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Asuminen Kankaalla – päätavoitteet 2021-2022
• Kankaan asumisohjelma on tulevaa asuntokantaa ohjaava prosessimainen työkalu. Ohjelma laaditaan vuorovaikutteisesti kaupungin ja

rakennusliikkeiden kesken markkinatilanne, rakentamisen suhdanteet sekä mahdolliset poikkeustilanteet joustavasti huomioiden Kankaan alueen 
toteutussopimuksen mukaisesti. 

• Ensimmäinen asumisohjelma laadittiin vuosille 2020-2021 ja käsiteltiin Kankaan yhteistyöryhmässä 21.4.2020 ja Kankaan ohjausryhmä 24.4.2020.

• Ohjelmalla on viisi päätavoitetta, joilla luodaan puitteet asukkaiden turvalliselle ja sujuvalle arjelle sekä yhteisöllisyyden synnylle.

→ Monipuolinen asuntokanta ja asukasrakenne 

→ Viihtyisä ja elämyksellinen lähiympäristö ja arkkitehtuuri

→ Hyvät lähipalvelut asukkaille sekä elämyksellisiä palveluja kaikille kaupunkilaisille

→ Alueen yhteisen identiteetin, ”kankaalaisuuden” syntyminen

→ Ilmastoystävällinen, ekologinen ja viisas Kangas

• Näiden tavoitteiden toteuttamisessa huomioidaan palveluyhtiön toimintaedellytysten mahdollistaminen ja rakentamisen tahdin säilyminen 
tasaisena. Tavoitellaan minimissään 2-3 asuinrakentamisen kohdetta / vuosi huomioon ottaen asuntomarkkinatilanne. Vuosittainen asuntotuotanto 
noin 15 % kaupungin kokonaiskerrostalotuotannosta. 

• Ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain. Päätavoitteet säilyvät, mutta niihin liittyviä tarkempia linjauksia ja ohjauskeinoja 
tarkistetaan tarvittaessa vuosittain Kankaan yhteistyöryhmässä sovitun mukaisesti.

• Osana asumisohjelmaa laaditaan 2-3 vuoden välein asukaskysely. Ensimmäinen kysely toteutettiin syksyllä 2019 ja sen pohjalta nousseita 
kehittämistavoitteita on kirjattu myös asumisohjelmaan. 

• Toisella tarkastelujaksolla (2021-2022) Kankaan asumisohjelmassa on keskitetty täydentämään aiempia periaatteita ja linjauksia sekä 
tarkastelemaan alueen lähipalveluiden sekä yritysekosysteemin kehittämisen mahdollisuuksia, jonka osana alueen yrityksille sekä asukkaille 
toteutettiin kesäkuussa 2021 kysely alueen palveluista. Lähipalveluiden lisäksi asumisohjelmaan on tehty uusia nostoja mm. ilmastoystävällisyyden 
ja alueen ylläpidon näkökulmasta.  2



Tavoite 1/5: Monipuolinen asuntokanta ja asukasrakenne
Kankaan asukasmäärän tavoite: 5500 asukasta. Kangas on keskustan laajennusalue.

Asuntokannan rakenne vaikuttaa keskeisesti alueen sosioekonomisen rakenteen muodostumiseen. Asuntoon liittyvät tekijät kuten hinta, koko ja 
muut asunnon ominaisuudet ovat keskeisiä muuttopäätöksiin ja asumisviihtyvyyteen liittyviä tekijöitä.

Kankaan alueelle tavoitellaan monipuolista sosioekonomista väestörakennetta edistämällä erilaisiin elämänvaiheisiin ja toimeentulotilanteisiin 
vastaavan asuntokannan muodostuminen. Tavoitteena on luoda perusta asukkaiden pysyvyydelle, mikä lujittaa yhteisöllisyyttä, alueen 
identiteetin muodostumista sekä vastuuta yhteisestä elinympäristöstä. 

Yleiset periaatteet ja linjaukset

• Luodaan kannustimia, joilla mahdollistetaan lisää suurempia asuntoja (min. 3 h + k) Kankaalle. 

