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1. Johdanto

2SS^'SäfSSisF=:' '^^S-SS-K.S
^S'^t^uSt ^Ltuteval±^kohta;semmlkslpa"/elukortte"ntote"t"misen

myötä.

s=,^l=i^ÄE!EHSSiS2
kokonais7altain:n'jaTähTs^s'i^^akle ynh^eMnnäkTuS

tehty

palvelukonseptiselvitys

on

£S:S"ä:??^^p^s?'?. ss "Er?s

S= ,S.,££.SS.Sä^3^^:^s^3'-'2mc-

Kalajoella 31. 08. 2016

Anne Mäki-Leppilampi (hankkeen johtaja)

Tuomas Räihä(hankesuunnittelija)
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2. Tavoitteet ja toteutuminen

^nr^Sr Ran ,. ^e^^,

l^uis". tav"tterta'Joista . selkeästi.

määrittyivät

muun

^aiskehittämissuunnrtelma-ilm^aä ^^'^ s^sesSS pä^S
3. Keskeiset toimenpiteet

4. Tulokset ja vaikuttavuus

Ventelänraitti Dalvelukonsepti
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^k^^m^ysta,. syvennS .ideap?assa 8-4-2016' Joka Jänestettiin Kalajoella päiväkoti
;a',..lcteapajaan osa"istuiyksi ammattikoululainen, viisi yiä-astelaista, 'neljä'ala-a^tel"aista"
J^Skot^a;,
^tee^sa"^tujia °" -14. 'Pä^kotfpuoiukassa'ja^st^7^P^
laajensi asiakasymmärrystä lasten ja nuorten osalta.
p!,l^"pd^su"nn'telu£a!a. veri.

P"jett"n . 29. 4.2016

Kalajoen

terveyskeskuksen

;^<?"eluhuoneessa. palaver"n osa"istui. kaksi ;senioria;kaksi "amm"attinäkem'yks°ey^coamaua^a1
^kllo a^, kaksL^-astelaista. ja . kaksi... ala-astelaista-i"0sallistujia"'"oli?^e^sr^
Palvelu7olkuja, ~"^iital "Jopiskel'ijat)"mcu;odoastiv^t
palveS-usuunnmelupalaveriss^\ma"innetti^

ideapajoista nousseiden tulosten pohjalta.
,

Asukaskvselv ia asiakastilajsuus

^ankkeer'.aikar'aK.alaJoe"^toteutett"rl
.asukaskysely yhteistyössäRakennushollari Oy:nja Hoivea
°ny^ kanssa- Kyselyn. kohderyhmänä °"vat Kalajokiset 50-70 "vuotiaat"heni kilot"jrtka'^ujvat I195'0a^90J^U,i"a, raklnnetu o_makotitatoissa. Kutsuja kyselyyn "lähetettiin' "postin^älity^e^ '1°73UO
^^iKS^S;, ^lia ett"Lfacebooki!sa 71J<PL, ^nsä'kutsuja'kyselyy^iahe^^1' k^
sa

1 olitulosten keräämisenaikaankertynyt 190kpl. Vastaa'minen'tapaht~ui'sa"hk'ö'jsesti. ' ^''

^Sn po.lai!ta.^p'dett"nu.as'akast"a'luusija

19. '5-2016. k°tileivonnaiskahvila Tuulahduksessa
^a,'!io^n,, »le sk^,tlssa-,,. H.ank,esuunnittel. ei .. "sallistunut asiakastilai'suude"n"'"k^'tä^
i, mutta osallistui tilaisuuteen ja esitteli siellä Ventelänraitti Master'Plan- hanketta"

Muut

Hankesuu"nitellja. su°ritti, .. Projektitoiminnan verkkokoulutuksen (3op) Keski-Pohjs

kesa^ioplstossa\ Ku:ss!_keh ^nkesuunnitteluan 'projektitoiminnan valm^ksia^^s^'^^
S^Sa^^ra^S?anl :^kwn =i^' ==i=sa=
Hankkeen,. aikana suorite""n tutustumiskäyntjmatka pääkaupunkiseudulle 2. 3-3. 3. 2016.
SJSälsL-nelja. , tutustumiskohdetta: Attendo' Pihlakartano -(Seinäjokir~Viola"'-k'oti^rTan

^^^uk!^v^mm;l(Hel^n?^E?^'^^^3'T^^mSn
^

^3ä

lar]estammen^ddaan-nähdämyös hankkeen yhtenäti^ksena; Tirtustumiska^atka^n^;
hyvin ja jäsensi ajatusta siitä, millaista kokonaisuutta Kalajoeltetavoitellaan'.'

5.Organisaatioja henkilöstö

^ke.e,ssa,.vastl"I"ner1-, hal<IJaJa, toteut<aJa onyksinomaan Kalajoen kaupunki. Projektiryhmä

^St^LSS ^^henk"osiä-^anl<keen"vastuul"sen;"^hta^a°toi^u^^°^1^^^^
^Sir ;tipa!veM°ht^Anne Mäki-LfiPPihamPi'. Hankkeeseen""rekrytortiin'^rpääa^^^
^^^,
^n^^'tt^ZU ^S., ^h^ki^n^^ä'hank^^l°"'Ka^^'^^
hyvinvointipalvelujen taloussihteeri Suvi-PäiviTyppö.
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6. 0hjausryhmä

Kesk.e'.set.,. -. v.i, ra,nha,ltijat'... luo«amushenkilöt ja edustaja yrittäjäyhdistyksestä sekä

ya nhustenkotiyhdistyksestä
.

toimjjarungorr

muodostivat

Ohjausryhmään

'-hankkeen'"ohiausrvh'ma^
(kaupunginjohtaja),-AnneMakiJ -lleD'Di'lamDi

Ventelänraitti

kuului Jukka Puoskari

Master

Pian

(hyvinvointipalvelujohtaja), ^ Esa Siirilä (sivistysjohtaja), Kirsti~"Rahkoia"(sosiaalii'ohta'iaT'T°uu'lla'
^(varhaiskasvatusjohtaja), Miia Himanka (elinkeinojohtaja), ' Marko" Raiman''7tekni"r
Keisanen^rahoittajan edustaja), Ismo Talilla (perusturvalautakunnan"e'dustaia')"Ju'ha

Päivi

joh taja),

'

Iulir"emi

(kauPun9inh'allituksen edustaja), Tuula Anttiroiko1

Siirilä (vanhustenkotiyhdistyksen edustaja).

'

(yrittajä'yhdistyksen"edus"tajaJ )"Ia"A'i^

Ohjausryhmä^ tehtävänä^ oli hankkeen ohjaaminen ja seuranta. Toteuttaminen, sisältö.
muutostarpeet ja maksatushakemusten käsittely kuuluivat ohjausryhmän tehtäviin'"0hiausrvhmaira
ei olejuridista vastuuta hankkeesta. Seon hankkeen vastuullisella'toteuttajalla.

Ventelänraitti Master Pian-hankkeen aikana ohjausryhmä kokoontui neljä kertaa. Ohiausrvhmär
k°k°u.kse,t, Ja!]estett".
n.., 18'l2 '. 2015' 2;3-2016' 6'6"-2016 ia 30. 8:2016:' Kokousten~puhe'JenJoMaja'^'
vastuu"inen johtaja' hyvinvointipalvelujo"htaja Anne
Mäki-L'eppilampi'"Kokoul ksJis'sa
l.'m'., hankkeen,.

.

esittelijänäja sihteerinä oli hankesuunnittelija Tuomas Räiha.
7. Keskeiset yhteistyötahot

T'"/e'n,, yhte'_sty^kumpp,anuu.s hankkeessa muodostui ventelänraitti palvelukonseptia tehneiden

den (Oulun ylempi amk)_kanssa. Opiskelijat toteuttivat laaditun toimeksiannon'oohiaita
ventelänraitin palvelukonseptin. Toinen keskeinen ulkopuolinen yhteistyökumDoanuu7"i'iittv1
a.sukaskyse'yyn' joka toteutettiin yhteistyössä Rakennushollari Oy:n ja'-Hoivea'r"Öy:n'"kanssa.'
sisällä yhteistyötä tehtiin eri toimialojen kanssa (mm. kaavoitus, 'päiväkotia
.

8. Toteutuneet kustannuksetja rahoitus

Ye"te!änra'ttiMaster plan -hankkesn rahoitus muodostui Kalajoen kaupungin osuudesta (50%) i,

s-Pohjanmaan liiton myöntämästä maakunnan kehittämisrahasta (5Ö%)"Toteutunee't
rahoitus tulevat esille maksatushakemuksesta.

