
 

 
 
 

 
Kiinteistöalan Koulutussäätiö on perustettu vuonna 1989 ja sen tavoitteena on edistää kiinteistö- ja 
rakennusalan yritysten, yhteisöjen ja ammattilaisten menestystä ja arvostusta. 
 
Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakaa tutkimusmäärärahoja ja harkinnanvaraisia avustuksia 
 
Kiinteistöalan Koulutussäätiö jakoi marraskuussa 2011 tutkimusmäärärahoja yhdeksälle tutkimushankkeelle 
sekä yhden harkinnanvaraisen kannustusmäärärahan tieteelliseen konferenssimatkaan ja yhden 
harkinnanvaraisen kannustusstipendin maisteritason tutkinnon jälkeisiin täydennysopintoihin ulkomailla. 
Jaettavien määrärahojen ja stipendien yhteissumma on 50 000 euroa. 
 
Tutkimusmääräraha myönnettiin lisensiaatti- tai väitöskirjatutkimukseen sekä tieteellisen tutkimuksen 
tutkimusryhmälle. Määrärahan myöntämisen keskeisinä kriteereinä olivat tutkimuksen: 

1) liiketoimintalähtöisyys, 
2) eettisyys, 
3) uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja avaavat näkökulmat sekä 
4) tutkimuksen tieteellinen merkittävyys. 

 
 
Määrärahojen ja stipendin saajat: 
 

M.Sc. James Culley Spatial econometric methods and techniques for investigating the 
impact of development: A case study in the Finnish retail real 
estate market, tutkimusmääräraha 2 500 euroa 
 

VTM Jukka Heinonen The impact of urban structure on carbon emissions of 
communities, tutkimusmääräraha 3 000 euroa 
 

DI Tuuli Jylhä Arvon luonti kiinteistöliiketoiminnassa,  
tutkimusmääräraha 3 000 euroa 
 

TaM Inka Kojo Monikäyttäjä- ja monitilatoimistoverkostojen käyttäjäkokemuksen 
johtaminen tietointensiivisessä työssä,  
tutkimusmääräraha 2 000 euroa 
 

DI (väit.) Matti Kuronen Public-led urban development projects − comparing Victoria and 
Scandinavia, kannustusmääräraha 1 500 euroa 
 

DI Riikka Kyrö Managing the climate change impacts of housing, 
tutkimusmääräraha 2 500 euroa 
 

YTM Pasi Patrikainen Osaaminen osana pk-yrityksen menestymistä - Yrittäjä johtajana 
ja osaamisen kehittäjänä infra-alan yrityksessä,  
tutkimusmääräraha 2 500 euroa 
 

DI Peggie Rothe The relocation process of office occupiers,  
tutkimusmääräraha 2 000 euroa 
 

FM (väit.) Perttu Salovaara Dokumenttifilmiprojekti: Johtajuus tilassa ja paikassa,  
tutkimusmääräraha yhteensä 15 000 euroa 
 

Arkkitehti Teemu Seppänen 
 

Stipendi digitaalisen arkkitehtuurin jatko-opintoihin ETH 
Zürichissä, kannustusstipendi 1 000 euroa 
 

Tutkimusryhmä: Helsingin yliopisto, 
Luonnontieteellinen keskusmuseo, 
kasvitieteen yksikkö 

Tutkimushanke: Viides ulottuvuus − viherkatot osaksi kaupunkia,  
tutkimusmääräraha yhteensä 15 000 euroa 
 

 
 
Lisätietoja antavat: 
Säätiön asiamies, toimitusjohtaja Keijo Kaivanto, p. (09) 3509 2928 tai 0400 432 598 
Hallintosuunnittelija Kirsi Sirola p. (09) 3509 2963 tai 0400 306 127 


