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Asuntotuotantotieto – esimerkki tiedolla 
johtamisesta

Tietoa kerätään seututasolla lähinnä seurantaa varten.

Seurantaa tehdään mm. MAL-sopimukseen liittyen ja rakennesuunnitelman 
seurantaan liittyen. Kertoo sekä maankäytön suunnittelun toteutumisesta – että 
asumismieltymysten muutoksista. Kansallisella tasolla asuntotuotantotietoa 
kerätään perustuen suhdanteiden tarkasteluun ja numeeriseen tietoon. 
Seututasolla fokuksena on alueellinen sijoittuminen.

Tarjolla olevan datan avulla tiedämme ajantasaisesti

Olemassa olevan ja valmisteilla olevan rakennuskannan

Valmistuneet rakennukset päivän tarkkuudella

Rakennusten + rakennuslupien ominaisuustietoja

Tieto kartalla sijaintina ja 
taulukkona numeroina
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Tarjolla olevan datan avulla voimme…

Raportoida MAL-sopimuksen 
toteutumisesta



Tarjolla olevan datan avulla voimme…

Seurata 
rakennesuunnitelma 
2040:n toteutumista



Tarjolla olevan datan avulla voimme…

Tarjota rakennusten 
ominaisuustietoja 
suunnitteluun
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Asuntotuotannon seuranta helppoa –
ennustaminen haastavaa

Seudullisen asuntotuotantotiedon 
kasvuvaiheet:

Asiantuntija-arviot

Sähköpostikyselyt

Avoimet rajapinnat

Automaattinen analyysi

Seurantatiedon kehittämistyö on vaatinut 
kuntarekistereiden avaamista rajapinnoille 
sekä paikkatiedon hyödyntämistä tiedon 
esittämisessä.

Asuntotuotannon ennustaminen = 
rakennusluvat, kaava-aineisto ja 
rakennuttajien analysointi.

Ennakointianalyysia voidaan myös 
automatisoida: rajapinta-aineistona 
rakennusluvat sekä kaavoituksen kem2!
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Seudun asuntotuotantoinfo –
ajantasainen tieto seudun 
rakentamisesta

Tampereen kaupunkiseudun tavoite: yhdestä palvelusta tieto seudun 
valmistuneesta rakennuskannasta, valmisteilla olevasta 
rakennuskannasta ja suunnitteilla olevasta rakennuskannasta

Asuntotuotantoinfo

Valmistunut 
rakennuskanta

Valmisteilla oleva 
rakennuskanta

Suunnitteilla 
oleva 

rakennuskanta
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Tiedon avaaminen rajapinnoille  -
Avointa dataa kaikkien käyttöön

Suunnitteluun käytettävä asuntotuotantotieto on kaikkien käytössä avoimesti. 
(Käyttö vaatii paikkatieto-osaamista)

Tampereen aineisto löytyy kaupungin sivuilta: 
http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/avoin-
data.html

Kehyskuntien data (pl. Vesilahti) osoitteesta:
http://192.89.47.210/arcgis/rest/services

Pirkanmaan liiton, Treen kaupungin ja seutuyksikön toteuttama Aluetietopalvelu 
käynnistyy kesän 2017 aikana, joka tarjoaa kootusti tarjolla olevan avoimen 
datan sekä alueellisia analyyseja eri teemoista osoitteesta 
www.tieto.pirkanmaa.fi

http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/avoin-data.html
http://192.89.47.210/arcgis/rest/services
http://www.tieto.pirkanmaa.fi/
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Esimerkkejä asuntotuotantotiedosta

http://tieto.pirkanmaa.fi/mal - automaattinen asuntorakentamisen 
seurantasivu Tampereen kaupunkiseudulta
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