9. Ohjausryhmän arvio hankkeen toteutuksesta ja tuloksista

ohjaus,''yhmä su°ritti. viimeisessä kokouksessaan 30. 8.2016 vapaamuotoisen arvion hankkeen

t-oteu.tuksesta. ja tuloksista: Hankesuunnittelija Tuomas Räihä kirjasi ylös"suullisesti'suorrtettua
arviointia. Arvioissa tuli esille mm. seuraavaa:

Hanke on herättänytkaivattua, laajaa keskustelua.
Hanke on lisännyt palveluiden välistä vuoropuhelua.
Hanke on edesauttanut yksityisten toimijoiden kiinnostusta.
Verkostoitumista on tapahtunut yksityiselle sektorille.

-

Kokonaisvaltaista pohdintaa(mm. maankäyttö,erisukupolvien näkökulmat).
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SSS£^ot eriasiakasryhmiinantavat^^ ^"P""9i"t°i"lin"°ille .a
StlSee'kyoaavaa käsityksiä ihmlsten toiveista- Asukasky^'y *^ee myös ikäihmisten
S^n^^L. o^^t^St ^S:uiden Kal£uoe"a kä-nissä olev-
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Ventelänraitti Master Pian
kokonaiskehittämissuunnitelma

r»'.'.3»-Ä*-r-

"*»

''-'.T^^m-'"r'-. -

'-''

kt

'. '. **".'

^AäiSL^i:^
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1. 1 Visio
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1.2 Suunnittelua ohjaavat arvot

yhdistävä

toiminta

Ja

kohtaamispaikat~luovat rika^a"klan^ak'!ym;sI t'asSikTnaknäi^aenen'

sukupolvia

ASIAKASPROFIILIENARVOMAAILMAA

Kuva l. Kooste asiakasprofiilien sisältämistäarvoista.

MIKA PALVELUISSAANTAA ARVOA ASIAKKAILLE
Esteettomyys
Ympäristön suunnitttlussa huomtoon

heikentynyt havainnointi- ja

Kohtelias palvelu,
myös puhelitmssa

hahmottanmkyky: suosta sethMtA bnjo)a ]*
kontrasteja, huomioida sopiva valaistus

Muonokuuloistcn

huom>oimin«n

saustamus rikissä

Yhteisö patniuja
joka sukupolvelle

\

HiryrakCTtamisCT
kunntoittamtntfi

Patvelujen

kohtuulliset maksut,
Jotta kalkille
häytet tavissa

Tutut työntekijät.
omahoitajuus

Kuva 2. Kooste asioista,jotka tuottavat arvoapalveluun.
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1. 3 Ikäihmisten asumisen järjestäytyminen

SasteTäm. 'sluunn'telman sisält°, °"jaaja Ja moniulotteinen, josta Ventelänraitti -

^^^>, ^do^taa,,, yhden-nwk;ttävän'. wan:.lkaihmi^n'"asu^ S^^nen
^S^KWIaJakaupunk'orgamsaation
sisäl^useitamuutoksia,KSisS^Z
ovat muun muassa seuraavat:
Ratkaistavat asiat

- Ryhmaasuminen30 paikkaa
- Senioriasunnot 20 kpl
- Liiketilat

- Kaupungin toimitilat
- Kotihoidon kehittäminen

- Helmikodin tulevaisuus (mäntyrinne)
- Työtilat katveen henkilökunnalle

11
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ä^^^kea'^
^SÄ=^n^,s
sijoittuu kortteliin"'l6l"4''ku'n'^a's'vcva^t'o^hrienro. aon9s''rnLe"l, vaihtoehdoss, a.1 ryhmäasuminen

kuuluvaksr"Vaihtoehtota^koT;S°e^^n 2 i^äT^inel:,
on. ^motettu-mu^"e
ikään kuln
°savaihtoehtoJa Ja 'useita
l^s't'autouppult'Zakoossru au"aän

mahdollisuuksia siJhen,

Maankäyttö

Kortteli 1014

| Sisältö

-Senioriasunnot20kpl

rak. oik=

-Ryhmaasuminen 30

3000m2

paikkaa (5-8 hengen

(1600m2
1400m2)

solut tai 15+15
periaate)

-Liiketilarakentaminen
-Kaupungin toimitilan
mahdollisuus tähän

yhteyteen
-Rakennusten
kerrosluku

välillä 2-5, riippuen
toimintojen
järjestäytymisestä
-Kotihoidon
kehittäminen

keskustan alueelle
-Helmikodin
tulevaisuus

Toimenpiteet

Seuraukset

-Toteuttaja(t)
neuvottelumenettelyllä.

-Säästöjähoivamenoissa
(asumispalveluiden väheneminen

Etsitään ratkaisua
markkinoilta ikajhmisten
asumiseen, kotihoidon

kehittämiseen jne.
Mahdollistetaan

hakumenettelyssä, että
toimijat voivat sisällyttää
esitykseensä
ryhmaasumista.

-Jos rakennus yli 4
kerroksinen tai halutaan

tässäesitettyä isompaa
kokonaisuutta:

ostopalveluna yksityiseltä sektorilta)
-Ryhmäasumisen järjestäminen

kotihoitona24/7edullisempaa kuin

ns. 24/7tehostettu palveluasuminen

-Helmikotitoimistokäyttöön.(tilat
katveen henkilökunnalle, ilman

päivähoitoa).Edullisempiremontti

toimistotilaksi kuin asumisyksiköksi
-Kaupungin toimistotilan tarve
selkiytyy

poikkeamislupa tai
kaavamuutos

-Helmikodin remontointi
toimistokäyttöön
(tilat katveen
henkilökunnalle lukuun

ottamatta päivähoito)

(mäntyrinne)
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Toimenpiteet

Seuraukset

-Säästöjäjos ryhmäasuminen

Kortteli 1014

Kortteli 1014

Kortteli 1014

rak. oik=

-Senioriasunnot n.40 kpl

-Toteuttaja(t)
neuvottelumenettelyllä /

3000m 2

-Liiketilarakentaminen

-Kaupungin toimitilan
(1600m2 +
1400m2)

Muu tontti

mahdollisuus tähän
yhteyteen

suunnittelukilpailulla

-Jos rakennus yli 4
kerroksinen iai nalutaan

-Rakennusten kerrosluku
välillä 2-5, riippuen
toimintojen
järjestäytymisestä
-Kotihoidon kehittäminen

kaavamuutos
-Helmikodin remontointi

keskustan alueelle

toimistokayttöön

-Helmikodin tulevaisuus
(mäntyrinne)

tässäesitettyä isompaa
kokonaisuutta:

poikkeamislupa tai

(tilat katveen

henkilökunnalle)

Muu tontti

Muu tontti

-Ryhmaasuminen korttelin
1014 läheisyyteen
-Ryhmäasuminen

-Ryhmaasumisen
toteuttajan kartoittaminen

voidaan järjestää kotihoitona
-Ryhmaasumisen
Järjestäminen

kntihoitona 24/7edullisempaa
kuin ns. 24/7 tehostettu
palveluasuminen

-Jos ryhmäasumista ostetaan
ulkopuolelta (ns. tehostettu

palveluasuminen), ei säästöjä
aiheudu.

-Helmikotl toimistokayttöön.
(tilat katveen henkilökunnalle,
ilman päivähoitoa).
Edullisempi remontti
toimistotilaksi kuin
asumisyksiköksi

-Kaupungin toimistotilan tarve
selkeytyy

kauemmas korttelista

1014
-Kaupunki kartoittaa tontin
Mäntyrinteen

läheisyydestä, johon
haetaan yksityinen
toimija palvelusetelillä
tuottamaan ryhmaasumista

-Helmikodin remontointi
toimistokäyttöön
(tilat katveen

henkilökunnalle)
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1.4 Ikäihmisten palvelukortteli

^'. ^ "-

13'uiBnjn'Bi. ul
IfLfifi "a 11'Ktö-^B

JX-tfl^a''Rnffln-' * t. Ra- iini
.

^T ..

3. NäkymäKalajoentieltä.

II

"'" ^T

^ <B»--^-*S-

1m s

iiJJ!

! J 111
i^uva 4. Näkymä sisäpihalta.
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Kortteliin 1014 toteutetaan ikäihmisten palvelukortteli. Havainnekuvassa (kuva 5) on yksi
^i-htoe. htoinen mal1'.. palvelukortt. e.lln.. toimint°Jsn jakautumisesta. Kuvaan on sisällytetty

senionasumista, ryhmäasumistaja liiketiloja.

Kuva 5. Korttelin 1014 havainnekuva 1:500.

