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MAASEUTUALUEIDEN PAIKKATIETOPOHJAISEN 
MAANKÄYTÖN JA PALVELUIDEN HALLINTAMALLIN 
KOULUTUS JA KÄYTTÖÖN SAATTAMINEN 
 

 
 

1. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEEN TAUSTA JA LIITTYMINEN  
MUIHIN HANKKEISIIN 

 
Esitettävä Maapaikka III tutkimus- ja kehittämishanke on osa laajempaa 

Maapaikka-hankekokonaisuutta. Valtakunnallisen KOKO -ohjelman (alueellinen 
koheesio- ja kilpailukykyohjelma) MAL-verkoston maaseutu-kaupunki 
teemaryhmä ja DEMO-verkosto käynnistivät 1.5.2011 Maapaikka I –hankkeen 

”Maaseutumaisten alueiden maankäytön ja palveluiden paikkatietopohjaisen 
suunnittelun kehittäminen” Pirkanmaan liiton maakunnan 

kehittämisrahoituksella. Maapaikka I –hanke päättyy lokakuussa 2012. 
 

Maapaikka I–hankkeen toteuttajataho YTK haki YTR:n kautta tutkimus- ja 
kehittämisrahaa hankkeen jatkamiseksi Maapaikka II-hankkeena. 

Hankerahoitus voitiin kuitenkin myöntää haettua oleellisesti pienempänä, ja 
vain vuoden 2012 marras- ja joulukuulle.  
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Nyt esitettävä Maapaikka III–hanke voisi käynnistyä huhtikuussa 2013, 
jatkuen marraskuun loppuun 2013. 
 

Maapaikka-hankekokonaisuus liittyy myös meneillään olevaan Akatemia-
hankkeeseen BALANCE- Paikallispolitiikan, asumispreferenssien ja kestävyyden 

tasapainottaminen maaseutu-kaupunki-välivyöhykkeiden uusilla asuinalueilla 
(2011-15). BALANCE on Oulun yliopiston maantieteen laitoksen, YTK:n ja 

MTT:n yhteistutkimus, jonka kohteena on paikallispolitiikan, 
asumispreferenssien ja kestävyyden tasapainottaminen maaseutu-kaupunki-

välivyöhykkeiden uusilla asuinalueilla eli "uusissa kylissä". YTK:n osahanketta 
johtaa prof. Raine Mäntysalo.  
 

Maapaikka-hankekokonaisuudella on ollut kytkentöjä myös PARAS-hankkeen 
arviointitutkimusohjelman ARTTU (2008–2012) moduuliin 

Yhdyskuntarakenteiden toimivuus, jota myös johtaa YTK:n prof. Raine 
Mäntysalo. 

 
 

2. MAAPAIKKA-HANKEKOKONAISUUDEN SISÄLLÖLLINEN ULOTTUVUUS  
 
Maapaikka-hankekokonaisuuden tutkimus- ja kehittämisproblematiikka nojaa 

näkemykseen, että maankäytön ja palveluiden suunnittelua tulee kehittää 
kokonaisuutena ja siten, että hyödynnetään paikkatietopohjaisia ohjelmistoja 

ja aineistoja. Maankäytön ohjaaminen ja palveluiden suunnittelu erityisesti 
asemakaava-alueiden ulkopuolisilla alueilla kaipaavat uusia välineitä muun 

muassa kasvaneiden energiatehokkuus- ja ilmastovaatimusten, kuntatalouden 
haasteellisen tilanteen sekä teollisen- ja väestörakenteen muutosten vuoksi. 

 
Maapaikka I  – hankkeen aikana on syntymässä malli maaseutumaisten 
alueiden maankäytön ja palveluiden paikkatietopohjaiseen suunnitteluun 

kunta- ja seututasolla. Tavoitteena on kehittää paikkatietopohjainen malli 
(työkalu), joka a) mahdollistaa alueen ominaispiirteiden ottamisen huomioon 

suunnittelussa sekä b) kehittää maaseutumaisten alueiden maankäytön ja 
palveluiden suunnittelun strategista näkökulmaa.  

