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Tietojärjestelmät

- Rakennetun ympäristön sähköiset palvelut: Elinympäristön
tietopalvelu Liiteri ja Yleiskaavapalvelu
- Asumisen palvelupaketti, SPAKETTI
- GISALUn tietosisällön arviointi ja kehittäminen
- Harmonisoidut maakuntakaavat e-palveluksi –hankkeen
tavoitteet
-

Rakennetun ympäristön sähköiset
palvelut: Elinympäristön tietopalvelu
Liiteri ja Yleiskaavapalvelu
● Ensimmäinen vuosi palveluja takana
● Liiterin käyttäjät
○ Kaikki maakuntaliitot
○ 47 kuntaa (48% Suomen väestöstä)
○ Eräitä ministeriöitä, valtion virastoja, yliopistoja,
kuntayhtymiä
○ Ympäristöhallinto
● Yleiskaavapalvelun käyttäjät
○ Yrityksiä, valtion viranomaisia, ympäristöhallinto
● Tietosisältöä laajennetaan koko ajan, palveluja kehitetään,
mm. rajatun alueen yleiskaavapalvelu
● Lisätietoja: alu_tuki@ymparisto.fi

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri
● Uusia sisältöjä ja ominaisuuksia 2016
○ Rakennus- ja huoneistorekisteri kaikille
käyttäjille
• mm. rakennustunnuksen haku energiatodistuksiin ja ARAn hakemuksiin

○ Osoitehaku
○ ARA-asuntokanta
• ARA-rakennukset - pistemäinen karttataso
• tilastot (ARA-asunnot, vertailu muuhun asuntokantaan,
rajoituksista vapautunut asuntokanta)

○ Uusia tilastoja mm.
• Rakentamisen suunnitelmallisuus -teema
(poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut,
rakentaminen ja väestö asemakaava-alueilla ja niiden
lievealueilla)

• Liikenne-teema (liikenneonnettomuudet)

○ Kaavoituksen vuositilasto 2015
● Ensimmäiset palvelupaketit tulossa 2017
○ Vesihuolto, ARA-asuminen, Kulttuuriympäristö ja
Porot

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri
● Vuonna 2016: 6260 käyttäjää (694 käyttäjää / kk) ja 18 765 istuntoa
● Sopimus 45 organisaation kanssa, joissa sopimuskäyttäjiä 564 kpl
● Suosituimmat karttatasot top 3:
○ Valmiit rakennukset (RHR)
○ Asemakaavatilanne (kuntien rajapinnoista)
○ Yleiskaavatilanne
● Suosituimmat tilastot top 3:
○ Väestön lukumäärä
○ Kaksisuuntainen työmatka-analyysi
○ Uusien asuntojen lukumäärä
● Yleiskaavapalvelun rajapinta käytössä 7
organisaatiossa mm. Lupapiste-palvelussa
○ Aineiston päivitys neljästi vuodessa

Katso Liiteri-ohjevideot Youtubessa
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Asumisen palvelupaketti, SPAKETTI
● Liiterin laajennus ja kokoava teemoitus
● Kokoaa asumiseen liittyviä tilastoja ja karttatasoja. Erityisenä
painopisteenä palvelupaketissa on ARA-asuntokanta sekä sen
vertailu vapaarahoitteiseen asuntokantaan
● Tarjoaa mm. kunnille ja muille asumisen suunnitteluun osallistuville
taustatietoa olemassa olevasta asuntokannasta ja sen kehityksestä
● Lisätietoja: Kari Oinonen, Anu Kotilainen

GISALUn tietosisällön arviointi ja
kehittäminen
● Tavoitteet:
1. Tuottaa muutostarpeet ja kehittämisehdotukset sekä aineistokohtainen
suunnitelma korvaavan tiedon hankinnasta
 Mahdollisuudet tallennuksen karsimiseksi, tehostamiseksi ja päällekkäisyyksien poistamiseksi
ilman merkittäviä katkoja seurantatiedoissa.

2. Korjataan järjestelmässä ja aineistoissa jo tunnistettuja tietojen tallennusta,
aineistojen yhteentoimivuutta ja hyödyntämistä haittaavia puutteita.

● Tuloksia osa 1
○
○
○
○
○

Kuntien alkuperäiset tiedot (kaavat, poikkeamiset).
Tallennuksesta luovutaan kunnittain sitä mukaan, kun kunta tarjoaa yhdenmukaisesti
aineiston rajapintapalvelussa
panostusta kuntien tietojen julkaisemiseen!
Muutokset järjestelmiin ja seurantoihin mahdollistamaan usean tietolähteen käyttö
ELY:n tiedot (kult.ymp tiedot).
Sähköinen asiointi, sähköiset lomakkeet ja selainpohjainen tallennusjärjestelmä
käyttöön. Aineistojen tietomallit uusiksi ja paikkatietoaineistot avoimiksi.

● Tuloksia osa 2
○
○
○

Rakennussuojelukohteet avoimeen rajapintaan, aineistoa korjattu ja lisätty pysyvä
rakennustunnus
yhteys rakennustietoihin.
ELYn asianhallintajärjestelmän ja GISALUn paikkatiedon välinen linkitys
GISALU-aineistojen metatiedot julkaistu kattavina
Lisätiedot: Kimmo Nurmio

Harmonisoidut maakuntakaavat epalveluksi
● Tavoitteet:
○ Selvittää maakuntakaavoihin liittyvät tietotarpeet (TP1)
○ Luoda yhtenäinen tietomalli ja tietokantasapluuna maakuntien
liittojen digitaalisten maakuntakaava-aineistojen tuotantoa
varten (TP 2)
○ Luoda edellytykset sille, että voidaan luopua erillisen
valtakunnallisen maakuntakaavapaikkatietokannan ylläpidosta
(TP 2, TP3)
○ Laatia työkalu kaavan laadinnan sujuvoittamiseksi (TP 4)
○ Järjestää koulutusta käyttöönoton varmistamiseksi (TP 5)
○ Päivittää nykyistä ja laatia uutta ohjeistusta (TP 1-2-3-4-5)
○ Tehdä ratkaisuja YM:n ja maakuntien liittojen INSPIREvelvoitteiden edistämiseksi (TP 1-2-3-4-5)
○ Kehittää maakuntakaavamerkintöjen visualisointia
yhtenäisemmäksi (erillinen YM:n T&K rahoitus)
● YM:n rahoitus (TIHA + TEAS) vuodelle 2017: 70 000€

Vuoden 2016 tulokset
● Vuoden 2016 tulokset ovat ladattavissa osoitteesta
http://www.syke.fi/hankkeet/hame:
○ Selvitys tietotarpeista ja tavoitetilasta: Nykytilasta tavoitetilaan dokumentti (pdf)
○ Tietokantapohja (pakattu fgdb)
○ Ohje tietokantapohjan käytölle
○ Tietomallin ylläpitoon ja koodiluetteloihin liittyvä toimintamalliehdotus
○ Ehdotus maakuntakaavapaikkatietokohteiden elinkaarisäännöiksi
○ Vastaavuudet kansallisesti käytettyjen maakuntakaavamerkintöjen ja
EU-tason INSPIRE-luokitusten (HILUCS, HSRCL) välille
○ UML-malli, saatavilla myös pakattuna
○ Ehdotus yhteisesti käytettäviksi merkintätavoiksi
○ Symbolikirjastoon liittyvä toimintamalliehdotus