Oikealla oleva alempi siipi on kaksikerroksinen. Ensimmäinen kerros käsittää ruokalan ja

yhteistoimintatilat. Ryhmäasuminen 15+15 paikkaa sijoittuu toiseen kerrokseen. Vasemmalla
ylhäällä oleva siipi on nelikerroksinen. Ensimmäinen kerros on varattu liiketiloille. Kerrokset 2-4

pitävät sisällään senioriasumista (20 asuntoa). Senioriasunnoista löytyy sekä vuokra- että

omistussuhteisia

asuntoja. Siipiä yhdistää keskellä oleva

200m2 kokoinen

yksikerroksinen

liiketila.
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1. 5 Kortteli 1014, maankäyttö

-T?!lt.T^i-10.yhteenlaskettu
1J-si!TKS,ee.. l<alai°e"
^.

t?le.

n

ydinkeskustassa

rakennusoikeus

on

Se muodostuu
1400m2 (tontti 1)

kahdesta tontista (tontit 1 ja 2).
+

1600m2

(tontti 2)=

3000m2

Kalajoen kaupunki omistaa tontit sekä korttelissa 1014 sijaitsevat kaksi kiinteistöä^ Pa'lvelukorttelin
toteutuessa korttelissa 1014 olevat nykyiset kiinteistöt puretaan. Korttelista 1014 on laa-dittu

arviokirja ulkopuolisen arvioitsijan toimesta, jossa on määritelty korttelin 1014käypäarvo.

Kuva 6. Ote ajantasakaavayhdistelmästä l :2000.
KESKUSTATQIMIhTTQJENKORTTELIALUE,JOLLESAAOSOIFTAAASUIN..
LIIKE-,TOIMISTO-. HALUOTO. JA PALVELUiUKENTAMISTA.

(Asemakaavamerkinnätja -määräykset,Kalajoentien liikerakentamisen asemakaava)

1.6 Ventelänvanha pihapiiri

Ventelän vanha pihapiiri muodostaa yhteisöllisyyden sydämen. Vanhat remontoitavat rakennukset

yhdessä pihapiirin kanssa mahdollistavat mielekkään toimintaympäristön"'Alfa" on""listattu
vaihtoehtoisia rakennusten käyttötarkoituksia (toimintoja).

Toimintoluettelo
- Seniorikahvila

- Neuvontapiste Verkko
- Muistelumuseo
-Perinnehuone

- Yhdistysten talo
- Yhteistilat

- Tukityöllistäminen
(myymälatoiminta)
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ertelän-, vanhojer' talojen toimintojsn Järjestäytyminenja niitä edellyttävät toimenpiteet kahden

vaihtoehdon kautta:

Sisältö, rakennukset A ja

Toimenpiteet

Muut huomiot

Rakennukset A ja B
-Ei suuria muutoksia nykyisessa

-Kahvilatoiminnanriittäväkysyntä

B

Rakennus A

-Seniorikahvila /yhteistilat
-Neuvontapiste verkko
Rakennus B
-Muistelumuseo/
perinnehuone

kyseenalainen

suunnitelmassa. Kaupungin
rakennusosasto vastaa
rakennusten vaiheittaisesta

korjauttamisesta alkaen
rakennuksesta A.

-Yhdistysten talo

Sisältö, rakennukset A ja Toimenpiteet
B

Rakennus A

Rakennus A

-Tukityöllistaminen
(myymalätoiminta)

-Neuvontapiste Verkon siirtäminen

Rakennus B
-Muistelumuseo/
perinnehuone

Rakennus B

-Yhdistysten talo

esim. kauppakeskukseen

-Ei muutosta nykyiseen
suunnitelmaan. Remontoidaan
myöhemmässä vaiheessa.

Muut huomiot

-Rakennukselle A myönnetty tukea
"seniorikahvila" käyttötarkoitukseen.

-Käyttötarkoitusta voi muuttaa,
kysymys lähinnätuesta ja sen
mahdollisesta oikeudesta

muuttuneeseen käyttötarkoitukseen.
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1. 7 Keskusta-alueen maankäyttöluonnos

m

'^te'
\j!^^

^

.

*... >. <

-, <

ik-

Ikäihmisten palvelukorttelj

\

Ventelän vanha pihapiiri
Ventelän puisto

^y . ,

-»-

Puistoalue '"

1 </,

-"-'l

Varhaiskasvatuskeskus .
Kevyenliikenteenväylä
<

Liitekartta

*

*.

1:4000

* t

7. Keskusta-alueen maankäyttöluonnos.

L°^mI1 ^inenJa. yhteiso"isyyttä

tukeva keskustan alue muodostaa
verkoston,

joka pitää sisällään

^^^o^^^(^^^l^^^t^^SV ^S'^^täISa^
S^uis^Sssa^heismtessa- ^^"^vatmySa^as^Ss ^
{)"^alue' J^st-ä,mälLä. _ede"ä mainitut kokonaisuudet" kevyenliikerteen""^^"^^^

^a'l^n^nna"ine^virikkeellinenymPäri^SukuP°lv^^"^y^k^a^is^S^
JL,^e'^m;nnaL-keNttäminen . mahdo"istuu:' V"°rovaikutus"""^a^a^^S^

aS£ni^:X^Sn

vä""ä

t"v^'^^a'=v==
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1. 8 Keskustan alue ja kotihoito

S^ ^^^S^^^^S^^S^^^ ^ahd0"- ^ee

ESis5S5fl ;£""?l'K^e^S?5EFa5

;.? r f-

j

: . ''.f-

a^A ^

s^ill

^ /J :!f1

-..'.l n--*l->U-»'<«t,
ia

^iili,.-

r..,, "' ..,?B^. '*«^-'- "t^"?'
» -*

.

'-"Tdnuun'irfL t*^

Liltekarlta 1:10000

8. Kotihoidonjärjestämisenalue I:TO000.
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1.9 Hankkeentoteumajajatkotoimenpiteet

^^^ral^Ti
^^^^^^^n, ^ssut;.
es"n. useita. keh]ttämisenmahdo"^"ksia.
laikat1a-onj.l.mennyt ,myösasioita'jotka
vaativat
Jatkoselvitysta"~Lupaavaa"tute"va1suuuundTn

JL^kkeen,. menestymisen kannalta. kuitenkin °^'hankkeen"herättämaJ ^^^^^^
^£ls ektorltol'J1 TC^entetänraitti Master P^"-:^a"kl<ee^pääas^lin^'h^c;^^
: tulevaisuuden ikäihmisiin, heidän asumiseen ja palveluihin"

^^senkka^, ^nJal!tt^Yentetän vanha PihaP"ri- Yhteisöllisyyden taloa kunnostetaan

\, -Kun,nostustoimenpiteis"n on °temassa erillinen oma'"hanke. Oppilai'to's'v'hte°is^o
^key^Lwntelän, _, talon, kunnostustoimenpiteisim. "Osa""konaustyostö' te^lä^FS
^Ssto^..
^skeluoklen_. toimesta' Toinen pihapH nssä'"Jsa^e«avä ^aZ' raS
kunnostetaan myöhemmässä vaiheessa.

^e^e^^haLPJ, ^PJim -tehltystä_ja

suunnittelua.

ohiaa vahvas" ajatus

yhteisöllisyydestä.

!<,un"ostett.u-r'ap;hap"ri,,onmahdo"isuusmonenlaiseltetoiminnaite. "T"oimiSsL'u'^tte'lsuysys'ac^i
^^Je'^aa, Ka;a^ella^k^vienyhdistysten'tarp^:'^^a"voisiT>k^a1 ^^^;
"<a~~eläkeläis;ar]estöt° ^""^
^^i., TeyM la^,, ^d;styksetL-sotaveteraaniyhdistykset
kautta
nsalais°Piston
"'ikärh
mlh.do"'suus , -on-myos. k.a.

tapahtuva

misil'ie'J°su°u°n^ttu' Toimina

i^S^täpi'n'=;;n ^ä=u^ =:: =^tl;a ^^

^'^Sans»unmis^^osa-!ta onta:peen.tehdäJatkose!vitystä.Palvelukorttelille (senioriasuminenja
edessä)^voidaan etsiä vaihtoehtoisia rakennusp'aikkoja'""'KortteHn""W'^

