
YHTEISKEHITTELYTYÖPAJAN OHJELMA JA AIKATAULU 

12:30 Tilaisuuden avaus (Tero Piippo, MAL-verkosto ja Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki), 
esittäytymiset 

12:45 Seutujen parhaat käytännöt –selvitys (Henri Lahtinen, Ramboll) 

13:10 Johdatus ryhmätöihin (Hanna Herkkola, Ramboll) 

13:15 Ryhmätyöskentely, Keskeiset asumisen ilmiöt 

13:45 Ryhmätyön purku 

14:00 Kahvitauko 

14:15 Alustavan mallin esittely – ideat ja mahdollisuudet (Eero Salminen, Ramboll) 

14:30 Ryhmätyöskentely, Mallin muoto ja tietosisältö 

15:30 Ryhmätyön purku 

15:50 Loppuyhteenveto 

16:00 Kiitos ja hyvää kotimatkaa! 

 



SEUTUJEN PARHAAT 
KÄYTÄNNÖT -SELVITYS 



SELVITYKSEN TOTEUTUS 

• Kolme menetelmää 

• Sähköinen kysely, 11/2016 

• Työpöytätutkimus, 11-12/2016 

• Täydentävät haastattelut, 12/2012 

• Linkki kyselyyn lähetettiin 11.11.2016 
yhteensä 46 henkilölle sekä hankkeen 
ohjausryhmän jäsenille tiedoksi. 
Vastausaikaa oli 25.11.2016 saakka. 

• Vastauksia saatiin 14 kappaletta 

• Kysyttiin mm. maankäytön 
toteuttamisohjelmasta, asuntokatsauksista 
ja mihin tarpeeseen niillä on vastattu sekä 
paikkatiedon hyödyntämisestä 

Vastaajan edustama seutu Lkm 

Helsingin seutu 2 

Joensuun kaupunki 1 

Lappeenrannan kaupunki 2 

Tampereen kaupunkiseutu 2 

Kajaanin kaupunki 1 

Kouvolan kaupunki 1 

Lahti, Lahden alue 1 

Länsi-Uusimaan kuntayhtymä  1 

Turun seutu 1 

Oulun seutu 1 

Vaasan  seutu 1 

Yhteensä 14 
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Keskuskaupunki

Seutu

Kehyskaupunki/-kunta

Muu (aluehallinto, pk-seudun
kuntayhtymä)

Lkm 

Vastaajan edustama organisaatio, N=14 



KYSELYN TULOKSIA 
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Kyllä, tehdään säännöllisesti.

Kyllä, on tehty aiemmin.

Ei

En osaa sanoa

Lkm 

Onko edustamallasi seudulla laadittu asuntokatsausta tai 
vastaavaa?, N=14  

Lahti ja Oulu 

Helsinki ja 
Tampere  
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Tarpeesta asumisen seudulliselle
suunnittelulle

Viranhaltijoiden tietotarpeista

Luottamushenkilöiden tietotarpeista

Muu syy

Lkm 

Mistä tarve katsauksen tai vastaavan tekemiseen?, N=6 

On haluttu selvittää 
uudisrakentamiseen 

varautumisen 
nykytilanne ja tulevaan 

varautuminen. 



KYSELYN TULOKSIA.. 
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Kyllä

En osaa sanoa
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Onko asuntokatsauksen tai muun vastaavan laadinnassa 
hyödynnetty paikkatietoaineistoja ja -menetelmiä?, N=6 
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Informatiivinen (seurantaan painottuva)

Ennakoiva (tulevaisuuteen suuntaava)

Ohjaava (esim. toimenpiteitä sisältävä)

Lkm 

Asuntokatsauksen rooli, N=6 

MapInfo, nettikartta, paperikartta, 
karttakuva, rhr-aineisto, 

rakennusluvat-rekisteri, Syken 
hertta-palvelu, rajapintatiedot, 

kunnilta pyydetyt tiedot 

Helsinki, Oulu ja 
Tampere 

Helsinki ja 
Tampere 



KYSELYN TULOKSIA.. 
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Viime vuosien asuntotuotanto

Nykyisen asuntokannan tila

Yhdyskuntarakenteen seuranta

Väestön kehitys ja muuttoliike

Asuntomarkkinoiden toimivuus

Vertailtavuus sisäisesti kuntatasoa
tarkemmalla aluejaolla

Ajallinen vertailtavuus ja muutos

Alueiden sosiaalinen tila

Vertailtavuus muiden seutujen kanssa

Muu (asuntotuotannon ennakointi)