● Tulosten pääkäyttäjät: maakuntien liitot ja YM
○ Osa tuloksista sovellettavissa myös muille kaavatasoille

● Lisätietoja: Lena Hallin-Pihlatie (SYKE/TK/Paikkatietopalvelut)

Aluerakenne

- Muuttuvat palvelutarpeet ja järjestelmäratkaisut (MUUTOS)
-Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa (ToKaSu),
- Integrated spatial planning, land use and soil management
research action (INSPIRATION)
- Esitutkimus: Tietoon perustuva päätöksenteko Pohjoisella
kasvuvyöhykkeellä

Muuttuvat palvelutarpeet ja järjestelmäratkaisut:
Tulevaisuusskenaariot sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelun ja päätöksenteon
pohjaksi (MUUTOS), VN TEAS 6/2015-9/2016
● Tavoitteena oli selvittää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeiden
muutoksia ja tutkia, miten sosiaali- ja terveyspalvelut tulisi järjestää ja
palveluverkkoa uudistaa, jotta muuttuviin palvelutarpeisiin voidaan
vastata.
● Tämän pohjalta oli tavoitteena tuottaa tulevaisuusskenaarioita sekä
arvioida niiden toteutumisedellytyksiä ja seurauksia.
● SYKEn osuudessa ennakoitiin alue- ja yhdyskuntarakenteen tulevia
muutoksia, alueellistettiin Tilastokeskuksen väestöennuste kuntien
sisälle ja tarkasteltiin ikääntymistä, palvelujen sijoittumista ja
saavutettavuutta
● Toteuttajat: THL, SYKE ja VTT, yhteyshenkilö Antti Rehunen
● Raportti VNK:n sarjassa:
Rehunen A., Reissell E., Honkatukia J., Tiitu M. & Pekurinen M. 2016. Sosiaali- ja
terveyspalvelujen tarpeen, käytön ja tuottamisen alueelliset muutokset ja tulevaisuuden
vaihtoehdot. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 41/2016.

MUUTOS-hanke: Palveluratkaisut
keskuksen tai yhdyskunnan koon ja
aluerakenteellisen sijainnin perusteella
Palveluratkaisuja on tarpeen räätälöidä
erilaisille alueille

MUUTOS-hankkeen tulokset ja
johtopäätökset
●
●
●
●

●

●

●

●

Sairaalaverkon uudistaminen tuo tuottavuushyötyjä mutta
siirtää työpaikkoja ja lisää alueellisia eroja
Oleellista on, miten eri toiminnot jakautuvat laajan
päivystyksen ja muihin sairaaloihin
Terveysasemien erilainen profiloituminen korostaa
sijaintiratkaisujen ja palvelujen yhteistyön merkitystä
Tärkeää hakea ratkaisuja, joissa saavutetaan
kustannushyödyt ja pystytään vastaamaan
palvelutarpeisiin kärjistämättä alueellisia eroja
Tämä edellyttää palvelujen keskittämistä, mutta myös
palvelujen turvaamista saavutettavuuden näkökulmasta
tärkeissä keskuksissa.
Sosiaalihuollon asumispalvelujen mitoitusta ja sosiaali- ja
terveyspalvelujen rakennuskannan
käyttömahdollisuuksia arvioitava tarkemmin
Sosiaali- ja terveyspalvelujen ratkaisut tarpeellista kytkeä
muuhun alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun
Tuloksia hyödynnetään sote-uudistukseen liittyvässä
suunnittelussa, päätöksenteossa ja palveluratkaisujen
tarkentamisessa sekä jatkohankkeissa
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Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet
Suomessa (ToKaSu), VN TEAS 3/2016-2/2017
● Hankkeen tuotetaan tietoa
toiminnallisista alueista ja
kasvuvyöhykkeistä, jotta nämä
hallinnolliset rajat ylittävät alueet
voidaan huomioida
päätöksenteossa.
● Hankkeessa tunnistetaan
toiminnalliset alueet ja
kasvuvyöhykkeet ja laaditaan
kuvaus niiden nykytilasta ja
kehityksestä.
● Lisäksi selvitetään yritysten
sijoittumispreferensseihin ja
asuinpaikkavalintoihin
vaikuttavia tekijöitä
● Lopuksi tehdään ehdotuksia
siitä, miten toiminnallisten
alueiden ja kasvuvyöhykkeiden
kehittämistä voidaan tukea.

● Hanketta toteuttavat
SYKE ja MDI,
yhteyshenkilö Antti
Rehunen
● Hankkeen nettisivut

Tuloksia toiminnallisista alueista ja
kasvuvyöhykkeistä
● Työssäkäynti- ja asiointialueet
muodostavat erilaajuisia ja monimittakaavaisia kokonaisuuksia
● Kasvuvyöhykkeiden määrittelyyn
tarvitaan selkeitä kriteerejä: osa
vyöhykkeistä perustuu vahvaan
toteutuneeseen vuorovaikutukseen, osa vain tavoitteisiin
● Kasvuvyöhykkeillä on merkitystä
yritysten sijoittumisessa sekä
työpaikka- ja väestökehityksessä
● Toiminnalliset alueet ja
kasvuvyöhykkeet jäävät
politiikkatoimissa hallinnollisten
aluetasojen väliin
● Kestävän liikkumisen suunnittelua
ja MALPE-yhteensovittamista
edistettävä myös vyöhykkeillä

Integrated spatial planning, land
use and soil management
research action (INSPIRATION),
EU:n Horisontti 2020, 2015-2018
● Hankkeessa on kartoitettu keskeisimpiä maankäyttöön ja
maaperään liittyviä tutkimustarpeita eri Euroopan maissa.
● Työ on toteutettu yhteistyössä tiedon loppukäyttäjien,
tutkimusrahoittajien ja tiedontuottajien kanssa.
● Hankkeessa on mukana 17 Euroopan maata
● Eri maissa esiin nousseista tutkimustarpeista on haettu
yhteisiä teemoja ja priorisoitu niitä
● Kartoituksen perusteella laaditaan strateginen
eurooppalainen tutkimusohjelma ja selvitään sen
toteuttamistapoja sekä kootaan julkisten ja yksityisten
tahojen yhteistyöverkostoa ohjelman rahoittamiseksi.
● Yhteyshenkilö: Antti Rehunen

Luonnonvarojen kysyntään, luontopääomaan,
maankäytön hallintaan ja nettovaikutuksiin
liittyviä tutkimusaiheita
Quantity and quality of soils,
health of soils, soil carbon, GHG