S^^^^ä^^n^^^^^^^er^m^e^OT
^näkökulman Iisaksi niiden soveltuvuus liiketiloiksi. Tämä'parantaa mm" "startuG'"^
r:S, ^ahdol"SUU^^KateJoe"^. ' Jatt^Sse^'"^'' h^atS^^ m^ö^ta^^
slwnasuminenja. ryhmäas"minen Järkevää toteuttaa erilleen "Ryhma'asum~isen "i^stä^Tn

s^Ss ä:iES^^=^^^=nÄ^^^^^

Lullsten.,, ^odyntamlseks' tarvltaan vielä tarkempi selvitys nykytilanteesta, tehostetun
p!!Y±asSn^tarpastaL., !aajuudesta.. tavoitteista 'seka" Sstöi^un^r^
^SriaS^' p^ee";sen selwtystyönjalkeenl on . ma^ollis^^^a, ku^k'alops^on ^
S^^ihm^1. ^h^tettuja.. as^lsmuotoja"'. Kalajoeiia""^eSe^ra t3^

^iT.en^kartoLttammen. voida,a^..toteuttaa"J-seivlTys^^^^
T,OJm.eenpanohankke611e, avautuu.. mahdo"isuusselvityksen^äieCT^

J^etes^^^^sa^
^^v^. ^";±rt"ttam£^(r?;^.
hyödyntäminenselvitys-ja suunnitteluvaiheessa.
S^ffiJS^n. Lhante^ prtan^sisä"ään"Palvelukorttelin"
Periaatteen. Asuminen
linen
viihtyisä'

ja sosiaalisesti~rikas'^ipa^tö"^t
"^^a'^^sa, ^helsyydessä:,
ei
a!^ta»loJI1Ln;ie.hSst-yon. on_hyväpohJa. utua. myösJatkossa/^^^^^^^^^^

^S^^ks!n,.
k^ss^OT^Jatka^~''pa^iuk;rtte^'^^^^^L^^^
soveltaa, olipa kyseessäyksi fyysinen kokonaisuus tai useampTyksikkö''
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2. 0 Liitteet

Ventelänraitin Palvelukonsepti

(Powerpoint esitys kehystettynä, liitteessä kaksi kalvoa per sivu)

VENTELÄNRAITIN
PALVELUKONSEPTI
r'-ra; - . ". , np;c

-.J li.
;"IA/'^ .^iAäi- Ja;-' r-^ä^l
k(>h:~-.i-i",t-

j,i

;cHrd. T>i:, t-:)

ii.

-rni -i;

|T. ?]-:[~:(

:i. ;>. ;^r.

'

Tii^im^

Sisällys
VErrTELA. KRA.TIM BM;V£LJt-;OH5£?TI...............,........................,

".... ".,.. "_.. 3

^. AKASPROFILJ£r<APVOrAAAILfAAA........................................... ".. ".,.. _" 4
AS AKASPROF IUFH KA ..T7A-V.. A PALVELUJA. ;ATO MJ^OJA............. _........... "....... 5
A&AKASPROFJUEfl£51TT;LY........................................ ".... ".... ^, _^^^ ^
fcLVELUPOLUT.................................
M!^AF^Lv::LUISSAAf<TAAA^-OAA51AKKULLE.....................

-.-

VEK-ELArtitATIK MA-IDOLL51A JULKifEN £ri-rTOff/h TUOTTAMIA PALVELUJA.............. ;ä

i

VE^TElAr^ATlr^A-IDOJ-SIA W5iTyiS£-*- S£K-CI.'?'iS'TJOn-A-ulA ULViLUJA............

;S

VEr<-ELA. riP.A. TIHMA-1DO-Li 51AJ^RjcSrSJc.

30

^TUOrTAMlAFALV£LUJA.....................

LAhTSET....................................................., ^.... ^^^ ^^ ^ ^^^^ ^ ^^ ^ ^
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VENTELANRAITIN PALVELUKONSEPTI
' ^S%mu°["»"-l""-vi;'il-?"1f'"-ä"i-)"y«'"<.-"»"' ^^1°»;, ^^. '. ^, '^"", "'?'' ';:'h°"?h''"'"°'i°'''1""" . "»'".'....""l-.a-". n-il."

^^i^s^^^ä^':"''^'"^^""1'»^^»"
^SZ;^T'""" l"l"'u" k'h"y"E1"^''AS'"astrrlr'a'''Vteil'""^etam"

- sg^^^a^^ss;?^;^^^
- ^^^^s^^s^^^^sss^^^'
" l^;'£"'^;l;

iS"B:'"'c"".t""Hl"j" """." »"*'8:. u<,i,»,ii«.id».p. ja,^

^^^;^^^KK^^^^:!'^W^»

" ^I^I^;;'^"S"^kL"":?;n.'d"l;si°'!:i;""-"""i.xn si.ku^l^i.n

^^^^^^^^y-^^^^^ss^

' ^SÄ;;;S"'Jajas"'lclyn"ohial"Inu(K'oslui^"d-kM"
> As-. akisprofhlf on ;,-;pil[ln8nVen:»lEnrai:in palvelun kBy::. ija.

\:

?> /.

;A/S

V*»'

'' ^^S""'l°: l'L'"""'""""°">'"ui"""1-"°1<I^riL.it»»:k.ytt,».,
^8aha^^;,a^n. c;;YR'u'ste"pak;l'UJ?nkä^tä)ieniasiak»SProfl"imia^

seKa neiaankayuämfä palvelua ja toimiritQja^^^^ , -- - --r--. -"., ". . ^u,^

ASIAKASPROFIILIEN ARVOMAAILMAA
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ASIAKASPROFIIUENKAY-fTAMlA PALVELUJAJA
TOIMINTOJA

PAtVELUKESKIÖ»

Kocinoniturn xkl. nnu... ]okl koa-. :uu«,l

"»r. h. n

pjil>'«[u,,

|,

j,

o-/, 4l,,

nni. !lu

tf^^-^t. tD** kunnioifAfn htrr»i(. i,

..nh,,

Patveiukeskiössäon-

»

Kir)fll{^uu-, Fi|it

».

Keihust^lL ipijn

»

Votilojfi vfftiUlo

. Työpajoja,jaa,, onKatoT-. iakaikille

Fan'i»kf^n

Ls;ten aamu-ja iltcioai^aferho
Fdiylijkot»

Palv&luaijmjsta
Solun um 1'. t t>.
Njoriso-^tat
KunlOi. flll

Sajna. /kokoj5titat
Kirjfl-. tn
..

Tablettinani

*. R<iu>>oi«timr,huun«

.

£,i..^-r^

nneinen tili. joka on a>o, n kaikille

B)

nte

*^L<-n <.. He. aine-i .-i-ei!j Tahjp:(i. ta

ASIAKASPROFIILIEN NÄYTTÄMIÄPALVELUJAJA

TOIMINTOJA .. --^.,
'?>!''!l";. l', l"-"Pa'".*"../T'""
W::"r m»,,,

pt

i!v»luk»ikiofa\. h'eydr";',

"

'

'"/1

'""'S'. -1?,.'''"1'>:',
11''Iuh" '"»ir. Bni.n
n'

»tumilla Vf

>s^älta3-ffr7ts7£!ah>vinvo;nti

^

K'12)';-)°;d'n, Pai»5:i"'a'lTh°°llis-a

saacamyös kotikäyntinä:'

-- --..--

» Enl*ii.ia k^uppoji
>. Sekä to;msio. ja kotihämt^is

pt)»nr<it)'»kr-. kuK<iM ' ;1

Lk.;1UTälOJ5

»

^.. >01t*

»

SoLasar-is;a

». Veftel^. ra^in palveluja:

seuraavilta palveluilta;

KofipalvrlU

» S<ir<*nho!l. tj*

>. TuRära"-. e.Ke pslvetu

*- Läokjiri

> Gynekologi
*. Hetoja

^

A'i'n»p;ii^plu

^

^itvau:. pal\'»iy

^ Fysio^erapeuttF

>. P/ykhipal./eL'

> Kosmeiolog?

*. TdLonrm#i, fwlMrl...

>. Var3vaäri,''r»ummo-palvelu
> Tukf-. -.-ikito je /sfväpalvelu

*. J.ilkAtoiio

»

» Kl-itjs
R*rt;;nl'ar"pMj^

^

k

'*"'*r*tt.

ltitoifT!)nt<

<la. )?.^to-'l'- !>ka'"Mo lljar. se';it
te-l«la-.nit]np>l.,'<^kist.on'i'ah'e[ii'
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ASIAKASPROFIILIENKÄYTTÄMIÄPALVELUJAJA
TOIMINTOJA
ftuokakahvtl. ; <sijaiti56 '.'&n:eläRr3i:ip erti;3-;dy~s;a

>

rat:;ann^ksesEa'i
>.

Taide.

pL

jiyo

ja

ka^ityor!a>"::e[y

^ A*.nh:lullli.»t.<,tii^pn myyrr^n
*.

l nn<'ij VlT!tflftiirrtitinm<f;'.

f-

LaDSiys-a^allmenleikUöjaVentei. anraitJKa

>

Lj[(wi[;Ai>n"flk<itwm:]int.cn, )o^>ft
ft^lvutdnffn tillikumlnnn.

