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1. Hankkeen toteuttaja 

Seinajoen ammattikorkeakoulu, Jarviseudun maakuntakorkeakoulu 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

Asumisen monet muodot -esiselvitys, haneknumero 11235 

3. Yhteenveto hankkeesta 

Loppuraportti 31.10.2011 
Hankkeen numero 11235 

Dnro 2061/3570-2010 
Paat6snumero 13101 

Hankkeen tavoitteena on kaynnistaa toimenpiteet, joiden avulla toteutetaan Jarvi-Pohjanmaalla asumis
ja rakentamistapahtuma vuonna 2013. Tapahtuman tarkoituksena on tukea Jarvi-Pohjanmaan 
vetovoimaisuutta, palvelurakenteen kehittamista, alueen osaamisen hyodyntamista ja uuden teknologia 
kayttoonottoa. Tapahtuma koostuu useista asuntorakentamisen kohteista Jarvi-Pohjanmaan alueella. 

Hanke on esiselvityshanke, jossa kartoitetaan 

• tapahtuman toteuttamiseen soveltuvat kohteet 
• erilaisten asukasryhmien tarpeet 
• erilaisten toimijoiden intressit ja resurssit osallistua tapahtuman suunnitteluun ja 

jarjestamiseen. 

Hankkeen kohderyhmana ja hyodynsaajina ovat alueen rakennusalan yritykset, kunnat ja asukkaat -
myos alueelle muuttoa suunnittelevat, seka uutta tyovoimaa rekrytoivat yritykset. 

4. Raportti 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

Ylemman tason tavoitteet 

Asumisviihtyvyyden parantaminen joka edesauttaa Jarvi-Pohjanmaalla pysymista tai alueelle muuttoa. 

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tarkoituksena on koota yhteen toimijatahot tapahtuman eri osa-alueiden toteuttamiseksi 
seka suunnitella toimenpiteet, joilla tapahtuman osa-alueista rakennetaan mielenkiintoinen ja toimiva 
kokonaisuus. 

Hankkeen maaralliset tavoitteet ja tulokset 
lndikaattori · Tavoitetaso, Toteuma hankken alusta 

henkiloa/kappaletta raportointihetkeen mennessa 

Parantuneista palveluista hyotynyt 16 000 
maaseutuvaesto 

Palvelujen lukumaara 
Sailytetyt palvelut 
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Uudet palvelut 

Kylien lukumaara, joissa hanketta 12 
toteutetaan 

Uusien asukkaiden lukumaara 

Laaditut/paivitetyt kylien 
kehittamissuunnitelmat 

Laaditut/paivitetyt ymparist6n 
hoito/suojelu/maisemasuunnitelmat 

4.2 Hankkeen toteutus 

Toimenpiteet ja aikataulu 

Hankehakemuksen mukaisesti esiselvitys sisaltaa seuraavat aihealueet: 
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• kylien mahdollisuudet osallistua tapahtuman jarjestamiseen: soveltuvat, aktiiviset kylat joissa 
vapaita tontteja ja erityisesti taydennysrakentamisen kohteita 

• asumiseen ja rakentamiseen liittyvien yritysten valmiudet osallistua toteutukseen 
• vanhusten asuminen: kotona asumisen tukeminen, erilaiset asumismuodot, alue- ja 

rakennussuunnittelun ratkaisut {esteettomyys) 

• vuokra-asumisen tulevaisuus: asukkaiden ja vuokranantajien nakokulma, korkeatasoinen 
vuokra-asuminen omistusasunnon vaihtoehtona 

• asumisen kehittamisen tarpeet: vuokra-ja omistusasuminen, uudis- ja taydennysrakentaminen 
seka korjausrakentaminen 

• tapahtuman toteuttamiseen soveltuvat alueet Vimpelissa, Alajarvella ja Soinissa 
• asumisen energiankulutus- ja tuotanto: paikallisen energian tuottamisen ja hyodyntamisen 

muodot. 