Lkm 

Mistä asioista asuntokatsauksen tai vastaavan kautta tulisi saada tietoa?, 
N=6 
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Viime vuosien asuntotuotanto

Yhdyskuntarakenteen seuranta

Nykyisen asuntokannan tila

Vertailtavuus sisäisesti kuntatasoa
tarkemmalla aluejaolla

Ajallinen vertailtavuus ja muutos

Alueiden sosiaalinen tila

Asuntomarkkinoiden toimivuus

Väestön kehitys ja muuttoliike

Lkm 

Mihin asioihin asuntokatsauksen kautta saa jo tällä hetkellä riittävästi 
tietoa?, N=5 

Vrt. Kuntataso: ajallinen vertailtavuus ja muutos 



KYSELYN TULOKSIA.. 
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Tietoisuus asuntotuotantoon liittyvistä
asioista on lisääntynyt

Systemaattisesti ja säännöllisesti tuotettu
tieto

Katsauksen tuottama tieto on vauhdittanut
ja tukenut keskustelua

Ohjannut palveluinvestointeja oikeille
alueille

Ohjannut asuntotuotantoa kestävämpään
suuntaan

Lkm 

Asuntokatsauksella saavutetut hyödyt, n=5 
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Lähtötieto on puutteellista

Katsaus ei tuo riittävästi esille seudun
sisäisiä eroja esim. kuntatasoa tarkemmin

Katsausten sisältämä tieto on vanhentunutta

Katsausten sisältämä tieto on puolueellista

Lkm 

Asuntokatsausten sisällössä havaitut haasteet, n=6 

Vrt. kuntataso: samat hyödyt 
Vrt. kuntataso: tieto liian yleisellä tasolla, 

paikkatiedon hyödyntäminen vähäistä 



TYÖPÖYTÄTUTKIMUS ASUMISEEN LIITTYVISTÄ 
KATSAUKSISTA  SEKÄ TÄYDENTÄVÄT HAASTATTELUT 

• Valinta perustui kyselytuloksiin sekä 
ohjausryhmän kanssa käytyihin keskusteluihin 

• Tarkasteluun valikoituivat seuraavat katsaukset: 

• Kotikaupunkina Helsinki. Asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelma. Seurantaraportti 
2015.  

• Lahden maa- ja asuntopoliittinen ohjelma 

• Oulun seudun kuntien asuntopoliittiset linjaukset 

• Asuminen ja rakentaminen. Tampereen 
kaupunkiseutu. Tilastoaineisto 2013. 

• Asuntomarkkinakatsaus, Vaasan kaupunki, 2016. 

• Vantaan asunto-ohjelma 

• Yleisiä havaintoja 

• Oulun, Tampereen ja Vaasan 
dokumentit varsinaisia 
asuntokatsauksia, muut 
ohjelmien seurantaraportteja 

• Katsauksissa eroja  

• Tietosisältö 

• Esitystapa (pdf, ppt, tekstit, 
taulukot, karttapohjat, analyysit) 

• Pituus 

• Fokus toteutuneen 
asuntotuotannon seurannassa 

 

 



KATSAUSTEN / RAPORTTIEN SISÄLTÖ 

Helsinki Lahti Oulu Tampere Vaasa Vantaa 

Toimintaympäristö
n kuvaus, 
ohjelman viiden 
päämäärän 
(maankäyttö, 
asuntotuotanto, 
asuinalueet, 
asuntokanta, 
asukasrakenne) 
seuranta- ja 
arviointitiedot  
 
-> keskittyy 
asumisen ilmiöihin 
+ laajempi 
maankäytön 
näkökulma 

Lähtökohdat 
yleiskaavaprosessi
n ja 
kaavatilanteen 
osalta, kestävä 
kehitys, 
maapolitiikka, 
asuminen, 
keskusta-alueiden 
kehittäminen, 
palvelut, kauppa 
ja elinkeinot  
 
-> koko MALPE-
viitekehys 

Asunto- ja 
vuokra-
asuntomarkkinoid
en pääpiirteet 
Oulun seudulla, 
asumisen eri 
vaihtoehdot sekä 
erityisryhmien 
asuminen  
 