• Etsitään ymmärrystä ja ratkaisuja kohtuuhintaisen asumisen toteuttamiseksi Kankaalle

• Ei toteuteta pelkistä yksiöistä ja kaksioista koostuvia kerrostaloja seuraavalla tarkastelujaksolla 2021-2022

• Asuntokannan monipuolisuus nähdään myös laajemmin kuin huoneistokoon tai hallintamuodon kautta. Asumisen innovaatioihin ja kokeiluihin 
kannustaminen edistää erilaisten asumistarpeiden huomioon ottamista asumispreferenssien muutoksessa. Esim. yhteistilat rakennusten 
sisällä, hallintamuodot, hybridimallit, muuntojoustavuus huoneistopohjissa, asuntosuunnitteluun ja tilaratkaisujen laadukkuuteen
panostaminen, neutraalimitoitus, asuntojen yhdisteltävyys, uudenlaiset kysyntään vastaavat asumisen konseptit. 

• Ei toteuteta lähivuosina lisää opiskelija-asumista. Muu erityisasuminen harkitaan tapauskohtaisesti.

• Asuinkerrostalojen lisäksi toteutetaan pienimuotoisempaa rakentamista eri osiin Kangasta, kuitenkin kokonaistavoitteet huomioiden. 

• Kaavasuunnittelussa korostetaan vuorovaikutteisuutta tavoitteiden määrittelyssä eri osapuolten kesken. Mahdollisissa arkkitehtuurikilpailun 
tavoitteissa huomioidaan myös kohtuuhintaisuus.
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Tavoite 1/5: Monipuolinen asuntokanta ja asukasrakenne
Ohjauskeinot: asemakaava- ja tontinluovutusvaihe

• Kankaalle laaditaan vuoden 2021-2022 aikana alustava ja tarpeen mukaan päivitettävä suunnitelma 
kortteleiden/tonttien jakamisesta toimijoiden ja kaupungin kesken. 

• Suunnitelman pohjaksi tarkastellaan toteutuneiden rakennusoikeuksien jakautuminen sekä rakennusliikkeiden että kaupungin 30 % osalta.
• Suunnitelmalla tavoitellaan pitkäjänteistä näkemystä alueen rakentumisesta sekä asuntokannan ja hallintamuotojen tasapainoa.
• Suunnitelman on osaltaan tarkoitus selkeyttää kaupungin 30 % osuutta ja sen luovutusaikataulua ja –tapaa.

• Asemakaavoitusta pyritään viemään eteenpäin aiempaa suuremmissa kokonaisuuksissa.
• Asemakaavoituksen käynnistyessä korttelitason tarkemmat tavoitteet määritellään vuorovaikutteisesti rakennuttajien ja 

kaupungin kesken
• Asumisohjelman tavoitteisiin ja seurantatietoihin peilaaminen, markkinatilanteen ja rakentamisen kustannusten huomiointi → Millaista 

asuntokantaa ja palveluja tavoitellaan?
• Tavoitteiden valmistelu Kankaan yhteistyöryhmälle

• Asemakaavamääräyksissä ja tontinluovutusehdoissa sovellettavat vaatimukset ja -kannustimet määritellään 
asemakaavoituksen käynnistyessä korttelikohtaisiin tavoitteisiin liittyen.

• Kannustimilla tulee olla suora ja ymmärrettävä yhteys Kankaan yleisiin tavoitteisiin ja siihen, millaista toiminnallisuutta tai arkkitehtonista tai 
teknistä ratkaisua halutaan toteutettavan. 

• Asemakaavamääräyksissä pyritään edistämään lähipalvelujen syntymistä mahdollistamalla kohtuuhintaisia liiketiloja 
kerrostalojen alimpiin kerroksiin erityisesti Kankaan aukiolla sekä pääväylien varrella.



Tavoite 1/5: Monipuolinen asuntokanta ja asukasrakenne
Ohjauskeinot: asemakaava- ja tontinluovutusvaihe

• Asuntopoliittisia tavoitteita toteuttavia määräyksiä huoneistojakaumasta tai keski-pinta-alasta voidaan tarvittaessa 
yhdessä osapuolten kesken asettaa, esimerkiksi tontinluovutusehtoihin

• x kpl asunnoista 3 h tai suurempia / x % asuntojen lukumäärästä 3 h tai suurempia
• Kortteli- / talokohtaisesti asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään x k-m2
• Tontinluovutusehdoilla ei kuitenkaan voi muuttaa tai luoda asemakaavassa määrättäväksi tarkoitettua asiaa, kuten rakennusoikeuden määrää tai 

merkityn rakennusoikeuden lisäksi sallittavaa rakentamista (vrt. MRL 55§)

• Tontin vuokrausmahdollisuutta harkitaan sidottuna kohtuuhintaisuuteen ja/tai isojen asuntojen määrään. Tällöin 
sovitaan tavasta, jolla kannustimen vaikuttavuus asukkaalle todennetaan läpinäkyvästi.

