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1. Taustaa 

 

Seudullista asumiskatsausmallia halutaan uudistaa vastaamaan nykyisiä tar-

peita ja mahdollisuuksia. Tavoitteeksi on otettu MAL(PE) –näkökulmat yhteen 

kokoavan paikkatietopohjaisen mallin laadinta. Pääpaino on asumisen kysy-

myksissä. Työ on osa kansallisen MAL-verkoston Tulevaisuuden kaupunki-

seudut –hanketta. Uudistamishankkeen toteuttamisvastuu on Jyväskylän 

kaupungilla, ja konsulttina työssä toimii Ramboll Finland Oy. 

 

Hankkeeseen liittyen järjestettiin yhteiskehittelytyöpaja, johon kutsuttiin 

MAL-verkoston jäseniä sekä muita erityisesti asumisen ja paikkatietoasioiden 

asiantuntijoita. Työpajan tavoitteena oli kartoittaa asumisen keskeisiä ilmiöi-

tä, niiden merkityksiä sekä mittareita, joilla ko. ilmiöitä paikkatietopohjaises-

sa asumiskatsausmallissa voidaan mitata ja esittää. 

 

2. Yhteiskehittelytyöpaja 

 

Yhteiskehittelytyöpaja järjestettiin Tampereella 10.1.2017. 

 

Tilaisuudessa oli 22 osallistujaa (liite 1), joista kaksi osallistui etäyhteydellä. 

Projektipäällikkö Henri Lahtinen Rambollista avasi tilaisuuden ja kertoi lyhy-

esti päivän ohjelmasta ja aikataulusta. Tero Piippo MAL-verkostosta toivotti 

osallistujat tervetulleiksi ja johdatti osallistujat päivän teemaan kertomalla 

hankkeesta ja sen kontekstista. Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän 

kaupungilta kertoivat tarkemmin hankkeen taustoista ja tavoitteista. 

 

 
Kuva 1. Yhteiskehittelytyöpajassa oli yhteensä 22 osallistujaa. 
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Tilaisuuden ohjelma: 

 

12:30 Tilaisuuden avaus ja esittäytymiset, 

Tero Piippo, MAL-verkosto ja Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki 

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! 

 

Tilaisuuden esitykset ovat nähtävissä ja ladattavissa MAL-verkoston sivuilta  

 

http://www.kaupunkiseutu.fi/tapahtuma/mal-gis-tyopaja-10-1-klo-12-30-16-00-paikkatietopohjainen-asumiskatsausmalli/
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3. Pienryhmätyöskentelyn 1. kierros 

 

Iltapäivä koostui kahdesta pienryhmätyöskentelyvaiheesta, joita varten osal-

listujat jaettiin kolmeen ryhmään. Ensimmäisen kierroksen aikana keskityttiin 

asumisen ilmiöihin ja toisella kierroksella huomio siirtyi mallin muotoon ja 

tietosisältöön. Pienryhmäkeskusteluihin oli varattu aikaa puoli tuntia ja niitä 

seuranneisiin yhteiskeskusteluihin 15 minuuttia.  

 

3.1 Keskeiset asumisen ilmiöt, ryhmätyöskentely 

 

Ensimmäisessä ryhmätyössä keskityttiin asumisen ilmiöiden tarkasteluun. 

Ryhmätyötä varten oli koottu alustava lista (taulukko 1) erilaisista asumisen 

ilmiöistä. Lista oli toimitettu osallistujille ennakkoon, koska ilmiöihin perustu-

vassa tarkastelussa on omat haasteensa (mitä tietty ilmiö tarkoittaa kenelle-

kin, mistä näkökulmasta ilmiötä tarkastellaan – esimerkiksi asumisen vaati-

musten muutokset asukkaan, rakennuttajan, kaavoittajan ja tutkijan näkö-

kulmasta). 

 

Ryhmien tehtävänä oli muokata listaa ilmiöitä yhdistellen, uusia luoden ja 

vähemmän tärkeitä poistaen, ja jokainen osallistuja valitsi ilmiöistä mieles-

tään keskeisimmät. Lisäksi valituille ilmiöille kirjattiin perustelut (miksi juuri 

tämä ilmiö on tärkeä asumisen kontekstissa). 