-> keskittyy 
asumisen ilmiöihin 
ja erityisryhmien 
asumiseen 

Väestö ja 
muuttoliike, 
asuminen ja 
rakentaminen  
 
-> keskittyy 
asumisen ilmiöihin  

Talous- ja 
väestökehitys 
Suomessa, 
Vaasan seudulla ja 
kaupungissa, 
Vaasan kaupungin 
väestökehitys, 
asuntomarkkinat, 
asuntotuotanto, 
yhteenveto, 
kohtuuhintainen 
asuminen, 
kiinteistö- ja 
asuntosijoittamine
n 
 
-> keskittyy 
asumisen ilmiöihin 

Strategiset 
lähtökohdat ja 
linjaukset, 
väestönkasvu ja 
asuntorakentamis
en lähtökohdat, 
asuntotuotannon 
edellytykset, 
asuntorakentamis
ennuste 2008-
2017 
suuralueittain, 
toimeenpano ja 
seuranta 
 
-> asumisen 
ilmiöt + liikenne, 
kunnallistekniikka 
ja viheralueet 



KATSAUKSILLE / RAPORTEILLE YHTEISTÄ 

• Kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen 

• Katsausten/ raporttien laatiminen yleensä muun työn ohella (ei erillistä resursointia) 

• Katsausten / raporttien laatiminen harvoin säännöllistä (pl. ohjelmien seurantaraportit)  

• Valmiiden aineistojen (Tilastokeskus, ARA..) hyödyntäminen ja isoimmissa kaupungeissa 
omaa tietotuotantoa – datan ostaminen ei yleistä eikä aina mahdollistakaan  

• Katsauksen / raportin yhteydet strategisiin dokumentteihin yleisiä – usein linkitetty  
esim. kaupungin strategiaan, MAL-aiesopimukseen sekä muihin mahdollisiin strategioihin 

• Mutta, suhtautuminen vertailtavuuteen vaihtelee 

• keskisuurissa kaupungeissa enemmän intressiä verrata kehitystä muihin 

• Helsingin volyymi vaikeuttaa vertaamista muihin suomalaisiin kaupunkeihin 

• Päätöksentekijöille tuottavassa tiedossa verrokkikohteet koetaan tärkeiksi; asumisen ilmiöt 
paikallisia, jolloin vertaaminen voi olla arvokasta (kun ilmiö tunnistettu, voidaan miettiä mitä 
selittäviä tekijöitä sen taustalla on) 



TUNNISTETTUJA HAASTEITA 

• Seurannan koordinointi (ihmiset eri organisaatioissa tekevät työtä eri tavoin), koontitieto 
kuitenkin tärkeää, koska se auttaa päätöksenteossa 

• ARA-tuotannon elementit, jotka eivät ole kuntien käsissä (päätöksissä ollut katkoja tai 
käynnistysavustusta ei ole ollut saatavilla, mahdolliset lakimuutokset) 

• Asuntorakentamisen suunnan muuttaminen hidasta, koska prosessit vievät aikaa (voi 
kulua useita vuosia tontinluovutuksesta siihen, kun asukkaat pääsevät rakennukseen) ja 
tarkistuspiste tavoitteisiin nähden vuoden välein 

• Julkisessa keskustelussa ja mediassa sitkeästi liikkuvat, virheelliset käsitykset 
(“Vaasassa paljon tyhjiä asuntoja”, “Helsingissä asuminen kallista” jne..); tilastollisesti 
tyhjät asunnot (diplomaattien asunnot, kakkosasunnot..) 

• Luottamushenkilöiden vaihtuvuus neljän vuoden välein (asumisen ‘yleissivistyksen’ 
ylläpitäminen haasteellista) 

• Suomesta puuttuu asumisen tutkimus 

• Paikkatiedon hyödyntäminen – miten asiat esitetään kartalla oikein (mittakaava; tiedon 
vastuullinen käyttö -> “kartta voi valehdella yhtä paljon kuin kertoa totta”) 



HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ 1/2  

• Asunto-ohjelmarekisteri (Hki), johon on tallennettu kaikki tulevat asuntohankkeet. 
Tonttikohtaisesta rekisteristä voidaan nähdä historiatieto ja tämän tiedon pohjalta 
voidaan laatia myös rakentamisennuste. Rekisteri toimii ennakoinnin työkaluna - 
pyritään ennakoimaan, minne kasvu suuntautuu ja miten se suhtautuu esimerkiksi 
kaavoitukseen ja palvelutarpeisiin. Lisäksi rekisteri on yhteydessä MapInfoon, joten 
tietoa voidaan esittää karttapohjaisessa muodossa; yksi ihminen tekee päätoimisesti 

