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Tiivistelmä
Diplomityön tavoitteena on tarkastella, mi-

ten digitaalisten osallistamistyökalujen avulla 

voidaan tuottaa laadukkaampia suunnitelmia 

ja viihtyisämpää elinympäristöä. Mobiililait-

teet ovat tulleet luontevaksi osaksi ihmisten 

arkea. Lisäksi mallintaminen on tuonut uusia 

mahdollisuuksia havainnollistamiseen ja tie-

donhallintaan. Edellä mainittujen työkalujen 

avulla voidaan luoda uudenlaisia vuorovaikutus- 

keinoja ja saada laajempia käyttäjäryhmiä osal-

listumaan kaupunkisuunnitteluun.  Työn viite-

kehys on kaupunkien julkiset ulkotilat ja niiden 

käyttäjien osallistaminen mobiilisovelluksen 

avulla. Lisäksi aihetta tarkastellaan laajemmas-

sa kontekstissa: miten käyttäjien tuottama data 

voisi olla luonnollinen osa tietomallipohjaista 

suunnitteluprosessia?

Työn ensimmäisessä luvussa määritellään työn 

tavoitteet ja käsitellään aihetta yleisellä tasolla.  

Luvussa esitellään tämänhetkisiä osallistamis-

keinoja sekä suomalaisia että ulkomaisia sovel-

luksia. Katsauksen avulla tehdään johtopäätök-

siä siitä, minkälaisia ominaisuuksia sovelluksen 

olisi hyvä sisältää. 

Työn toisessa luvussa käsitellään tarkemmin 

osallistamista ja käyttäjiä. Osiossa kartoitetaan 

kyselyn avulla syitä osallistumisen ja osallis-

tumattomuuden taustalla. Kyselystä saatujen 

vastausten analyysin perusteella kartoitetaan  

keinoja, joiden avulla osallistujia saataisiin  

aiempaa enemmän. Lisäksi luvussa luodaan 

käyttäjäprofiilit, jotka perustuvat osallistu-

misaktiivisuuteen ja -laajuuteen. 

Työn kolmannessa luvussa esitellään case-alue, 

Helsingissä sijaitseva Pikku Huopalahden puisto. 

Alueelta kartoitetaan kohteet, joiden suunnit-

telun avuksi tarvitaan vuorovaikutusta puiston 

käyttäjien kanssa. Näihin kohteisiin kehitetään 

tehtävät, joita voidaan hyödyntää mobiilisovel-

luksen suunnittelussa. Luvun lopussa tehdään 

johtopäätökset siitä, voidaanko puistoon kehi-

tettyjä tehtävä-tyyppejä yleistää käytettäväksi 

myös muissa julkisissa ulkotiloissa.  

Neljännessä luvussa, eli visiossa luodaan ai-

emmin kerätyn tiedon ja tapaustutkimuk-

sen pohjalta sovelluksen konsepti. Kon-

septi keskittyy sovelluksen sisältöön, eli 

tarkastelemaan minkälaista tietoa julkisten ul-

kotilojen käyttäjiltä halutaan kerätä ja miten tie-

toa hyödynnetään. Sovelluksen käyttöliittymä  

esitellään yleisellä tasolla, mikä luo pohjan so-

velluksen kehittämiselle.

Työn keskeinen johtopäätös on, että yksi  

sovelluksen tärkeimmistä tehtävistä on sekä 

suunnittelijoiden että asukkaiden tietämyksen 

kasvattaminen. Erityisesti suunnittelun reuna-

ehtojen määrittely on merkittävä ominaisuus. 

Lisäksi käyttöliittymän tulee suunnitella niin, 

ettei sovelluksen käyttöönotto lisää merkit-

tävästi suunnittelijan vaivaa, vaan tekisi käyt-

täjien tuottamasta tiedosta luontevan osan 

suunnitteluprosessia. 

Avainsanat
julkinen ulkotila, kaupunkisuunnittelu, osallista-

minen, mobiilisovellus, käyttäjä
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Abstract
The aim of the thesis is to explore how to use 

digital participation tools to create more high-

quality plans and designs for living environ-

ments. Mobile devices and ubiquitous internet 

have become a very natural part of everyday 

life. Moreover, there are numerous new techno-

logies to exploit in data management and in vi-

sualizing. By using these technologies, new in-

teractive systems can be created to get more 

users involved in city planning. The framework 

of the thesis is to study the users of the public 

places and how to involve them via mobile de-

vices. In addition, the question will be examined 

in a wider context: How the user data could be 

a natural part of modeling based planning and 

design?

In the first chapter, the aim of the work will be 

defined and the issue of the work presented in a 

general level. The existing modern-day partici-

pation tools are reviewed. According to the re-

view, conclusions are made about what kind of 

features would be necessary to include in parti-

cipation application.

The second chapter concerns participation 

and users. The reasons behind participation 

and non-participation are examined by a web 

questionnaire. The aim of the chapter is to find 

solutions and features how to get more people 

involved. Moreover, user profiles according to 

participation activity and scale of the interest in 

city planning are created.

In the third chapter, the case area is presented. 

The area is a park in the district of Pikku Huo-

palahti in Helsinki. The target areas which are in 

need of interactive design are recognized and 

the question and tasks for users are created. 

At the end of the chapter, the conclusions are 

made: Is it possible to generalize and utilize the 

tasks in other public areas, too?

The fourth chapter includes the vision. Accor-

ding to the collected information and case stu-

dy, the concept of the participation application 

is created.  The concept is about the content of 

the application and how to utilize it in a design 

process. The user interface is presented in a ge-

neral level and it is creating the base for future 

development.

The main conclusion of the work is that the 

most important feature of the application is 

to provide planning-related information for 

users, for example, defining the limits of the 

planning area. In addition, the interface should 

not increase the workload of the designers.  

Contrary, the application should make the user 

data as a natural and achievable part of the de-

sign process.

Keywords
public space,  city planning,  participation,  

mobile application,   user
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Alkusanat

Olen ollut jo useamman vuoden ajan kiinnostu-

nut osallistavasta suunnittelusta. Harjoitustöi-

hini on usein sisältynyt elementtejä, joita puis-

ton tai julkisten ulkotilojen käyttäjät pääsevät 

muokkaamaan. Minua kiehtoo ajatus siitä, että 

käyttäjät itse pääsevät luomaan ympäristöään. 

Erityisen paljon osallistamista pääsin mietti-

mään kesällä 2014 ollessani maisema-arkki-

tehtiharjoittelijana Helsingin kaupungin Lähiö-

projektissa. Kehitin kesän aikana Jakomäkeen 

”Jakis-Roottorin”, jonka idea perustuu vaiheis-

tukseen: ensin alueelle tuodaan edellytykset 

aktiivisille väliaikaistoiminoille, jolloin asukkaat 

saavat luoda alueelle sisältöä, jota sitten voidaan 

hyödyntää myöhemmin aineksina ja teemoina, 

kun alueelle tehdään pysyviä muutostöitä. 

Kun aloitin työt Rambollin maisemayksikössä 

keväällä 2015, kävi ilmi että voisin tehdä diplo-

mityötä maisema-arkkitehtuurin tietomallinta-

miseen liittyen, joten aloitin aiheeseen pereh-

tymisen töiden ohella. Tietomallintaminen oli 

minulle käytännössä uusi asia, vaikka erilaisia 

mallinnusohjelmia olinkin aiemmin käyttänyt 

harjoitustöitä tehdessä. Mitä enemmän sain 

tietoa aiheesta, sitä monimutkaisemmalta asia 

tuntui, sillä eri aloilla terminologia meni ris-

tiin ja jokaisella henkilöllä tuntui olevan oma 

visionsa ja käsityksensä tietomallintamisesta. 

Syksyn 2015 lopulla aloin miettiä aiheen rajaa-

mista tosissani ja lähdin ensin pohtimaan asiaa 

hyvinkin konkreettisesti. Pohdin, voisiko olla 

aiheellista tutkia, miten eri ohjelmistot sopivat 

maisemasuunnittelun tarpeisiin ja mitä puut-

teita ohjelmistosta löytyy. Suhteellisen pian 

tajusin, että näin ohjelmistolähtöinen ja konk-

reettinen lähestymistapa on liian lyhytnäköi-

nen – ohjelmistothan kehittyvät koko ajan, ehkä 

jopa nopeampaa tahtia kuin yleisesti uskotaan. 

Oleellisempaa olisi siis määritellä selkeästi, mitä 

me maisema-arkkitehdit tarvitsemme, jotta oh-

jelmistot voisivat jatkaa kehittymistään oikeaan 

suuntaan alamme kannalta. 

Oman mielenkiintoni ja Rambollilla käytyjen kes-

kustelujen perusteella työn rajaus alkoi suuntau-

tua käyttäjälähtöisempään suuntaan. Totesin, 

että tietomallin käyttäjät voidaan jakaa karkeasti 

suunnittelijoihin ja suunnitelman lopputuloksen 

käyttäjiin. Mietin, mitä tietomalli ja datan uu-

delleenjärjestely voisi tarjota loppukäyttäjälle 

– ja mitkä ylipäätään olisivat heidän tarpeensa. 

Aloin luoda systeemiä, joka kokoaa tällä hetkel-

lä hajallaan olevat palaset yhteen, niin että sekä 

suunnittelija että loppukäyttäjät voisivat saada 

systeemistä mahdollisimman suuren hyödyn irti. 

Aihe oli kuitenkin koko ajan vaarassa paisua  

liian laajaksi saadessani vaikutteita kaikista läh-

teistä ja keskusteluista eri asiantuntijoiden kans-

sa. Yhdessä ohjaajan kanssa saimme kuitenkin 

rajattua aiheen: Huomaamattani luonnoksissa 

tuli useammassa kohdassa esille digitaalisten 

työkalujen tuomat mahdollisuudet osallistami-

seen ja ohjaajani ehdotti, että osallistaminen 

voisi olla oivallinen teema, joka kokoaa työn 

yhteen. Tämä ajatus miellytti minua todella pal-

jon, saisinhan näkökulmakseni jo minua pitkään 

kiinnostaneen aiheen. ”Osallistamislasit” silmillä 

aloin katsomaan keräämääni materiaalia ja luo-

miani kaavioita uusin silmin. Osa sai jäädä, osa 

lähteä ja osa sai uuden merkityksen. 

Tässä työssä käytän paljon termiä ”käyttäjä”, 

jolla tässä tapauksessa viittaan alueen asukkai-

siin ja muihin kaupunkien puistojen ja julkisten 

ulkotilojen käyttäjiin. Tarkoitukseni on luoda 

konkreettiset digitaaliset työkalut, jotka paran-

tavat käyttäjien mahdollisuuksia osallistua ym-

päristönsä kehittämiseen. Toiveenani on, että 

työ voisi tuoda myös meille suunnittelijoille 

merkitystä ja sisältöä trendikkäälle digitalisaa-

tio-sanalle, jota on helppo viljellä esitelmissä ja 

juhlapuheissa termiä enempää avaamatta.
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Sanasto
Avoin data
Tietoaineistoa, joka on avattu vapaasti hyö-
dynnettäväksi, esimerkiksi karttoja ja tilastoja. 
Avoin data ei yleensä ole kenen tahansa luetta-
vissa, vaan se on saatavilla koneelliseen tarkas-
teluun ja hyödyntämiseen sopivassa muodossa.

BIG data
Yhteisnimitys kaikelle datalle, jota kerään-
tyy alati ja kaikkialla. Data voi olla julkista tai 
yksityistä. 

Datalasit, AR-lasit
Lasit, joiden avulla tarkastellaan lisättyä todel-
lisuutta. Lasien läpi tulee olla mahdollista tar-
kastella fyysistä ympäristöä samanaikaisesti  
virtuaalisisällön kanssa.

Digitalisaatio
Sana kuvaa siirtymistä digitaalisiin palveluihin 
ja teknologioihin, minkä myötä jotkin aikaisem-
mat  tavat työskennellä ja toimia vanhentuvat. 
Samaan aikaan muutos kuitenkin avaa uusia 
mahdollisuuksia ja uudenlaisia työskentelyn 
muotoja.

Ekosysteemipalvelut
Ihmisen luonnosta saamat aineettomat ja  
aineelliset hyödyt. Ekosysteemipalvelut sisältä-
vät niin elämisen kannalta välttämättömiä pal-
veluita, kuin kulttuurisiakin palveluita.

Kaupunkimalli
Kaupunkimalli on ajantasainen prosessi, johon 
kootaan jalostettuna paikkatietoa, lähtötietoai-
neistoja ja eri hankkeiden tietomalleja. Kaupun-
kimalli toimii suunnittelun työkaluna ja edistää 
vuorovaikutusta  eri hankkeiden välillä. 

Käyttäjä, asukas
Molempia termejä käytetään tässä työssä ku-
vaamaan julkisten ulkotilojen käyttäjiä ja ky-
seisten alueiden lähellä asuvia ihmisiä. Termiä 
asukas käytetään, kun puhutaan yleensä osal-
listumisesta ja termiä käyttäjä, kun puhutaan 
osallistumisesta jonkin sovelluksen avulla.

Käyttäjätarina
Ohjelmistokehittäjien menetelmä, jonka avulla  
projektin tavoite määritellään. Tarina on lyhyt 
ja ytimekäs toiminallinen vaatimus, josta tu-
lee  käydä ilmi kolme seikkaa: 1) Kuka käyttää? 
2) Mitä hän haluaa tehdä? 3) Miksi hän haluaa 
tehdä näin?

Lisätty todellisuus
Tietokoneella tuotettujen mallien  tai kuvien 
tarkasteleminen osana fyysistä ympäristöä

Muutosjohtajuus
Johtamistapa, jota tarvitaan kun työskentelyta-
voissa  tulee tehdä suuria muutoksia, jotka vai-
kuttavat kaikkiin tasoihin. Kaikkien työtekijöi-
den ja johtoportaiden tulee olla tietoisia, miksi 
muutos tehdään ja mitä se tarkoittaa konkreet-
tisesti heidän työssään.

Osallinen
Kaavoituksen liittyvä termi, jolla tarkoitetaan 
alueen maanomistajia, asukkaita, yrityksiä, 
työntekijöitä tai muita tahoja, joiden elinoloihin 
tai työntekoon kaavoitus saattaa vaikuttaa.

Osallistaminen
Menetelmä, jonka avulla mahdollistetaan vuo-
rovaikutus eri osapuolten välillä. Osallistaja 
antaa osallistujalle välineet ja keinot kommen-
toimiseen ja vaikuttamiseen ja sitoutuu reagoi-
maan palautteeseen.

Paikkatieto
Tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. 
Tieto on esitetty joko rasterina tai vektorimuo-
toisina geometrioina, joille on annettu ominai-
suustietoja, esimerkiksi topologiatietoa. Myös 
paikkatiedon kokoamista ja järjestämistä kut-
sutaan mallintamiseksi. Paikkatietoa käytetään 
paikkatietojärjestelmien, GIS:n (Geographical 
information system) avulla.
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PehmoGIS
Marketta Kytän ja hänen tutkimusryhmänsä  
kehittämä menetelmä, jonka avulla asukkaan 
kokemus liitetään paikkatietoon. Tarkoituksena 
on kartoittaa ja tutkia elinympäristön koettua 
laatua paikallisesti. 

Reaaliaikainen mallintaminen
Esimerkiksi tietokonepelit vaativat reaaliaikais-
ta grafiikan renderöintiä. Tekniikka vaatii yk-
sittäisen kuvan piirtoa sekunnin murto-osassa, 
joten piirtomenetelmät eivät voi olla yhtä tark-
koja, kuin esimerkiksi 2D-kuvaa renderöidessä.

Renderöinti
Kuvan luominen mallista tietokoneohjelman 
avulla. Renderöintiohjelma hyödyntää mallin 
tietoja muun muassa geometriasta, katselukul-
masta ja tekstuureista ja luo realistisen oloisen 
kuvan mallista.

Tieto, data
Tietoa, jolla ei ole vielä semanttista merkitystä.  
Datasta syntyy informaatiota, kun sille anne-
taan merkitys, metatietoa. 

Tietomalli
Tiettyä tuotetta tai kohdetta kuvaavat tie-
dot jäsennettynä ja tallennettuna tietokone- 
sovelluksilla tulkittavaan, useimmiten kolmi-
ulotteiseen, muotoon. Englanninkielistä ly-
hennettä BIM (Building Infromation Model) 
käytetään monissa tapauksissa tietomallin sy-
nonyymina, mutta useimmiten sillä tarkoite-
taan rakennuksen tietomallia.  

Viitemalli
Tässä työssä käytetty termi, jolla tarkoitetaan 
3D-mallia, joka esittää viitteellisesti esimerkiksi 
erilaisia julkisen ulkotilan toimintoja. Viitemal-
lia voidaan käyttää havainnollistamaan tulevaa 
toimintoa tai tunnelmaa ennen kuin varsinainen 
suunnittelu on käynnistynyt, vrt. viitekuva tai 
referenssikuva.

Virtuaalitodellisuus
Kokonaan tietokoneella tuotettu ympäristö, 
jota voidaan tarkastella joko tietokoneen näy-
tön avulla tai virtuaalilasien avulla.
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Lyhenteet 
API
Rajapinta, application programming interface

AR
Lisätty todellisuus, augmented reality

BIM
Rakennuksen tietomalli, building infromation modeling

CAD
Tietokoneavusteinen suunnitteluohjelma, computer aided design

CSV
Määrämuotoinen data, comma-separated values

GIS
Paikkatietojärjestelmä, geographical information system

InraBIM
Infrastructure building information modeling

VR
Virtuaalitodellisuus, virtual reality

XML
Merkintäkieli,  Extensible Markup Language
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Nykyään mediassa näkyy usein artikkeleita  

digitalisaatiosta ja kulttuurisesta muutoksesta. 

Yleisesti tiedossa on että digitalisaatio muok-

kaa työelämän rakenteita ja myös Suomen 

hallitus on tehnyt linjauksen digitalisaatios-

ta ohjelmaansa (Valtiovarainministeriö 2016).  

Usein on  kuitenkin vaikea hahmottaa, mitä 

tämä kaikki käytännössä tarkoittaa, sillä ihmiset 

eivät välttämättä koe elävänsä suuren murrok-

sen keskellä ja digitalisaatio käsitteenä on niin 

laaja. 

Tekniikan kehitys on  ollut viimeisen kahden-
kymmenen vuoden aikana lähes hengästyttä-
vää, kun kehitystä verrataan koko ihmiskunnan 
historiaan ja aiempaan kehitykseen. Kännyköi-
den myötä esimerkiksi tapa tavata ihmisiä ja so-
pia tapaamisia on muuttunut. Tapaamispaikka 
ja -aika voidaan sopia nopeasti, mikä on tuonut 
uudenlaista joustavuutta ihmisten aikataului-
hin. Kuitenkin vielä vuonna 2002 vain rohkeim-
mat visioivat näin laajasta internetin saatavuu-
desta ja älypuhelimista, samalla kun epäilijät 
uskoivat kännyköiden valtakauden tyssäävän 

ihmisten pelkoon säteilystä tai ongelmiin ver-
kon saatavuudessa (Sokala 2002).  Huoli oli tur-
ha: Kaupungilla kulkiessa ja joukkoliikenteessä 
istuessa voi huomata että älypuhelimista ja in-
ternetistä on tullut lähes huomaamattomasti 
täysin luonteva osa arkea. Jatkuvasti saatavilla 
olevat ääretön tietoaitta ja aina läsnä oleva kom-
munikointiväline ovat tuoneet elämäämme täy-
sin uusia mahdollisuuksia. Tietoa on helppo et-
siä ja sitä on helppo jakaa, minkä johdosta on 
kehittynyt paljon uudenlaisia, esimerkiksi jaka-
mistalouteen perustuvia palveluita. 

Yksi hyvä esimerkki digitalisaation mahdollista-
masta ilmiöstä on Ravintolapäivä, joka ei olisi 
voinut levitä näin laajalle ilman sosiaalista me-
diaa ja internetissä jaettavaa tietoa ravintoloi-
den sijainnista. Ihmisille on näin ollen syntynyt 
aivan uudenlaisia keinoja osallistua ja olla yh-
teisöllisiä. Yhteisöllisyys ei enää tänä päivänä 
synny esimerkiksi pelkästään asuinalueen pe-
rusteella, vaan saman henkiset ihmiset saatta-
vat löytää toisensa internetin kautta. 

Uudenlaisia vuorovaikutuksen keinoja
Miten tämän kaikki vaikuttaa kaupunkisuunnit-
teluun, ja etenkin puistojen ja muiden julkisten 
ulkotilojen suunnitteluun? Sen lisäksi että spon-
taanin kansalaistoiminnan mahdollisuudet ovat 
laajentuneet ja parantuneet, voidaan ajatella 
että uudenlainen kulttuuri mahdollistaa uuden-
laisia vuorovaikutuskeinoja myös suunnitteli-
joiden, päättäjien ja käyttäjien välillä. Käyttäjät 
on entistä helpompi saavuttaa esimerkiksi kun 
he odottelevat pysäkillä bussia, tai kun he ovat 
matkalla suunniteltavan alueen halki. Mobiili-
laitteiden kautta on potentiaalisesti helpompaa 
saada laajempi otos käyttäjiä perehtymään ai-
heeseen kuin aiheeseen. Tutkitusti ihmiset ovat 
taipuvaisempia osallistumaan, jos voivat tehdä 
sen vaivattomasti ja heti asiasta kuultuaan. 
Myöhemmin aihe on saattanut jo unohtua, tai 
esimerkiksi kotona tai töissä odottavat askareet 
vievät ajan ja huomion. (Saad-Sulonen 2005)

1.1 Yleiskatsaus nykytilanteeseen
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Uudenlaisia havainnollistamisen keinoja
Parantuneen saavutettavuuden ja uusien vuoro-
vaikutustyökalujen lisäksi, tekniikan kehittymi-
nen parantaa havainnollistamisen keinoja.  
Uusien työkalujen avulla tuotettu ja esitetty vi-
sualisointi on konkreettisempaa ja katsojalle 
helposti ymmärrettävää. Muun muassa peli-
moottorit mahdollistavat upeiden, lähes foto-
realististen videoiden tekemisen ja 360-videot 
mahdollistavat kuvakulman muuttamisen vide-
on katselun aikana. Suunnitelmasta tehtyä mal-
lia ja videoita tullaan tulevaisuudessa tarkaste-
lemaan joko kokonaan virtuaalisessa 
maailmassa (virtual reality), tai osana olemassa 
olevaa ympäristöä, lisätyn todellisuuden avulla 
(augmented reality). Lisättyä todellisuutta voi-
daan tarkastella tällä hetkellä parhaiten mobiili-
laitteen ruudun kautta, mutta kehitteillä on mo-
nenlaisia välineitä AR-laseista piilolinsseihin. 
Hyvä esimerkki lisättyä todellisuutta hyödyntä-
västä sovelluksesta on  heinäkuussa 2016 julkis-
tettu Pokémon GO -peli.

