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Tutkimuksen tavoite 

• Tuottaa ja soveltaa uutta ajattelua ostareitten 
toimintatavoista ja -ympäristöstä 

• Kehittää malli tai malleja 
– kumppanuuspohjaisille 
– kansalaislähtöisille 
– ja markkinaehtoisille 

lähipalveluille asuinalueilla 
• Toimintatutkimus: yritys muuttaa todellisuutta ja 

tiedonmuodostus siitä, miten se muuttuu, jos 
muuttuu, ja miksi ei, jos ei muutu 
 
 



Ostarien toimintaympäristön 
muutokset 

- auto ja liikkuvuus vievät asiakkaat isoihin kauppapaikkoihin 
- samoin laajentunut valikoima 
- väestö ympärillä vähenee asumisväljyyden kasvaessa  
- ostareista suojelukohteita 

 
+ väestö ikääntyy 
+ liikkuminen kallistuu 
+ täydennysrakentaminen tuo lisäasutusta 
+ urbanistinen elämäntapa on voimistumassa 
 
+/- nettikauppa mullistaa nykykaupan 
+/- maahanmuuttajien lisääntyminen 
+/- julkis-yksityis-kumppanuus hallintatapana 
? työn uudet paikat ja mikroyritykset 
? tuotannon uudet paikat (käyttäjälähtöisyys, 3D-tulostus) 



Ostareiden kehittämisen ratkaisuja 
(Mäenpää 2013, esitutkimus) 

• omistuksen/johtamisen keskittäminen yhdelle vahvalle taholle 

• omistajuuspooli, kumppanuusrahasto tai yleishyödyllinen 
säätiö rahoittajaksi/omistajaksi  

• profilointi ja paikallisen liikeidean kiteyttäminen (omistajat, 
yrittäjät ja asukkaat yhdessä) 

• ammattimainen johtaminen: erillinen manageri operoimaan 

• kaupunki sijoittaa omia asiakasvirtaa tuovia toimintojaan  

• oleskelutila ja toimintakeskus: asukastiloja ja paikallista 
yhteistyötä 

• asukkaiden sitouttaminen lähikauppaan esim. bonuskortilla 

• pop up -toiminta, tilojen jakaminen ja hybridihanke (palvelut, 
kauppa, työpaikat, asunnot) 



Sekoitettu toimijuus (Mäenpää 2013) 

• Mixed use -> mixed agency 

• Toimijat omaksuvat uusia toimijarooleja 

• Taustalla 
– Commons, yhteiskäyttö 

– Prosumerismi 

– Kaupunkiaktivismi 

– Kauppa ja asuminen palveluna 

– Innovaatiotalous: avoin lähdekoodi, 
käyttäjälähtöinen tuotekehittely 

 



Lähipalvelu-uudistus  
kumppanuustoiminnalla 

• Palvelut julkisena tilana 

• Julkis-yksityis-kansalais-kumppanuus (4P) 

• Sekoitettu toimijuus, esim: 
– Kirjasto-kirjakauppa-divari-kirjakahvila 

– Ruokapiiri lähikaupan klubiasiakaskuntana 

– Senioritalon keskuskeittiö-asukaskahvila alueen 
sydämenä 

– Second hand -kauppa ja tuunauspaja huoltoasemalla 

– Asukasyhdistys kutsuu palveluntarjoajia ja markkinoi 
niitä asukkaille 



Pohjois-Haaga: 
täydennysrakentaminen suunnitteilla 

• Siirretään Pohjois-Haagan kirjasto ja nuorisotila 
ostarille työväenopiston yhteyteen 
– Jakavat tiloja, välineitä ja henkilöstöä 

– Kehittävät yhteisiä toimintoja ja tapahtumia 

– Syntyvä yhteiskäyttötila tarjoaa alustan paikalliselle 
kansalaistoiminnalle (ruokapiirin jakelu, kierrätys jne.) 

– Kirjasto takaa vetovoiman (500 kävijää päivässä) ja 
yhtiön talouden pitkäjänteisesti 

– Kirjaston muutto ja sisustaminen toteutetaan 
yhteisöllisenä talkootapahtumana 



Tapaus Laajasalo:  
uusi keskusta kaavoitettu 

• Bulevardikauppakeskus, jonka sydämenä 
asukaskahvila-tyyppinen yhteiskäyttötila 

• Kahvila on yhtä aikaa asukastalo, kirjaston olohuone, 
nuorisotilan aula, kaupallisen kampanjoinnin areena ja 
paikallinen tapahtumakeskus 

• Yhteistila toimii magneettina, joka vetää puoleensa 
arkista oleskelua, järjestötoimintaa ja tapahtumia 

• Kansalaistoimijana Saaremme-lähiosuuskunta 
(ruokapiiri + puoti) 

• Profiilina hyvän ruoan kauppakeskus 



Näkemyksiä lähipalveluista 

• Täydennysrakentaminen ei riittävä ehto palveluille – usein kuitenkin 
välttämätön ehto 

• Kaupan kehitys yhtä aikaa jäykkää ja ennustamatonta 
• Paikallinen markkinatieto heikkoa 
• Kumppanuudessa hyödyntämätöntä potentiaalia – pelkästään 

tilanjaon osalta, puhumattakaan toiminnallisesta sekoittamisesta 
• Kaupunkiaktivismi ja kansalaislähtöinen kauppa ovat jo täällä – niitä 

kannattaa sekä hyödyntää että tukea 
• Kumppanuus edellyttää kaupungeilta ”yhden luukun tai äänen” 

toimintatapaa (Espoossa toimii, Helsingissä ei) 
• Kaupunkisuunnittelun painotettava enemmän toiminnallisia kuin 

kaupunkikuvallisia arvoja 
• Miten tasapainotella nyt toimivan kaupungin ja tulevaisuudessa 

kestävän kaupungin välillä? 



Mitä tehdä? 

• Kiinteistökehitys ei kannata pienissä kohteissa 
toteutusriskin takia – kaupunkien tehtävä ennakoida ja 
pienentää riskiä 

• Itse itseään rahoittava eli osin markkinaehtoinen 
asukastila: ruokapiiripuoti tai second hand -kauppa 
tuunauspajalla 

• Kaupungit sijoittavat palvelunsa kokonaisedun 
perusteella lähipalvelukeskusten ylläpitämiseksi (eroon 
tuotantoprosessiohjatusta sijoittumispolitiikasta) 

• Kaavoittamalla ei luoda toimintoja – kaavan tulee 
joustaa 

• Mikä nimeksi asuinalueiden pikkukauppakeskuksille? 
 



       Kiitos! 

           http://blogs.helsinki.fi/lahioostarit/ 

 

 