Esiselvityksen toimenpiteet: 

Lokakuu 2010: 

• tonttikaynnit 
• liikkuvan seminaarin valmistelut 

Marraskuu 2010: liikkuva seminaari puupaiville Helsinkiin 11-12.11.2011 (liite 1). Seminaarimatkaan 
osallistui 10 henkiloa joista 6 julkisen sektorin (Aiajarven kaupunki, Jarvi-Pohjanmaan tekninen 
lautakunta, Metsakeskus, Seinajoen ammattikorkeakoulu) ja 4 yksityisen sektorin {Rautia, Jetta-talo, 
arkkitehtitoimisto Tuomela Ky, Maanhonka) edustajaa. Seminaarimatkan tavoitteena oli 

• tutustua ajankohtaiseen puuarkkitehtuuriin, puuteollisuuteen ja uusin ratkaisuihin puupaivilla 
Helsingissa 11.11.2010 

• tutustua Aalto-yliopiston Luukku-taloon TKK:IIa 

• tutustua Viikin puukaupunkikortteliin arkkitehti Mauri Maki-Marttusen johdolla. 
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ldeoita seminaarimatkalta asumisen monet muodot -hankkeeseen: 
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• alueet: Alajarvella mukaan TVL:n (senioriasunnot yhdistysmuodossa vrt. Saarijarven esimerkki), 
koulukeskuksen alue ja Pynttari; Soinissa Lauttasenalue ja Vimpelissa yha Jukkalanalue 

• laadukkaalla pienpuukerrostalolla voisi olla kysyntaa 

• suunnittelu ja toteutus paikallisin voimin niin paljon kuin mahdollista 

• kansalaisjarjestot esim. omakotiyhdistykset/asukasyhdistykset aktivoitava 
• kaupungin roolin tulisi olla erittain nakyva - tarjottava pitkantahtaimen visio; jarven 

kunnostamiseen panostettava 

Joulukuu 2010, tutkimuskatsaus: lyhyt raportti asumiseen liittyvista tutkimuksista Etela-Pohjanmaalla 
(liite 2). Raportissa kasiteltiin seuraavia aihealueita: 

• Asumisen kysynnan erilaistuminen (asukkaiden preferenssiprofiilit, preferensseista todelliseen 
asumisvalintaan, asemakaavaratkasut jotka toteuttavat erilaisia asukkaita palvelevia vaihtelevia 
asumistapoja; erikoistarpeet asumisessa - esteeton asuminen; asumisen tulevaisuus ja 
monimuotoistuminen) 

• Asuminen Etela-Pohjanmaalla (asukkaat, asunnot, asuminen ja yritystoiminta, johtopaatoksia ja 
kehitysnakymia) 

• Etela-Pohjanmaan tyovoima ja koulutustarpeet 

• Loma-asumisen trendit 

Tutkimuskatsauksen perusteella seuraaviin seikkoihin on kiinnitettava erityista huomiota: 
• Etela-Pohjanmaalla Jarviseutu kuuluu eniten vaestoaan menettaneisiin alueisiin. Vaestonmuutos 

2000-2007 oli -7% Alajarvella, -6,2% Vimpelissa, ja Soinissa -9,8% kun taas samana aikana Lapua 
vaesto on lisaantynyt 0,9 %:11a. Vuoteen 2025 mennessa vakiluku laskee maarallisesti eniten 
Alajarvella, Kauhavalla ja Teuvalla, joiden kaikkien vakiluku vuonna 2025 on yli tuhat nykyista 
pienempi. 

• Eniten muuttotappiota Etela-Pohjanmaalla 1998-2007 valilla kokivat Alajarvi ja Kauhava, joista 
molemmista lahtijoita on ollut yli tuhat enemman kuin tulijoita. 

• Vaest6 vanhenee ja huoltosuhde kasvaa - tyovoiman saatavuuden turvaaminen on eras 
keskeisia aluekehittamisen tavoitteita. Talla hetkella Etela-Pohjanmaan tyomarkkinoilta 
poistuvien ikaluokkien (60-64) koko on jo suurempi kuin sinne tulevat ikaluokat (20-24). Noin 
kolmannes Etela-Pohjanmaalla tyossakayvista on so vuotta tayttaneita. 