Kuva 1. (ylhäällä) Lisättyä todellisuutta 
havainnollistava kuva. (Formbureauet 2016)
Kuva 2. (alhaalla) Kuvankaappaus Unreal-
pelimoottorilla toteutetusta arkkitehtuurivideosta. 
(Archdaily 2015)
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Työn viitekehyksenä on kaupunkisuunnittelu, 

tarkemmin rajattuna maisema-arkkitehtuurin 

näkökulmasta kaupunkien julkiset ulkotilat, 

kuten puistot ja aukiot sekä niiden käyttäjien 

osallistaminen.

Työ on varsin poikkitieteellinen, sillä se sivuaa 
maisema- ja kaupunkisuunnittelun lisäksi myös 
psykologiaa, sosiologiaa, tietotekniikkaa ja pal-
velumuotoilua. Työn keskeinen idea on tarkas-
tella digitaalisuutta nimenomaan maisema-ark-
kitehdin näkökulmasta. Osallistamista on 
tutkittu ja tutkitaan edelleen paljon, samaten  
uudenlaisia sovelluksia  kaupungin asukkaille 
kehitetään parhaillaan. Tavoite on luoda visio 
työkalusta, joka yhdistää tämänhetkisen tiedon 
uudella tavalla ja tuottaa uutta sekä suunnitteli-
joille että osallistujille.

Työssä käytetään yksinkertaistettua jakoa käyt-
täjiin (asukkaat) ja suunnittelijoihin (sekä tilaa-
jataso että konsultit). Tämä on tietoinen valinta 
työn rajaamisen vuoksi, mutta samalla tiedoste-
taan että kaupunkisuunnitteluun vaikuttavat 
myös monet muut tahot, kuten päättäjät, maan-
omistajat, rakennuttajat ja muut yritykset.

Diplomityön kahdessa ensimmäisessä luvussa 
käytetty lähestymistapa on laadullinen tutki-
mus. ”Laadullinen tutkimus sopii erityisen hy-
vin tutkimuksiin, joissa pyritään kuvaamaan, 
ymmärtämään, selittämään ja/tai tulkitsemaan 
sosiaalisen todellisuutemme ilmiöitä ja niihin 
liittyviä käytäntöjä ja merkityksiä; sekä ihmisiä, 
ryhmiä tai organisaatioita näiden ilmiöiden 
tuottajina, tulkitsijoina ja kuluttajina.” (Hentto-
nen 2008) Laadullisen tutkimuksen menetelmi-
nä on käytetty havainnointia, kirjallisuuskatsa-
usta ja kyselyä.

Työn kolmannessa luvussa lähestymistapana on 
tapaustutkimus, jossa on tarkasteltu yhtä  
tapauskohdetta. Tapauksesta tehdyn analyysin 
perusteella  tehdään johtopäätökset, joihin poh-
jautuen työn visio luodaan.

1.2 Työn rajaus ja menetelmät

”Työn keskeinen idea on 
tarkastella digitaalisuutta 

maisema-arkkitehdin 
näkökulmasta.”

”Konsepti luo 
pohjan sovelluksen 

kehittämiselle.”
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1.2 Työn rajaus ja menetelmät 1.3 Työn rakenne
Työ jakautuu neljään osaan. Kaksi ensimmäistä 

lukua luo teoreettista pohjaa aiheelle, kolman-

nessa käsitellään tapaus ja neljännessä luodaan 

visio.

Ensimmäinen luku, Johdanto, käsittelee työn 
aihetta yleisesti. Lisäksi esitellään nykytilaa, 
tehdään johtopäätöksiä ja määritellään 
tutkimuskysymykset.

Toinen luku, Käyttäjät ja osallistaminen, esitte-
lee tarkemmin osallistamisen periaatteita ja vai-
heita. Luvussa valitaan näkökulmaksi suunnit-
teluun osallistaminen. Luvussa esitellään ja 
analysoidaan myös työn puitteissa toteutetun 
internet-kyselyn vastauksia ja tehdään niistä 
johtopäätöksiä. Luvun lopussa esitellään käyt-
täjäprofiilit ja -tarinat.

Kolmannessa luvussa, Case: Kaupunkipeli Pik-
ku Huopalahden puistossa,  esitellään ja  analy-
soidaan tapauskohdetta.  Kohteeseen luodaan 
tehtäviä, jotka voivat toimia pohjana varsinai-
selle sovellukselle, mobiilipelille. Luvun lopussa 
arvioidaan tapausta ja pohditaan, miten tapa-
uksen voi yleistää myös muiden julkisten ulkoti-
lojen alueelle.

Neljännessä luvussa, Visio: Kaupunkipeli 2020, 
luodaan aiemmin kerätyn tiedon ja tapaustutki-
muksen pohjalta sovelluksen konsepti. Konsepti 
keskittyy sovelluksen sisältöön, ja käyttöliitty-
mää esitellään yleisellä tasolla. Konsepti luo 
pohjan sovelluksen kehittämiselle.

Kuvat ja kaaviot ovat työn tekijän itse tuottamia, 
ellei lähdettä mainita.
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Työn päätavoitteena on selvittää, miten  

uusien, digitaalisten vuorovaikutus- ja havain-

nollistamistyökalujen avulla voitaisiin tuottaa 

laadukkaampia suunnitelmia ja viihtyisämpää 

elinympäristöä. Vielä toistaiseksi visioiden to-

teutumisen hidasteena on muutamia, konk-

reettisia haasteita.

Digitaalisen vuorovaikutuksen haasteet
Haasteet digitaalisessa vuorovaikutuksessa 
suunnittelijoiden ja käyttäjien välillä liittyvät lä-
hinnä tiedon keräämiseen ja hallintaan. Suun-
nittelijalle tuleva tieto on usein liian hajanaista, 
vaikeaa käsitellä nopeasti ja sitä tuottavat useat 
eri sovellukset. Kaikki käyttäjien tuottama tieto 
ei aina kantaudu suunnittelijalle saakka. Lisäksi 
käyttäjiltä ei aina saada suunnittelun kannalta 
oleellista tietoa, sillä voi olla että asukkailla ei 
ole tarpeeksi taustatietoa aiheesta. Jokin tietty 
näkökulma saattaa myös korostua liikaa, sillä 
useimmiten vain tietty aktiivinen joukko kom-
mentoi suunnitelmia tai vastaa kyselyihin. 
Usein suunnittelijat kokevatkin, että asukkailta 
saatava tieto ei ole tarpeeksi hyödyllistä, verrat-
tuna osallistamisen toteuttamiseen käytettyyn 
vaivaan (Rinkinen 2004). 

1.4 Työn tavoitteet

Kuva 3. Englannin kielen termit data, 
information ja knowledge voidaan kaikki 
suomentaa sanana tieto. Näillä sanoilla on 
kuitenkin selkeät merkityserot, joita 
oheinen kaavio havainnollistaa.  Data on 
tietoa, jonka kuka tahansa voi nähdä 
kartalta tai havainnoida ympäristössään. 
Kun dataan lisätään erilaista metatietoa,  
siitä tulee informaatiota, jota voidaan 
liittää  kehittämishankkeisiin tai visioihin, 
milloin tietoa voidaankin jo kutsua 
tietämykseksi, knowledge. Tästä 
näkökulmasta katsottuna suunnittelija-
asiantuntijan ja paikallisen asiantuntijan 
(asukkaan) tuottama informaatio ovat 
samanarvoisia, eikä mikään näkökulma 
yksinään tuota täydellistä kokonaiskuvaa 
alueesta. (Rantanen & Nummi 2009)
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selaillessa lukija törmää kuitenkin seuraavaan 
haasteeseen: Sanasto on todella laaja ja osittain 
termit menevät ristiin eri aloilla (InfraBIM 2014). 
Tämän vuoksi tietomallipohjaiseen suunnitte-
luun siirryttäessä tarvitaan vahvaa muutosjoh-
tajuutta, eli kaikkien tasojen on ymmärrettävä, 
miksi mallinnetaan ja mitä mallinnus tarkoittaa 
heidän työnkuvassaan. 

Uusien vuorovaikutustyökalujen kehittämisen 
lisäksi, tämän työn tavoitteena onkin linkittää 
vuorovaikutus ja tietomallinnus osaksi laajem-
paa kontekstia:  Sen sijaan että ajateltaisiin tieto-
mallinnusta ja sen avulla tehtäviä suunnitelmia 
irrallisina paloina, ne voitaisiin mieltää osana 
jatkuvaa prosessia. Prosessia, joka käsittää kai-
ken alueen suunnittelusta ylläpitoon, alueella 
liikkuviin käyttäjiin ja vuorovaikutukseen, sidot-
tuna ympäröiviin alueisiin ja verkostoihin, ks. 
kuva sivu 14.

Tiedon mallintamisen ja hallinnan haasteet
Tietomallinnukseen ja tiedonhallintaan liittyvät 
haasteet ovat vielä toistaiseksi kynnyskysymyk-
siä, kun kehitetään digitaalista osallistamistyö-
kalua. Esimerkiksi reaaliaikaiseen mallintami-
seen perustuva visualisointi vaatii taustalleen 
tietomallin. Jotta käyttäjiltä saadun datan hyö-
dyntäminen olisi sujuvaa, myös tämän datan 
tulisi olla tarkasteltavissa samassa mallissa, jon-
ka kanssa suunnittelija työskentelee. Kaikkea 
saatavilla olevaa dataa ei ole relevanttia lisätä 
malliin, mutta tiedon tulisi olla niin helposti 
suodatettavissa, että siitä olisi nopea poimia tar-
kasteltavaksi tarvittava osuus. 

Mallintamisella on kuitenkin vielä edessään 
useita haasteita. Niistä tällä hetkellä häiritsevin, 
mutta kenties nopeimmin korjaantuva ongelma 
on formaattien yhteensopimattomuus. Tieto-
mallinnuksen keskeisimpiä ideoita on, että ku-
kin taho voisi käyttää työssään mitä tahansa  
ohjelmaa ja formaattia, kunhan eri tahojen  
välillä liikkuva data käyttää avointa tiedosto-
muotoa. Standardeja ja yhteisiä rajapintoja  
datan jakamiseen kehitellään parhaillaan.  
Ongelmaa ratkotaan muun muassa yhteistyö-
foorumissa, BuildingSMART Finland (Buil-
dingSMART Finland 2016). InfraBIM-sanastoa 

Kun suunnittelija ei koe asukkailta kerättyä tie-
toa hyödylliseksi, voidaan ajatella, että osallista-
misen tavoitteet eivät ole täyttyneet syystä tai 
toisesta. Syy on voinut olla esimerkiksi se, että 
osallistamisen keinot saattoivat olla väärin valit-
tuja kyseiseen tilanteeseen. Osallistamisen tuo-
mia etuja on jo moneen otteeseen tutkittu, 
muun muassa maankäyttö- ja rakennuslakia 
uudistettaessa. Kuitenkin on edelleen harvi-
naista, että saavutetaan todellinen vuorovaiku-
tus eri tahojen välille (Staffans 2004). Paikallis-
ten asiantuntijoiden ja asukkaiden tarjoamaan 
kokemukselliseen tietoon on helpompi suhtau-
tua vähätellen, sillä asukkailla ei koeta olevan sa-
maa luotettavuutta ja teknistä asiantuntijuutta 
kuin suunnittelijoilla (Rantanen & Nummi 2009). 
Asetelmasta unohtuu helposti se näkökulma, 
että nämä paikalliset asiantuntijat kokemuksi-
neen, tunteineen ja mielikuvineen ovat ne, jotka 
aluetta todella käyttävät ja näin ollen heidän 
tuottamansa informaatio on oleellinen osa   
laadukasta suunnitelmaa, ks. kuva 3.

Tavoitteena on, että hyvin toimivat digitaaliset 
osallistamisen työkalut voivat säästää sekä asuk-
kaan että suunnittelijan kokemaa vaivaa  ja tuoda 
asukkaiden tuottaman datan luontevaksi ja joka-
päiväiseksi osaksi suunnittelua.
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Kuva 4. Kaavio havainnollistaa virtuaalisen julkisen ulkotilan ja todellisen julkisen ulkotilan suhdetta ja prosessin  jatkuvuutta. Todellisuudessa 
kokonaisuuteen kuuluu muitakin osapuolia suunnittelijan ja käyttäjän lisäksi. Muun muassa rakennuttajat, päättäjät  ja yritykset  ovat 
olennainen osa kokonaisuutta. Tässä kaaviossa nämä on yksinkertaistamisen vuoksi sisällytetty ”ympäröiviin alueisiin ja toimijoihin”.
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Suomen laki velvoittaa kaupunkeja asettamaan 
suunnitelmansa nähtäville (MRL 2000). Jotta 
kaavaprosessi etenisi laillisesti, prosessista on 
kehittynyt melkoisen jäykkä ja raskas. Internet 
on kuitenkin mahdollistanut jonkin verran jous-
tavamman tavan tutustua nähtävillä oleviin 
kaavoihin ja niiden kommentoimiseen. Enää ei 
tarvitse miettiä viraston tai kaupungintalon  
aukioloaikoja päästäkseen käsiksi suunnitel-
miin, sillä on muodostunut yleiseksi tavaksi että 
suunnitelma-aineistot löytyvät kaupunkien  
internet-sivuilta. Esitystavoissa ja kommenttien 
keräämisen keinoissa kaupunkien välillä löytyy 
jonkin verran eroja kaupunkien välillä. Tarkas-
teluun otettiin mukaan Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Turku, Tampere ja Oulu. Tarkastelu aloitettiin 
menemällä kunkin kaupungin etusivulle, josta 
oli tarkoitus löytää polku sivulle, jossa voi tarkis-
taa mitä suunnitelmia ja kaavoja kaupungilla on 
tällä hetkellä vireillä ja mihin niistä on mahdol-

1.5 Nykyiset digitaaliset osallistamiskeinot
lista vaikuttaa. Kaikilta tarkasteluun mukaan 
otetuilta kaupungeilta oli löydettävissä suhteel-
lisen lyhyen etsinnän jälkeen sivut, joilta edellä 
mainitut materiaalit löytyvät. Yleisesti kom-
mentointiin käytetyt kanavat ovat sähköposti tai 
jonkinlainen sähköinen palautejärjestelmä.  
Monilla kaupungeilla on käytössään myös kart-
tapohjaisia palveluita, joiden kautta käyttäjä voi 
sijoittaa kommentit suoraan kartalle. Tietoa 
kaavoitusprosessiin liittyvästä kommentoimi-
sesta ja sen aikataulusta on yleensä selkeästi 
löydettävissä. Vaikeampaa onkin löytää tietoa 
asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista, kun on 
kyse suunnitelmasta, joka ei  ole yhteydessä 
kaavoitukseen. Tämän kaltainen hanke voi olla 
esimerkiksi puiston peruskorjauksen suunnitte-
lu. Kyselyitä järjestetään ja niistä tiedotetaan  
aikanaan, mutta voi olla vaikeaa löytää tietoa 
jonkin alueen suunnittelusta ja sen aikataulus-
ta, mikäli vuorovaikutusta ei ole vielä aloitettu.

Seuraavissa kappaleissa esitellään Helsingin ja 
Espoon sivuilta löytyneitä edistyneempiä palau-
tekanavia, sillä  kummaltakin kaupungilta löytyi 
osallistamiskeinoja, jotka hyödyntävät 3D- 
malleja ja sosiaalista mediaa. Lisäksi esitellään 
kaksi mobiilisovellusta: Lahden kaupungin  
Porukka ja Turun kaupungin Täsä. Porukka on 
tiettävästi tällä hetkellä Suomen ainoa Suomes-
sa saatavilla oleva sovellus, joka perustuu mo-
biililaitteella suoritettaviin tehtäviin. Täsä on 
mobiiliosallistumisen sovellus, joka oli kokeilta-
vana osana b-Part tutkimushanketta vuonna 
2015 Turussa (Täsä 2015). Osion lopuksi esitel-
lään muutama  digitaalisen osallistamisen esi-
merkki ulkomailta. 
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tää 20000 euron käyttämisestä alueella 
sijoittamalla kartalle penkkejä, istutuksia ja ros-
ka-astioita. (Helsingin kaupunki 2016b)

Helsinki suunnittelee (Facebook-sivusto)
Sivustolla tiedotetaan kaikista ajankohtaisista 
suunnitteluun liittyvistä tapahtumista kuten 
asukasilloista. Facebookin kautta tieto leviää 
helposti ja nopeasti, sillä sivuston uutisia on 
mahdollista kommentoida ja jakaa muille Face-
bookin käyttäjille. Lisäksi sivuston kalenterissa 
on listattuna kaikki kaavoitukseen liittyvät tule-
vat keskustelutilaisuudet. (Facebook 2016a)

Kuva 5. Oikealla: poiminta Kontulan 
budjetointipelin tuloksista kartalla.

(Helsinki developers 2016b)

Helsinki
Tehtyjen havaintojen perusteella Helsingin kau-
pungin tarjoama tietomäärä ja vaikutusmah-
dollisuudet ovat  laajat ja suhteellisen helposti 
löydettävissä. Erilaisia vaikutuskanavia on tällä 
hetkellä useampia, mikä saattaa aiheuttaa käyt-
täjässä hämmennystä.  Helsingin kaupungilla 
on kuitenkin useampia kehittäjiä, jotka työsken-
televät parempien vuorovaikutusalustojen saa-
vuttamiseksi ja edistääkseen avoimen datan ja 
rajapintojen kehittymistä. Kehitteillä on muun 
muassa HelsinkiApp, jonka avulla ihmiset asuk-
kaat pääsisivät tutustumaan kaupungissa tehtä-
viin päätöksiin helpommin. Sovellukseen on 
tarkoitus kehitellä erilaisia lisäosia tulevien vuo-
sien aikana. Sovelluksen kehittämiseen ja muu-
hun Helsinki Developers -ryhmän tuottamaan 
materiaaliin voi tutustua nettisivujen ja blogin 
kautta. (Helsinki Developers 2016a)

Kerrokantasi-palvelu
Kerrokantasi on palvelu, jossa kuntalaiset voivat 
kertoa mielipiteensä ja tulla kuuluksi valmiste-
luun tulevista tai valmistelussa olevissa aiheista. 
Palvelu on vielä testivaiheessa, mutta tulevai-
suudessa on tarkoitus, että kuntalaiset voivat 

seurata palvelun avulla myös kommentoimansa 
asian etenemistä ja arvioida mielipiteiden vai-
kutusta päätöksenteossa. Kerrokantasi-palve-
lun kehittäminen on osa kaupungin Avoin ja 
osallistava Helsinki -strategiaohjelmaa vuosille 
2013-2016. Kerrokantasi-palveluiden tuloksista 
tuotetaan raportit, joita käytetään hyödyksi 
suunnittelussa ja päätöksenteossa.  (Helsingin 
kaupunki 2016a) Kerrokantasi-sivuston kautta 
löytyy myös Katujen ja puistojen ylläpitotöiden 
budjetointipeli, jota testattiin Kontulan, Kivi-
kon,  Kurkimäen, Vesalan ja Mellunmäen  alu-
eella keväällä 2016. Pelissä asukkaat saivat päät-
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Malliin on liitetty suunnitteilla olevat  
rakennukset, joista on tehty malli. Mikäli mallia 
ei ole vielä olemassa, suunnitelma on sijoitettu 
maastoon esimerkiksi kaavapiirustuksen muo-
dossa. Mallista löytyy merkkinastoja, joita klik-
kaamalla saa esiin lisätietoa tai valokuvia alu-
eesta. Kaupunkimalliin voi lisätä omina 
merkkinastoinaan kommentteja ja ideoita, jotka 
voi myös suoraan linkittää Facebook-sivustolle. 
Tehtävä Leppävaarassa on kunnianhimoinen ja 

mielenkiintoinen pilotti. Kaupunkimalli toimii 
kuitenkin useimmilla tietokoneilla hyvin ras-
kaasti ja mobiililaitteella sitä on mahdoton käyt-
tää. Raskaus johtuu todennäköisesti erilaisten 
yksityiskohtien ja tekstuurien määrästä. Olisi 
hyvä mikäli sivustolla voisi valita millä tarkkuu-
della mallia haluaa tarkastella. Malli on puut-
teistaan huolimatta todella havainnollinen ja 
vastaavat kaupunkimallit tulevat yleistymään 
hyvin todennäköisesti.

Espoo
Espoon kaupungin sivuilta löytyy helposti tietoa 
suunnitelmista ja ohjeet vaikuttamiseen. Ensi-
näkemältä löytyy lähinnä perinteisempiä vuo-
rovaikutuskeinoja, mutta käy ilmi, että Espoon 
kaupungilla on ollut kaksi pilottia digitaalisen 
vuorovaikutuksen saralla. 