Geological subsurface
resources

Urban /
Infra-structure
Health &
quality of life

Natural hazard
prevention

Ecosystem
services

Biodiversity, organismic
and genetic resources

Prevention of erosion and
mud slides, natural hazards

Pollutant degradation, filtering
and immobilizing capacity

Water

Food, feed,
fibre, fuel

Water,
water cycle

Governance, management mechanisms,
instruments and policy on Land Management

Geological
resources

Land as a resources in urban areas (Sustainable
urban land management)

Climate changes challenges for land management

Understanding and assessing
impacts of drivers and management

Intrinsic values of soils
and landscapes

Land as a resources in rural areas
(Multifunctionality of rural areas)

Developing impact
assessment methodology

Trade-off analysis &
decision support

Science-SocietyPolicy Interface

Integroivia maankäytön ja maaperän
tutkimustarpeita
Bioeconomy – unleashing the potentials while
sustaining soils
Integrated environmental assessment
and soil monitoring for Europe
Recognizing the values of ecosystem
services in land use decisions

Integrated Scenarios for the Land-Soil-WaterFood Nexus under societal pressures and
challenges
FFFF: demand,
potentials and
risks

From information
to implementation

From indicators to implementation:
Integrated tools for a holistic assessment of
agricultural and forest land use

Indicators for assessing the efficiency of the
Soil-Sediment-Water-Energy SW nexus of
resources
Farming systems to maintain soil fertility while
meeting demand for agricultural products

Circular land management
Climate change challenges
– improving preparedness
and response for climate
conditions and related
hazards

Climate change
challenges

R&I needs for
Integrated
Research Topics

Stakeholder participation to
facilitate the development of
livable cities
Challenge:
Integrated urban
manage-ment

IInnovative technologies and eco-engineering 4.0:
Challenges for a sustainable use of agricultural, forest
and urban landscapes and the SSW system

Sustainable management to restore the ecological and
socio-economic values of degraded land
Emerging contaminants in soil and groundwater – ensuring
long-term provision of drinking water as well as soil and
freshwater ecosystem services

Policies to effectively reduce land
consumption for settlement development

Disturbed
landscapes

Integrated management of
soils in urban areas
Environmentally friendly and
socially
sensitive urban development

Urban Metabolism – Enhance efficient use of soilsediment-water resources through a closing of
urban material loops

Esitutkimus: Tietoon perustuva päätöksenteko
Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä
• Kasvuvyöhykkeet nähdään Suomessa ja Euroopassa keskeisenä
aluerakenteen ohjaamisen viitekehyksenä ja kansallisen kaupunkipolitiikan
välineenä.
• Tässä esitutkimuksessa on selvitetty millaista tietopohjaa käytetään
vyöhykkeiden, käytävien ja toiminnallisten alueiden suunnitteluun ja
kehittämiseen.
• Tutkimuksessa on kartoitettu kasvuvyöhykkeiden kehittämisessä
yleisimmin käytettyjä indikaattoreita ja tiedon havainnollistamisen muotoja.
• Läpikäyty materiaali osoittaa, että tarkasteluissa kuvataan pääasiassa
alueen ominaisuuksia jollain hallinnollisesti tai muulla ennalta määrittyvällä
alueella. Alueiden välistä vuorovaikutusta ei tarkasteluissa juuri kuvata, ja
jos kuvataan, se esitetään hallinnollisten alueiden välillä.
• Vuorovaikutusta kuvaava tieto voi jatkossa parantua uusien aineistojen
kuten sosiaalisen median ja sensoriteknologian avulla
Linkki hankkeen raporttiin
Hanke toteutettiin Turun kauppakorkeakoulun CCR Tutkimuspalveluiden ja Suomen
ympäristökeskuksen yhteistyönä 1.9.2015–29.2.2016 välisenä aikana. Hankkeen
rahoitti Turun kaupungin kaupunkitutkimusohjelma.

Lisätietoa: Ville Helminen, Anu Kotilainen

Alueiden välinen
vuorovaikutus
Paikkojen ja alueiden
ominaisuudet

Hyödynnettävä aineisto

Alueellisen tiedon tarkastelukehikko
3. Aineisto kuvaa alueiden välistä
vuorovaikutusta. Tarkasteltava alue on
ennalta määritetty.

4. Aineisto kuvaa alueiden välistä
vuorovaikutusta. Tarkasteltava ilmiö
määrittää tarkasteltavan alueen.

Esimerkki: Kuntien välinen pendelöinti

Esimerkki: Työmatkojen suuntautuminen
taajamien välillä.

1. Aineisto kuvaa alueen jotain
ominaisuutta. Tarkasteltava alue on ennalta
määritetty.

2. Aineisto kuvaa alueen jotain
ominaisuutta. Tarkasteltava ilmiö määrittää
tarkasteltavan alueen.

Esimerkki: Väestömäärän kehitys kunnassa

Esimerkki: Väestömäärän kehitys
taajamissa

Hallinnollisten tai muiden ennalta
määriteltyjen rajojen mukaan määrittyvä

Toiminnallisten / rakenteellisten tekijöiden avulla
määrittyvä

Tarkasteltava alueyksikkö

Yhdyskuntarakenne
•
•
•

- Yhdyskuntarakenteen seurannan indikaattorit ja barometri
(YKR-BARO)
- Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen tulevaisuusanalyysi,
Urban Zone -3
- Uusi taajamaluokitus - Maakuntakaavan taajamamerkintöjen
kehittäminen

Yhdyskuntarakenteen seurannan
indikaattorit ja barometri (YKR-BARO),
YM TEAS 2015-2016
● Hankkeen tavoitteena oli valita oleellisimmat ja toimivimmat
yhdyskuntarakenteen indikaattorit sekä koota ne uuteen YKRbarometri-julkaisuun, joka sisältää tiiviin, kattavan ja ajantasaisen
katsauksen yhdyskuntarakenteen nykytilaan ja muutoksiin.
● Barometrissä on kuvattu ensin tarkasteltavan aiheen merkitystä ja
sen jälkeen käsitelty tapahtuneita muutoksia ja alueellisia eroja.
● Muutoksia tarkastellaan sekä pitkällä aikavälillä (vuosina 1990-2015)
että viime vuosien vuositason muutoksina.
● Tämän lisäksi on ennakoitu tulevaa kehitystä ja pohdittu muutosten
seurauksia.
● Barometrin tarkempi tietosisältö on pääosin saatavilla jatkossa Liiteritietopalvelusta
● Barometri julkaistaan helmi-/maaliskuussa 2017. Julkaisuun odotettiin
uusimpia työssäkäyntitietoja.
● Yhteyshenkilö: Antti Rehunen

YKR-barometrin
teemat

Lieverakentaminen ja täydennysrakentaminen

● Barometrissä on kahdeksan
teemaa ja jokaiseen teemaan
sisältyy useampia indikaattoreja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Väestönkehitys erilaisissa
yhdyskunnissa
Taajama-alueiden ja -asutuksen
kehitys
Yhdyskuntien tiiviys ja infrastruktuuri
Palvelujen saavutettavuus
Keskustojen asema
yhdyskuntarakenteessa
Liikkumismahdollisuuksien
monipuolisuus ja kestävyys
Arkiliikkumisen sujuvuus
Taajamien viherrakenne ja
virkistykseen sopivien alueiden
saavutettavuus.