• Etela-Pohjanmaa on hyvin pientalovaltainen maakunta jolle on tyypillista myos 
omistusasuminen (E-P on Suomen omistusasumisvaltaisin maakunta) 

• Asuntokanta on Etela-Pohjanmaalla vanhenemassa eli korjausrakentamisen tarve lisaantyy 
lahivuosina: Alajarvella reilut 40% asuntokannasta on rakennettu vuoden 1990 jalkeen, vajaat 
60% ennen sita. Soinissa ja Vimpelissa tilanne on melko samanlainen. 

• Asuntojen pinta-ala henkiloa kohti kunnittain 2007: Alajarvi noin 38,5m2; Vimpeli noin 40m2; ja 
Soini noin 37m2. Etela-Pohjanmaalla yleisin pinta-alaluokka on 100-119 m2 

• Etela-Pohjanmaalla kesamokkeja on eniten Alavudella, Ahtarissa, Kauhavalla ja Lappajarvella. 
Kesamokkien keskimaarainen kerrosala on 44,5 m2 per mokki 

• Asumisklusterin kehittamismahdollisuudet ja haasteet: 
- siirtyminen matalaenergiarakentamissen ja energiateokkuuden parantamiseen 

korjausrakentamisella ja lammitysjarjestelmien uusimisella; 
- yksilollistyminen; 
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- kansainvalistyvat markkinat, erityisesti Venajan ja Baltian vaurastuminen avaavat 
mahdollisuuksi alan yrityksille 

- Etela-Pohjanmaan asuntojen myyntihinnat ja vuokrat ovat halvimpia Suo men maakunnista. 
Halvatja tilavat asunnot voisivat olla valtti muuttajien houkuttelemisessa maakuntaan. 

- Tyhjat asunnot voidaan myos muuttaa vapaa-ajan asunnoksi 

Joulukuu 2010- Helmikuu 2011: Vertaileva selvitys Ahtarin ja Toysan asunto- ja loma-asuntomessuista 
(liite 3). Vertailevalla tutkimuksella selvitettiin Ahtarin loma-asuntomessujen ja Toysan asuntomessujen 
osalta seuraavat seikat: 

• messujen hallinnointi ja organisointi 
• messujen sidosryhmat ja heidan roolinsa messujen jarjestamisessa 

• messujen budjetti ja rahoitus 

• messujen markkinointi 

• messujen tavoitteet ja tulokset 
• kehitysehdotukset. 

Seuraaviin seikkoihin tulisi kiinnittaa huomiota 'asumisen monet muodot' -tapahtumassa: 
ajankohtainen teema 
talojen kustannusarviot/hintatiedot nakyviin 
oheistapahtumia/kayntikohteita (Eiainpuisto/Keskinen) 
sisustus kiinnostaa 
kohteet oltava valmiita nayttelyn alkaessa (otettava huomioon sopimuksia tehtaessa) 
tyonaytoksia 
seniorirakentaminen 
hirsitalorakentaminen/uudet energiamaaraykset 
varattava riittavasti valmisteluaikaa ennen messuja 
markkinointiin varattava resursseja ja aikaa 

Helmikuu - maaliskuu 2011: osallistuminen Kotipesa Vimpeliin -tapahtumaan. Tapahtuman aikana 
seuraavat tahot ilmoittivat kiinnostuksensa 'asumisen monet muodot 2013 -tapahtumaan: 

• Lakaniemen kylatoimikunta (Tapani Harju, tapani.harju@gmail.com) 
• Saaksjarven kylaseura (Harri Hanninen, kaija.hanninen@inet.fi) 

• Lakeaharjun kylaseura (Ari Koivuniemi, ari.koivuniemi@gmail.com) 

• tuulahellevi, sisustussuunnittelu (Tuula Lehtola, tuulahellevi@japo.fi) 

• Nordea Alajarvi (Aniita Tallbacka, aniita.tallbacka@nordea.fi) 

• Lakaniemen Puutarha (Jari Lakaniemi) 

Tapahtumassa myos testattiin kyselylomaketta. Sen perusteella lomaketta muokataan ja taydennetaan 
ennen kuin se lahetetaan Alajarvelta, Vimpelista, ja Soinista viimeisten 10 v aikana poismuuttaneille. 