Tehtävä Leppävaarassa
Espoon kaupungin ”Asuminen ja ympäristö” si-
vujen alta löytyy maininta Tehtävä Leppävaa-
rassa- kaupunkisuunnittelupilotista. Pilotilla on 
myös Facebook-sivut, joiden kautta löytyy linkki 
itse kaupunkimalliin (Facebook 2016b). Kau-
punkimalli on kerännyt vuoden aikana satoja 
kommentteja (Espoon kaupunki 2016). Kau-
punkimallia tarkastellaan selaimessa toimivan 
CityPlanner 3D-työkalun avulla (Bionova 2016). 

Kuva 6. Tehtävä Leppävaarassa on City Enginen 
avulla rakennettu 3D-malli Leppävaaran alueesta. 
(Tehtävä Leppävaarassa 2016)
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Kuva 7. Suvelassa pilotoidussa budjettipelissä 
asukkaat saivat valita vaihtoehdoista budjetin 
puitteissa. (Steep 2016)

Suvelan budjetointipeli
Espoon Suvelassa testattiin budjetointipeliä  
syksyllä 2015. Pelissä oli käsiteltävänä paljon 
pienempi alue kuin Helsingin kaupungin vas-
taavassa pilotissa ja myös tehtävissä käsitellään 
paljon tarkemman mittakaavan elementtejä. 
Kun Helsingin kaupungin budjetointipelissä on 
kartoitettu erilaisten kalusteiden sijaintia,  
Espoon pelissä elementtien sijainnit ovat jo 
päätettynä, mutta asukkaat saavat valita eri-

tyyppisten kalusteiden välillä ja esimerkiksi  
viheralueen käsittelyn tavan. Pelin nerokkuus 
piilee siinä, että käyttäjä näkee hyvin selkeästi 
valintojensa seuraukset ja joutuu priorisoimaan 
eri vaihtoehtojen välillä pysyäkseen budjetissa. 
Pelin toteutuksesta ovat vastanneet konsulttiyh-
tiö WSP ja ohjelmistoyritys Steep Interactive. 
(Espoon kaupunki 2015a)



19

Lahti

Porukka- sovellus
Lahden Porukka-mobiilisovellus on väline, jolla 
kerätään kaupunkilaisten mielipiteitä palvelui-
den kehittämistä ja kaupungin brändäämistä 
varten. Lisäksi sovelluksen kautta saa hyödylli-
siä vinkkejä ja tietoa kaupungin asioista (Lah-
den kaupunki 2016). Sovelluksen käyttöliittymä 
on hyvin yksinkertainen: riittää että sovelluksen 
lataa mobiililaitteeseen ja se on heti käyttöval-
mis.  Sovellus perustuu kysymyskortteihin, jotka 
ilmestyvät näyttöön käyttäjän vastatessa 
kysymyksiin.

Käyttöliittymässä on panostettu yksinkertaisuu-
teen, mikä tekee osallistumisesta todella help-
poa ja vaivatonta. Kortit katoavat sitä mukaa 
kun kysymyksiin vastaa. Toisaalta joistakin asi-
oista olisi mukava saada enemmän tietoa ja 
vanhat kortit olisi hyödyllistä saada näkyviin.  
Sovellus voisi tarjota enemmän ominaisuuksia 
kiinnostuneille esimerkiksi kirjautumisen 
kautta.

Kuvat 9 - 11. (alhaalla)  Porukka-sovelluksen 
käyttöliittymä on yksinkertainen. (Porukka 2016)

Kuva 8. (ylhäällä) Porukka-sovelluksella kerättyä 
dataa havainnollistettuna. (Lahti uudistuu 2106)
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Turku

Täsä-sovellus
Täsä on mobiiliosallistumisen sovellus, joka oli 
Turun kaupungin pilottihanke vuonna 2015.  
Sovelluksella oli kolme päätoimintoa: Käyttäjät 
pystyivät luomaan Turkua koskevaa paikkasi-
donnaista  sisältöä, osallistumaan ja ottamaan 
kantaa sekä keräämään pisteitä. Käyttäjät pystyi-
vät siis kommentoimaan joko kaupungin tuotta-
maa virallista sisältöä tai luomaan itse sisältöä ja 
kommentoimaan toisten käyttäjien luomaa  
sisältöä. Aktiivisimmat käyttäjät keräävät enem-
män pisteitä, ja heidän luoma sisältö on  
näkyvissä pidempään ja laajemmalla alueella.

Pilotti oli osa Turun Yliopiston, Örebron yliopis-
ton ja Wienin telekommunikaatiotutkimuskes-
kuksen FTW:n (Forschungszentrum Telekom-
munikation Wien) yhteistä b-Part 
tutkimusprojektia (Täsä 2015).  B-Part on vuon-
na 2013 aloitettu poikkitieteellinen tutkimus-
hanke, joka tutkii uusia konsepteja ja ratkaisuja 
asukkaiden osallistamiseen kaupunkisuunnitte-
lussa, hyödyntäen uusimpia mobiililaitteiden 
ominaisuuksia. Hankkeen internet-sivujen tie-
tojen mukaan pilotin aikana kerätty data analy-
soidaan joulukuuhun 2016 mennessä. (b-Part 
2015)

Kuva 13. (alhaalla)  Täsä-sovelluksen 
ominaisuuksia. (Täsä 2015)

Kuva 12. (ylhäällä) b-Part-
tutkimushankkeen tavoitteita 
kuvaava kuvitus. (b-Part 2016)
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Seattle

Seattle in progress
Seattle in progress on selaimen kautta toimiva 
karttapohjainen sovellus. Sivuilla kuvaillaan so-
vellusta ”moderniksi vaihtoehdoksi  nykyiselle 
suunnitelmien nähtävillä ololle”. Kartalle voi 
suodattaa näkyviin rakennusprojektit, jotka 
ovat vireillä, hyväksytty tai toteutuneet edellise-
nä vuonna. Klikkaamalla merkkiä käyttäjä voi 
tutustua tarkemmin suunnitelmiin ja päätök-
sentekoon liittyviin tietoihin. Rakennusten koh-

dalla on saatavilla aina myös renderöityjä  
havainnekuvia ja monisivuisia raportteja suun-
nitelmista. Kuvat ja tiedostot latautuvat helposti 
ja nopeasti, vaikka lisäksi voisi olla mielekästä 
saada näkyviin enemmän pelkkiä kuvia, ilman 
että joutuu selaamaan pitkiä raportteja läpi. 
Puistokohteista ei löytynyt yhtä paljon raportte-
ja tai havainnekuvia kuin rakennuksista. Puisto-
kohteista löytyi kuitenkin aina keskeiset tiedot 

projektiin ja päätöksentekoon liittyen.  
Sovelluksessa ei ole suoraa kommentointimah-
dollisuutta. Sivuston kalenteri-osuudesta näkee 
kaikkien projektien asukasiltojen aikataulut ja 
lisäksi keskustelu on mahdollista Seattle in 
Progress -Facebook-sivustolla. Linkkejä pystyy 
myös jakamaan sovelluksesta  suoraan Face-
bookiin tai Twitteriin, tai lähettämään eteen-
päin sähköpostilla. (Seattle in progress 2016)

Kuvat 14-17. Seattle in 
Progress -sovelluksen  
toimintoja mobiililaitteen 
näytöltä tarkasteltuna. 
(Seattle in progress 2016)
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Muita sovelluksia

iCitizen
iCitizen on Yhdysvalloissa käytössä oleva mobii-
lisovellus, jonka avulla kansalaiset saavat tietoa 
heitä koskevista poliittisista päätöksistä. Lisäksi 
sovellus antaa kansalaisille mahdollisuuden 
kommentoida sekä verkostoitua keskenään ja 
päättäjien kanssa. iCitizen perustettiin vuonna 
2012 yhdistämään kansalaisia ja päättäjiä.   
Sovelluksen avulla on toteutettu muun muassa 
lukuisia kyselyitä. (iCitizen 2016)

Santander City Brain
Santander City Brain on Espanjassa sijaitsevan 
Santanderin kaupungin asukkaille ja toimijoille 
suunnattu selaimessa toimiva sovellus, jonka 
avulla voi tuoda esille ideoita liittyen kaupungin 
parantamiseen.  Ideoita on helppo selailla ja 
kommentoida ja käyttäjät voivat äänestää tois-
tensa ideoista. Sovellus on suunnattu nimen-
omaan innovaatioille ja ideoille, eikä sen kautta 
ole tarkoitus esittää valituksia ja vikailmoituksia. 
Sovellus on osa  Santanderin kaupungin Smart 
city-strategiaa. (Santander City Brain 2016a)

Kuva 21. (alhaalla)  Santander city Brain 
-sovelluksen käyttäjät ansaitsevat 
pisteitä ja aktiivisimmat käyttäjät 
saavat profiilinsa näkyviin etusivun 
listalle. (Santander City Brain 2016b)

Kuvat 18-20. (ylhäällä) iCitizen-
sovelluksen toimintoja. (iTunes 2016)
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Lainsäädäntömme vuoksi virallisten komment-
tien keruussa täytyy vastaisuudessakin noudat-
taa ennalta määrättyä aikataulua.  Lisäksi asuk-
kailla tulee aina olla mahdollisuus kommentoida 
suunnitelmia myös vapaasti, ilman ohjaavia 
kysymyksiä, jotta voidaan varmistaa vuorovai-
kutuksen aitous. Tarkasteltavissa olevien tai val-
miiden suunnitelmien tulee jatkossakin olla 
nähtävissä raportteineen ja selvityksineen verk-
kosivuilla, jotta kuka tahansa voi tarkistaa 
taustatiedot.

Edellä mainitun lisäksi on tarve matalamman 
kynnyksen sovellukselle, joka on mahdollisim-
man visuaalinen ja selkeä.  Useimmiten suuria 
suunnitelmakarttoja on vaikea avata ja tulkita 
paikan päällä mobiililaitteella, havainnekuvat 
taas tarjoavat vain yhden kuvakulman lopputu-
loksesta. Lisäksi kommenteissa tulevat esille 
vain niiden käyttäjien äänet, jotka ovat tarpeek-
si kiinnostuneita asiasta jotta vaivautuvat tutki-
maan suunnitelmia tarkemmin ja kirjoittamaan 
kommentin. Kommenteissa, niin kuin muussa-
kin internet-keskustelussa, korostuvat helposti 
mielipiteiden äärilaidat (e2 2016). Tärkeää olisi 
kuitenkin saada myös laajemman käyttäjäjou-

1.6 Johtopäätöksiä nykytilakatsauksesta
kon ääni kuuluviin. Useimmilla käyttäjillä on 
mielipiteitä käyttämästään ympäristöstä, mutta 
kynnys kommentoida tai osallistua saattaa olla 
liian suuri. Myös asukkaiden motivointi erilai-
silla keinolla on hyvä  tavoite, joissa budjetointi-
pelit ja mobiilisovellus Täsä pisteineen ovat sel-
keästi edelläkävijöitä.

Lisäksi b-Part-pilotin datan analysoinnin otta-
ma aika kuvaa sitä, että selkeille kategorioille ja 
parametreille on tarvetta. Täsä-sovelluksella  
kerätyn datan analyysi piti olla valmis jo maalis-
kuussa 2016, mutta datan runsauden ja moni-
muotoisuuden vuoksi lisäaikaa tarvittiin joulu-
kuuhun saakka. Tietysti on todettava, että 
kyseisen tutkimushankkeen tapauksessa ana-
lyysilla on paljon muitakin tavoitteita, kuin 
tuottaa tietoa suunnittelua varten.  Siitä huoli-
matta on selvää, että mitä vapaammin asukkaat 
saada luoda avoimia kommentteja, sen työ-
läämpää datan läpikäyminen ja hyödyntäminen 
on. Kuten aieminkin on mainittu, avoimet kom-
mentit ovat hyvin tärkeitä saavuttaaksemme kes-
kustelua, mutta niiden lisäksi olisi hyödyllistä 
saada merkittävä osuus valmiiksi kategorisoitua 
ja helposti suodatettavaa dataa.

Käyttäjien tarpeet
Matalan kynnyksen  

osallistamissovelluksen tarve: 

Laajemman käyttäjäjoukon  

ääni kuuluviin

Suunnittelijoiden tarpeet
Selkeiden kategorioiden tarve: 

Käyttäjien mielipiteiden  helppo  

ja nopea hyödyntämien
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Käyttäjät ja osallistaminen

Miten käyttäjiltä voitaisiin digitaalisin keinoin kerätä tietoa, 

joka parantaisi suunnittelun laatua ja vaikuttaisi positiivisesti 

myös elinympäristön laatuun?

Mikä on sellaista tietoa, jota julkisten ulkotilojen käyttäjiltä  

toivotaan saatavan suunnittelun avuksi?

Minkälainen osallistamistyökalu ottaisi huomioon erilaiset 

käyttäjäprofiilit ja erot tietotasossa, liittyen kaupunki- 

suunnitteluun ja sen taustoihin?

Tämän työn tarkoituksena on tutkia, mitä lisä-
arvoa digitaaliset työkalut voivat tuoda osallis-
tamisprosessiin suunnitteluvaiheessa ja miten 
niiden avulla voidaan kerätä tietoa, jonka avulla 
tuotetaan laadukkaampaa elinympäristöä. 
Huomiota kiinnitetään etenkin suunnittelun al-
kuvaiheeseen ja ennen suunnittelua kerättä-
vään tietoon, jotta asukkaiden ääni saataisiin 
mukaan jo ensimmäisiin luonnoksiin. Digitaali-
set työkalut eivät voi korvata ihmisten vuorovai-
kutusta kasvokkain, mutta uudet työkalut kui-
tenkin täydentävät vuorovaikutusta ja auttavat 
suunnittelijoita jäsentämään ja hyödyntämään 
kerättyä tietoa. 

Vuorovaikutuskeinoja ja osallistamista kehitet-
täessä on tärkeää muistaa, että käyttäjillä on hy-
vin erilaisia kiinnostuksen kohteita ja monenlai-
sia aktiivisuuden tasoja.  Jotta saadaan kerättyä 
mahdollisimman relevanttia tietoa, erilaiset 
käyttäjäprofiilit tulee ottaa huomioon kysymys-
ten asettelussa. 

1.7 Työn tutkimuskysymykset
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Käyttäjät ja osallistaminen
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Osallistaminen on toimintatapa, jossa hyödyn-
netään eri toimijoiden osaamista ja valmiuksia. 
Käytännössä toimintatapaa voidaan toteuttaa 
erilaisten verkkopohjaisten työkalujen avulla, 
tai järjestämällä erilaisia tilaisuuksia, jossa eri 
toimijat voivat tuoda ilmi mielipiteitään ja 
ideoitaan. Osallistaa voi myös antamalla tarvit-
tavat resurssit osallistumiseen. Osallistamista 
voitaisiin kutsua myös mahdollistamiseksi, sillä 
pohjimmiltaan kyse on siitä, että osallistava 
taho mahdollistaa kulloinkin sopivat puitteet 
osallistumiselle. 

Osallistaminen pohjautuu kolmeen periaattee-
seen. Ensimmäisen mukaan yksilöt ja yhteisöt 
halutaan nähdä toiminnan subjekteina eli to-
teuttajina, eikä vain objekteina. Toinen periaate 
on avoimuus: osallistamisen avulla pyritään 
pois suljetuista toimintamalleista kohti avoimia 
ja keskinäiseen jakamiseen perustuvia toimin-
tamalleja. Kolmannen periaatteen mukaan toi-
minta nähdään prosessina, joka kehittyy ja 
muovautuu jatkuvasti. Osallistamisen ohje-
nuorana voitaisiinkin pitää sitä, että tarkoituk-

2.1 Osallistamisesta yleisesti
sena on luoda uuden oppimista ja vuorovaiku-
tusta eri toimijoiden kesken, eikä tavoitteena 
ole sisällyttää päätöksiin ”jokaiselle jotakin”. 
(Auvinen & Liikka 2015)

Viheralueiden suunnittelun osallistamisen juu-
ret Suomessa juontavat 1970-luvulle, kun Hel-
singin kaupunki alkoi järjestää opastettuja puis-
toretkiä, jotka saavuttivat suuren suosion (Rive 
2002). 1980- ja 1990-luvuilla tehtiin muutamia 
puistosuunnitelmia vuorovaikutteisesti asuk-
kaiden kanssa: yksi näistä oli Runar Schildtin 
puiston parannussuunnitelma 1980-luvun alus-
sa (Sipilä 2003). Vuonna 2000 uudistettu maan-
käyttö- ja rakennuslaki velvoittaa vuorovaiku-
tukseen. Kyseistä lakiuudistusta edelsi pitkä 
taustatyö ja lain astuttua voimaan aloitettiin sen 
toimeenpanon ja toimivuuden seuranta. Maan-
käyttö- ja rakennuslaki koskee ensisijaisesti kaa-
voitusta, joten seurantahankkeet ovat rajoittu-
neet kaavoitukseen. Seurantaraporteista käy 
ilmi, että suunnittelijoiden mukaan osallistami-
nen on lisännyt tietoa suunnittelualueesta ja 
tuonut uusia näkemyksiä suunnitteluun.  

Pahimmaksi epäkohdaksi  suunnittelijoiden nä-
kökulmasta on koettu resurssien puute, sillä 
normaalin virkatyön puitteissa mahdollisuuksia 
vuorovaikutusmenetelmien kehittämiseen ei 
juurikaan ole. Vuorovaikutus ei ole myöskään 
toivotuissa määrin vähentänyt valitusten mää-
rää, sillä valitusoikeuksia ei rajattu ja moni asu-
kas herää edelleen vaikuttamaan vasta viime 
hetkellä. (Rinkinen 2004)

Tulee myös muistaa, että kaavoitusprosessi on 
monivaiheinen ja kaavan vireille tulosta saattaa 
kulua vuosi tai useampikin, ennen kuin kaava 
tulee voimaan. Kun suunniteltavana oleva alue 
liittyy kaavoitettavaan alueeseen, on jatkuvan 
vuorovaikutuksen tapahduttava virallisen pro-
sessin ehdoilla. Usein julkisten ulkotilojen muu-
tostyöt, kuten peruskorjaussuunnitelmat, eivät 
kuitenkaan vaadi kaavamuutoksia, joten niiden 
aikana voidaan helpommin ja joustavammin  
testata uudenlaisia osallistamismenetelmiä.
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Kuva 22. (ylhäällä) Kaavoitusprosessi 
(Helsingin kaupunki 2016c)

Kuva 23. (alhaalla) ”Prosessinäkökulma 
auttaa havaitsemaan, että eri vaiheita 
yhdistää pohjimmaltaan sama tavoite eli 
käyttäjän tarpeiden tyydyttäminen 
luomalla hyvää toiminta- ja elinympäristöä” 
(Väyrynen & Smeds 2009, alkuperäinen 
kaavio: Lemmetty 2005)

Mielipiteet osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta (OAS)

Mielipiteet 
luonnoksesta

Lausunnot ja
muistutukset

Valitusmahdollisuus

Aloitus 
+ 

OAS

Kaava- 
luonnos

Kaava- 
ehdotus

Hyväksy- 
minen

Voimaan
tulo

Tällä sivulla esitettävät kuvat käsittelevät käy-
tännössä samaa asiaa: fyysisen ympäristön 
tuottamista. Kaavoitusprosessin aikana kuul-
laan käyttäjiä (osallisia) jokaisessa vaiheessa, 
mutta siitä huolimatta todellinen tavoite eli 
käyttäjien tyytyväisyys saattaa jäädä koko pro-
sessin, sen reunaehtojen ja mukana olevien ta-
hojen tavoitteiden jalkoihin.  Ajoittain myös 
käyttäjien kuulemisesta voi olla haittaa  tyyty-
väisyyttä ajatellen, sillä käyttäjien keskenään 
ristiriidassa olevat mielipiteet saattavat johtaa 
tyytymättömyyteen. Näin voi käydä esimerkik-
si tilanteessa, jossa yksi yhteisö tai henkilö  
valittaa toistuvasti kaavasta ja samalla  
hidastaa koko prosessia merkittävästi. (ks. kpl 
”Osallistujat ja nimby-problematiikka”, s. 46)
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Osallistamista voidaan hyödyntää monessa vai-
heessa julkisen ulkotilan elinkaaren aikana,  
toisin sanoen myös osallistamista voidaan aja-
tella jatkuvana prosessina. Tässä työssä kysei-
nen prosessi on jaettu kolmeen eri vaiheeseen:

1. Suunnitteluun osallistaminen
2. Käyttöön osallistaminen
3. Ylläpitoon osallistaminen

1. Suunnitteluun osallistaminen
2. Käyttöön osallistaminen
3. Ylläpitoon osallistaminen

2.2 Osallistamisen vaiheet

Kuva 24. Osallistaminen prosessina.
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Käyttöön osallistamisella tarkoitetaan sitä, että 
käyttäjille annetaan mahdollisuus tuottaa itse 
toimintaa ja sisältöä ympäristöönsä. Ylläpitäväl-
tä taholta tämä vaatii toiminnan mahdollista-
mista: muun muassa luvan antamista, valvon-
taa tai mahdollisia työkaluja ja aineksia 
toiminnan toteuttamiseen.  Tämän tyyppistä 
toimintaa voi olla esimerkiksi tapahtuman jär-
jestäminen. Hyvänä esimerkkinä tämän kaltai-
sesta osallistamisesta on kesällä 2016 järjestetty 
Helsingin kaupungin ja Yhteismaa ry:n Ranta-
kesä, joka antaa kenelle tahansa mahdollisuu-
den järjestää tapahtuman Helsingin rannoilla. 
Tapahtuma perustuu kevennettyyn lupamenet-
telyyn. (Rantakesä 2016)

Vaiheet eivät seuraa toisiaan kronologisessa jär-
jestyksessä, vaan ne limittyvät ja vaikuttavat toi-
siinsa. Tätä voisi kuvata kierteenä (kuva 24),  
jossa jokaisessa vaiheessa syntyy käyttäjän tuot-
tamaan tietoa, jota voidaan hyödyntää muissa 
vaiheissa. Esimerkiksi ylläpidon myötä syntynyt 
data on todella arvokasta tietoa alueen perus-
korjausta suunnitellessa ja tieto voi olla hyödyk-
si myös täysin uusia alueita suunnitellessa. 
Käyttäjän näkökulmasta voi ajatella myös, että 
jokaiseen vaiheeseen tarvitaan tietoa tai resurs-
seja myös suunnittelevalta tai ylläpitävältä ta-
holta (kuva 4 s.14). 