• Asuntorakentamisennuste (Vantaa) ollut käytössä pitkään, excelissä, linkitys 
paikkatietoon, sisältää tietoa asuntorakentamisesta talotyypeittäin, kaupunginosittain, 
samalla tonttirekisteri, josta näkee mitä tontteja on varattu ja kenelle 

• Asumiseen liittyvän tiedon jakaminen eri toimijoiden kesken (useilla eri 
paikkakunnilla eri tavoin), mm. Helsingissä työryhmiä, jotka hallintokuntarajat ylittävällä 
yhteistyöllä lisäävät asuntotuotannon sujuvuutta ja erityisryhmien asumisen 
huomioimista, tiedon välittäminen energia- ja vesilaitokselle; Lahdessa 
toteuttamisohjelma kaupungin eri toiminnot / toimijat (konsernipalvelut, 
sivistystoimiala, tekninen ja ympäristötoimiala sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy) 
yhteen kutova työkalu; Oulussa seudullinen yhteistyö  



HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ 2/2  

• Vuoropuhelu markkinatoimijoiden 
kanssa; projektien johtajat eri alueilla 
keskustelevat rakentajien kanssa (Hki), 
seudun tonttipäivä (Tre), tiedonvaihto 
rakennusliikkeiden kanssa (Vaasa), 
rakennuttajaneuvottelut toteuttajien kanssa 
(Vantaa)  

• Pk-seudulla yhdistetty 14 kunnan 
rakentamisennusteet (tarkastelu hieman 
Helsingin sisäistä yleisemmällä tasolla), 
jokainen kunta arvioi miten asuntotuotanto 
etenee ja nähdään tilanne seudun eri 
puolilla, seurataan tapahtuuko muutoksia, 
havaittu, että kehyskunnissa nykyään 
enemmän kerrostalotuotantoa kuin aiemmin 

 



HYVÄN KATSAUKSEN ELEMENTTEJÄ? 

• Historiatieto - mistä on tultu nykytilanteeseen 

• Lähitulevaisuus, millaisia asuntoja 
suunnitteilla / rakenteilla ja minne, kerros- ja 
pientalorakentamisen näkymät, 
huoneistojakauma (kuinka paljon yksiöitä, 
kaksioita jne.) 

• Kiinnittyminen palveluihin ja kuntatekniikkaan 
(laajempi MALPE-viitekehys) 

• Kokonaiskuva asumisesta, tavoitteet tulevalle 
asuntotuotannolle ja keinot tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

• Ei pelkkä kerätyn tiedon kuvaus vaan myös 
tiedon analyysi – mitä luvut, graafit ja 
kartat kertovat asumisen ilmiöistä, mihin 
suuntaan kehitys on menossa, mihin 
muutokseen tulee varautua? 



RYHMÄTYÖT 



YHTEISKEHITTELYTYÖPAJAN TOIMINTA 

• Iltapäivään on suunniteltu kaksi ryhmätyötehtävää 

• Olemme jakaneet osallistujat kolmeen ryhmään siten, että ryhmistä löytyisi eri 
näkökulmien edustajia 

• Yhteiset osuudet ja keskustelut käymme läpi tässä tilassa (“Sininen neukkari”) 

• Ryhmätöitä varten olemme varanneet viereisiä neuvottelutiloja 

• Vihreä on videoneuvotteluhuone ja tässä tilassa olevan ryhmän työskentelyyn osallistuvat 
videoyhteydellä myös etäosallistujat 

• Ryhmätehtävien jälkeen käymme yhteiskeskustelun ja välillä on tarjolla kahvit 

• Ennen toista ryhmätyötä tarkempi johdatus siihen, mitä paikkatietopohjainen malli ehkä 
voisi olla 



RYHMÄJAKO 

Ryhmä 1 (vihreä) Ryhmä 2 (punainen) Ryhmä 3 (keltainen) 

Leena Rossi Anna Isopoussu Eija Kuokkanen 

Auli Heinävä Maija Uusivuori Katariina Hilke 

Tero Piippo Kati-Jasmin Kosonen Simo Turunen 

Matti Sahlberg Laura Hassi Juha Niemelä 

Mari Randell Timo Meuronen Vilja Tähtinen 

Kalle Siven (etänä) Sakari Jäppinen Julia Virtanen 

Kimmo Kymäläinen (etänä) Petri Peltonen Eero Salminen 

Hanna Herkkola Henri Lahtinen 



MIKÄ ON ”ASUMISEN ILMIÖ”? 