• Tuettu vuokra-asuminen tai ASO toteutetaan pääosin perheasumisen mahdollistavina asuntoina. Näissä tarkastellaan 
erityisesti huoneistojakaumaa sekä asuntojen keskipinta-alaa. (esim. asuntojen keskipinta-ala yli 60 m2, asunnoista yli 
30% 3 h tai suurempia)
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Tavoite 1/5: Monipuolinen asuntokanta ja asukasrakenne
Ohjauskeinot: rakennushankesuunnittelu
• Laaturyhmätoiminta uudistettiin ensimmäisen tarkastelujakson aikana kaksivaiheiseksi käsittelyksi. 1. vaiheessa keskitytään asumisohjelman 

tavoitteiden toteutumisen arviointiin ja 2. vaiheessa keskitytään kaupunkikuvalliseen arviointiin.

• Kaikki rakennushankkeiden suunnitelmat käydään läpi luonnosvaiheessa ja arvioidaan Kankaan asumisen laaturyhmä 1ssä.
• Laaturyhmän 1. käsittelyn kokoonpano: Kankaan projektipäällikkö, kaavoittaja, asumisen asiantuntija, kaavoitustutkija (= Kankaan

asumisohjelmaa valmisteleva ryhmä kaupungin puolelta) + ko. rakennusliikkeen edustajat.
• Ryhmä laatii muistion kokouksistaan, salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia ryhmän toimijoita.
• Arviointi hankkeen kannalta riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta muutokset ovat mahdollisia. Ryhmä kutsutaan koolle rakennusliikkeen 

tai projektipäällikön aloitteesta.
• Ryhmän tehtävänä on seurata Kankaan asumisohjelman toteutumista ja etsiä ratkaisuja sen toteuttamisessa mahdollisesti ilmeneviin

haasteisiin sekä raportoida ja valmistella asioita Kankaan yhteistyöryhmälle päätettäväksi.
• Laaturyhmä 1 toteaa asumisohjelman tavoitteiden toteutumisen ennen tonttikaupan hyväksymistä.
• Prosessissa tulee kiinnittää erityistä huomiota tiedonkulkuun sen eri vaiheissa ja laaturyhmä 1 ja 2 välillä. Prosessin toimivuutta ja 

sujuvuutta tarkastetaan määräajoin.

• Laaturyhmä 1. arviointikriteerit
• Miten hanke vastaa Kankaan ja sen asumisohjelman tavoitteisiin? 
• Korttelikohtaisiin tavoitteisiin peilaaminen.

• Laaturyhmä 2 toimintaa ja tavoitteita tullaan kirkastamaan pyrkien entistä vuorovaikutteisempaan ja lisäarvo tuottavaan toimintatapaan.
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Tavoite 2/5: Viihtyisä ja elämyksellinen lähiympäristö ja 
arkkitehtuuri
Kokemukset ja mielikuvat asuinympäristön laadusta vaikuttavat vahvasti asumisviihtyvyyteen ja muuttovalintoihin. Kankaan alueelle tavoitellaan 
monipuolisia ja elämyksellisiä tiloja sekä yhteisöllisyyttä, Kankaan omaleimaisen identiteetin muodostumista ja arkkitehtonisesti korkealaatuista 
kaupunkikuvaa. Hyvä rakennettu ympäristö luo puitteet ja kannustaa ihmisiä liikkumaan, viihtymään ja tapaamaan toisiaan. Hyvin hoidettu ympäristö 
viestii myös turvallisuudesta.
Yleiset periaatteet:
• Kankaan laatutavoitteet ja rakentamisen periaatteet on määritelty Kankaan laatuaapisessa, joka sisältää sekä suunnittelusuosituksia että 

