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Tiivistelmä
Perinteisesti asukkaiden yhteiskäyttötilat on käsitetty lähinnä taloyhtiön asukkaiden yhtei-
sinä saunoina tai kerhohuoneina. Muutokset yhteiskunnassa ovat kuitenkin muokanneet
sekä tilankäyttöä että asukkaiden tarpeita. Kaupunginosa- ja kaupunkikohtaisten yhteis-
käyttötilojen määrä kasvaa yhä useamman kunnan tarjotessa asukkailleen laajemman alu-
een yhteiskäyttötiloja. Jakaminen ja yhteiskäyttö ovat viimeisen vuosikymmenen aikana
levinneet myös globaaliksi talouden ilmiöksi, jakamistaloudeksi. Joutilaan resurssin jaka-
misen lisäksi keskeistä jakamistalouden mukaisille palveluille on niiden toiminnan painot-
tuminen verkkoon.

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, miten kaupungin asukkaiden alueelliset yh-
teiskäyttötilat ja niihin kohdistuvat tarpeet vertautuvat jakamistalouden mukaisten yhteis-
käyttöisten tilojen malliin. Työn tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta
sekä kyselytutkimusta. Kirjallisuustutkimuksen avulla pyrittiin vastaamaan kysymyksiin
siitä, mitä jakamistalous on ja miten se toimii. Jakamistalouden ilmiöistä coworking-tilat
ja niiden toiminta otettiin lähempään tarkasteluun. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa esitel-
tiin erilaisia yhteiskäyttötilatyyppejä sekä perinteisiä asukkaiden yhteiskäyttötiloja. Työn
empiirinen osuus koostui kahdesta verkkokyselystä, jotka edustivat kahta eri näkökulmaa.
Alueellisten yhteiskäyttötilojen käyttäjien näkökulmaa edusti asukkaille suunnattu kysely
ja kunnallisten yhteiskäyttötilojen tarjoajanäkökulmaa puolestaan koulujen rehtoreille
suunnattu kysely. Asukaskyselyn tavoitteena oli selvittää, millaisille yhteiskäyttötiloille
on tarvetta sekä muutamia muita yhteiskäyttötiloihin liittyviä tekijöitä. Rehtoreille suun-
natun kyselyn tavoitteena oli tutkia joitakin koulutilojen ulkopuoliseen käyttöön liittyviä
aspekteja.

Tutkimuksessa selvisi, että asukkaiden alueellisissa yhteiskäyttötiloissa on useita jakamis-
talouden kaltaisia piirteitä. Yhteistilojen käytön perustana on joutilaan resurssin jakaminen
ja tätä myötä vajaakäyttöasteen pienentäminen. Asukkaiden yhteiskäyttötilat toteuttavat
ajatusta siitä, että hyödykettä ei tarvitse omistaa päästäkseen nauttimaan siitä. Myös asuk-
kaiden ja rehtoreiden toiveet yhteiskäyttötiloja koskien sisälsivät jakamistalouden mallin
mukaisia piirteitä, kuten tilan varaamisen painottumista verkkoon sekä tilan isännöintiä.
Eroja löytyi etenkin palvelutarjonnasta, tilan käytön tavoitteesta sekä jakamisen toiminta-
mallista. Tässä diplomityössä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää yhteiskäyttötilojen suun-
nittelussa ja kehittämisessä, vastaten sekä käyttäjien että tarjoajien tarpeisiin.

Avainsanat Yhteiskäyttötila, jakamistalous, coworking-tila, asukaskysely
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Abstract
Traditionally, shared spaces for residents are understood as common saunas or other com-
mon rooms for the residents of a building. However, changes in the society have reshaped
the use of space as well as the needs of citizens. As the number of common rooms for a
specific building decreases, the number of common rooms for a wider area, provided by
municipalities, increases. During the last decade, sharing and collaborative use have grown
into a global, economical phenomenon called sharing economy. In addition to sharing an
idle resource, typical for sharing economy is that services and possessions are shared by
means of the Internet.

The aim of this thesis is to examine, how the regional shared spaces of residents and the
need for them compare to the model of sharing economy based shared spaces. The research
methods in this study are a literature review and surveys. In the literature review, the aim
was to examine, what sharing economy is and how it functions. Furthermore, coworking
spaces were examined, as well as the different types of shared spaces and traditional shared
spaces of residents. The empirical part of this thesis comprised of two online surveys, from
two different point of views. Residential survey represented the user s point of view, and
the survey for the headmasters represented the point of view of a municipal shared space
provider.
factors for shared spaces. The survey for headmasters aimed to study the aspects of exter-
nal use of school premises.

The study reveals that there are several similarities between regional shared spaces and
sharing economy based models. The collaborative use of space aims to share an idle re-
source, thus decreasing the vacancy rate. Additionally, shared premises implement the
principle of no need to own to be able to consume the goods. Residents and headmasters
wished to have an online booking system and management of the premises, which both
resemble the model of sharing economy. The main differences can be found in the pro-
vided services, the objectives for the use of space, and the operating model of sharing. The
results of this study can be utilized when designing and developing the future shared spaces
for residents.

Keywords Shared spaces, sharing economy, coworking space, residential survey



Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia asukkaiden alueellisia yhteiskäyttötiloja ja-
kamistalouden ilmiössä. Diplomityön toimeksianto on osa Turun kaupungin 6Aika -ra-
hoitteista Avoimet innovaatioalustat -kärkihanketta ja Skanssin kaupunginosan kehittä-
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1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen tausta
Vielä muutama vuosikymmen sitten ajatus maailman suurimmasta majoituspalvelusta, joka
ei omista itse yhtäkään huonetta, kuulosti erikoiselta. Tänä päivänä tuo ajatus on kuitenkin
silkkaa todellisuutta, kun majoitusyhtiö Airbnb laajenee kaupungista toiseen ja samalla
muuttaa koko matkailun toimialaa (Mero 2017). Palvelun perusideana on välittää verkkosi-
vuston avulla paikallisten asukkaiden koteja ja huoneita matkailijoiden käyttöön vuorokau-
sihinnalla. Airbnb on malliesimerkki jakamistalouden mukaisesta palvelusta ja globaalista,
2010-luvulla kasvaneesta ilmiöstä. Jakamistalous on talouden järjestelmä, joka toimii inter-
netiin nojautuen ja jonka avulla kuluttajat pääsevät käyttämään erilaisia hyödykkeitä ja pal-
veluita ilman omistamisen vaatimusta (Oxford English Dictionary 2015). Jakamistalouden
suosion taustalla vaikuttaa useita eri tekijöitä, joista yksi merkittävimmistä on kuluttajaky-
synnän muutos. Omistamisen sijaan tuotteesta pyritään hyötymään erilaisten palvelujen
avulla, eikä hyödykkeen omistaminen ole enää itsetarkoitus (Bardhi & Eckhardt 2012, s.
881).

Jakamistalous tarjoaa konkreettisia keinoja yhteisöllisyyden luomiseen ja lisäämiseen (Lahti
& Selosmaa 2013, s. 103). Käyttäjiensä yhteisöllisyyttä korostavat coworking-tilat ovat hui-
massa nousussa ja erilaisia yhteisöllisiä hubeja perustetaan kaupunkeihin toinen toisensa jäl-
keen. Jakamisen ja yhteiskäytön lisääntymisen myötä myös kunnan tarjoamat, asukkaiden
yhteiskäyttöiset tilat ovat kohtaamassa muutoksen. Kunnan tarjoamat yhteiskäyttötilat voi-
daan viedä erilaisille palvelualustoille, jolloin vajaakäyttöiset resurssit saadaan hyödynnet-
täväksi uudella tehokkuudella. Perinteisesti asukkaiden yhteiskäyttötilat on käsitetty kerros-
talojen yhteisiksi saunoiksi ja askarteluhuoneiksi. Asukkailla oli viikoittaiset vakiovuorot
taloyhtiön saunaan ja askarteluhuoneen varausjärjestelmänä toimi korkeintaan paperilista
ovessa. Yhteiskunnan muutokset muokkaavat kuitenkin myös tilankäyttöä (Kojo & Nenonen
2014, s. 164). Pienten asuntojen määrä kasvaa ja ihmiset muuttavat kaupunkikeskittymiin
(Vuori & Karikallio 2018). Tämä lisää sekä asunnon ulkopuolisen tilan että yhteisöllisyyden
tarvetta. Näitä tarpeita vastaamaan voidaan perustaa erilaisia alueellisia asukkaiden yhteis-
käyttöisiä tiloja, jotka ovat joustavasti asukkaiden varattavissa ja käytettävissä.

Kuntien tarjoamat asukkaiden yhteiskäyttötilat eivät vielä kaikilta osin toteuta jakamistalou-
den mukaisten palveluiden vaatimuksia. Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää, mi-
ten asukkaiden yhteiskäyttötilojen ominaisuuksia voidaan tulkita jakamistalouden näkökul-
masta. Tämän tulkinnan myötä pyritään tunnistamaan niitä asioita, joita asukkaiden yhteis-
käyttötilojen kohdalla voidaan vielä kehittää, jotta toiminnasta saadaan mahdollisimman te-
hokasta ja kestävää. Kehittämällä asukkaiden yhteiskäyttötiloja ja niiden käyttöä voidaan
saavuttaa useita erilaisia hyötyjä, kuten esimerkiksi tilankäytön tehokkuutta ja synergiaetuja.
Jakamistalouden suosion kasvaessa ilmiön tieteellinen tutkimus on lisääntynyt, mutta tämän
diplomityön näkökulma on tiettävästi ensimmäinen laatuaan. Työn tuloksia voidaan mah-
dollisesti hyödyntää asukkaiden yhteiskäyttötilojen suunnittelussa sekä kehittämisessä. Tar-
kastelemalla yhteiskäyttötiloja jakamistalouden kautta, aiheeseen saadaan luotua uutta nä-
kökulmaa ja mahdollisesti tuotettua uusia ideoita.  Diplomityössä suoritetun asukaskyselyn
tulokset sopivat hyödynnettäväksi myös esimerkiksi kaupallisten yhteiskäyttötilojen tarjo-
ajille, sillä kyselyn tulokset voidaan samalla tulkita yleistä käyttäjänäkökulmaa edustaviksi.
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Turun Skanssiin on rakenteilla uusi älykäs ja ekologinen kaupunginosa. Skanssin kehittämi-
nen on myös osa 6Aika-avoimet innovaatioalustat kärkihanketta 2015-2018, jonka tarkoi-
tuksena on edistää älykkään kaupungin suunnittelua ja siihen liittyvää sidosryhmäyhteis-
työtä. Skanssin älykkään tilankäytön toteuttamiseksi pyritään löytämään erilaisia innovatii-
visia ja monistettavia ratkaisuja. Kiinteistöjen sopimuksiin pyritään tuomaan mukaan alu-
eellista yhteiskäyttötila-ajattelua. Tätä tavoitetta edistetään kartoittamalla ja sovittamalla yh-
teen Skanssin alueen asukkaiden, sidosryhmien ja yrittäjien tilatarpeita. (Turku.) Tässä dip-
lomityössä suoritettavien kyselyiden avulla pyritäänkin selvittämään näitä alueen asukkai-
den ja sidosryhmien yhteiskäyttötilatarpeita. Empiirisessä osuudessa suoritettujen kyselyi-
den tuloksia hyödynnetään Skanssin alueen asukkaiden yhteiskäyttötilojen suunnittelussa ja
toteutuksessa.

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka kaupungin asukkaiden alueelliset yhteiskäyt-
tötilat ja niiden tarpeet vertautuvat jakamistalouden mukaisten yhteiskäyttöisten tilojen toi-
mintamalliin. Työn tavoitteen saavuttamiseksi selvitetään jakamistalouden ja yhteiskäyttö-
tilojen teoreettista taustaa sekä tehdään empiirinen tutkimus asukkaiden yhteiskäyttötilatar-
peista. Asukkaiden edustaman käyttäjänäkökulman lisäksi tutkitaan lyhyesti kunnallisten
yhteiskäyttötilojen tarjoajanäkökulmaa.

Diplomityön kirjallisuusosiossa luodaan teoreettinen viitekehys tutkimusaiheeseen tutustu-
malla aihetta käsittelevään aiempaan kirjallisuuteen ja tutkimukseen. Kirjallisuuskatsauk-
sessa pyritään vastaamaan kysymyksiin siitä, mitä jakamistalous on ja miten se toimii. Jaka-
mistalouden ilmiöistä coworking-tilat otetaan lähempään tarkasteluun, sillä coworking-tilat
edustavat myös uutta tilankäytöllistä näkökulmaa. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa kerätään
tietoa tilojen yhteiskäytön tyypeistä, kunnan tarjoamien yhteiskäyttötilojen ominaispiirteistä
sekä perinteisistä asukkaiden yhteiskäyttötiloista. Työn empiirisen tutkimuksen avulla pyri-
tään vastaamaan kysymykseen siitä, millaisia yhteiskäyttötiloja kaupungin asukkaat tarvit-
sevat. Lisäksi pyritään selvittämään muita yhteiskäyttötiloihin ja niiden tarpeeseen liittyviä
asioita, kuten sijainnillisten tekijöiden vaikutusta tilan houkuttelevuuteen ja käyttäjien toi-
veita koskien tilojen varausjärjestelmää. Kunnallisten yhteiskäyttötilojen tarjoajanäkökul-
maa pyritään myös lyhyesti selvittämään koulujen rehtoreille suunnatulla kyselyllä.

Työn tavoitteista ja toissijaisista tutkimustavoitteista johdettu tutkimuskysymys on:

Miten kaupungin asukkaiden yhteiskäyttötiloja voidaan tulkita yhteiskäytön ja jakamistalou-
den teorioiden pohjalta?

1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineistot
Tämän diplomityön tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuustutkimusta sekä verkkoky-
selyitä. Lisäksi työn tekijä on tutustunut erilaisiin jakamistaloutta toteuttaviin, verkossa toi-
miviin palvelualustoihin sekä osallistunut HUB Turussa järjestettyyn, joustavia yhteiskäyt-
tötiloja käsittelevään tilaisuuteen alan asiantuntijoille. Kirjallisuustutkimuksessa aineistona
käytetään jakamistaloutta sekä yhteiskäyttötiloja käsitteleviä kansainvälisiä artikkeleita, tut-
kimuksia ja kirjoja sekä muutamia kotimaisia yliopistojen julkaisuja. Jakamistaloudessa on
kyse jatkuvasti muuttuvasta ja kasvavasta ilmiöstä, joten sen osalta pyritään valitsemaan
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mahdollisimman tuoreita ja ajantasaisia, mutta kuitenkin vertaisarvioituja lähteitä. Kirjalli-
suustutkimuksessa käytettävä lähdekirjallisuus on etsitty hyödyntäen Finna-, Scopus- ja
Google Scholar -hakuportaaleja. Hakusanoina on käytetty muun muassa sanoja sharing
economy, collaborative use, shared spaces sekä yhteiskäyttötila. Kirjallisuustutkimuksen
pohjalta on laadittu tämän diplomityön kirjallisuuskatsausosuus, joka muodostaa työn toisen
luvun.

Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää asukkaiden tarpeita ja toiveita yhteiskäyt-
töisille, joustavasti varattaville tiloille. Menetelmäksi näiden tarpeiden selvittämiseen vali-
koitui asukaskysely, joka toteutetaan verkkokyselynä. Kyselytutkimuksella saadaan kerättyä
laaja tutkimusaineisto ja toteuttamalla kyselyt verkossa tutkimusaineisto saadaan tallennet-
tua ja käsiteltyä digitaalisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, s. 195). Lisäksi diplomi-
työssä haluttiin käsitellä lyhyesti asukkaiden yhteiskäyttötilojen tarjoajanäkökulmaa. Tutki-
muskohteena ovat erityisesti kunnan tarjoamat yhteiskäyttötilat, joten kysely päätettiin lä-
hettää koulujen rehtoreille. Tarjoajanäkökulmaa edustava tutkimus toteutetaan myös verk-
kokyselynä, joskin asukaskyselyä pienimuotoisempana ja avoimista kysymyskohdista koos-
tuvana. Kyselyiden tarkemmat sisällöt, rakenteet ja toteutukset on esitelty tämän työn lu-
vussa 3.

1.4 Tutkimuksen rajaus ja rakenne
Tässä diplomityössä tutkitaan asukkaiden yhteiskäyttötiloja jakamistalouden näkökulmasta.
Asukkaiden yhteiskäyttötilojen käsite on kuitenkin hyvin laaja, joten termin tarkempi mää-
rittely on paikallaan. Tässä diplomityössä asukkaiden yhteiskäyttötiloilla tarkoitetaan sellai-
sia kunnan tarjoamia yhteiskäyttötiloja, jotka ovat joustavasti kaikkien kunnan asukkaiden
varattavissa ja käytettävissä. Kyseessä on siis alueellinen yhteistila, jonka käyttöoikeus pe-
rustuu esimerkiksi asuinpaikkaan kyseisessä kunnassa sekä mahdollisen tilavuokran maksa-
miseen. Empiirisessä osuudessa tehtävät kyselyt kohdennetaan Turun seudulle, sillä tutki-
muksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää uuden turkulaisen asuinalueen suunnittelussa.

Tämän diplomityön rakenne on seuraavanlainen. Luvussa 1 eli työn johdannossa esitellään
työn tausta, tavoitteet sekä tutkimuskysymykset. Lisäksi käydään läpi työssä käytettävät tut-
kimusmenetelmät ja -aineistot sekä esitellään työn rajaus ja rakenne. Luku 2 sisältää työn
kirjallisuuskatsauksen. Luvussa 2 esitellään muun muassa jakamistalouden syntyä ja toimin-
taa, coworking-tilojen taustaa ja luokittelua sekä yhteiskäyttötilojen eri tyyppejä. Lisäksi
esitellään etenkin kunnan tarjoamiin yhteiskäyttötiloihin liittyviä haasteita. Myös perinteisiä
asukkaiden yhteiskäyttötiloja koskevia määräyksiä ja ohjeita käydään lyhyesti läpi.

Työn empiirinen osuus koostuu luvuista 3 ja 4. Luvussa 3 esitellään empiirisessä tutkimuk-
sessa käytettävät menetelmät sekä tiedonkeruu. Lisäksi luvussa 3 esitellään verkkokyselyi-
den sisällöt ja rakenteet. Luku 4 puolestaan koostuu empiirisen tutkimuksen tuloksista. Asu-
kaskyselyn tulokset esitellään kyselyn rakenteen mukaisessa järjestyksessä ja rehtoreille
suunnatun kyselyn tulokset esitellään kysymysteemoittain. Luvussa 5 esitellään työn keskei-
set tulokset sekä tehdään johtopäätökset. Johtopäätösten yhteydessä vastataan myös diplo-
mityön varsinaiseen tutkimuskysymykseen. Lisäksi luvussa 5 arvioidaan tehdyn tutkimuk-
sen luotettavuutta sekä esitellään mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään tutkimusaiheeseen tutustumalla aiempaan kirjallisuu-
teen sekä aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Teoreettinen viitekehys muodostetaan tarkastele-
malla jakamista ja yhteiskäyttöä sekä niiden kasvanutta roolia yhteiskunnassamme jakamis-
talouden muodossa. Jakamistalouden synty ja toiminta esitellään referoimalla aihetta käsit-
televää kirjallisuutta. Jakamistalouden ilmiöistä lähempään tarkasteluun otetaan coworking-
tilat. Samassa yhteydessä esitellään myös muutamia ulkomaisia ja kotimaisia coworking- ja
yhteiskäyttötilojen tarjoajia. Yhteiskäyttötiloihin liittyvää tutkimusta käydään läpi myös
esittelemällä yhteiskäyttötilojen luokittelua sekä kunnan tarjoamien yhteiskäyttötilojen eri-
tyispiirteitä. Lopuksi tutustutaan vielä erilaisiin asukkaiden yhteiskäyttötiloihin sekä näihin
liittyviin ohjeisiin ja määräyksiin.

2.1 Jakaminen ja yhteiskäyttö
Vuonna 1988 Belk totesi artikkelissaan, että me olemme mitä omistamme. Hänen mukaansa
omistamamme hyödykkeet määrittelivät identiteettiämme ja omaisuutemme heijasteli minä-
kuvaamme. Sittemmin, etenkin internetin käytön yleistymisen myötä, meille on syntynyt
uusia tapoja ilmaista itseämme. Ainoastaan omistamamme hyödykkeet eivät enää määrittele
meitä ja kuluttajina olemme siirtyneet uuteen yhteiskäytön aikakauteen. (Belk 2014, s.
1595.) Ostamisen ja omistamisen rinnalle ovat nousseet vaihtoehtoiset kuluttamisen muodot,
kuten jakaminen, lainaaminen ja vuokraaminen. Tuotetta ei välttämättä tarvitse ostaa ja
omistaa, jotta siitä pääsee nauttimaan, eikä omistaminen enää ole kuluttajan ensisijainen ta-
voite (Bardhi & Eckhardt 2012, s. 881; Chen 2009, s. 925). Jakaminen ja yhteiskäyttö ovat-
kin monessa tapauksessa syrjäyttämässä omistamisen tarpeen (Belk 2014, s. 1595).

Jakamista on tapahtunut ihmiskunnassa jossain muodossa aina. Olemme jakaneet ravintoa
ja suojaa puhtaasti selviytymisen kaltaisista käytännön syistä, mutta jakamista tapahtuu
myös kohteliaisuuden kaltaisissa pyyteettömissä tarkoituksissa. Lisäksi esimerkiksi kaupun-
kien kirjastot tai julkisten kulkuvälineiden käyttö ovat sellaista jakamista ja yhteiskäyttöä,
joka on ollut jo vuosikymmeniä yhteiskuntamme normi (Bardhi & Eckhardt 2012, s. 881).
Internetin käytön levittyä laajalti jokapäiväiseen elämäämme, jakaminen on kuitenkin saanut
perinteisten tapojen rinnalle myös uusia muotoja. Etenkin Web 2.0:n myötä on syntynyt uu-
denlainen jakamisen kulttuuri. Toisin kuin edeltäjänsä Web 1.0, Web 2.0 mahdollistaa ih-
misten vuorovaikutteisuuden ja kanssakäymisen uudella volyymilla. Markkinat ovat laajen-
tuneet globaaleiksi ja vanhat jakamisen tavat ovat muuttaneet muotoaan sekä saaneet rinnal-
leen täysin uusia tapoja. (Belk 2014, s. 1595-1596; Hamari, Sjöklint & Ukkonen 2015, s.
2047.) Esimerkiksi Facebookin kirpputorit ovat tällaisia Web 2.0 mahdollistamia, vuorovai-
kutteisia uuden ajan alustoja jakamiselle. Myös jaettavien hyödykkeiden määrä on lisäänty-
nyt, sillä tavaroiden ja palveluiden lisäksi internet on mahdollistanut digitaalisten hyödyk-
keiden jakamisen; musiikkia, e-kirjoja ja elokuvia jaetaan valtavia määriä päivittäin (Belk
2014, s. 1596).

suus. Kun omistamisen välttämätöntä tarvetta ei enää ole, perinteiset liiketoiminnan mallit
joutuvat kohtaamaan vääjäämättömän muutoksen. Yritysten harjoittama perinteinen liike-
toimintamalli luo tuote tai palvelu, myy se ja kerää rahat  joutuu haasteen eteen, kun ky-
syntä hyödykkeen ostamiselle vähenee. Perinteistä, hyödykkeen omistamiselle perustuvaa
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mallia harjoittavat yritykset saavat vastaansa uusia kilpailijoita, kun markkinoille ilmestyy
esimerkiksi samaa hyödykettä lainaavia tai vuokraavia yrityksiä. Lainaamalla tai vuokraa-
malla kuluttaja pääsee hyötymään tuotteesta ilman omistamisen vaatimusta. (Gansky 2010,
s. 5; Puschmann & Alt 2016, s. 93.)

Tätä uutta jakamisen ja yhteiskäytön ilmiötä on kirjallisuudessa nimitetty usealla eri termillä:
jakaminen, jakamistalous (engl. sharing, sharing economy) (Belk 2014; Lessing 2008); yh-
teiskäyttö, yhteisöllinen kulutus (engl. collaborative consumption) (Botsman & Rogers
2010); verkko (engl. the mesh) (Gansky 2010) sekä saavutettavuuteen perustuva käyttö
(engl. access-based consumption) (Bardhi & Eckhardt 2012). Osa näistä termeistä on tois-
tensa synonyymeja, osa taas eroaa toisistaan sisällöllisesti jonkin verran. Yhteistä näille kai-
kille käsitteille on kuitenkin se, että ne viittaavat sellaiseen kulutukseen, joka perustuu muu-
hun kuin hyödykkeen omistamiseen. Lisäksi ominaista on internetin, etenkin Web 2.0, toi-
minta kyseisen hyödykkeen kulutuksen mahdollistajana (Belk 2014, s. 1595).

Jakamistalouden termi (engl. sharing economy) mainittiin ensimmäisen kerran vuonna 2008

jossa se määriteltiin sellaiseksi yhteisölliseksi kulutukseksi, joka muodostuu resurssien ja-
kamisesta, vaihdannasta ja vuokraamisesta ilman niiden omistamista (Puschmann & Alt
2016, s. 95; Lessig 2008). Kansainväliseksi ilmiöksi jakamistalous nousi vuonna 2010, kun
Botsman ja Rogersin sekä Ganskyn jakamistaloutta käsitelleet, julkisuuteen nousseet teokset
ilmestyivät. Ilmiön tunnettavuus lisääntyi entisestään, kun alkuvuodesta 2011 Times valitsi
jakamistalouden kymmenen sellaisen idean joukkoon, jotka muuttavat maailman. (Lahti &
Selosmaa 2013, s. 40.) Vuonna 2015 jakamistalous määriteltiin Oxfordin yliopiston sanakir-
jaan seuraavasti: jakamistalous on sellainen talouden järjestelmä, jossa omaisuutta tai palve-
luita jaetaan yksityisten henkilöiden välillä, joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan, ja yleensä
internetiä hyödyntäen (Oxford English Dictionary 2015). Samansuuntaisesti Lahti ja Selos-
maa määrittelevät jakamistalouden eri osapuolten väliseksi rajallisten hyödykkeiden vaih-
doksi ja yhteiskäytöksi sekä tämän mahdollistaminen erityisesti nykytekniikan avulla (Lahti
& Selosmaa 2013, s. 106).

Yhteisöllisen kulutuksen käsite (engl. collaborative consumption) esiteltiin jo 1970-luvun
loppupuolella Felsonin ja Spaethin toimesta. Heidän julkaisunsa Community Structure and

(1978), oli ensimmäinen yhteiskäyttöön keskittyvä tutkimus
(Leismann, Schmitt, Rohn & Baedeker 2013, s. 185). Tuolloin he määrittelivät yhteiskäytön
sellaisiksi toimiksi, joissa vähintään yksi henkilö kuluttaa taloudellisia hyödykkeitä tai pal-
veluita yhteisessä toiminnassa yhden tai useamman muun henkilön kanssa. Tämän määritel-
män mukaan yhteiskäytöksi lasketaan myös esimerkiksi kahden ihmisen yhteinen autokyyti
taikka perheen yhteisen pesukoneen käyttö. (Felson & Spaeth 1978, s. 614.)  Nykyinen yh-
teiskäytön käsite on sittemmin muuttunut tuosta Felsonin ja Spaethin 40 vuoden takaisesta
määritelmästä.

, jossa he määrittelivät yhteiskäytön kasvavaksi uu-
deksi ilmiöksi, joka perustuu sille ajatukselle, että ihmiset saavat tuotteen omistamisen hyö-
dyt vähemmillä kustannuksilla (Botsman & Rogers 2010). Tämä määrittely pitää sisällään
perinteisen jakamisen lisäksi vaihtokaupan, lainaamisen, kaupankäynnin, vuokraamisen
sekä lahjomisen (Belk 2014, s. 1597).



6

Belk (2014) vuorostaan on osallistunut yhteiskäytön käsitteen määrittelemiseen rajaamalla
käsitteestä pois sellaisia osa-alueita, joita hänen näkemyksensä mukaan ei voida laskea yh-
teiskäytön kategoriaan. Vastoin Felsonin ja Spaethin määrittelyä, yhteiskäyttöä eivät Belkin
mukaan ole kaikki ne tilanteet, joissa kaksi tai useampi henkilöä harjoittaa yhteistä toimintaa
samalla jotakin hyödykettä tai palvelua kuluttaen. Belkin mukaan kyseinen määrittely on
liian väljä, eikä se keskity tarpeeksi resurssin hankkimiseen ja sen jakamiseen. Toiseksi, hän
kyseenalaistaa Botsmanin ja Rogersin (2010) määrittelyn toteamalla, että myös heidän käsi-
tyksensä yhteiskäytöstä on liian suuripiirteinen ja siinä sekoittuvat markkinapaikalla tehtävä
kaupankäynti, lahjan antaminen ja jakaminen. Belk itse määritteleekin yhteisöllisen käytön
näiden rajauksien pohjalta seuraavasti: yhteiskäyttöä tapahtuu silloin, kun henkilöt yhdessä
sopivat jonkin resurssin hankkimisesta ja jakamisesta, korvausta tai jotakin muuta kompen-

tokaupan, kaupankäynnin ja vaihdannan. Toisaalta tämä määritelmä tarkoituksellisesti sul-
kee pois sellaiset palvelut, joissa korvausta ei makseta tai muuta kompensaatiota ei anneta.
Näin ollen esimerkiksi omistusoikeuden siirtäminen lahjana ei Belkin määritelmän mukaan
ole jakamistaloutta. (Belk 2014, s. 1597.)