 
Taulukko 1. Ryhmätyön pohjana toiminut asumisen ilmiöiden listaus 

Ilmiö 

Väestönkehitys 

Muuttoliike 

Asunnottomuus 

Asuntojen hintojen kehitys 

Vuokrien kehitys 

Asuntotuotanto 

Muu uudisrakentaminen 

Tuettu asuminen 

Erityisryhmien asuminen 

Pendelöinti 

Kaavoitus 

Täydennysrakentaminen 

Julkisten palveluiden verkosto 

Kaupallisten palveluiden verkosto 

Alueiden saavutettavuus 

Asuntokuntien koko 

Työpaikat ja elinkeinoelämä 

Vapaa-ajan vietto 

Luonto ja ympäristö 
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3.2 Ryhmätyön purku 

 

Ensimmäisen ryhmätyön jälkeen kolmen eri ryhmän tulokset tuotiin samaan 

tilaan ja ne ryhmiteltiin sisältöjen perusteella seuraaviin kolmeen pääluok-

kaan: asuntomarkkinat, alueiden väestö ja alueiden saavutettavuus.  

 
 Asuntomarkkinat (”Tunne markkinat”) 

o Asuntokanta – nykyinen ja tuleva 

o Asuntomarkkina-analyysi / Asumisen talous / Asuntojen hin-
tojen kehitys   

o Vuokrien kehitys 

o Asuntotuotanto 
 

 Alueiden väestö (”Tunne väestö”) 

o Väestönkehitys 

o Muuttoliike (sekä kuntien välillä että kunnan sisällä) 
o Asumisen muutos 

 
 Alueiden profiloituminen (”Tunne alueesi”) 

o Alueiden saavutettavuus  

o Olemassa olevien asuinalueiden tilanne ja kehitys, ”tilanne-
kuva” 

o Alueiden eriytyminen 
o Asumisen muutos 

 

 
Kuva 2. Esimerkki ilmiöiden käsittelystä.  
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Pääteemojen ulkopuolelta löytyivät seuraavat ilmiöt: 
 Hyvinvointi 

 Kaavoitus (seudun / kuntien omat tekemiset) 

 Työelämän muutos 

Keskusteluissa nostettiin esiin, että kattavampi tieto alueiden eriytymisestä 

olisi hyödyllistä taustatietoa suunnittelijoille. Samoin asuntojen hintoihin vai-

kuttavista tekijöistä haluttaisiin monella eri taholla enemmän tietoa ja vuoro-

vaikutusta esimerkiksi (mutta ei pelkästään) kaavoituksen ja asuntomarkki-

noiden välillä. Samalla korostuu, että asuminen linkittyy tiiviisti maankäyt-

töön, liikenteeseen ja palveluverkkoon, eikä elinkeinoelämän ratkaisujakaan 

voida sulkea pois. Tämä edellyttää asumisen ja asuntorakentamisen kanssa 

työskenteleviltä virkamiehiltä laaja-alaista osaamista. On myös kyettävä en-

nakoimaan asumisen muuttuvia trendejä, jotka vaihtuvat ikäpolvien ja vuosi-

kymmenten mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yksinasuminen vs. yhteisölli-

syys, hyväkuntoisten ikääntyvien lukumäärän lisääntyminen, omistamisen 

tarpeen muutos jne. Tätä taustaa vasten eräänä haasteena osallistujat näki-

vät, että maankäytön suunnittelijat monien muiden toimijoiden ohella tietä-

vät asumisen taloudesta liian vähän. Ehkä tämä on yksi tekijä, johon suunnit-

teilla oleva malli voisi tuoda apua?  
 