Suunnitteluun osallistaminen tarkoittaa käy-
tännössä käyttäjien tiedon, mielipiteiden ja ide-
oiden keräämistä suunnittelun tueksi. Samalla 
käyttäjät saavat tietoa ympäristössään tapahtu-
vista muutoksista ja mahdollisuuden vaikuttaa 
niihin.

Ylläpitoon osallistaminen tarkoittaa sitä, että 
kaupunkilaiset voivat antaa palautetta, mikäli 
jokin asia ympäristössä tarvitsee kunnostusta ja 
kiireellisyyden arvioituaan kaupungin henkilö-
kunta tulee korjaamaan puutteen tai vian.  
Tähän voi sisältyä myös sopimuksia, joissa käyt-
täjät itse voivat ylläpitää jotakin aluetta. Tämän 
tyyppisiä ratkaisuja ovat muun muassa Helsin-
gin kaupungin rakennusviraston puistokummi-
toiminta ja Espoon kaupungin Meidän puisto 
-toiminta. (Espoon kaupunki 2015b, HKR 2016b)
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Voidaan kysyä, olisiko meillä keinoja tarjota 
asukkaille päätöksien ja kommentoinnin kan-
nalta oleellista tietoa helposti ja lyhyesti? Riski-
nä on  että asukkaita ohjataan vastamaan en-
nalta suunnitellulla tavalla kertomalla 
yksipuolisesti valikoitua tietoa. Toisaalta, nyky-
ään lähes jokaisella on internet saatavilla ja 
mahdollisuus tutustua aiheeseen kuin aihee-
seen hyvin perusteellisesti.

Voidaan myös pohtia, kuinka paljon arvokasta 
tietoa jää käyttämättä sen vuoksi, että työpajaan 
ei osallistu asukkaita, joilla todella olisi merkit-
tävää tietoa alueesta. Useimmiten työpajoihin 
osallistuvat aktiivisimmat henkilöt ovat suhteel-
lisen pieni otos asukkaista. On monia syitä mik-
si ihmiset eivät osallistu työpajoihin. Tästä syys-
tä on  aiheellista tutkia, voisiko uudenlaisten  
digitaalisten työkalujen avulla saada osallistu-
maan enemmän ihmisiä ja entistä laajemmin 
erilaisia käyttäjäryhmiä? 

Tämän vuoksi kysymykset pitäisi valmistella ja 
kohdentaa niin, että se tietomäärä ja voimavara 
joka alueen aktiivisissa käyttäjissä piilee, todella 
saataisiin käyttöön. Tässä ihmisten kanssa kes-
kustelu ja tapaaminen kasvokkain ovat korvaa-
mattomia tapoja saada tietoa. Keskustelun 
kautta voidaan saada osallistuja miettimään asi-
oita useammasta näkökulmasta, eikä vain omi-
en tarpeidensa kautta. Tästä hyvä esimerkki on 
VirMa-tutkimusryhmän järjestämät työpajat ja 
niiden ennakkotehtävät, jossa hyödynnettiin eri-
laisiin rooleihin eläytymistä (VirMa 2015). Kun 
ihmiset joutuivat pohtimaan kysymyksiä eri ase-
massa olevan henkilön näkökulmasta, syntyi 
merkittävästi hedelmällisempää keskustelua. 
VirMan työpajat olivat suunnattu suunnittelun 
ammattilaisille, mutta samaa periaatetta voisi 
hyvin hyödyntää myös asukkaille suunnatuissa 
työpajoissa. Useimmiten vastausten minäkeskei-
syys saattaakin vain johtua tietämättömyydestä: 
ihmisillä ei yksinkertaisesti ole aikaa tai jaksamis-
ta perehtyä asioihin niin hyvin, että he voisivat 
kommentoida asiaa muusta kuin omasta henki-
lökohtaisesta näkökulmastaan. 

Tämän työn näkökulmaksi rajautui suunnitte-
luun osallistaminen, sillä se on edellä mainituis-
ta vaiheista kenties monimutkaisin ja kriittisin. 
Toteutunut suunnitelma perustaa edellytykset 
kaikelle puistossa tapahtuvalle toiminnalle ja 
kaikista kustannustehokkainta olisi pystyä otta-
maan huomioon erilaiset muuntuvat toiminnot 
ja ylläpitoon liittyvät kysymykset mahdollisim-
man hyvin jo suunnitteluvaiheessa.  

Lisäksi suunniteltavaan alueeseen kohdistuu 
aina monia ristiriidassa olevia toiveita ja tavoit-
teita, jotka muodostavat suunnittelulle reuna-
ehdot. Tämän vuoksi suunnitteluvaiheessa ke-
rätyn tiedon tulisi todella palvella suunnittelua 
mahdollisimman hyvin. Useimmiten suuri osa 
asukkailta kerätyistä kommenteista keskittyy 
toiveisiin, jotka jo yleisesti tiedostetaan, mutta 
niitä ei ole mahdollista toteuttaa tiukkojen reu-
naehtojen vuoksi. Usein ehdotukset eivät myös-
kään ole kovin hyödyllisiä merkittävien suunnit-
telukysymysten ratkomiseen, sillä kommentointi 
saattaa ajautua detaljitason ideoiden esittelyyn. 
Vuorovaikutus ei tällöin paljasta alueella oikeas-
ti piileviä, abstraktimpia tarpeita.

2.3 Suunnitteluun osallistaminen
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Miten paljon ihmiset ylipäätään seuraavat ym-
päristössään tapahtuvaa suunnittelua ja kuinka 
paljon siihen osallistutaan? Osana tätä työtä  
toteutettiin internet-kysely, jonka avulla etsittiin 
vastauksia tähän kysymykseen. Tavoitteena oli 
saada kyselyyn vastauksia kaikista eri ammatti-
ryhmistä, sillä ennakko-oletuksena oli, että ark-
kitehtuurin tai muun elinympäristöjen suunnit-
telun parissa työskentelevät ihmiset saattaisivat 
olla myös kaikista kiinnostuneimpia seuraa-
maan suunnittelua ja osallistumaan siihen.  
Kyselyyn vastasi 87 henkilöä ja vastauksista saa-
tiin yli puolet henkilöiltä jotka eivät työskentele 
suunnittelualoilla. Seuraavalla aukeamalla  
(s. 32-33) on poimintoja kyselyyn tulleista avoi-
mista vastauksista.

2.4 Kysely puistojen käyttäjille

Kuva 26. Ruudunkaappaus internet-kyselyn alkuosasta. 
Koko kysely  on tarkasteltavissa liitteessä 1 (s. 112).

Kuva 25.  
Kysymys: Liittyykö oma ammattisi tai 
opiskelualasi jollain lailla ihmisen fyysisen 
elinympäristön suunnitteluun?
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”Mielestäni asukkaiden osallistaminen on hyvin  
tärkeä osa suunnitteluprosessia. Tärkeintä olisi, että 

tieto osallistumismahdollisuudesta olisi helposti 
monen saavutettavissa, ja että vastaaja voisi jotenkin 

saada tunteen, että hänen panoksellaan on merkitystä 
eikä se mene hukkaan. Esimerkiksi tieto siitä, miten 

asukkaiden osallistuminen muutti suunnitelmia (tai jos 
ei muuttanut, niin miksi ei), olisi hyvä tuoda  

jollain tavalla esiin.”

”Vaikutusmahdollisuuksia varmasti on, 
jos niitä on itse aktiivisesti kiinnostunut 

etsimään. Usein kuitenkin itse tulee 
haettua tietoa vasta siinä vaiheessa, kun 
puiston ympärille on ilmestynyt aidat ja 

muutostyöt on jo aloitettu, ja silloin on jo 
vähän myöhäistä vaikuttaa.”

”Uusien puistojen kaavoituksesta/
rakentamisesta on tietoa 

paremmin saatavilla kuin nykyisten 
kunnostamisesta. Nykyisten 

puistojen kunnostusprojekteista 
viestiminen tulisi olla selkeämpää ja 
vaikuttamismahdollisuuksista tulisi  

olla yksinkertaiset ohjeet.”

”Vuorovaikutusta asukkaiden kanssa 
on lisätty, mutta ei tarpeeksi. 

Monikanavaisuuteen olisi hyvä kiinnittää 
huomiota”

”some (sosiaalinen media, toim. huom.) 
helpottaa asioiden levittämistä ja ylipäänsä 

tiedon tallentaminen nettiin kaikkien 
löydettäviin lisää vaikutusmahdollisuuksia”
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”Usein vaikuttamisella/ osallistumisella tarkoitetaan 
kuitenkin mielipiteen jättämistä. Eihän mielipiteen 
jättäminen ole käytännössä ole kumpaakaan. Työni 

kautta tiedän kuinka turhauttavaa voi olla ”osallistaa” 
ihmisiä, sillä suunnitteluun käytetään aikaa juuri siksi, 

ettei se ole helppoa ja siinä on monia reunaehtoja. Näitä 
ei pysty avaamaan yhdessä tiedotteessa ja illassa, joten 
ihmisten kommentit tuntuvat välillä turhauttavilta, sillä 
niin mukavaa kuin niitä välillä olisikin toteuttaa, ne eivät 

täytä reunaehtoja, joita projektille on asetettu.”

”Selvitetäänkö kaupunginosaseuroja 
konsultoidessa sitä, onko niillä 

oikeasti yhtäläiset näkemykset alueen 
asukkaiden kanssa?”

”Helppo ja lyhyt kannanotto suunnitelman 
puoleasta olisi ehkä luontevin tapa 

osallistua, joten siinä mielessä näppärä 
mobiilivaihtoehto olisi hyvä. Lähipuistojen 
kehitys ei kuitenkaan ole niin motivoivaa, 
että jaksaisin vaivauta työpajaan tai lukea 
pitkää sähköpostiviestiä. Sähköposti on 

staattinen ja siihen on isompi kynnys 
vastata kuin interaktiiviseen mobiilisivuun/

lomakkeeseen/blogi/muu-web-juttu”

”Puistojen ja viheralueiden suunnittelu 
vaikuttaa usein siltä, ettei suunnittelija 

olisi edes käynyt paikan päällä 
katsomassa paikan liittymistä 

ympäristöönsä”

”Päättäjät päättävät, ja valituksia 
tehdään, tulos on aina arvoitus”
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Vastaajat seuraavat suunnitteluun liittyviä uuti-
sia suhteellisen aktiivisesti. Suunnittelijat ovat 
selvästi kiinnostuneempia seuraamaan uutisia, 
kuin muut asukkaat. Siitä huolimatta huomatta-
va osa, melkein 60 prosenttia muulla kuin suun-
nittelualalla olevista vastaajista ilmoitti seuraa-
vansa uutisia laajemminkin kuin vain omaan 
asuinalueeseensa liittyen. Tämän perusteella 
voidaan todeta, että kiinnostusta suunnitteluun 
on olemassa. Suurin osa seuraa uutisia paikal-
lislehden tai suuremman sanomalehden kautta, 
tai niiden nettisivuilta. Suhteellisen suuri osa, 
noin 40 prosenttia kaikista vastaajista ilmoitti 
seuraavansa suunnitteluun liittyvää uutisointia 
myös kaupunkien omien nettisivujen kautta.

Kuva 27.  
Kysymys: Seuraatko ympäristösi suunnitteluun liittyviä uutisia? asteikolla 
1 (en ollenkaan) -  5 (kyllä, aktiivisesti)

Kuva 28.  
Kysymys: Mikäli seuraat uutisia, miten laajasti? 

ei-suunnittelijat

ei-suunnittelijat

suunnittelijat

suunnittelijat
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Vaikka kiinnostusta ympäristön suunnittelun 
seuraamiseen riittääkin, luvut muuttuvat heti, 
kun kysyttiin aktiivisuutta osallistua keskuste-
luun. Suunnittelijat osallistuvat keskusteluun 
hieman aktiivisemmin kuin muut, mutta silti yli 
puolet vastaajista ilmoittaa etteivät ole ollen-
kaan aktiivisia tai ovat hyvin vähän aktiivisia. 
Vain noin 10 prosenttia kaikista vastaajista il-
moittaa olevansa aktiivisia. Osallistuvista ihmi-
sistä (44 kpl) yli puolet osallistuu keskusteluun 
internetissä joko kaupungin virallisilla fooru-
meilla tai kaupungista riippumattomilla fooru-
meilla. Kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin  
ilmoitti osallistuvansa noin 27 prosenttia kaikis-
ta vastaajista. 

Miksi ihmiset eivät sitten osallistu keskusteluun, 
vaikka kiinnostusta sinänsä näyttääkin olevan? 
Kaikista vastaajista vain yhdeksän ilmoitti osal-
listumattomuuden syyksi ”ei kiinnosta”. Kysei-
set vastaajat edustivat ennakko-odotusten mu-
kaisesti joukkoa, jotka eivät itse työskentele 
suunnittelualalla. Muuta yhdistävää tekijää ei 
löytynyt, vaan välinpitämättömät vastaajat  
olivat eri ikäryhmistä ja eri puolilta Suomea. 

Kuva 29.  
Kysymys: Osallistutko suunnitteluun liittyvään keskusteluun? 
asteikolla 1 (en ollenkaan) -  5 (kyllä, aktiivisesti)

Kuva 30.  
Kysymys: Jos et ole osallistunut, vaikka olet tiennyt mahdollisuudesta, mikä on ollut syy?

ei-suunnittelijat

ajanpuute

unohdin

liian vaivalloista

ei kiinnosta

muu

tuntuu, että osallistumisella  
ei ole vaikutusta

suunnittelijat
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Ajanpuute korostui osallistumattomuuden syy-
nä erityisesti suunnittelualalla työskentelevillä 
vastaajilla. Suurimpina osallistumista rajoittavi-
na tekijöin pidettiin kuitenkin osallistumisen 
vaivalloisuutta ja epävarmuutta vaikuttavuu-
desta (ks. kuva 30). On vaikeaa saada ihmiset  
kuluttamaan arvokasta aikaansa johonkin, mis-
tä ei saa välitöntä tyydytystä, eikä takeita pidem-
män aikavälin vaikutuksista ole. 

Voidaan miettiä, ovatko digitaaliset työkalut kei-
no tarjota sellaisia vuorovaikutuskanavia, jotka 
saisivat mukaan juuri edellä mainittujen syiden 
takia osallistumatta jättäneet ihmiset. Näitä 
mahdollisia tekijöitä ja ratkaisuja pohditaan 
seuraavassa luvussa tarkemmin. Kyselyyn saa-
dut vastaukset antoivat kuitenkin viitteitä siitä, 
että monet olisivat valmiita osallistumaan 
enemmän, mikäli helppoja keinoja kommentoi-
da ja tarkastella suunnitelmia olisi tarjolla mo-
biililaitteiden kautta (ks. kuva 31). 

Vaikka mobiililaitteet eivät täysin voi korvata 
kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, kuten 
työpajaa, myös sovellukseen voidaan sisällyttää 
sosiaalinen aspekti. Lisäksi kyselyn vastaukset 
antoivat selvän merkin siitä, että suurin osa  
ihmisistä ei ole syystä tai toisesta innokkaita 
osallistumaan konkreettisiin työpajoihin. Jopa 
76 prosenttia kaikista vastaajista  ilmoitti koke-
vansa anonyymin kyselyyn vastaamisen olevan 
luontevin keino osallistua.

Kuva 31.  
Kysymys: Mikäli suunnitelmien tarkastelu ja kommentointi mobiililaitteiden kautta olisi 
nykyistä helpompaa, luuletko että osallistuisit nykyistä useammin?
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Puistojen käyttäjille suunnatussa kyselyssä sel-

vitettiin muun muassa osallistumattomuuden 

syitä. Kyselyn tuloksissa korostuivat  ajanpuute, 

vaivalloisuus ja vaikuttavuuden epävarmuus. 

Miten näihin puutteisiin voitaisiin vastata?

Ajanpuute ja vaivalloisuus
Ajanpuute on todennäköisesti suurin yksittäi-
nen tekijä siinä että ihmiset eivät osallistu esi-
merkiksi työpajoihin. Useimmilla on kalenteri 
täynnä töiden, omien tai lasten harrastusten tai 
ystävien tapaamisen vuoksi ja todennäköisesti 
monelle osallistuminen asukasiltaan ei mene 
muiden asioiden edelle hektisessä arjessa.  
Internetissä osallistuminen voisi olla kiireiselle 
helpompi ratkaisu, mutta useimmiten suunnit-
telumateriaalin löydettävyys, kehnot käyttöliit-
tymät tai materiaalien tulkitsemisen vaikeus 
saattavat tehdä osallistumisesta liian vaivallois-
ta, vaikka kiinnostusta voisi jonkun verran 
ollakin. 

Kyselyyn vastanneista ei-suunnittelijoista noin 
puolet koki, että suunnittelusta kertovaa mate-
riaalia oli helppo löytää, mutta siitä huolimatta 
he eivät kokeneet materiaalia kovinkaan hel-

posti lähestyttäväksi. Yli 68 prosenttia suunnit-
telualalla työskentelemättömistä koki että ma-
teriaali ei ollut helposti ymmärrettävää. Vastaava 
luku suunnittelijoilla oli noin 38 prosenttia, 
minkä perusteella voidaan päätellä että moni 
ammattilaiselle itsestään selvä asia ei ole selkeä 
maallikolle.  Näin ollen voidaan todeta, että  
on tarvetta havainnollisemmalle, visuaali- 
semmalle ja helposti lähestyttävämmälle 
suunnittelumateriaalille.

Materiaalin havainnollisuuden ja helpon saavu-
tettavuuden lisäksi tulisi kiinnittää huomiota 
siihen, missä ihmiset voivat suunnitelmia tar-
kastella. Kiireiselläkin ihmisellä päivään saattaa 
sisältyä odottelun hetkiä, jolloin mobiililaite on 
paras keino tavoittaa kyseinen ihminen. Mikäli 
käyttöliittymä on todella selkeä ja helppokäyt-
töinen, voi materiaaleihin päästä tutustumaan 
heti, eikä niiden etsimiseen tarvitse käyttää lii-
kaa aikaa. Käyttäjille voidaan tarjota vaikutta-
mismahdollisuuksia myös heidän päivittäisillä 
kulkureiteillään. Mikäli käyttäjä kulkee esimer-
kiksi bussipysäkiltä kotiin tietyn puiston kautta, 
voi mobiilisovellus ilmoittaa hänelle, kun hänen 
reittinsä varrella on uutta tarkasteltavaa tai 

kommentoitavaa. Kesällä 2016 julkaistun Poké-
mon GO:n ja muiden vastaavien paikkatietoa 
hyödyntävien pelien myötä tällainen tapa käyt-
tää mobiililaitetta saattaa kehittyä hyvinkin 
luontevaksi osaksi päivittäistä ulkona 
liikkumista.

Vaikuttavuuden epävarmuus
Miten saadaan käyttäjät osallistumaan johon-
kin, mistä ei saa välitöntä tyydytystä? Vaikka 
helppo käyttöliittymä laskisi jonkin verran kyn-
nystä perehtyä suunnitteluun, tarvitaan silti vie-
lä lisää houkuttelevuutta. Tätä voi olla esimer-
kiksi selkeä lupaus konkreettisista toimista. 
Konsulttiyhtiö WSP:n kehittelemä budjettipeli 
(Espoon kaupunki 2015a) on löytänyt varsin hy-
vän ratkaisun kyseiseen haasteeseen: kun jo 
alussa kerrotaan konkreettinen summa, jonka 
kaupunki aikoo satsata muutoksiin, osallistujan 
motivaatio kasvaa. Vaikka oma ehdotus ei vält-
tämättä menisikään läpi, siihen on kuitenkin 
selvä mahdollisuus ja lopputulos perustuu de-
mokraattiseen päätökseen. Esimerkiksi lämpö-
kartta on yksi hyvin havainnollinen keino esit-
tää vastausten jakautumista. Lämpökartta on 
intuitiivinen ja  visuaalinen esitystapa ja  sen si-

2.5 Johtopäätöksiä kyselyn tuloksista



38

sältö aukeaa helposti ilman suurta määrää selit-
teitä. Esimerkiksi kun vastaaja näkee, että mer-
kittävä osa muista käyttäjistä toivoo penkkiä eri 
kohtaan kuin hän, on hänen ehkä helpompi hy-
väksyä penkin tuleva sijainti, kuin jos suunnitte-
lija olisi sijoittanut penkin haluamaansa koh-
taan. Mikäli konkreettisia lupauksia suunnittelun 
ja osallistamisen lopputuloksista ei voida tehdä, 
täytyy työkalun tarjota jotakin muuta tarpeeksi 
kiinnostavaa ja houkuttelevaa. 

Keinoja, joilla vastata 
osallistamisjärjestelmän 
puutteisiin

- Visuaalisuuden lisääminen

- Käyttöliittymän houkuttelevuus ja 

käytettävyys

- Tiedon havainnollinen tarjoaminen

- Tavoitetaan käyttäjät siellä,  

missä he liikkuvat

- Pelillistäminen

- Mahdollisuudet sekä sosiaalisuu-

teen että anonymiteettiin

Kuva 32. Kontulan budjetointipelin tuloksista tehty 
lämpökartta. (Helsinki Developers 2016c).