MdSe-3

»

V<'nh>lrtt]roiiinpui.,;t;;

> Viinibaah, j&ssa hLom[S-. L ss-&5::c myys
Vvnlt-tflnrciltiiiyt. tdso; Ylitciy), )&kfl kylioc. ^uii

»

Kioshi

*- Li^nncin tft>e<i"ft ..^'^ pat-^ito

palv*Fti. t<Cik)on kokoni .J ||;]i.,lrt kft'. i!t;llftk-, (;iin
Vfnlctonrflihnyht<,«i;}<i«iLipittt.

»

Ja ne-.; tav ST:
».

flr. (i.

1f?kolampi

» Saasyo::as\iesilintujz

Vertfitt ifvaitin

.. St. itikiJnMu

ympäristön siu'ousp£ivan

». ^. [itknjfl }d r<-tki<j

» T&?map£i\'at^vitur

teeman mukaar

^

Ull<okun;cn. ftti

^

Is-Lmapaikkoja

ASIAKASPROFIILIENKÄYTTÄMIÄ
PALVELUJA JA TOIMINTOJA
VMe-inrn

>

pL. i. lrfrha

V<-"fl,if>r*itirt k»t. kt.-i(»u<

Saa kasvattaa &r'aan
puvtarhalaaEilckoofl mia haluaa

» Vf-.tviiK omrndptrifji j» fTurJapfn-.ota
^

Ven^elänrai:i)t tori

>

Muk»t!ky^Vent»l<nr<itinijit>»[|a

».

Huvipj is:o Vc-t-Lanraitin län&lla

>

V(?nt»(*nr<(tfn Itt^totinn»
>

KiipfeilylfrDiM-na

l. itkunt *f:

^

RolLaattonna-tti. joka h-s-äs
Ve-t-t3".fa;tin pukt'31 tammen.
». P:)(t'ji«>lhk<tr»]:i;], jot.iftl hu'kD:ti*t<.
^ Vc-t^la^raftin ke-^.^tanvie-resia lä'-t=
metsät nmtplat.. Esl'/iEtn. joks on
fce-*äis;" utkoitye-tti

La^el. sft. kin^eiia

^

K.mtöuli

»

Uim*h<lli

> Liik./ntap<i'k.fuiffris^äliikjntalaie)ll=.
*. UlkotilciiiucrotMr^l^ja
ktiprflyiiftin^i

>. P>öra;lypjsto
tiyvät kulkuyhteydet

» Ltnja-auia m^-ot i/rjjihylill»
> jtma',1^-, ti-.ja a^t^k. ^lje^us
Ve"t^[a"ra'fil-:5Katseenh--li.ka;.arf(tll=
^ K»v»ly)i-i.h;r^ KAL.ijofr" kr-.ku-. -.iAn
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ASIAKASPROFIILIEN ESITTELY
> 1. ) Siiri 6v.
> 2. ) Anton 7v.

> 3. ) Ronja 13v,
> 4. ) Milla 17v.
> 5. ) Väinö 69v.
^ 6. ) Irmeli 74v.

». 7. ) Martta 78v.
^ 8. ) Olavi 80v.

1. ) Siiri 6 v.
p''r'"t"'d°r ."'"'":'':i'11."'1""1"''")-'"u""lm"v»"l«lt«<ilin.lihoulul.in.n. iiikoului.l, l;i«,.
^töTi
t"pal"!'rtÄk'°nyktl??d*"i' ioka *"]ha'1'11* '-^"^enp^^d. n'^^^,,
patveL.;-ja kauppakeskus.Ai:;\is Siirines^l^'. ka-.-^e--.'. ' ~~~" ""'"'^"""u-^"":1AUU^
°'1

Asuminen: PerhMnsähanssi .fen;elänni:illaiijai:se';aisior-atotjtaloiia.
Palvelut;

" S^ukf!';T'.p?^'t-ilk"'ppak"k's')°l''.
!liilt"*riliis'!h^m°'-<"iilifh.:,
lq,. jo. den
stasaacian-ydskotikäyntfä.
'
.--... -- -^-.
Flalt -elukesl<-::. iD3rt.

»

nK3rnp3a]ahQ-;!ka-,, 'n:i". ä.

' ^;ä;'M'll"..l"s:°ll"Ae"hu"pl'!:°<"'
'..". v °aP'-l°-^M'ku. JS..S tiDaa^ts. lloin
tällöin. K.Moui:tc. ss3o'!-;t-£-ttö'-'tsisä ^ulho:''[at. 'r~ "" ' """""''""' k-u°°'';^'
AktlviLceLiL:

" >^^^^^^^w'a""'>mw1M"MM'-'ahm^»^<-"'^
myn', m^uft mu,r. -,A Vr-nt(il.inr<itf fftior»itA.
'

01*!1".';;"'.*""""""".!'t'*r-°" t»»m*p>Min. ,wupid.,la, r.k», r, n kuu».. TTOm<p,,.. a|

UU l!tll-n »-d», ), V.-. l»l, r., «| ,n yh', nK, - hBkoul.... nu. 1.*wwl, l]l«'an'».., mi.rl,'Ia'*'tr>.l<
nakkaranpaissoaja/ht&istaulua.

-

'- -----.. -.... -.^. -. ^*r.

. ."'"lli>l..-"uh«in»inItVT. rl. i...,, ilint... |,, iun),,,, ^,,, n, in,,,, ki^

*

^''r"'**, '''''^'''"''*:l'". r""l°'"'""'-'<'<>U°l«""*""'»ku"-<"l"UilllK. UIkakun!ot, l, K,.. <.lluu
"l'""'."*-'"'''""?""''-"""".'"».»'»''"'""PU-.llnr" liukunuk.. i,, l,, t. in r, k,,i,, a. P..,.;.'nu ;,""

iha:[^kai-.,'e]aisr-oktt.i[v=;iU'tujat-ko[£'",-5.|[a. ....... ..,... -...,. -"., ..... v^n^i
.
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2. ) Anton / v.

g|?sSE "^'te^%S'S^S^S^^^

t.i;r.-n(., r-"-' . -"" . -. "..'. " ". "- ".. '..' - . '.'-'... '~;.t prtt:;n. A*iiiittn;, ii[ »-ii^cii t^. r. uv. pcihnTr^. t-niTs^^ih'!'^^

Asuminpn: ^.. i.,,,, -..,,,^;^.,,,,, . ". ;,,,.,. " i,.-. ^
Palvplu':
V»i, -l^. t-^^i^., \^. \ii

i-ifiiV- iiivr". h. Tit. riviiriF

}. t.,,, 1.,., !, -..

il,,,,., l,,,,

II*'" iiS^t,.

t,

^

(tilvfliit. i:^»

>

f',il--<-lL^e-. <icn Lflruhnll'.

ir. i iM n^tl). w!i->. ^-t-

ri.

i

ik, i>.

"t.l. lf- Jl, |,;-|j l,

rt

i^ iii.iMi. fhi,

ill. ai

AktivirppMt;
.

"^C^IUil. cJ

' STSS,:;;^^;"1""'»'-«»»">"i-».*»>hu«,.i^,. B!,»,"»"","" ,,,^,^ ,"" ","""
»

k-,

.

".,

",,

^ )ll^i^l,,,

k.,

t>c^. j>. *. ^5'iA iti^f'f-'"l"l^<..,

:.,

yt, ;.. v(ti, 5SH

».., >,, ien». . llK. i,,,,,,.,. ^ i.,, », ^,,.,,,, "",, "". ",, ,,, u , " , t. |,,,,, |, B, ^. )^

' S%S;"*""""""'""ul '"'«""-"""'"."."».k»»..»A,»T.,, ,., tfc-^, ,.,|^,
'

SL!;"""1"'"""

*». ".>"".""

te^irT

^.

i

»thi,,».,,,

,

"

f,..

t,,,. -,,,,,, ^^,. ^ ,,,.,^

!S^CIi;PS:.3ä^S;;;"£S;S
'.""."-. -*^», ^ »".,"""" «"".
yl:lfIiH JH IItVVJ',
"JFI

1''.

on '.. itf^-ttdfTiriS

Vcrt.-liinrnitlfi p>^ifa'L,pii".tOt!a^lifvincn l;ii./tt;«i;i
r. u.,*-, i-n«>iirtv)J^>K-ir^ k<»ir,u VM^riirt,,
p.ricKcni-jdstimcTUB

l;'J1Si*l 0]-w TO (»1-iiIilllA. j. iiiri vi;. is-ii

t^its. jt

3. ) Ronja "i3 v

^S^sS^SSS^^-^^^^^^
fSS^' ""..-'.""..»...Un...;.!,. ="":»..". ">,:.""" ,^., ^K,..;», .,.. K.,.,, |.,^
Palvelut;