 
Kehitettävä malli on hyödynnettävissä eräänlaisena suunnittelutyökaluna 

kunnissa ja seuduilla riippumatta käytettävistä paikkatieto-ohjelmista ja –
aineistoista. Kohdealueita on seitsemän: Kotka-Haminan seutu, Kouvolan 
seutu, Mikkelin seutu, Salon seutu, Seinäjoen kaupunkiseutu, Tampereen 

kaupunkiseutu ja Ylä-Pirkanmaan seutu.  
 

Maapaikka I -hanke on kattanut kaksi vaihetta: 1) kartoitusvaiheen, 2) 
mallinnusvaiheen. Viestintä ja vuorovaikutus ovat olleet koko hankkeen ajan 

mukana siten, että hankkeen projekti- ja ohjausryhmät ovat kokoontuneet 
säännöllisesti sekä tapaustutkimusalueiden toimijat ja YTK:n tutkijat ovat 

tavanneet ja välittäneet tietoa kaikille tutkimuksessa mukana oleville myös 
sähköpostitse.  
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Maapaikka II -vaiheessa vuorovaikutus on laajenemassa oleellisesti uusiin 
osallisryhmiin. Maapaikka I–vaiheessa tuotettua suunnittelumallia tullaan 
pilotoimaan laajasti yhden tapaustutkimusalueen, Salon seudun, asukkaiden, 

järjestöjen, yhteisöjen, maanomistajien ja elinkeinoelämän näkökulmista (kuva 
1). Näin ollen kutsumme Maapaikka II–hankkeessa pilotoitavaa mallia 

Maapaikka I–hankkeen suunnittelumallia laajemmaksi maaseutumaisten 
alueiden maankäytön ja palveluiden hallintamalliksi (ns. governance –

näkökulma).  
 

Maapaikka III–vaiheessa malli on tarkoitus saattaa myös käyttöön 
kouluttamalla sen tulevia käyttäjiä. 
 

 

Asian-
tuntijoiden 
näkökulmat

Päätöksen-
tekijöiden 

näkökulmat

Mallin 
pohjatietojen 
ja kriteerien 
kokoaminen

Suunnittelu-
malli

Asiantuntijoiden, 
päätöksentekijöiden, 

asukkaiden, järjestöjen, 
yhteisöjen, 

maanomistajien ja 
elinkeinoelämän

näkökulmat sekä mallin 
käyttöön saattaminen 

kouluttamalla

1. Kartoitus
(Maapaikka I)

2. Mallinnus
(Maapaikka I)

3. Pilotointi- ja koulutusmoduulit 
(Maapaikka II + Maapaikka III)

Mallin 
pohjatie

dot

Mallin 
kriteerit

 
 

Kuva 1. Maapaikka–hankekokonaisuus. Maapaikka I on esitetty vaiheina 1. 
kartoitus ja 2. mallinnus. Maapaikka II ja III esitetään kuvassa vaiheena 3. 

pilotointi ja koulutusmoduulit (katso myös kuva 2). 
 
 

 
3. MAAPAIKKA III -HANKKEEN LIITTYMINEN VUODEN 2013 HAUSSA 

MÄÄRITELTYIHIN AIHEISIIN 
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Katsomme, että esittämämme Maapaikka III -hanke soveltuu erinomaisesti 
vuodelle 2013 määriteltyyn teemaan ”Maaseudun alueiden käyttö”. 

 
Perusteluinamme on se, että hankkeemme fokus kohdistuu maaseudun 

asemakaava-alueiden ulkopuolisten alueiden palvelurakenteiden ja -
verkostojen merkityksen esille nostamiseen, ja se, että hankkeemme 

kohdistuu uuden kehittämisvälineen luomiseen nimenomaan maaseutualueille.  
 

Perustelunamme on lisäksi se, että hankkeemme kohdistuu maaseudun 
maankäyttöä ja palvelujen suunnittelua helpottavan uuden kehittämisvälineen 
(hallintamallin) käyttöön saattamiseen monipuolisesti, siten että maaseudun 

eri toimijaryhmät osallistuvat siihen. 
 

Hakutiedotteessa mainitusta neljästä aihealueesta hankkeemme kiinnittyy 
erityisesti seuraaviin kahteen: 

  
- ”Maaseutuasuminen” 

- ”Maaseudulle soveltuvat kestävät hajautetut ratkaisut” 
 
Maaseutuasumisessa perustelemme kiinnekohtia sillä, että hallintamallin 

käyttöön saattaminen edistää merkittävästi hajarakentamisen hallittua 
kokonaissuunnittelua.  

