
Palvelukokeilujen välikatsaus

@askelproject #askelproject #askelkohtikestävääasumista



13:00 Tervetuloa & Askeleen kuulumiset

13:20 Palvelukokeiluista yleisesti

13:30 Keskustelut n. 20min/kokeilu
• Lainaamo, CoReorient

• Reiot, Lahti Energia

• Kasviskassi, Torikauppa Pupu

14:45 Yhteenveto ja lopetus

Ohjelmassa



Toteuttaja: LAB-Ammattikorkeakoulu

Toteutusaika: 1.3.2020-30.9.2021

ASKEL - Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen

Yhteistyössä: Asunto Oy Jalkarannan-Metsä



TARVE:
Heikko yhteys 

asukkaiden tarpeiden 
ja alueen 

elinkeinoelämän 
palvelutarjonnan 

välillä

TAVOITE:
Kehittää 

ympäristötehokkaita 
palveluja 

asukasyhteisöille yhdessä 
asukkaiden ja yritysten 

kanssa palvelumuotoilun 
avulla.

TULOS:
Edistää kestävää 

asumista ja auttaa 
yrityksiä kehittämään 

vähähiiliseen 
kuluttamiseen sopivia 

palveluja.

Asukaslähtöisiä askelia



MAALISKUU 2020

Askel-projekti alkaa KESÄ 2020

• Asukashaastattelut

• Haastatteluanalyysi

• Yritykset 3kpl

SYKSY 2020

• 1. työpaja

• Palveluiden kehittely

• Videot

Askeleen polku

SYKSY 2020

• Palvelupolkujen 

koostaminen

• Palveluiden testaus

TALVI 2020–2021

• Palveluiden testaus

• Videoiden kuvaaminen

• Testitulosten arviointi

KEVÄT 2021

• Palveluiden testaus

• Videoiden kuvaaminen

• 2. Työpaja

• Testitulosten arviointi

• Palvelupolkujen testaus 

toisessa asukasyhteisössä

KESÄ 2021

• Opas PK-yrityksille

• Tulosten julkistaminen 

Anttilanmäen kyläjuhlassa

la 7.8.2021

SYYSKUU 2021

Askel-projekti päättyy



Ympäristövastuullisten
palveluiden

yhteiskehittäminen ja
testaus



Kyselyt ja haastattelut



Palveluaihiot
Lainaamotoiminta

Ekologinen
kasvisruokavalio

Ympäristötehokas 
energiantuotanto

Asukkaiden tekoja:
Oman ruuan 

kasvattaminen, 
kasvipankki, 

Jätteiden 
kierrättäminen,

ruokahävikin 
vähentäminen, 

liikkuminen kävellen, 
pyörällä ja julkisilla.

Asukkaiden toiveita: 
Tavaralainaamo, 

energiatehokkuuden 
lisääminen, 

kyläapulainen, 
osaamisen jakaminen, 

verstastoiminta, 
luomu- ja lähiruoka.



Anttilanmäki-Kittelän

asukasyhdistyksen kysely 

ja asukkaiden haastattelut

Paljon tekemistä jo 

vireillä, tieto ei

välttämättä leviä

Asukkaissa valmiutta

jakaa ja opastaa toisille

Asukasyhdistykseltä ja

naapureilta tietoa

Omavaraisuuden

haaveita, harrastukset

© Emmi Nieminen
© Mirja KälviäinenAnalyysi

Visu



Asukkaiden tekoja:
Jätteiden

kierrättäminen,
ruokahävikin 

vähentäminen, veden 
säästäminen, 

kestokassit, liikkuminen 
pyörällä ja julkisilla, 

kimppakyydit.

Asukkaiden toiveita: 
Jätteiden kierrätyksen 

tehostaminen, 
verstastoiminta, 

ruokahävikin 
vähentäminen, 
kimppakyydit, 

osaamisen jakaminen, 
tavaroiden lainaus, 

kyläapulainen.  

As Oy Jalkarannan-Metsän

asukkaiden kysely

3,7
Yleinen kiinnostus
ympäristövastuullisuutta
ja omaa hiilijalanjälkeä
kohtaan. Asteikolla
1=Ei yhtään kiinnostunut
5=Erittäin kiinnostunut

Kokeiluista kiinnosti 
Reiot 50%

Kasviskassi 30% 
Lainaamo 20%

”Ei mikään” 40%



Työpaja



Kuvat: Elina Köngäs ja Riikka Flink

Asukaslähtöinen palvelupolkujen kehittäminen

Yamk palvelumuotoilun opintojakson opiskelijat kehittivät
palvelupolku-aihioita valituille yrityksille yhdessä työpajaan työstettäväksi.



Palvelupolku 
1.0

Kokeilut











• Pääsee testaamaan oikeasti palvelua

• Osallistujat haastatellaan

• Kokemukset, ajatukset ja ideat analysoidaan ja kerätään
talteen palvelun jatkokehitystä varten

• Kohti jatkuvan kehittämisen eteenpäin vievää kierrettä

Kokeilun aikana ja jälkeen



Ota rohkeasti
kestäviä askeleita!

ASKEL - Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen
@askelproject #askelproject #askelkohtikestävääasumista lab.fi/fi/projekti/askel