Yhteiskäyttöä ja jakamista voidaan siis toteuttaa lukuisin eri tavoin ja eri muodoissa. Bots-
man ja Rogers (2010) tunnistivat teoksessaan kuitenkin neljä sellaista tekijää, jotka yhdistä-
vät suurta osaa näistä jakamistalouden ja yhteiskäytön ilmiöistä. Tekijät ovat: kriittinen
massa, joutilaat resurssit, usko yhteiseen sekä luottamus ja vastavuoroisuus. Kriittisellä
massalla tarkoitetaan sitä, että toimiakseen tarkoitetulla tavalla ja kestävästi, palvelu tarvit-
see riittävän paljon käyttäjiä. Tarpeeksi suuri määrä käyttäjiä on tärkeä kahdesta syystä: se
varmistaa riittävän määrän kysyntää ja tarjontaa sekä houkuttelee palvelulle lisää käyttäjiä.
Liian vähäiset käyttäjämäärät tekevät palvelusta lyhytikäisen, sillä suppea kysyntä ja tarjonta
lakkaavat kiinnostamasta käyttäjiä. Tarpeeksi suuret käyttäjämäärät puolestaan kasvattavat
käyttäjämäärää entisestään sosiaalisen kynnyksen laskiessa: palvelua on helpompi ryhtyä
käyttämään, kun kaikki muutkin sitä tekevät . Toinen periaate, eli joutilas kapasiteetti tar-
koittaa sitä potentiaalia, mikä jaettavissa resursseissa on käytettävissä. Sellaiset resurssit,
joiden käyttöaste on vajaa ja jotka ovat helposti jaettavissa, ovat jakamistalouden keskiössä.
Tällaisia resursseja ovat esimerkiksi tilat, jotka ovat käytössä vain osan aikaa vuorokaudesta
tai työkoneet, joita henkilö tarvitsee vain harvoin käyttöönsä. Joutilaaseen kapasiteettiin las-
ketaan myös ajan kaltaiset, aineettomat hyödykkeet. Yhteiskäytön tarkoituksena on lisätä
käyttöasteeltaan vajaan resurssin käyttöä avaamalla se muiden sitä tarvitsevien hyödynnet-
täväksi. (Botsman & Rogers 2010, s. 75-92; Lahti & Selosmaa 2013, s. 23-29.)

Kolmantena yhteiskäytön periaatteena on usko yhteiseen. Yhdessä käyttäjät luovat verkos-
ton, joka mahdollistaa koko jakamistalouden toiminnan. Tämä kolmas periaate on hyvin lä-
hellä kriittisen massan periaatetta. Kun käyttäjiä on tarpeeksi, syntyy vastavuoroisuuden
kehä, jonka myötä ihmiset edistävät systeemin toimintaa. Kun käyttäjien verkosto laajenee,
lisääntyy myös koko yhteisön arvo. Neljäs periaate, eli luottamus ja vastavuoroisuus, on
olennainen vaatimus yhteiskäytön toiminnalle. Suuressa osassa jakamistalouden palveluita
vaaditaan luottamusta ennestään täysin tuntemattomaan palvelun tarjoajaan. Luottamus on
tärkeää kaupankäynnissä ja mitä enemmän yhteiskunnassa on luottamusta, sitä paremmat
lähtökohdat ovat myös jakamistaloudelle. Viestintäteknologian kehitys ja sosiaalinen media
ovat mahdollistaneet luottamuksen rakentamisen ja mittaamisen verkossa. Monet palvelut
ovat ottaneet käyttöönsä erilaisia palaute- ja arviointisysteemejä, joiden avulla käyttäjät voi-
vat arvioida palvelun tarjoajaa sekä tarjoajat käyttäjiä. Yleensä nämä arviot tulevat muiden
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käyttäjien nähtäville, mikä lisää luottamusta sekä palvelua, että muita käyttäjiä kohtaan.
Aiemmin vastaavan tasoista luottamusta vieraisiin ei ole vaadittu, sillä esimerkiksi valtio on
toiminut kontrolloijana niissä toimissa, joita nykyään monet jakamistalouden palvelut tar-
joavat (esimerkiksi Uber vs. taksi). (Botsman & Rogers 2010, s. 75-92; Lahti & Selosmaa
2013, s.23-29.)

Jakamisen ja yhteiskäytön ilmiötä kuvaava käsitteistö on edelleen hyvin monimuotoista ja
jakamistalouden viimeaikaisen suosion vuoksi ilmiö on myös jatkuvan muutoksen alaisena.
Lisäksi tulee huomioida, että jakamistaloutta voidaan toteuttaa sekä liiketoimintana että sel-
laisena toimintana, jossa jakaminen tapahtuu ilman korvauksia. Nämä kaksi tapaa tuovat
vielä omat ominaispiirteensä jakamistalouden harjoittamiseen. Tämän takia kirjallisuuden
pohjalta on haastavaa muodostaa yhtenäistä ja tyhjentävää määrittelyä sille, mitä yhteis-
käyttö on tai edes, että millä termillä kyseistä ilmiötä tulisi kutsua. Tässä tutkimuksessa käy-
tetään kuitenkin termejä yhteiskäyttö, jakaminen sekä jakamistalous, sillä näiden käsitteiden
englanninkielisiä versioita on käytetty eniten myös ilmiötä tutkivissa viimeaikaisissa tieteel-
lisissä artikkeleissa.

2.2 Jakamistalouden synty ja liiketoiminta
Jakamistalouden aatteellisia juuria voidaan löytää osuuskunta-aatteesta sekä hippiliikkeestä.
Osuustoimintaliike perustuu ajatukselle, jonka mukaan osuustoiminta on yhteistoimintaa,
jota osuuskunnan jäsenet harjoittavat ja jonka tavoitteena on toteuttaa yhteisiä taloudellisia,
sosiaalisia ja kulttuurisia tavoitteita. Suomea pidetään maailman vahvimpana osuustoimin-
tamaana; suomalaisista jopa 84 prosenttia ilmoittaa olevansa jonkun osuuskunnan jäsen.
Voidaan siis sanoa, että Suomen vahva osuustoiminta- ja talkooperinne luo hyvät lähtökoh-
dat jakamistalouden kulttuuriseen hyväksyttävyyteen. Jakamistaloudesta voidaan löytää
epäsuoria vaikutteita myös hippiliikkeestä. Hippiliikkeen ideologiaan kuului vapaaehtoisen
jakamisen pitäminen ideaalisena sosiaalisena toimintana. Hippiliike sai alkunsa San Fran-
ciscossa, missä myös jakamistalous on lähtenyt vahvasti liikkeelle. San Franciscossa on pe-
rustettu muun muassa Airbnb:n ja Couchsurfingin kaltaisia, maailmanlaajuisiksi kasvaneita
jakamistalouden ilmiöitä. (Lahti & Selosmaa 2013, s. 53-57.)

Kirjallisuudessa on tunnistettu useita syitä jakamistalouden kasvulle: ihmisten muuttuvat
kulutustottumukset, sosiaalisen median ja elektronisten markkinapaikkojen suosio sekä mo-
biililaitteiden ja sähköisten palvelujen määrän lisääntyminen (Puschmann & Alt 2016, s. 93-
94; Botsman 2014; Gansky 2010, s. 15). Muutokset ihmisten kulutuskäyttäytymisessä ovat
muuttuneet suuntaan, jossa hyödykkeen tilapäinen käyttö on muuttumassa omistamista hou-
kuttelevammaksi vaihtoehdoksi. Esimerkiksi auton omistaminen ei houkuttele kaikkia ku-
luttajia kalliiden hankinta- ja ylläpitomaksujen takia. Sen sijaan auton vuokraaminen tai lai-
naaminen aina tarpeen mukaan sopii paremmin tällaiselle kuluttajalle. Tällöin yhteiskäyttöi-
siä autoja tarjoavat palvelut ovat kuluttajalle potentiaalinen vaihtoehto. (Puschmann & Alt
2016, s. 93; Gansky 2010.) Muuttuneiden kulutustottumusten taustalla pienempien kustan-
nusten lisäksi  ovat lainaamisen tuoma helppous sekä ihmisten kasvanut ympäristötietoisuus
(Bardhi & Eckhardt 2012, s. 881). Jakamisen avulla ihmiset voivat pienentää ekologista ja-
lanjälkeään ja säästää uusiutumattomia luonnonvaroja (Lahti & Selosmaa 2013, s. 65-66).

Sosiaalinen media ja sähköiset markkinapaikat ovat mahdollistaneet kuluttajien harjoittaman
keskinäisen tavaroiden ja palveluiden jakamisen uudella volyymilla ja uusilla tavoilla. Sosi-
aalinen media ja sähköiset markkinapaikat yhdistävät kuluttajia sekä vähentävät tehokkaasti
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vaihdantaan liittyviä kuluja. Lisäksi ne tarjoavat välineitä luottamuksen ja maineen rakenta-
miseen (esimerkiksi sähköisten markkinapaikkojen erilaiset arviointi- ja palautemenettelyt).
(Puschmann & Alt 2016, s. 93.) Mobiililaitteiden ja sähköisten palvelujen määrän lisäänty-
minen on myös edesauttanut jakamistalouden suosiota. Erilaisten sovellusten myötä hyö-
dykkeiden jakaminen on helpottunut ja luonut mahdollisuuksia hyödyntää elektroniikkaa
hyödykkeiden yhteiskäytössä. Esimerkiksi monet yhteiskäyttöön lainattavat autot perustuvat
mobiilisovelluksen käyttöön: auto paikannetaan ja varataan sovelluksen avulla, jonka jäl-
keen myös auton ovet avataan sovelluksella tai elektronisella avaimella. (Puschmann & Alt
2016, s. 93-94.) Kaupankäynnistä ja maksamisesta verkossa on tullut myös entistä turvalli-
sempaa PayPalin, eBayn ja Amazonin kaltaisten edelläkävijöiden ansiosta (Stein 2015, s.
32).

Näiden syiden lisäksi Lahti ja Selosmaa (2013) listaavat jakamistalouden synnyn takana ole-
viin muutosvoimiin talouskriisit sekä jakamistalouden tarjoamat liiketoimintamahdollisuu-
det. Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi on tehnyt jakamisesta välttämättömyyden, sillä siitä
on tullut etenkin monelle yhdysvaltalaiselle sosiaalinen turvaverkko. Jakamalla omistuksi-
aan voi ansaita rahaa ja toisaalta jakamistalouden palvelujen kautta hyödykkeitä voi saada
halvemmalla kuin ostamalla. Jakamistalouden liiketoiminta on kasvava ala, jossa uusi suku-
polvi on nähnyt menestymisen mahdollisuudet. Koko jakamistalousmarkkinoiden arvon on
arvioitu nousevan yli 110 miljardiin dollariin. Jakamistaloudesta on tullut myös kiinnostava
sijoituskohde, mikä tukee entisestään jakamistalouden yritysten kasvua. (Lahti & Selosmaa
2013, s. 66-70.)

Jakamistaloutta toteuttavat yritykset ovat viime vuosina kasvaneet räjähdysmäisesti. Tunne-
tuimpia näistä yrityksistä tällä hetkellä lienevät majoituspalvelu Airbnb sekä kuljetuspalvelu
Uber. Airbnb perustettiin San Franciscossa vuonna 2008, minkä jälkeen se on laajentunut
toimimaan jopa 34 000 kaupunkiin 191 eri maassa (Lutz & Newlands 2018, s. 187). Vuonna
2009 perustettu henkilökuljetuspalvelu Uber on yhtä lailla levinnyt maailmanlaajuiseksi,
miljardien dollarien arvoiseksi yritykseksi. Uber on kuitenkin kohdannut myös runsaasti
vastustusta ja kyseenalaistusta, etenkin taksiyrittäjien ja viranomaisten tahoilta. (Rogers
2017, s. 85.) Suomessa hieman tuntemattomampi, mutta kansainvälisesti suureen suosioon
noussut autojen lainauspalvelu Zipcar perustettiin Yhdysvalloissa vuonna 2001. Zipcarin
kasvu on ollut ennätysmäistä; yritys tuplasi liikevaihtonsa heti toisena vuonna ja triplasi sen
kolmantena vuonna perustamisensa jälkeen (Gansky 2010, s. 10). Kotimaisia esimerkkejä
jakamistaloutta toteuttavista yrityksistä ja palveluista ovat työ- ja kokoustiloja joustavaan
käyttöön tarjoava Flextila, lainauspalvelu Kuinoma sekä HSL:n kaupunkipyöräjärjestelmä.
Jakamistalouden suosion kasvaessa myös akateeminen tutkimus aiheesta on lisääntynyt
(Lutz & Newlands 2018, s. 188). Etenkin Airbnb ja Zipcar ovat olleet monen tieteellisen
tutkimuksen keskiössä (esim. Lutz & Newlands 2018; Oskam & Boswijk 2016; Guttentag
2015; Bardhi & Eckhardt 2012).

Gansky (2010) listaa teoksessaan neljä ominaisuutta, jotka yhdistävät jakamistalouden lii-
ketoimia. Nämä ominaisuudet ovat tyypillisiä jakamistalouden yrityksille, joskaan kaikki
yritykset eivät täytä kaikkia neljää ominaisuutta samanaikaisesti. Ensimmäinen näistä omi-
naisuuksista on, luonnollisesti, jakaminen. Yrityksen hyödykkeen tai palvelun täytyy olla
sellainen, että se on mahdollista jakaa. Jakamisen tulee olla mahdollista esimerkiksi fyysi-
sessä tai virtuaalisessa yhteisössä taikka markkinoilla. Toinen ominaisuus on, että yritys hyö-
dyntää internetiä ja mobiiliverkkoa kerätäkseen tietoa asiakkaistaan ja tuotteidensa käytöstä.
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Tällöin verkon hyödyntäminen on kehittynyttä ja tuottaa yritykselle arvokasta tietoa asiak-
kaistaan ja näiden käyttäytymisestä. Kolmas ominaisuus on keskittyminen fyysisesti helposti
jaettaviin hyödykkeisiin. Hyödykkeen tai palvelun tulee siis olla ominaisuuksiltaan sellai-
nen, että sen jakaminen on kannattavaa ja riittävän kysyttyä, ja että sen uudelleen jakaminen
käy helposti edellisen jakamisen päätyttyä. Neljäs ominaisuus on sidonnaisuus asiakkaisiin
sosiaalisen median palveluiden avulla. Tällöin yritys esimerkiksi mainostaa tarjouksia, uuti-
sia ja suosituksia erilaisten yhteisöpalveluiden kautta. (Gansky 2010, s. 16.)

2.3 Jakamistalouden toimintamallit ja ansaintalogiikat
Botsman ja Rogers (2010) määrittelevät teoksessaan kolme jakamisen toimintamallia. Myö-
hemmin muun muassa Bardhi ja Eckhardt (2012) sekä Albinsson & Perera (2012) ovat hyö-
dyntäneet tätä samaa luokittelua omissa tieteellisissä julkaisuissaan. Nämä jakamisen toi-
mintamallit ovat: 1) hyödykkeiden yhteiskäyttö palveluna (engl. product service systems),
2) hyödykkeiden kierrätys (engl. redistribution markets) sekä 3) yhteisölliset elämäntavat
(engl. collaborative lifestyles) (Botsman & Rogers 2010; Albinsson & Perera 2012, s. 305-
306). Kategoriat määritelmineen ja esimerkkiyrityksineen on esitelty taulukossa 1. Ensim-
mäinen kategoria, eli hyödykkeiden yhteiskäyttö palveluna, tarjoaa kuluttajalle tuotteen hyö-
dyt ilman kuitenkaan tarvetta omistaa tuotetta. Koska yhä useampi näkee tuotteen käyttö-
mahdollisuuden sen omistamista tärkeämpänä, ovat monet yritykset siirtyneet myymään
tuotteitaan palveluna. Palvelun avulla henkilö saa tuotteen käytettäväkseen korvausta vas-
taan erilaisten vuokra- tai leasingmallien avulla. Tuote voi olla yksityisesti omistettu ja jaettu
(vertaisvaihdanta eli C2C) tai yrityksen omistama ja jakama (yritykseltä kuluttajalle eli B2C
tai yritykseltä yritykselle eli B2B). (Albinsson & Perera 2012, s. 305; Leismann et al. 2013,
s. 186; Lahti & Selosmaa 2013, s. 117.) Esimerkkejä tästä toimintamallista ovat aiemmin
esitelty Zipcar, tilausvideopalvelu Netflix sekä kotimainen tavaroiden lainauspalvelu
Kuinoma.

Toinen kategoria on hyödykkeiden kierrätys. Hyödykkeiden kierrätyksessä yksityiset hen-
kilöt myyvät tai antavat pois käyttämiään ja omistamiaan tavaroita. Jakamistaloudessa tämä
kierrätys tapahtuu nykyään internetin välityksellä (Lahti & Selosmaa 2013, s. 125). Markki-
napaikka voi olla hyvinkin paikallinen (esimerkiksi naapuruston Facebook-kirpputori) tai
sitten markkinapaikka voi olla maailmanlaajuinen (kuten verkkokauppa eBay). Kierrätyk-
sessä voidaan keskittyä myös tietyn tyyppisiin tai tietyn merkkisiin tuotteisiin (esimerkiksi
käytettyyn elektroniikkaan keskittynyt Gazelle). Hyödykkeiden kierrätyksen kategoriaan
lasketaan myös sellaiset sivustot, joissa käytettyjä tavaroita lahjoitetaan ilmaiseksi (esimer-
kiksi Freecycle). (Albinsson & Perera 2012, s. 305.) Kolmas yhteiskäytön kategoria on yh-
teisölliset elämäntavat. Tähän kategoriaan lasketaan sellainen toiminta, jossa yhteneviä in-
tressejä tavoittelevat kuluttajat kokoontuvat yhteen ja jakavat aineetonta tai vähemmän ai-
neellista omaisuutta keskenään. Jakaa voidaan vaikkapa aikaa, tilaa tai taitoja. Esimerkkejä
tästä kategoriasta ovat yhteiskäyttöiset työtilat eli HUBit, reppureissaajien suosima Couch-
Surfing, jonka avulla matkalainen voi majoittautua paikallisen asukkaan luona ilmaiseksi
sekä Sharetribe, joka avoimen lähdekoodin jakamisalustana mahdollistaa kenelle tahansa
yhteisömarkkinapaikan perustamisen. (Albinsson & Perera 2012, s. 305-306; Lahti & Selos-
maa 2013, s. 129, 135.)
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Taulukko 1. Jakamisen toimintamallit (mukaillen Botsman & Rogers 2010)

Kategoria                  Ominaisuudet                                        Esimerkkiyritys/-palvelu

Hyödykkeiden Kuluttaja pääsee korvausta vastaan               Zipcar,
yhteiskäyttö                 hyötymään tuotteesta/palvelusta ilman          Netflix,
palveluna                 vaatimusta tuotteen omistuksesta. Kuinoma

Hyödykkeiden Käytettyjä hyödykkeitä kierrätetään               eBay,
kierrätys                       alustoilla, jotka vaihtelevat sekä                     Huuto.fi,

                laajuudeltaan että sisällöltään. Kierrätys        Freecycle
                voi tapahtua korvausta vastaan tai ilman.

Yhteisölliset Kuluttajat, joilla on yhteisiä intressejä,           CouchSurfing,
elämäntavat                kokoontuvat jakamaan ja vaihtamaan             yhteiskäyttöiset työtilat,

               keskenään vähemmän aineellista                    Sharetribe
                omaisuutta, kuten aikaa, tilaa ja taitoja.

Jakamistalouden toiminta voi siis perustua myös liiketoimintaan, jonka tavoitteena on rahan
ansainta. Botsman (2012) on jaotellut mahdollisia ansaintalogiikoita seitsemään erilaiseen
luokkaan. Ensimmäinen ansaintalogiikka on palvelumaksu. Kyseisessä logiikassa yritys pe-
rii palvelumaksun sellaisesta onnistuneesta toiminnasta, joka on johtanut kauppaan tai saat-
tanut yhteen myyjän ja ostajan, isännän ja vieraan tai lainanantajan ja -ottajan. Palvelumaksu
on usein prosenttiosuus kauppasummasta ja se voidaan periä joko molemmilta osapuolilta
tai vain toiselta. Toinen ansaintalogiikka on vapaaehtoinen maksu lisäpalveluista. Tämä
malli toimii periaatteella, jossa palvelun perustoimivuus on saatavilla ilmaiseksi, mutta käyt-
täjille on tarjolla maksullisia lisäpalveluita. Tämän mallin toimimiseksi käyttäjiä on saatava
suuri määrä, sillä yleensä vain pieni osa kokonaiskäyttäjämäärästä on halukkaita maksamaan
lisäpalvelusta. (Lahti & Selosmaa 2013, s. 112-113; Botsman 2012.)

Kolmas ansainnan logiikka on vastaanota ilmaiseksi tai halvalla, kunnosta tai irrota ja myy
-malli. Tässä mallissa yritys ostaa tai vastaanottaa hyödykkeitä esimerkiksi kierrätykseen ja
tekee voittoa myymällä kunnostettuja tuotteita tai niiden osia. Neljäntenä mallina on ilmai-
nen alusta kaikille, mutta räätälöitynä maksullinen -malli. Yritys tarjoaa internetissä toimi-
vaa alustaa kaikille julkiseen käyttöön ja näin todistaa palvelunsa toimivuuden. Yrityksille
ja yhteisöille palvelua kuitenkin myydään räätälöityinä sisäiseen käyttöön. Viidentenä an-
saintalogiikkana on tasahintainen jäsenmaksu. Tässä toimintamallissa kaikilta käyttäjiltä pe-
ritään yhtenäinen jäsenmaksu, joka sallii jäsenelle palvelun rajattoman käytön esimerkiksi
kuukauden ajaksi. Kuudes logiikka, jäsenmaksu plus käyttömaksu, toimii samoin kuin viides
logiikka, mutta jäsenmaksun lisäksi kerätään erillistä maksua palvelun käyttömäärän mu-
kaan. Seitsemäs ansaintalogiikka on erilaisiin palvelupaketteihin sidotut maksut. Tässä mal-
lissa käyttäjät maksavat palvelusta jäsenmaksun itse valitsemalleen palvelupaketille. Palve-
lupaketteja on tarjolla erilaisia ja niiden sisältö vaihtelee haluttujen palveluiden ja käyttö-
määrien mukaan. Aloitteleville yrityksille näiden palvelupakettien sisältöjen määrittely on
usein hankalaa, sillä ennen toiminnan aloittamista ei ole saatavilla dataa siitä paljonko asi-
akkaat käyttävät palvelua. (Lahti & Selosmaa 2013, s. 112-113; Botsman 2012.)
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2.4 Coworking ja coworking-tilat
Jakamistalous on tuonut mukanaan lukuisia uusia ilmiöitä, joista tällä hetkellä yksi tunne-
tuimmista on, globaaliksi liiketoiminnaksikin kehittynyt, coworking (Bouncken & Reuschl
2018, s. 318). Coworking voidaan määritellä monista erilaisista näkökulmista. Ensinnäkin,
sitä voidaan tarkastella pääosin tilankäytöllisestä näkökulmasta. Esimerkiksi Oxfordin yli-
opiston sanakirjassa coworking määritellään toimiston tai muun työympäristön sellaisena
käyttönä, jossa ihmiset työskentelevät itselleen tai eri työnantajille, ja tyypillisesti jakaak-
seen keskenään tarvikkeita, ideoita ja tietoa (Oxford English Dictionary 2016). Toisaalta
coworkingilla voidaan tarkoittaa kokonaispalvelua, jossa yhteiskäyttöisen tilan jakaminen
on vain yksi elementti (Spinuzzi 2012, s. 400). Houni ja Ansio (2015, s. 44) toteavat julkai-
sussaan, että coworking ei ole pelkästään fyysisen tilan käyttöä, vaan pikemminkin ideolo-
gia, jonka tähtäimessä on yhteisöllisyyteen ja yhteistyöhön perustuva työnteon malli. Sel-
vyyden vuoksi kirjallisuudessa onkin tapana erottaa toisistaan käsitteet coworking ja cowor-
king-tilat. Capdevila (2015, s. 2) toteaa, että coworkingin määrittely on kaukana vakiintu-
neesta ja, että sanaa käytetään toisinaan virheellisesti myös sellaisten jaettujen tilojen yhtey-
dessä, joista puuttuvat coworking-tilan tärkeimmät ominaisuudet: yhteisöllisyys ja tiedon
jakaminen. Coworking on kuitenkin jatkuvasti kasvava ja sen myötä muuttuva ilmiö, joten
myös coworkingia koskeva käsitteistö elää ajan mukana.

Coworking-tilat voivat käsittää itse työskentelytilan jakamisen ja yhteiskäytön, mutta toi-
saalta se voi olla toimistotilan ohessa sijaitsevien sosiaalisten tilojen yhteisöllistä jakamista.
Molemmat tavat kuitenkin korostavat sosiaalista vuorovaikutteisuutta ja ideoiden vaihdan-
taa. Tämän interaktiivisuuden ja tilojen yhteiskäytön mahdollistamien kohtaamisten tavoit-
teena on edistää yrittäjyyttä ja uusien innovaatioiden syntymistä. Luomalla mahdollisuuden
tavata uusia kumppaneita erilaisia tiimejä, projekteja ja yrityksiä varten, coworking-tilat
ovatkin paljon enemmän kuin vain yhteinen jaettu toimistotila. (Bouncken & Reuschl 2018,
s. 318.) Coworking-ilmiöön keskittyvä lehti, Desmag, selvitti coworking-tilojen käyttäjiltä
tärkeimpiä tekijöitä coworking-tilojen käyttöön. Kyseisen selvityksen mukaan käyttäjät pi-
tävät coworking-tilojen tärkeimpinä etuina interaktiivisuutta muiden käyttäjien kanssa, jous-
tavia työtunteja sekä ympäristöä, joka kannustaa onnekkaisiin löytöihin (Johns & Gratton
2013).

Parrino (2012) tutki, stimuloiko jaettujen coworking-tilojen käyttö ideoiden ja tiedon vaihtoa
coworking-tiloissa työskentelevien henkilöiden kesken. Tutkimuksessaan Parrino analysoi
kahta erilaista työskentelytilaa, joista toinen (tila A) koostui vakituisista työasemista, joita
erilaisten organisaatioiden, kuten arkkitehtitoimistojen ja mainosfirmojen, työntekijät käyt-
tivät säännöllisesti. Tilassa A työskenteleviä henkilöitä yhdisti siis ainoastaan saman fyysi-
sen tilan jakaminen ja tilan pääasiallisena tavoitteena olikin tarjota joustava työskentelytila
sen käyttäjille. Tila B sen sijaan oli coworking-tila, joka oli perustettu nimenomaan edistä-
mään tiedonkulkua ja synergiaa tilan käyttäjien välillä. Tilan B käyttöön liittyi fyysisen tilan
jakamisen lisäksi myös erillinen organisoitu alusta, joka sisälsi muun muassa kaikkien tilan
käyttäjien profiilikuvaukset, viikoittaisen uutiskirjeen sekä erilaisia tapahtumia. Tutkimuk-
sen tulosten mukaan tilan A käyttäjien keskuudessa ei tapahtunut saman tasoista verkostoi-
tumista ja tiedonvaihtoa, kuin tilassa B. Sen sijaan tilan B käyttäjistä kaikki raportoivat vaih-
taneensa tietoa tilan muiden käyttäjien kanssa. Tilan B mukaisen coworking-tilan käyttö oli
myös tutkimuksen mukaan lisännyt ammatillista verkostoitumista sekä tuottanut potentiaa-
lisia yhteistyöideoita ja -mahdollisuuksia. (Parrino 2012, s. 265, 269-270.)
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Coworking-tilojen evoluutio on tapahtunut vähitellen ja kehityksessä voidaan havaita erilai-
sia vaiheita. Kojo & Nenonen (2014) analysoivat yhteisöllisten työtilojen evoluutiota 1960-
luvulta tähän päivään asti ja tunnistivat syitä ja käsitteitä ilmiön kehityksen takana. Cowor-
king-tilojen evoluutiossa he tunnistivat kolme pääkonseptia. Ensimmäisen vaiheen konsepti

telecentres), joista ensimmäiset perustettiin 1970-luvulla Kali-
forniaan. Telekeskukset ovat strategisesti sijoitettuja tiloja, jotka tarjoavat tietokonein ja tie-
toliikenneyhteyksin varustettuja toimistotiloja laajalle yleisölle. Nämä keskukset ovat
yleensä tarkoitettu työskentelykäyttöön enemmän kuin yhdelle käyttäjäryhmälle tai työnte-
kijälle ja lyhyiksi ajanjaksoiksi. Keskukset voivat olla hyvin eri kokoisia, vaihdella palvelu-
tarjonnaltaan ja olla joko yksityisen tai julkisen sektorin perustamia ja ylläpitämiä. (Kojo &
Nenonen 2014, s. 165-167.)