Lisäksi korostettiin kunnan omaa aktiivisuutta eli halua vaikuttaa tulevaan 

kehitykseen. Tämä puolestaan edellyttää riittävää tietopohjaa sekä kerätyn 

tiedon analyysiä (laadullisten analyysien ohella myös kvantitatiivisia ja spati-

aalisia analyysejä tai näiden yhdistelmiä) ja tulkintaa tarvittavien ratkaisujen 

tueksi. Tässä kohden haasteeksi voi nousta resursointi ainakin osassa kunnis-

ta. Toisaalta mahdollinen malli saattaa ainakin osin vastata myös resurssi-

haasteeseen, mikäli riittävä vertailtavuus alueiden / seutujen välillä toteutuu. 

Keskusteltiin myös siitä, kenen tarpeisiin asuntokatsauksia laaditaan ja mallia 

tehdään (vrt. selvitysvaiheen havainto, että asuntokatsauksista ei aina käy 

ilmi kenelle ne on suunnattu ja mihin tarkoitukseen tehty).    

4. Pienryhmätyöskentelyn 2. kierros 

 

Ennen toisen ryhmätyön alkua Eero Salminen kertoi paikkatietopohjaisesta 

mallista. Esityksessä käsiteltiin mallin rakenteellista sisältöä; mitä paikkatie-

topohjaisia tarkastelumahdollisuuksia erilaisiin ilmiöihin liittyvillä mittareilla 

on. Mittarikohtaisten tarkastelujen kohdalla voivat vaihdella tietyn muuttujan 

maantieteellinen ja ajallinen ulottuvuus, minkä lisäksi mittareista olisi tarkoi-

tuksenmukaista tietää esimerkiksi tietolähteeseen ja sen päivittyvyyteen 

liittyviä seikkoja.  

 

Erilaisiin ilmiöihin ja niiden tulkintaan liittyen ratkaisevaa on se, kuka tietoa 

käyttää. Seudullisella tasolla ilmiöiden tunnistamiseen ja kunta- tai aluekoh-

taiseen vertailuun riittää hallinnollisiin rajoihin perustuva tieto, mutta kunnan 

sisäisessä suunnittelussa ja päätöksenteossa tarvitaan tarkempaa, pienalue- 

tai tilastoruutukohtaista tietoa, joka on usein vaikeammin saatavissa. Toi-

saalta on huomioitava, että osalla kunnista on jo käytössä esim. ajantasainen 
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väestötieto ja rakennustieto pistemuodossa. Merkille pantaa on, että kunnan 

sisäisessä suunnittelussa myös tiedon päivittyvyys muuttuu yhä keskeisem-

mäksi; suunnittelun taustaksi tarvitaankin entistä reaaliaikaisempaa tietoa eri 

ilmiöihin ja alueisiin kohdistuvista muutoksista. 

 

Esityksessä käsiteltiin lyhyesti myös mallin tietosisällön jakamiseen liittyviä 

yhteistyömahdollisuuksia. Yhteistyön tiiviys voi vaihdella yhteisistä sisältöra-

kenteista aina valmiiksi analysoidun paikkatiedon jakamiseen saakka eri seu-

tujen ja kuntien välillä. Yhteistyön kannalta tarkoituksenmukaista olisi vähin-

tään kaikille yhteisen kuntakohtaisen tiedon jakaminen avoimena eri seutujen 

kesken. 

 

4.1 Mallin muoto ja tietosisältö, ryhmätyöskentely 

 

Ryhmätyön tarkoituksena oli tarkentaa, mitä ensimmäisessä tehtävässä mää-

ritellyistä ilmiöistä pitää asumiskatsausta varten tietää. Ilmiöille määriteltiin 

muutama keskeinen mittari/indikaattori. Tarkoituksena oli myös pohtia, mis-

sä muodossa tiedon tulisi olla, jotta se olisi selkeää ja havainnollista ja hel-

posti hyödynnettävää. 