Asukas- ja työpaikkatiheys

● Muutoksia on visualisoitu
useiden karttakuvien ja
diagrammien avulla.
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Suurimpia muutoksia ja tulevan
kehityksen ennakointia YKR-barometrissa
● Kaupunkien kasvu sisäänpäin ja tiivistyminen jatkuu mm.
ikääntymiskehityksen seurauksena. Suurimmat
keskustaajamat tiivistyvät nopeimmin. Myös asukastiheys on
kääntynyt kasvuun muutamissa suurimmissa
keskustaajamissa.
● Lievetaajaman ja autovyöhykkeen osuus asutuksesta on
ollut melko suuri, ja uudisrakentamista voi jatkossakin
suuntautua merkittävästi yhdyskuntien reunoille.
● Kaupunkiseutujen toiminnallinen hajautuminen on
jatkunut pitkään, mikä näkyy mm. työmatkojen
keskipituuden kasvuna ja autoriippuvaisuutena. Viime
vuosina kehitys on kuitenkin vähintäänkin hidastunut.
● 2010-luvulla on merkkejä jalankulkuun, pyöräilyn ja
joukkoliikenteeseen tukeutuvan rakenteen
vahvistumisesta ainakin osassa seutuja, ja kehityksen
voidaan ennakoida jatkuvan.

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen
tulevaisuusanalyysi, Urban Zone -3
● Yhteiskehittämiseen perustuva tutkimus- ja kehittämishanke 14 kaupunkiseudun
jalankulku-, joukkoliikenne ja autokaupungin tulevasta kehityksestä (ei PKS )
● Kaupunkikudosten teorian sovellus sekä laaja yhdyskuntarakenteen vyöhyke- ja
kudosanalyysi
● Yhdyskuntarakenteen tulevaan kehitykseen vaikuttavien laajempien
yhteiskunnallisten muutostekijöiden analyysi keskus –ja palveluverkon,
liikennejärjestelmän ja asuminen osalta.

Verkottuneen auton ekosysteemi. (kuva muokattu
lähteestä Digital Service Cloud 2016

Lisätietoa mika.ristimaki@ymparisto.fi

●
●

Keskeisten suunnitelmien inventointi ja yhdyskuntarakenteellinen
vyöhykeluokittelu
Yhdyskuntarakenteen analysointi vyöhykkeillä, kaupunkikudoksilla, ja
kynnysarvoilla tunnistamaan keskeisimmät eheyttämispotentiaalit
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●

Tulevaisuuspolkuanalyysi, jossa tunnistettiin kaupunkiseutujen
yhdyskuntarakenteen tavoitteiden toteutumiseen liittyviä tärkeimpiä päätöksiä ja
linjauksia, uusia avauksia sekä näiden ajoituksia ja polkuriippuvuuksia.

●

Tutkimusraportissa hankkeen keskeiset tulokset ja johtopäätökset laajasta
tulevaisuusanalyysista sekä ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä
UZ-3 hankkeen tutkimusraportti julkaistaan helmikuussa 2017
Laaja analyysi- ja paikkatietoainesto kaupunkiseutujen ja hankepartnereiden
käyttöön sekä keväällä 2017 avoimeen käyttöön.
Yhteiskehittämishankeessa tutkimuksen ja käytännön suunnittelun tiivis yhteistyö,
joka jatkuu ja laajenee YKR-työn, Vyvi-palvelun sekä Bemine STN- hankkeen kautta
UZ- kehitystyöstä viimeisen 10 v. ajalta laaditaan yhteenveto 2017 aikana

●
●

●
●

Uusi taajamaluokitus

Maakuntakaavan taajamamerkintöjen
kehittäminen – maakuntakaavan seudullisesti
merkittävät taajamat Keski-Suomessa (MATAKE)

Taajamaluokitus ArcGis Online:ssa: http://goo.gl/P6aVLl
Hankkeen tuloksia on hyödynnetty Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksessa
Helminen; Ville, Tiitu, Maija; Nurmio, Kimmo; Ristimäki, Mika Ristimäki. Suomen taajamarakenne
- Taajamien seututason luokittelu. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/2016. Sähköinen
versio: http://hdl.handle.net/10138/166235

Lisätietoa: Ville Helminen

Asuminen ja rakentaminen
- Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa
- Hissit kartalle – Rakennustietoaineistojen kartoitus ja
yhdistäminen
- Kuntien asumisen suunnittelun työkalu KASSU2
- Rakennusten skenaariolaskenta energia- ja ilmastostrategiaan
(RakSkenE)

•

Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa
●

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteishanke
tukee Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013–2017
toteuttamista. Kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kehitystä, jossa
ikääntyneet voivat asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman
pitkään.

Hankkeen ensimmäisessä
vaiheessa selvitettiin ikääntyneiden
sijaintia suhteessa erilaisiin aluejakoihin
sekä ikääntyneiden asuntoihin liittyvä
ominaisuuksia ja yksin asumista.
Hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset
(pdf, 3,4 Mt)

"Yhteistyössä tehtävä selvitys auttaa
tunnistamaan alueet, joilla ikääntyneitä
asuu eniten ja antaa siten tärkeää tietoa
alueellisista kehittämistarpeista", kertoo
ikääntyneiden asumisen
kehittämisohjelman ohjelmapäällikkö
Sari Hosionaho.

Ikääntyneiden ikäluokkien alueellista sijoittumista tutkitaan
rekisteripohjaisten paikkatietoaineistojen avulla.
Ikääntyneiden määrän merkittävin kasvu tapahtuu taajamissa (Blogikirjoitus 29.8.2016)
Koko Suomi ikääntyy, mutta ikääntyneiden määrän merkittävin kasvu tapahtuu taajamissa (Uutinen 19.8.2016)
Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus toteuttavat selvityksen ikääntyneiden asuinalueista (Uutinen 22.4.2016)

Hankkeen loppuraportti julkaistaan
kevään 2017 aikana

Lisätietoja: Ville Helminen

Kaupungeissa eniten ikääntyneitä on sisemmän
kaupunkialueen kerrostaloissa (251 000), maaseudulla
ydinmaaseudun omakotitaloissa (103 000)

Rakennusten hissitietoaineiston
kehittäminen ja hyödyntäminen
• Hissi asuintalossa mahdollistaa kotona asumisen pidempään ->
Tarve jälkiasennushisseille