Huhti-toukokuu 2011: 
• toukokuussa esiselvitykselle haettiin jatkoaikaa lokakuuhun 2011 asti kyselytutkimusten 

suorittamiseksi 
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Kesakuu 2011: 
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• kesakuussa jarjestettin tilaisuus jarjestojen ja kylayhdistysen kuulemiseksi. Kutsuja lahetettiin 
reilusti yli 100 kpl. Kylanyhdistysten puheenjohtajille soitettiin henkilokohtaisesti, jotta he 
saapuisivat paikalle. Osallistumisprosentti jai hyvin alhaiseksi. 

• tilaisuudessa kuitenkin painotettiin etta nuoremmat sukupolvet on saatava mukaan 
kylayhdistysten toimintaan. Tama kavi ilmi myos puhelinkeskusteluissa kylayhdistysten 
puheenjohtajien kanssa. 

• tapaaminen Rautaruukin edustajan kanssa liittyen 'pehmean' maan paalutukseen ja kestaviin 
energiaratkaisuihin. Rautaruukki on kiinnostunut Kullanmutkan alueesta ja sen ottamisesta 
pilottialueeksi mita tulee uusiin energiaratkaisuihin joita on jo kaytetty kerrostaloissa, toimisto
ja teollisuusrakennuksissa. Tasta jarjestetaan isompi kokous Rautaruukin Alajarven tehtailla. 
Kokoukseen kutsutaan tarvittavat sidosryhmat mukaanlukien SeAMKin rakennus-ja 
energiatekniikasta vastaavat henkilot. 

Heinakuu-lokakuu 2011: 

• kyselytutkimus Alajarvelta, Vimpelista ja Soinista viimeisten 10 v aikana poismuuttaneille. 
Kriteerien mukainen otoskoko oli 978. Osoitetiedot hankittiin Seinajoen maistraatista. Kysely 
lahetettiin kirjallisesti silla kyselyyn liitettiin mukaan Jarvi-Pohjanmaan matkailuesite seka 
valokuvia erilaisista asuinalueista. Tutkimusassistentti soitti lapi kyselyn saaneet henkilot. Ne, 
joiden puhelinnumeroita ei saatu tietoon, tavoitettiin uusintakyselylla johon oli liitetty 
palautekirjekuori. Vastausprosentti oli 19%. Kysymyslomake ja kyselytutkimuksen perusraportti 
liitteessa 4. 

• Jarviseutu tulevaisuuden tyopaikkatia -kysely tehtiin webropolilla sahkoisesti. Kysely lahetettiin 
sahkopostilla yli 1000 Jarviseudun Yrityspalvelun yritysrekisterissa olevaan yritykseen. 
Kysymyslomake ja perusraportti liitteessa 5. 

• Jatkohankehakemus 'Vetovoimainen Jarviseutu' esitettiin Jarviseudun kunnille 
aluekehitysjaoston kokouksessa Soinissa 20.9.2011. Kokonaisbudjetti Eur 328 000. Kunnat 
osallistuvat hankkeeseen Eur 98 400 osuudella. 

• Jatkohankehakemus tehtiin Etela-Pohjanmaan liitolle EAKR toimintalinjaan 2 syyskuussa 2011. 
Hankehakemus liitteessa 6. Lokakuussa 2011 hanke sai positiivisen paatoksen ja talla hetkella 
sille haetaan projektipaallikkoa. 

Resurssit 

Anne-Maria Makela, SeAMK:n projektipaallikko, osa-aikainen (kts. liitteena olevat 
tyotuntiseura nta ra portit). 