velvoittavia suunnitteluvaatimuksia. Kankaan asumisohjelman tavoitteet ovat yhteneväiset Laatuaapisen kanssa.
• Yleisten ja yhteisten kaupunkitilojen suunnittelu pyritään toteuttamaan siten, että niiden ylläpito on hyvää ja helppoa sekä taloudellisesti 

tarkoituksenmukaista.
• Konkreettisesta ylläpidosta tullaan keräämään tietoa, jota voidaan käyttää jatkossa suunnittelutyön apuna. Tieto kerätään ylläpitojakson 

loppupuolella keväällä.
• Pyritään edistämään mm. asukaskyselyn kautta esille tulleita kehittämisajatuksia
• Avointen yhteisten tilojen mahdollistaminen ja toimintamallien edistäminen, joilla tilat ovat käytettävissä myös eri vuorokauden aikoina ja 

viikonpäivinä.
• Kaupunkitilat ja pihat, jotka edistävät oleskelua myös eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. 
• Selvitetään mahdollisuudet perustaa ns. tilapäisiä ulkotiloja pitkästä rakennusajasta johtuvan haitan vähentäjinä. 
• Keskitetystä pysäköinnistä saatavien etujen laajempi esilletuonti asukkaille. Keskitetty pysäköinti mahdollistaa mm. viihtyisät ja laajat 

oleskelupihaympäristöt asukkaille sekä tiiviin kaupunkirakenteen edut viihtyisyyden kärsimättä. 
• Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen esim. %-kulttuuriin
• Lisätään asukkaille kohdistettua reaaliaikaista, ennakoivaa tiedotusta, esim. alueen jätehuollon osalta. 
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Tavoite 3/5: Hyvät lähipalvelut ja elämyksellisiä palveluja 
alueen asukkaille sekä kaikille kaupunkilaisille
Tavoitteena on 2100 työpaikkaa Kankaalle. Hyvät lähipalvelut edistävät asukkaiden sujuvaa arkea ja viihtyisyyttä. Kattava lähipalveluvalikoima,  
hyvät julkiset liikenneyhteydet sekä jalankulku- ja pyöräilyväylät tarjoavat hyvät mahdollisuudet kestävään liikkumiseen. Tavoitteena on, että 
Kankaalla palvelut ovat houkuttelevia myös kaikille kaupunkilaisille ja sitä kautta Kangas tulee tunnetuksi kaikille kaupunkilaisille. 

Yleiset periaatteet:
• Tavoitellaan lisää julkisia ja kaupallisia palveluja sekä harrastusmahdollisuuksia ja tuetaan niiden sijoittumista alueelle.
• Toiminnoiltaan monipuoliset alueet pysyvät elävinä ja aktiivisessa käytössä kaikkina aikoina. Tavoitteena luoda Kankaasta kaupunkilaisten 

olohuone mm. erilaisten tapahtumien myötä.
• Joukkoliikenneyhteys on yksi keskeinen lähipalvelu. Tavoitteena riittävä vuorotiheys ja helposti saavutettavat, informatiiviset ja miellyttävät 

pysäkit.
• Tilapäiset ulkotilat suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. 
• Leikki- ja liikuntapaikat muodostavat osan palvelutarjontaa, esim. ulkoliikunta- tai ulkokuntosalin mahdollisuus jatkossa.
• Elinkeinoyksikön tarjoamat palvelut Kankaalla ja niistä ulospäin viestiminen yritysten alueelle sijoittumisen edistämiseksi sekä

yritysekosysteemimallin kehittäminen Kankaalle.
> jo syntyneiden palvelujen pitäminen alueella, uusien palvelujen saaminen alueelle ja väliaikaisten mahdollistaminen alueelle
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Tavoite 3/5: Hyvät lähipalvelut ja elämyksellisiä palveluja 
asukkaille sekä kaikille kaupunkilaisille

Kesäkuussa 2021 Kankaan alueen yrityksille ja asukkaille suunnatussa lähipalvelukyselyssä saatiin seuraavaa palautetta:
• Vastaajat pitivät Kankaan kehittämisen onnistumisina laadukasta, miellyttävää ja monimuotoista yleisilmettä, uuden ja vanhan yhdistämistä 

taidokkaasti. Kangasta vapaasti kuvailtaessa esiin nostettiin modernius, erilaisuus, urbaanius, viihtyisyys, mielenkiintoisuus, tiiviys tai jopa ahtaus 
ja keskeneräisyys.