Toinen konsepti on serviced offices). Näiden toi-
mistotilojen koko voi vaihdella yhdestä toimistotilasta kokonaisiin toimistotaloihin. Ulkoi-
nen yritys omistaa tilat ja niitä vuokrataan joustavasti, tyypillisesti muutamien kuukausien
jaksoja kerrallaan. Tilojen yhteyteen saatavan palvelun määrä voi vaihdella välttämättömistä
peruspalveluista aina hyvin korkeaan teknologiaan ja henkilökohtaiseen palveluun asti. Ta-
vanomaisesti vuokra kuitenkin sisältää vähintään kalustettujen työtilojen ja yhteisten tilojen
käytön sekä tietoliikenneyhteydet. Viimeisimpänä konseptina ovat tässä luvussa käsiteltävät
coworking-tilat, joista ensimmäiset perustettiin San Franciscoon 2000-luvulla. Tiettävästi
ensimmäinen coworking-tila syntyi, kun tietokoneohjelmoija Brad Neuberg lopetti työsken-
telyn suuressa yrityksessä Piilaaksossa ja aloitti freelancerin uran. Nopeasti hän kuitenkin
huomasi kaipaavansa muiden työntekijöiden seuraa ja toimistotyöskentelyn järjestelmälli-

-yhteisön. Yhtei-
söstä muiden freelancereiden oli mahdollista vuokrata itselleen työpöytä ja samalla päästä
osaksi yhteisöä. (Meel & Brinkø 2014.) Kojo ja Nenonen määrittelevät coworking- tilan
sellaisena joustavana, jäsenyyteen perustuvana ja yhteisöllisenä tilana, johon erilaiset ryh-
mät kokoontuvat työskentelemään erilaisiin projekteihin ja eri työnantajille. (Kojo & Neno-
nen 2014, s. 165-167; Foertsch 2011.)

Syitä coworking-tilojen suosion kasvulle ja kehittymiselle on löydettävissä monelta suun-
nalta. Meel ja Brinkø (2014) toteavat, että päällimmäinen selitys coworking-tilojen suosiolle
on freelancereinä ja projektiluontoisina työntekijöinä työskentelevien henkilöiden määrän
nousu. Kojo ja Nenonen (2014) listaavat coworking-tilojen suosion syiksi kuusi eri tekijää.
Ensimmäisenä on uudet tavat työskennellä. Työnteosta on tullut mobiilimpaa, eikä työnteko
ole enää paikkaan sidottua. Toinen tekijä on houkuttelevuus; coworking-tiloista pyritään te-
kemään paikkoja, jotka tarjoavat työntekijälle muutakin kuin vain tilan ja paikan työsken-
nellä. Kolmantena tekijänä on työn ja kodin tasapainottaminen; coworking-tilat mahdollis-
tavat työskentelyn lähellä, mutta kuitenkin poissa kotoa. Tärkeitä tekijöitä ovat myös cowor-
kingin tuoma taloudellinen tehokkuus sekä kestävän kehityksen mukainen toiminta: tila voi-
daan vuokrata joustavasti vain siksi ajaksi kuin sitä tarvitaan, tilatehokkuus on täysin omaa
luokkaansa ja toiminta on ympäristöystävällistä, kun tila ja tarvikkeita jaetaan monen muun
kanssa. Kuudentena tekijänä on alueellinen kehitys: coworking-tilat voivat kehittää aluetta
taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti, kun tilat houkuttelevat alueelle uusia toimijoita.
(Kojo & Nenonen 2014, s. 168-170; Meel & Brinkø 2014.)

Coworking-tiloja pyritään yleensä tarjoamaan käyttäjille mahdollisimman edullisesti. Käy-
tännössä tämä usein tarkoittaa sitä, että tilat on usein rakennettu vanhempiin rakennuksiin ja
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sisustuksessa on käytetty kierrätettyjä kalusteita. Toisin kuin suurten yritysten toimistoti-
loissa, ote coworking-tilojen sisustukseen on usein tee-se-itse -lähtöinen. Toinen ominainen
elementti coworking-tiloille on tilan
liittyvistä käytännön asioista, kuten tilan vuokrauksesta, laitteiden toiminnasta ja kahvipa-
pujen hankinnasta. Isännällä on kuitenkin myös tärkeä sosiaalinen rooli: hän toivottaa uudet
käyttäjät tervetulleiksi sekä järjestää esimerkiksi yhteisiä lounaita ja afterworkeja luodak-
seen käyttäjien keskuuteen yhteishenkeä. (Meel & Brinkø 2014.)

Coworking-tiloissa tarjottavat oheispalvelut ovat tärkeä osa palvelun kokonaiskonseptia.
Koska coworking-tiloista on tällä hetkellä runsaasti tarjontaa, keskittyvät palveluntarjoajat
ylläpitämään vahvat asiakassuhteet. Asiakkaille halutaan tarjota mahdollisimman hyvää pal-
velua, jotta käyttäjät pysyvät tyytyväisinä ja jatkavat coworking-tilan käyttöä. Coworking-
tilojen houkuttelevuus saattaa aiheuttaa haasteita myös tavallisten toimitilojen tarjoajille.
Kun työntekijöiden työ ei ole enää paikkaan sidottua, saattaa tavallisten toimitilojen tarve ja
kysyntä vähentyä. Coworking-tilojen konseptit voivatkin toimia myös muille toimitilojen
tarjoajille inspiraation lähteenä siitä, kuinka luoda tehokas, mutta vieraanvarainen ja viih-
tyisä työympäristö työntekijöille. (Kojo & Nenonen 2014, s. 169; Meel & Brinkø 2014.)

Suomessa, etenkin suuremmissa kaupungeissa, on tarjolla lukuisia erilaisia yhteisöllisiä
työskentelytiloja sekä muita yhteiskäyttötiloja. Jakamistalouden ilmiöiden leviämiselle otol-
lisinta maaperää löytyykin niiltä alueilta, joilla on iso määrä resurssien jakamisesta kiinnos-
tuneita ihmisiä, mutta missä ei kuitenkaan ole vielä paljon palveluntarjoajia (Lahti & Selos-
maa 2013, s. 154). Kojo ja Nenonen (2016) tutkivat suomalaisia coworking-tiloja analysoi-
malla 15 pääkaupunkiseudulla toimivaa tilaa. Tutkimuksessaan he pyrkivät luokittelemaan
coworking-tiloja sekä kuvailemaan näiden luokkien tyypillisiä ominaisuuksia. Luokittelu
tehtiin käyttämällä kahta muuttujaa: liiketoiminta (voittoa tavoitteleva ja voittoa tavoittele-
maton) sekä saavutettavuuden taso (julkinen, puolijulkinen ja yksityinen). Näitä muuttujia
tarkastelemalla he päätyivät jakamaan coworking-tilat kuuteen luokkaan: julkiset tilat, kol-
mannet paikat, yhteistyö-hubit, coworking-hotellit, ideahautomot sekä jaetut studiot. Luo-
kittelun mukaiset coworking-tilat sekä näiden sijoittuminen käytettyjen muuttujien mukaan
jaoteltuina on esitetty kuvassa 1. (Kojo & Nenonen 2016, s. 308-309.)

Kuva 1. Kotimaisten coworking-tilojen luokittelu (mukaillen Kojo & Nenonen 2016)

Kuvasta 1 voidaan havaita, että voittoa tavoittelemattomia coworking-tiloja Suomessa ovat
julkiset tilat, yhteistyö-hubit ja ideahautomot. Kirjastojen kaltaiset julkiset tilat ovat kaikille
avoimia ja täysin ilmaisia. Bilandzic ja Foth (2013) selvittivät kirjastojen käyttöä coworking-
tilana. He tunnistivat kolme erilaista tapaa käyttää kirjastoa. Ensimmäinen käyttäjätyyppi
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lainaa kirjastosta kirjoja ja mahdollisesti käyttää kirjaston tarjoamia tietokoneita, mutta ei
käytä tiloja coworking- tarkoituksessa. Toinen käyttäjätyyppi sen sijaan käyttää kirjastoa
nimenomaan coworking- tarkoituksessa, joko yksilönä tai jonkin ryhmän jäsenenä. Kolmas
käyttäjätyyppi on interaktiivisempi kuin ensimmäinen, mutta käyttää kirjastotiloja pääasi-
assa osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja esityksiin. Jotta kirjaston käyttäjiä saataisiin hou-
kuteltua yhä enemmän coworkingiin, tulisi kirjastojen luoda tätä varten erityisiä alueita (esi-
merkiksi kirjaston oma kahvila) sekä tilaisuuksia, jotka kannustavat coworkingille tyypilli-
seen interaktiivisuuteen. (Bilandzic & Foth 2013, s. 266.)

Yhteistyö-hubit ovat erilaisten organisaatioiden ylläpitämiä tiloja, joiden tarkoituksena on
tarjota tilat saman kiinnostuksen omaaville henkilöille ja näin edistää esimerkiksi tiedon-
vaihtoa ja yhteistyötä. Ideahautomot puolestaan ovat jaettuja toimistotiloja, joissa ennalta
valittu joukko yksilöitä tai tiimejä kokoontuu edistääkseen yritystoimintaa. Voittoa tavoitte-
levia coworking-tiloja ovat kolmannet paikat, coworking-hotellit sekä jaetut studiot. Kojon
ja Nenosen (2014) tunnistamat kolmannet paikat ovat kaikille avoimia tiloja, mutta niiden
käyttö vaatii jonkun palvelun ostoa. Esimerkiksi kahvilat ovat tällaisia kolmannen paikan
coworking-tiloja. Coworking-hotellit ovat voittoa tavoittelevia, puolijulkisia paikkoja, jotka
tarjoavat asiakkailleen maksua vastaan jaettua toimistotilaa sekä tilaan liittyviä palveluita.
Tilaa on tarkoitettu vuokrattavaksi lyhyeksi ajaksi, noin tunnista ylöspäin. Jaetut studiot ovat
puolestaan jaettuja toimistotiloja, joita organisaatiot tai yrittäjät vuokraavat työtiloikseen
joustavalla, vähintään muutamien kuukausien mittaisella vuokrasopimuksella. Vuokralai-
sille saatetaan asettaa joitakin vaatimuksia esimerkiksi harjoittamansa alan tai ympäröivän
yhteisön pohjalta. (Kojo & Nenonen 2016, s. 308-309.)

Suomessa toimii useita coworking-tiloja tarjoavia palveluita. Kansainvälisesti kaupalliset
coworking-tilat ovat tyypillisesti ulkopuolisen palveluntarjoajan hallinnoimia tiloja, mutta
Suomessa kaupallisia coworking-tiloja ja -tilakonsepteja ovat ryhtyneet tarjoamaan myös
kiinteistösijoitusyhtiöt. Esimerkiksi kiinteistösijoitusyhtiö Sponda lanseerasi vuonna 2016
coworking-tiloja tarjoavan Mothership Of Work- eli MOW-palvelukonseptin. MOWissa
käyttäjä voi ostaa eri tasoisia jäsenyyksiä, joiden avulla on mahdollista saada käyttöönsä
omia tarpeita vastaavat työtilat ja -varustelut. (MOW.) Muita esimerkkejä Suomessa toimi-
vista, kaupallisista coworking-tiloista ovat Turussa toimivat Werstas sekä Coworking Lo-
gomo (Werstas; Coworking Logomo).

Myös kotimaiset yhteiskäyttötiloja tarjoavat varausalustat ovat kasvattaneet sekä määräänsä
että kokoaan viime vuosina. Näiden tilanvarausalustojen avulla voidaan yhdistää tilan tar-
joaja ja tarvitsija. Esimerkiksi Mushrooming.fi-palvelun avulla käyttäjät voivat ilmoittaa va-
paista työhuonepaikoista sekä hakea itselleen työhuonepaikkaa. Palvelusta löytyy sekä co-
working-tiloja että muita työtiloja. (Mushrooming.fi.) Vuonna 2013 perustettu Venuu on
Suomen ja Ruotsin suurin kokous-, juhla-, sauna- ja tapahtumatiloja tarjoava varauspalvelu.
Venuussa on tarjolla yli 3500 tilaa ja palvelun käyttäjä voi sekä varata tiloja että ilmoittaa
oman tilansa vuokrattavaksi. (Venuu.) Myös julkinen sektori on julkaissut omia tilanvaraus-
järjestelmiään. Varaamo on Helsingin kaupungin ylläpitämä verkkopalvelu. Kyseisen pilot-
tiversion avulla pyritään tehostamaan julkisten tilojen käyttöä ja saatavuutta sekä pyritään
alentamaan kustannuksia yhtenäistämällä tilanvarauskäytäntöjä. Varaamosta käyttäjä voi
varata julkisia tiloja ja laitteita käyttöönsä. Varattavissa on muun muassa leirintäalueiden
saunatiloja, kirjastojen kokoushuoneita sekä koulujen liikuntasaleja. (Varaamo.)
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2.5 Tilojen yhteiskäyttö
Tilojen jakamisen tai yhteiskäytön käsitettä voidaan käyttää kuvaamaan hyvin vaihtelevasti
erilaista tilojen yhteistä käyttöä. Sekä jaettavat tilat, että tapa jolla tilat jaetaan, voivat vaih-
della suuresti. Myös se, ketkä tilan jakavat ja miksi, on tapauskohtaista. Yhdistäväksi teki-
jäksi kaikelle tilan yhteiskäytölle voidaan kuitenkin määrittää se, että tilan jakamisesta on
kyse silloin, kun vähintään kaksi eri henkilöä, ryhmää tai organisaatiota käyttää samaa tilaa.
Yhteiskäytössä olevat tilat voivat olla sekä ydintoimintaan tarkoitettuja tiloja, että tukitoi-
mintotiloja. Tilojen jakaminen voi tapahtua joko yhtäaikaisesti tai vuoroissa. Yhtäaikaista
jakamista tapahtuu esimerkiksi yhteisöllisissä työtiloissa (Foertsch 2011). Vuoroperusteista
yhteiskäyttöä on sen sijaan esimerkiksi vuokrattavissa juhla- tai kokoustiloissa, joissa on
useita eri käyttäjäryhmiä, mutta ryhmät eivät kuitenkaan käytä tilaa samanaikaisesti. (Brinkø
& Nielsen 2017, s. 336-337; Botsman & Rogers 2010.)

Yhteiskäyttötilan käyttäjät voivat vaihdella sen mukaan, kenellä on oikeus päästä tilaan. Tila
voi olla suljettu, jolloin vain omistajan luvan saaneilla osapuolilla on oikeus päästä tilaan.
Yhteiskäyttötila voi olla myös sellainen, johon kaikilla on rajoittamaton pääsy. Tilaan pääsy
voidaan myös rajata koskemaan vain tietyn ryhmän tai organisaation jäseniä. Tilan omista-
minen ja yhteiskäyttöön tarjoaminen voi tapahtua eri tavoin. Yhteiskäyttötilalla voi olla yksi
omistajaosapuoli, joka avaa tilan käytettäväksi ilmaiseksi tai vastiketta vastaan. Tila voi olla
myös useamman osapuolen omistuksessa ja nämä osapuolet voivat sopia jakavansa tilan tai
osia siitä yhdessä. Tila voi myös olla kolmannen osapuolen omistama. Tällöin tämä kolman-
nen osapuolen omistaja hallinnoi omistamaansa tilaa, mutta tila on joidenkin muiden osa-
puolien yhteiskäytössä. (Brinkø & Nielsen 2017, s. 336-337.)

Brinkø, Nielsen ja van Meel (2015) luokittelivat ja kuvailivat tilojen yhteiskäytön eri tyyp-
pejä  over ownership Kuvassa 2 on
esitetty kyseisen julkaisun mukainen luokittelu sekä näiden tyyppien ominaisuudet ja toi-
minta. Yhteiskäyttöisten tilojen tyypit on aluksi jaettu neljään eri luokkaan. Tämän jälkeen
tyypit on järjestetty skaalassa pienimuotoisimmasta työpöydän jakamisesta aina monen ra-
kennuksen yhteiskäyttöön siten, että laajuudeltaan pienin yhteiskäyttö on kuvan vasemmassa
reunassa ja laajin yhteiskäyttö oikealla. Tämän jälkeen kukin tyyppi on esitelty lyhyesti ja
tyyppien yleisimmät piirteet on kuvailtu. Lisäksi yhteiskäyttötilojen toimintojen ominai-
suuksia on pyritty kuvailemaan tarkemmin vastaamalla kysymyksiin milloin, miksi, kuka ja
miten. Lopuksi on annettu vielä esimerkit kustakin yhteiskäyttötila-tyypistä. (Brinkø et al.
2015, s. 743-744.)

Ensimmäinen tilankäytön tyyppi on yksittäisen varustelun jakaminen. Tällä pienimmän
skaalan yhteiskäytöllä tarkoitetaan esimerkiksi työpöydän tai työpisteen yhteisöllistä käyt-
töä. Tähän yhteiskäyttötilan tyyppiluokkaan lasketaan esimerkiksi erilaiset coworking-tilat,
joista käyttäjän on mahdollista vuokrata yksittäinen pöytä käyttöönsä. Tilalla on omistaja,
joka myy tai antaa yksittäisille henkilöille oikeuksia työpöydän tai -pisteen käyttöön ja sa-
malla antaa myös pääsyn omistamaansa tilaan. Toinen tyyppi on useiden eri varusteluiden
tai tilojen jakaminen avoimessa tai puoliavoimessa yhteisössä. Tällaista yhteiskäyttöä ta-
pahtuu niissä tilanteissa, kun esimerkiksi jokin organisaatio avaa osan tiloistaan laajan ylei-
sön käytettäväksi. Jokin yritys voi esimerkiksi avata toimitilojensa aulan julkiseen käyttöön,
jolloin kaikilla halukkailla on mahdollisuus päästä kyseiseen tilaan. (Brinkø et al. 2015, s.
744-745.)
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Kolmas tyyppi on fyysisen tilan jakaminen rakennuksessa tai koko rakennuksen jakaminen
suljetussa yhteisössä. Tällöin käyttäjät jakavat yhteisiä tiloja saman rakennuksen tai raken-
nuskompleksin kesken. Tällaiset rakennusten yhteiset tilat ovat tällä hetkellä suuressa suo-
siossa, kun yritykset hankkivat itselleen uusia toimitiloja. Neljäs yhteiskäytön tyyppi on va-
rustelun jakaminen rakennuksen tai organisaation käyttäjäverkoston kesken. Tämä yhteis-
käytön tyyppi on kaikista laaja-alaisinta jakamista, sillä se sisältää useiden eri rakennusten
käyttäjiä ja käyttämistä. Kyseinen yhteiskäyttö voi tapahtua avoimessa, puoliavoimessa tai
suljetussa yhteisössä, joskin käytännössä tämän skaalan yhteiskäytön yhteisöt ovat yleensä
melko suljettuja. Esimerkiksi yliopiston kampusalueen rakennusten käyttö on tällaista nel-
jännen tyypin tilojen yhteiskäyttöä. (Brinkø et al. 2015, s. 744-745.)

Tyyppi Yksittäisen varustelun/tilan  Useiden eri varusteluiden/    Tilan jakaminen                 Varustelun jakaminen
                  jakaminen  työpöydän/       tilojen jakaminen                  rakennuksessa tai koko      rakennuksen tai
                  työpisteen jakamista puoli-   avoimessa tai puoli-             rakennuksen jakaminen     organisaation käyttäjä-
                  avoimessa yhteisössä            avoimessa yhteisössä            suljetussa yhteisössä         verkoston kesken avoi-

       messa/puoliavoimessa/
       suljetussa yhteisössä

Yleiset   Omistaja mahdollistaa         Rakennuksen omistaja         Rakennuksessa olevan        Eri omistajien omista-
piirteet jakamisen ja ohjaa käytön   avaa tietyt tilat/varustelut     tilan jakaminen ryhmien/    mien rakennusten

yksityishenkilöille                yleisön käyttöön                   organisaatioiden kesken     käyttäjien keskinäinen
        varustelun jakaminen

Milloin Samanaikainen käyttö         Samanaikainen ja                 Samanaikainen ja                Samanaikainen ja
     jatkuva käyttö                      jatkuva käyttö                      jatkuva käyttö

Miksi Kustannustehokkuus          Kustannustehokkuus             Kustannustehokkuus            Kustannustehokkuus
                   Synergia     Optimoitu käyttö                   Optimoitu käyttö                  Optimoitu käyttö

Yhteiskuntavastuu (CSR)     Käyttämättömät resurssit      Synergia

Kuka Omistajan hyväksymät        Omien työntekijöiden           Omistajan etukäteen           Kyseessä olevien
                   henkilöt      lisäksi suuri joukko muita     hyväksymät ryhmät         rakennusten asukkaat/

 henkilöitä pääsee tilaan         ja henkilöt         työntekijät

Miten Yhdellä osapuolella on        Omistajaorganisaatio voi      Yhdellä osapuolella on        Eri rakennusten omis-
                   omistusoikeus tilaan ja       avata kiinteistönsä tiettyjä     omistusoikeus tilaan,          tajat sopivat tiettyjen
                   yksilöt voivat hankkia       osia suuremman yleisön        joka voidaan avata              tilojen ja rakennusten
                   pääsyn tilaan, ilmaiseksi     käyttöön                                 tietyn ryhmän tai           yhteiskäytöstä, sen
                   tai vastikkeella                                                            yksilöiden käyttöön           sijaan, että kaikilla on

         oma vastaava tila

Esim. Coworking-tilat      Kirjastot                                Lentokentän lähtöaulat        Koulun kampusalue

Kuva 2. Tilojen yhteiskäytön tyypittely (mukaillen Brinkø et al. 2014)
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Myöhemmässä julkaisussaan Brinkø, ja Nielsen (2017) yksinkertaistivat tilojen yhteiskäy-
tön tyypittelyä kuvan 3 mukaisesti. Kuvasta voidaan nähdä kolme eri jakamisen astetta: kut-
suttu jakaminen, yhteiskäyttö sekä täydellinen jakaminen. Tilanne, jossa jakamista ei ta-
pahdu, on esitetty kuvan vasemmassa reunassa. Jakamisen suurin aste, täydellinen jakami-
nen on esitetty kuvassa oikealla. Kyseinen tiivistetty jaottelu tehtiin, jotta myös aiheeseen
perehtymättömän henkilön olisi helppo käsittää, mistä tilojen jakamisessa ja yhteiskäytössä
on kyse. (Brinkø & Nielsen 2017, s. 336-337.)

Jakamisen aste Ei jakamista           Kutsuttu jakaminen Yhteiskäyttö Täydellinen jakaminen

Kuva 3. Tilojen jakamisen eri asteet (mukaillen Brinkø & Nielsen 2017)

Brinkø, Meel ja Nielsen (2014) listasivat tilojen yhteiskäytön potentiaalisia hyötyjä ja haas-
teita. Potentiaalisiksi hyödyiksi he määrittivät ensinnäkin kestävän kehityksen mukaisen toi-
minnan sekä synergiaedut. Tilojen yhteiskäyttö optimoi ja tehostaa tilankäyttöä ja täten vä-
hentää tilatarvetta. Yhteiskäytön voidaan myös katsoa vähentävän tilakustannuksia, sillä ti-
laan liittyvät kustannukset jakautuvat useamman käyttäjän kesken. Lisäksi yhteiskäytön voi-
daan nähdä lisäävän yrityksen yhteiskuntavastuuta (CSR) sekä parempaa yhteyttä ulkomaa-
ilmaan. Tilojen yhteiskäyttö voi myös elävöittää tiloja nousevan tilatehokkuuden ja tyhjänä
seisovien tilojen vähenemisen myötä. Mikäli kyseessä on kolmannen osapuolen omistamat
tilat, hyötynä voidaan myös nähdä se, että tiloja hallinnoidaan ja johdetaan ammattimaisesti.
(Brinkø et al. 2014, s. 158; Brinkø et al. 2015, s. 4.)

Tilojen yhteiskäytön haasteina voidaan pitää ensinnäkin monimutkaisempaa logistiikkaa.
Mikäli tilalla on useita eri käyttäjiä, on esimerkiksi työntekijöiden sijoittelussa omat haas-
teensa. Lisäksi yhteiskäyttö tuo mukanaan riskin kysynnän puutteesta. Mikäli tilan käyttä-
jillä ei ole suoraa yhteyttä tilan omistajiin, saattaa tilan hoidossa ja hallinnoinnissa syntyä
epäselvyyksiä. Yhteiskäyttö voi aiheuttaa vastustusta myös sen takia, että yhteiskäytön voi-
daan kokea vähentävän yksityisyyden tunnetta tai häiritsevän omaa henkilökohtaista tilaa.
Myös käyttäjien vähentynyt kontrolli siihen, koska tila on vapaa tai käytettävissä, saattaa
aiheuttaa vastalauseita tilan yhteiskäytölle. (Brinkø et al. 2014, s. 158; Brinkø et al. 2015, s.
4.)

Kunnat ovat Suomessa yksi merkittävimmistä kiinteistöomistajista. Syynä tähän on etenkin
se, että perinteisesti kunnat ovat omistaneet valtaosan palvelutuotantoonsa tarvitsemistaan
toimitiloista (Kaleva & Lehtinen 2004, s. 14). Suuressa osassa kunnan toimitiloja on kuiten-
kin korkeahkot vajaakäytön asteet, sillä monen rakennuksen varsinainen käyttö rajoittuu päi-
väsaikaan. Kunnan tilojen avaaminen yhteiskäyttöön vähentää vajaakäytön astetta sekä lisää
muita tilojen yhteiskäytön tuomia hyötyjä. Kunnan tilojen avaamisessa yhteiskäyttöön tulee
kuitenkin ottaa huomioon muutamia erityisiä piirteitä. Brinkø ja Nielsen (2017) tutkivat
näitä avaintekijöitä, jotka ovat ominaisia etenkin kunnan tarjoamille yhteiskäyttötiloille. Li-
säksi tutkimuksessa analysoitiin, mitä kunnan kiinteistöportfolion hallinnassa tulee ottaa
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huomioon, kun kiinteistökantaa tarkastellaan yhteiskäyttötilojen näkökulmasta. Päätavoite
kunnan kiinteistöjen hallinnoinnissa on Trojanekin (2015) mukaan se, että kiinteistöjä pys-
tytään käyttämään tehokkaasti julkiseen palveluntuotantoon. Avaamalla kunnan tiloja yh-
teiskäyttöön voidaan optimoida tilankäyttöä, säästää kustannuksissa, saavuttaa synergia-
etuja, edistää kestävää kehitystä sekä lisätä kiinteistöportfolion joustavuutta. (Brinkø & Niel-
sen 2017, s. 335-336; Trojanek 2015, s. 10-15.)

Kunnan harkitessa tilojensa avaamista yhteiskäyttöön, tulee päätöksenteossa huomioida seu-
raavia asioita. Ensiksi tulee tunnistaa käyttäjät, joilla on tarve samankaltaisille tiloille sekä
se, mihin aikaan vuorokaudesta tiloja tarvittaisiin. Seuraava askel on tunnistaa erilaiset käyt-
täjät ja käyttäjäryhmät, jotka voivat mahdollisesti täydentää toistensa tilankäyttöä. Tämä tar-
koittaa siis sitä, että selvityksessä tulee tunnistaa käyttäjien ja näiden tarpeiden päällekkäi-
syydet ja rinnakkaisuudet. Kun potentiaalisten käyttäjien tarpeet on selvitetty, tulee tehdä
käytännön asioiden selvityksiä koskien yhteiskäyttötiloja. Yksi selvitettävä käytännön asia
on, tilan käytön ajankohdan lisäksi se, voiko tilaa käyttää yhtäaikaisesti ja jos ei voi, niin
tuleeko joillekin henkilöille tai ryhmille antaa etuoikeudet tilan käyttöön. Toinen käytännön
asia on tilaan liittyvä kulunvalvonta ja turvallisuus. Kunnan tulee ratkaista se, kenellä ja
miten tilaan on oikeus päästä. Myös tilan varusteluihin liittyvät tarpeet tulee huomioida ja
pohtia sitä, kuinka mahdolliset risteävät tarpeet ratkaistaan. Säädöksiin liittyvät asiat tulee
myös selvittää perusteellisesti. Yksi suurimmista haasteista yhteiskäyttötilojen käytössä on
niid

rikkotuessa. Siivoukseen, huoltoon ja vastuisiin liittyvät kysymykset onkin tärkeä ratkaista
jo etukäteen. (Brinkø & Nielsen 2017, s. 343-344.)