' ^»äi^s. s^^s?"^1"1 "t- ""'".-."-.. ^-».,,,.,. ,,., «,,,. , """ ,., ^,.
*.

ll>(^»(jt. «;l'ion tlak. iwatt<n

.

i.n. T i,n. .,, <,i,., i,.,, ; »",;""""" .".,"" ,,., t<,,, ^, |. , "."" ^^ ,.,, ^, ^ ^^

. ^^^^^. £%^^^^^^%^^,.
Aktiviteetit:

' 'Sä"r^^"s^.'si;^iffä^'-^-'" .."""-.».»h.ri.iii»,..x,i«.i..,h.^ ^i,.i
..

haljeir kätfM nutt. a ciiiir-, £. (*o. ar, >-wk^ cc-a-., o. c. r. gB.
» . *.'<*" tohrsF)>M!l. ir, e<ainta, _.. ^, ],,, ",.^^,, i,, (,, ;, ^, i^,^^,,,^

. F'^"t"""«"""i"'"".U.I-».... ^,., »to...,,..,.,,,, ^,,.,, ^».,. ^,, ^, ^,,,,.,,,.,,, ^,,^^^

. "S. ^" T"""""t"»'»-'TJ" K"«""»"",h,,,,,,,,,, ,,, t., ."",.",".,, ?"":"";;,"
ä;»to;°%. ?, .""...."..."' '. »".'<". ".."". l»*, ........ l... .. ^,.,,..,.,..., ",", ,,, l,.,,

1<<JSV
ft» i;tuj> (ifuihi.

-2
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4. ) Milla 17 v.
SS'?^d°t^^;';T^'^^'\.

";r:"d;"'"^"-"''°"c'"''"t"'" '*'"" >°<"";". ".'

^r::^;^^^-^'''^^'^-^^..
Asuminen: v, m. ivw, ttr. i>n>, ii, ;,, nh, np, n;, !."....",
Patvplur:
Fit, '-"ljk«. kiDT . ;er, clj. ji l-. aujpake. kj
^

j'jk

nn->f'l. --tii Tsn-l.i TW, ^rt-o^Tina

'a

lT.^-r,

fr

l-.i ;'. <. !.il.'. iLiRi ':i.'T3sa:-

*.

f inj?> ,1 i-fl ),-;t»vf«ri', it-rai[. rTn

*.

i:n;nw. lirj» ajtal. jljacj; ^Mc-. iinra.f;C, Koia^r. ^.at... a^,.. ;, |«i

o", i. i.

ja ti'>, er!oi'i

J&JC-T,

s<.,

^

'-«lj ](i

%

Aktivireehr:

. ^^^^.. ^.^^^. " ^. ^<-^^ t^» :.:.^ ^r.
0-, l,, lu ... ito. l... , 3.. -IA,. >,,Oii. p,c-:,.,.. n u. d.. !,^,,,,., to,. " . ". , ,., i, -, ,u., i,.
^

t-. a?' -Be-ircL, -i<iL'JpaL4'c,u-, ei, -, '.3n .'l"ity]aei. iAiuori^ot>iaii.a

'

S^»iSil°''°'"

"-11'1'"'""" '"'.. t°"

"i^"""r.

<» ^:»r.

;^,,.. w. :,

. AU(t)ui!i^CI

l»..,,., """""

' iSS^"!^'"
IS^^"^\ p""'"";"<">Jn'°»i"")"i>.»"tr:..r.-f, I.KI., ,."",",,
n&.. kiky;ait, t;nte. ;ia. Ve-relan. d iu. piiros^e nyurtc-itvwe ik.. o'ihfn' """.""""' """.' -'-Jo;"»"'.'

. ^.S^SS-^^S:' -'- ^. ^... ^^. T,..,, ., " ,.".""

5. ) Väinö 69 v.
s^";'^. ;;"^"1''"' '""""". '""*".'"". " "". <"""'."- ;.>.... .'><K..~r l. l.* I, ..,>." ,. ^, t<,J
iltoal

^. ^, »^^S^^^^^S. ^^S;?^U^S»^^;^^;^, ;^3';^
Palvelut:

"

' "" ""~ ""'

' ä^%ssa""'."". " "J"""-u;.'°" >"..t"«il.'.i. t,. in..in..." l,,K. to,.. l..^ p.l.ri,,. ^MOIU,U ^,d. n^
»

<Uiy !iiflmbifi;B-.t!pa;v<l^t. ^i.^ pa't4nkanrA a. ij»l;,i

>

Sifv&jsp^lvrlu kyran viit. o;;»

' iSiS^S^;y^^^^^^^^^^?^^^
Aiitivjte»Kt:

.
>

ji<i>. i.« »Mänm. m liCT-i. a ,j«»^,..,. t. u. ]TO fl-. i. r U. TI. hi. nMI. -m
-.ntii uk-iir. vnfUr. n. ni. ki«rf«i» sortA»]<t>r,. Tni. im, e, hi<.«o, »ta

F,

' '^^^. "^^^^S^ ^°^^;Si:,, S?<l^. KK^:.^" S"»».
^^^^^^. SS^KSi^^&^^^j^^^s^'^
V».«il^, nul,,-,,., kt. rm»Utol,, ,. :,d,^h,m .. »"-,,.>. ,hlri.ul,s,.,jo.;, ," ".., l.,»i, .fe..,u|l,.
k

ft"'mh<»fl!na'. )t;in;U tftK-r. tldisn--Itot-i talein ll 16v4Utd

> ".""U"fl. 'l*-J-mi«A,, ll.^,nnu.»nn. ^nk, )u, |.u. t,,.., N,,^tntiB,, l,,, |.u, u.
. C^llr, l..., > ji>. k,, i^M,. k(. ikliii, vlirpl>llh^ )., ;t-l^, [lnt., ]4l|^.,, ^|. ^, w^i. pli, lt,,
^uunlrt^ ^l^<,, t(tkiör. v,,, »li,, n,l,, ?p ^.. ilM^il. TiM-Lir. U^,

T'. 'Tr l,, lv. :;r . «j-. I. ic. t ,.,..,, rin ,,., c-l. B m. -uir-iujtl.j^. ulti. afc l. pK, ]., tf., .ci,. ;,,
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6. ) Irmeh 74 v.
^'S^^i^^s^^1- -.'..'. "-- -^....,-, ^^.. ,

S5S, ;£^^SS1

;^ ^, rs, r..

Palvelut;

' äSSi5.3",&^?^k- .<Jk=-.-...., -"".,.."." ,"..,.." ,"." "",,"
> UV^. ^l,,,.,,, p.l^., «,,,ä,l..,, ^,...,,,. ^^ ^,, ^.,...

>

Rlb.Ut. siiBi ,,. mn., ;p,.,,.,, l.niu^,,.,, ;,, |,., ,,^

.

Pi]>. lj t«;t,

>.

P»iv<lj^;l;;(M

t. i

n.trii].,

<M. <,,n. ir< ii.n,,.,.

;,.,

u-TDll-Jlli'

^Si}StKS^^^^^^S.
^^
"W "u». ). . nl>;^. ^;;^, "^<j^';

i?.titK-f v<T, r(-. ä-ira-n
^ca.n

Akt.ivitcctft:

f uiiiträl
;S,.SmL'?"'^^=.
^"su»«""."w.*.,k,,, w,,,.,
-jr;u K-nuj-r/ie, i.apiihturii j^ ^etkie'

Oul. ^t uj ji,fcir TifK

>

Varsa /V.t. iMr, Vw[?. »i(. !i. t.^

". j<ny»su. inTroih

><»nt<,l,r,., i..ir. yt,u,. K,n !trj, i,,n. lr, n.,;.B,h,r, ,< "

n^L;aLS:''^!:;.l"'l°JW"ls". i^. ->«.«. -l<,k. ^,. lk.,,,,.,.,,,,

>. Key te-p-M .Tjkäe-i psfvc.L^ei oiiao-.detla-.a^eAT-K-tvopaJer
>. ^ay.Ma-inul!*i<s-.(^r, tc,e.i^. [..

^.=;SS^MS. UKÄ.^-«"

n'"hei-i;-ii nciiie. i-uiatur,

7. ) Martta 78 v.

l!^SSSS ^:=:SE:!^^

.

^ ÄÄSÄ-;
£SÄS?=£-äKS^"S:::::^
^"S^St J,, 1"'*"1""'-

"--""""-".""'.»'... »l.,.,

l-U, », »,,,.