• Erityisen tyytyväisiä oltiin Kankaan yleisilmeeseen, luonnon läheisyyteen ja sijaintiin - Kankaan sijainti on yhtä aikaa keskeinen, mutta kuitenkin 
hyvin rauhallinen. Myös asutuksen ja yritystoiminnan koettiin olevan tasapainoisessa suhteessa ja alueella olevia palveluita kerrottiin käytettävän 
aktiivisesti.

• Yrittämisen kannalta Kangas sai kiitosta sen sijainnista, liikenne- ja nettiyhteyksistä, yritysmyönteisestä ilmapiiristä ja alueen yleisestä tunnelmasta. 
Onnistuneina pidettiin myös yrityksille kohdistettuja tukitoimia. 

• Epätyytyväisyyttä vastaajissa herätti alueen keskeneräisyys ja siitä johtuvat melu- ja pölyhaitat, parkkiratkaisun kalleus, parkkihallin ulkopuolisten 
parkkipaikkojen vähäisyys sekä tiedotuksen vähäisyys rakennustyömaita ja muuta alueen rakentumista koskien. Mainintoja saivat myös 
jätehuollon toimivuus sekä liikkumisen ja opastuksen ongelmat. Esiin nostettiin myös pelko mahdollisista tulevista liikenteellisistä muutoksista, 
jotka voisivat lisätä Kankaalle suuntautuvaa liikennettä.

• Vastaajat esittivät toiveita Kankaan tilojen hyödyntämiseen esimerkiksi tapahtumien järjestämisen ja yhteisen tekemisen kautta, joka nähtiin myös 
mahdollisuutena edistää alueen yhteisöllisyyttä.

• Tukea vastaajat toivoivat alueen yritysten verkostoitumiseen.  Toiveissa oli myös hieno sisäänkäynti alueelle, jossa sähköinen infotaulu esittelisi 
alueen yrityksiä. 

• Palautteen perusteella tehdään seuraavaa: 
• Rakennetaan yhteinen malli Kankaan alueella toimivien yritysten verkostoitumiseen ja palveluiden markkinointiin Business Jyväskylä vetoisesti
• Järjestetään seminaariin yritysyhteistyön käynnistämiseksi Business Jyväskylän toimesta 
• Lisätään alueen asukkaille ja yrityksille kohdistettua reaaliaikaista ja ennakoivaa tiedotusta mm. rakennustyömaista, jätehuollosta sekä yritysten 

tarjoamista palveluista.
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Tavoite 4/5: Alueen yhteisen identiteetin, ”kankaalaisuuden” ja 
yhteisöllisyyden kehittyminen 

Hyvä asuinalue tunnetaan jostakin myönteisestä ja tunnistettavat ominaispiirteet erottavat sen muista alueista. Kankaan omaleimainen 
identiteetti syntyy historiallisen jatkuvuuden vaalimisesta ja asukkaiden kokemuksista asuinalueestaan. Vuorovaikutus ja tunteminen tuovat 
turvallisuutta. Hyvällä asuinalueella asukkaat tuntevat kuuluvansa joukkoon. Alueen oma identiteetti ja tunnistettavat paikalliset piirteet edistävät 
asukkaiden kiinnittymistä alueelle, yhteisöllisyyttä sekä osallistumista alueen kehittämiseen. Kankaalle luodaan suunnittelun keinoin puitteet, 
joissa kynnys osallistua yhteisön elämään on matalalla ja syntyy luontevia kohtaamispaikkoja.

Yleiset periaatteet:
• Kaikki aiemmin listatut tavoitteet lisäävät kaikki osaltaan mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja alueen identiteetin kehittymiselle: monipuolinen 

asuntokanta ja asukasrakenne, viihtyisiä ja elämyksellinen lähiympäristö sekä kattava palveluverkko.
Lisäksi:

• Yhteispihat, leikkipuistot ym. toimivat asukkaiden ajanviettopaikkana sekä kannustavat aktiiviseen liikkumiseen ja yhdessä olemiseen. Aluetta 
suunnitellaan niin, että asukkaiden päivittäiset reitit risteävät ja spontaanit kohtaamiset ovat mahdollisia ja luontevia. 

• Tavoitteena toteuttaa myös yhteisiä kohtaamis- ja oleskelutiloja. Asuntokantaa monipuolistavana tekijänä, yhteistilojen toteuttamiseen 
kannustetaan asemakaavalla.