 
Kestävien hajautettujen ratkaisujen osalta hankkeemme mahdollistaa 

hajarakentamisesta aiheutuvien maatalouden harjoittamisen ja haja-asumisen 
konfliktien lieventämisen, ja näin ollen edistää maaseudulle soveltuvia kestäviä 

hajautettuja ratkaisuja. 
 

 

4. MAAPAIKKA III–HANKKEEN TAVOITTEET, RAJAUS JA NIIDEN 
YHTYMINEN MAAPAIKKA-HANKEKOKONAISUUTEEN 

 
Maapaikka II-hankkeessa pilotoidaan (marras-joulukuu 2012) ja Maapaikka 

III-hankkeessa saatetaan käyttöön (tammi-kesäkuu 2013) Maapaikka I -
hankkeessa kehitetty maaseutumaisten alueiden paikkatietopohjainen 

suunnittelumalli laajennettuna governance–näkökulmaan pohjautuvana 
maaseutumaisten alueiden maankäytön ja palveluiden hallintamall ina (kuva 
2).  

 
Maapaikka II -hankkeen tavoitteina on: 

 
1) Pilotoida mallin toimivuutta Salon seudulla, mikä on yksi jo Maapaikka I 

–hankkeessa mukana ollut tapaustutkimusseutu. Salon seudulla tehtävä 
kaava-alueiden ulkopuolisten alueiden maankäytön ohjauksen 

kehittämistyö ajoittuu pilotoinnin kannalta sopivasti. Lisäksi Salon 
seudun kymmenen kunnan liitos tekee seudusta erityisen kiinnostavan 
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tapauksen mahdollisena edelläkävijänä kaupungin ja ympäröivän 
maaseudun kunta- ja palvelurakenneintegraatiossa. 

 

2) Tehdä mallin yksityiskohtiin tarvittavia korjauksia edellä mainitun 
pilotoinnin avulla. 

 
Maapaikka III -hankkeen tavoitteina on: 

 
3) Rakentaa työpajapohjainen koulutusaineisto ja –toimintatapa, jolla 

hallintamalli voidaan saattaa käyttöön kunnissa ja seuduilla osana 
käytännön suunnittelurutiineja. 

 

4) Järjestää työpajapohjaiset koulutustilaisuudet edellä mainitun aineiston 
pohjalta kaikilla jo Maapaikka I–hankkeessa mukana olleilla 

tapaustutkimusseuduilla (ja neuvotella muiden mallista kiinnostuneiden 
seutujen kanssa mahdollisista koulutustilaisuuksista). 

 
 

 

Mallin 
kokonaistoimivuus 
ja yksityiskohtien 

korjaaminen

Mallin saattaminen 
käyttöön 

työpajaluonteisella 
koulutuksella

MAAPAIKKA II
1. Pilotointimoduuli
(loppuvuosi 2012)

Maapaikka III
2. Koulutusmoduuli
(kevät/syksy 2013)

Yksi 
seitsemästä 

tapaus-
tutkimus-

seudustamme
(Salon seutu)

Kaikki 7 
tapaus-

tutkimus-
seutuamme + 

muillekin 
seuduille avoin

 
 

Kuva 2. Maapaikka II- ja III –hankkeiden tutkimusasetelmat. 
 
 

 
5. HANKKEEN TYÖVAIHEET, AINEISTOT JA MENETELMÄT 

 
Tutkimus- ja kehittämishankkeessa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia 

aineistoja. Hankkeen menetelminä käytetään työpajapohjaista pilotointia ja 
seudullisia koulutusmoduuleita. Alla olevassa taulukossa 1 esitetään Maapaikka 

II- ja III-hankkeiden eri työvaiheet ja niiden toteutus. 
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Taulukko 1. Maapaikka II– ja III -hankkeiden työvaiheet ja niiden toteutus. 
 
TYÖVAIHE VAIHEEN TOTEUTUS 

1. Pilotoinnin valmistelu ja 

yhteistyöverkoston 

mobilisointi pilottiseudulla 

Työ käynnistetään tätä hankesuunnitelmaa 

yksityiskohtaisemman pilotointisuunnitelman laadinnalla. 