Brinkø ja Nielsen (2017) tunnistivat lopuksi kolme pääasiallista haastetta, jotka liittyvät kun-
 asiat.

Reviiritietoisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä tunnetta ja reaktiota, joka ihmiselle
saattaa syntyä, kun aiemmin täysin omassa käytössä ollut tila tuleekin yhtäkkiä jaettavaksi
muiden ihmisten kanssa. Reviiritietoisuus saattaa ilmetä eri ihmisillä eri tasoisena, mutta
yleensä reaktio on sitä todennäköisempi, mitä enemmän jakamista tapahtuu. Reviiritietoi-
suus on kuitenkin vähäisempää, mikäli jakaminen tapahtuu ennestään tuttujen osapuolten
kesken. Reviiritietoisuus voi nousta haasteeksi esimerkiksi silloin, kun koulujen luokkatiloja
avataan asukkaiden yhteiskäyttöön. Tällöin luokassa työskentelevä opettaja saattaa kokea,
että hänen reviirilleen tunkeudutaan. Myös sijainnilla on vaikutuksensa: mitä kauemmin ky-
seisessä paikassa on vietetty aikaa, sitä reviiritietoisempia siitä ollaan. Toisena haasteena
mainittiin osallistuminen. Osallistumisen avulla voidaan vähentää reviiritietoisuutta ja sen
aiheuttamia negatiivisia reaktioita, sillä mikäli jakamisen osapuolet tietävät toisensa, on re-
viiritietoisuus vähäisempää. Lisäksi sillä on suuri vaikutus, tapahtuuko jakaminen vapaaeh-

sesti, mahdollisuus vaikuttaa yhteiskäyttöisten tilojen toteuttamiseen, vähenee tunne pakot-
tamisesta jakamiseen. Yhteiskäyttötilojen eri osapuolia onkin tärkeä ottaa mukaan tilojen
suunnitteluun esimerkiksi tekemällä heille erilaisia kyselyitä ja selvityksiä. Kolmantena
haasteena on jo aiemminkin esitellyt käytännön asioita koskevat ongelmat. Yhteiskäyttöti-
loihin liittyy suuri määrä hoidettavia käytännön asioita. Käytännön asioihin liittyvät toimet
ja vastuut on tärkeä ratkaista etukäteen ja tuoda selkeästi myös käyttäjien tietoisuuteen.
(Brinkø & Nielsen 2017, s. 345.)
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2.6 Asukkaiden yhteiskäyttötilat
Perinteisesti asukkaiden yhteistilat ovat olleet yksittäisten taloyhtiöiden saunojen ja pesutu-
pien kaltaisia tiloja, joiden käyttäjäkunta muodostuu lähinnä talon omista asukkaista. Sit-
temmin asukkaiden yhteistilojen käsite on ajautunut muutokseen, jonka syyt tulevat monelta
eri suunnalta. Ensinnäkin, kiinnostus alueellisiin, esimerkiksi koko kaupungin tai kaupun-
ginosan yhteisiin, asukastiloihin on lisääntynyt. Pyrkimys erilaisiin innovaatioihin julkisen
ja yksityisen sektorin yhteistyöllä on lisännyt kiinnostusta myös asukkaiden alueellisten yh-
teistilojen kehittämiseen. Asukkaiden yhteiskäyttötilat ovat saaneet yhä enemmän piirteitä
jakamistaloudesta; tilojen tarkastelu ja varaaminen tapahtuvat verkossa ja käyttäjäkunta on
laajentunut taloyhtiön asukkaista koko kaupungin asukkaisiin. Joustavien yhteistilojen jär-
jestäminen tukee myös täydennysrakentamisen ja tiivistämisen tavoitteita. Toisaalta, asuk-
kaiden tarpeet yhteistiloille ovat muuttuneet, eikä esimerkiksi talon yhteisiä kuivaus- ja man-
kelointihuoneita enää tarvita entiseen tapaan. Sen sijaan, pienten asuntojen kysynnän kasva-
essa, muunlaisten yhteistilojen merkitys kasvaa. Pienten asuntojen tapauksissa asukkaiden
yhteistilat voidaankin nähdä olohuoneiden kaltaisina asunnon jatkeina, jotka mahdollistavat
yhteisen tekemisen ja asukkaiden kohtaamiset. (Laitinen & Norvasuo 2014, s. 6; Jalkanen,
Kajaste, Kauppinen, Pakkala & Rosengren 2017, s. 39.)

Yhteistiloilla voidaan lisätä asukkaiden viihtyvyyttä sekä nostaa asunnon käyttöarvoa (RT
93-10957). Asuntojen yhteistilojen rakennuttamista voidaan perustella esimerkiksi puutöi-
den kaltaisilla, helposti likaavilla harrastuksilla tai yhteisen pesutuvan tarvetta sillä, ettei
asuntoihin ole mahdollista sijoittaa pesukoneita. Myös asuntojen pienet koot voivat vaatia
erillisen yhteiskäyttötilan esimerkiksi juhlien tai kokoontumisten järjestämistä varten. Li-
säksi yhteistilojen rakentaminen on huomattavasti edullisempaa, kuin vastaavan tilan raken-
taminen erikseen useampaan asuntoon. Yhteistilojen käyttö voi myös nostaa tilojen käyttö-
astetta ja lisätä näin niiden kannattavuutta. (Penttilä 1989, s. 4.) Kananen & Tyvimaa (2011)
tutkivat yli viidensadan kerrostaloasujan käytössä olevia yhteiskäyttötiloja. Tutkimuksen pe-
rusteella yleisimmin asukkaiden käytössä olevia yhteiskäyttötiloja olivat lukittava asunto-
kohtainen varasto; piha-alue, jolla on puita ja kasveja; pysäköintialue; sauna sekä pyykin-
kuivaustila. Saman tutkimuksen mukaan toivotuin yhteiskäyttötila olisi jonkinlainen kerho-
huone, kokous- tai askartelutila, joka mahdollistaisi yhteisen tekemisen. Muita toivottuja
yhteiskäyttötiloja olivat muun muassa kuntosali ja kierrätyspiste. (Kananen & Tyvimaa
2011; Kananen & Tyvimaa 2012, s. 7-8.)

Asukkaiden yhteiskäyttötilat voivat olla myös esimerkiksi korttelin tai kaupunginosan käy-
tettävissä olevia tiloja. Kunnan mahdollistamat yhteiskäyttötilat voidaan lukea asukkaiden
lähipalveluiksi. Palvelun tarjoaja on tällöin tilaa tarjoava kunta. Alueiden yhteiset yhteis-
käyttötilat ovat osa asuinalueen tilavarantoa ja kokonaiskonseptia. Kunta voi myös avata
esimerkiksi koulu- tai päiväkotitilojaan iltaisin asukkaiden ja järjestöjen käytettäväksi. Yh-
teiskäyttöiset tilat voivat lisätä asukkaiden asumisen joustavuutta ja tukea eri elämäntilan-
teessa olevien ihmisten asumista. Näin yhteiskäyttötilat voivat sujuvoittaa ihmisten arkielä-
mää ja lisätä alueen yhteisöllisyyttä. Yhteiskäyttötilojen suunnittelussa tulee kuitenkin huo-
mioida asuinalueen elinkaari ja etenkin sen mukanaan tuomat demografiset muutokset. Uu-
det asuinalueet ovat usein nuorten lapsiperheiden suosiossa, mutta alueen vanhetessa myös
sen väestö vanhenee. Eläkeläisillä on erilaiset tila- ja lähipalvelutarpeet kuin lapsiperheillä.
Tiloista tuleekin tehdä joustavia ja lisäksi asukkaiden tilatarpeita tulee tutkia jo alueen suun-
nitteluvaiheessa. Näin tiloille saadaan varmistettua mahdollisimman korkeat käyttöasteet ja
pitkä elinkaari. (Kananen 2012, s. 1-15; Laitinen & Norvasuo 2014, s. 6.)
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Yhteiskäyttötilojen käsitteiden kirjo on hyvin laaja, sillä yhteistilojen palvelema alue voi
vaihdella paljonkin. Usein asukkaiden yhteistiloista puhuttaessa tarkoitetaan taloyhtiökoh-
taisia, asukkaiden käytettävissä olevia toiminnallisia tiloja. Esimerkiksi pyörävarastot, yh-
teissaunat ja pesutuvat ovat tällaisia perinteisiä yhteistiloja. (Laitinen & Norvasuo 2014, s.
7-8.) RT- kortistossa asuinkiinteistön yhteistila määritellään asukkaiden yhteiskäytössä ole-
vaksi rakennuksen tilaksi. Esimerkkeinä kyseisessä määrittelyssä mainitaan ulkoiluvälineva-
rasto, pesutupa ja sauna. (RT 93-10957.) Laitinen ja Norvasuo (2014, s. 8) käyttävät julkai-
sussaan kolmea eri yhteiskäyttöisten tilojen käsitettä: yhteistila, asukastila ja asukastalo. Yh-
teistilalla he tarkoittavat erityisesti talokohtaisia, asumista palvelevia tiloja, kuten pesutupa,
sauna, askartelutila ja kuntosali. Asukastilat Laitinen ja Norvasuo puolestaan määrittelevät
tiloiksi, jotka sijaitsevat asuinrakennuksissa tai muissa rakennuksissa ja joiden tehtävänä on
aktivoida aluetta ja lisätä asukkaiden toimintamahdollisuuksia. Asukastalot taas nimensä
mukaisesti ovat sellaisia rakennuksia, jotka on rakennettu asukastiloja varten. Tällaisia ra-
kennuksia voidaan nimittää myös esimerkiksi toimintakeskuksiksi tai kumppanuustaloiksi.
(Laitinen & Norvasuo 2014, s. 8.)

Laitinen ja Norvasuo (2014, s. 10) ovat julkaisussaan luokitelleet yhteistiloja niiden sijoitte-
lun, hallintamuodon ja käyttäjäkunnan perusteella. Kuvasta 4 voidaan nähdä kuinka nämä
eri osa-alueet ovat toisiinsa sidoksissa. Kuvassa ylimpänä on pienimmän käyttäjäkunnan ti-
lat eli talokohtaiset yhteiskäyttötilat ja kuvan alimpana taas laajimman käyttäjäkunnan,
asuinaluetta laajemman alueen yhteistilat. Tämän diplomityön empiirisessä osuudessa tut-
kittavilla asukastiloilla tarkoitetaan laajan käyttäjäkunnan alueellisia asukkaiden yhteiskäyt-
tötiloja, jotka ovat joustavasti kaikkien kaupungin asukkaiden varattavissa. Kuvassa 4 tällai-
set tilat sijoittuvat kuvan alaosaan.

Kuva 4. Asukkaiden yhteistilojen alustava tyypittely (Laitinen & Norvasuo 2014, s. 10)
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Sijoitteluun liittyvät haasteet ovat yleisiä asukkaiden yhteiskäyttötilojen yhteydessä. Ongel-
maksi sijoittelun kannalta muodostuu usein etenkin se, että asukkaiden yhteiskäyttötiloihin
lasketaan sekä arkisiin toimintoihin laskettavat tilat, kuten pesutuvat ja varastot, että myös
juhlatilojen kaltaiset, vapaampaan toimintaan liittyvät yhteiskäyttötilat. Näillä tiloilla on eri-
laiset sijoitteluperiaatteet. Myös yhteiskäyttötilojen koko liittyy tilojen sijoiteluun. Yhteis-
käyttötilojen tilantarve pienenee suhteessa siihen kerrosalaan nähden, mitä kukin yhteiskäyt-
tötila palvelee. Eli esimerkiksi koko kaupunginosaa palveleva kerhohuone on suhteessa sen
palvelemaan alueeseen pienempi kuin taloyhtiön oma kerhotila. Yhteiskäyttötilan sijoittelua
pohdittaessa tuleekin ratkaista kysymykset siitä, millä tavalla tilat kannattaa sijoitella, jotta
ne palvelevat mahdollisimman hyvin erilaisia tarpeita ja toisaalta kysymys siitä, millä tavalla
yhteiskäyttötilan sijoittelu ja sen palvelema asuntokanta vaikuttavat yhteiskäyttötilan mitoi-
tukseen. (Laitinen & Norvasuo 2014, s. 10.)

Nykyiset yhteiskäyttötiloja koskevat ohjeet ja säännökset ovat miniminormeja, jotka perus-
tuvat rakennusvalvonnan ohjeisiin ja asemakaavamääräyksiin. Nykyään rakentaminen onkin
usein toteutettu näiden minimisäännösten mukaan ja yhteiskäyttötiloja on rakennettu vain
vähimmäismäärän verran. Nykyiset yhteistilojen määrät ja pinta-alat ovat huomattavan pie-
niä verrattuna esimerkiksi 1950-luvulla rakennettuihin taloihin. Vanhemmissa kerrostaloissa
saattaa olla kokonainen yhteiskäyttöinen kellarikerros sisältäen varastoja, saunoja, väestön-
suojatiloja ja askarteluhuoneita, kun taas uusissa kerrostaloissa ainoat yhteiskäyttötilat voi-
vat olla yhteiset pyykinkuivaushuoneet. (Laitinen & Norvasuo 2014, s. 14.)

Rakentamisen laatua on siis tuottajamuotoisessa rakentamisessa perinteisesti ylläpidetty mi-
niminormien avulla. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 1999/132) 117 §:ssä luetellaan
rakentamiselle asetettavat vaatimukset. Kyseinen säännös keskittyy lähinnä teknisiin vaati-
muksiin, eikä ota k

lojen rakentamiseen, jäävät yhteiskäyttöiset askarteluhuoneet ja ullakkovarastot rakenta-
matta. Asuntoihin liittyvälle yhteistilojen rakennuttamiselle ja kaupankäynnille löytyy reu-
naehtoja maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi maankäyttö- ja rakennusasetuksessa, sekä asun-
tokauppalaissa. (Kananen & Tyvimaa 2012, s. 15-18.) Rakentamismääräyskokoelma sisälsi
aiemmin maininnan asuinhuoneistoon liittyvistä säilytys- ja varastointitiloista, mutta kysei-
nen kohta kumottiin vuonna 2018 voimaan tulleen muutoksen myötä (Ympäristöministeriö
2018).

Maankäyttö- ja rakennuslaki ottaa välillisesti kantaa myös alueiden yhteisiin yhteiskäyttöti-
loihin. MRL 164 § käsittelee usean kiinteistön yhteisjärjestelyä. Pykälän 1. momentti säätää

Jos asemakaavan toteuttaminen vaatii usean kiinteistön yhteisiä järjestelyjä,
kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi yhden kiinteistön omistajan aloitteesta ja muita
kiinteistön omistajia tai haltijoita kuultuaan rakentamisen yhteydessä tai muutoin määrätä

Useamman
kiinteistön yhteiset yhteiskäyttötilat ovatkin usein yksittäisen taloyhtiön yhteiskäyttötiloja
kannattavampi ratkaisu. Esimerkiksi korttelikohtaiset yhteiskäyttötilat voidaan toteuttaa laa-
dukkaampina ja paremmin varusteltuina. Tämä kuitenkin vaatii taloyhtiöiden välistä yhteis-
työtä, mikä on havaittu toisinaan haastavaksi. (MRL 164.1 §; Kananen & Tyvimaa 2012, s.
17.)
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Helsingin kaupunki kannustaa yhteistilojen rakentamiseen asemakaavojensa avulla. Kysei-
set asemakaavat mahdollistavat yhteistilojen rakentamisen sallitun kerrosalan lisäksi. Esi-
merkiksi Viikin Latokartanon alueella meneteltiin näin. Alueen kaavamääräyksessä maini-
taan, että kaavassa määrätyn kerrosalan lisäksi saa rakentaa yhteensä enintään 20% sallitusta
kerrosalasta erilaisia asunnon ulkopuolisia yhteiskäyttöisiä tiloja. Tällaiset määräykset ovat
johtaneet hyviin yhteiskäyttötilaverkostoihin, joskin myös joitakin ongelmia on syntynyt.
Esimerkiksi Viikkiä koskevat määräykset sisälsivät maininnan mahdollisuudesta muuttaa
rakennusoikeuden 1,5% ylittävä osa yhteistiloista asuinkäyttöön kolmen vuoden jälkeen
käyttöönotosta. Tämä tulkittiin kannustuksena rakennettujen yhteistilojen vähentämiselle,
mikä ei suinkaan ollut kaavanlaatijan alkuperäisenä tarkoituksena. (Helsingin kaupunki-
suunnitteluvirasto 2005; Laitinen & Norvasuo 2014, s. 14.)

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus eli ARA on merkittävä vaikuttaja suomalaisessa
asuntorakentamisessa. Keskus vastaa valtion asuntopolitiikan toimeenpanosta ja on mukana
muun muassa asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä
hankkeissa. ARA julkaisi vuonna 2017 rakennuttamis- ja suunnitteluoppaan, jossa se ottaa
kantaa myös asuntoihin liittyviin yhteistiloihin. Oppaassa mainitaan, että asuntoihin tulee
liittyä riittävästi yhteistiloja. Esimerkkitiloina mainitaan tilat pyykinpesuun ja kuivaukseen
sekä yhteissaunat, säilytys- ja väestönsuojatilat. Yhteistilojen tulee vastata mitoitukseltaan
käyttäjämääriä, olla esteettömiä ja niissä tulee huomioida asukkaiden erityistarpeet kohde-
kohtaisesti. Lopuksi mainitaan mahdollisuus toteuttaa yhteiskäyttötilat alueellisina, esimer-
kiksi korttelikohteisina yhteiskäyttötiloina, jolloin jokaiseen kohteeseen ei tarvitse erikseen
toteuttaa yhteiskäyttötilaa. Tällöin tulee kuitenkin huomioida naapuruston mahdolliset eri-
tyistarpeet, jotta tilat palvelisivat erilaisia käyttäjäryhmiä. (ARA 2017.)

Yhteiskäyttötilojen määrä on usein sitä suurempi, mitä enemmän asumiseen liittyy muutakin
yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi opiskelija-asuntoloissa yhteistiloja on suhteellisesti enemmän,
kuin muissa vastaavissa asuintaloissa. (Laitinen & Norvasuo 2014, s. 14.) Yhteiskäyttötilo-
jen sosiaalista aspektia on tutkittu etenkin ikäihmisten asumisessa. Tyvimaa (2011) tutki yh-
teisöllisyyttä suomalaisessa senioriasumisessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yh-
teisöllisen asumisen vaikutuksia sekä osoittaa yhteys rakennetun ympäristön ja asukkaiden
hyvinvoinnin välillä. Tutkimuksen mukaan senioritalojen asukkaat haluavat asuinrakennuk-
siinsa yhteiskäyttöön tarkoitettuja tiloja. Yhteiskäyttötiloilla on tulosten mukaan tärkeä rooli
asukkaiden aktivoinnissa ja kanssakäymisessä. (Tyvimaa 2011.)

Kweon, Sullivan & Wiley (1998) tutkivat asukkaiden yhteisten piha-alueiden ja -tilojen vai-
kutuksia ikäihmisten asumiseen. Tutkimuksen mukaan yhteisten pihojen ja tilojen käyttö
lisäsi yhteisöllisyyden tunnetta, sekä oli tärkeänä tekijänä sosiaalisessa integraatiossa. Veh-
reät, yhteiskäyttöiset piha-alueet toimivat myös pohjana paremmille naapuruussuhteille. Päi-
vittäiset, sattumanvaraiset kohtaamiset naapureiden kanssa yhteiskäyttöön tarkoitetuilla alu-
eilla edesauttoivat sosiaalisten suhteiden luomista. (Kweon et al. 1998, s. 832-854.) Tulee
kuitenkin huomioida, että yhteistilojen tulee olla vuorovaikutukseen kannustavia, mutta ei
siihen pakottavia. Liiallinen yksityisyyden puute voi jopa vähentää asukkaiden välistä kans-
sakäymistä. Andersen ja Runge (2010) tutkivat ikäihmisten yhteisöllistä asumista ja sen vai-
kutuksia etenkin terveyteen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Asukkaat kokivat yhteisölli-
syyden tärkeänä, mutta samalla painottivat sitä, että heillä pitää olla mahdollisuus itse vai-
kuttaa siihen, missä laajuudessa kanssakäymistä tapahtuu. (Andersen & Runge 2009; Tyvi-
maa 2011.)



23

Yhteisöllisyys luo välittämistä paitsi toisista ihmisistä, myös ympäristöstä. Tämä pätee myös
asumiseen; vuorovaikutteinen ja asukasviihtyvyyttä korostava asuminen edistää myös asuk-
kaiden tiedonvaihtoa ja muokkaa asumisen asenteita. Yhteisöllisyys asumisessa lisää asuk-
kaiden kykyä ja halua omaksua kestäviä asumistottumuksia, mikäli tähän on tarjolla sopivat
puitteet. Yhteiskäyttötilojen avulla voidaan myös optimoida tilankäyttöä suhteessa asukkai-
den tarpeisiin ja samalla yhdistää yhteisöllisyys ja luonnonvarojen säästeliäämpi käyttö. Li-
säksi yhteiskäyttötilojen avulla voidaan lisätä ikääntyvien, yksinasuvien ja muiden vuoro-
vaikutteisuutta ja näin lisätä alueen yhteisöllisyyttä uudella tavalla. Tämä voi parhaassa ta-
pauksessa jopa lisätä asukkaiden keskinäistä huolehtimista erilaisissa arjen toimissa.
(Kuoppa & Mäntysalo 2010, s. 35-36.)

Yhteistilojen käyttöön liittyy toki myös sosiaalisia haasteita. Opiskelija-asuntoloissa yhteis-
käyttötilojen suuret käyttäjämäärät voivat vähentää yksityisyyden tunnetta sekä aiheuttaa
melun, sotkemisen ja varastamisen kaltaisia ongelmia. Tilan kunnossapidosta syntyy hel-
posti ongelma, kun siitä ollaan yhteisvastuussa. Kaikki käyttäjät eivät välttämättä huolehdi
tilan siisteydestä ja hoidosta samalla tavalla, eikä vastuu tällöin jakaudu tasapuolisesti. Yh-
teistä grillikatosta ei siivota yhtä huolellisesti kuin omaa ja pyörävarastoihin saattaa ajan
kuluessa kerääntyä hylättyjä pyöriä. Myös tilojen käytön kanssa saattaa muodostua ongel-
mia, kun kaikkien vapaasti käytössä olevat tilat ovatkin aina saman asukkaan käytössä tai
kun useampi asukas haluaisi saunavuoron lauantai-illaksi kello kahdeksan. (Khajehzadeh &
Vale 2016, s. 121-122; Kananen & Tyvimaa 2012, s. 15.)



24

3
3.1 Empiirisen tutkimuksen menetelmät ja tiedonkeruu
Tämän työn empiirinen tutkimus koostuu kahdesta eri kyselystä. Nämä kyselyt edustavat
kahta eri näkökulmaa yhteiskäyttötiloja koskien. Yhteiskäyttötilojen käyttäjien näkökulmaa
edustaa asukkaille suunnattu kysely ja yhteiskäyttötilojen tarjoajien näkökulmaa puolestaan
koulujen rehtoreille suunnattu kysely. Asukkaille suunnatun kyselyn tavoitteena on selvittää,
millaisiin erilaisiin käyttötarkoituksiin asukkaat tarvitsevat yhteiskäyttötiloja ja millaista
näiden tilojen käyttö olisi ajallisesti. Lisäksi pyritään selvittämään joitakin tilan sijaintiin,
hintaan ja varaamiseen liittyviä tekijöitä. Yhteiskäyttötilojen tarjoajanäkökulmaa päätettiin
tutkia selvittämällä koulujen rehtoreilta muutamia koulutilojen ulkopuoliseen käyttöön liit-
tyviä tekijöitä. Etenkin halutaan saada käsitys siitä, olisiko koulujen tiloja mahdollista avata
nykyistä enemmän asukkaiden käyttöön. Kahdesta eri näkökulmasta huolimatta pääfokuk-
sena tässä työssä on yhteiskäyttötilojen käyttäjänäkökulma, joten työn empiirisessä osiossa
keskitytään pääosin asukaskyselyyn.

Tutkimusmenetelmäksi asukkaiden tilatarpeiden selvittämistä varten valikoitui Webropol-
työkalulla toteutettava verkkokysely. Asukaskyselyn avulla voidaan selvittää standar-
doidusti asukkaiden tilatarpeita ja lisäksi kyselyn avulla voidaan toteuttaa vuorovaikuttei-
suutta ja osallistamista uuden alueen suunnitteluun. Myös tilojen vajaakäyttöä pyritään mi-
nimoimaan selvittämällä, milloin ja millaisia yhteiskäyttötiloja asukkaat tarvitsevat. Kysely
tunnetaan keskeisenä menetelmänä survey-tutkimuksessa. Kyselytutkimuksen avulla on
mahdollista saavuttaa suuri vastaajajoukko ja kerätä aineistoa standardoidusti. Asiat siis ky-
sytään kaikilta vastaajilta samalla tavalla. Kyselytutkimuksen etuna voidaan pitää sitä, että
sen avulla saadaan yleensä kerättyä laaja tutkimusaineisto. Huolellisesti suunnitellun ja ra-
kennetun vastauslomakkeen avulla aineistoa voidaan tallentaa ja analysoida digitaalisesti.
Kyselytutkimukseen liittyy kuitenkin myös heikkouksia, joita voivat olla esimerkiksi aineis-
ton pinnallisuus ja tutkimuksen teoreettinen vaatimattomuus. Lisäksi vastaajien suhtautumi-
sen vakavuutta kyselyyn ei voida tietää, eikä myöskään väärinymmärryksiä voida kontrol-
loida. (Hirsjärvi et al. 2009, s.193-199.) Kyselyn vastausten tulkinnassa tulee ottaa huomi-
oon myös -ajattelu. Asukkaat voivat siis vastata kyselyyn eri
tavalla, mitä he todellisuudessa olisivat valmiita toimimaan, esimerkiksi maksuhalukkuu-
tensa osalta.

Kysely pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman perusteellisesti ennakkoon, sillä huolelli-
sesti suunnitellun kyselyn aineisto on myös helpommin analysoitavissa. Kysely toteutetaan
osana Skanssin älykaupunginosan suunnittelua, mutta kysymykset muotoiltiin siten, että ky-
selyn tuloksia voidaan hyödyntää myös muussa tilasuunnittelussa. Kyselyn kysymykset voi-
daan jakaa avoimiin kysymyksiin ja monivalintakysymyksiin (Hirsjärvi et al. 2009, s.198-
199). Tässä kyselyssä pyrittiin kuitenkin välttämään avoimia kysymyksiä, sillä ne eivät tä-
män tyyppisessä verkkokyselyssä välttämättä motivoi vastaamaan samalla tavalla, kuin mo-
nivalintakysymykset. Kysymyksissä suosittiin valmiita vastausvaihtoehtoja siten, että vas-
taaminen olisi mahdollisimman selkeää ja nopeaa. Lisäksi kyselyn yhteyteen järjestettiin ar-
vonta, jossa vastaajalla oli mahdollisuus voittaa 50 euron K-ryhmän lahjakortti. Kyselyä
varten muotoiltiin suomen- ja ruotsinkielinen saatekirje.
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Tämä tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena koskien Turun Skanssin kaupunginosan yhteisti-
loja. Koska Skanssi on vasta rakenteilla oleva kaupunginosa, ei alueella ole tällä hetkellä
vielä juurikaan asukkaita. Tämän takia tulevien asukkaiden tilatarpeita pyritään ennakoi-
maan muiden alueiden asukkaiden tilatarpeiden pohjalta. Turun seutua voidaan pitää vertai-
lukelpoisena tutkimusalueena. Myös satunnaiset vastaukset Turun alueen ulkopuolelta voi-
daan ottaa mukaan tutkimustuloksiin, sillä myös niitä voidaan pitää edustavina. Kysely pi-
dettiin kaikille avoimena siten, että kaikki linkin avaavat henkilöt voivat vastata siihen. Vas-
tausoikeutta ei siis rajattu vastaajan asuinpaikan perusteella. Verkkokyselyä kuitenkin jaet-
tiin sellaisissa kanavissa, jotka tavoittavat etupäässä Turun seudulla asuvia henkilöitä.

