
Tiia Possakka
Utajärven kunta, kaavoitusinsinööri







• Miten kunta toteuttaa uutta, alati muodostuvaa rooliaan?

• Kunnan on muututtava, uudistuttava, sopeuduttava

• Kuntien alueilla pohditaan

• Elinvoiman kehittämistä / Hyvinvoinnin edistämistä / Osallistamista

• Tarkoittaa uusia tapoja toimia, uusia menetelmiä ja 
avauksia, kokeilemista ja vahvuuksien hyödyntämistä

Kuntien isot kysymykset



Ajatus:
”Tulevaisuuden älykkäät asumisen 
ympäristöt kuntien uuden roolin 

toimintakenttinä?”



Utajärven isot kysymykset

Miten asukasluku saataisiin tulevaisuudessa 
kasvamaan?

Miten saadaan luotua lisää onnellisuuden edellytyksiä?
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2010-2018 Tilastokeskus

2019Q1-Q2 Tilastokeskus, 
väestön ennakkotilasto

28.8.2019 KuntaNet: 2 685 
asukasta, todellinen tilanne

Utajärven väkiluku 2010-luvulla



Utajärven erinomaiset palvelut 

• Elokuusta 2019 lähtien
• Maksuton varhaiskasvatus
• Kotihoidontuen kuntalisä 300€/kk (nuorimmasta alle 2 vuotiaasta tuen piirissä 

olevasta lapsesta)
• Maksuton aamu- ja iltapäivätoiminta maksutta esikoulusta 3 luokkaan asti

• Suomen parhaiden etuuksien lukio
• (ilmaiset oppikirjat/materiaalit, ilmaiseksi lukion ajaksi käyttöön läppäri, 

tabletti, 400€:n ale ajokortista, vuokra-asunto tarvittaessa 150€/kk)

… Jäähalli, skeittiparkki, urheilukenttä, kylpylä, 
kansallispuisto, Rokua Geopark – vuoden 2018 retkikohde 

Suomessa, maastopyöräreitit, etäjumpat, …



Digitalisaatio osaltaan mahdollistamassa helppoa arkea, 
valokuidun avulla välimatkat taittuvat sekunneissa

• Utajärvellä koko kunnan kattava valokuituverkosto

• Utajärvellä oma tietohallintosuunnittelija

Utajärven digitaaliset palvelut 



Digitaalisten palvelut kehittyvät



GeoHouse Älykylän taustalla kuntastrategian 
uudistaminen

• Me lähdimme miettimään ominaisuuksiamme ja vahvuuksiamme 

Minkälainen on tulevaisuuden asumisen ympäristö 
Utajärvellä?

• Kysymystä pohdittiin luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa 
erilaisissa tilaisuuksissa

• Löysimme yhteistyökumppaniksemme Arctic Smart Village Oy



Ideoita, ajatuksia, 
työpajoja, 
keskusteluita. 

Satoja post-it 
lappuja 
myöhemmin.. 





Elämänkaaren kokoinen asuinympäristö
• Lapset ja nuoret; mahdollisesti päiväkoti alueella? 

Harrastuksia tuodaan yhteisiin tiloihin?

• Työikäiset; etätyö, valokuitu, pendelöintiä Ouluun 
helpotetaan

• Seniorit; Utajärvellä käytössä jo perhehoitopaikkoja, näitä 
mahdollistettaisiin alueella, voisi olla myös intervallipaikkoja. 
(omaishoitajan vapaapäivät). 

• Mummola-ajatus; tuetaan ajatusta, että lapset tutustuisivat 
lähellä asuviin ikäihmisiin ja voisivat oleskella isovanhempien 
kaltaisessa seurassa.





Osuuskunnan monet kasvot

Asumisosuuskunta

Työosuuskunta

Tuottajaosuuskunta



rakentuu digitaalisen alustan avulla

• Kiinnostuneet voivat rekisteröityä 
palveluun

• Näin kiinnostunet pääsevät mukaan 
keskustelemaan osuuskunnasta ja sen 
muodostamisesta

• Rakentajat, asentajat ja osaajat voivat 
myös rekisteröityä palveluun, sitä kautta 
työ löytää tekijänsä elinympäristön 
rakentamisessa 

alykyla.fi

ÄLYKYLÄ®



Älykkyys on filosofia, kokonaisuus
• Älyteknologia

• Energiaomavaraisuus

• Ryhmärakentaminen

• Asumiskustannusten kohtuullisuus

• Ihmisen hyvinvointi ja sitä tukevat älyratkaisut

• Yhteisöllisyyden tukeminen

• Luonnon läheisyys

• Ilmasto- ja ympäristöystävällinen asuminen

• Resursseja säästävät ratkaisut; kierto- ja jakamistalous

• Helppo arki



Digi mahdollistaa älykkyyden

• Sähköinen varauskalenteri
• Yhteiset tilat
• Rantasauna
• Sähköauto

• Sähköiset palvelupyynnöt
• Isännöitsijäpalvelut

• Sähköinen toimintakalenteri
• Yhteiset kalastus-,marjastus- ja sienestysretket
• Yhteisissä tiloissa ohjelmaa, lääkärin/kampaajan vastaanotto

• Sähköinen ostoskärry



KIITOS!

Tiia Possakka
Utajärven kunta
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