Samassa yhteydessä kootaan pilottiseudun avaintoimijoista 

yhteistyöverkosto hankkeen tarpeisiin. Lisäksi mobilisoidaan 

yhteistyöverkostoon tarvittavat päätöksentekijöiden, 

asukkaiden, järjestöjen, yhteisöjen, maanomistajien ja 

elinkeinoelämän edustajat. 

2. Työpajan valmistelu Laaditaan sisältö, ohjelma ja kutsulista työpajalle. Työpajan 

osallistujien runko muodostuu jo Maapaikka I-hankkeessa 

kootusta yhteistyöverkostosta. 

3. Mallin toimivuutta 

testaava työpaja  

Järjestetään pilottiseudulla päivän mittainen mallin arviointi- 

ja pilotointipaja. Pajan fokus asetetaan arvioitavan ja 

pilotoitavan mallin kokonaistoimivuuteen, niin että kullekin 

toimijaryhmälle (päätöksentekijöiden, asukkaiden, 

järjestöjen, yhteisöjen, maanomistajien ja elinkeinoelämän 

edustajille) perustetaan omat työryhmänsä. 

4. Mallin kokonaisuuden 

hiominen työpajan tulosten 

pohjalta 

Hiotaan mallin kokonaisuutta edellisten työvaiheiden 

tulosten pohjalta sellaiseksi, että se on mahdollisimman 

hyvin synkronoitu mallin käyttäjä- ja sidosryhmien 

käytännön tarpeisiin ja odotuksiin sekä mahdollistaa 

Maapaikka III-hankkeeseen siirtymisen. 

5. Raportin laadinta Varataan riittävä aika syksyn 2012 tulosten dokumentointiin 

ja raportointiin. 

VUODEN 2012 RAPORTOINTI (raportointi PowerPoint -esityksin) 

6. Koulutusmoduulin 

aineiston suunnittelu ja 

valmistaminen 

Suunnitellaan ja valmistetaan koulutusaineisto. Se 

pohjautuu syksyn 2012 pilotointituloksiin ja muodostuu 

digitaalisesta aineistosta, jota voidaan välittää 

sähköpostitse.  

7. Koulutuspajojen 

koordinointi 

Neuvotellaan tapaustutkimusseutujen kanssa 

koulutuspajojen sisällöstä ja ajankohdasta sekä käytännön 

järjestelyistä. Samassa yhteydessä käydään neuvotteluita 

tarvittaessa tapaustutkimusseutujen ulkopuolisten seutujen 

kanssa niiden kiinnostuksesta mallia kohtaan. Heiltä 

edellytetään kuitenkin osallistumista kuluihin, mikäli malli 

heitä kiinnostaa. 

8. Koulutuspajat Järjestetään seitsemän päivän mittaista mallin käyttöön 

saattamista edistävää koulutuspajaa, kullakin 

tapaustutkimusseudulla omansa. 

9. Yhteenvedot 

koulutuspajojen 

onnistumisesta ja 

tuloksista 

Laaditaan yhteenvedot kustakin koulutuspajasta erikseen. 

Yhteenvetojen fokus asetetaan pajapäivien onnistumiseen ja 

tuloksiin mallin käyttöön ottamisen edistymisen kannalta. 

10. Raportin laadinta Varataan riittävä aika kevään 2013 tulosten dokumentointiin 

ja raportointiin. 

LOPPURAPORTOINTI  

Raportoidaan Maapaikka II- ja III –hankkeet yhtenä julkaisuna Aalto-yliopiston 

sarjassa. 

 
 

 



 

 7 

 
6. MAAPAIKKA III -HANKKEEN TOTEUTTAJAT 
 

Hankkeen toteuttajana toimii Aalto-yliopiston Maankäyttötieteiden laitoksen 
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK, jossa toteutukseen 

osallistuvat YTK:n johtaja, Professori Raine Mäntysalo, tutkijatohtori FT Janne 
Roininen ja tutkijakoulutettava TkL Karitta Laitinen sekä projektitutkija HTM 

Emmi Oksanen ja tutkimusapulainen fil.yo. Petteri Niemi. Mäntysalo toimii 
hankkeen vastuullisena johtajana ja Roininen projektipäällikkönä. 