Tarjoajanäkökulmaa selvittävä kysely päätettiin kohdistaa kouluihin, sillä Turun seudun
koulut tarjoavat tällä hetkellä joitakin tiloja asukkaiden yhteiskäyttöön. Lisäksi koulujen ti-
loja käyttämällä voidaan vähentää näiden tilojen vajaakäyttöä, joka on etenkin iltaisin ja vii-
konloppuisin hyvinkin suurta. Turun kaupungissa toimii tällä hetkellä 32 perusopetusta tar-
joavaa koulua. Näiden koulujen joukosta valittiin 20 koulua, joiden rehtoreille kysely lähe-
tettiin. Rehtoreille lähetetty kysely laadittiin Webropol-työkalun avulla ja kyselyn linkki saa-
teteksteineen lähetettiin koulujen rehtoreille henkilökohtaisesti sähköpostitse. Rehtoreille lä-
hetetty kysely poikkesi asukaskyselystä, sillä rehtoreille suunnattu kysely sisälsi pelkkiä
avoimia kysymyksiä. Kysymykset muotoiltiin kuitenkin niin, että rehtoreiden oli helppo vas-
tata niihin ja että vastaamiseen ei kulunut kymmentä minuuttia kauempaa. Kysymykset kos-
kivat koulutilojen ulkopuolista käyttöä ja siihen liittyviä toiveita ja kokemuksia.

3.2 Kyselyiden rakenteet ja sisällöt
3.2.1 Asukaskysely
Asukaskyselylle asetettiin ensin tavoitteet siitä, mitä kyselyn avulla halutaan selvittää. Yh-
dessä Turun kaupungin ja 6Aika-hankkeen edustajien kanssa määriteltiin aihealueet, joihin
tutkimuksessa haluttiin keskittyä. Jotta kysely saatiin pidettyä vastaajaystävällisenä ja yti-
mekkäänä, tuli aihealueet karsia olennaisiin. Kysely pyrittiin pitämään kohtuullisen pitui-
sena myös kysymysmäärällisesti. Vastausajan tavoitepituudeksi asetettiin 10-15 minuuttia
ja kyselyn
mistä haluttiin välttää ja kysymykset karsittiin sellaisiin, joiden vastauksia voidaan hyödyn-
tää suunnittelussa jollakin tapaa. Aihealueiden hahmottelussa otettiin huomioon myös aiem-
min tehdyt selvitykset. Aiemmista selvityksistä saadut kokemukset ja niissä käytetyt kysy-
mykset auttoivat muotoilemaan tämän työn tutkimuksesta kokonaisuuden, jonka avulla saa-
daan selvitettyä mahdollisimman tarkasti tarpeita, mutta kuitenkin pidettyä kysely vastaa-
jaystävällisenä. Valittujen teemojen myötä kyselyn runko muotoiltiin ja hahmoteltiin tar-
kemmat kysymykset. Kyselyn rungon muodostaviksi teemoiksi valikoituivat:

Tilan käyttötarkoitus
Tilatarpeiden ajankohta ja toistuvuus
Tarvittavan tilan koko
Tilan tärkeät ominaisuudet ja varustelu
Tilan sijainti
Tilan hinta
Varaaminen ja oheispalvelut
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Kun kyselylle oli saatu näiden teemojen avulla muotoiltua runko, muodostettiin aihealueista
tarkemmat kysymykset. Asukaskyselyn rakenne on esitetty kuvassa 5, josta näkyy myös ky-
selyn jakautuminen valittua käyttötarkoitusta koskeviin kysymyksiin sekä yleisiin kysymyk-
siin. Julkaistu asukaskysely on nähtävillä liitteessä 1. Liitteen kysely on muilta osin julkais-
tua vastaava, mutta valittua käyttötarkoitusta koskevat kysymykset (ks. kuva 5) on yksinker-
taisuuden vuoksi esitelty vain yhden esimerkkitilan (askartelu-/harrastetila) osalta.

Kuva 5. Asukaskyselyn rakenne

Kyselyn alkuun sijoitettiin taustatietokysymyksiä, joiden avulla vastaajajoukkoa voidaan
jonkin verran profiloida. Taustatietokysymyksiä olivat vastaajan ikä, asuinpaikka sekä tä-
mänhetkinen (työ)tilanne. Ikää kysyttiin luomalla ikäryhmät, joista vastaaja pystyy valitse-
maan oman ikänsä sisältävän ryhmän. Vastaajan asuinpaikka haluttiin selvittää postinume-
ron tarkkuudella, jotta vastausten vertailukelpoisuutta voitaisiin arvioida tulosten läpikäyn-
nin yhteydessä. Tavoitteena oli saada mahdollisimman runsaasti vastauksia Turun seudun
alueelta, mieluiten mahdollisimman läheltä Skanssin aluetta. Vastaajaa pyydettiin täyttä-
mään oman asuinpaikkansa postinumero sekä postitoimipaikka. Lisäksi selvitettiin vastaajan
elämäntilanne pyytämällä vastaajaa valitsemaan tämänhetkistä tilannetta parhaiten vastaava
vaihtoehto. Vastausvaihtoehtoina oli peruskoululainen, opiskelija, työssäkäyvä, työtön, van-
hempainvapaalla, eläkeläinen ja muu (vapaa tekstikenttä vastauksen tarkentamista varten).
Taustatietokysymykset määriteltiin pakollisiksi, jotta vastaajien profilointi onnistuisi tutki-
mustulosten läpikäyntivaiheessa.
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Taustakysymysten jälkeen selvitettiin minkä tyyppisille yhteiskäyttötiloille vastaajalla voisi
olla tarvetta. Tilatarpeen tyyppi päätettiin selvittää käyttötarkoituksen kautta. Käyttötarkoi-
tukseen annettiin valmiit vastausvaihtoehdot, jotta kysymyksen tarkoitus tulisi selkeimmin
esille. Vaihtoehdot käyttötarkoitukselle muotoiltiin yhdessä Turun kaupungin edustajien
kanssa ottamalla huomioon olemassa olevia yhteiskäyttötiloja sekä huomioimalla asukkai-
den esittämiä toiveita. Myös aiemmissa selvityksissä esitetyt käyttötarkoitusehdotukset otet-
tiin huomioon. Vastaajalle annettiin mahdollisuus valita useampi vaihtoehto käyttötarkoi-
tusten joukosta. Vaihtoehtojen joukkoon päätettiin myös lisätä avoin vaihtoehto, sillä kaik-
kia käyttötarkoituksia ei ollut järkevää eikä edes mahdollista listata vaihtoehtoihin. Avoin
vaihtoehto mahdollistaa myös vapaamuotoisen ideoinnin ja saattaa tuoda ilmi toteutuskel-
poisia ehdotuksia. Tilatarpeet ovat varmasti hyvin vaihtelevia asukkaiden keskuudessa eikä
alla luetellut käyttötarkoituksetkaan varmasti ole täysin yksiselitteisiä. Käyttötarkoitus-ky-
symyksen avulla saadaan kuitenkin suuntaa-antavaa tietoa siitä, minkä tyyppisille tiloille
asukkaiden keskuudessa on eniten kysyntää. Kysynnän perusteella voidaan muodostaa sel-
laista tilatarjontaa, joka vastaa mahdollisimman monipuolisesti asukkaiden tarpeita. Alla on
lueteltu kyselyssä listatut käyttötarkoitusvaihtoehdot ja tarkennettu vielä mitä kullakin vaih-
toehdolla tarkoitetaan.

Askartelu-/harrastetila
Tila, jossa on mahdollista tehdä esimerkiksi käsitöitä, nikkaroida tai kunnostaa pyö-
rää. Tähän kategoriaan voidaan laskea myös bänditilat ja muut musiikin harrastami-
seen käytettävät tilat. Tähän vaihtoehtoon lisättiin avoin tekstikenttä, joka mahdol-
listaa vastaajalle käyttötarkoituksen tarkemman kuvauksen.

Juhlatila
Juhlien järjestämiseen tarkoitettu tila. Oletuksena tilassa on jonkin verran avointa
tilaa sekä mahdollisuus järjestää ruokailu. Tila on kuitenkin monikäyttöinen ja mah-
dollistaa myös muunlaisen käyttötarkoituksen.

Keittiö
Keittiöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista tilaa, jonka pääasiallinen tarkoitus
on toimia keittiönä. Tällainen tila voisi olla esimerkiksi koulun kotitalousluokka.

Kokoustila
Kokoustilassa voidaan järjestää erilaisia kokoontumisia. Kokoustilassa on kokouk-
sen järjestämisen mahdollistava varustelu eli esimerkiksi pöydät ja tuolit sekä video-
tykki.

Majoitustila
Majoitustilalla tarkoitetaan sellaista tilaa, jossa on mahdollisuus yöpyä. Majoitustila
voi olla yksittäinen huone, mutta myös esimerkiksi kokonainen mökki.

Näyttelytila
Näyttelytila on sellainen avoin tila, jossa on mahdollista järjestää erilaisia näyttelyitä
ja tilaisuuksia. Näyttelytilalle tärkeä ominaisuus on sen muunneltavuus ja tilassa tu-
lisikin pystyä vaikuttamaan esimerkiksi sen valaistukseen.
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Opiskelutila
Opiskelutila on sellainen monikäyttöinen tila, joka mahdollistaa opiskelun ja ryhmä-
töiden tekemisen.

Saunatila
Saunatila on tila, joka varataan pääasiassa saunomista varten. Saunatila saattaa siis
sisältää myös muita tiloja itse saunan lisäksi.

Säilytys-/varastotila
Säilytys- ja varastotilalla tarkoitetaan tilaa, johon on mahdollista varastoida erilaisia
tavaroita tai kulkuneuvoja eri pituisiksi ajanjaksoiksi.

Työskentely-/etätyötila
           Työskentely- ja etätyötila on sellainen monikäyttöinen tila, joka mahdollistaa
            rauhallisen (pääte)työskentelyn.

Urheilu-/liikuntatila
Urheilu- ja liikuntatilalla voidaan tarkoittaa hyvin erilaisia tiloja. Yhteistä näille ti-
loille kuitenkin on, että tilaa käytetään pääasiassa jonkin urheilulajin harjoittamiseen.
Tähän vaihtoehtoon lisättiin tekstikenttä, johon vastaaja voi täsmentää käyttötarkoi-
tusta.

Muu tila, mikä?
Koska vaihtoehdot eivät sisällä kaikkia mahdollisia käyttötarkoituksia, päätettiin
vaihtoehtoihin lisätä myös avoin vaihtoehto. Avoin tekstikenttä mahdollistaa myös
täysin uusien ideoiden esittämisen.

Kun vastaaja oli valinnut tarvittavien tilojen käyttötarkoituksen tai useamman käyttötarkoi-
tuksen, selvitettiin kuinka usein tiloille olisi tarvetta ja kuinka pitkäksi aikaa kerrallaan. Jotta
kyselyn tuloksia voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin tilojen suunnittelussa, kysyt-
tiin jokaiselle valitulle käyttötarkoitukselle erikseen ajallinen arvio. Eli jos vastaaja oli va-
linnut käyttötarkoitukseksi esimerkiksi kokoustilan ja saunatilan, avautui molemmille vaih-
toehdoille omat kysymykset ajankohdasta. Ensiksi kysyttiin tilan käytön toistuvuudesta.
Toistuvuuteen annettiin vaihtoehdoiksi kertavuokraus, vakiovuoro ja jatkuva vuokraus. Ker-
tavuokrauksella tarkoitetaan kertaluonteista vuokrausta, jolloin tilasta maksetaan käytön pi-
tuuden mukaan esimerkiksi tuntivuokraa. Vakiovuoro on esimerkiksi kerran viikossa sa-
maan aikaan toistuva vuoro, johon käyttäjällä on jatkuva varaus. Tilalla on kuitenkin myös
useita muita käyttäjiä muina ajankohtina.

Jatkuva vuokraus tarkoittaa sellaista tilan vuokrausta, joka mahdollistaa käyttäjälle tilan eks-
klusiivisen käytön. Tila voi olla vuokrattuna samalle käyttäjälle esimerkiksi puoli vuotta ja
tuona aikana tilalla ei ole muita käyttäjiä. Mikäli vastaaja valitsi jatkuvan vuokrauksen, siir-
rettiin hänet suoraan seuraavaan kysymysaiheeseen. Kertavuokrauksen tai vakiovuoron va-
litseminen sen sijaan siirsi vastaajan jatkokysymyksiin. Ensimmäinen jatkokysymys oli tilan
käytön kesto kerrallaan. Mikäli vastaaja oli valinnut vakiovuoron, annettiin tilan käytön kes-
ton vaihtoehdoiksi 1, 2, 3, 4, 5 tai 6 tuntia sekä yli 6 tuntia, mutta alle vuorokausi. Mikäli
vastaaja oli valinnut kertavuokrauksen, annettiin vastausvaihtoehdoiksi aiemmin lueteltujen
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lisäksi vuorokausi, 1-6 vuorokautta, viikko, 1-2 viikkoa sekä yli 2 viikkoa. Suurimmaksi vaih-
toehdoksi valittiin yli 2 viikkoa, sillä tätä paljon pidemmät vuokraukset voidaan lukea jatku-
vaksi vuokraukseksi kertavuokrauksen sijaan. Lopuksi tiedusteltiin vielä tilan käytön ajan-
kohdasta eli painottuuko tilatarve aamupäivään, iltapäivään, iltaan vai yöhön.

Seuraavaksi asukaskyselyssä selvitettiin minkä kokoinen tilan tulisi olla. Myös tilan kokoa
tiedusteltaessa jokaiselle valitulle käyttötarkoitukselle avautui oma vastauskohtansa. Tilan
koko pyydettiin ilmoittamaan henkilömäärää arvioimalla. Koon arvioiminen pyydettiin te-
kemään näin, sillä henkilömäärän arvioiminen todettiin helpommaksi kuin tarvittavan neliö-
määrän ilmoittaminen. Poikkeuksena tästä oli näyttelytila sekä säilytys-/varastotila, joiden
koko pyydettiin arvioimaan neliömetreinä. Vastaaminen tehtiin liikuttamalla liukukytkintä,
vaihtoehtojen 0 ja 200 välillä. Tämän jälkeen kyselyssä siirryttiin uuteen teemaan kysymällä
tärkeitä ominaisuuksia koskien tilaa sekä tilaan tarvittavaa varustelua. Myös tässä kohdassa
vastaajalle avautui kysymysvaihtoehdot sen mukaan, mitkä käyttötarkoitukset hän oli kyse-
lyn alussa valinnut. Tilan tärkeitä ominaisuuksia selvitettiin antamalla valmiita vastausvaih-
toehtoja, joista vastaajan tuli valita 1-4 tärkeintä asiaa koskien varattavaa tilaa. Vastausvaih-
toehtoina tässä kohdassa olivat:

Tilan edullisuus
Tilan siisteys
Tilan muunneltavuus
Tilan varustelu
Läheiset palvelut (esim. kauppa, ravintola)
Tilan viihtyisyys
Saavutettavuus, julkiset liikenneyhteydet
Tilan ympäristöystävällisyys
Parkkipaikka
Tilan esteettömyys
Tilaan saatavat oheispalvelut

Vaihtoehtojen määrä haluttiin pitää maltillisena, mutta kuitenkin riittävän informatiivisena.
Näiden vaihtoehtojen avulla saadaan riittävän hyvä käsitys tärkeistä ominaisuuksista ja näh-
dään mitkä tekijät painottuvat tärkeiden asioiden joukossa. Tilan tärkeiden ominaisuuksien
jälkeen vastaajaa pyydettiin valitsemaan tilaan tarvittava varustelu. Vaihtoehtoina annettiin
21 varusteen lista sekä avoin vastausvaihto, jonka tekstikenttään vastaaja pystyi kirjoitta-
maan muuta tarvitsemaansa varustelua. Kysymys tarvittavasta varustelusta ei kuitenkaan ol-
lut vastaajalle pakollinen kysymys, sillä kaikkiin tiloihin ei välttämättä tarvita sen erityisem-
pää varustelua.

Tämän jälkeen kyselyssä siirryttiin yleisiin kysymyksiin. Näiden kysymysten tarkoituksena
oli palvella laajemmin tilasuunnittelua ja antaa Turun kaupungille hyödyllistä tietoa koskien
asukkaiden mieltymyksiä ja mielipiteitä yhteiskäyttöisistä tiloista. Tutkimuksen avulla py-
rittiin selvittämään myös, paljonko asukkaat olisivat mahdollisesti valmiita maksamaan tie-
tyn tyyppisistä yhteiskäyttöisistä tiloista. Tätä varten kyselyyn luotiin kohta, jossa vastaajaa
pyydettiin liukukytkimen avulla (vaihtoehdot välillä 0-500) ilmoittamaan kuinka paljon
tämä olisi valmis maksamaan neljästä erilaisesta esimerkkitilasta. Liukukytkimen vaihtoeh-
dot asetettiin tarkoituksella laajalle skaalalle, jotta vastaajaa ei johdateltaisi vastausvaihto-
ehtojen avulla. Näin vastaukset pohjautuvat riippumattomaan henkilökohtaiseen arvioon.
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Kysymyksessä käytetyt esimerkkitilat olivat:

Varastotila 5 m2

Saunatila 15 henkilöle

Sijainnillisia tekijöitä selvitettiin tekemällä teemasta oma kysymyskohtansa. Vastaajaa pyy-
dettiin ilmoittamaan, miten hän kokee lueteltujen sijaintiin liittyvien tekijöiden vaikuttavan
tilan houkuttelevuuteen. Vastaaja valitsi vaihtoehtojen 1-5 väliltä sopivan vaihtoehdon siitä,
kuinka paljon hän kokee kunkin tekijän vaikuttavan tilan houkuttelevuuteen. Asteikolla
vaihtoehto 1 edusti mielipidettä Vähentää tilan houkuttelevuutta ja vaihtoehto 5 taas Lisää
tilan houkuttelevuutta. Sijaintiin liittyvät tekijät, joita vastaajalta kysyttiin, olivat: sijainti
keskustassa, sijainti lähellä kotia, sijainti koulun yhteydessä, sijainti kauppakeskuksessa
sekä sijainti Skanssin alueella. Tämä kohta kyselystä pidettiin pakollisena, sillä tutkimuksen
kannalta pidettiin tärkeänä saada selville mahdollisimman kattavasti vastaajien mielipiteet
sijainnin vaikutuksesta tilan houkuttelevuuteen.

Kyselyn lopuksi siirryttiin vielä kyselyn viimeisiin teemoihin eli tilan varaamiseen ja oheis-
palveluihin. Turun kaupungille ollaan kehittämässä yhtenäistä varausjärjestelmää, jonka
avulla käyttäjä voisi varata yhteiskäyttötiloja kaikkiin käyttötarkoituksiin. Järjestelmän ke-
hittämistä varten varaamisesta ja varausjärjestelmästä tehtiin avoin, vapaaehtoinen kysy-
myskohta. Avoimen vastauksen avulla haluttiin varmistaa, ettei vastausvaihtoehtoja rajata
millään tavalla. Näin on mahdollista saada sellaisia ehdotuksia, joita järjestelmän kehittämi-
sessä ei ole vielä muutoin tullut esille. Kysymys tilaan liittyvistä oheispalveluista pidettiin
myös vapaaehtoisena, sillä oletettiin, että kaikilla käyttäjillä ei ole tarvetta oheispalvelun
käyttöön. Kysymyskohtaan annettiin kuitenkin vapaan tekstikentän lisäksi muutama valmis
vastausvaihtoehto selventämään sitä, mitä tilaan liittyvällä oheispalvelulla tarkoitetaan. Val-
miit vastausvaihtoehdot olivat siivous, pitopalvelu, vahtimestaripalvelu sekä kuljetuspal-
velu. Vastattuaan kyselyyn vastaaja ohjattiin vielä automaattisesti sivulle, jolla hän halutes-
saan pystyi osallistumaan lahjakortin arvontaan.

3.2.2 Kysely koulujen yhteiskäyttötiloista
Rehtoreille lähetetty kysely on nähtävissä kokonaisuudessaan liitteessä 2. Kaikki kysymyk-
set sisälsivät avoimen vastauskentän, jossa vastauksen pituutta ei oltu rajattu. Kyselyn aluksi
taustatietoina kysyttiin kyseessä olevan koulun nimi sekä oppilasmäärä. Tämän jälkeen siir-
ryttiin suoraan kysymyksiin koskien koulun tilojen nykyistä käyttöä. Rehtoreille lähetetty
kysely haluttiin pitää mahdollisimman ytimekkäänä, jotta saataisiin varmistettua mahdolli-
simman korkea vastausprosentti. Näin ollen esimerkiksi kysymykset tilojen hinnoittelusta
tai muut yksityiskohtaisemmat kysymykset jätettiin kyselystä suoraan pois. Ensimmäinen
varsinainen kysymys koski sitä, millaisia tiloja koululla on tällä hetkellä koulutoiminnan
ulkopuolisessa käytössä. Tämän jälkeen kysyttiin sitä, millaisessa vuokrauksessa (kerta- vai
jatkuva) nämä tilat ovat.

Seuraavaksi siirryttiin kysymyksiin, joissa oli mahdollisuus esittää toiveita ja muutosehdo-
tuksia koskien koulutilojen ulkopuolista käyttöä. Tällä hetkellä koulutilojen varaus toimii
monesti suoraan rehtorin kautta, joten rehtoreilta kysyttiin, millainen varausjärjestelmä olisi
heidän mielestään toimivin. Vain pieni osa Turun koulujen tiloista on tällä hetkellä avattuna
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ulkopuoliseen käyttöön, joten rehtoreilta kysyttiin, että voisivatko he harkita muidenkin ti-
lojen avaamista yhteiskäyttöön ja millaisia toimenpiteitä tämä vaatisi. Lopuksi vielä kysyt-
tiin muita mahdollisia toiveita ja ehdotuksia koskien koulutilojen ulkopuolista yhteiskäyttöä.
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4 Tulokset
4.1 Verkkokysely asukkaille
Verkkokyselyä asukkaille pidettiin avoimena välillä 23.3.-6.4.2018. Vastauksia kyselyyn
saatiin yhteensä 137 kappaletta, joista suurin osa kyselyn ensimmäisten päivien aikana.
Kaikki saadut vastaukset voitiin hyväksyä. Kyselyä markkinoitiin sen julkaisemispäivänä
Turun kaupungin Facebook-sivuilla, Turun kaupungin Twitter-tilillä, Turun kaupungin ko-
tisivuilla sekä Skanssin kaupunginosan kotisivuilla. Linkki kyselyyn saateteksteineen jul-
kaistiin kunkin kanavan uutisvirtaan, jolloin se siirtyi jonkin ajan päästä pois kanavien etu-
sivuilta. Tämän vuoksi kyselyä markkinoitiin sivuilla vielä uudelleen muutama päivä ennen
kyselylinkin sulkemista. Kaikki linkin nähneet pystyivät vastaamaan kyselyyn. Vastauspro-
senttia ei täten voida määrittää, sillä linkin nähneiden henkilöiden lukumäärää ei voida sel-
vittää.

Kysely alkoi taustatietokysymyksillä. Kysymällä vastaajan taustatietoja vastaajajoukkoa
pystyttiin profiloimaan sekä selvittämään vastaajien edustavuutta koko populaatiosta. Ky-
sely haluttiin kuitenkin pitää anonyyminä, joten taustatietokysymykset eivät sisältäneet yk-
silöiviä kysymyksiä. Vastaajien taustatietoina kysyttiin vastaajan ikäryhmää, asuinpaikkaa
sekä tämänhetkistä tilannetta. Kyselyyn vastanneista selvä enemmistö oli nuoria aikuisia;
62% vastaajista oli 18-35 vuotiaita. Vastaajien ikäjakauman painottuminen nuoriin aikuisiin
voidaan selittää etenkin sillä, että kysely ja sen markkinointi toteutettiin verkossa. Nuoret ja
nuoret aikuiset ovat aktiivisimpia internetin käyttäjiä, kun taas vain 31% 75-89 vuotiaista
suomalaisista ilmoittaa käyttävänsä internetiä (Tilastokeskus 2016). Vastaajia saatiin kai-
kista muista ikäryhmistä paitsi alle 18-vuotiaista ja yli 75-vuotiaista. Alle 18-vuotiaiden
puuttuminen vastaajien joukosta ei kuitenkaan aiheuta tulosten suurta vääristymää, sillä ala-
ikäisten mahdollisuus varata tiloja yhteiskäyttöön on vähintäänkin rajallinen.

Kyselyn kohdistaminen Turun seudun asukkaille onnistui tavoitellusti, sillä lähes 90% vas-
taajista ilmoitti asuinkunnakseen Turun. Kun mukaan lasketaan vastaukset myös muualta
Turun seudulta eli Kaarinasta, Raisiosta ja Liedosta, jopa 94,9 prosentilla vastaajista oli
asuinpaikka Turun seudun alueella. Vastaajista suurin osa ilmoitti olevansa työssäkäyvä
(61,3%) tai opiskelija (21,9%). Vähiten edustajia oli eläkeläisistä (2,9%) ja vanhempainva-

m tämän vaih-
toehdon valinneista henkilöistä ilmoitti lisätietokentässä olevansa yrittäjä. Kaikista vastaa-
jista kuusi henkilöä eli 4,4% ilmoitti olevansa työttömiä. Kun verrataan näitä tuloksia koko
Turun lukuihin, huomataan etteivät ne ole täysin koko populaatiota edustavia; esimerkiksi
helmikuussa 2018 koko Turun työttömyysaste oli 12,8% (Turku 2018b). Vastaajien demo-
grafiset tiedot on esitelty tarkemmin taulukossa 2. Absoluuttinen frekvenssi kuvaa vaihtoeh-
don valinneiden vastaajien lukumäärää (N) ja suhteellinen frekvenssi (%) kunkin vaihtoeh-
don valinneiden vastaajien lukumäärää suhteessa kaikkiin vastaajiin (N=137).
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Taulukko 2. Vastaajien demografiset tiedot

            Frekvenssi
        Absoluuttinen (N)       Suhteellinen (%)

Ikä Alle 18 0 0
18-25 38 27,74
26-35 47 34,30
36-45 24 17,52
46-55 15 10,95
56-65 11 8,03
66-75 2 1,46
Yli 75 0 0

Asuinpaikka Turku 123 89,78
Kaarina 4 2,92
Raisio 2 1,45
Lieto 1 0,73
Salo 1 0,73
Somero 1 0,73
Espoo 3 2,19
Helsinki 2 1,46

Tämänhetkinen Peruskoululainen 0 0
tilanne Opiskelija 30 21,90

Työssäkäyvä 84 61,31
Työtön 6 4,38
Vanhempainvapaalla 5 3,65
Eläkeläinen 4 2,92
Muu 8 5,84

4.1.1 Tilan käyttötarkoitus
Seuraavaksi kyselyssä siirryttiin yhteiskäyttötiloja koskeviin kysymyksiin. Ensimmäiseksi
vastaajan tuli valita tarvittavan tilan käyttötarkoitus tai tarvittavien tilojen käyttötarkoitukset.
Vastaajalla oli siis mahdollisuus valita 1-12 vaihtoehdon väliltä. Yhteensä vastaajat tekivät
465 valintaa koskien tilan käyttötarkoitusta. Useat vastaajista ovat siis valinneet enemmän
kuin yhden käyttötarkoitusvaihtoehdon. Selkeästi eniten valintoja sai juhlatila, joka valittiin
84 kertaa, mikä edustaa 61,31% vastaajista. Toisiksi eniten valintoja tuli saunatilaan 69 va-
linnalla, edustaen 50,36% vastaajista. Kolmanneksi suosituin käyttötarkoitus oli työsken-
tely- ja etätyötila, jonka valitsi 43,07% vastaajista. Huomionarvoista on, että kaikkiin käyt-
tötarkoituksiin tehtiin valinta ja jopa vähiten valintoja saaneen vaihtoehdon, eli keittiön, va-
litsi 6,57% vastaajista. Taulukossa 3 on esitetty tarkemmin käyttötarkoitusta koskevat valin-
nat. Absoluuttinen frekvenssi kuvaa sitä lukumäärää, kuinka monta kertaa kyseinen käyttö-
tarkoitus on valittu. Suhteellinen frekvenssi puolestaan kertoo kunkin käyttötarkoituksen va-
lintojen määrän suhteessa kaikkiin tehtyihin valintoihin (N=465). Taulukon oikeassa reu-
nassa näkyy prosenttimääräinen luku siitä, kuinka suuri osa vastaajista (N=137) on valinnut
kyseisen vaihtoehdon vähintään yhdeksi käyttötarkoitusvaihtoehdoksi.
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Taulukko 3. Tilan käyttötarkoitus- valinnat

                    Frekvenssi
Absoluuttinen (N)     Suhteellinen (%)      Vastaajista (%)

Juhlatila 84     18,06             61,31
Saunatila 69     14,84             50,36
Työskentely-/etätyötila 59     12,69             43,07
Kokoustila 53     11,40             38,69
Urheilu-/liikuntatila 41       8,82             29,93
Askartelu-/harrastetila 38       8,17             27,74
Opiskelutila 35       7,53             25,55
Säilytys-/varastotila 26       5,59             18,98
Majoitustila 24       5,16             17,72
Näyttelytila 15       3,23             10,95
Muu tila 12       2,58               8,76
Keittiö  9       1,94               6,57
Yhteensä                     465   100,00

Vaihtoehdoissa urheilu-/liikuntatila, askartelu-/harrastetila ja muu tila oli mahdollista kir-
joittaa vapaaseen kenttään tarkentava kuvaus tilan käyttötarkoituksesta. Kaikkiin näihin
vaihtoehtoihin tuli useita tarkentavia kuvauksia. Urheilu- ja liikuntatilan tarkentavissa ku-
vauksissa toistuivat etenkin kuntosali sekä uima-allas. Lisäksi kuvauksissa oli muutamia
harvinaisempia ehdotuksia kuten kiipeilyseinä sekä padel-kenttä. Askartelu- ja harrastetilan
tarkentavissa kuvauksissa toistuivat tilat erilaisia puu- ja metallitöitä varten sekä tilat musii-
kin harrastamista varten. Puu- ja metallitöitä varten tarkoitettuun tilaan toivottiin käytettä-
väksi erilaisia koneita ja työvälineitä. Näiden lisäksi muutamassa kuvauksessa ehdotettiin
sopivaa tilaa auton huoltoa ja pesua varten. Musiikin harrastamiseen tarkoitetuilta tiloilta

Vaihtoehdon
muu tila osalta tarkentavat kuvaukset olivat odotetusti vaihtelevia. Kuvaukset sisälsivät
muun muassa toiveita erilaisista tapahtumatiloista sekä ehdotuksen yhteiskäyttöautosta.