Anne-Maria Mansikka-aho, vetovoimaa Jarvialueelle -hankkeen projektipaallikk6 teki ohjeistuksen 
mukaisen vertailun Toysan asuntomessuista ja Ahtarin loma-asuntomessuista. 

Mari Yliahtela, tutkimusassistentti, suoritti puhelinhaastattelut alueelta poismuuttaneille (heina-lokakuu 
2011). 

Jukka Peltokangas, teknologia-asiamies, toimi neuvonantajana. 
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Toteutuksen organisaatio 

Hanketta varten on perustettu suunnittelutyoryhma, johonka kuuluvat: 

• Kalevi Moisio, Alajarven kaupunki 

• Tapani Kotanen, Jarviseudun seutukunta 

• Matti Ahonen, yksityissektorin edustaja 

• Markku Kariluoma, Jarvi-Pohjanmaan tekninen lautakunta 

• Jouni Hanninen, Jarvi-Pohjanmaan tekninen toimi 

• Heikki Joensuu, Jarvi-Pohjanmaan tekninen toimi 

• Jouko Etula, JPYP 

• Juha Lehtineva, JPYP 
• Virpi Palomaki, Alajarven kaupunki/JPYP 

• Vesa Koivunen, JAM I 
• Jukka Peltokangas, maakuntakorkeakoulu, SeAMK 

• Anne-Maria Makela, SeAMK 

Vastuualueet: 
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A. Kaavoitus ja alueiden kayton strategia: Heikki Joensuu ja Jouni Hanninen 
B. Vetovoimatekijat-teema: Tapani Kotanen ja MAINE-tiimi 
C. Asumisen muodot: Anne-Maria Makela ja Jukka Peltokangas 
D. Energia-teema: Juha Lehtineva ja Virpi Palomaki 
E. Markkinointi, virtuaalimaailma: vastuuhenkilot valitaan myohemmin 

Kustannukset ja rahoitus- Asumisen monet muodot -esiselvityshanke 

Kustannus 2010 2011 Kulut yhteensa 

Palkka + sivukulut 21266,79 21266,79 

Toimisto, posti ja 3107,57 3107,57 
puhelinkulut 
Kokoustilat ja 164,69 164,69 
tarjoilut 

Kyselytutkimus- 295,60 295,60 
osoitteet Sjoen 
maistraatista 

Koulutukset mkl. 2047,57 130,08 2177,65 
liikkuva seminaari 

Kotimaan 187,38 2382,92 2570,30 
matkakulut 

Muut kulut 

Yhteensa 2234,95 27347,65 29582,60 

Hankkeen budjetoidut kustannukset Eur 40 000. 
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Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmatyoskentely) 

Suunnitteluty6ryhma on kokoontunut seuraavasti: 
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• 9.11.2010: suunnitteluty6ryhman persutamiskokous ja toiminnan suunnittelu/vastuiden 
jakaminen 

• 14.12.2010: toimenpiteiden tilannekatsaus mukaan lukien tutkimuskatsaus 

• 3.2.2011: Ahtarin ja T6ysan lama- ja asuntomessujen vertailu, Elina Muhosen vetovoimatekijat
tutkimuksen esittely; kavijatavoite 30 000 

• 11.3.2011: kokous siirrettiin pidettavaksi 12.4.2011 klo 14.00. Syyna Kullanmutkan kaavoituksen 
ratkeaminen Alajarven valtuuston kokouksessa maaliskuun lopussa. 

• 20.5.2011: suunnitteluryhman kokous mkl. tilannekatsaus ja kyselytutkimuksen 
kyselylomakkeen analysointi. 

• 31.8.2011: sunnitteluryhman tilannekatsaus. 

• 20.9.2011: jatkohankeidean esittely Jarviseudun kunnille aluekehitysjaoston kokouksessa 
Soinissa. 

• 11.10.2011: suunnitteluryhman tilannekatsauskokous, mukaanlukien alustavat tulokset 
kyselytutki m u ksesta. 

Lisaksi hankkeesta on informoitu ja keskusteltu Aktivaattori-kokouksissa. 