• Ilmiöitä voidaan määritellä ja lähestyä eri 
tavoin – ilmiö voi tarkoittaa yhdelle 
henkilölle hyvin eri asiaa kuin toiselle 
näkökulmasta riippuen 

• Mitkä asumisen ilmiöt ovat tärkeitä 
paikallisesti vs seudullisesti?  

• Joukkoliikenne vs oman auton käyttö 
(parkkipaikat), maahanmuutto, kohtuuhintainen 
asuminen (suuret rakennushankkeet) 

• Pienryhmäkeskustelun pohjaksi ryyhmille 
jaetaan muutama esimerkkilistaus 

 

Asumisen 

vaatimusten 

muutos kuluttajan 

näkökulmasta? 

Asumisen 

vaatimusten 

muutos 

rakennusliikkeen 

näkökulmasta? 

Asumisen 

vaatimusten 

muutos tutkijan 

näkökulmasta? Asumisen 

vaatimusten 

muutos 

kaavoittajan 

näkökulmasta? 



TEHTÄVÄ 1: KESKEISET ASUMISEN ILMIÖT (30 MIN.)  

• Paikkatietopohjaisella mallilla halutaan 
tuottaa tietoa keskeisimpien asumisen 
ilmiöiden tarkasteluun 

• Konsultti on listannut alustavasti erilaisia 
asumisen ilmiöitä 

• Muokatkaa ensin ryhmänne lista 
ilmiöistä 

• Valitkaa sen jälkeen mielestänne 
keskeisimmät ilmiöt - jokaisella on 
käytössään itsenäiset kolme ääntä 

• Kirjoittakaa myös muutaman sanan 
perustelut valinnallenne (erilliset paperit) ja 
liittäkää ne valitsemanne ilmiön yhteyteen 



ESIMERKKI ÄÄNESTYKSESTÄ 

Ilmiö X Ilmiö Z Ilmiö Y 



YHTEISKESKUSTELU 

• Valitaan keskeisimmät asumisen ilmiöt, 
joiden osalta pohditaan 
paikkatietopohjaisen mallin 
mahdollisuuksia 

• Äänestyksen tulokset 

• Perustelut 

• Yhteiskeskustelu 

 Valinta 

• Päätöksenteon jälkeen kahvitauko 



KAHVITAUKO 14:00-14:15 

2
2 



LOPPUPÄIVÄN OHJELMA JA AIKATAULU 

14:00 Kahvitauko 

14:15 Alustavan mallin esittely – ideat ja mahdollisuudet (Eero Salminen, Ramboll) 

14:30 Ryhmätyöskentely, Mallin muoto ja tietosisältö 

15:30 Ryhmätyön purku 

15:50 Loppuyhteenveto 

16:00 Kiitos ja hyvää kotimatkaa! 

 



MALLIN  
SISÄLTÖ 

ILMIÖ Mitä asumisen ilmiötä pyritään selittämään ja mistä näkökulmasta? 

MUUTTUJA 
Mikä on mittarissa kuvattava muuttuja (henkilö, asuntokunta, 
rakennus, kerrosala tms.) 

MAANTIETEELLINEN TASO 

Millä maantieteellisellä/alueellisella tasolla tilasto kuvataan / mikä 
on mahdollista aineistojen puitteissa? 
- Hallinnolliset rajat (maakunta, seutu, kunta) 
- Tilasto-/pienalueet 
- Tilastoruudut (1 km / 500 m / 250 m / 100 m) 
- Rakennukset 

AJALLINEN TASO 

Millä ajallisella tasolla tilasto kuvataan? 
- Nykytilanne 
- Mennyt kehitys 
- Ennuste 

TIEDON TUOTTAJA / 
TIETOLÄHDE 

Mikä on tarkasteltavan mittarin tietolähde: 
- Tilastokeskus 
- Syke 
- Kunta 
- Muu tiedontuottaja (esim. ARA) 

TIEDON PÄIVITYSSYKLI Miten useasti tieto päivitetään? 

KUVAUSTAPA 
Minkätyyppinen teemakartta havainnollistaa parhaiten mittaria? 
Absoluuttinen / suhteellinen muuttuja? Muuttujan indeksointi? 

PAIKKATIETOPOHJAISET TARKASTELUT 

MITTARIT Mitkä mittarit/tilastot selittävät ilmiötä? 