4.1.2 Tilan käytön toistuvuus ja ajankohta
Kyselyn seuraava osio koski tilan käytön toistuvuutta ja ajankohtaa. Kysymyskohtien määrä
riippui vastaajan käyttötarkoitusvalinnoista, sillä kaikista valituista käyttötarkoituksista au-
kesi oma kysymyskohtansa. Tilan käytön toistuvuutta koskevat valinnat käyttötarkoituksit-
tain on esitetty taulukossa 4. Valinnat on esitetty kyseisen toistuvuuden valintojen määrän
suhteessa kaikkiin tehtyihin käyttötarkoituksen toistuvuuden valintoihin: esimerkiksi ko-
koustilan toistuvuutta koskevia valintoja on tehty yhteensä 53 kappaletta, josta kertavuok-
rauksia koskevia valintoja on 47 kappaletta. Tällöin kokoustilan kertavuokrauksen toistu-
vuuden luku on 47/53 eli 88,68%. Toistuvuutta arvioitaessa vastausvaihtoehtoina olivat ker-
tavuokraus, vakiovuoro ja jatkuva vuokraus. Taulukosta 4 voidaan havaita, että tilankäytön
toistuvuuden valinnat vaihtelevat selkeästi valitun käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi
juhlatilan käytön toistuvuus on vastausten mukaan lähes pelkästään kertaperusteista vuok-
rausta (97,62% kyseisen käyttötarkoituksen valinneista vastaajista), kun taas kaikki säilytys-
ja varastotilavaihtoehdon valinneista vastaajista arvioivat kyseisen tilan käytön olevan jat-
kuvaa. Kyseisten tilojen käyttöä ajatellen nämä tulokset tuntuvat hyvinkin loogisilta. Työs-
kentely- ja etätyötilan käytön toistuvuudessa oli eniten hajaannusta, sillä valinnat jakautuivat
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lähes tasaisesti kolmen vaihtoehdon kesken. Tämä johtunee siitä, että työskentelytilaa voi-
daan vuokrata esimerkiksi pienen yrityksen pidempiaikaiseen käyttöön, tai sitten yksittäisen
työntekijän käyttöön etäpäivää varten kertaperusteisesti tai esimerkiksi vakiovuorolla kerran
viikossa. Odotetusti eniten vakiovuoroperusteista käyttöä olisi urheilu- ja liikuntatilalle, jos-
kin noin kolmannes kyseisen käyttötarkoituksen valinneista vastaajista suosi kertavuok-
rausta.

Taulukko 4. Tilan käytön toistuvuus- valinnat

Tilan käytön toistuvuus (%)
Kertavuokraus          Vakiovuoro Jatkuva vuokraus

Askartelu-/harrastetila          57,90 23,68            18,42
Juhlatila          97,62   1,19              1,19
Keittiö          77,78 22,22                   0
Kokoustila          88,68   9,43              1,89
Majoitustila          91,67   8,33                   0
Näyttelytila          86,67        0             13,33
Opiskelutila          40,00 40,00             20,00
Saunatila          85,51 13,04               1,45
Säilytys-/varastotila                 0        0             100,0
Työskentely-/etätyötila          35,59 33,90             30,51
Urheilu-/liikuntatila          29,27 58,54             12,19
Muu tila          58,33 16,67             25,00

Kaikkien käyttötarkoitusten toistuvuuksien keskiarvot on esitetty kuvassa 6. Kuvasta voi-
daan havaita, että selvästi eniten kysyntää on tiloille, joiden vuokraus on kertaperusteista,
vaihtoehdon keskiarvon ollessa noin 62%. Sen sijaan jatkuvan vuokrauksen ja vakiovuoroon
perustuvan vuokrauksen suosio on yhtä suurta, molempien keskiarvojen ollessa noin 19%.
Tulee kuitenkin muistaa, että useissa tapauksissa vuokrauksen toistuvuus riippuu selkeästi
tilan käyttötarkoituksesta.

Kuva 6. Tilan käytön toistuvuus, vaihtoehtojen keskiarvot



36

Vastaajia pyydettiin arvioimaan myös tilan käytön kestoa. Vastaaja pystyi valitsemaan kul-
lekin käyttötarkoitukselle arvioidun käytön keston kerrallaan valmiiden vastausvaihtoehto-
jen joukosta. Vastausvaihtoehdot oli rajattu sen mukaan, oliko vastaaja valinnut kertavuok-
rauksen, vakiovuoron vaiko jatkuvan vuokrauksen. Lisäksi vastaajaa pyydettiin valitsemaan
tilan käytön arvioitu ajankohta vuorokaudesta. Vastaajalla oli mahdollisuus valita ajankoh-
daksi useampi kuin yksi vaihtoehto. Taulukossa 5 on esitetty käyttötarkoitusten suosituim-
mat arvioidut kestot sekä suosituimmat käytön ajankohdat. Kaikkien käyttötarkoitusten ar-
vioiduista tilan käytön kestoista sekä ajankohdista on esitetty suosituimmat vaihtoehdot sekä
prosenttiluku siitä, kuinka todennäköisesti kyseinen vaihtoehto on valittu muiden vaihtoeh-
tojen joukosta.

Taulukko 5. Tilan käytön kesto ja ajankohta

  Tilan käytön kesto kerrallaan Käytön ajankohta
                         (%)    (%)

Askartelu-/harrastetila 3 tuntia 35,48 Ilta 92,86

Juhlatila 6-24 tuntia 26,51 Ilta 95,08

Keittiö 3 tuntia 33,34 Ilta 77,78

Kokoustila 2 tuntia 40,39 Iltapäivä 72,00

Majoitustila 1-6 vrk 41,67 Yö 100,0

Näyttelytila Yli 2 vk 30,77 Ilta 100,0

Opiskelutila 3 tuntia 39,29 Iltapäivä 92,86

Saunatila 6-24 tuntia 22,06 Ilta 98,46

Säilytys-/varastotila - -

Työskentely-/etätyötila 6-24 tuntia 39,02 Iltapäivä 87,80

Urheilu-/liikuntatila 2 tuntia 52,78 Ilta 85,71

Muu tila 3 tuntia 44,45 Iltapäivä 62,50

Taulukkoa tarkastelemalla voidaan havaita, että tilan käytön kesto vaihtelee runsaasti riip-
puen tilan käyttötarkoituksesta. Suurinta osaa tiloista arvioitiin käytettävän muutamia tun-
teja, mutta näyttelytilan käytön arvioitiin olevan viikko tai yli kaksi viikkoa. Majoitustilaa
arvioitiin tarvittavaksi vähintään yhdeksi vuorokaudeksi. Lyhimmäksi tilan käytön kesto on
arvoitu kokoustilalle sekä urheilu- ja liikuntatilalle. Tilan käytön ajankohta painottui selke-
ästi iltaan ja iltapäivään. Koska kaikki vastanneet ymmärrettävästi arvioivat säilytys- ja va-
rastotilojen vuokrauksen olevan jatkuvaa vuokrausta, ei kyseisestä käyttötarkoituksesta
saatu vastauksia tähän kysymysosioon.



37

4.1.3 Tilan koko
Vastaajaa pyydettiin arvioimaan tarvittavan tilan kokoa. Yhteiskäyttötilan kokoa pyydettiin
arvioimaan käyttötarkoituksen mukaan joko henkilö- tai neliömääräisesti. Henkilöiden mää-
rän arvioinnin uskottiin olevan vastaajalle pinta-alan arviointia helpompaa, joten suurinta
osaa tiloista pyydettiin arvioimaan sen mukaan, kuinka monelle henkilölle tilan tulisi kerral-
laan sopia. Näyttelytilan sekä säilytys- ja varastotilan koko kuitenkin pyydettiin arvioimaan
neliömääräisenä, sillä näiden tilojen käyttö perustuu ennemminkin käytettävän tilan pinta-
alan suuruuteen kuin siihen, kuinka paljon henkilöitä tilaan mahtuu. Tämä tarvittavan tilan
kokoa selvittävä kysymys oli kyselyn kohdista mahdollisesti hankalin vastaajalle, sillä hen-
kilömäärää voi olla vaikea arvioida ennen todellisen tarpeen syntymistä. Tarpeet toki myös
vaihtelevat sekä vastaajien, että näiden tarpeiden välillä, joten tämän kysymyskohdan arvoja
voidaan pitää suuntaa-antavina arvioina.

Taulukossa 6 on esitetty tilastollisia tunnuslukuja arvioiduille tilan suuruuksille. Kullekin
käyttötarkoitukselle on laskettu saatujen vastausten pohjalta aritmeettinen keskiarvo, keski-
hajonta, mediaani ja moodi. Lisäksi taulukossa on ilmoitettu kunkin käyttötarkoituksen ar-
vioidulle koolle annetut minimi- ja maksimiarvot (Min ja Max). Taulukkoa tarkastellessa
havaitaan, että keskiarvo on mediaania suurempi kaikissa muissa tiloissa paitsi näyttelyti-
lassa. Osassa tiloista keskiarvo on huomattavastikin mediaania suurempi. Tästä voidaan siis
päätellä, että vastausten jakaumat poikkeavat symmetrisestä jakaumasta ja ovat oikealle- eli
positiivisesti vinoja. Jakauman ollessa positiivisesti vino, suurin osa vastauksista on siis kes-
kiarvoa pienempiä. Jakauman vinoumaa voidaan selittää ainakin suurilla yksittäisillä mak-
simiarvoilla. Lähes jokaisen käyttötarkoituksen kohdalla yksi tai kaksi vastaajaa oli antanut
hyvin suuren, muista vastauksista poikkeavan arvon arvioidulle tilan koolle. Muiden vas-
tausten sijoittuessa noin 20 henkilön paikkeille, nämä yksittäiset vastaukset olivat jopa 200
henkilöä. Mitään vastauksia ei kuitenkaan haluttu poistaa datasta, sillä kyselyn vastaukset
edustavat henkilöiden mielipiteitä. Tässä kysymyskohdassa lienee silti tarkoituksenmukai-
sinta tarkastella vastausten moodeja eli tyyppiarvoja. Moodit ilmaisevat ne arvot, joilla on
suurin frekvenssi eli siis ne vaihtoehdot, joihin on kullakin käyttötarkoituksella tehty eniten
yksittäisiä valintoja.

Taulukko 6. Tunnuslukuja tarvittavan tilan koolle

Tarvittavan tilan koko
                 Keskiarvo   Keskihajonta  Min   Mediaani    Max     Moodi

Henkilöä
Askartelu-/harrastetila 18,21 32,70 0           10        200 10
Juhlatila 74,50 49,20 1           55        200 20
Keittiö 17,33 17,66 3           12        61 6
Kokoustila 35,68 34,61 1           22        200 22
Majoitustila 36,83 43,87 1           22        197 6
Opiskelutila 22,69 24,27 1           17        104 20
Saunatila 24,80 27,47 1           16        200 10
Työskentely-/etätyötila 14,44 20,80 1            8        98 1
Urheilu-/liikuntatila 34,37 35,98 1           25        200 25
Neliötä
Näyttelytila 56,87 26,61 15          60        103 41
Säilytys-/varastotila 16,81 19,27 4            10        100 10
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Moodeja tarkastellessa huomataan, että suurimmat arvioidut henkilömäärät ovat urheilu- ja
liikuntatilalle (25 henkilöä) sekä kokoustilalle (22 henkilöä). Myös juhlatilalle ja opiskeluti-
lalle henkilöarviot ovat suhteellisen suuret moodin ollessa 20 henkilöä. Työskentely- ja etä-
työtilan moodi on ymmärrettävästi yksi henkilö, joskin kyseisessä käyttötarkoituksessa voi-
daan myös ymmärtää olevan kaksi hieman eri tyyppistä tilaa. Etätöitä tehdään yleensä yksin,
mutta sen sijaan esimerkiksi pieni yritys voi tehdä töitä työskentelytilassa muutaman ihmi-
sen voimin. Tämän käyttötarkoituksen olisi voinut jakaa kahdeksi eri käyttötarkoitukseksi,
mutta jälkeenpäin arvioiden tuloksia voidaan kuitenkin pitää valideina. Tätä voidaan perus-
tella etenkin sillä, että vastaajista neljä henkilöä eli alle 3% ilmoitti olevansa yrittäjiä. Nämä
henkilöt saattaisivat siis käyttää tilaa yrityksensä toimintaan, mutta muiden voidaan olettaa
työskentelevän tilassa pääasiassa etätyö-mielessä. Kyseisen käyttötarkoituksen moodi onkin
oletusta tukien yksi (henkilö).

4.1.4 Tärkeimmät asiat sekä tilaan tarvittava varustelu
Viimeisinä kysymyskohtina valittua käyttötarkoitusta koskevissa kysymyksissä olivat tär-
keimmät asiat koskien varattavaa yhteiskäyttötilaa sekä tilaan tarvittava varustelu. Vastaajaa
pyydettiin valitsemaan 1-4 tärkeintä asiaa koskien kutakin tilaa ja vastausvaihtoehtoina oli-
vat: tilan edullisuus; tilan siisteys; tilan muunneltavuus; tilan varustelu; läheiset palvelut
(esim. kauppa, ravintola); tilan viihtyisyys; saavutettavuus, julkiset liikenneyhteydet; tilan
ympäristöystävällisyys; parkkipaikka; tilan esteettömyys sekä tilaan saatavat oheispalvelut.
Taulukkoon 7 on kerätty kullekin tilan käyttötarkoitukselle kaksi eniten valittua tärkeää
asiaa. Lisäksi taulukossa on esitetty suhteellinen osuus siitä, kuinka moni käyttötarkoituksen
valinneista vastaajista oli valinnut kyseisen asian tärkeimpien asioiden joukkoon. Yhteensä
valintoja tilan tärkeimmästä asiasta tehtiin 1714 kappaletta.

Taulukosta huomataan, että lähes kaikissa eri käyttötarkoituksissa tilan edullisuus on tärkein
asia. Ainoastaan keittiötilassa tilan edullisuus ei ole kahden tärkeimmän asian joukossa.
Muissa käyttötarkoituksissa vähintään 80% on valinnut tilan edullisuuden tärkeäksi asiaksi.
Tilan edullisuus näinkin tärkeänä tekijänä on mielenkiintoista sikäli, että suurin osa kyselyyn
vastanneista ilmoitti olevansa työssäkäyvä. Edullisuus on kuitenkin valittu useammin tärke-
äksi ominaisuudeksi kuin esimerkiksi tilan viihtyisyys. Asiaan toki saattaa vaikuttaa kau-
pungin rooli kyselyn tilojen tarjoajana, jolloin tiloilta ei välttämättä siedetä yksityisten mark-
kinoiden tasoista tilavuokraa. Muita tärkeimpiä asioita koskien varattavaa yhteiskäyttötilaa
olivat tilan siisteys, tilan varustelu sekä saavutettavuus ja julkiset liikenneyhteydet. Vähiten
valintoja tehtiin vaihtoehtoon tilan ympäristöystävällisyys, johon tehtiin vain 15 valintaa
1714 valinnasta. Toiseksi vähiten valintoja eli 35 valintaa tehtiin vaihtoehtoon tilaan saata-
vat oheispalvelut. Tähän kysymyskohtaan tehdyt valinnat ovat tarkemmin nähtävillä liit-
teessä 3 jossa näkyvät kunkin kohdan absoluuttiset frekvenssit.
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Taulukko 7. Tärkeimmät asiat koskien varattavaa tilaa käyttötarkoituksittain

Tärkeimmät asiat koskien varattavaa yhteistilaa
(%)

Askartelu-/ Tilan edullisuus 86,84
harrastetila Tilan varustelu 65,79

Juhlatila Tilan edullisuus 80,95
Tilan viihtyisyys 65,48

Keittiö Tilan varustelu 88,89
Tilan siisteys 77,78

Kokoustila Tilan edullisuus 83,02
Saavutettavuus, 64,15
julkiset liikenneyhteydet

Majoitustila Tilan edullisuus 91,67
Tilan siisteys 75,00

Näyttelytila Tilan edullisuus 93,33
Tilan muunneltavuus 86,67

Opiskelutila Tilan edullisuus 97,14
Saavutettavuus, 77,14
julkiset liikenneyhteydet

Saunatila Tilan edullisuus 84,06
Tilan siisteys 78,26

Säilytys-/ Tilan edullisuus 92,31
varastotila Tilan siisteys 46,15

Saavutettavuus, 46,15
julkiset liikenneyhteydet
Parkkipaikka 46,15

Työskentely-/ Tilan edullisuus 84,75
etätyötila Tilan siisteys 55,93

Urheilu-/ Tilan edullisuus 92,68
liikuntatila Tilan varustelu 63,41

Muu tila Tilan edullisuus 100,0
Tilan muunneltavuus 50,00
Tilan varustelu 50,00
Saavutettavuus, 50,00
julkiset liikenneyhteydet
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Vastaajaa pyydettiin valitsemaan kullekin valitulle käyttötarkoitukselle erikseen tilaan tar-
vittava varustelu. Vastaajalle tarjottiin listaus valmiita vaihtoehtoja varustelulle sekä vaihto-

. Vastaaja pystyi valitsemaan useita eri vaihtoehtoja tai vaihtoehtoisesti
olla valitsematta yhtään vaihtoehtoa. Yhteensä valintoja tehtiin 2331 kappaletta. Taulukkoon
8 on kerätty käyttötarkoituksittain kolme eniten valintoja saanutta varusteluvaihtoehtoa sekä
prosenttiluku siitä, kuinka moni käyttötarkoituksen valinneista vastaajista on valinnut kysei-
sen vaihtoehdon. Urheilu- ja liikuntatilan, säilytys- ja varastotilan sekä muun tilan tapauk-
sissa vastaajalle ei annettu valmista varustelulistausta. Näissä käyttötarkoituksissa vastaajan
oli mahdollista kirjoittaa avoimeen tekstikenttään selitys tilaan tarvitsemastaan varustelusta.

Taulukko 8. Tilaan tarvittava varustelu käyttötarkoituksittain

Tilaan tarvittava varustelu (%)
Askartelu-/ WC 81,08
harrastetila Tuoleja 59,46

Internet-yhteys 54,05

Juhlatila Keittiö 84,34
WC 80,72
Astiasto 79,52

Keittiö Astiasto 100,0
WC 87,50
Keittiö 79,52

Kokoustila Internet-yhteys 88,46
Videotykki 84,62
Tuoleja 80,77

Majoitustila Suihku 100,0
WC 95,83
Sohva 62,50

Näyttelytila WC 61,54
Videotykki 61,54
Äänentoistolaitteet 61,54

Opiskelutila Työpöytä ja -tuoli 88,24
Internet-yhteys 85,29
WC 76,47

Saunatila Pukuhuone 94,12
WC 88,24
Suihku 86,76

Työskentely-/ Työpöytä ja -tuoli 92,98
etätyötila Internet-yhteys 84,21

WC 77,19
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Kokonaisuutta tarkasteltaessa useimmin valittu vaihtoehto on WC. Kyseinen vaihtoehto on
valittu ymmärrettävästi kolmen tärkeimmän varusteluvaihtoehdon joukkoon lähes kaikissa
käyttötarkoituksissa. Ainoastaan kokoustilan tapauksessa WC ei ollut kolmen suosituimman
vaihtoehdon joukossa, joskin siinäkin se on heti neljänneksi suosituin vaihtoehto. Toiseksi
suosituin vaihtoehto on internet-yhteys, joka on yksi suosituimmista tilaan liittyvistä varus-
teluista työskentely-, opiskelu- ja kokoustiloissa. Näiden lisäksi internet-yhteys oli myös as-
kartelu- ja harrastetilassa yksi kolmesta suosituimmasta varusteluvaihtoehdosta. Osa varus-
teluvaihtoehdoista ovat jokseenkin itsestään selviä tiettyihin tiloihin. Tällaisia tapauksia ovat
esimerkiksi suihku saunatilassa sekä keittiö keittiötilassa. Vastaajalle tarjottavaa vaihtoeh-
tolistausta ei kuitenkaan haluttu muokata käyttötarkoituksen mukaan, sillä kyselyn periaat-
teena oli kysyä asiat johdattelematta vastaajaa vastauksissaan mihinkään suuntaan.

4.1.5 Arviot tilojen hinnoista
Seuraavaksi kyselyssä siirryttiin yleisiin yhteiskäyttötiloja koskeviin kysymyksiin, jotka ei-
vät siis enää liittyneet vastaajan aiemmin tekemiin käyttötarkoitusvalintoihin. Vastaajaa
pyydettiin antamaan arvio siitä, paljonko hän olisi valmis maksamaan neljästä erilaisesta
yhteiskäyttötilasta. Esimerkkitilat olivat: kokoustila 10 henkilölle, juhlatila 50 henkilölle,
saunatila 15 henkilölle ja viiden neliön suuruinen varastotila. Vastausten tilastolliset tunnus-
luvut on koottu taulukkoon 9. Myös tässä kysymyskohdassa suuret yksittäiset maksimiarvot
muuttavat vastausten jakaumaa tehden niistä positiivisesti vinoja. Kuten tilan kokoa arvioi-
taessa, tässäkin kysymyskohdassa keskiarvot ovat mediaaneja suurempia. Moodi lienee siis
tarkoituksenmukaisin tunnusluku kuvaamaan vastaajien mielestä sopivaa hintaa.

Taulukko 9. Vastaajien tekemien arvioiden tunnusluvut esimerkkitilojen hinnoista

Esimerkkitilojen sopivat hinnat
Keskiarvo  Keskihajonta   Min  Mediaani  Max   Moodi

Kokoustila 10 henkilölle     35,42      39,05      0          25         288        20

Juhlatila 50 henkilölle     57,21      44,59      0           48        250    21;50;60

Saunatila 15 henkilölle     38,34      29,35      0           30        150        30

Varastotila 5 neliötä     32,49      33,72             0           23        245        10

Kokoustilan hinnalle useimmin valittu vaihtoehto oli 20 euroa tunnilta ja saunatilan hinnalle
30 euroa tunnilta. 50 henkilön juhlatilan tyyppiarvoissa sen sijaan voitiin havaita melko
suurta vaihtelua. Tyyppiarvoja oli yhteensä kolme: 21 euroa tunnilta, 50 euroa tunnilta sekä
60 euroa tunnilta. Kunkin tyyppiarvon oli valinnut seitsemän henkilöä. Viiden neliön kokoi-
sen varastotilan kuukausihinnan tyyppiarvoksi tuli kymmenen euroa. Tyyppiarvojen haja-
naisuus voi olla merkki myös tämän kysymyskohdan haastavuudesta vastaajalle. Mikäli vas-
taajalla ei ole minkäänlaista taustatietoa tai kokemusta tilavuokrauksesta, voi sopivan hinnan
arvioiminen tuottaa ymmärrettävästi hankaluuksia. Kysymyskohdan tavoitteena kuitenkin
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oli kerätä vastaajan henkilökohtainen näkemys sopivasta hintatasosta kullekin esimerkkiti-
lalle. Täten kaikkia vastauksia voidaan pitää merkitsevinä.

4.1.6 Sijainnillisten tekijöiden vaikutus
Seuraavaksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5 kuinka paljon hän kokee seuraa-
vien sijainnillisten tekijöiden vaikuttavan yhteiskäyttötilan houkuttelevuuteen. Asteikon
arvo 1 edusti mielipidettä vähentää tilan houkuttelevuutta ja arvo 5 mielipidettä lisää tilan
houkuttelevuutta. Arvo 3 edusti mielipidettä ei juurikaan vaikutusta tilan houkuttelevuuteen,
arvo 2 mielipidettä vähentää jonkin verran tilan houkuttelevuutta ja arvo 4 lisää jonkin ver-
ran tilan houkuttelevuutta. Arvojen 4 ja 5 voidaan siis tulkita edustavan mielipidettä, jonka
mukaan kyseinen sijainnillinen tekijä vaikuttaa positiivisesti tilan houkuttelevuuteen ja ar-
vojen 1 ja 2 taas edustavan mielipidettä, jonka mukaan kyseinen sijainnillinen tekijä vaikut-
taa negatiivisesti tilan houkuttelevuuteen. Arvioitavat tekijät olivat: sijainti keskustassa, si-
jainti lähellä kotia, sijainti koulun yhteydessä, sijainti kauppakeskuksessa ja sijainti Skanssin
alueella. Sijaintia koskevat kysymykset olivat kaikille vastaajille pakollisia, joten vastauksia
tähän kohtaan tuli 137 kappaletta. Tässä kysymyskohdassa yhteiskäyttötilan käyttötarkoi-
tusta ei ollut sen tarkemmin määritelty, mikä on saattanut hieman haitata sijainnin vaikutuk-
sen arviointia. Vastaajan toivottiin kuitenkin antavan ensituntumaan perustuva arvio siitä,
onko kyseisellä sijainnillisella tekijällä ylipäätään vaikutusta tilan houkuttelevuuteen. Käyt-
tötarkoituksen tarkempi määrittely olisi tässä osiossa saattanut johtaa vastaajaa hieman har-
haan siitä olennaisimmasta asiasta, mitä näillä sijainnillisilla kysymyksillä todellisuudessa
pyrittiin selvittämään.

Tuloksia tarkastellessa keskiarvolle tai mediaanille ei tule antaa liiallista painoarvoa, sillä
tulokset edustavat vastaajien mielipiteitä siitä, kuinka he kokevat kunkin tekijän vaikuttavan
tilan houkuttelevuuteen. Tulokset saattavat sisältää esimerkiksi pelkästään ääripäiden mieli-
piteitä eli vain arvoja 1 ja 5. Tällaisessa tilanteessa keskiarvo voi kuitenkin olla 3 ja mediaani
3. Näin keskiarvo ja mediaani antavat virheellisen kuvan siitä, että kyseinen sijainnillinen
tekijä ei vaikuttaisi juurikaan tilan houkuttelevuuteen, vaikka todellisuudessa se vaikuttaisi
äärimmäisen paljon. Tarkoituksenmukaisinta lieneekin tarkastella annettujen arvojen suh-
teellisia osuuksia kaikista annetuista arvioista. Nämä suhteelliset osuudet sekä keskiarvot ja
mediaanit kullekin sijaintiin liittyvälle kysymykselle on esitetty erikseen kuvissa 7-11.