 
Hankkeen projekti- ja ohjausryhmät muodostetaan Maapaikka–
hankekokonaisuudessa toimineiden ryhmien pohjalle, niin että niitä 

täydennetään tarvittaessa MMM:n esittämillä henkilöillä. 
 

Hankkeen yhteistyötahoina toimivat Maapaikka–hankekokonaisuuden 
seitsemän tapaustutkimusseutua. 

 

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmä YTK kuuluu Aalto-
yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Maankäyttötieteiden laitokseen. 

YTK:n tehtävänä on monitieteinen alue- ja yhdyskuntasuunnittelun alan 
tutkimus ja koulutus. YTK harjoittaa sekä akateemista alan perustutkimusta 

että soveltavaa asiakaslähtöistä tutkimusta, joka palvelee 
yhdyskuntasuunnittelua sekä kaupunki- ja aluepolitiikkaa. Tutkimusyhteistyötä 
tehdään monipuolisesti Aalto-yliopiston eri laitosten piirissä, muiden 

kotimaisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten ja -ryhmien sekä tutkimusta 
rahoittavien ja hyödyntävien julkisten ja yksityisten sidosryhmien kanssa. 

YTK:n tutkimus jäsentyy tutkimusteemoihin, joissa yhdistetään eri tavoin eri 
tieteenala- ja tutkimusperinteitä.  

YTK on toteuttanut viime vuosina mm. seuraavia maaseudun kehittämiseen 
liittyviä tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeita: 

 
- PARAS-hankkeen arviointitutkimusohjelman ARTTU (2008-2012) moduuli 

Yhdyskuntarakenteiden toimivuus. 

 
- Valtioneuvoston Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Alue- ja 

yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit (AYI) -jaoksen tilaamana:  
a) Monikeskuksisuuden monet todellisuudet (MOT) -tutkimushanke. 

b) Digitalisaatiolla elinvoimaa alueille? –Hallinnon ja tutkijoiden välisen 
vuorovaikutusfoorumin koordinointi. 

c) esiselvitys: Kuinka alueellista muutosta hallitaan? ja  
d) esiselvitys: Alueet ja verkot suomalaisen kilpailukyvyn perustana. 
 

- Useiden rahoituslähteiden rahoittama ”Economics and Built Heritage” - 
sateenvarjohanke. 
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- Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Maaseudun ja kaupungin 
vuorovaikutus –hanke. 

 

- Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama Toimintakulttuurien eroista 
kaupunki- ja maaseutuosapuolten yhteiseen oppimisprosessiin.  

 
- Ympäristöministeriön tilaama Suomen maakuntasuunnitelmien analyysi. 

 
- Itä-Suomen maakuntaliittojen tilaama Itä-Suomen Innovatiiviset toimet 

–ohjelman arviointi.  
 

- Maa- ja metsätalousministeriön tilaama selvitys EU-osarahoitteisten 

maaseudun kehittämisohjelmien vaikutuksista naisten elinolosuhteisiin 
maaseudulla. 

 
- Sisäasiainministeriön tilaama Etelä-Suomen tavoite 2 –ohjelman 

väliarviointi yhdyskuntien toimivuuden ja viihtyisyyden näkökulmasta 
(toimintalinjan 3 arviointi viime ohjelmakaudella). 

 
Tarkemmin YTK:n tutkimus- ja koulutustoiminnasta: http://ytk.aalto.fi/fi/ 
 

 
YTK:n johtaja, Professori TkT Raine Mäntysalo on julkaissut aktiivisesti 

yhdyskuntasuunnittelun alan kansainvälisissä ja kotimaisissa tieteellisissä 
aikakauslehdissä ja toiminut alan tieteellisissä asiantuntijatehtävissä 

monipuolisesti. Vuonna 2003 hän sai alan tutkimuksen ja koulutuksen 
eurooppalaiselta kattojärjestöltä artikkelipalkinnon (AESOP Best Paper Prize) 

sekä vuonna 2010 Vuoden kaupunkikirjoituspalkinnon (yhdessä Pia Bäcklundin 
kanssa). Hän toimii vastuullisissa johtotehtävissä useissa tutkimus- ja 
kehittämishankkeissa, joista tässä mainittakoon maaseutuproblematiikkaan 

liittyvät hankkeet BALANCE (Akatemian ASU-LIVE-ohjelma 2011-15), PARAS-
hankkeen arviointitutkimusohjelman ARTTU (2008-12) moduuli 

Yhdyskuntarakenteiden toimivuus sekä Maapaikka-hankekokonaisuus.  
 