 

Ryhmät valitsivat käsiteltäväkseen seuraavat teemat, jotka osin olivat myös 

lomittaisia tai päällekkäisiä: 

 
 Alueiden saavutettavuus 
 Alueiden profilointi 
 Asuntomarkkinat 
 Väestö ja muuttoliike 

 Kaavoitus 
 Hyvinvointi 

 

Alla olevaan taulukkoon on vedetty yhteen ryhmien pohdinnat.
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ILMIÖ MITATTAVA ASIA /  
INDIKAATTORI 

MISTÄ MITTARI KERTOO, 
 MIKSI TÄRKEÄ 

MITEN ASIA TULISI  
SAADA MALLISTA 

"ULOS" 

MAHDOLLISET 
TIETOLÄH-

TEET 
Alueiden 

saavutet-

tavuus  

  

  

  

Palvelujen yms. saavutettavuus (päivittäistavara-
kaupat, koulut jne. yksityiset ja julkiset palvelut) 

Kuinka helposti tarvittavat asiat ovat saavutetta-
vissa, arjen sujuvuus 

Yleissaavutettavuus kestävillä kul-
kumuodoilla kartalla 

Liikenteen järjestäjät, 
kunnat 

Ajallinen saavutettavuus eri kulkumuodoilla Kuinka helppoa on kestävä liikkuminen  
Asukkaat ja yritykset arvostavat yhä enemmän 
julkisilla liikennevälineillä helposti saavutettavia 
paikkoja. 

Vyöhykkeittäin, Kuntatasolla spesi-
fit saavutettavuusindikaattorit, 
kartalla rajapinnasta 

  

Ajallinen etäisyys keskustoista, väestön määrä 
vyöhykkeillä 

 Vyöhykkeittäin  

 Joukkoliikenteen palvelutaso, pysäkkien sijainnit Kestävän liikkumisen vyöhykkeet, arjen sujuvuus. 
kuinka vetovoimainen alue, alueiden väliset erot 

    

Joukkoliikenteen pysäkeistä tietyllä etäisyydellä 
asuvan väestön määrä/osuus  

 Asukasmäärät Digiroad, liikenteen 
järjestäjät 

Liikenneväylät    

Autonomistus    

Kevyen liikenteen reitit    

Tietoliikenneverkot    

Alueiden 

profilointi 

Väestörakenne ikäryhmittäin    

Tulotaso  Tieto mieluiten mediaanina  

Asuntokanta    

Työllisyys    

Perhetyyppi  Lukumäärä, ikä  

Asunto-

markkinat 

  

Asuntojen vuokrat €/m²/kk Trendit, alueellinen eriytyminen, kysynnän ja tar-

jonnan suhde 

 Tilastokeskus, KTI 

Asuntojen hinnat €/m²/kk Trendit, alueellinen eriytyminen ja yksipuolistumi-

nen, kysynnän ja tarjonnan suhde 

 Tilastokeskus, KTI 

Asuntokanta (nykyinen ja tuleva) Alueiden toteutunut kehitys ja suunnitel-
tu/ennakoitu kehitys 
Esim. asuntorakentamisen ohjelmointi kaupungin 
eri alueille ja ohjelmoinnin/tavoitteiden saavutta-
misen seuranta auttaa kaupungin asuntotuotannon 
suunnittelussa. 
Asuntotuotannolla eri hallintamuodoilla tasapaino-
tetaan alueella erilaista väestöä. 
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Talotyypit    

Asuntojen koot    

Asumis-/hallintamuoto    

Tuettu ja erityisryhmien asuminen    

Myynnissä olevat kohteet   STH-Group 

Tehdyt asuntokaupat     STH-Group 

Tontin hinnat    

Toimija-analyysi Määrä, koko, toimiiko kilpailu, Ara-hinnat   

Markkinatieto toimijaverkostojen kautta    

Asuntotuotanto (Määrä, sijainti, talotyyppi, hallin-
tomuoto, toimijat, asuntojen kokojakauma, keski-
pinta-ala) 

 Myös ajallista tarkastelua  

Väestö ja 

muuttolii-

ke 

Kunnan sisäinen muuttoliike Alueiden vetovoima, eriytyminen 
mahdollistaa ennakoinnin ja tarkemmat väestö-
arviot, millaista väestöä muuttaa alueelle / sieltä 
pois 

Havainnollistava / interaktiivinen 
kartta  
Ikäluokittain 

VRK:n väestödata 

Seudun kuntien välinen muuttoliike Millainen väestö muuttaa kuntarajan yli? 
Missä määrin asunto-/tonttipoliittinen kysymys? 
Ilmiön suhteuttaminen (esim. lapsiperheiden muut-
to seudun sisällä/seudun ulkopuolelle) 
Mahdollistaa tarvittavien toimenpiteiden enna-
koinnin ja tarkemmat väestöarviot. 