Nykyisen osallistamisjärjestelmän  
heikkouksia kaupunkien näkökulmasta

 Jäykkyys: Asukkaat pääsevät vaikutta-

maan vain tietyissä etukäteen määrätyis-

sä vaiheissa.

Suppeus: Mielipiteet saadaan vain aktii-

visimmalta, ehtivimmältä tai äänekkäim-

mältä  joukolta. 

Hyväksynnän puute: Kaupunkien on  

vaikea saada aikaan suunnitelmia, joihin 

asukkaat olisivat tyytyväisiä, sillä suun-

nitteluprosessi tuntuu salaperäiseltä ja 

ennalta määrätyltä. 
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Käyttäjät voidaan jakaa osallistumisaktiivisuu-
tensa ja kiinnostuksensa perusteella karkeasti 
kolmeen ryhmään: 

1. Osallistujat
2. Tarkkailijat
3. Välinpitämättömät

Näiden ryhmien sisällä on suurta vaihtelua  
ihmisten henkilökohtaisten kiinnostusten, am-
mattien ja harrastusten osalta. Lisäksi esimer-
kiksi perheen koko, lasten ikä  tai lemmikkieläi-
met vaikuttavat suuresti siihen, miten ihmiset 
käyttävät ympäristöään ja mitkä asiat kiinnittä-
vät heidän huomionsa. Osallistamistyökaluja 
suunniteltaessa tulee siis ottaa huomioon myös 
nämä yksilökohtaiset vaihtelut ja tarjota kulle-

2.6 Käyttäjäprofiilit ja käyttäjätarinat
kin käyttäjälle mahdollisuus vaikuttaa ja saada 
tietoa ensisijaisesti juuri häntä koskettavista asi-
oista. Tätä kautta käyttäjä saadaan kiinnostu-
maan työkalusta ja sitoutumaan sen käyttöön. 
Mikäli työkalu on hyvin suunniteltu, se tarjoaa 
mahdollisuuden laajentaa omaa osallistumisen 
laajuutta käyttäjän määräämällä tahdilla.

Aktiivisuuden lisäksi käyttäjät voidaan jakaa  kiin-
nostuksen laajuuden mukaan (ks. kuva 33 s. 45):  
Toiset ovat kiinnostuneita seuraamaan kaupun-
kisuunnittelua kaupungin- tai maanlaajuisesti, 
ja monet etsivät esimerkkejä myös ulkomailta. 
Paikallisesti kiinnostuneet seuraavat suunnit-
telua aktiivisesti, mutta lähinnä vain niitä koh-
teita, jotka vaikuttavat heidän jokapäiväiseen 
elämäänsä.

Seuraavassa osiossa määritellään tar-

kemmin, mitä osallistujilla, tarkkailijoilla ja  

välinpitämättömillä tarkoitetaan. Lisäksi 

jokaisesta ryhmästä  on kehitelty kuviteltu  

esimerkkihenkilö ja hänen käyttäjäta-

rinansa. Esimerkkihenkilön kuvauksen 

ei ole tarkoitus edustaa koko ryhmää, 

mutta se antaa mahdollisuuden eläytyä  

kyseistä ryhmää edustavan henkilön ku-

vitteelliseen päivään.
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Superaktiivit
Superaktiivit ovat kiinnostuneet laajalti oman 
kaupunkinsa, ellei jopa muidenkin kaupunkien 
suunnitteluratkaisuista ja heillä on mielipiteitä 
useista kaavoitukseen ja suunnitteluun liittyvis-
tä asioista. Tämä ihmistyyppi ottaa aktiivisesti 
selvää asioista, seuraa useita aiheeseen liittyviä 
foorumeita ja myös kommentoi paljon. He seu-
raavat aktiivisesti myös muiden maiden suun-
nitteluratkaisuja ja vertaavat niitä omaan ympä-
ristöönsä. Superaktiiveja löytyy esimerkiksi 
erilaisilta suunnitte-
luun ja rakentamiseen 
liittyviltä foorumeilta 
tai sosiaalisen median 
ryhmistä. Useimmilla 
superaktiiveilla on jol-
lain lailla kaupunkiym-
päristön suunnitteluun 
liittyvä ammatti.

Ari Arkkari
Ari asuu avovaimonsa kanssa kerrostaloasunnossa. Arin aamu alkaa aamukahvia juoden, 

samalla selaillen päivän uutisia. Aria kiinnostaa Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä käytä-

vä keskustelu kaupungin edellisenä päivänä julkaistusta uudesta yleiskaavaehdotuksesta. 

Hän on itsekin esittänyt muutaman nasevan kommentin keskustelussa, ja hän haluaa nähdä 

mitä muut ovat vastanneet. Lisäksi Arilla on oma blogi, johon hän kirjoittaa ajatuksiaan ark-

kitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta. Hän suunnittelee kirjoittavansa lähipäivinä uuden 

kirjoituksen Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä käytävän keskustelun aiheen tiimoilta. 

Ryhmässä on jo niin paljon käyttäjiä, että Arista tuntuu että hänen kommenttinsa painuvat 

liian pian unohduksiin. Ari itse suunnittelee asuinrakennuksia, mutta hän on myös kiinnos-

tunut kaupunkielämästä ja muutoksista julkisissa ulkotiloissa ja hän toivoisikin Helsingistä 

entistä eloisampaa kaupunkia. 

Ari kulkee töihin pyörällä, jonne hän polkee joka aamu matkalla olevan puiston läpi. Puis-

to peruskorjattiin pari vuotta aiemmin ja Ari ehti kiireistään huolimatta mukaan asukas-

tilaisuuteen, jossa käsiteltiin puiston korjaussuunnitelmia. Puiston korjaamisen budjetti 

oli varsin pieni, joten suuria muutoksia ei tapahtunut. Ari on kuitenkin tyytyväinen siihen 

että muutamia reittejä linjattiin paremmin ja pyöräily puiston läpi sujuu vaivattomam-

min. Arin toimistoa vastapäätä on aukio, johon hän pysähtyy juomaan iltapäiväkahvinsa 

asiakastapaamisesta saapuessaan - aurinko paistaa vihdoin! Aukio ei ole erityisen viih-

tyisä, mutta muitakin auringosta nauttivia ihmisiä näkyy. ”Pitäisi tarkistaa netistä, milloin 

puisto on edellisen kerran kunnostettu ja olisiko mahdollisesti uutta kunnostusta tulossa, 

johon voisi vaikuttaa. Mikäli aukio olisi viihtyisämpi, varmaan useampi pysähtyisi tähän  

vähemmänkin aurinkoisella säällä”, Ari pohtii.

Arin käyttäjätarina: Ari haluaa tietää nopeasti minkä tahansa paikan päätiedot ja statuksen, 

jotta hän pääsee mukaan vaikuttamaan, kun on sen aika.

Osallistujat
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Paikalliset aktiivit
Paikalliset aktiivit ovat kiinnostuneet oman elin-
ympäristönsä tapahtumista. He saattavat seura-
ta suunnittelua laajemminkin, mutta osallistu-
vat aktiivisesti lähinnä oman asuinalueensa tai 
kaupunginosansa suunnitteluratkaisuihin vai-
kuttamiseen. Nämä henkilöt osallistuvat esi-
merkiksi asukasiltoihin tai työpajoihin, joita jär-
jestetään heidän omaan asuinalueeseensa 
liittyvistä suunnitteluratkaisuista. Lisäksi he 
seuraavat aktiivisesti paikallislehtien, internet-
sivujen  tai sosiaalisen median kautta oman 
kaupunginosansa tai 
asuinalueensa tapahtu-
mia. Paikallinen aktiivi 
saattaa olla myös pai-
kallisen kaupungin-
osayhdistyksen tai vas-
taavan jäsen.

Oili Optikko
Oili asuu yksin viihtyisässä kerrostalokaksiossa. Hänellä on kolme aikuista lasta, hän erosi 

miehestään jo viisi vuotta sitten. Oili nauttii aamiaisensa tänä aamuna rauhassa, sillä hänellä 

on iltavuoro silmälasiliikkeessä jossa hän on töissä. Hän päättää selailla aamiaisella sano-

malehden sijasta kaupunginosalehden, joka kolahti postiluukusta edellisenä iltana. Illalla 

hän tosin luki lehdestä jo artikkelin, joka kertoi viikkoa aiemmin järjestetystä kaupungin-

osatapahtumasta. Oili oli itsekin mukana järjestelemässä tapahtumaa ja hänestä oli muka-

va lukea mitä tapahtumasta kirjoitetaan.  Lehdessä on juttu myös alueelle kohdistuvasta 

lisärakentamisesta, joka uhkaa samalla myös pientä lähimetsää. Aihe on Oilille tuttu ja hän 

on keskustellut aiheesta kiivaasti kaupunginosaseuran tapaamisissa ja tuttujensa kanssa. 

He ovat yhdessä suunnitelleet perustavansa adressin, johon kerättäisiin nimiä lähimetsän 

puolesta. 

Oili on asunut kyseisellä asuinalueella jo lähes kolmekymmentä vuotta ja on alusta saakka 

seurannut mielenkiinnolla alueen tapahtumia ja muutoksia. Lasten kasvettua aikuisiksi hän 

on osallistunut yhä enemmän itsekin tapahtumiin ja järjestelyihin. Oili ei ole suunnittelija, 

mutta hänellä on hyvin vahva käsitys siitä, minkälainen viihtyisän kaupunginosan tulee olla 

ja hän on valmis puolustamaan arvojaan äänekkäästikin. ”Jos haluaisin asua pelkässä kivi-

kaupungissa, en olisi muuttanut tänne”, Oili miettii. Oili ottaa puhelimensa esille ja soittaa 

ystävättärelleen kysyäkseen mikäli hän ehtisi lähteä päiväkävelylle läheiseen rantapuis-

toon. Oili käy puistossa kävelyllä useamman kerran viikossa. Oili pitää puistoa onnistunee-

na: puistoon saatiin vuosi sitten lisää kauan kaivattuja penkkejä ja roskiksia, kun asukkaat 

saivat toivoa niitä nettikyselyn kautta. 

Oilin käyttäjätarina: Oili haluaa saada ensimmäisten joukossa tiedon kun suunnitteluasioita 

on vireillä hänen kaupunginosassaan, jotta hän pääsee vaikuttamaan varhaisessa vaiheessa.
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Yleisesti kiinnostuneet
Yleisesti kiinnostuneet seuraavat aktiivisesti 
ympäristöään, siinä tapahtuvia muutoksia ja 
heillä on paljon tietoa suunnitteluun liittyen. 
He lukevat lehdistä ja internetistä paljon artik-
keleita ja keskusteluja suunnitteluun liittyen, 
mutta eivät ota osaa keskusteluun oma-aloittei-
sesti. He saattavat keskustella tuttujensa kanssa 
päivänpolttavista suunnittelukysymyksistä, 
mutta eivät ole kiinnostuneita saamaan mieli-
pidettään kuuluviin tätä laajemmin. Kiinnostu-
neet kuitenkin saattavat vastata asukaskyselyi-
hin, mikäli heillä on aikaa ja kyselyyn 
vastaaminen vaikuttaa vaivattomalta. 

Seija Seikkailija
Seija on it-alan opiskelija, joka asuu sinkkuna soluasunnossa kahden muun opiskelijan 

kanssa. Seijan aamu alkaa rauhassa sängyssä makoillen ja matkakohteita selaillen. Tänään 

hänellä ei ole luentoja – tosin kandidaatintyötä pitäisi kirjoittaa. Seija on päättänyt palki-

ta itsensä työn palauttamisen jälkeen reppureissulla Keski-Eurooppaan, samalla hän voisi 

käydä kyläilemässä vaihdossa olevan ystävänsä luona. Seija on kiinnostunut kaupunkikult-

tuurista ja nauttii paljon erilaisissa kaupungeissa käymisestä ja niiden valokuvaamisesta. 

Selaillessaan muiden maiden kohteita Seija muistelee, kuinka hän suhtautui nuorempana 

omaan maahansa paljon negatiivisemmin. Nykyään hän on löytänyt täkäläisestäkin kau-

punkikulttuurista upeita piirteitä: tulevana lauantainakin on tulossa ravintolapäivä, jonne 

Seija ystävineen on sopinut menevänsä maistelemaan uudenlaisia ruokia. 

Seija uppoutuu muistelemaan edellistä kesää, jolloin he istuivat kaveriporukalla lähes 

päivittäin jossakin puistossa: tästäkin kesästä tulisi yhtä upea!  Auringon lämmittämät 

rantakalliot ja raikas meri-ilma tekevät kyllä täkäläisistä puistoista täysin omanlaisiaan, 

vaikka joskus Seija kaipaakin tänne maailmalla näkemiään hieman uskaliaampia ja vä-

rikkäämpiä suunnitteluratkaisuja. Välillä Seija miettii, voisiko hän itse jotenkin myötävai-

kuttaa rohkeampien materiaalivalintojen valinnassa. Pohdinnat keskeyttää Facebookin 

ilmoitus uudesta viestistä Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä. Välillä ryhmästä tulee 

ilmoituksia turhankin vilkkaalla tahdilla, toisaalta on mielenkiintoista seurata aktiivista 

keskustelua. Seija on seurannut mielenkiinnolla keskustelua kaupungin tiivistämisestä.   

”Jos minunkin kaupungistani saadaan kunnollinen kaupunki, minun ei ehkä tarvitse muut-

taa Berliiniin”, Saija miettii. 

Seijan käyttäjätarina: Seija on kiinnostunut seuraamaan ympäristönsä kehittymistä, lisäksi 

hän haluaisi ehdottomasti äänestää ”kyllä” uudenlaisten kaupunkitilaan liittyvien kokeilujen 

puolesta.

Tarkkailijat
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Paikallisesti kiinnostuneet
Paikallisesti kiinnostuneet eivät juurikaan seu-
raa suunnittelua koko kaupungin laajuudella, 
lukuun ottamatta satunnaisia uutisvirrasta erot-
tuvia suurempia artikkeleita. Oman lähiseutun-
sa kaavoitusta he kuitenkin seuraavat säännölli-
sesti ja saattavat vastata omaa aluettaan 
koskeviin kyselyyn, mikäli sellainen tulee vas-
taan. He eivät kuitenkaan ota osaa keskuste-
luun, elleivät koe, että lähialueella olisi tapahtu-
massa haitallisia muutoksia, jotka vaativat 
reagointia.

Tiina Tehokas
Tiinalla on mies, kaksi lasta (3- ja 7-vuotiaat) ja koira. Tiina aloittaa aamunsa reippaalla len-

killä koiran kanssa lähipuistossa. Hän nauttii suuresti hetkestä omaa aikaa ennen päivän 

touhujen alkamista: lasten valmistelua hoitoon ennen omaa työpäivää. Tiinan työ mainos-

toimistossa on ajoittain hyvin hektistä ja hän iloitsee siitä että paikkoja rentoutumiseen 

löytyy aivan oman kodin kulmilta. Kesäaamuisin lenkki koiran kanssa on mukavinta, sillä 

kaikki reitit ovat käyttökelpoisia. Pilkkopimeään talviaikaan Tiinan suosikkireitti on käyttö-

kelvoton, sillä sitä ei ole valaistu.  ”Pitäisikö vihdoin laittaa asiasta palautetta kaupungille”, 

pohtii hän ohimennen. Kotona keskellä aamupalahässäkkää ajatus palautteen antamisesta 

kuitenkin unohtuu. 

Tiina selailee aamupalan aikana Facebookia ja huomaa kaverinsa linkanneen kiinnostavan 

artikkelin, jossa esitellään hänen työpaikkansa lähelle rakennettavan uuden asuinalueen 

loistokkaita havainnekuvia ja kerrotaan lyhyesti suunnitelmista. Tiina hakee internetistä 

nopeasti alueen nimen etsiäkseen lisää tietoa alueesta. ”Ties vaikka voisimme harkita alu-

eelta nykyistä isomman asunnon ostamista, jos vain muut palvelut ja puistot ovat lähellä. 

Ainakaan ei olisi pitkä matka töihin”, hän pohtii. Kaupungin sivuilla näyttää olevan paljonkin 

tietoa alueesta, mutta ei löydä nopeasti tietoa palveluista.  Tiina päättää palata sivulle uu-

destaan tutkimaan paremmalla ajalla. Työpaikalla kahvipöydässäkin keskustellaan hieman 

uudesta alueesta, työkavereiden mielipiteet tuntuvat vaihtelevan paljon.  Työpäivän jälkeen 

Tiina kävelee alueen ohi. Joitakin rakennuksia on jo rakentumassa, mutta muuten alue on 

hyvin keskeneräinen. ”Rakennetaankohan tänne leikki- tai koirapuistoa?”, pohtii Tiina miet-

tiessään perhettään ja koiraansa.

Tiinan käyttäjätarina: Tiina kaipaisi helposti löytyvää ja selkeästi kategorisoitua aineistoa 

suunnitelmista, sekä helppoa ja nopeaa keinoa antaa palauteta kaupungille.
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Ryhmä 1
Ryhmä 1 ei seuraa suunnitteluun liittyvää tie-
dottamista tai uutisointia. He kuitenkin ovat 
tarkkaavaisia liikkuessaan omassa ympäristös-
sään ja käyttävät ahkerasti alueen palveluita ja 
puistoja. Ryhmäläiset eivät koe, että suunnitte-
luun vaikuttaminen voisi tuoda lisäarvoa, mutta 
usein he kuitenkin saattavat tiedostamattaan 
miettiä ympäristöönsä liittyviä ratkaisuja.

Ryhmä 2
Ryhmä 2 ei kiinnitä huomiota ympäristöönsä.  
He saattavat käyttää ympäristön tarjoamia pal-
veluita, mutta eivät niin aktiivisesti että tulisivat 
arvioineeksi niiden laatua. 

Välinpitämättömiä on vaikea saada osallistu-
maan keinoista riippumatta. Ryhmä 1 saattaisi 
kuitenkin kiinnostua enemmän ympäristöönsä 
vaikuttavista tekijöistä, mikäli he kokisivat saa-
vansa siitä heti jonkinlaisen palkinnon tai mikäli 
kysymykset koskisivat selvästi esimerkiksi heille 
tärkeää harrastusta.

Sakke Skeittari
Sakke asuu tyttöystävänsä kanssa kaksi-

ossa. Sakke selailee aamulla netistä päi-

vän urheilu-uutiset ennen kuin hän suun-

taa vartijan työhönsä. Hänen työpisteensä 

vaihtelevat päivittäin, tänään hän vartioi 

kauppaa, jonka edustalla on pieni aukio. 

Hän on ennenkin vartioinut samaa kaup-

paa ja muistelee, että aukiolle kerääntyy 

laitapuolenkulkijoita jotka aiheuttavat 

järjestyshäiriöitä myös kaupassa. ”Auki-

olta taidettiin ottaa penkitkin pois tilan-

teen parantamiseksi”, muistelee Sakke.  

Tänään on kuitenkin sateinen sää ja päi-

västä tuleekin rauhallinen. Työpäivän 

päätyttyä sade on onneksi ohi ja Sakke 

suuntaa illaksi skeittipuistoon. Suurim-

man osan matkasta hän skeittaa, mutta 

yksi osuus matkasta on hiekkatietä, jossa 

skeittaus ei onnistu. ”Kuka valopää suun-

nittelee reitin skeittipuistoon niin, ettei 

sinne voi skeitata?”, miettii Sakke.

Saken käyttäjätarina: Sakke haluaa tietoa 

uusista skeittipuistoista ja mahdollisuutta 

vaikuttaa niiden sijaintiin tai sisältöön.

Välinpitämättömät
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Laajasti kiinnostunut
Välinpitämättömät

Tarkkailija Osallistuja

Paikallisesti kiinnostunut

Kuva 33. Käyttäjäprofiilien määrittely osallistumisaktiivisuuden  sekä kiinnostuneisuuden laajuuden mukaan.
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Tarkkailijat potentiaalisena ryhmänä
Erilaisista kiinnostuksista ja harrastuksista huo-
limatta juuri tarkkailijat voidaan nähdä potenti-
aalisena käyttäjäryhmänä uudenlaiselle osallis-
tamiskanavalle. Ajanpuute on usein tarkkailijan 
suurin syy osallistumattomuuteen. He ovat 
työssäkäyviä, opiskelevia ja ehkä perheellisiä ih-
misiä. Vaikka suunnittelu ja ympäristössä ta-
pahtuvat muutokset sinänsä kiinnostavatkin 
tarkkailijaa, ei osallistumiseen käytettävää vai-
vaa ja aikaa nähdä sen arvoiseksi, etenkään kun 
vaikuttavuudesta ei olla varmoja. Tarkkailijat 
olisi mahdollista saada aktivoitumaan  
tarjoamalla nopeita ja helppoja keinoja 
vaikuttamiseen.

Helppokäyttöinen digitaalinen työkalu saattaisi 
tavoittaa myös niin sanottuja hiljaisia ryhmiä, 
joiden osallistamista muun muassa Kristiina 
Rinkinen on tutkinut diplomityössään. Hiljaiset 
ryhmät ovat tahoja, joiden edellytykset vaikut-
taa suunnitteluun ilman ulkopuolista apua ovat 
huonot. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi lapset, 
nuoret, vammaiset ja maahanmuuttajat. (Rinki-
nen 2004) Osa hiljaisten ryhmien edustajista 

saattaakin olla tarkkailijoita, mutta ”tyypilli-
seen” tarkkailijaan verrattuna osallistumatto-
muus ei ole itse valittua tai oman priorisoinnin 
tulosta.