, "".""", "",

^.

^,,,

^.

: ^:::^:Z;:;^'->u<'"~'"'l""("-'-l"l-"-"-""l"-H. -^. r.-,l.
.

rT
Ol.

»

rv^klt^vri,, k»,,ui ., iii.<iiiri

>

*i<;ffapal', i. lu 1 (u-rtan ^l^itn.

uimu.

lcdui

Ut,. l, lu>.,, kuli,. l, j|,

,, nm

Aktiviteetit:

s^'^"^hSSS^iSS. "iSXS^^!"£^w-'"m"v^'''''»'-^iM^

>«i».s
y-*"

' S3S5SSISS-sÄa^"s^,^%-

ic*ukah'. ila IM'-^fiv''9i»f*f. w» bw

. -*.. ^r-,,,,,.,,,, di..,,, »,,,,, ^. ^, ^ ^, ^,^ ^^ ^^

. ssssÄ;-3Ä^.%r^iK"~". - --. ^.,.,,.".

. ^ISf!S%l^aÄ^^te...

' VS^^S^^^^^^y^^^^Z^^'^WZ. _^
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8. ) Olavi 80 v.

^ÄSK^S^S^^^S^wu- -.»..".
^t^^^s-^i:-^^;1^?^^-;,
^^;^:^;^"*^"-;^
''liih:n ?>lwl"kodissaji
-/lilis. T'
KS
"-°pä"st-!

y-:'^K°sli^s''-\'^ah'yj

oitii

paikka, (..

Palvplur:
.

>

£Ä;,^Äi:nlaÄÄ;,
Äll>"""er"-ll"l't"""'n;!-'-1""-"°'-.i°Pat-. -eLke-ikion

fys;^t=rap5--tti

herran siikossa totftä/" -:jlls.

l

». P-*t'''<lfi^i,kii?n^lk<itoit4J?k»Fr,iit»iujit.akci;tt«ynnil!ji,

. K'>l"l)»'»"l-"'"tl'kVU>uft>-.)»>.Suiim»U. J<,ll, ^.Bp,,, |,,,i^|,k^i,,,,,, ^,.^(^^,

. S?ÄK;Ä^S;S°"S^Ki'a'°enlii;^'"--s^>-'«^^. >.>....-

' ^SÄ^£SS^£Ä^^SÄ^
Aktiviteetit:

' ^^ESK^S^;Ss^S£r Iiu°'n:äuo's
> UlhUI..u»nta.,).,k.n», ,oll., IK,,,,.i|,Il.. ,»k.kl.,,.,. n,,l.>n,.il,,, ?"",;,,, ^
, ^.

'

ÄiT.^ä;^^iShopäi""'i°:ap"letä"palwbk*sk'°s»-ll-"'°"".

'""

PALVELUPOLUT

^ sg^^^^^^^^^^oh^
' SS^d";;;".""T^"^*1:"-';.
'-';:':1'!"', 1'.1'.'*»''1'''-""'""1"'"'*"'"»^')"'!-"
motti-. -LintMdfnnii i.ukLpcslvien »<li^tBJtfri kflniio/ -" --... '.. .<-~"^"j"r<"'
. p«l*'''l"[»lku)a.n>. lllnn*ttimS«, vli;»Elu»)nnlm«n<.-lE]malli.
'

^ g^£S^S^S^^^Ä;Ä^.
- P.il-. limokiokooituu Lxis:, »rikontiktip, :!.»;..rnit. . s,atasp, l.,i.|un ,, h. n,kay::a,.
»

teMxnp,

-.,..

<M;:J..

ynpin,lii;ia . s.

»,;,. , pin. i;,n,

;|,...,,

" ,

hT, ;,..,,

' SK, sä^:^Ä%£"^!";^' KÄXÄÄ'Kt,n;;Mt"""'
> Palveluprosessinkehitlamisenlähtäkohtanaon asjakas,

> PriKrssis.s.i crotftaan .liukkaallen8k,-;dja näkymälonir<.
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hiMpuiitoi. u, Btut-pnnt

l 1. ASIAKKAAN PALVELUPOLKU
SrifinpBppii hnnkbf

llDinen VentriÄVAitin

Z

PBpOa

ha kw
lir* ikkririn f, |if[n

6^1iM";iCi
hu .. lpu l ilo m

[^r;, *OC(jn^S[h, )uluiri!, ^i, ii>
'. tfifnjt pnf.vn kNT^, yhlcf. citn
feil'.«st>t '/e>-rtf li»Iiroin
huvipur. lacn.

fHtm^.aei ^UJsCMi
'/cnitcliiirraitln
vhterun kautu*.

^ HLMpuiitnn
r>(tipK, l<<nt> iiin
|:i»t^*'tl"'*1v-»l
f:itk(. <duW.

KikciJ^r. ia )a Wj
ni^tlfit kfff^lyn-icllhurfrpuf-taonicittuu

Wi'.i\» W n^ijf

hetkn-.a.

roil*attc<f|a.

Str) hfdattna
ia

F» oi ia )a

pflppankittcmla

biUAi^^iijrt
^lilri (iti Hlt., ld

littihF.fut..;^^

Oil:(
Wilton
n;k*., phf. apft vie hiirin

kc. [irii
Vert^ln nr silliin

ftauttmudn

sil-irsf.-v.tlfr

inUcbl.

Cin^MftH l&st^eite

L'^ELUHTOTEUTBJAT

Hu/tpuiltsfl
tyontekiiat
lyBsriin

Hit^-pur. ton
tyonlekijAt

tf-^S^,.

SNrlf-i rrtnliriffiTirtr
icpifntpAivAjodin

*^nsit>. Wii O'w
h diuev Siirin
d^-C. tf.^v.

4. BUEtUTIKIBNTO. BaCKOFnCE (. nAkMlfc Tiik.niilEn oul
VtaT telBnrailin

M

yhiciu
'A-K^lfiii-IIin

» <\}tSW

ln)iir>1

V^ltt. tlFi^lliii yl, W^, ]A
huvipuiston vnttiniil a vw
^hdiesy H<>ii>?e't sc^lfi^n
mcnopriicn tor JOUTI!»ett n

hiV[|nku(hu,+itciAuiin JA

lukupa!y Ien vÄlttta
VL* .K (.iffifkUl^iiTA

tur-^Jtsiln p^irateihliio

Lian&mslla

paraitdtu suunnitlcfms^
nlusrx Unifit,

[anfichheitE

edulli-.empflan hrnuun.

ai[A>i*;Ö?n ».^yltöci -i.

Anton7v, lltapälväkerbolaiiun»iTiflu Vmtelännilinpilvelukiskiönyh:»Jltilasil.Blulprint

^ASIAKKAANPALVELUPQLKU F
ItEpaiviikcrhofvhtnyi
^f,i)(u Vffiu<<h ^j[l,i
.
palvcluhnkton yhteKccn
tilr iin ohj^lnwij;<
.

valtpnlnn trfikc-liia-

t; fi ^hc^isl,.

j

kdn) ah|aa|w.
OMltlSTIMI
ittte-iscfn
MhriItilAjil.
.

Vdtlpfltta ruutltun

Lflp-^-t saapj ^at
[itUkk^li^
pftvetiJu-. kiön

tfrlCt-A».

y>i lS1ilrtrtii alkuun
^utrilAan päivän

rtukBtt

puh?ensof In-i (HyttM
»ft(t-r, tlAn SI[W tkii

K^pSjf^l-^t.;,!

viSTilJjulitn

i:hJ^^]<1. ^U'rSt
Vtlt eilen

u<

1*P'-U-. Innohfcui lifwt

kululta. 1/lB-ftilijal

jB'rtciatli|at kMttanvat
[tOliritKyiSSnirfr/d"

ll<lltW*l iWlW

rAdTldu tuokion.

Ortt3KxXai. il. ii Bi^. jy*^
jähie«ityy[y\i)fs<?i
wnt«antBittilinct kiittayat
tuillaan mrju. -oitn pifiiaitn
] D nhn a tuyi >atvhtciituunm
uusi»

^ cilttiimffiiti laulusta.

RUVaUHTUTCUTUJiff

P>ilv.?lu^W'Jlli

Potvrt. f. est. Kf"

ohlaaja tarvotlAa
t. xll. t.i

oh[an]ahu3)ehti>
rivraiddtxrJöllvii

twvetiiL"t*(t.r. i.