Taulukkotasolla muuttujat ja muu-
tos ajassa, myös ikäluokittain 

Väestörekisteri 

Muuttoliikearvio Ymmärrys muuttoliikkeen problematiikasta  Kuntatasolla tietoa 
hyvin 

Asuntokuntien koko Kytkeytyy asumisen muutokseen   

Väestönkehitys ja sen muutokset (määrä, ikära-
kenne, asuntotyypeittäin) 

Kytkeytyy asumisen muutokseen, 
kaivataan tarkempaa tietoa 

  

Kaavoitus Kunnan maaomaisuus Prosenttiosuus kaavasta   

Toimijoiden tonttivaranto    

Kunnan keinot synnyttää kilpailua     

Hyvinvoin-

ti 

Osallistuminen, alkoholinkäyttö, tupakointi, 
elinajanodotus, koulutus 
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4.2 Ryhmätyön purku 

 

Ryhmät havaitsivat tehtävän olleen jokseenkin haasteellinen. Se, mistä mi-

tattava ilmiö kertoo tai miksi se on tärkeää, oli yleensä helppo perustella. 

Samoin mittaamiseen soveltuvia indikaattoreita tunnistettiin hyvin, vaikkakin 

mitattavaksi nostetut asiat / ilmiöt ovat hyvin eritasoisia. Osa (esimerkiksi 

vuokra / €/ kk) soveltuu sellaisenaan. Toiset, kuten asuntokanta, koostuvat 

useista eri mittareista. Asuntokantaa voi kuvata muun muassa asuntotyypeit-

täin, hallintojakauman tai rakennusvuoden mukaan. On otettava huomioon, 

että osa taulukossa 10 listatuista asioista ei ole itsessään varsinaisia indikaat-

toreita, vaan edellyttävät tarkasteltavan ilmiön tarkempaa määrittelyä ja 

purkamista aihetta kuvaavaksi mittarijoukoksi. Lisäksi on tärkeää ymmärtää, 

miksi ja miten jotakin mittaria käytetään sen sijaan että sitä hyödynnettäisiin 

vain ”tottumuksen” vuoksi. 

 

Se, mitä mahdollisesta mallista saataisiin ulos, osoittautui vaikeaksi. Tässä 

yhteydessä on hyvä muistaa, että jo nyt on mahdollista hyödyntää erilaisia 

rajapintapalveluja. Yksi esimerkki ovat maanmittauslaitoksen rajapintapalve-

lut, joissa tietoaineistot on avattu muun muassa kiinteistöjen osalta. Lisäksi 

saavutettavuuden suhteen voidaan ottaa oppia Helsingin seudulla toteutetus-

ta saavutettavuustarkastelusta1 (SAVU). Tehtyjen saavutettavuustarkastelu-

jen kerrotaan kuvaavan hyvin liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteisvai-

kutusta. SAVU:ssa tarkastelu keskittyy kestäviin liikkumismuotoihin eli käve-

lyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Kokonaisuuden kannalta on yhä tär-

keää painottua asumisen ilmiöihin, kuitenkaan laajempaa MALPE -

viitekehystä unohtamatta. 

 

Katsauksiin kaivattiin tietoa sekä menneestä kehityksestä, nykyhet-

kestä että ennakointia. Ennakoitavuutta lisäävinä mittareina pidettiin 

alueiden välisiä suhteita indikoivia tekijöitä: Kunnan sisäinen ja kun-

tien välinen muuttoliike, eri alueiden asuntokantojen vertailu mahdol-

listaisi monipuolistamisen aikaisemmassa vaiheessa eli uuden asun-

tokannan kaavoituksen ohjaamisen. Esimerkiksi seudun sisäiseen 

muuttoliikkeeseen kytkeytyy paljon (ehkä suunnittelua ohjaaviakin) 

oletuksia, jotka voidaan tarkemman tarkastelun kautta osoittaa oike-

aksi/vääräksi. Kaupungin/seudun sisäisen muuttoliikkeen trendit pa-

rantavat esimerkiksi senioriasumisen kehittämisen, alueelliseen seg-

regaation, palvelujen tarpeen jne. ennakointia. 