TkL, arkkitehti Karitta Laitinen on YTK:n tohtorikoulutettava. Hän on 
aiemmin toiminut aluearkkitehtina Länsi-Uudellamalla (Nummi-Pusula, 

Karjalohja ja Sammatti), Forssan seudulla (Forssa, Humppila, Tammela, 
Jokioinen ja Ypäjä) ja Hämeenlinnan seudulla (Hauho, Kalvola, Lammi, Renko 
ja Tuulos) vuosina 2002–2008. Sitä ennen hän oli Vihdin kunnan 

kaavoitusarkkitehtina 1991–1999, Lohjan kaupungin TP arkkitehtina 1989-
1990 ja vuosina 1979-1989 yksityisten arkkitehtitoimistojen palveluksessa. 

Erityisesti työskentely kaavoitus- ja aluearkkitehtina on tehnyt 
maaseutumaisten alueiden maankäytön ja palvelujen sijoittamisen tutuksi. 

Myös paikkatiedon hallinta ja -neuvonta on ollut työssä merkittävässä 
asemassa sekä EU- että kansallisiin hankkeisiin osallistuminen. Nykyisessä 

työssään Laitinen on oppisopimuskoulutuksen ja detaljikaavoituskurssin 
tuutorina. Tekeillä on myös väitöskirja aiheesta Kaupungin ja maaseudun 
rajalla, jossa paikkatietoaineistojen käsittelyllä on merkittävä osuus.   

http://www.tkk.fi/Yksikot/YTK/tutkimus/tvanh.html#begin#begin
http://www.tkk.fi/Yksikot/YTK/tutkimus/tvanh.html#begin#begin
http://ytk.aalto.fi/fi/
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FT, tutkijatohtori Janne Roininen on suunnittelumaantieteilijä. Hänen 
taustansa liittyvät arviointitutkimukseen, jota hän on harjoittanut Teknillisen 

korkeakoulun Arkkitehtiosaston ja YTK:n tutkijana vuodesta 1996. Roininen on 
erikoistunut alue- ja yhdyskuntasuunnittelun arviointiin ja 

arviointimenetelmien kehittämiseen. Hän on osallistunut useisiin eri 
ministeriöiden rahoittamiin maaseudun kehittämiseen ja EU:n alue- ja 

rakennepoliittisiin ohjelmiin liittyviin arviointihankkeisiin. Hän väitteli keväällä 
2012 Helsingin yliopistossa filosofian tohtoriksi alue- ja 

yhdyskuntasuunnittelun arviointitutkimuksesta. Hän on toiminut työurallaan 
sivutoimisesti myös Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen tuntiopettajana 
sekä Suomen Itsesuunnittelu Oy:n tutkijana. 

 
HTK Emmi Oksanen on suorittanut kandidaatin tutkinnon pääaineenaan 

ympäristöpolitiikka, ja keskittynyt maisteriopinnoissaan 
yhdyskuntasuunnitteluun liittyviin teemoihin. Hän on työskennellyt 

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmässä tutkimusavustajana 
vuodesta2010 lähtien. Oksanen valmistuu syksyllä 2012 hallintotieteiden 

maisteriksi Tampereen yliopistosta, ympäristöpolitiikan ja aluetieteen 
koulutusohjelmasta. 
 

YTK:n tutkijoiden maaseudun kehittämiseen liittyviä 
julkaisureferenssejä: 

 
Bengs, Christer, Heikkinen, Timo, Roininen, Janne, Schmidt-Thomé, Kaisa  

(2000). Katsaus aluekehitystutkimukseen. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, 

Sitran raportteja 3/2000. Elektroninen julkaisu: 

http://www.sitra.fi/index_julkaisut.html 

Horelli, Liisa, Kukkonen, Heikki, Roininen, Janne ja Wallin, Sirkku (2003).  

Toimintalinja 3: Yhdyskuntien toimivuuden ja viihtyisyyden turvaaminen. 