Dl. xp4f--ff(wfhon Ulmlni-i^i (iijxukitii
Au[o"in*(tliw" ll.'ift(iiiuij&(]weln^>
hurichtii vMkoittflinvftlhtuyan

vmtdAvn an ilrraittarMt cppilaTden
ifttienimilli- f/ ilitv-i ktfiit.f.i
vlikaittsise-.tE f+iteittvi»iÄ.
fc'4j<iUtiw)or. r, on ilooftui^rt . <i^,. iluit^
F^k'riiA<eskitin Kiit. kc^*l<?nter-jsia

te&nan B;noiitAn'i!s?4lc

PBlv=lulti-kJ6n . -lihb.akalenlcriln.
IrinAriii k'uC*'OS5;i iFirft^lt^pil

t. MUELUnCTAMTD, 6«CK OFHCE («iiAkufc id-^ilEn DU|
'.^y

lltnpat'A. "(ha vlmistri»
v^i(riAB»'i tiltl/vhf h«fiklt1W,
Vtn-Allijat vaivat ha lut cT
Wtfv vnily»!^ ^. vdh.i-f^,--,!
fcnhvfoi

lUp. i[u,ikiEtllc. lc^j;>a), it
w pi VAI pui vel uhri», [on

ttnpifKtDaä on huafnloltu
tiuortofcutAftEMt

toA l*nusijhfii

Vi45titil)K.tI^tnISi*(T,i

ttäytccsi. sckii hfikent-iTT,!
h.KVttliri. iii-q!- ^
hahmattiimlil;yhy: vjaiiitu

pt il^li.ikK^i':'?^,

icUiffitl linja}» ia kotittnttcje,

OhjAAjfltl krlDjttl f^iff*!
ahjcliTk-n, icka viefafdcn

h^niir. ily Mpr/c . <<J-iiii)i

hil'/cIuke-JcjOT

t. t?lttl.tl
MJlrmstarut
>^I[^UA
v ICTf.id-n
.

D-itcttavaiui-

&^' triutrti rii)<^»-t?l
v^i ^nihx. ))

'/».»-alijnc iaa<a(
nsaliitua pientä
niikui v-ii^tAän.
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-^^?^^wl*''"'''l''l'nl">t"w"*l^a^M^^
J. A$IAKf<AANPAIVELUPOIKtl
-l ^
--:

^.»».""",Elu^^i

.

.. -. /.","...,";
El';ilu--Btofyn

R.-injdft ^>:. kk;t JA i^

cpp 11ani f Va

Eiri-i. ivftnlkfin j,

verTtfliinra!!ii|af, tA

.

appilAnt tciu'
^^. ^l«niiiln;lrt)^t
?.'<ttii'<ct utlin.

SwiLIMr<it Ll-llr^l

kahakohtann;
*li:^i. ik'[in

"?rrre<Bir<. it()tdr)M

hckoOOtUt-Bt
r^fiA^ski. -. ii
yh;-'!^ntllrtii

triivillf juttelemaan

!. PALVELUKTOTEurUJ<T

P.^. -K^.u
tlite-lsccn lauluun
J" krfi^-j
VBlkuttAt-Bt
IrtTyvrilsilfri
pf lvrtAn

(<>'jkUV~-»t<i.

S';T'i-^igkikijvu,
valinta kalkille
it. itrytitTirll^ i,:rpiv^i
Ola 11]ilu [Al volvj.l
v. itl. yrtc^ riMku--*ii
Vrllllitoll,

Paliteluke-JdDn
d-ij^ijt hiniOA

fat-eU^nt. im ohjaaja tulittaa
kaikki («-. ptuL-cfst rfitcrmn
ft. ^nri^tlifcn }ri(r/s'l^
t. rtl^fr^n h.ft. il^Hii vlFn^c-iU

cppllaitA ia

r^ittet^'><. itrii?is4
yhlcr^npiixBn

)f["^U Fiy'ti>^

viciattB.

i. J*BJESTEtWAT
^ilnohn-n tehcmincn ja

Venteliirnilin
yhtrt^d

((<act3ft. tniii>(ii U(^;AtA
tapishtuitmt*

internet; injUa

MAjdkllitdrili. d^iiri ^kd
oppilaidenvanhcnmrU/trcdaltii tt/itmnn tuuiiA.

i»r"ll:'il^
C<j!3ku>A*. tA.

^. PALVELUTUOTANTO. BACKOFFICEi»ukk.. ll. nikym»ton ori
Vwtnti pätuctuknkiön
hcnkiMujntUc tut%'aitB

?t:''vn'. i a>icu"wypft^eKi^h if^sj,
Eifijolt. K. ?k+(. N^ a> ifj(i[tii. ij|te
IfnalfK-n ><'. tc-rswtll», k^hk-i^y

^..elukKklön , +itrjtcn
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MIKAPALVELUISSAANTAAARVOAASIAKKAILLE
Esteettömyys
Ympinston suunnittelussa liuomioon
heikentynyt ha»amiiointi. ja
hahmottamtekyky: suosi
ontrasteja,
huomioida Mpiva~vaia'raLis''
Ji

yE NThLANRAITIN MAHDOLLISIA JULKISEN
S£Y<Tö^TUOrTAMIA PALVELUJA
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VENTELANRAITIN MAHDOLLISIA YKSITYISEN
SEKTORIN TUOTTAMIA PALVELUJA

^»Ari^

VENTELANRAITIN MAHDOLLISIA

JÄRJESTÖJENTUOTTAMIA PALVELUJA
Turvapätvelu

TaEonmtespaEvelu

Tapahtumat.
teemapäivät
mm. esityKsst.
yhter-iiautu.

Vertaiitukttoiminta

makkaranpaisto

Tukihsnkilö- ja
ysia'. atoiminta

KirjatlisiAJSpiin

Väravaan.'tnufTifno
.

patvelul

" Naytffimaht-rrto t
.

l Käsityöpaja t.
ATK työpajaa

/
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Kooste asukaskyselyn tuloksista

1 Jotta olism va'mis harkn
mieli

Terveyipai»elu[

Kiffastiipai^tlut

Ravimolapaoalu!

KahviiapalveUl

Hyv""'o'"!'pi'l'"!lu[
lliikunopsikalins»

® o .

Vapaa.ataiv-efloparka
lyttei s. a
;a7

2 laloytihossa olisi h^a olla viiic&main

a ^

/'finuifl
rupane^f«;h, ä

Vntoiiahafrastustielkia
(hasrttnia puutaittaaiia')

VASTA»t mmm KYsEu*N'rjAui

!^"W
Hollari -HCjl{
~^a uKila linlaraia pa'vctuita

lukemaanomaaasumisia,jos minulla olisikaytowi'pal'vMuset'Fl.'
henkhitinmeleilani «auiaavupai»elurta

»

Imais^ito

Eiaaak&n

9 .-, . .
4 Otiajn vaimo ka/namaan onr^aranaa »eoraa^Br pstueluiden
Otlamiscen o'naan kotiin
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VASTA»t VAIKUTA l.AIJBMl

^CTTt^A^
t Miiyn ni,elfsiw, kc^ukluHB t-ja. tseuana kotiniiloini, *,parhailc

inella^u»
eläfraniilanietn ja taipei den mjkaan on
mi/iuhc tärkeää

Tabytiiioinen
omako)jla>a

^

l

2

,

».^. ^. , «.^. ^.,.

)QS

tatoyh;ios5ti

",. ". »"."".

99

mC
T"mP^;a,na

Oiisi hyvä

on vaimosi

Anio

aulopai iian laipeeiia

mieuiyjs yhtei siä

auoita

»."",-

99

.

»

nxn

».,.,.. ".

^^^

9- .

. n^enauto

®^ ® ^
VSTMa VAIKUTA-AamtiA&iflW ^
ASUNNON HANKINfÄTÄPA^t

1 Minute jftrktvin xunni
hankintaiapaoliaf »euraa^

>-^/

V1%j

c-

3 Hartinsetlio muuttoa MufBar
viidm vuode n siä tila

?»

.

1 Minulte asunnin hafikiniiiar, iiinyvamerliituuimp^ lekalta o-a;
AsuntoorvtaFo/ht^on
valmiiksi tuortelul
palvelut

o o
^-

Voin kohoa la

Asunno/i »jamti

iinympansto»!
suhupolna

Asunnon 'an^n/niia
olevat paftelut

. : 9: .

Vcnii asua niari dolliiimmar
onkaan nssnaiscsti
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^.4(i(';^"'jji'i^'yy:
ln'ojl!auautiiOTsl3in1&5;0)6
ttaisuule^n

o

4-iAi<F!^.ff]lio
.

iiaen vuoden

muLjrioj
sisällä

3n + tupa^eftttO
Muna 62ni'

.

.
3h + tupaheitho+ sauna
103 5 m'

® e
Os. dlli!>[ui ^selyyn
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