 

  

                                                
1 Ks. esim. 

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/saavutettavuustarkastelut_ja_joukkoliikenteen_matka_aika_saavutett

avuus_raportti.pdf  



 

11/12 

 

5. Loppuyhteenveto 

 

Pienryhmissä ja yhdessä käyty keskustelu osoittaa, että asumisen ilmiöiden 

kuvaaminen / rajaaminen yksiselitteisesti ei ole helppoa. Tästä syystä on 

hienoa, että työpajassa onnistuttiin tekemään valintoja mallissa ensivaihees-

sa tarkasteltavien asumisen ilmiöiden suhteen. Mallin kehittäminen on aloi-

tettu ja työpaja antoi hyviä eväitä jatkokehittelyyn. Jokaisen panosta tarvi-

taan jatkossakin, jotta paikkatietopohjaisesta asumiskatsauksesta saadaan 

mahdollisimman hyvä.  

 

Keskeisimmiksi ylätason ilmiöiksi valikoituivat asuntomarkkinat, alueen 

saavutettavuus sekä alueen väestö. Siinä, miten tarkasti nämä ilmiöt 

määritellään eli mitä kaikkea kunkin ilmiön katsotaan sisältävän, oli pienryh-

mäkeskusteluissakin havaittavissa hajontaa näkemyksissä osallistujien kes-

ken.  

 

Yksi selkeä viesti työpajassa oli, että osallistujat kaipaavat tukea asumi-

seen liittyvien ilmiöiden selittämiseen. Pelkkä tilastojen ja muun numee-

risen datan esittäminen ei enää riitä. On kyettävä näkemään lukujen 

taakse. Tämä liittyy muun muassa uusien alueiden kasvuun tai mahdolliseen 

taantumiseen. Esimerkkinä mainittiin, miten Vuores Tampereella tai Skanssi 

Turussa alkavat täydentymään, miten alueen väestön profiili muuttuu ajan 

myötä ja mistä tämä johtuu. Tähän liittyy myös aiemmin mainittu kunnan 

aktiivisuus – missä määrin alueiden kehitystä halutaan / voidaan ohjata mm. 

kaavoituksen keinoin?  

 

Lopuksi on todettava, että osallistujien aktiivisuus oli kiitettävällä tasolla. 

Tiivis puolen päivän mittainen työpaja oli riittävän kompakti, mutta tarjosi 

samalla osallistujille mahdollisuuden vaihtaa tietoa ja kokemuksia keskenään. 

Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin! 
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LIITE 1: Työpajan osallistujat 

 

Nimi Organisaatio 

Hassi Laura Suomen Kuntaliitto 

Heinävä Auli Tampereen kaupunki / asumisen ke-
hittäminen ja palvelutilaverkot 

Herkkola Hanna Ramboll 

Hilke Katariina Turun kaupunki 

Isopoussu Anna Jyväskylän kaupunki 

Jäppinen Sakari Vantaan kaupunki 

Kosonen Kati-Jasmin MAL-verkosto 

Kuokkanen Eija Jyväskylän kaupunki 

Kymäläinen Kimmo Joensuun kaupunki 

Lahtinen Henri Ramboll 

Meuronen Timo Helsingin kaupunginkanslia 

Niemelä Juha Helsingin kaupunki 

Piippo Tero MAL-verkosto 

Randell Mari Helsingin kaupunginkanslia 

Rossi Leena Jyväskylän kaupunki 

Sahlberg Matti Suomen Kuntaliitto 

Salminen Eero Ramboll 

Sivén Kalle Joensuun kaupunki 

Turunen Simo Tampereen kaupunkiseutu 

Tähtinen Vilja Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
HSY 

Uusivuori Marja Tampereen kaupunki / asumisen ke-
hittäminen ja palvelutilaverkot 

Virtanen Julia Muuramen kunta 

 