Julkaisussa: Sisäasiainministeriö (2003): Etelä-Suomen tavoite 2-ohjelma 2000 – 

2006, väliarviointi. Helsinki. 

Jarenko, Karoliina; Schmidt-Thome, Kaisa & Wallin, Sirkku (2007):  

Osallistava vuorovaikutuskierre. Ratkaisuja maaseudun ja kaupungin 

vuorovaikutuksen haasteisiin. YTR:n julkaisuja, MMM:Helsinki.   

Jokelainen, Timo & Raine Mäntysalo: ”Kylien käänteinen kaavoitus:  

Maaseutuoloihin sovitetun maankäytön ohjausmenetelmän hahmottelua”, 

Yhdyskuntasuunnittelu 3/2007 (painossa) 

Kangas, A. & Hirvonen, J. (2000). Euroopan unionin rakennerahastot  

kulttuuripolitiikan välineenä. Opetusministeriön EU-rakennerahastot–julkaisu 3. 

Kumpulainen Satu, Roininen Janne, Wallin Sirkku (2005). EU-ohjelmat  

maaseudun naisten elinolosuhteiden tukena – selvitys maaseudun 

kehittämisohjelmien tuloksista ja hyvistä käytännöistä. Maa- ja 

metsätalousministeriön julkaisuja 2/2005. Helsinki. 

Lehtovuori, Panu & Kaisa Schmidt-Thomé (Eds.) Built heritage – value adding  

sector. TemaNord 2007:525, 

http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:525 

Mäntysalo, Raine, Kanninen, Vesa, Hytönen, Jonne, Roininen, Janne, Akkila, Ilona, Ylä-Anttila,  

Kimmo, Hynynen, Ari, Vanhatalo, Jaana (tulossa 2011). Monikeskuksisuuden 

monet todellisuudet. Helsinki: Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja 

?:2011. Sähköisenä: 

Mäntysalo, Raine & Roininen, Janne (2009 toim.). Kuinka alueellista muutosta hallitaan – 

http://www.sitra.fi/index_julkaisut.html
http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2007:525
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parhaat keinot ja käytännöt. Esiselvitys Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan 

Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit –jaostolle (teema 3). Teknillisen 

korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja 

C 71. Espoo. Myös sähköisenä: 

http://lib.tkk.fi/Reports/2009/isbn9789512299263.pdf  

Mäntysalo, Raine. “Converse Planning' of Rural Villages: A Challenge to the  

Finnish Planning System”, in Emilia Ihatsu & Raine Mäntysalo (toim.): Heritage at 

Risk in Rural Europe – Hungary 2005-2006 . University of Oulu , Department of 

Architecture, Publication A 38, Oulu , 2006. 

Mäntysalo, Raine et. al. (toim.): Maintenance of Rural Building Heritage – The  

Siikalatva Challenge , University of Oulu , Department of Architecture, Publication 

A 31, Oulu , 2004. 

Mäntysalo, Raine. ”Kehittävä työntutkimus – Näkökulma kylien  

asukaskeskeisen suunnittelun kehittämistyöhön”, teoksessa Niina Epäilys et.al.: 

Asu kylässä. Kokemuksia asukaskeskeisestä kylien suunnittelusta Pohjois-

Pohjanmaalla. Nordia Tiedonantoja 2/2003. 

Roininen, Janne, Hytönen, Jonne & Mäntysalo, Raine (tulossa 2011). Digitalisaatiolla  

elinvoimaa alueille? Helsinki: Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja 

?:2011. Sähköisenä: 

Roininen, Janne (2009). Eri ohjauskeinojen soveltuvuus verkostojen ohjaukseen. Julkaisussa:  

 Verkottuneen aluerakenteen ominaisuudet – esiselvitysraportti. 

Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan julkaisuja 13:2009. Sähköisenä: 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tiede/setu/liitteet/Setu_13-

2009.pdf 

Roininen Janne & Wallin Sirkku (2002). Kokemuksia osallistumisesta  

kaavoitukseen. Osallistumisen seuranta- ja arviointihankkeen (OSSE -hankkeen) 

väliraportti. Ympäristöministeriön moniste 92. Helsinki.  

Roininen Janne, Horelli Liisa, Wallin Sirkku (2003). Osallistuminen ja  

vuorovaikutus kaavoituksessa. Seurannan ja arvioinnin viitekehys ja menetelmät.  