• Tarvitaan tietoa hissittömien asuinkerrostalojen sijainnista
päätöksenteon tueksi ->Tätä tietoa ei ole kattavasti saatavilla
• Rakennus- ja huoneistorekisterissä (RHR) on hissitieto, mutta siinä
on todettu olevan puutteita
• Mitä aineistoja hyödyntämällä ja yhdistämällä saataisiin
mahdollisimman kattava kuva siitä, missä hissittömät,
asuinrakennukset sijaitsevat?
• Tyypillinen hissitön vähintään kolmekerroksinen asuinrakennus on
kolmekerroksinen ja rakennettu 1970-luvulla
• Toimenpide-ehdotuksia:
• Pysyvä rakennustunnus on kirjattava ylös aina, kun rakennuksiin
liittyvää tietoa käsitellään
• Aran jälkiasennushissihakemuksiin pysyvä rakennustunnus ja
täydellinen osoite pakollisiksi tiedoiksi
Hissit kartalle? Hankkeen loppuraportti
Hankkeen rahoitus: YM
Lisätietoja: Anu Kotilainen, Petri Shemeikka, Ville Helminen

Kuntien asumisen suunnittelun työkalu
KASSU2
● ARAn ja SYKEn yhteishanke
● Työkalu osana Liiteri-palvelua
● Tavoitteet
○ Asumisen nykytila ja mennyt kehitys
○ Väestö- ja asuntokantaskenaariot
○ Asumisen toimenpide-ehdotukset
● Hyödyt:
○ Yhteinen näkemys väestökehityksestä ja asuntotarpeesta
○ Maankäytön ja asumisen suunnittelun yhteensovittaminen
○ Asumisen suunnittelun ennakointi
○ Vanhan ja uuden asuntokannan yhteensovittaminen
○ Kunnan vuokra-asuntokannan sopeuttaminen
● Lisätietoja: Anna Strandell
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Rakennusten skenaariolaskenta energiaja ilmastostrategiaan (RakSkenE)
● Työn tavoitteena oli tuottaa ja dokumentoida
rakennuskannan energiankulutuksen perusskenaario.
Rakennuskannan energiankulutus laskee nykyisillä
politiikkatoimilla 13 % vuosina 2015-2050, vaikka
rakennuskanta kasvaa 38 %.
● Skenaariota käytetään energia- ja ilmastostrategian
valmistelun ja arvioinnin lisäksi KAISU-työssä sekä apuna
ilmastoraportoinneissa (mm. PAMs ja NEEAP). Tuotoksia
hyödyntävät YM ja TEM

● Lisätietoa: Maija.Mattinen@ymparisto.fi, julkaisu SYKEra
35/2016 ja SYKE tiedote ”Rakennuskannan
energiankulutus laskee nykytoimilla vain vähän
lähivuosikymmeninä” 25.10.2016

Viher- ja sinirakenne
- Kaupunkien täydennysrakentaminen ja viherrakenne –
arviointimenetelmä suunnittelun tueksi
- Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien hallinta (VERTI)
- Ympäristöoikeudenmukaisuus ja ekosysteemipalvelut:
saavutettavuus, tasapuolisuus ja osallistuminen
vesiympäristöjen käytössä ja suunnittelussa Helsingin seudulla
(ENJUSTESS)
-SmartSea – Pohjanlahti kestävän kehityksen alueena

Kaupunkien täydennysrakentaminen ja
viherrakenne – arviointimenetelmä suunnittelun
tueksi (KATVI)
•

•

•

•

•
•

Tavoitteena selvittää, miten paikkatietoihin
perustuvaa spatiaalisen monitavoitearvioinnin
menetelmää soveltamalla voidaan tukea
täydennysrakentamisen suunnittelua ja
seurantaa siten, että viherrakenteen
arvokkaat ominaisuudet ja sen
tarjoamat hyödyt yhdyskunnille tulevat
huomioiduksi
Menetelmää testattiin yhdessä Järvenpään
kaupungin kanssa, ja se perustuu osallistujien
eri kriteereille antamille arvoille ja
pisteytyksille, jotka viedään GIS-aineistoihin
Hankkeessa myös arvioitiin viherrakenteen ja
täydennysrakentamisen GIS-aineistojen
saatavuutta ja käytettävyyttä
Hankkeen tuloksia käytetään Järvenpään
yleiskaavatyössä. Menetelmällä potentiaalia
hyödyttää kuntien kaavoitusta ja
päätöksentekoa laajemminkin
Tutkimusraportti julkaistiin syyskuussa 2016
Lisätietoa hankkeesta,
maija.tiitu(at)ymparisto.fi

Vesihuoltoverkostojen tila ja riskien
hallinta - VERTI
Tutkimuskysymykset
1. Vesihuoltoverkostojen ylläpidon edistäminen
● Vesihuoltoverkostojen saneeraustoiminnan kattaminen maksuilla ja
korjausvelan lyhentäminen
● Saneerausmallien kehittäminen ja riskiperusteinen palvelutason määrittely
2. Verkostovuotojen / ylivuotojen vähentäminen
● Viemäriverkoston riskitarkastelu ja kriittisyysanalyysi
● Hyöty-kustannusanalyysiin perustuva toimintamallien kehittäminen
verkostovuotojen vähentämiseksi
3. Hulevesien hallinta
● Taajamien rankkasadetulvien hallinnan parantaminen
● Maanpäällisten hulevesien hallintakeinojen edistäminen

Vesihuoltoverkostojen saneeraustoiminnan
kattaminen maksuilla ja korjausvelan
lyhentäminen
● Saneerausvolyymin nostamiseen selkeä tarve, keinoina
○ Perus- ja käyttömaksun nosto
○ Omistajatuloutuksen vähentäminen
○ Kustannustehokkaiden toimintamallien käyttö
● Vaikuttaisi siltä, että suurilla laitoksilla tämän hetkiset perus- ja
käyttömaksut kattaisivat hyvin ylläpidon ja tarvittavan saneerauksen ilman
omistajatuloutusta
● Vesihuoltolaitosten talous pidettävä irrallaan kunnan taloudesta
● Verkostojen kunnosta huonosti tietoa
● Verkostojen arvo voidaan määrittää monella eri tavalla
● Alkuperäisen asennustyön laadun osuus merkittävä
● Vastanneet laitokset mahdollisesti sellaisia, joilla on asiat suhteellisen
hyvin kunnossa

Maanpäällisten hulevesien hallintakeinojen
edistäminen
● Uusi lainsäädäntö on ryhdistänyt kuntia ottamaan hulevesien hallinnan
vakavasti
● Kehittämistä on vielä suunnittelun ja rakentamisen koordinoinnissa,
rakennusvalvonnassa ja toimivuuden seurannassa
● Tarpeita jatkohankkeista:
● Biosuodatuksen puhdistusvaikutus likaantuneille hulevesille
○ Kadut ja P-alueet, teollisuusalueet, lentokenttävedet, tarvitaan pohjaksi
rakennustapaohjeiden uusimiselle
○ Miten biosuodatus toimii mikromuoveille, joita lähtee paljon kaduilta?
● Viemäritulvien estäminen: Tarvitaan esimerkkejä laajamittaisesta
sekaviemärialueiden saneerauksesta siten, että saadaan hulevesiä
viivytykseen ja imeytykseen ennen viemäriin joutumista (katoille, pihoille,
katujen viherkaistoille, puistoalueille)
● Tulokset tulevat kuntien ja suunnittelijoiden käyttöön hulevesioppaan ja RTkorttien uusimisen kautta