MITTARIEN TUNNISTAMINEN 



PAIKKATIEDON ERILAISET TARKASTELUTASOT 

HALLINNOLLISET 

ALUEJAOT 

TILASTO- JA  

PIENALUEET 

TILASTO- 

RUUDUT 

RAKENNUKSET/ 

KIINTEISTÖT 

YKSITTÄISET 

PISTEET 

Asukas, yritys, palvelu 

KAAVA-ALUEET 

JA VYÖHYKKEET 



MALLIIN LIITTYVIÄ YHTEISTYÖMAHDOLLISUUKSIA 

• Kuntien ja seutujen välinen yhteistyö paikkatietopohjaisen mallin 
työstämiseen on mahdollista toteuttaa useilla tavoilla 

• Yhteinen malli tietojen keräämiseen (MAL-GIS) 

• Valmiiden tietokantataulukoiden/Excel-pohjien jakaminen muiden 
käyttöön (asumisen avoin datapankki)  voidaan yhdistää 

paikkatieto-ohjelmassa kuntarajoihin ja tuottaa halutut kartat 

• Valmis paikkatietoaineisto asumiseen liittyvistä indikaattoreista 
(esim. .shp-muodossa, jolloin voidaan hyödyntää kaikilla paikkatieto-
ohjelmilla) 

• Yhteinen paikkatietopalvelu, jossa valmiiksi tuotettua teemakartta-
aineistoa halutuista ilmiöistä ja mittareista  karttojen lataaminen 

kuvina, paikkatietoaineistoina tai rajapintoina 

• Yhteistyö onnistuu hyvin esim. julkisten kuntakohtaisten tietoaineistojen 
kohdalla, mutta vaikeampaa mm. maksullisten, kunnista kerättävän sekä 
analyysiä edellyttävien sisältöjen osalta 

 

 

http://arcg.is/2iTnMMO  

http://arcg.is/2iTnMMO


TEHTÄVÄ 2: MALLIN MUOTO JA TIETOSISÄLTÖ 

• Aiemmin määriteltiin keskeisimmät ilmiöt 

• Mitä näistä ilmiöistä halutaan tietää, 
jotta tieto on asumiskatsausten kannalta 
hyödyllistä 

• Määritellään jokaiselle valitulle ilmiölle 
muutama potentiaalisesti keskeinen 
mittari/indikaattori 

• Pohditaan, missä muodossa tiedon tulisi 
olla, jotta se olisi selkeää ja havainnollista 

 



KIRJATKAA RYHMÄTYÖN TULOKSET YLÖS 

• Voitte piirtää tai kirjoittaa, käyttää 
karttaesimerkkejä tms. 

• Voitte käyttää halutessanne seuraavaa 
taulukkoa 

• Tämän tehtävän tulokset ovat erityisen 
tärkeitä mallin sisällön määrittelemiseksi  

• Jos tiedossanne on mahdollisia uusia 
tietolähteitä eri indikaattoreille, kirjatkaa 
mielellään myös ne ylös 



ILMIÖ
MITATTAVA ASIA / 

INDIKAATTORI

MISTÄ MITTARI KERTOO, 

MIKSI TÄRKEÄ

MITEN ASIA TULISI SAADA 

MALLISTA "ULOS"
MAHDOLLISET TIETOLÄHTEET

Ilmiö X Indikaattori A
kertoo tulevista eri asuntotyyppien 

tarpeen muutoksesta
tilastot xxxx

Indikaattori B kertoo alueiden vetovoimasta vyöhykekartta xxxx

Indikaattori C kertoo investointihalukkuudesta
teemakartta, tilastot, sanallinen 

kuvaus
xxxx

Indikaattori D kertoo tulevista palvelutarpeista xxxx xxxx

Ilmiö Y Indikaattori A liikkumisen tarpeiden ennakointi xxxx xxxx

Indikaattori B kertoo alueiden vetovoimasta xxxx xxxx

Indikaattori C xxxx xxxx xxxx

Ilmiö Z Indikaattori A xxxx xxxx xxxx

Indikaattori B xxxx xxxx xxxx



YHTEISKESKUSTELU 

• Lyhyt kooste ryhmätyön tuloksista joka 
ryhmältä 

• Mitä ajatuksia keskustelussa heräsi 
asumisen ilmiöiden seuraamisesta ja 
mittaamisesta? 

• Löytyikö joitakin kaikkien mielestä tärkeitä 
indikaattoreita? 

• Nousiko esiin näkemyseroja? 

 

• Tärkeimmät evästykset mallin 
jatkokehittämiseen? 



KIITOS! 