Suomen ympäristö 664. 84 s. Ympäristöministeriö, Alueiden käytön osasto. 

Helsinki. 

Roininen Janne (2005). Maakuntien suunnitelmat on arvioitu. Arkkitehtiuutiset 4/2005. SAFA 

 ry. Helsinki. 

Roininen Janne, Horelli Liisa, Wallin Sirkku, Kukkonen Heikki (2005a). Itä- 

Suomen Innovatiiviset toimet –ohjelman arviointi. Julkaisussa (2005): 

Innovatiiviset toimet Itä-Suomessa. Pohjois- Karjalan maakuntaliitto, Julkaisu 88 

/ 2005. Joensuu. 

Roininen, Janne, Horelli, Liisa, Wallin, Sirkku, Kukkonen Heikki (2005b). Uusia  

latuja vai pitovoiteita? – Innovatiiviset toimet –ohjelman jälkiä Itä-Suomessa. 

Teknillinen korkeakoulu. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen 

julkaisuja B 89. Espoo. 

Wallin, Sirkku ja Roininen, Janne (2005). Maakuntasuunnitelmien analyysi.  

Aluerakenteen, elinkeinojen ja osaamisen kehittäminen. Suomen ympäristö 756. 

Ympäristöministeriö, Alueiden käytön osasto. Helsinki. 

 

 
 

7. TYÖN AIKATAULU 
 

Maapaikka III -hanke käynnistetään 1.4.2013. Loppuraportti valmistuu 
marraskuun 2013 loppuun mennessä. Hankkeen aikataulu työvaiheittain 
esitetään taulukossa 2. 

 
 

 

http://lib.tkk.fi/Reports/2009/isbn9789512299263.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tiede/setu/liitteet/Setu_13-2009.pdf
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tiede/setu/liitteet/Setu_13-2009.pdf
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Taulukko 2. Maapaikka III –hankkeen aikataulu (kahden viikon tarkkuudella). 
 

TYÖVAIHEET 2013  
H H T T K K H H E E S S L L M M J J T T 

1. Koulutusmoduulin 
aineiston suunnittelu ja 
valmistaminen 

                    

2. Koulutuspajojen 
koordinointi 

                    

3. Koulutuspajat                     

4. Yhteenvedot 

koulutuspajojen 
onnistumisesta ja 

tuloksista 

                    

5. Raportin laadinta                     

LOPPURAPORTOINTI 

 

                    

 
 

 
 

 
8. TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN JA JULKAISUSUUNNITELMA  
 

Tutkimus- ja kehittämishankkeen luonne ja toteuttaminen tähtäävät hankkeen 
tulosten välittömään hyödyntämiseen ja saadun hyödyn siirtämiseen. 

Hyödynsaajia ovat välittömästi kuntien ja seutukuntien maankäytön 
asiantuntijatehtävissä toimivat ammattilaiset. Heidän työnsä ja hallintamallin 

hyödyntämisen kautta välillisiä hyödynsaajia tulevat olemaan mm. kuntien ja 
seutujen asukkaat, järjestöt, yhdistykset maanomistajat ja elinkeinoelämä 

paremman elinympäristön ja paremman maaseutumaisten alueiden 
maankäytön ja palveluiden hallinnan kautta. 
 

Hankkeen päätymisen jälkeenkin YTK:lla on suunnittelututkimukseen 
erikoistuneena tutkimuslaitoksena vahva intressi seurata hankkeen tulosten 

juurtumista ja leviämistä maaseudun käytännön suunnitteluun ja maankäytön 
ohjaukseen. Tähän hankkeen jälkeiseen aikaan soveltuu mainiost i myös 

aihepiirin integroiminen YTK:n koulutustoimintaan. 
 

Julkaisusuunnitelma:  
- Vuonna 2013 loppuraportti YTK:n sarjassa ja sen julkistamistilaisuus. 
- Hankkeen jälkeen vähintään yksi artikkeli erikseen päätettävässä 

kotimaisessa tieteellisessä julkaisusarjassa (esim. Maaseudun uusi aika, 
Yhdyskuntasuunnittelu, Terra, Alue ja ympäristö tms.) ja yksi artikkeli 

erikseen päätettävässä kansainvälisessä julkaisusarjassa. 
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