Ympäristöoikeudenmukaisuus ja
ekosysteemipalvelut: saavutettavuus,
tasapuolisuus ja osallistuminen
vesiympäristöjen käytössä ja
suunnittelussa Helsingin seudulla
(ENJUSTESS)
Hankkeessa tutkitaan
ympäristöoikeudenmukaisuuden
toteutumista vesiympäristöjen käytön,
saavutettavuuden ja suunnittelun
näkökulmista Helsingin
metropolialueella

Vesiympäristöjen jakautuminen, sen
kokeminen ja suunnittelun uudistuminen

Arvioitavana; Veden laatu; Luonto ja
esteettisyys; Palvelut; Kulttuuriympäristö
Vaikuttavuuden elementtejä
Osallistumisen
Mielipiteiden
ajankohta
perustelu

Arvioitavana; Kuka osallistuu ja miten tietoa
vaihdetaan, kuinka se vaikuttaa (Fung, 2006)

Kieli

Viranomaisten vastaukset
osallisten tulkintoihin ja
osallistumisen tuloksiin

Hankkeen vaikuttavuus
KOHTI OIKEUDENMUKAISEMPAA VESIYMPÄRISTÖÄ KAAVOITUS, RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖ;
seminaari yhdessä Ympäristötiedon Foorumin kanssa; kohderyhmänä kunnat
(29.11.2016)
Biodiversiteetti,
ekosysteemipalvelut ja
ympäristöoikeudenmukaisuus
osana
Maakuntakaavoitusta (BRO)
Akatemian kärkihanke
SYKE ja Kymenlaakson liitto
Julkaisuja
●
Hassan D., Kuokkanen T., Soininen N. (toim): Transboundary
Marine Spatial Planning and International Law. Routledge
●
Laatikainen T., Tenkanen H., Kyttä M. & Toivonen T. (2015)
Comparing conventional and PPGIS approaches in
measuring equality of access to urban aquatic environments.
Landscape and Urban Planning 144 (2015) 22–33
●
Lehtomäki E., Paloniemi R. (2016) Kansalaisten
osallistuminen ja kestävä hyvinvointi. Janus 24(4): 320–339.
●
Vierikko K. & Niemilä J. (2015) Bottom-up thinking Identifying socio-cultural values of ecosystem services in local
blue-green infrastructure in Helsinki, Finland. Land Use Policy
50: 537-547.
●
ENJUSTESS konsortion yhteiskäsikirjoitus: Environmental
Justice and the governance of aquatic environments in
Helsinki Metropolitan Area, Finland

Lisätietoja:
Riikka Paloniemi (SYKE)
Maketta Kyttä (Aalto)
Tuomas Kuokkanen (UEF)
Jari Niemeilä (HY)

SmartSea – Pohjanlahti kestävän
kehityksen alueena
• Tutkii laaja-alaisesti sinisen
kasvun edellytyksiä
• Suomen Akatemian
strategisen tutkimuksen
neuvoston rahoittama projekti
• 2015-2020
• Budjetti 8.5 milj. EUR
• Koordinaattori Ilmatieteen
laitos

http://smartsea.fmi.fi/

SmartSea tausta & tavoitteet
•

•
•

Pohjanlahden hyödyntäminen lisääntyy:
– Kalankasvatus, kalastus
– Tuulivoimapuistot
– Geologisten luonnonvarojen käyttö
– Merellinen matkailu
Vesiekosysteemien kunto
Ilmastonmuutos

Strategia
Pohjanlahden
kestävälle
siniselle kasvulle
Vuorovaikutus
Avoimen datan tarjonta
Avoin merialuesuunnittelun työkalu

Monikäyttöalustan käsite (multi-platform)
Kestävyystransition esteiden hahmotus
“Sinisen” ravinnontuontannon uudet ratkaisut
Ihmistoiminnan pitkän aikavälin vaikutukset
Luononnonvarojen hyödyntämisen avainalueet
Ilmastonmuutoksen vaikutusten riskien ja mahdollisuuksien arviointi
Ihmistoiminnan biogeokemialliset vaikutukset ja toiminnan muutokset

Esimerkki SmartSea kehitystyöstä:
”MSP tool” kehitteillä
●
●
●
●

Karttapohjainen työkalu merialuesuunnittelun tueksi
Suunnittelun jäsentäjä: Eri toimintojen yhteensovitus
Tietopankki: Yhdistää ja jalostaa eri tietolähteitä
Palvelee erilaisia tiedontarpeita
ja suunnitelmien arviointia
● Helppokäyttöinen ja eri
tarpeisiin muokkautuva

Lisätietoja: Ari Jolma, SYKE

http://smartsea.fmi.fi/

Ilmasto ja energia
- HINKU: Hiilineutraalit kunnat
- Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua
yrityksille ja kunnille, VÄLKE
- Palvelun kehittäminen rakennusten energiankäytön ja
kasvihuonekaasu-päästöjen ja parannustoimien potentiaalin
arviointiin EKOREM-tok mallin avulla (EKOREM-tok)
- Kestävä energia- ja ilmastopolitiikka ja uusiutuvien rooli
Suomessa (KEIJU)

HINKU: Päästöjen vähentäminen on
osoittautunut myös taloudellisesti
kannattavaksi
● HINKU on kokeilualusta. Hyvien käytäntöjen
aktiivinen siirtäminen uusille alueille
● HINKU-sateenvarjon alla erillisiä
täsmähankkeita, joilla viedään eri
rahoittajien voimin eteenpäin. Hankkeet
palvelevat vähähiilistä asumista, liikkumista
ja alueiden käyttöä.
● EAKR-hankkeet Välke, PKHINKU ja
VähäHINKU tukevat HINKUa maakunnissa
● Lisätiedot: http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI

Lisätietoja: Jyri Seppälä ja Olli-Pekka Pietiläinen

HINKU on yksi
merkittävimpiä tahoja
verkkoon kytketyn
aurinkosähkön
edistämisessä
Suomessa!

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista
liiketoimintaa ja kilpailuetua
yrityksille ja kunnille, VÄLKE (2015-2017)
●

●
●
●

Energiatehokkuutta, cleantech-ratkaisuja ja
uusiutuvaa energiaa
Vähähiilisiä toimintamalleja yrityksille ja
kunnille
Yhteishankinnoilla cleantechille
kotimarkkinoita
Toteutus työpaketeissa
1.
2.
3.