Osallistujat ja nimby-problematiikka
Osallistujien joukosta löytyy niin sanottuja nim-
by-tapauksia. Sana on peräisin englanninkieli-
sestä ilmaisusta ”not in my backyard”, ei minun 
takapihalleni. Nimby-tapaukset  ovat omiaan 
latistamaan intoa osallistamiseen, sillä he tun-
netusti hidastavat hankkeiden toteutumista ja 
aiheuttavat lisäkustannuksia. Mediassa ja kau-
punkisuunnitteluun liittyvässä keskustelussa 
voidaankin huomata karkea jako kahdenlaisiin 
osallistujiin: nimbyihin ja yimbyihin eli ”yes in 
my backyard”.  Lähes poikkeuksetta nimby-ilmi-
ötä pidetään negatiivisena asiana, joka estää 
kaupungin kehittymisen. Onkin totta, että nim-
by-asenteen taustalla saattaa usein olla puhdas 
oman edun ajaminen tai huoli omaksi koetun 
tilan menetyksestä. Yimbyt taas kokevat, että ur-
baanissa ympäristöissä asuvien ihmisten tulee 
hyväksyä kaupungin kehittyminen ja muutokset 
omassa ympäristössään. 

Toisaalta, nimbyilyä ei voida vaientaa  vain vä-
hättelemällä kyseisten ihmisten tai ihmisryhmi-
en mielipiteitä. Median kautta välittyy helposti 
kuva, että viivästykset ja ongelmat alkavat vasta 
asukkaiden vastustuksesta, kiinnittämättä huo-
miota suunnittelun ja päätöksenteon histori-
aan.  Vastustuksen taustalla voi olla muun  
muassa osapuolten aiempia kohtaamisia,  
väheksymistä ja konflikteja. Saattaa olla, että 
koko hankkeen viestintä ja aikataulutus on ollut 
pielessä jo alusta saakka, ja alkuvaiheen päätök-
siä on tehty ilman että asukkaiden mielipidettä 
on kuunneltu. (Peltonen 2008) Tällaiset lähtö-
kohdat eivät anna hyvää pohjaa vuorovaikutuk-
selle, vaikka osallistaminen päällisin puolin hoi-
dettaisiinkin lainmukaisesti. Nimby-tapaukset 
tulevat tuskin koskaan katoamaan kokonaan, 
mutta heidän aiheuttamiaan viivästyksiä ja kon-
flikteja voitaisiin mahdollisesti ennaltaehkäistä 
avoimuudella ja laajemmilla osallistamisen 
kanavilla.



47

CASE: Kaupunkipeli
Pikku Huopalahden puistossa

3.1 Pelin sisällön luominen

3.2 CASE: alueen esittely

3.3 Muutostarpeet

3.4 CASE: tehtävät

3.5 CASE: johtopäätökset3
48

50

56

58

70



48

Tässä luvussa kehitellään peliin sisältöä  
case-alueen avulla. Tapauksen johtopäätösten 
avulla luodaan pelin konsepti seuraavassa lu-
vussa, eli visiossa. Tavoitteena on luoda peli, 
joka on käyttäjälle mahdollisimman yksinker-
tainen: Kysymykset ovat selkeitä ja loogisia ja 
esitystapa on mahdollisimman visuaalinen.  
Lisäksi alueen reunaehdot tulee tuoda esille,  
sillä näin käyttäjät voivat tehdä suunnittelun 
kannalta hyödyllisempiä päätelmiä.

Tehtävien avulla voidaan tiedustella asukkaiden 
mielipiteitä muun muassa jo tehdyistä tai vaih-
toehtoisista suunnitelmista. Tässä työssä keski-
tytään kuitenkin ensisijaisesti luomaan tehtäviä 
suunnittelun alkuvaiheen tueksi, jotta asukkai-
den ääni pääsisi esille luontevasti jo suunnitte-
lun alusta lähtien. Nykyään asukkaat tuntevat 
helposti että suunnitelmat on jo tehty valmiiksi, 
eikä niitä mielellään muuteta asukkaiden mieli-
piteiden vuoksi.

3.1 Pelin sisällön luominen
Pelin tehtävien suunnittelu varhaiseen suunnit-
teluvaiheeseen on haastavampaa kuin myö-
hempään vaiheeseen, sillä  alussa ei ole vielä 
materiaalia, jota voisi esitellä. Asukkailta voi-
daan jatkuvasti kerätä tietoa esimerkiksi erilais-
ten kalusteiden ja muiden elementtien sijoitte-
lun suhteen sekä kokemuksia sääolosuhteista 
tai turvallisuudentunteesta. Kuitenkin tarkem-
mat ja monimutkaisemmat kysymykset vaativat 
enemmän valmistelua ja oikeanlaista kysymys-
tenasettelua, jotta saadaan suunnittelua hyö-
dyttävää tietoa.

Tässä työssä on valittu case-alueeksi Helsingissä 
sijaitseva Pikku Huopalahden puisto, jonne Hel-
singin kaupungin rakennusvirasto on käynnis-
tänyt peruskorjauksen suunnittelun. Case-alu-
een avulla luodaan suunnittelun alkuvaiheeseen 
soveltuvia tehtäviä ja lopuksi voidaan tehdä joh-
topäätökset siitä, kuinka hyvin tapaus sopii 
yleistettäväksi muidenkin julkisten ulkotilojen 
alueelle: mitä ei voida soveltaa lainkaan  ja mitä 
taas tarvitaan lisää?

Case-alue: 
Pikku Huopalahden puisto

Pinta-ala: 9,7 ha 

Rakennusvuosi: 1997 

Rakennuttaja ja suunnittelija: 

Helsingin kaupungin Rakennusvirasto; 

Birgitta Rossing, Eva-Lisa Telén ja Mikko 

Koivistoinen  

Suunnittelukonsultti: 

Maisemasuunnittelu Hemgård

Pikku Huopalahden puisto sijaitsee Hel-

singissä Reijolan peruspiirissä (oranssi 

raja), Läntisen suurpiirin alueella. Puisto 

rajautuu lännessä Pikku Huopalahteen, 

idässä ja pohjoisessa Pikku Huopalahden 

asuinalueeseen ja etelässä Paciuksen-

katuun. Puisto on rakennettu samassa  

yhteydessä kuin sitä reunustavasta Pikku  

Huopalahden asuinalue.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on 

käynnistänyt peruskorjaussuunnittelun 

vuonna 2016, suunnittelukonsulttinaan 

Ramboll Finland Oy.



49

3.1 Pelin sisällön luominen

Kuva 34. Pikku Huopalahden puiston sijainti (Paikkatietoikkuna 2016)

Paciuksenkatu

Pikku
Huopalahti
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Pikku Huopalahden puiston nykytila 
Puiston eteläosa on täyttömaata ja pohjoisosan 
alueella on aikanaan sijainnut kaatopaikka sekä 
”Köyhien Stocka”.  Köyhien Stocka oli korjaamo- 
ja romukauppa-alue, joka siirrettiin rakentami-
sen tieltä pois Pikku Huopalahdesta vuonna 
1986 (Helsingin Sanomat 2016). Maaperä on 
näin ollen rakentamisen kannalta heikkoa, ja 
paikoin saastunuttakin. Rantaviivan alla kulkee 
pato, jonka taakse lahdesta ruopattu täyttömaa 
on kasattu. Pato on perustettu hyvin ja rantavii-
valla kulkeva reitti onkin säilynyt kohtuullisen 

3.2 CASE: Alueen esittely

hyväkuntoisena, mutta sen sijaan varsinkin 
puiston eteläosa on kärsinyt pahoista painumis-
ta vuosien aikana. Maanpinta painuu yhä ja jat-
kosuunnittelussa on käytettävä rakenteita jotka 
kestävät muutoksia paremmin.  Lisäksi puiston 
pohjoisosassa ei tule tehdä liian syvälle ulottu-
via kaivuutöitä, jotta puiston rakentamisen yh-
teydessä kapseloidut maa-ainekset eivät pääsisi 
leviämään. (Telén 2016)
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Yhdyskuntarakenne
Reijolan peruspiiri on 4,49 neliökilometrin laajui-
nen alue, jolla asuu noin 17 200 asukasta. Alueen 
väestöstä on alle 15-vuotiaita noin 14 prosenttia. 
Asuntokunnista noin 20 prosenttia  on lapsiper-
heitä. Yhden hengen asuntokuntia on kuitenkin 
yli puolet kaikista asuntokunnista. Viimeisen 
kahdentoista vuoden aikana ei ole tapahtunut 
merkittävää muutosta perheiden määrässä tai 
pienten, enintään 6-vuotiaiden lasten määrässä. 
(Helsingin kaupungin tietokeskus 2004, Helsin-
gin kaupungin tietokeskus 2016)

Kuva 35. Pikku Huopalahden puistoon saapuminen etelästä
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Puiston pääpiirteet
Puiston hallitsevin piirre on avoimuus, joka on 
seurausta useammasta eri tekijästä: länsisivul-
taan puisto rajautuu vesialueeseen ja lisäksi 
puistossa on suuret nurmi- ja niittyalueet.  
Keväällä ja alkukesällä puisto on erityisen avoin, 
kun kosteikon kasvillisuus ei ole vielä kasvanut 
täyteen mittaansa. Laajoja nurmialueita rajaa-
vat paikoittain tasaiset puurivit, jotka korostavat 
avoimen tilan muotoja.

Tällä hetkellä puistossa nousevat hallitsevina 
elementteinä esiin myös painumisen  
aiheuttamat vauriot, joita on lähes joka puolella 
puistoa. Todennäköisesti pahimmat vauriot 
ovat etelässä olevan leikkipuisto Rantapuiston 
alueella. Maan alla oleva putkilinja on perustet-
tu paremmin kuin ympärillä oleva maasto, mikä 
on aiheuttanut rakenteiden hajoamista ja kallis-
tumista. Lisäksi reiteillä on pahoja vaurioita, 
painumat aiheuttavat muun muassa suuria lä-
täköitä ja kallistumia. Lisäksi pohjoisessa oleva 
urheilukenttä on kallistunut niin paljon, että 
käytännössä vain kaakkoinen osa kentästä on 
käyttökelpoinen.

3.2 CASE: Alueen esittely

puu

pensas

nurmi

kosteikko

niitty

viljelypalsta

vaurioita

Kuva 36. Pikku Huopalahden puiston nykytila  
(KMO 2016)
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Toiminnot
Puisto on erityisesti lapsiperheiden, päiväkoti- 
ja päivähoitoryhmien suosiossa. Puistosta löy-
tyykin kolme leikkipaikkaa: Leikkipuisto Ranta-
puisto etelässä, pieni leikkipaikka  
viljelypalstojen läheisyydessä sekä pohjoisin 
leikkipaikka, joka kuitenkin on vain viereisen 
päiväkoti Pensselin käytössä. Leikkipuisto Ran-
tapuisto on hyvin monipuolinen, mutta kärsinyt 
pahoista vaurioista. 

Puisto tarjoaa mukavat, kivituhkapintaiset lenk-
keilymaastot ja laajat nurmet piknik-käyttöön 
tai pelailuun. Erityyppiset reitit tarjoavat mie-
lenkiintoisia vaihtoehtoja lenkkeilyyn, joskin 
penkkejä pysähtymiseen etenkin veden äärellä 
voisi olla enemmän. Lammen ympäristössä on 
paljon potentiaalia viihtyisän oleskelupaikan 
syntymiseen. Tällä hetkellä sen ympäristö on 
keskeneräinen ja käytännössä oleskelukelvoton, 
sillä lammen ympäristö jätettiin odottamaan 
maan painumista. Puiston ja asuinkorttelien vä-
lissä on viljelypalstavyöhyke. 

Urheilua varten puistossa on pohjoisen suuri 
urheilukenttä. Lisäksi leikkipuisto Rantapuiston 
alueella on pienempi kivituhkakenttä. Maasto-
käyntien perusteella vaikuttaisi, että nurmipin-
nat ovat suositumpia pelailuun kuin kivituhka-
pinnat. Toisaalta voidaan miettiä, olisiko 
pohjoisen suuri kivituhkakenttä suositumpi, 
mikäli se olisi paremmassa kunnossa. Tällä het-
kellä leikkipaikan kivituhkakenttä on ainoa, joka 
voidaan jäädyttää talviaikaan. 

Puiston aktiviteetit ovat tällä hetkellä suhteelli-
sen perinteisiä, vaikka näin laaja puisto voisi 
tarjota esimerkiksi liikunnallisia aktiviteetteja 
muillekin kuin lapsille. Alueella voisi olla esi-
merkiksi lähiliikuntapaikka, jossa olisi laitteita 
myös senioreille. Lisäksi ulkokiipeilypaikalle 
voisi olla kysyntää: niitä ei ole Helsingissä vielä 
kovinkaan monta ja esimerkiksi vastikään Töö-
lönlahden puistoon avattu kiipeilypaikka on 
saanut jo paljon kiinnostusta ja kävijöitä.

Kasvillisuus
Kuten jo aikaisemmin mainittiin, puiston yleis-
ilme on hyvin avoin. Selkeitä erottuvia kokonai-
suuksia ovat puurivit ja leikatut pensaat. Lisäksi 
niittyalueen puut muodostavat miellyttäviä  
kokonaisuuksia, jotka jaksottavat muuten 
avointa aluetta. Erityisen mieleenpainuva yksi-
tyiskohta on suuri puu, jonka ympäri pääsee 
kulkemaan nurmipintaista reittiä pitkin. Niitty-
alueen kasvualusta on tuotu Vanhankaupun-
ginlahdelta, mikä tuo alueen luonteeseen mie-
lenkiintoisen näkökulman (Telén 2016). 

Puiston eteläalueella on paljon kookkaita ja tii-
viitä pensaita, jotka sulkevat näkymät kokonaan 
ja saattavat aiheuttaa turvattomuutta. Etenkin 
leikkipaikan ympäristöön tulisi saada pidempiä 
näkymiä ja luoda tilaa mieluummin esimerkiksi 
puilla tai matalammalla ja läpikuultavammalla 
heinikolla. Lisäksi rantaviiva on paikoin hyvin 
tukossa luiskassa kasvavien pensaiden vuoksi. 
Rantaviivaa tulisikin avata niin, että näkymä 
lahdelle olisi pääsääntöisesti avoin.
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leikki

urheilu

oleskelunurmi

puisto

viljely

puu

pensas

nurmi

kosteikko

niitty

Kuva 37. Pikku Huopalahden puiston toiminnot (KMO 2016) Kuva 38. Pikku Huopalahden puiston kasvillisuus (KMO 2016)
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Reitit ja valaistus
Alueella risteilee reittejä suhteellisen paljon. 
Suurin osa reiteistä on kivituhkapintaisia ja 2,5-
3,5 metriä leveitä. Näiden lisäksi puistossa on 
muutamia pienempiä ja polkumaisempia reitte-
jä. Kaaviossa (kuva 41) näkyvien reittien lisäksi 
niittyalueelle on tehty mielenkiintoisia, mutkit-
televia nurmireittejä korkean heinikon lomaan. 
Itään ulottuvan puistoakselin pohjoispuoli on 
osa palvelukeskus Wilhelmiinan asukkaiden es-
teetöntä reittiä, joten sen varrella on koko mat-
kalla kaide ja tavallista korkeampia esteettömiä 
penkkejä (HKR 2011). Itä-länsi-suuntaista akse-
lia pitkin kulkeva reitti on myös suosittu pyöräi-
lyreitti, ja alueen läpi linjataan uusi baana, eli 
nopean pyöräilyn laadukas reitti (KSV 2016). Tar-
kempaa linjausta tarkastellaan puistosuunnitte-
lun yhteydessä. Baana tulee aiheuttamaan haas-
teita liikenneturvallisuuden suhteen, sillä 
hankalia risteyksiä syntyy etenkin baanan ylittä-
villä pohjois-eteläsuuntaisilla reiteillä. Risteäviä 
reittejä tulee olemaan useita, jos reittiverkostoa 
ei yksinkertaisteta. 

Merkittävimmät reitit on valaistu, mikä on puis-
ton avoimen luonteen vuoksi mahdollisesti riit-
tävä määrä. Pimeämpiä katveita saattaa jäädä 
suurempien pensasalueiden lomaan.

Kuva 40. Nurmipintainen reitti

Kuva 39. Kivituhkapintaisia reittejä
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reitti (viivan paksuus  
kuvaa hierarkiaa)

baanan linjaus  
(suuntaa-antava)

puu

pensas

valaistu reitti

Kuva 41. Pikku Huopalahden puiston reitit (KMO 2016) Kuva 42. Pikku Huopalahden puiston valaistus ja kasvillisuus (KMO 2016)
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Valtaosa puiston pinta-alasta tullaan säilyttä-
mään nykyisellään peruskorjauksen  
yhteydessä. Muun muassa pohjoisen osan  
laajemmat nurmi- ja niittyalueet ovat  
hyvässä kunnossa, eikä niitä ole tarvetta kun-
nostaa. Peruskorjaukseen varattu budjetti on 
luonnollisesti rajallinen, joten muutokset täytyy 
suunnata vain niille alueille, joille se on 
tarpeen.

Alueen kartoittamisen perusteella alueelle on 
nimetty yhdessä Helsingin kaupungin raken-
nusviraston kanssa seuraavalla sivulla luetellut 
kunnostuskohteet.

1

2

4

3
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3.3 Muutostarpeet

Kuva 43. Muutostarpeet kartalla (KMO 2016)
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1. Eteläisen leikkipaikan kunnostaminen 
ja toimintojen päivittäminen, 
laajuuden tarkistaminen
Kyseinen leikkikenttä on kärsinyt eniten maan 
painumisesta ja näiden vaurioiden  korjaami-
nen on kaikista kiireellisin toimenpide puistos-
sa. Uudelleensuunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon maan painuminen vielä useiden vuosien 
ajan.

2. Pohjoisen pelikentän suoristaminen 
ja pienentäminen
Pelikentästä lähes puolet on tällä hetkellä käyt-
tökelvotonta maan kaltevuuden vuoksi.

3. Itäreitin (pohjois-etelä-suuntainen) 
kunnostaminen
Reitin varrella on useita pahoja painumia ja  
lisäksi reitti on kauttaaltaan kallistunut, joten 
koko reitti tullaan stabiloimaan uudelleen.

4. Itä-länsi suuntaisen puistoakselin 
kehittäminen ja baanan linjaaminen
Puistoakseli tulee kokemaan muutoksia baana-
reitin linjaamisen myötä, jolloin akselia voidaan 
korostaa ja kehittää muutenkin.

5.  Lammen ympäristön maisemointi
Lammen ympäristö on tällä hetkellä 
keskeneräinen.

6. Pienen leikkipaikan tarpeellisuuden 
tarkastelu ja mahdollisten korvaavien 
toimintojen suunnittelu

7. Pahimpien painumien korjaaminen 
koko  puiston alueelta, ks. kuva 36 s.51

Kuva 44. Lammen ympäristö

Kuva 45. Pieni leikkipaikka

Kuva 46. Leikkipuiston kivituhkakenttä
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Tehtävien määrittely ja 
sijoittaminen 
Kehitettävistä kohteista on tunnistettu ne,  
joiden ratkomisen avuksi tarvitaan asukasvuo-
rovaikutusta. Kohteet on merkitty kuvaan 47.

1. Urheilukenttä ja sen pienentäminen
2. Lammen rantaviivan käsittely
3. Itäisen akselin nurmialueen  

toiminnot ja baanan linjaamisen 
vaihtoehdot

4. Pieni leikkipaikka ja sen 
tarpeellisuus

5. Suuren leikkipaikan kivituhkakenttä 
ja sen tarpeellisuus 

Varsinaisten tehtäväkohteiden lisäksi alueelta 
on tunnistettu kohteet, joista voidaan tarjota 
taustatietoa asukkaille.

1.   Kasvillisuuden alkuperä (ks. s.50)
2.  Lyhyt Saari -taideteoksen alkuperä  

(ks. kuva 49)

3.4 CASE: Tehtävät

1

1

2 3
4

5

2

Kuva 47. Tehtävät kartalla (Paikkatietoikkuna 2016)
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Seuraavassa osiossa esitellään tehtävät, joita 
asukkaat ja muut kävijät kussakin kohteessa 
voivat suorittaa. Tehtäviä ei tulla testaamaan  
lopullisessa, digitaalisessa muodossaan vielä  
Pikku Huopalahden puiston suunnittelun yhte-
ydessä, sillä täysin uudenkaltainen sovellus vaa-
tii perusteellisen tuotekehityksen. Kuten on  
esitelty ensimmäisessä luvussa, tämän  
työn tavoitteena on luoda pelille sisältö ja kon-
septi, jonka pohjalta varsinaista sovellusta  
voidaan lähteä kehittämään. 

Työtä varten tuotettuja kysymyksiä, tehtäviä ja 
kuvitusta tullaan kuitenkin käyttämään hyödyk-
si Pikku Huopalahden puiston suunnittelun yh-
teydessä tehtävässä asukasvuorovaikutuksessa. 
Tätä työtä varten kuvat tuotetaan perinteisin 

keinoin, eli kokoamalla kollaaseja kuvankäsitte-
lyohjelmalla. Kollaasien taustalla hyödynnetään 
valokuvia, leikekuvia ja alueen 3D-mallia. Kol-
laasien tarkoitus on demonstroida mobiililait-
teen ruudun kautta suoraan tarkasteltavia 3D-
viitemalleja. Kuvamateriaalin avulla on tarkoitus 
tutkia sitä, miten erilaisia toimintoja ja vaihto-
ehtoja voidaan havainnollistaa ennen varsinais-
ten suunnitelmien syntyä.  Tästä syystä kuviin 
on haettu kaaviomaista tyyliä, sillä liiallinen rea-
listisuus saattaisi aiheuttaa väärinymmärryksiä.

Pikku Huopalahden puiston asukasvuorovaiku-
tusta varten työn ohessa tuotetaan erilliset teh-
täväkortit, jotka toimivat paperiprototyyppinä 
syksyllä 2016 järjestettävässä yleisötilaisuudes-
sa. Tehtäväkortit löytyvät työn liitteestä 2 (s.116). 