Eniten tilan houkuttelevuutta näyttäisi lisäävän tilan sijainti lähellä kotia. Jopa 50,36% vas-
taajista arvioi sijainnin lähellä kotia lisäävän tilan houkuttelevuutta arvolla 5 ja arvolla 4
vastaajista 21,90%. Yhteensä siis 72,26% vastaajista koki sijainnin lähellä kotia vaikuttavan
positiivisesti tilan houkuttelevuuteen. Vain alle 3% vastaajista totesi sijainnin lähellä kotia
vaikuttavan negatiivisesti tilan houkuttelevuuteen. Myös sijainti keskustassa näyttäisi lisää-
vän selkeästi tilan houkuttelevuutta: yhteensä 70,80% vastaajista arvioi kyseisen tekijän li-
säävän tilan houkuttelevuutta jollain tasolla. Sijainti keskustassa jakaa kuitenkin hieman
enemmän mielipiteitä, kuin sijainti lähellä kotia, sillä yhteensä 11,68% vastaajista koki kes-
kustan läheisen sijainnin vaikuttavan negatiivisesti tilan houkuttelevuuteen. Vastaajista
17,52% kuitenkin koki, että sijainti keskustassa tai sijainti lähellä kotia ei juurikaan vaikuta
tilan houkuttelevuuteen eli antoi vastauksena arvon 3.
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Kuva 7. Tilan houkuttelevuus: sijainti keskustassa

Kuva 8. Tilan houkuttelevuus: sijainti lähellä kotia

Vastaajat kokivat sijainnin koulun yhteydessä vähentävän eniten tilan houkuttelevuutta: yh-
teensä 40,88% vastaajista arvioi tilan sijainnin koulun yhteydessä vaikuttavan negatiivisesti
sen houkuttelevuuteen. Toisaalta 43,79% vastasi, että sijainti koulun yhteydessä ei juurikaan
vaikuta tilan houkuttelevuuteen. Kokonaisuutta tarkastellessa kuitenkin sijainnin koulun yh-
teydessä koettiin vähentävän eniten annetuista vaihtoehdoista tilan houkuttelevuutta. Aino-
astaan 15,33% vastaajista koki sen vaikuttavan positiivisesti tilan houkuttelevuuteen. Tilan
sijainti kauppakeskuksessa jakoi enemmän mielipiteitä: yhteensä 36,50% arvioi kyseisen si-
jainnin vaikuttavan negatiivisesti tilan houkuttelevuuteen, kun taas 30,66% vastaajista arvioi
sijainnilla kauppakeskuksessa olevan positiivisia vaikutuksia tilan houkuttelevuuteen. Toki
näitäkin tuloksia tulkitessa tulee pitää mielessä vastaajien erilaiset tilatarpeet. Esimerkiksi
etätyötilaa käyttävä henkilö saattaa arvostaa kauppakeskuksen palveluiden läheisyyttä, kun
taas saunatilaa tarvitseva henkilö ei välttämättä halua mennä kauppakeskukseen saunomaan.

Kuva 9. Tilan houkuttelevuus: sijainti koulun yhteydessä
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Kuva 10. Tilan houkuttelevuus: sijainti kauppakeskuksessa

Viimeisenä sijaintiin liittyvänä kysymyksenä oli, että vaikuttaako sijainti Skanssin alueella
tilan houkuttelevuuteen. Koska kysely oli suunnattu pääasiassa Turun seudulla asuville hen-
kilöille, oli oletuksena, että vastaaja tietää jollain tasolla Skanssin alueen. Sijainnin vaiku-
tusta Skanssin alueella kysyttiin, sillä tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää Skanssin
alueen yhteiskäyttötilojen suunnittelussa. Sijainnilla Skanssin alueella oli vastaajien mukaan
annetuista vaihtoehdoista vähiten vaikutusta tilan houkuttelevuuteen: 45,98% vastaajista ar-
vioi, että sijainnilla Skanssin alueella ei ole juurikaan vaikutusta tilan houkuttelevuuteen.
Sijainnilla Skanssin alueella koettiin kuitenkin olevan enemmän positiivinen (35,04% vas-
taajista), kuin negatiivinen vaikutus (18,98% vastaajista) tilan houkuttelevuuteen.

Kuva 11. Tilan houkuttelevuus: sijainti Skanssin alueella

4.1.7 Tilan varaaminen sekä oheispalvelut
Kyselyn viimeinen osio koski tilan varaamista sekä tilaan tarvittavia oheispalveluita. Tähän
osioon vastaaminen ei ollut pakollista, mutta vastauksia saatiin silti 57 kappaletta tilan va-
raamista koskevaan kohtaan. Ensiksi vastaajalta kysyttiin avoimella kysymyksellä tilan va-
raamista ja varausjärjestelmää koskevia mahdollisia toiveita ja ehdotuksia. Lähes kaikissa
vastauksissa toivottiin verkossa toimivaa varausjärjestelmää. Muutamassa vastauksessa mai-
nittiin myös, että varausjärjestelmän tulisi toimia mobiilissa tai olla mobiilisovellus. Varaus-
järjestelmältä toivottiin etenkin helppokäyttöisyyttä sekä mahdollisuutta nähdä vapaat ja va-
ratut tilat/vuorot. Sähköinen, reaaliaikainen varauskalenteri toistui useissa vastauksissa.
Myös tilojen hintojen tulisi olla helposti nähtävissä. Käyttäjän rekisteröityminen tai tunnis-
tautuminen mainittiin useassa vastauksessa, ja tunnistautumista ehdotettiin muun muassa
pankkitunnusten avulla tehtäväksi. Varausohjeita sekä varaamisen ja peruuttamisen sääntöjä
toivottiin saataville. Yhdessä vastauksessa ehdotettiin systeemiä, jolla voitaisiin estää turhat

 seuraavasti: varauksessa on peruutusoikeus, mutta
peruutuksen tehdessä maksusta menettää vähintään 50%.
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Lopuksi vastaajalta kysyttiin mahdollista tarvetta tilaan liittyville oheispalveluille. Vastaa-
jalle annettiin vaihtoehtoina siivous, pitopalvelu, vahtimestaripalvelu, kuljetuspalvelu sekä
muu. Vaihtoehtoa muu oli mahdollista tarkentaa vapaassa tekstikentässä. Vastaaja pystyi va-
litsemaan niin monta vaihtoehtoa kuin halusi. Yhteensä oheispalveluita koskevaan kysy-
mykseen vastasi 113 henkilöä, jotka tekivät yhteensä 216 valintaa. Useat vastaajista ovat siis
valinneet enemmän kuin yhden oheispalvelun. Kuvassa 12 näkyy oheispalvelu-vaihtoehdot
sekä prosenttiluku, joka kuvaa sitä suhdetta, kuinka monta vastaajaa kaikista tähän kysy-
mykseen vastanneista valitsi kyseisen vaihtoehdon. Suosituin oheispalvelu oli siivous, jonka
valitsi 77% tähän kysymyskohtaan vastanneista. Lähes yhtä suosittu oheispalvelu oli pito-
palvelu, jonka valitsi 70% vastaajista. Muut vaihtoehdot saivat selkeästi vähemmän valin-
toja. Vahtimestaripalvelun valitsi noin 22% vastaajista ja kuljetuspalvelun 19% vastaajista.
Vaihtoehdon muu valitsi alle 4% vastaajista, joskin nämäkin vastaukset sisälsivät toiveen
siivouksesta. Lisäksi oheispalveluina toivottiin harrasteohjausta, liikunnanohjausta sekä säi-
lytyskaappia. Tässäkin kysymyskohdassa tulee muistaa, että tilan käyttötarkoitusta ei ollut
täsmennetty. Tilaan liittyvä oheispalvelun tarve voi vaihdella suurestikin yhteiskäyttötilan
käyttötarkoituksen mukaan.

Kuva 12. Tilaan tarvittavat oheispalvelut

4.2 Verkkokysely rehtoreille
Kysely lähetettiin sähköpostilla yhteensä 20 Turun kaupungin koulun rehtorille. Vastauksia
kyselyyn saatiin yhdeksän, jolloin vastausprosentiksi muodostui 45%. Kyselyt lähetettiin
rehtoreille 5.-6.4.2018, jonka jälkeen heillä oli kaksi viikkoa aikaa vastata. Rehtoreille, jotka
eivät viikon kuluessa olleet vastanneet kyselyyn, lähetettiin vielä muistutusviesti. Vastaukset
saatiin niistä kouluista, jotka on lueteltu taulukossa 10. Kyseisessä taulukossa on samalla
näkyvissä myös rehtoreiden vastaukset kyselyn ensimmäiseen kohtaan. Taulukosta voidaan
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havaita, että kyselyyn vastanneet koulut ovat kooltaan vaihtelevia. Mukana on melko suuria,
yli 500 oppilaan kouluja, mutta myös pieniä alle 200 oppilaan kouluja. Ymmärrettävästi
näissä kouluissa tilat ovat määrältään ja kooltaan keskenään hyvin erilaisia. Täten myös
mahdollisuudet yhteiskäyttötilojen tarjoamiseen vaihtelevat.

Taulukko 10. Kyselyyn vastanneet koulut

Koulun nimi            Oppilasmäärä
Varissuon koulu 185
Topeliuksen koulu 530
Rieskalähteen koulu 426 (kiinteistössä toimii myös toinen koulu,

         oppilasmäärä päivän aikana noin 700)
Pansion koulu 265
Teräsrautelan koulu 285
Paattisten koulu 185
Kerttulin lukio 550
Aunelan koulu 186
Wäinö Aaltosen koulu 560

Seuraava kysymys koski sitä, millaisia tiloja koululla on tällä hetkellä koulutoiminnan ulko-
puolisessa käytössä. Lähes kaikissa vastauksissa mainittiin liikuntasali, yhdessä koulussa
liikuntasali oli ainoa ulkopuolisessa käytössä oleva koulun tila. Liikuntasalin lisäksi koulu-
toiminnan ulkopuolisessa käytössä olevia tiloja olivat kuvataidetila, musiikkiluokka, audi-
torio, ala-aula, ruokala sekä luokkatiloja. Ainoastaan yhdessä koulussa ei ollut säännöllistä
ulkopuolista käyttöä. Kyseinen koulu oli yksi pienimmistä kouluista. Yksi kouluista sijaitsee
monitoimikeskuksessa, joka jakaa tiloja myös muun muassa päiväkodin, neuvolan, liikunta-
toimen ja työväenopiston kanssa. Kyseisessä koulussa on siis paljon eri käyttöä koulutoi-
minnan lisäksi. Rehtoreilta kysyttiin myös, että vuokrataanko näitä tiloja pääasiassa vakio-
vuoroilla vai kertavuokrauksena. Molemmat vuokraustavat olivat käytössä lähes yhtä lailla,
joskin liikuntatilat olivat selkeästi enemmän vakiovuoroperusteisia ja muut tilat kertavuok-
rauksella. Kaksi koulua ilmoitti Liikuntapalvelukeskuksen hoitavan liikuntasalien vakiovuo-
rojen hallinnoinnin.

Koulutilojen varaus toimii tällä hetkellä vaihtelevilla tavoilla, mutta usein varaukset tehdään
suoraan rehtorin tai koulunjohtajan kautta. Kyselyn seuraava kysymys koskikin sitä, millai-
nen varausjärjestelmä olisi rehtorin mielestä toimivin. Verkossa toimivaa järjestelmää toi-
vottiin useassa vastauksessa. Toisaalta toivottiin myös sellaista järjestelmää, josta rehtori
pääsisi seuraamaan varaustilannetta sekä sitä, kuka tiloja varaa. Kahdessa vastauksessa mai-
nittiin, että varausten tulee kulkea rehtorin kautta ja, että koulun pitää voida päättää sopiiko
kyseinen varaus. Kolmessa vastauksessa oltiin tyytyväisiä nykyiseen järjestelmään. Yhdessä
näistä vastauksista vielä täsmennettiin, että kyseisen koulun tilat eivät ole kovin kovassa
koulutyön ulkopuolisessa käytössä, minkä takia nykyinen vuokrausmäärä sujuu rehtorin
kautta.
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Odotetusti laajimmat vastaukset saatiin kysymyskohtaan, jossa tiedusteltiin muiden koulu-
tilojen avaamista yhteiskäyttöön. Lisäksi kysyttiin mitä toimenpiteitä tämä avaaminen mah-
dollisesti vaatisi. Moni koulu oli valmis harkitsemaan uusien tilojen avaamista, mutta tämä
vaatisi jonkinnäköisiä toimenpiteitä. Eräs koulu mainitsi mahdollisuuden avata esimerkiksi
teknisen työn ja tekstiilityön tiloja, mutta tämä vaatisi tarkkaa vastuiden selvittämistä ja pe-
lisääntöjä. Vuokrauksessa tulisi olla selvää, kuka huolehtii tilojen siisteydestä ja koneiden
kunnossapidosta sekä se, kuinka tähän vuokraukseen liittyvät lisäkustannukset jyvitetään.
Muita toimia, joita tilojen avaaminen vaatisi olivat lukittavien väliovien asennus sekä lukol-
liset kaapit henkilökunnalle ja oppilaille. Tarvittaisiin siis keinoja, joilla tiloja voitaisiin ra-
jata ja sulkea ja tärkeät esineet ja asiakirjat voitaisiin pitää ulkopuolisten ulottumattomissa.
Lisäksi kolmessa vastauksessa mainittiin vahtimestari/isäntä, joka huolehtisi ovien sulkemi-
sesta, avaamisesta ja muista iltakäytön käytännön toimenpiteistä. Tällä hetkellä näissä koh-
teissa rehtori joutuisi toimimaan kyseisenä vahtimestarina, mikä ei houkuttele avaamaan ti-
loja enempää ulkopuoliseen käyttöön. Kahdessa vastauksessa sanottiin suoraan, ettei tiloja
haluta avata enempää, sillä tästä aiheutuu turhia ongelmia.

Kyselyn lopuksi tiedusteltiin vielä muita mahdollisia toiveita tai ehdotuksia koskien tilojen
ulkopuolista käyttöä. Tämä kysymyskohta ei ollut pakollinen ja vastauksia saatiin vain nel-
jältä rehtorilta. Nämä vastaukset sisälsivät mainintoja siitä, kuinka vastuunjako on tärkeää,
jotta tiloja voidaan avata yhteiskäyttöön. Eräässä vastauksessa toivottiin, ettei käytöstä ai-
heutuvat haitat ja niiden selvittäminen kaadu rehtorin vastuulle. Vastauksessa ehdotettiin,
että koulutoiminnan ulkopuolinen toiminta voisi olla jonkun muun kuin koulun vastuulla.
Lisäksi toivottiin sanktioita sille, jos tiloja jätetään käytön jäljiltä siivottomaan kuntoon tai
aiheutetaan vahingossa tai tahallaan vahinkoa koulutiloihin. Yhdessä vastauksessa toivottiin
myös koulutilojen käytön kehittämistä monipuolisemmaksi ja kehotettiin ottamaan nämä
asiat huomioon jo koulutilojen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.
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5 Johtopäätökset
5.1 Työn keskeiset tulokset ja johtopäätökset
Tässä diplomityössä pääasiallisina tutkimusaiheina olivat asukkaiden yhteiskäyttötilat ja ja-
kamistalous. Diplomityössä tehtävä tutkimus liittyi samalla uuden, älykkään asuinalueen yh-
teiskäyttöisten tilojen suunnitteluun. Työn tavoitteena oli aluksi kirjallisuustutkimuksen
avulla selvittää, mitä on jakamistalous ja sen ilmiöt. Näistä ilmiöistä coworking-tilat ja nii-
den toiminta otettiin lähempään tarkasteluun. Lisäksi tavoitteena oli selvittää teoriaa yhteis-
käyttöisten tilojen taustalla sekä kunnan tarjoamien yhteiskäyttötilojen ominaispiirteitä. Lo-
puksi tarkasteltiin vielä sellaisia perinteisiä asukkaiden yhteiskäyttötiloja, jotka ovat olleet
esimerkiksi taloyhtiöiden asukkaiden käytössä jo ennen jakamistalouden syntyä.

Kirjallisuustutkimuksen myötä selvisi, että jakamistalous on noussut globaaliksi ilmiöksi
viimeisen vuosikymmenen aikana, ja se on myös valittu kymmenen sellaisen idean jouk-
koon, jotka muuttavat maailman (Walsh 2011). Jakamistaloudessa on mahdollisuuksia lii-
ketoiminnan tulevaisuudelle, mutta sitä soveltamalla voidaan myös edistää kestävän kehi-
tyksen mukaista toimintaa ja vähentää ympäristökuormitusta. Jakamistalous määritellään
sellaiseksi talouden järjestelmäksi, jossa omaisuutta tai palveluita jaetaan yksityisten henki-
löiden välillä, joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan. Lisäksi ominaista jakamistaloudelle on
- hyödykkeiden jakamisen ja yhteiskäytön lisäksi - sen toiminnan mahdollistuminen inter-
netin avulla. Valtaosa jakamistalouden liiketoiminnasta nojaa jollain tapaa verkkoon, usein
erilaisten palvelualustojen kautta. Vuorovaikutteisuuden mahdollistavan Web 2.0 synty on-
kin olennainen tekijä myös jakamistalouden kehittymisessä.

Coworking-tilat ovat tällä hetkellä yksi kuumimmista jakamistalouden ilmiöistä. Cowor-
king-tilat ovat kasvaneet globaaliksi liiketoiminnaksi ja uusia coworking-tiloja ilmestyy
markkinoille jatkuvasti. Coworking-tilalle ei ole olemassa yhtä vakiintunutta määrittelyä,
mutta useimmiten sillä tarkoitetaan sellaista yhteisöllistä tilaa, jossa eri organisaatioita ja
työntekijöitä edustavat henkilöt työskentelevät ja jakavat keskenään tarvikkeiden lisäksi tie-
toa ja ideoita. Käyttäjien vuorovaikutteisuus on siis keskeisessä osassa coworking-tilojen
toiminnassa. Syitä coworking-tilojen kasvulle on löydettävissä eri suunnilta, mutta etenkin
työnteon muuttuminen entistä mobiilimmaksi on ratkaiseva tekijä coworkingin suosiolle.
Coworking-tilat erottautuvat tavallisista yhteisöllisistä työtiloista palvelutarjonnallaan. Co-
working-tiloissa tarjolla on usein kokonainen palvelukonsepti, jonka avulla käyttäjälle sekä
tarjotaan tarvittava oheisvarustelu työskentelyä varten, että pyritään edistämään tilan käyt-
täjien vuorovaikutteisuutta.

Tilan yhteiskäytöstä puhutaan silloin, kun vähintään kaksi eri henkilöä, ryhmää tai organi-
saatiota käyttää samaa tilaa. Yhteiskäyttötilojen käsite on siis erittäin laaja, mutta tilojen
yhteiskäyttöä ja jakamisen astetta voidaan tyypitellä. Yksinkertaistettu tilan jakamisen astei-
den tyypittely voidaan esittää neljässä eri luokassa: ei jakamista, kutsuttu jakaminen, yhteis-
käyttö ja täydellinen jakaminen. Tilojen yhteiskäytön etuina voidaan pitää muun muassa op-
timoitua tilankäyttöä sekä kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Yhtenä suurimmista
haasteista yhteiskäyttöisten tilojen toiminnassa ovat erilaiset vastuukysymykset esimerkiksi
koskien tilan siivousta ja ylläpitoa. Myös kunta voi avata joidenkin kiinteistöjensä tiloja yh-
teiskäyttöön, jolloin kunnan toimitilojen korkeaa vajaakäytön astetta saadaan mahdollisesti
laskettua. Avaamalla kunnan tiloja yhteiskäyttöön voidaan optimoida tilankäyttöä, säästää
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kustannuksissa, saavuttaa synergiaetuja, edistää kestävää kehitystä sekä lisätä kiinteistöport-
folion joustavuutta. Ennen tilojen avaamista tulee kuitenkin tehdä selvityksiä ja ottaa huo-
mioon julkisen sektorin omistamien rakennusten ominaispiirteitä.

Asukkaiden yhteiskäyttötilat on perinteisesti käsitetty taloyhtiöiden asukkaiden omina pyyk-
kihuoneiden ja saunatilojen kaltaisina, suhteellisen suljettuina tiloina. Asukkaiden yhteis-
käyttötilojen käsite on kuitenkin hiljalleen ajautunut muutokseen, jossa alueelliset asukkai-
den yhteiskäyttötilat ovat siirtyneet vähintään vaihtoehdoksi taloyhtiöiden omille yhteiskäyt-
tötiloille. Asukkaiden yhteiskäyttötilojen muutoksessa voidaankin havaita yhä enemmän
piirteitä jakamistaloudesta. Näitä piirteitä tutkitaan vielä tarkemmin tässä luvussa vertaile-
malla perinteisiä asukkaiden yhteiskäyttötiloja ja jakamistalouden ilmiön myötä syntyneitä
coworking-tiloja.

Tämän diplomityön empiirisessä osuudessa tutkittiin verkkokyselyn avulla asukkaiden tar-
peita koskien yhteiskäyttötiloja. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään asukkaiden yhteis-
käyttötilatarpeita erilaisista näkökulmista. Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksena Turun
seudulla, sillä kyselytutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää Skanssiin rakennettavan
uuden asuinalueen yhteiskäyttötilojen suunnittelussa. Kyselyn keskeisten tulosten mukaan
eniten kysyntää olisi yhteiskäyttöiselle juhlatilalle. Toisiksi eniten kysyntää olisi saunatilalle
ja kolmanneksi eniten työskentely- ja etätyötilalle. Tilankäytön toistuvuudessa kertavuok-
raus oli selkeästi suosituin vaihtoehto, juhlatilalle kertavuokrauksen valitsi noin 98 % vas-
taajista. Kokoustilalle kertavuokrauksen valitsi noin 89 % vastaajista, mutta työskentely- ja
etätyötilassa tilankäytön toistuvuus jakautui lähes tasaisesti kertavuokrauksen, vakiovuoron
ja jatkuvan vuokrauksen kesken. Tilan käytön kesto oli juhla- ja työskentelytiloissa kuudesta
tunnista vuorokauteen, mutta kokoustilassa tilan käytön kestoksi suurin osa vastaajista arvioi
kaksi tuntia.

Oheispalveluille oli selkeästi kysyntää, sillä noin 64 % kaikista kyselyn vastaajista ilmoitti
mahdollisesti tarvitsevansa siivouspalvelua ja noin 58 % vastaajista pitopalvelua. Yhteis-
käyttötilaa koskevissa tärkeimmissä asioissa ylivoimaisesti suosituimmaksi vaihtoehdoksi
nousi tilan edullisuus. Muut tärkeimmät asiat olivat tilan siisteys, varustelu sekä tilan saavu-
tettavuus. Asukaskyselyn yhteydessä tiedusteltiin myös toiveita koskien yhteiskäyttötilojen
varausjärjestelmää. Lähes kaikissa saaduissa vastauksissa toivottiin verkossa, mahdollisesti
myös mobiilisovelluksessa, toimivaa varausjärjestelmää. Järjestelmästä tulisi olla helposti
nähtävissä reaaliaikainen varaustilanne sekä tilaa koskevat tiedot hintoineen. Varausjärjes-
telmän yhteyteen toivottiin myös käyttäjän tunnistautumista sekä rekisteröitymistä.

Työn empiirisessä osuudessa tutkittiin lisäksi lyhyesti yhteiskäyttötilojen tarjoajanäkökul-
maa tekemällä verkkokysely koulujen rehtoreille. Myös tämä kysely kohdistettiin Turun alu-
eelle lähettämällä kysely Turun kaupungin koulujen rehtoreille. Kyselyn tuloksista selviää,
että kouluissa on tällä hetkellä jonkin verran tiloja asukkaiden yhteiskäytössä. Etenkin kou-
lujen liikuntatilat ovat iltaisin käytettävissä. Koulutilojen koulutoiminnan ulkopuoliseen
käyttöön liittyy kuitenkin monia haasteita, jotka tulee ratkaista ennen kuin koulutiloja voi-
daan avata laajempaan yhteiskäyttöön. Nämä haasteet liittyvät etenkin koulun ulkopuolisten
henkilöiden kulunvalvontaan sekä vastuukysymyksiin. Lisäksi ulkopuolisesta käytöstä koi-
tuvien ylimääräisten kustannusten jyvitykset tulisi selvittää.
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Kirjallisuuskatsauksen avulla luodun teoreettisen taustan ja empiirisessä tutkimuksessa saa-
tujen tulosten avulla tässä diplomityössä pyritään seuraavaksi vastaamaan johdannossa mää-
riteltyyn tutkimuskysymykseen:

Miten kaupungin asukkaiden yhteiskäyttötiloja voidaan tulkita yhteiskäytön ja jakamistalou-
den teorioiden pohjalta?

Tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan tulkitsemalla asukkaiden alueellisia yhteiskäyt-
tötiloja yhteiskäytön ja jakamistalouden teorioiden pohjalta. Asian havainnollistamiseksi
tulkitsemista tehdään suorittamalla vertailu asukkaiden yhteiskäyttötilan ja jakamistalouden
mallin mukaisen coworking-tilan välillä. Asukkaiden yhteiskäyttötilalla tässä yhteydessä
tarkoitetaan nimenomaan alueellista, kunnan tarjoamaa yhteiskäyttötilaa, joka palvelee laa-
jemman alueen asukkaita. Tämä rajaus tehdään etenkin siksi, että alueellisia asukastiloja
voidaan yleensä käyttää tilavuokraa vastaan, kun taas taloyhtiön yhteiskäyttötilojen käytön
oikeutuksena on usein osakkuuden tai asumisoikeuden kaltainen peruste. Coworking-tila
edustaa tässä vertailussa jakamistalouden ilmiötä, sillä kuten aiemmin esitettiin, ovat cowor-
king-tilat tyypillisiä jakamistaloutta toteuttavia tilan käytön ratkaisuja. Tässä vertailussa co-
working-tilalla tarkoitetaan voittoa tavoittelevaa, yrittäjän operoimaa tilaa. Tulkinnassa ja
vertailussa käytetään apuna erilaisia teemoja, jotka nousivat esiin kirjallisuustutkimusta teh-
täessä. Tulkinnassa saatavien tulosten myötä voidaan myös nostaa esiin ne teemat, joiden
kehittämiseen kannattaa keskittyä, jotta asukkaiden yhteiskäyttötiloista saadaan yhä enem-
män jakamistaloutta toteuttavien yhteiskäyttöisten tilojen kaltaisia.

Alkuun todettakoon, että pohjimmiltaan asukkaiden yhteistilojen käytössä on hyvin paljon
jakamistaloutta muistuttavia piirteitä. Yhteistilojen käytön perustana on joutilaan resurssin
jakaminen. Yhteiskäytön kohteena on siis tila, jonka käyttöaste on vajaa ja joka on helposti
useamman osapuolen käytettävissä. Käyttäminen voi tapahtua joko samanaikaisesti tai vuo-
roissa. Etenkin koulujen kaltaiset rakennukset, jotka ovat käytössä vain osan aikaa vuoro-
kaudesta, ovat tyyppiesimerkkejä tällaisista joutilaista resursseista. Yhteiskäytön tarkoituk-
sena onkin lisätä käyttöasteeltaan vajaan resurssin käyttöä ja avata se muiden sitä tarvitse-
vien hyödynnettäväksi. Yhteiskäyttöinen tila toteuttaa myös ajatusta siitä, että hyödykettä ei
välttämättä tarvitse omistaa päästäkseen hyötymään siitä. Asukkaiden yhteiskäyttöinen tila
poistaa tarpeen samanlaisen tilan rakentamisesta omaan asuntoon. Tätä ajatusta toteutettiin-
kin jo vuosikymmeniä sitten, kun kerrostaloihin rakennettiin esimerkiksi taloyhtiöiden asuk-
kaiden yhteissaunoja.