●

●
●
●

Vähähiiliset liiketoimintamallit yrityksille
Kuntien energiatehokkuuden parantaminen
ja kiinteistöjen cleantech-ratkaisut
Pk-yritysten ja kuntien vähähiiliset
cleantech-yhteishankintamenettelyt

Kohdealueet
- Lounais-Päijänne
- Länsi-Uusimaa
Hankkeen rahoitus: EAKR
Hanke edennyt suunnitellusti
Lisätietoja: Jyrki Tenhunen
Jyrki.tenhunen@ymparisto.fi

Palvelun kehittäminen rakennusten energiankäytön ja
kasvihuonekaasu-päästöjen ja parannustoimien
potentiaalin arviointiin EKOREM-tok mallin avulla
(EKOREM-tok)
● Työn tavoitteena oli luoda SYKEssä paikallisesti toimiva järjestelmä, joka
yhdistää EKOREM rakennuskantamallin ja RHR tietokannan ja tuottaa
enerigankulutus- ja päästötiedot rakennuksittain.
● RAKE-tietokannan tiedot yhdistettävissä pysyvän rakennustunnuksen
avulla muihin aineistoihin ja tietolähteisiin
● Järjestelmä palvelee nyt asiantuntija- ja tutkimustyötä
ympäristöhallinnossa, tulevaisuudessa myös kansalaisia, kuntia, yrityksiä
sekä ministeriöiden ja tutkimuslaitosten asiantuntijoita

Lisätietoa:
Maija.Mattinen@ymparisto.fi, Ari.Nissinen@ymparisto.fi

KEIJU – Kestävä energia- ja
ilmastopolitiikka ja uusiutuvien rooli
Suomessa
● VNK/TEAS 4.1.1
● Tahot: VTT (koordinaattori), SYKE, LUKE, THL, HY, yht. 600
k€
● Päätavoitteena tuottaa mahdollisimman kattava
kokonaisvaltainen selvitys Suomen mahdollisuuksista
saavuttaa kustannustehokkaasti ja johdonmukaisesti
hallitusohjelman, ilmastolain ja Euroopan unionin asettamat
energia- ja ilmastotavoitteet.
● Hankkeen tuloksia on hyödynnetty suoraan kansallisen
energia- ja ilmastostrategian vaikutusten arvioinnissa ja
tullaan hyödyntämään suoraan keskipitkän aikavälin
ilmastosuunnitelman vaikutusten arvioinnissa.

Yhdyskuntarakennetarkastelut KEIJUssa
SYKEssä on arvioitu päästövähennystoimia mm. yhdyskuntarakenteen
osalta ja niitä ovat:
 Täydennysrakentamisen edistäminen sekä yhdyskuntarakenteellisesti hyvien sijaintien luominen ja hyödyntäminen
uudisrakentamisessa – 0,15-0,20 Mt CO2/v vuoteen 2030 mennessä.
 Lyhyemmät arkimatkat, kestävät kulutavat
 Pienemmät päästöt infrastruktuurin rakentamisesta ja ylläpidosta

 Työpaikkojen ja palvelujen ohjaaminen keskuksiin, alakeskuksiin ja
hyvän palvelutason joukkoliikenteen solmukohtiin – 0,05 -0,10 Mt
CO2/v vuoteen 2030 mennessä.
 Kestävät kulumuodot työ- ja asiointimatkoilla, lyhyemmät matkat

 Edellytysten luominen kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
edistämistoimille sekä henkilöautojen käytön muutoksille –
0,10–0,15 Mt CO2/v vuoteen 2030 mennessä.
 Ihmisten liikkumiskäyttäytymisen muutos henkilöauton vaihtaminen
kestäviin liikkumismuotoihin
Lisätietoja: Syken osahankkeen koordinaattori: Sampo Soimakallio, sampo.soimakallio@ymparisto.fi
Yhdyskuntarakennetarkastelut :Antti Rehunen, antti.rehunen@ymparisto.fi

Suunnittelujärjestelmien
kehittäminen
- Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistus ja SOVA
- Kaupan ohjauksen vaikutusten seuranta ja kilpailun toimivuuden
arviointimenetelmä
-Smart Countryside - Maaseudun palveluiden kehittäminen ja
monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä
- Poronhoito ja maankäytön suunnittelu TOKAT
- Tieto käyttöön, parempia päätöksiä

Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen Alueidenkäyttöön vaikuttavien ilmiöiden tarkastelua
● Tarkasteltiin olemassa olevaan tietoon pohjautuen ilmiöitä
(trendejä, muutosvoimia haasteita, ennakointiteemoja) (kesä 2016)
● 5 teemaa
● Tarkastelua hyödynnetty sekä
VATien uudistamisessa että
vaikutusten arvioinnissa
Liikkuminen ja liikenne
Ilmaston
muutos ja
energia

Kaupungistuminen ja
väestömuutokset

Ympäristöriskit
Luontopääoma ja
kulttuuriympäristö
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Vaikutusten arviointia (SOVA-lain mukaisen
ympäristöselostuksen laatiminen)
● VATien uudistuksella pyritään:
○ rajatumpaan, täsmällisempään ja konkreettisempaan
tavoitteistoon
○ mahdollistamaan kuntien ja maakuntien
maankäyttövallan lisääminen
● Laajaa asiantuntemusta SYKEstä ja SYKEn ulkopuolelta
hyödyntävän arvioinnin tarkoituksena tunnistaa
ympäristöön, ihmisiin, talouteen sekä viranomaisten
toimintaan kohdistuvia vaikutuksia, niiden merkittävyyttä ja
suuntaa sekä tavoitteistoon ja sen toteuttamiseen liittyviä
epävarmuuksia ja riskejä
● Myös sidosryhmien näkemyksiä on hyödynnetty
● Arvioinnissa merkittävää on se, että varsinaiset vaikutukset
konkretisoituvat vasta suunnitelmien ratkaisujen myötä
● Arviointi valmistuu helmikuun 2017 loppuun mennessä,
minkä jälkeen sitä mahdollisesti muokataan
lausuntokierroksen perusteella

Kaupan ohjauksen vaikutusten seuranta
ja kilpailun toimivuuden
arviointimenetelmä, YM TEAS 2006-2007
● Tavoitteena on kehittää menetelmiä kilpailun toimivuuden
arvioimiseksi eri suunnittelutilanteissa erityisesti
vähittäiskauppaan liittyen
● Toisena tavoitteena on tutkia vähittäiskauppaa koskevien
säännösten vaikutuksia kaupan sijoittumiseen ja
suunnitteluun
● Hankkeessa laaditaan menetelmäpaketti kilpailun
arviointiin ja tiivis seurantaraportti kaupan muutoksista
● Kilpailun arviointimenetelmiä esitellään seminaarissa
maaliskuun alussa.
● Toteuttajana SYKE ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
● Yhteyshenkilö: Antti Rehunen

Kilpailun menetelmäoppaan sisältöjä
● Kaupan ja kilpailun muutokset eri toimialoilla ja kaupan
konsepteissa
● Kilpailun ja vähittäiskaupan kehittymisen alueelliset
edellytykset
● Paikallisen markkina-alueen tunnistaminen vaikutusten
arvioinnin pohjaksi
● Kilpailutilanne keskustoissa ja kaupan alueilla
● Kilpailun toimivuus kuluttajien asioinnin näkökulmasta
● Liikenteelliset ratkaisut ja liikkumismahdollisuudet
kilpailun näkökulmasta
● Kilpailun edellytysten turvaaminen kuntien
maankäyttöpolitiikassa
● Kauppapaikkojen saatavuus uusien toimijoiden ja
toimipaikkojen tarpeisiin
● Kaupan suunnittelun strategisesta linjasta sopiminen
● Vaikutusarviointien riittävä sisältö