3.4 CASE: Tehtävät

Kuva 48. Tehtävät maisemassa

Kuva  49.  Kari Cavénin taideteos Lyhyt Saari. 
Taideteoksen jalustana toimii vanha voimalinjan 
betoniantura, jonka päälle on valmistettu kulhomainen 
rakenne. Rakenteen päälle istutettiin vuorimänty ja 
kääpiövuorimäntyjä, jotka ovat sittemmin kuivuneet. 
Taiteilijan toivomuksesta saarta ei hoideta, vaan se 
elää omaa elämäänsä. (HAM 2016)
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1. Urheilukentän 
pienentäminen
Puistoa ylläpitävän tahon mukaan urheiluken-
tän käyttö on vähentynyt viime vuosina merkit-
tävästi. Osasyy käytön vähenemiseen saattaa 
olla kentän huonossa kunnossa. Kenttä on kal-
listunut kauttaaltaan niin, että rannanpuolei-
nen sivu on toista alempana. Lisäksi luoteiskul-
ma on painunut niin paljon, että kenttää rajaava 
aita on hajonnut, minkä vuoksi alueelle kerään-
tyy vettä. 

Vaikka täysin kunnostettu kenttä saattaisikin 
houkutella enemmän käyttäjiä, täysikokoisen 
kentän korjaaminen tulisi hyvin kalliiksi, eikä 
pysyvää lopputulosta voida taata. Koska maa tu-
lee painumaan vielä useiden vuosien ajan, mie-
lekkäämpää olisi pienentää kenttää ja sijoittaa 
maaperältään kehnoimmalle alueelle muita 
toimintoja.

Kuva 50. Urheilukentän pohjoislaita

Reunaehdot: 
Nykyinen urheilukenttä on pahasti kallistunut. 
Sen korjaaminen ei välttämättä tuota pysyvää 
tulosta, sillä maa painuu vielä useita vuosia.

Kysymykset: 
Onko nykyisenkokoiselle kentälle tarvetta?  
Mikäli kenttää pienennetään, mitä korvaavia 
toimintoja haluaisit nähdä alueella?
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1. Kuntoilualue
2. Oleskelu- ja pelailunurmi

1

2
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2. Lammen rantaviivan 
käsittely 
Lammen ympäristö tullaan kunnostamaan var-
masti, sillä sen rakentaminen on aikanaan jätet-
ty odottamaan maan painumista. Pohjaolosuh-
teiden vuoksi ei ole järkevää sijoittaa rantaan 
jäykkiä ja raskaita rakenteita, mutta esimerkiksi 
jonkinlaiset maavaraiset kivipaasiportaat ovat 
mahdolliset. Lisäksi voidaan tiedustella, halu-
avatko käyttäjät rannasta mieluummin luon-
nonmukaisen kaltaisen kosteikkorannan vai 
kivikkoisemman.

Reunaehdot: 
Pohjaolosuhteiden ja jatkuvan painumisen ta-
kia rantaan ei tehdä raskaita rakenteita, kuten 
laitureita, suuria porrasmuodostelmia tai kivet-
tyjä alueita. Vedenlaadun vuoksi esimerkiksi  
uimaranta ei ole mielekäs vaihtoehto.

Kysymykset: 
Miten arvioisit seuraavat vaihtoehdot rantavii-
van käsittelystä?

1. Kosteikkokasvillisuus
2. Kosteikkokasvillisuus ja istuskeluportaat
3. Kivikkoinen ranta
4. Kivikkoinen ranta ja istuskeluportaat

Kuva 51. Lammen ranta
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1 2

3 4
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3. Itäisen akselin 
nurmialueen toiminnot ja 
baanan linjaaminen
Itäinen puistoakseli on tällä hetkellä nurmikent-
tä, jonka molemmin puolin kulkevat kevyenlii-
kenteen reitit. Aikaisemmissa suunnitelmissa 
akselille oli suunniteltu perennaistutuksia, mut-
ta ne ovat jääneet toteuttamatta. Nurmikentät 
ovat tällä hetkellä usein pelailukäytössä, mutta 
Reijolan aluesuunnitelmasta löytyvän tiedon 
mukaan nurmialueen vilkas käyttö on aiheutta-
nut ristiriitoja naapurustossa (HKR 2011).  

Mahdollisiin toimintoihin tulee vaikuttamaan 
myös tuleva baanan linjaus.  Puiston läpi itä-
länsi suunnassa kulkeva baana on tärkeä osa 
Helsingin kaupungin baanaverkkosuunnitel-
maa. Pääsääntöisesti baana tulee linjata niin, 
että sen molemmin puolin on suojakaistat,  
lisäksi näkemien tulee olla avoimet. Turvalli-
suus tulee varmasti herättämään keskustelua 
asukkaiden keskuudessa: on pelkona että baa-
nalla tullaan ajamaan hyvin kovaa, mutta puis-
tossa pitäisi silti pystyä turvallisesti leikkimään 
ja pelailemaan.

Reunaehdot: 
Baanan linjaaminen vaikuttaa nurmikentän  
kokoon ja sen mahdollisiin toimintoihin, esi-
merkiksi turvallisuuden vuoksi pallopelejä ei voi 
harrastaa baanan välittömässä läheisyydessä. 
Baanan linjaamista rajoittaa lisäksi nykyisen 
pumppaamon sijainti. Lisäksi alueen ilme halu-
taan pitää avoimena, joten korkeat, näkyviä sul-
kevat elementit eivät tule kyseeseen.

Kysymykset: 
Miten arvioisit seuraavat baanan  
linjausvaihtoehdot?  
Minkälaisia toimintoja haluisit nähdä alueella?

1. Baana keskellä akselia, vieressä 
oleskelunurmi

2. Baana nykyisen reitin paikalla, oleskelu- ja 
pelailunurmi uuden kävelyreitin vieressä.

3. Baana keskellä akselia, vieressä istutuksia.
4. Baana nykyisen reitin paikalla, istutuksia 

uuden kävelyreitin vieressä.

Kuva 52. Puistoakseli kuvattuna itään päin
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1 2

3 4
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4. Pienen leikkipaikan 
tarpeellisuus ja toiminnot
Helsingin katu- ja puisto-osaston mukaan pie-
nellä leikkipuistolla on vähän käyttäjiä. Leikki-
paikka sijaitsee hyvin lähellä suurempaa leikki-
puistoa, joten on tarpeen tarkastella, voidaanko 
tämä pienten lasten leikkipaikka korvata muilla 
toiminnoilla. Maastokäyntien perusteella leikki-
paikalla näyttäisi kuitenkin olevan kohtuullisen 
aktiiviset käyttäjäryhmät. 

Reunaehdot: 
Mikäli leikkipaikan käyttö on vähäistä, on  
järkevää kohdistaa resurssit suurempaan leikki-
puisto Rantapuistoon.

Kysymykset: 
Miten arvioisit tämän leikkipaikan 
käyttöastetta? 

a. paljon käyttäjiä päivittäin 

b. yksittäisiä käyttäjiä päivittäin 

c. kausittaisesti paljon käyttäjiä 

d. jonkin verran käyttäjiä  

e. vähän käyttäjiä

1. Hedelmätarha
2. Viljelypalstat
3. Oleskelunurmi ja istumapaikat
4. Kiipeily (isommat lapset ja nuoret)

Mikäli leikkipaikka pitäisi mielestäsi korvata 
muilla toiminnoilla, mitä mieltä olet seuraavista 
vaihtoehdoista?

Kuva 53. Pieni leikkipaikka
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1 2

3 4
CLOXX WALL BOULDERIN CUBE: Lappset Group Oy
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5. Leikkipuisto Rantapuiston 
kivituhkakentän 
tarpeellisuus
Leikkipuistossa on suurehko kivituhkakenttä, 
joka näyttää maastokäyntien perusteella olevan 
kesäisin vähällä käytöllä. Kenttä kuitenkin jää-
dytetään talvisin, jolloin käyttäjiä on paljon 
(Kuutti 2016). Mikäli suuri kenttä korjataan niin, 
että se voidaan taas jäädyttää, on tarpeen poh-
tia, onko kahdelle kivituhkakentälle tarvetta. 

Reunaehdot: 
Kahta kenttää samalla alueella ei tulla jäädyttä-
mään talvella.

Kysymykset: 
Miten arvioisit tämän pelikentän käyttöastetta 
kesäisin? 

a. paljon käyttäjiä päivittäin 

b. yksittäisiä käyttäjiä päivittäin 

c. kausittaisesti paljon käyttäjiä 

d. jonkin verran käyttäjiä  

e. vähän käyttäjiä

Entä jäädytettynä talvisin? 
 
a. paljon käyttäjiä päivittäin 

b. yksittäisiä käyttäjiä päivittäin 

c. kausittaisesti paljon käyttäjiä 

d. jonkin verran käyttäjiä  

e. vähän käyttäjiä

Jos suurempi urheilukenttä saadaan kunnostet-
tua niin, että se voidaan jäädyttää talvella, onko 
nykyisen kokoiselle kivituhkakentälle mielestäsi 
tarvetta leikkipuistossa?

Mikäli tässä ei olisi kenttää, mitä mieltä olet seu-
raavista korvaavista vaihtoehdosta?

Kuva 54. Leikkipuiston kivituhkakenttä 
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1.  Pelailunurmi
2. Kiipeily (isommat lapset ja nuoret)
3. Lisää leikkivälineitä (leikki-ikäiset)

1

2 3
FINNO TORNILEIKKI: Lappset Group OyCLOXX WALL BOULDERIN CUBE: Lappset Group Oy
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Tapauksen arviointia
Tehtäviä kehitellessä reunaehtojen määrittelyn 
tärkeys nousi todella tärkeäksi seikaksi. Sen  
lisäksi että mobiilipelin käyttäjälle tulee esittää 
reunaehdot, jotka perustelevat vaihtoehtojen 
rajallisuutta, vielä tärkeämpää on määritellä 
reunaehdot suunnittelijoille. On olennaista, että 
vaihtoehdoiksi valitaan vain toteuttamiskelpoi-
sia toimintoja, jotta pelaajien ääniä ei valuisi 
hukkaan. Lisäksi esiin nousi useampia 
kysymyksiä.

Miten eri käyttäjäprofiilit otetaan huomioon?

Pelin perustason tulee olla kaikille avoin ja  
yksinkertainen. Peli ehdottaa tehtäviä niille alu-
eille, joilla käyttäjät liikkuvat, toisin sanoen alu-
eille jotka käyttäjiä kiinnostavat todennäköisesti 
eniten. Esimerkiksi kirjautumisen avulla käyttä-
jälle voidaan antaa mahdollisuus määritellä tar-
kemmin kiinnostuksen kohteena olevia aihepii-
rejä tai alueita.

3.5 CASE: Johtopäätökset

Miten reunaehdot ilmoitetaan pelaajalle?

Reunaehtojen tulee olla selitettävissä todella ly-
hyesti ja selkeästi heti tehtävän alussa.  
Lisätietoja kaipaavalle tulee olla tarjolla linkki, 
joka tarjoaa tarkempaa tietoa aiheesta.

Miten viitemalleilla esitettävät vaihtoehdot 
rajataan?

Reunaehtojen määrittelystä huolimatta vaihto-
ehtojen rajaaminen kaikissa tapauksissa ei ole 
kovin suoraviivaista ja loogista. Toiminnallisuu-
teen ja resurssien rajallisuuteen perustuvien 
reunaehtojen lisäksi saattaa olla myös visuaali-
siin seikkoihin liittyviä reunaehtoja. Esimerkiksi 
mikäli jo etukäteen on tiedossa, että kaupungin 
tavoitteena on tietynlainen visuaalinen ilme, on  
pelaajalle turha antaa mahdollisuus ehdottaa 
jotain muuta. Voi olla kuitenkin vaikeampaa pe-
rustella makuasioihin perustuvaa reunaehtoa 
kuin tiukkaan faktaan perustuvaan rajausta.

Miten vältetään menemästä liian yksityiskoh-
taisiin suunnittelukysymyksiin alkuvaiheessa?

Geneeristen mallien esittämisessä on riskinsä. 
Vaikka tehtävän yhteydessä olisikin ilmoitus sii-
tä, että kuva tai malli on viitteellinen eikä vastaa 
lopullista suunnitelmaa, on todennäköistä että 
osa käyttäjistä erehtyy luulemaan kuvaa lopulli-
seksi suunnitelmaksi. Visualisoinnin tyylin ke-
hittämiseen tuleekin kiinnittää erityistä huomi-
ota. Lähes realistinen tyyli ei todennäköisesti 
ole paras mahdollinen tapa esittää viitemalleja, 
vaan edellisissä kuvissa esitetty kaaviomaisem-
pi tyyli on parempi.

Muun muassa esimerkiksi leikkivälineiden ja 
kalusteiden viitteellinen esittäminen on haas-
teellista, sillä välineiden muoto pitäisi suunni-
tella. Yksi vaihtoehto on, että sovellus tehdään 
yhteistyössä jonkin välinevalmistajan kanssa, 
jolloin saadaan lupa käyttää valmistajan kehit-
telemiä laitteita. Tällainen ratkaisu ei kuiten-
kaan saa sitoa suunnittelijaa valitsemaan lopul-
lisia välineitä tietyltä valmistajalta.
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3.5 CASE: Johtopäätökset

Voiko mallin viimeistelemättömällä ulko-
näöllä ja designilla olla vaikutus käyttäjien 
arvioon?

Vaikka mallin yhteydessä onkin selvästi ilmaistu 
että kyse on viitteellisestä, toimintoa esittävästä 
havainnemateriaalista, mallin visuaalinen  ilme 
voi vaikuttaa arvioihin. Mallista puuttuu muun 
muassa tuleva maastonmuotoilu, eivätkä eri-
laisten elementtien kuten kalusteiden sijainnit 
ole tarkkaan mietittyjä. Mallissa kömpelöltä 
näyttävä toiminto saattaisi olla toimiva ja visu-
aalisesti kaunis vaihtoehto hyvin suunniteltuna. 
Myös tämä seikka puhuu kaaviomaisemman 
esitystavan puolesta. 

Suunnitelmaluonnosten ja valmiiden suunni-
telmien malleja voidaan esitellä realistiseen tyy-
liin, mutta liiallinen realistisuus saattaa olla häi-
riöksi nimenomaan viitemalleista puhuttaessa, 
kun kerätään mielipiteitä suunnittelun alkuvai-
heessa tai ennen suunnittelua aloittamista.

Onko mahdollista ottaa huomioon monimut-
kaisemmat syy-seuraus-suhteet?

Pikku Huopalahden puiston tapauksessa syntyy 
useammassakin kohtaa tilanteita, joissa yhden 
kohteen ratkaisut sulkevat pois vaihtoehtoja toi-
sessa kohteessa. Esimerkiksi mikäli pieni leikki-
paikka poistetaan, vastaava pienten lasten leik-
kipaikka tulee sisältyä leikkipuisto Ranta-  
puistoon. Useaankin kohtaan voisi ehdottaa 
kuntoilulaitteita tai kiipeilyä, mutta mikäli ky-
seiset toiminnot sijoitetaan yhteen kohteeseen 
puistossa, toisessa kohteessa se ei ole enää vaih-
toehto. Osassa  tapauksista juuri olennaista on-
kin kartoittaa vuorovaikutuksen avulla, minne 
jokin toiminto kannattaisi sijoittaa, kuten hiek-
kakentän sijoittamisen ja jäädyttämisen 
tapauksessa. 

Kaikissa tapauksissa ei kuitenkaan ole mielekäs-
tä selostaa mahdollisia tapahtumaketjuja ja syy-
seuraus-suhteita sovelluksen käyttäjälle, jotta 
peli voitaisiin säilyttää selkeänä ja yksinkertai-
sena. Onkin mahdollista, että sama käyttäjä toi-
voo samaa toimintoa useaan kohtaan samassa 

puistossa. Tämä on yksi syy, miksi tehtäviin kan-
nattaa ottaa mieluummin arvioiva, kuin äänes-
tävä ja toisia vaihtoehtoja pois sulkeva näkökul-
ma. Viime kädessä suunnittelija analysoi 
vastaukset ja tekee päätökset niiden 
perusteella.

Mitä näkökulmia  tapauksesta jäi puuttumaan?

Vaikka talvinäkökulma tuleekin ilmi leikkipuis-
ton hiekkakentän tapauksessa, tulee silti  
ratkaista, miten eri vuodenajat otetaan  
huomioon pelissä ja miten tehtäviä tarkastel-
laan esimerkiksi lumiseen aikaan? Lisäksi tulee 
huomioida muun muassa valaistusolosuhteet ja 
esteettömyyteen liittyvät kysymykset. Näitä  
käsitellään tarkemmin osiossa ”Miten tapaus 
yleistetään?”, ks. s. 73.
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Kuvat 55-58.  Kaaviomainen esitystapa soveltuu paremmin viitemalleihin. Liian realistinen esitystapa saattaa ohjata katsomaan kuvaa liian tarkasti. Esimerkiksi 
lammen rantaviivan käsittelyssä ei ole vielä tarkoitus kiinnittää huomiota kasvilajeihin, vaan kartoittaa toiveita kasvillisuuden ja kovien pintojen määrästä.  
Myös liian realistisina esitetyt ihmishahmot saattaisivat olla jopa pelottavia tarkasteltuna paikan päällä. 
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Miten tapaus yleistetään?
Pikku Huopalahden puiston tapauksessa tarvi-
taan seuraavia viitemalleja:

Kävelyraitti
Baana
Piknik- ja pelailunurmi
Kuntoiluvälineet
Kiipeilyvälineet (isot lapset ja nuoret)
Leikkipaikka (leikki-ikäiset)
Oleskelu (istumapaikat)
Viljelypalstat
Hedelmätarha
Kivikkoranta
Kosteikkokasvillisuusranta
Maavaraiset kiviset istuskeluportaat

Puiston toimintoja valittaessa rajoittavina teki-
jöinä ovat maanpinnan painuminen, huonot 
pohjaolosuhteet sekä rajallinen budjetti.  Muun-
laisia kohteita varten tarvitaan lisää viitemalleja 
kuvaamaan muun muassa raskaampia rakentei-
ta ja monipuolisempia toimintoja. Lisäksi tarvi-
taan myös urbaanimpaan ympäristöön ja erilai-

sille kohderyhmille suunnattuja vaihtoehtoja. 
Viitemallit toimivat pohjana Vertaa ja arvioi  
-pelille, joka esitetään seuraavassa luvussa. Laa-
jennettu viitemallien lista on koottu sivulle 87.

Sen lisäksi että asukkaat voivat kertoa mielipi-
teensä ennalta päätetyistä vaihtoehdoista ja 
suunnitelmista, tulee tarjota mahdollisuus 
myös itsenäisten huomioiden tekoon.  Täysin 
avoimia kommentteja ripoteltuna ympäri puis-
toa on kuitenkin vaikea kategorisoida ja hidas 
hyödyntää, joten tämän pelin taustalle tarvitaan 
selkeät kategoriat ja jaottelu. Pelissä voidaan 
hyödyntää Kontulan budjettipelin kaltaista lo-
giikkaa (HKR 2016a), mutta laajemmilla vaihto-
ehdoilla, menemättä kuitenkaan täysin detalji-
tasolle. Istutusten, penkkien ja roskisten lisäksi 
peli voisi antaa mahdollisuuden kommentoida 
ja vaikuttaa abstraktimpiin ja laajempiin asioi-
hin, kuten näkymiin, turvallisuuteen tai esteet-
tömyyteen. Tähän ajatukseen pohjautuva Sijoi-
ta ja suunnittele -peli esitellään niin ikään 
seuraavassa luvussa. 

Kokonaisuudessaan pelissä tavoitellaan saman-
tyyppistä kysymystenasettelua kuin PehmoGIS-
kyselyissä. PehmoGIS on käyttäjäystävällinen 
paikkatietoon perustuva internetpalvelu, jota 
on käytetty pohjana lukuisissa kyselyissä ympä-
ri Suomea. PehmoGIS-kyselyillä kartoitetaan 
käyttäjien kokemuksia eri teemoista, kuten tur-
vallisuudesta tai asuinympäristön laadusta (Aal-
to-yliopisto 2014a). Yksi laajimmista tutkimus-
ryhmän hankkeista oli Urbaani Onni -kysely, 
jossa tutkittiin millä ehdoilla yhdyskunta voi 
olla sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävä ja 
kokemuksellisesti laadukas (Aalto-yliopisto 
2014b). PehmoGIS kerää tietoa ensisijaisesti tut-
kimuskäyttöön, joten kyseisen sovelluksen ei 
ole tarvinnut olla kauttaaltaan yhtä yksinker-
taistettu ja tehokas kuin  tässä työssä suunnitel-
tavan sovelluksen. Kaupunkipeliä kehitellään 
nimenomaan suunnittelun tueksi, joten vasta-
usten pitää olla nopeasti analysoitavissa ja 
hyödynnettävissä.
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Reunaehtojen määrittely ja informaation tarjoa-
minen käyttäjille muodostuvat sovelluksen tär-
keimmiksi yleistettäviksi ominaisuuksiksi. Tätä 
ominaisuutta voitaisiinkin hyödyntää juuri pa-
himpia ristiriitoja herättävissä kysymyksissä ja 
hyvin erilaisissa mittakaavoissa. Hyvänä esi-
merkkinä tämän kaltaisesta tapauksesta on Hel-
singin kaupungin uusi yleiskaavaehdotus. Kau-
pungin tiivistäminen jakaa mielipiteitä 
voimakkaasti. Onko oikein viedä eteenpäin  
tiivistämispolitiikkaa samaan aikaan kun vas-
tustajia vaikuttaa olevan suhteellisen paljon?  
Toisaalta, kuinka suuri osuu asukkaista todella 
vastustaa tiivistämistä?  Monesti internetissä ta-
pahtuvaa keskustelua seuratessa voi huomata,  
ettei  argumentoija ole tutustunut laajemmin 
kaavoitustyön taustoihin ja tavoitteisiin. Yksi 
yleiskaavaehdotuksen kritisoiduimmista ratkai-
suista on rakentamisen ulottaminen  
nykyisen Keskuspuiston alueelle.  On toki tärke-
ää pitää huolta siitä, ettei Helsingin viheralueita 
nakerreta vähän kerrallaan olemattomiin, mut-
ta toisaalta suhteellisuudentajua asiaan tuovat 
muun muassa luvut jotka osoittavat kuinka pal-
jon puistoa ja metsää Helsingissä on tällä het-
kellä (ks. kuva 59).