Taulukossa 11 on esitetty vertailu coworking-tilan ja asukkaiden yhteiskäyttötilan välillä.
Taulukon vasemmassa reunassa on listattuna kirjallisuuskatsauksessa esiin nousseet teemat,
joiden avulla vertailu suoritetaan. Keskellä on jakamistalouden toimintamallin mukainen co-
working-tila ja oikealla asukkaiden alueellinen yhteiskäyttötila, jossa kunta toimii palvelun-
tarjoajana. Molempien tilatyyppien ominaisuudet on esitetty teemojen mukaan. Lisäksi
asukkaiden yhteiskäyttötilan yhteydessä on esitetty kursivoidulla tekstillä niitä asukkaiden
toivomia asioita, jotka nousivat empiirisessä osuudessa suoritetuissa kyselyissä esiin. Ti-
loille esitetyt asiat kuvaavat yleisimpiä tapauksia koskien kumpaakin tilaa, mutta molem-
mista löytyy myös poikkeuksia. Taulukossa esitetyt asiat eivät siis ole ehdottomia totuuksia.
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Taulukko 11. Tilojen vertailu jakamistalouden teemojen pohjalta

Jakamistalouden malli Asukkaiden yhteiskäyttötila
Coworking-tila Alueellinen yhteiskäyttötila

Palveluntarjoaja Tilan omistaja, Kunta
ulkoinen operoija

Tilan käytön tavoite Yhteisöllisyys, Julkinen palvelutarjonta,
vuorovaikutteisuus asukkaiden aktivointi

Tilan jakaminen Samanaikaista Eriaikaista

Jakamisen Yhteisölliset elämäntavat Hyödykkeiden yhteiskäyttö
toimintamalli palveluna

Ansaintalogiikka Jäsenmaksut, Palvelumaksu (tilavuokra)
erilaiset palvelupaketit

Tilankäytön tyyppi Yksittäisen tilan Yksittäisen tilan jakaminen
 jakaminen puoli- puoliavoimessa yhteisössä
 avoimessa yhteisössä

Palvelutarjonta/ Palvelukonsepti Ei ollenkaan tai lisämaksusta
oheispalvelut Siivous/pitopalvelu

Vahtimestari

Tilan fasilitointi Korkeaa, keskeisessä Ei ollenkaan tai hajanaista
asemassa Vahtimestari/isäntä

Tilan varaaminen Ei tarvita erikseen tai Ei keskitettyä järjestelmää
verkossa Varausjärjestelmä verkossa,

mobiilisovellus,
käyttäjäprofiili

Coworking-tiloissa palvelun tarjoajana toimii usein tilan omistava taho tai vaihtoehtoisesti
ulkoinen operoija, joka kehittää tilaan palvelukonseptin. Asukkaiden alueellisissa yhteis-
käyttötiloissa palvelun tarjoajana on sen sijaan kunta. Coworking-tiloissa tilan käytön ta-
voite on, työskentelytilan lisäksi, yhteisöllisyyden ja vuorovaikutteisuuden luominen sen
käyttäjien kesken. Asukkaiden alueellisissa, vuokrattavissa yhteiskäyttötiloissa sen sijaan
kunnan tavoitteena on tarjota asukkailleen palveluita sekä aktivoida asukkaitaan. Vuorovai-
kutteisuuden lisäämistä ei kuitenkaan voida pitää yleensä näiden tilojen käytön tavoitteena,
sillä yhteiskäyttötilan vuokraaminen tapahtuu yleensä yhdelle käyttäjälle kerrallaan.
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Tilojen jakaminen tapahtuu coworking-tiloissa yleensä samanaikaisesti, sillä tämä mahdol-
listaa vuorovaikutteisuuden ja tietojen vaihdannan käyttäjien välillä. Tilassa työskentelevät
henkilöt käyttävät tilaa omien aikataulujensa mukaisesti, mutta yleensä tilassa on samaan
aikaan useampia käyttäjiä. Asukkaiden yhteiskäyttötiloissa sen sijaan käyttö on yleensä eri-
aikaista, sillä suurin osa varattavista tiloista on varattavissa vain yhdelle käyttäjälle ja tämän
määrittämille henkilöille kerrallaan. Käyttäjä voi toki tuoda tilaan omia sidosryhmiään,
mutta ennakoimattomia kohtaamisia ei yhteiskäyttötilan käytön yhteydessä yleensä synny.
Yhteisöllisyyttä asukkaiden välillä voi kuitenkin syntyä yhteisen tilan jakamisesta, vaikka
käyttö ei olisikaan samanaikaista.

Vertailussa käytetyt tilat eroavat toisistaan myös jakamisen toimintamallin osalta. Cowor-
king-tilat edustavat tyypillisesti yhteisöllisiä elämäntapoja. Kyseiselle toimintamallille omi-
naista on, että sellaiset kuluttajat, joilla on yhteisiä intressejä, kokoontuvat jakamaan ja vaih-
tamaan keskenään esimerkiksi tietoa ja ideoita. Coworking-tiloille tyypillistä on nimen-
omaan vuorovaikutteisuuden ja keskinäisen tiedonvaihtamisen tavoittelu. Asukkaiden yh-
teiskäyttötilat puolestaan edustavat toimintamallia, jossa hyödykkeiden yhteiskäyttö tapah-
tuu palveluna. Tilan käyttäjät pääsevät korvausta vastaan käyttämään tilaa ilman vaatimusta
sen omistamisesta. Tilan käytön tavoitteena on siis päästä hyötymään fyysisestä tilasta, ei
esimerkiksi vuorovaikutteisuus.

Tilojen ansaintalogiikat ovat myös keskenään erilaiset. Kunnan asukkaiden yhteiskäyttöti-
lojen ansaintalogiikka perustuu yleensä tilavuokraan, joka maksetaan tilan käytöstä. Tämä
tilavuokra voidaan tulkita palvelumaksuna, jonka käyttäjä maksaa siitä, että saa käyttää tilaa
joko kertaperusteisesti, vakiovuorolla tai jatkuvana vuokrauksena. Käyttäjä saa tätä maksua
vastaan tilaan kokonaan käyttöönsä, eli tilan vuokraaminen sulkee muut käyttäjät tilasta pois.
Sen sijaan coworking-tilojen ansaintamalli perustuu usein jäsenmaksuihin tai erilaisiin pal-
velupaketteihin sidottuihin maksuihin. Jäsenmaksut sallivat jäsenille tilan rajattoman käytön
esimerkiksi kuukauden ajaksi. Tämä ei kuitenkaan sulje muita käyttäjiä pois tilasta, vaan
myös muut jäsenmaksun maksaneet voivat käyttää tilaa samanaikaisesti. Näitä jäsenyyksiä
voi olla myös eri tasoisia, jolloin ne mahdollistavat käyttäjälle erilaiset lisäpalvelut.

Tilankäytön tyyppi on coworking-tiloissa selkeästi  Brinkøn ja muiden luokittelua noudat-
taen  yksittäisen varustelun tai tilan jakaminen puoliavoimessa yhteisössä. Tässä tyypissä
tilankäyttö tapahtuu siten, että omistaja mahdollistaa jakamisen ja ohjaa käytön yksittäisille
henkilöille. Nämä henkilöt voivat hankkia pääsyn tilaan ilmaiseksi tai vastikkeetta, mutta
voittoa tavoittelevien coworking-tilojen yhteydessä tämä pääsy tilaan tapahtuu vastikkeelli-
sesti. Kyseinen jakamisen tyyppi on tilankäytön tyypeistä pienialaisinta. Asukkaiden alueel-
listen yhteistilojen käyttö voidaan katsoa samaan tyyppiin kuuluvaksi. Kyseisen tyypin piir-
teet ovat muilta osin yhtenevät asukkaiden yhteiskäyttötilojen piirteiden kanssa, mutta käy-
tön samanaikaisuus ei asukkaiden yhteiskäyttötiloissa toteudu. Laajuudeltaan tilankäyttö on
kuitenkin rinnastettavissa coworking-tilan käytön laajuuteen.

Tilaan liittyvät oheispalvelut ovat yleensä osa coworking-tilan palvelukonseptia. Tilan käyt-
täjän ei tarvitse huolehtia tilan siivouksesta tai esimerkiksi kahvipapujen hankinnasta, vaan
tilan operoija huolehtii näistä käyttäjän maksamaa jäsen- tai palvelumaksua vastaan. Lisäksi
coworking-tiloissa kulunvalvonta on järjestetty siten, että käyttäjä pääsee ongelmitta kulke-
maan tilaan ja pois tilasta. Asukkaiden yhteiskäyttötiloissa puolestaan tilan käyttäjä joutuu
usein huolehtimaan käytön jälkeen tilan siivouksesta sekä tilaan hankittavista mahdollisista
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tarjoiluista. Rehtoreille tehdyssä kyselyssä ilmeni, että myös kulunvalvonnan kanssa on
haasteita, sillä monesta koulusta puuttuu ns. iltavahtimestari. Asukaskyselyssä asukkailta
kysyttiin mahdollisista tilaan tarvittavista oheispalveluista. Asukkaiden yhteiskäyttötiloihin
liittyville oheispalveluille olisi selkeästi kysyntää, etenkin siivous- ja pitopalvelulle. Myös
näissä vastauksissa mainittiin toive erillisestä vahtimestarista tai henkilöstä, joka huolehtisi
tilojen avaamisesta ja sulkemisesta. Nämä kyselyissä esiin nousseet asiat on esitetty taulu-
kossa kursivoidulla tekstillä.

Coworking-tiloissa tilan fasilitointi on keskeisessä asemassa ja kuuluu olennaisena osana
tilan palvelukonseptiin. Coworking-tilassa on erillinen henkilö tai useampia henkilöitä, jotka
huolehtivat yhteisöllisyyden edistämisestä sekä tilan ylläpidosta. Useimmiten käyttäjä olet-
taa jo palvelua ostaessaan, että tilassa on fasilitaattori, jonka palkkio on sisällytetty käyttäjän
maksamaan jäsen- tai palvelupakettimaksuun. Asukkaiden alueellisissa yhteiskäyttötiloissa
tilan fasilitointi sen sijaan on hyvin vaihtelevaa ja hajanaista. Fasilitoinnin aste vaihtelee
kohteittain, mutta pääsääntöisesti näistä alueellisista yhteiskäyttötiloista puuttuu keskitetty
fasilitointi. Rehtoreille suunnatussa kyselyssä nousi esiin, että koulutilojen ilta- ja viikon-
loppukäyttöön liittyy useita sellaisia ongelmia, joita esimerkiksi ulkoistetulla johtamisella
voitaisiin ratkaista. Ollakseen kannattavaa, ulkoisen fasilitaattorin palkkaaminen vaatii kui-
tenkin suhteellisen korkeat ja vakaat tilojen käyttöasteet.

Asukkaiden yhteiskäyttötilojen varaaminen on perinteisesti tapahtunut ottamalla yhteyttä
suoraan esimerkiksi siihen kouluun, josta tila halutaan varata. Tilojen varaaminen on kuiten-
kin vähitellen siirtymässä verkkoon myös asukkaiden yhteiskäyttötilojen osalta, joskin kun-
tien tarjoamia palvelualustoja tai kaikki tilat sisältäviä varausjärjestelmiä ei ole vielä kehi-
tetty kovin laajasti. Tällä hetkellä on olemassa esimerkiksi tietyt tilatyypit sisältäviä varaus-
järjestelmiä, mutta keskitetyistä varausjärjestelmistä on olemassa vasta pilottiversioita. Asu-
kaskyselyssä lähes kaikki vastanneet esittivät toiveen verkossa toimivasta, reaaliaikaisesta
varausjärjestelmästä, joka sisältäisi kaikki varattavat yhteiskäyttötilat. Lisäksi esitettiin toi-
veita mobiilisovelluksesta sekä järjestelmästä, johon olisi mahdollista luoda oma käyttäjä-
profiili. Coworking-tiloissa tilan varaamista ei erikseen yleensä tarvita, sillä maksettu jäse-
nyys mahdollistaa usein tilaan pääsyn ilman erillistä ilmoitusta tai varaamista. Joissain co-
working-tiloissa saattaa tosin olla erillisiä kokous- tai neuvotteluhuoneita, joihin vaaditaan
erillinen, verkossa tehtävä varaus.

Asukkaiden alueellisissa yhteiskäyttötiloissa ja coworking-tilojen toimintamallissa on siis
löydettävissä eroja, mutta myös yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi tilojen käytön tavoitteiden ei
välttämättä edes tarvitse olla yhteneviä, mutta osa teemoista on sellaisia, joista asukkaiden
yhteiskäyttötilojen toimintaan voidaan ottaa kehitysehdotuksia. Esimerkiksi jakamistalou-
den korostama verkon rooli toiminnan mahdollistamisessa on sellainen, jota myös yhteis-
käyttötilojen toiminnassa kannattaa suosia. Etenkin tilan varausjärjestelmä kannattaa kehit-
tää sellaiseksi, jonka avulla tiloja on helppo tarkastella sekä varata.

Perustoimintojen lisäksi tilanvarausjärjestelmässä voisi mahdollistaa tilan käytön maksami-
sen sekä mahdollistaa vuorovaikutuksen. Vuorovaikutteisuutta järjestelmään voisi lisätä esi-
merkiksi palautejärjestelmällä, joka mahdollistaa tilan käyttäjälle suoran kommunikoinnin
tilan tarjoajan kanssa. Varausjärjestelmään voisi harkita myös rekisteröitymistä vaativaa
käyttäjäprofiilia. Käyttäjäprofiilin avulla voisivat kommunikoida sekä palveluntarjoaja ja
käyttäjät, että käyttäjät keskenään. Lisäksi käyttäjäprofiili mahdollistaisi jonkinlaisen arvi-
ointisysteemin. Erilaiset arviointi- ja palautesysteemit ovat käytössä useissa jakamistalouden
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palvelualustoissa. Näiden systeemien avulla voidaan lisätä palvelun luotettavuutta ja hou-
kuttelevuutta. Tämä lisää luottamusta sekä palveluntarjoajan että myös tilan käyttäjien kes-
kuudessa.

Toinen kehitettävä kohde on asukkaiden yhteiskäyttötiloihin saatavat oheispalvelut. Kyselyn
mukaan moni asukas olisi kiinnostunut hankkimaan esimerkiksi vuokraamansa yhteiskäyt-
töisen juhla- tai kokoustilan yhteyteen siivous- ja pitopalvelun. Coworking-tiloissa oheispal-
velut kuuluvat usein mukaan kokonaiskonseptiin. Asukkaiden yhteiskäyttötiloihin oheispal-
velut tulisi kuitenkin tarjota maksullisena lisäpalveluna. Poikkeuksena tästä on tilan yhtey-
teen mahdollisesti hankittava vahtimestari, jota toivottiin sekä asukaskyselyssä, että rehto-
reille suunnatussa kyselyssä. Vahtimestarin tulisi tällöin olla oheispalvelu, josta aiheutuvat
kustannukset on sisällytetty tilavuokraan.

Samassa yhteydessä voidaan myös pohtia asukkaiden yhteiskäyttötilojen fasilitointia, joka
kuuluu keskeisesti coworking-tilojen toimintaan. Tällä hetkellä kunnan tarjoamien yhteis-
käyttötilojen fasilitoinnin aste vaihtelee kohteittain. Coworking-tilojen tasoinen fasilitointi
asukkaiden yhteiskäyttötiloissa on haastava ajatus, mutta jonkin tasoista tilojen johtamista
ja isännöintiä lienee syytä harkita. Tilojen fasilitoinnilla voitaisiin ratkaista joitakin nykyisiä
yhteiskäyttötiloihin liittyviä ongelmia sekä luoda synergiaetujen kaltaisia lisähyötyjä. Kes-
kitetty fasilitointi olisi kuitenkin huomattava panostus kunnalta ja vaatisi korkeita tilojen
käyttöasteita, jotta se olisi kannattavaa. Myös yhteiskäyttötilojen keskenään vaihtelevat
käyttötarkoitukset luovat omat haasteensa johtamisen keskittämiseen.

Koska asukkaiden alueellisissa yhteiskäyttötiloissa on kyseessä kunnan tarjoamat tilat, on
niiden käytössä joitakin huomioitavia erityispiirteitä. Kunnan omistamissa tiloissa kunta on
palveluntarjoaja, joka tarjoaa tiloja asukkaiden käyttöön. Tiloilla on kuitenkin monissa ta-
pauksissa joku varsinainen pääkäyttäjä, joka käyttää samoja tiloja varsinaiseen toimintaansa.
Kunnan toimitiloissa vallitsevaa korkeaa vajaakäytön astetta voitaisiin kuitenkin laskea
avaamalla myös näitä tiloja asukkaiden yhteiskäyttöön tilojen varsinaisen käyttöajan ulko-
puolella. Tilojen avaamista harkittaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon erilaiset vastuunja-
kokysymykset sekä kulunvalvonta. Asukkaille uusia yhteiskäyttötiloja suunniteltaessa asuk-
kaiden toiveita ja tarpeita tulee selvittää, jotta kysyntään pystytään vastaamaan mahdollisim-
man tehokkaasti ja kestävästi. Myös tilojen tarjoajien tarpeet tulee huomioida, jotta ylimää-
räisiltä harmeilta ja ongelmilta säästyttäisiin. Tässä diplomityössä tehdyt selvitykset ja tut-
kimus pyrkivät nostamaan esiin näitä tarpeita ja toiveita sekä tulkitsemaan niitä yhden maa-
ilmaa muuttavan idean  jakamistalouden  näkökulmasta.

5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusaiheet
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa voidaan tarkastella muun muassa tutkimusmenetel-
mien sopivuutta, tutkimuksen toistettavuutta sekä tutkimustulosten objektiivisuutta. Tutki-
muksen validiteetti ja reliabiliteetti määritellään usein kahdesta eri näkökulmasta, kun sekä
tutkimusmenetelmä että tuloksista johdetut päätelmät arvioidaan erikseen. Tutkimuksen va-
liditeetti ilmaisee sen, miten hyvin tutkimus mittaa sitä ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoi-
tuskin mitata. Validiteetti on siis hyvä silloin, kun tutkimuksen kohderyhmä on oikea ja tut-
kimuksen kysymykset ovat oikeat. Tulosten näkökulmasta validiteetilla tarkoitetaan niiden
päätelmien sopivuutta ja käyttökelpoisuutta, joita saatujen tulosten avulla tehdään. Tutki-
musmenetelmän reliabiliteetti puolestaan ilmaisee sen, miten luotettavasti ja toistettavasti
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valittu tutkimusmenetelmä mittaa haluttua ilmiötä. Tutkimustulosten luotettavuudella tar-
koitetaan sitä, kuinka hyvin ne kyetään toistamaan. Tutkimus on tehty luotettavasti silloin,
kun se samoin edellytyksin toistettuna tuottaa saman lopputuloksen. (Hiltunen 2009.)

Työn empiirisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia tarpeita asukkailla on kos-
kien joustavasti varattavia yhteiskäyttötiloja. Lisäksi haluttiin selvittää joitakin muita yhteis-
käyttötiloihin liittyviä tekijöitä, kuten sijainnin vaikutusta tilan houkuttelevuuteen sekä ar-
vioita sopivasta tilavuokrasta. Näiden asioiden selvittämiseksi asukaskyselyä voidaan pitää
sopivimpana menetelmänä. Verkkokyselyn avulla pystyttiin saamaan mahdollisimman laaja
vastaajajoukko ja kaikilta vastaajilta pystyttiin kysymään samat asiat standardoidusti. Valit-
tua tutkimusmenetelmää voidaan siis pitää validina. Kyselyn markkinointi suunnattiin kana-
viin, jotka tavoittavat etupäässä Turun seudun asukkaita. Tutkimuksen perusjoukko edustaa
siis yhden kaupungin asukkaita, mutta tätä populaatiota voidaan pitää riittävän edustavana
tutkimukselle. Vastaajajoukko eli tutkimuksen otos ei kuitenkaan täysin edusta tutkimuksen
perusjoukkoa, sillä kun verrataan vastaajien demografisia tietoja Turun asukkaiden demo-
grafisiin tietoihin, eivät ne ole täysin yhteneviä.

Kysymyslomakkeen kysymykset pyrittiin suunnittelemaan mahdollisimman perusteellisesti
etukäteen, jotta ne mittaisivat tutkittavaa asiaa. Lisäksi kyselylomaketta testattiin useaan ot-
teeseen eri henkilöillä ennen sen julkaisua. Kyselytutkimuksen validiteettia ei kuitenkaan
voida täysin taata, sillä vaikka kysymykset pyrittiin muotoilemaan mahdollisimman yksise-
litteisiksi, on niiden tulkinta aina loppupeleissä vastaajan käsissä. Myös kysymyksissä käy-
tetty käsitteistö saattaa aiheuttaa väärinymmärryksiä, jolloin vastaaja ei välttämättä vastaa
kysyttyyn asiaan. Muutamat kysymyskohdat sisälsivät muista arvoista selkeästi poikkeavia
minimi- ja maksimiarvoja. Nämä yksittäiset poikkeavat arvot vaikuttavat kokonaistulosten
keskiarvoihin ja keskihajontoihin. Näitä yksittäisiä arvoja ei kuitenkaan poistettu tuloksista,
sillä kaikki vastaukset edustavat yksittäisten henkilöiden mielipiteitä. Tuloksia ei siis haluttu
manipuloida millään tavalla, vaan kaikki saadut vastaukset haluttiin sisällyttää tuloksiin.
Nämä poikkeavat arvot otettiin kuitenkin huomioon tulosten tulkinnassa ja kahdessa kysy-
myskohdassa tarkasteltiin moodeja keskiarvojen sijaan.

Kyselytutkimuksen reliabiliteettia ei myöskään voida pitää täydellisenä, sillä kyselytutki-
mukseen liittyy aina tiettyjä epävarmuuksia. Eri vastaajat voivat ymmärtää kysymykset eri
tavoin, vastaukset voidaan kirjata vahingossa väärin tai vastaajat eivät vastaa kysymyksiin
rehellisesti. Vastaajan suhtautumisen vakavuutta ei myöskään voida tietää ja saattaa olla,
että vastausten joukossa on hätiköidysti täytettyjä lomakkeita, jotka on täytetty vain arvon-
taan osallistumisen vuoksi. Kyselyn vastausmäärää ei ollut rajattu ja samalla vastaajalla oli
mahdollisuus vastata kyselyyn useamman kerran. Näiden duplikaattivastausten määrää ei
voida varmuudella tietää. Vastauksia saatiin 137 kappaletta, mitä voidaan pitää riittävän suu-
rena määränä johtopäätösten tekemiseen. Suurempi vastaajamäärä olisi kuitenkin lisännyt
tutkimuksen reliabiliteettia.

Asukaskyselyn tuloksia arvioidessa tulee ottaa huomioon se seikka, että tämän kaltaisissa
kyselyissä henkilöt vastaavat haluavansa monia eri asioita, mutta todellisuudessa ei kuiten-
kaan voida tietää, kuinka moni vastaajista olisi valmis käyttämään yhteiskäyttötiloja vas-
taustensa mukaisesti. Tätä mahdollista virhetekijää ei kuitenkaan kovin helposti voida eli-
minoida kyselyn aikana. Kyseinen seikka tuleekin siis huomioida ennemminkin tulosten tul-
kinnassa ja johtopäätösten tekemisessä. Voidaan kuitenkin olettaa, että valtaosa kyselyn tu-
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loksista vastaa asukkaiden tarpeita siten, että esimerkiksi toivotuin yhteiskäyttötila on juhla-
tila ja kysytyimmät oheispalvelut ovat siivous ja pitopalvelu. Vastaajajoukkoa arvioidessa
tulee myös ottaa se huomioon, että vastaajat koostuvat luultavasti pääasiassa sellaisista hen-
kilöistä, joilla on jo valmiiksi edes hieman kiinnostusta yhteiskäyttötiloja kohtaan. Henkilöt,
jotka eivät voisi edes harkita yhteiskäyttötilojen käyttöä, ovat tuskin käyneet vastaamassa
kyselyyn.

Kirjallisuustutkimukseen pyrittiin valitsemaan vain tieteellisiä ja vertaisarvioituja julkaisuja.
Asukkaiden yhteiskäyttötilojen osalta tällainen tutkimusaineisto on kuitenkin vähäistä. Tie-
teellinen tutkimus on hyvin harvalukuista etenkin asukkaiden alueellisista yhteiskäyttöti-
loista, jotka eroavat luonteeltaan esimerkiksi taloyhtiön yhteiskäyttötiloista. Tämän diplo-
mityön lähdeaineistona haluttiin käyttää pääasiassa vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja,
joten opinnäytetyöt rajattiin pois käytettävästä aineistosta. Asukkaiden yhteiskäyttötiloista
on tehty muutamia opinnäytetöitä, mutta nämäkin käsittelevät lähinnä vain tietyn rakennuk-
sen asukkaiden käytössä olevia tiloja. Työhön valittu jakamistaloutta käsittelevä aineisto sen
sijaan sisältää tuoreinta tieteellistä tutkimusta sekä muutamia hieman vanhempia aihetta kä-
sitteleviä perusteoksia.

Jakamistaloudessa on kyse suhteellisen uudesta, vasta 2010-luvulla yleistyneestä ilmiöstä.
Aiheesta on tehty jo jonkin verran tutkimusta, mutta edelleen on useita eri näkökulmia, joista
aihetta ei ole lainkaan tarkasteltu. Lisäksi kyseessä on jatkuvasti muuttuva ilmiö, jolloin
myös siitä tehdyn tutkimuksen paikkansa pitävyys saattaa muuttua. Myös asukkaiden yh-
teiskäyttötilojen viimeaikainen muutos on luonut tilaa uudelle tutkimukselle. On siis selvää,
että molemmista aiheista löytyy paljon tutkittavaa ja selvitettävää. Jakamistalouden tullessa
yhä suuremmaksi osaksi elämäämme, on selvää, että sen piirteitä tulee yhä selkeämmin mu-
kaan myös asukkaiden yhteiskäyttöisiin tiloihin. Etenkin kunnan tarjoamien yhteiskäyttöis-
ten tilojen keskitetyt varausjärjestelmät tullevat yleistymään lähivuosina. Niiden kehittämi-
seen voisikin keskittyä seuraavissa tutkimuksissa. Näiden varausjärjestelmien avulla voi-
daan mahdollisesti tehostaa kunnan tilojen tilankäyttöä sekä lisätä asukkaille tilankäyttö- ja
aktiviteettimahdollisuuksia.

Yksi mielenkiintoinen näkökulma jatkotutkimukselle voisi olla tutkimus siitä, kuinka asuk-
kaiden yhteiskäyttötiloista voisi tehdä enemmän yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen
kannustavia. Tämän työn johtopäätöksiin viitaten, jatkotutkimuksissa voisi tutkia sitä,
kuinka asukkaiden yhteiskäyttötilojen jakamisen toimintamalliin saataisiin tuotua enemmän
yhteisöllisiä elämäntapoja pelkän vastikkeellisen palvelun sijaan.  Myös asukkaiden yhteis-
käyttötilojen fasilitointia ja johtamista voisi tutkia lisää. Tämän diplomityön kyselyissä tun-
nistettiin selviä tarpeita esimerkiksi tilaan liittyvälle vahtimestarille. Erillisen henkilön palk-
kaaminen yhteiskäyttötilaa varten nostaa kuitenkin tilakustannuksia ja sitä myötä myös tila-
vuokraa. Jatkotutkimuksissa voisikin tutkia sitä, milloin ja minkälaisten asukkaiden yhteis-
käyttötilojen fasilitointi olisi kannattavaa. Tulosten mukaan tarvetta ja kysyntää jonkin as-
teiselle fasilitoinnin lisäämiselle joka tapauksessa on. Työn empiirinen tutkimus toteutettiin
siten, että siitä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää Skanssin uuden asuinalueen suunnitte-
lussa. Skanssissa ei vielä tällä hetkellä ole juurikaan asukkaita, joiden tarpeita ja toiveita olisi
voitu tutkia. Kyselyn vastaajajoukosta pyrittiin kuitenkin muodostamaan mahdollisimman
edustava ja vertailukelpoinen. Asuinalueen valmistuttua olisikin mielenkiintoista tietää,
kuinka hyvin tässä tutkimuksessa saadut tulokset vastaavat Skanssin asukkaiden yhteiskäyt-
tötilatarpeita.
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Liite 2: Kysely koulujen yhteiskäyttötiloista
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Liite 3: 1-4 tärkeintä asiaa koskien varattavaa tilaa, absoluutti-
set frekvenssit

Tilan Tilan Tilan Tilan Läheiset palvelut, Tilan
1-4 tärkeintä asiaa edullisuus siisteys muunneltavuus varustelu esim. kauppa, ravintola viihtyisyys
Askartelu-/harrastetila 33 10 12 25 2 12
Juhlatila 68 52 29 32 7 55
Keittiö 6 7 1 8 1 1
Kokoustila 44 27 15 31 7 16
Majoitustila 22 18 4 10 11 11
Näyttelytila 14 4 13 2 1 2
Opiskelutila 34 17 10 10 8 17
Saunatila 58 54 6 20 4 50
Säilytys-/varastotila 24 12 7 1 0 0
Työskentely-/etätyötila 50 33 14 24 14 28
Urheilu-/liikuntatila 38 20 17 26 0 9
Muu tila 12 4 6 6 0 2
Yhteensä 403 258 134 195 55 203

Saavutettavuus, Tilan ympäristö- Tilan Tilaan saatavat
1-4 tärkeintä asiaa julkiset liikenneyhteydet ystävällisyys Parkkipaikka esteettömyys oheispalvelut Valintoja yht.
Askartelu-/harrastetila 21 1 14 5 3 138
Juhlatila 39 2 15 9 15 323
Keittiö 3 0 2 4 0 33
Kokoustila 34 0 15 12 2 203
Majoitustila 8 0 3 2 0 89
Näyttelytila 9 1 6 6 1 59
Opiskelutila 27 2 4 4 0 133
Saunatila 28 2 8 8 8 246
Säilytys-/varastotila 12 2 12 9 0 79
Työskentely-/etätyötila 29 4 15 4 2 217
Urheilu-/liikuntatila 22 1 13 3 2 151
Muu tila 6 0 2 3 2 43
Yhteensä 238 15 109 69 35 1714