Tieto- ja menetelmäpohjaa kaupan
suunnitteluun
● Nopeasti ja hitaasti kasvavien sekä
supistuvien alueiden erottelu
● Asioinnin mallinnetun
suuntautumisen ja
monipuolisuuden karttakuvaukset
● Liikkumismahdollisuuksien ja kustannusten arviointi
● Etäisyysperustaiset peukalosäännöt KKV:n päätösten
perusteella
● Olemassa olevan kaupan
muutokset kilpailun arvioinnissa
● Suuryksikön kokorajan vaikutukset
– erityisesti pienemmillä seuduilla
ja maaseututaajamissa
● Kaupan laadun erottelusta
luopuminen – liikerakennusten
korttelialueen (KL) aluevarausten
sijoittuminen

Asiointikohteiden ja kauppaketjujen
asioinnin monipuolisuus/yksipuolisuus

Smart Countryside - Maaseudun palveluiden
kehittäminen ja monipuolistaminen
digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä,
VN TEAS 4/2016-12/2016
● Hankkeen tavoitteena oli selvittää
○
○
○
○

palvelujen digitalisoinnista saatavia taloudellisia ja muita hyötyjä
keinoja edistää digitalisaatiolla maaseudun elinvoimaisuutta
asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden toteutumista sähköisissä palveluissa
digitaalisten palveluiden tarvetta ja kysyntää sekä käyttäjien näkökulmaa
palveluihin
○ digitaalisten palveluiden sisältöjä ja soveltamisaloja.

● Toteuttajat: MDI, SYKE, Itä-Suomen yliopisto ja Vaasan yliopisto
● Yhteyshenkilö SYKEssä: Antti Rehunen
● Raportti julkaistaan 25.1.2017 VNK:n sarjassa
Janne Antikainen, Tuomas Honkaniemi, Arja Jolkkonen, Petri Kahila, Anu Kotilainen, Arja Kurvinen,
Virpi Lemponen, Niklas Lundström, Ilkka Luoto, Tomi Niemi, Sinikukka Pyykkönen, Antti Rehunen, Pasi
Saukkonen, Olli-Pekka Viinamäki ja Arto Viinikka (2017). Smart Countryside – Maaseudun palveluiden
kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä. Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9/2017.

SYKEn osuus Smart Countrysidehankkeessa
● Maaseudun asumisen ja työssäkäynnin
muutosten kuvaus seurantatietojen perusteella
● Asukaskysely palvelutarpeista ja liikkumisesta
vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille
● Paikkatietopohjainen selvitys kuljetusten ja
palvelujen yhdistämisestä

Lähde: YKR/SYKE ja TK

Johtopäätöksiä ja suosituksia Smart
countryside -hankkeesta
Digisyrjäytymistä ehkäistävä valokuidulla,
neuvonnalla ja ohjauksella

Valtakunnalliset rekisterit ja
paikallinen tietopohja käyttöön
Digitaalinen henkilökortti
yhtenäiseksi pohjaksi uusille
palveluille

Paikallista palvelutuotantoa
hyödynnettävä täysimääräisesti
esim. sotessa
Digitalisaatio upotettava sisään
kaikkiin toimintoihin hallinnossa
ja palveluissa
Pilottihankkeita liikkumiseen,
soteen ja etätyöhön

Palvelujen kehittämisen esteitä
on purettava yhteiskunnassa ja
eri organisaatioissa

Kokeilujen tukeminen julkisen
sektorin resurssien
tehokkaammalla käytöllä

Kimppakyytejä ja pienten
käyttäjämäärien palveluratkaisuja
eteenpäin
Yhdistettävät kuljetukset samaan
järjestelmään
Digitaalisuutta hyödyntävien
sote-palveluiden kehittämiseen
systemaattisuutta

Maaseutualueiden erot huomioon
palvelu- ja liikenneratkaisujen
mitoituksessa

Kestävät ja paikalliset
käyttövoimaratkaisut maaseudun
liikennepalveluissa

Poronhoito ja
maankäytön
suunnittelu
TOKAT

● EAKR 2015-17
● SYKE, LUKE, Lapin AMK
● Tuotetaan paikkatietoa paliskunnan toiminnasta,
porolaitumista, poronhoidon rakenteista, laidunkierrosta
ja maankäytön häiriövaikutuksista
● Tuotetaan erilaisia työkaluja ja toimintamalleja tiedon
hyödyntämiseen erit. maankäytön suunnittelussa
● Kehitetään alueen toimijoiden valmiuksia käyttää näitä
tietoja ja työkaluja sekä tuottaa tietoa tulevaisuudessa

Tietojen käyttö
● Tuloksia käytetään
poronhoitoalueella kaikessa
maankäytön suunnittelussa
maakuntakaavoista
hankekaavoihin
● Edistää eri toimijoiden, kuten
viranomaisten, poroelinkeinon
ja muiden yritysten yhteistyötä
ja vuoropuhelua maankäyttöön
liittyvissä kysymyksissä
● Lisätietoja: Kari Oinonen

Tieto käyttöön,
parempia päätöksiä
● VNK TEAS 2015- hanke, SYKE ja Conversatum Oy
● Tavoitteet
○ osoittaa, millaisia välineitä ja toimintamalleja tarvitaan julkisen
sektorin kokonaisvaltaiseen tiedolla johtamiseen
○ tunnistaa ja arvioida ratkaisuvaihtoehtoja, joilla tietoaineistot
saadaan tarkoituksenmukaisella tavalla tehokkaaseen
käyttöön
● Hankkeessa rajauduttiin rakennetun ympäristön tietojen
parempaan hyödyntämiseen päätöksenteossa

Tulokset
● Käsitelty tietojen tuottamisen ja hyödyntämisen
nykytilaa, kehittämistarpeita ja tavoitetilaa.
Välivaiheita hyödynnetty matkan varrella paljon
● Tunnistettu toimenpide-ehdotuksia
● Laadittu konkreettinen etenemissuunnitelma,
jossa ehdotetaan toimenpiteiden käynnistämistä
kolmessa eri tehtäväkorissa:
○ ministeriöiden välisen yhteistyön,
aluehallintouudistuksen ja
○ julkisten palveluiden digitalisoimisen
kärkihankkeeseen liittyvän KIRA-digi –
hankkeen yhteydessä toteutettavat tehtävät.

Hyödyt
● rakennetun ympäristön toimialan tietojen tuotanto ja käyttö
on tehokkaampaa ja tarkoituksenmukaisempaa,
● resurssit on kohdennettu oikeisiin asioihin,
● toimijoiden välinen yhteistyö on toimivaa ja
● osaavat toimijat kehittävät aktiivisesti toiminta- ja
tiedontuotantotapojaan
● Loppuseminaari 24.1. klo 9:30-12
● Lisätietoja: Kari Oinonen
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Lisätietoa:

http://www.syke.fi/rakennettuymparisto