• Kankaan alueportaalin kehittäminen lisää Kankaan asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja viestintää.
• Hyvän maineen ja imagon aktiivinen ylläpitäminen. Vahvuuksien ja paikallisten ominaispiirteiden korostaminen sekä uusien löytäminen mm. 

prosenttikulttuuriperiaatteen avulla.
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Tavoite 5/5: Ilmastoystävällinen, ekologinen ja viisas Kangas
Kangas tarjoaa jo sijaintinsa  myötä hyvät edellytykset kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiselle. Tavoitteena on tiivis 
kaupunkirakenne, joka mahdollistaa kestävän liikkumisen periaatteiden toteuttamisen ja tukee ekologista elämäntapaa.

Yleiset periaatteet:
• Yhteisjärjestelyt (jätehuolto, yhteispihat, keskitetty pysäköinti) tilaa säästävinä ja viihtyisyyttä edistävinä elementteinä.
• Kaasukäyttöiset yhteiskäyttöautot ”kimppakaarat” yksityistä autonomistusta vähentävänä kannustimena.
• Ilmastoystävällisyyden ja ekologisuuden eteenpäin vieminen kehittämishankkeiden kautta. Mm.

• Circwaste: tarkoituksena on ehkäistä jätteiden syntymistä, edistää kiertotaloutta, toteuttaa kansallista jätesuunnitelmaa ja 
aktivoida kuluttajia. 

• One Planet Living – kestävän elämäntavan konsepti: kymmenen ekologisuuteen ja hyvinvointiin tähtäävää periaatetta 
kaavoituksessa, rakentamisessa ja alueen palvelujen suunnittelussa. 

• Aurinkokaavaselvitys: aurinkoenergian hyödyntäminen kattojen muotojen ja suuntausten avulla. 
• Tontin oston yhteydessä sitoudutaan Kankaan palveluyhtiön osakkuuteen ja yhteisjärjestelyihin sekä Viisaan Kankaan määrityksiin (mm. 

resurssiviisaus ym.)
• Digitaalisen ympäristön vaatimusten tunnistaminen mm. mobiiliverkkokuuluvuus.
• Tunnistetaan hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet, jotka tukevat asumisohjelman tavoitteita.
• Viisaan Kangas ja työryhmä asumisen (koetun) helppouden ja älykkyyden mahdollistajana.

• Konkreettisten toimenpiteiden edistäminen ja eteenpäin vieminen
• Palvelumuotoilu ja asukasvaikuttamisen mahdollistaminen, pilottiryhmät ja mittaaminen 
• Toimijat ja yritykset mukaan kehittämään Kangasta alueena

• Ilmaston ääriolosuhteiden hallintaan pyritään löytämään uusia ratkaisuja mm. Kankaan Suvannon arkkitehtuurikilpailun kautta.
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Seuranta

• Ohjelman tavoitteiden toteutumista, keinovalikoimaa sekä 
prosessin toimivuutta seurataan säännöllisesti.

• Vuosittain touko-kesäkuussa poikkileikkauskatsaus:

• Väestön ja asuntokannan tunnusluvut:
• Sosioekonominen rakenne: ikä, tulotaso, koulutus, 

työllisyys, asuntokuntien koko, perherakenne, 
muuttoliike

• Asuntokanta: huoneistokoko, huoneistojen pinta-alat, 
hallintamuodot, erityisasuminen, asumisen 
innovaatioiden ja monipuolistavien elementtien 
toteutuminen

• Kankaan rakentumisen toteutuminen:
• Kokonaisrakennusoikeuden seuranta: asemakaavoitus 

vs. kaavarunko, toteuma
• Kaupungin 30 %:n toteutuminen
• Osuus kaupungin kokonaiskerrostalotuotannosta

• Edellisellä tarkastelujaksolla tehdyt toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

• 2-3 vuoden välein toteutettava asukaskysely. Mittareina mm. 
tyytyväisyys:

• Asuntoon ja asuinrakennukseen
• Viherrakentamiseen, kunnossapitoon, viihtyisyyteen
• Lähipalveluihin
• Liikenneratkaisuihin
• Asukkaiden yhteistoimintaan, prosenttikulttuuriin
• Palveluyhtiön palveluihin
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