Toteutusoletukset ja riskit 

Tontti-ja kaavoistusasiat, erityisesti mita tulee paatonttialueeseen (Kullanmutka, Alajarven rannassa, 
keskustan lahesyydessa), viivastyttivat toteutusta. Nain allen osapuolet ovat paa~taneet etta 
paatapahtuma jarjestetaan kesalla 2014. 

4.3 Yhteistyokumppanit 

Hankkeen suunnittelutyoryhmassa edustettuina ovat my6s esiselvityshankkeen yhteistyotahot: 

• Jarvi-Pohjanmaan tekninen toimi 

• Kuntien luottamus- ja virkamiesjohto 

• Jarvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy 

• Alueen yritykset 
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• Jarviseudun ammatti-instituutti 

• Maaseutukorkeakoulu 

• SeAMK 

4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset 
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Hanke on esiselvityshanke. Esiselvityshankkeen pohjalta on tehty jatkohanke 'Vetovoimainen Jarviseutu' 
marraskuusta 2011 kesakuuhun 2014. Sen lahtokohtana on tarve kyeta pitamaan Jarviseudun alue 
kilpailukykyisena ja vetovoimaisena tyo- ja asuinymparistona vaeston ikaantyessa ja maaseutumaisten 
alueiden vaeston vahentyessa voimakkaasti. Keskeiset toimenpiteet: 

1. Alueen kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen vaikuttavien uuden tyyppisten hyvinvointi-, vapaa-ajan- ja 
matkailupalvelujen seka asuin- ja elinymparistojen suunnittelun koordinointi hankealueelle huomioiden 
alueiden virkistyskaytto seka rakennettu ja luonnonmaisema (jarvisyys). 

2. Yhteistyoverkoston rakentaminen ja koordinointi julkisen sektorin ja alueen karkialojen (metalli-, 
hirsi/puuala ja rakentaminen) ja yrittajajarjestojen kesken tavoitteena alueen yritysten 
toimintaymparistojen kehittaminen. 

3. Kestavan kehityksen toimintamallin huomioiminen kaikissa vapaa-ajan tai vakinaiseen kaytto6n 
tarkoitettujen asuin-, elin, virkistys- ja matkailualueiden suunnittelussa. 

Hankkeen kokonaisbudjetti on Eur 328 000: EAKR 2. toimintalinja Eur 230 600 ja kuntarahoitusosuus 
Eur 98 400. Jatkohankehakemus liitteessa 6. 

Asumisen monet muodot -tapahtuman vaikutukset voidaan todeta vasta teemakesan 2014 jalkeen. 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

EAKR toimintalinjasta 2 rahoitettavan jatkohankkeen lisaksi on suositeltavaa etta seuraaville 
osakokonaisuuksille laaditaan omat hankekokonaisuudet: 

• korjausrakentaminen: alueella olevien korjausrakentamiseen liittyvien pk-yritysten tietotaidon 
ajanmukaistaminen. 

• Aalto-keskus: kv-arkkitehtuurikilpailu (yhteistyo Epanet -professorin kanssa) ja keskuksen 
hyodyntaminen matkailussa (esim. raataloidyt matkat kansainvalisille arkkitehdeille linjalla 
Se i naj oki-Aiaja rvi-Jyvaskyla). 

• kylasuunnitelmien paivittaminen: keskeisena laht6kohtana eri ikapolvien osallistuminen 
suunnitteluun (nuoret mukaan). 

• kestava energia: energiatalouden kehittaminen asuinalueilla. 

• SeAMK -talo: kayttajalahtoinen suunnittelu, esim. palvelutalo. Mukana suunnittelussa SeAMK:n 
eri yksikot mkl. tekniikka, kulttuuri ja muotoilu, vanhustyo jne. 

• aluemarkkinointi. 
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6. Allekirjoittajat ja p~Hvays 

Seliina Paallysaho 
Vt. tutkimuspaallikki:i 
Hankkeen vastuuhenkili:i 

Seinajoki 7.12.2011 
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