Kuva 59. Helsingin julkisessa käytössä 
olevat viheralueet pääpiirteissään. (KSV 
2013) Helsingin yleiskaava-alueen 
viheralueita ja niiden merkitystä on 
tutkittu paljon viher- ja virkistysalueiden 
kehityskuvan eli VISTRAN puitteissa. 
VISTRA:an koottua tietoa voisi tarjota 
mobiilisovelluksen käyttäjille muun 
muassa yleiskaavan keskeisimmillä 
muutosalueilla. (KSV 2013)
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4.1 Sovelluksen konsepti ja pelin tavoitteet
Toisessa luvussa läpikäytyjen seikkojen  
perusteella on selvää tilausta uudenlaisille digi-
taalisille ja helpoille osallistamiskeinoille. Kyse-
lyyn vastanneista moni koki suunnitteluun vai-
kuttamisen liian vaivalloiseksi verrattuna siitä 
saatavaan hyötyyn.  Pelimäinen sovellus, jossa 
on erilaiset käyttäjäryhmät huomioon ottavia 
tasoja, saattaisi houkutella selvästi suuremman 
joukon ihmisiä osallistumaan. Onnistuneen  
pelin tulee täyttää  käyttäjän näkökulmasta seu-
raavat kriteerit:

1. Visuaalisuus ja havainnollisuus
Kaiken suunnittelumateriaalin pitäisi olla tar-
kasteltavissa mahdollisimman visuaalisessa ja 
helposti ymmärrettävässä muodossa. Perintei-
set kartat ja havainnekuvat saattavat jättää tul-
kinnanvaraa siten, että maallikko voi helposti 
erehtyä tai saada väärän käsityksen suunnittelu-
ratkaisuista. Havainnemateriaalin tuominen 
paikan päälle lisää ymmärrettävyyttä, ja lisäksi  
uudet tekniikat, kuten pelimoottorit ja  
reaaliaikainen mallinnus tarjoavat hyvin ha-
vainnollisia keinoja suunnitelmien tarkasteluun 
myös etänä. Sovelluksessa tulee kuitenkin sel-
västi osoittaa, milloin materiaali on valmista ja 
toteuttamiskelpoista, milloin taas on kyse esi-
merkiksi vaihtoehtotarkasteluista tai hyvin viit-
teellisestä alkuvaiheen materiaalista.

2. Nopeus ja helppous
Pelin aloittamisessa ei saa olla turhia välivaihei-
ta, joten sovelluksen perustasoa tulee päästä 
testaamaan vain muutaman valinnan jälkeen. 
Sovelluksen aloitusruudulla tulee olla hyvin sel-
keät ohjeet etenemiseen. Sovelluksen perusaja-
tus on se, että kuka tahansa voi käyttää sitä il-
man kirjautumista tai tarkempaa profilointia. 
Rekisteröitymisen kautta käyttäjä voi kuitenkin 

halutessaan profiloitua niin, että hän saa määri-
teltyä itseään kiinnostavia alueita ja aihepiirejä. 
Lisäksi sovellukselta voi tilata ilmoituksia, kun 
kyseisellä alueella tai aihepiirissä on saatavilla 
uusia tehtäviä. 

Kysymykset ja tehtävät asetellaan lähtökohtai-
sesti niin, että niihin on helppo vastata ja niitä 
on helppo selailla. Tehtävän yhteydessä on aina 
mahdollisuus avata pieni ponnahdusikkuna 
joka tarjoaa kompaktisti keskeisen asiaan liitty-
vän taustatiedon ja reunaehdot. Mikäli esimer-
kiksi maaperäolosuhteet aiheuttavat suunnitte-
lulle merkittäviä reunaehtoja, myös käyttäjälle 
on hyvä kertoa siitä selkeästi, ilman liian vaati-
vaa ammattisanastoa. 

Tiedonjanoisemmille käyttäjille sovelluksen pe-
rustaso saattaa tuntua yksinkertaiselta, sillä so-
velluksen kehittelyssä on tarkoitus priorisoida 
käytettävyyttä ja selkeyttä kaiken muun edelle. 
Lisätietoa  voidaan tarjota esimerkiksi linkkien 
kautta, jotta liian laajat tekstikokonaisuudet,  
raportit ja suuret tiedostot eivät tekisi sovelluk-
sesta liian monimutkaista ja hidasta. Linkit joh-
dattavat sovellukseen liittyville verkkosivuille, 
joilta on löydettävissä kaikki sovelluksen sisältä-

1. Visuaalisuus ja havainnollisuus
2. Nopeus ja helppous
3. Sosiaalisuus
4. Houkuttelevuus ja sitouttaminen
5. Vaikuttavuus
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 KÄYTTÖLIITTYMÄ
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mä materiaali  ja pelit, mutta myös paljon lisä-
tietoa. Linkkejä sivustolle voidaan esittää pelin 
lomassa, lisäksi verkkosivun sisältöä voi etsiä 
sovelluksen kautta. Sovellukseen voi kerätä suo-
sikkilinkit aihepiireittäin listoiksi.

3. Sosiaalisuus
Sovellus hyödyntää myös sosiaalisuuden tarjo-
amat mahdollisuudet. Sosiaaliset toiminnot si-
sältävät muun muassa omien vastauksien ver-
taamisen toisten käyttäjien vastauksiin. 
Käyttäjien vastauksia voidaan esittää esimerkik-
si lämpökartalla, joka on selkeä tapa esittää vas-
tausten jakautumista. Omat vastaukset tallentu-
vat historiaan ja niitä voi verrata muihin myös 
jälkikäteen. Lisäksi käytössä on paikkaan sidot-
tu virtuaalinen ilmoitustaulu, jonne voi laittaa 
suunnitteluun liittyviä kommentteja. Ilmoitus-
taululle voidaan kerätä myös alueen suunnitte-
luun liittyvät, tietyllä aihetunnisteella merkityt 
kommentit. Oman tuloksen tai mielenkiintoi-
sen tehtävän voi jakaa kaverille sovelluksen 
kautta tai jonkin toisen sosiaalisen median 
kautta linkkinä. Käyttäjällä tulee kuitenkin olla 
mahdollisuus myös anonymiteettiin.

4. Houkuttelevuus ja sitouttaminen
Sosiaalinen näkökulma jo itsessään tuo houkut-
televuutta sovellukseen. Lisäksi sitä tuo pelillis-
täminen, houkutteleva ja selkeä ulkonäkö ja 
mielenkiintoinen sisältö. Kirjautuneet käyttäjät 
ansaitsevat aktiivisuudestaan pisteitä, joiden 
avulla saavutetaan tasoja. Käyttäjät voivat kil-
pailla pisteiden keräämisestä kavereidensa 
kanssa. Halutessaan käyttäjä voi tilata  
sovellukselta ilmoituksen, kun kaveri on eden-
nyt uudelle tasolle (ks. s. 79).

5. Vaikuttavuus
Sovelluksessa voidaan tarkastella jo toteutettuja 
alueita ja nähdä tietoa kohteista, joiden suun-
nitteluun asukkaiden sovelluksen avulla tuotta-
ma tieto on vaikuttanut. Lisäksi vertailu muiden 
käyttäjien vastauksiin ja reunaehtojen selkeä 
listaaminen lisäävät käyttäjien ymmärrystä lo-
pullisiin ratkaisuihin ja pehmentävät mielipitei-
tä jo suunnitteluvaiheessa.

Kuva 60. Pelin aloitusnäkymä
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Tässä työssä keskitytään selkeyden vuoksi käyt-
täjien ja kaupunkien tarpeisiin ja tavoitteisiin, 
mutta lisäksi on muitakin osapuolia, joille sovel-
luksesta on hyötyä ja joiden työhön uudenlai-
nen osallistamisväylä saattaa vaikuttaa. Näitä 
ovat muun muassa päättäjät,  rakennuttajat 
sekä maanomistajat. Onnistuneen pelin tulee 
toteuttaa  kaupungin näkökulmasta seuraavat 
kriteerit:

1. Kerätyn datan hyödyllisyys
Kysymysten ja tehtävien tulee olla aseteltu ja 
muotoiltu niin, että niiden avulla saadaan kerät-
tyä helposti hyödynnettäviä vastauksia. Kerätty 
data tulee lisäksi olla helposti yhdistettävissä 
suunnittelijan käyttämään tietomalliin. Kysy-
mysten määrittely kuhunkin suunnittelukoh-
teeseen vaatii jonkin verran resursseja suunnit-
telijalta. Toisaalta tämän työn tarkoitus on 
löytää valmiiksi määriteltyjä tehtävätyyppejä, 
havainnemateriaalia ja kysymyksiä, joita voi-
daan  hyödyntää kaikissa kohteissa. Kysymysten 
luomiseen tarvitaan myös käyttöliittymä, jossa 
kysymysten kategorisointi sekä parametrien ja 
tunnisteiden lisääminen onnistuu helposti. 

Visuaalisuudessa ja paikkaan sitomisessa nou-
see esille tietomallin merkitys sovelluksen toi-
mivuuden suhteen. Tarkoituksena ei ole, että 
kukaan tuottaisi erillisiä malleja sovellusta var-
ten, vaan kaikki materiaali ja paikkatieto voisi 
olla peräisin tietomallista. Sovellus voidaan 
koodata tukemaan rajapintaa ja noudattamaan 
erilaisia parametreja, jonka avulla malli ja tehtä-
vät näkyvät oikein. Toisin sanoen, tietomallissa 
on vain rautalankaversio, mutta sovelluksen 

kautta voimme nähdä esimerkiksi erilaisia teks-
tuureja ja pintoja. Tämän tapahtumaketjun to-
teuttaminen työllistää lähinnä visualisoinnin 
ammattilaisia ja ohjelmistokehittäjiä ohjelmis-
ton kehitysvaiheessa. Tämän työn lopussa (Työ-
kalut sovelluksen taustalla, s. xx) käydään tar-
kemmin läpi teknologioita, joita sovellus vaatii 
taustalleen.

2. Osallistaminen laajemmin ja aiem-
massa suunnitteluvaiheessa
Tällä hetkellä asukkaita osallistetaan vain hyvin 
rajattuina hetkinä suunnitteluprosessin aikana. 
Kun ei ole kyse kaavaprosessista, osallistaminen 
etenee esimerkiksi niin, että aluesuunnitelmaa 
tehdessä toteutetaan laaja asukaskysely. Kun 
myöhemmin tehdään esimerkiksi kunnostus-
suunnitelmaa jollekin osa-alueelle, osallistami-
nen tapahtuu todennäköisesti kerran järjestet-
tävässä asukastilaisuudessa. Edellä kuvattu 
menettely on toki helppoa, sillä loppukädessä 
kaupungilla on kuitenkin valta päättää ratkai-
suista ja kuten aiemmin on mainittu, valintojen 
takana on useimmiten ristiriitaisia reunaehtoja. 
Toisaalta, valitettavan usein asukkaan näkökul-
masta vaikuttaa siltä, että ratkaisut on jo tehty 

1. Kerätyn datan hyödyllisyys 

2. Osallistaminen laajemmin ja  
aiemmassa suunnitteluvaiheessa
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valmiiksi ennen osallistamista ja todellista vai-
kuttamisvaltaa ei ole. Lisäksi olisi tehokkaam-
paa saada asukkailla oleva tieto mukaan suun-
nitteluun jo alkuvaiheessa.  Kun vuorovaikutus 
asukkaiden ja kaupungin välillä on jatkuvaa, 
myös lopputuloksena saattaisi olla pehmeäm-
pää ja hyväksyvämpää suhtautumista suunni-
telmiin, eikä asukkaan tarvitsisi ihmetellä ”onko 
se suunnittelija käynyt paikan päällä lainkaan?”

Jatkuvalla vuorovaikutuksella tässä viitataan sii-
hen, että dataa kerätään kaikkina aikoina: Myös 
silloin, kun alueella ei käydä minkäänlaista 
suunnitteluprosessia läpi, kerääntyy silti ylläpi-
don ja ihmisten toiminnan johdosta dataa ja pa-
lautetta. Kun suunnittelu lähestyy, mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa voidaan alkaa 
syöttää suunnitteluun liittyviä tehtäviä alueelle.

Pisteiden kartuttaminen sitouttaa

Kirjautuneelle käyttäjille karttuu pelin  

aikana pisteitä, joiden avulla ede-

tään tasolta toiselle. Pisteitä saa suo-

ritettujen tehtävien määrän ja muun  

aktiivisuuden mukaan, vastausten sisältö 

ei vaikuta pisteiden karttumiseen. Lisäk-

si käyttäjä saa pisteitä myös valitessaan 

häntä kiinnostavia alueita ja aihepiirejä 

tai jakamalla tehtävän.

Kirjautuneet käyttäjät voivat vertail-

la toistensa pisteitä ja lisäksi  he voivat 

kilpailla pisteidensä karttumisesta kes-

kenään. Sovellukselta voi halutessaan 

saada ilmoituksen kun kaveri etenee 

seuraavalle tasolle, näin käyttäjät voivat 

innostaa toisiaan käyttämään sovellusta.

Kuva 61. Ilmoitus uuden tason saavuttamisesta
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Konseptikaavio: Tutustu suunnitelmiin

Kuva 62. Tutustu suunnitelmiin -osuuden konsepti

Lähellä

Etsi

Pisteet
kartalla

Uusimmat

Hakukenttä

Omat suosikit /
Ehdotukset profiilin 
perusteella
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Oranssi väri: Sosiaaliset ominaisuudet kirjautuneille

Selkeä
infokortti

Kuva tai video Arvioi ja kommentoi

Arvioi ja kommentoiTarkastele paikan
päällä
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Konseptikaavio: Pelaa paikan päällä

Kuva 63. Pelaa paikan päällä -osuuden konsepti

Sijoita ja suunnittele

Merkitse suosikkisi
tämänhetkiseen
sijaintiin

Nimeä kohde &
kommentoi

Ilmoitukset 
tehtävistä käyttäjän 
mobiililaitteeseen

Vertaa ja arvioi Pisteet
kartalla
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Leikki

Taide

Suojaa melulta

Visuaalisuus/viihtyisyys

Vertaa muiden 
käyttäjien vastauksiin

Kaikkia samassa 
kohteessa jätettyjä 
kommentteja 
voi tarkastella 
ilmoitustaululla.

Sijoita kuvake 
tämänhetkiseen 
sijaintiin:

Vertaa muiden 
käyttäjien vastauksiin

Aihetta 
pohjustavaa tietoa 
ja kysymyksiä

Vaihtoehtoisia 
viitemalleja (AR)

Arvioi ja kommentoi

Liikunta

Turva

Jäteastia

Turva

Suojaa auringolta

Opaste

Kiinnostava näkymä

Suojaa näkymiltä

Lisää kasvillisuutta

Poista kasvillisuutta

Aktiviteetti

Valaisin

Penkki

Esteettömyys

Uusi reitti

Taide

Muu

Vapaa kommentti
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Konseptikaavio: Etäpeli

Sijoita ja suunnittele

Vertaa ja arvioi Pisteet
kartalla

Etsi kohde 
kartalla

Kuva 64. Etäpelin konsepti

Merkitse suosikkisi
kartalle

Nimeä kohde &
kommentoi
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Sijoita kuvake 
kartalle:

Vertaa muiden 
käyttäjien vastauksiin

Vertaa muiden 
käyttäjien vastauksiin

Aihetta 
pohjustavaa tietoa 
ja kysymyksiä

Vaihtoehtoisia 
viitemalleja
(360kuvat/ 
-videot)

Arvioi ja kommentoi

Leikki

Visuaalisuus/viihtyisyys

Liikunta

Turva

Kiinnostava näkymä

Suojaa näkymiltä

Lisää kasvillisuutta

Poista kasvillisuutta

Aktiviteetti

Valaisin

Penkki

Esteettömyys

Uusi reitti

Taide

Muu

Vapaa kommentti

Suojaa melulta

Jäteastia

Opaste

Taide

Turva

Suojaa auringolta

Kaikkia samassa 
kohteessa jätettyjä 
kommentteja 
voi tarkastella 
ilmoitustaululla.



86

4.2 Vertaa ja arvioi -pelin periaatteet
Vertaa ja arvioi -pelissä käyttäjä voi selata suun-

nitelmia tai erilaisia vaihtoehtoja paikan päällä 

mobiililaitteensa avulla, tai etänä 360-videoi-

den tai -valokuvien avulla. 

Sovelluksen käyttäjä voi sijoittaa avoimia kom-
mentteja minne tahansa esitteillä olevaan suun-
nitelman alueelle. Varsinaiset arviointitehtävät 
suoritetaan kuitenkin ennalta määritellyissä 
pisteissä, eli käytännössä tehtäviä asetetaan nii-
hin pisteisiin, joista suunnittelija kaipaa kom-
mentteja. Näitä pisteitä voidaan myös vaihtaa 
suunnitelman muuttuessa ja edetessä. Peliin 
voidaan lisätä arvioitavaksi myös erilaisia vaih-
toehtotarkasteluja. Ennen suunnittelun aloitta-

mista tai varhaisen suunnittelun aikana käyttä-
jien mielipiteitä voidaan kerätä viitemallien 
avulla. Eri vaihtoehtoja selataan ruudulla sor-
mella pyyhkäisemällä ja arvio annetaan paina-
malla tunnetta kuvastavaa kasvokuvaketta. Va-
littu kuvake jää korostetuksi, joten käyttäjä 
näkee myöhemminkin, minkä arvion on anta-
nut vaihtoehdolle. Lisäksi jokaisen vaihtoehdon 
kohdalla voi antaa avoimen kommentin. Kasvo-
kuvakkeiden avulla saadaan helposti kategori-
soituja mielipiteitä vaihtoehdoista, mutta koska 
kyseessä ei ole kyllä-ei-äänestys, käyttäjä ei jou-
du sulkemaan mitään vaihtoehtoja pois. Ennen 
vaihtoehtojen selaamista saatetaan kuitenkin 
kysyä rajaavia kysymyksiä, ks. kuva 65.

Viitemallit
Viitemalleja käytetään havainnollistamaan 
käyttäjille erilaisia toimintoja ja tunnelmia Ver-
taa ja valitse -pelissä. Mallit ovat edistyneempi 
askel viitekuvista, joita normaalisti käytetään 
suunnittelun alkuvaiheessa havainnollistamaan 
toimintoja tai ratkaisuja, joita ei vielä ole suun-
niteltu. Kun viitekuva havainnollistaa, miten 
vastaava toiminto on toteutettu toisessa jo ole-
massa olevassa kohteessa, viitemalli tuo toimin-
non konkreettisesti suunniteltavalle alueelle. 
Viitemallien yhteydessä täytyy kuitenkin  
tuoda selvästi esille, että kyse ei ole lopullisesta 
suunnitelmasta: lopulliset kalusteet ja kasvilli-
suus, niiden sijainti ja alueen muoto tullaan 

Kuvat 65-68. Tehtävissä 
edetään sormella 
pyyhkäisemällä. 
Riippuen kohteen 
luonteesta, tehtävissä 
voidaan kysyä sekä 
rajaavia kysymyksiä että 
pyytää käyttäjää 
arvioimaan vaihtoehtoja.
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Liikunta
Pelikenttä
Nurmi

Kivituhka

Kuntoiluvälineet
Parkour/kiipeily
Leikkipaikka
Isot lapset

Leikki-ikäiset

Reitit
Kävelyraitti (eri leveydet)

Polku
Pyörätie, baana
Portaat
Luiska

Oleskelu
Piknik- ja pelailunurmi
Oleskelu/penkit
Kivikaupunki (moderni/klassinen)

Puisto (moderni/klassinen)

Esteetön

Muut aktiviteetit
Viljelypalstat
PopUp-kahvila/-kauppa
Seinämaalauspaikka

Talviaktiviteetit
Hiihto
Luistelu 
Mäenlasku

Ranta-alueet
Rantalentopallokenttä
Laiturirakenteet
Puu

Kivi

Venelaituri

Portaat veteen
Astinkivet
Kivikko
Hiekka
Kosteikkokasvillisuus
Kajakit/Sup-laudat

määrittelemään vielä suunnittelun edetessä. 
Tämän vuoksi viitemalleissa esitettyjen materi-
aalien ja värien tulee olla mahdollisimman 
neutraaleja ja kaaviomaisia (ks. kuvat 55-58  
s. 72). Taulukossa 1 esitellään lista erilaisista vii-
temalleista, joita voidaan hyödyntää alueen 
luonteesta riippuen. Lista ei ole täydellinen, sillä 
erilaisia toimintoja ja elementtejä on mahdollis-
ta listata lähes loputtomiin. Alussa viitemalleja 
voi olla vähemmän: kun kohdetta varten luo-
daan uusi viitemalli, sitä voidaan hyödyntää tu-
levissa kohteissa. Viitemallikirjasto kasvaa ja ke-
hittyy ajan kuluessa ja Kaupunkipeliä 
hyödyntävien suunnitteluhankkeiden määrän 
karttuessa.

Taulukko 1. Viitemallit
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4.3 Sijoita ja suunnittele -pelin periaatteet

lisää kasvillisuutta

1. painallus

2. painallus

3. painallus

suojaa auringolta/
sääolosuhteilta

suojaa näkymiltä

visuaalisuus/
viihtyisyys

poista kasvillisuutta aktiviteetti

näkymän  
avaaminen

liikunta

turvaa/ 
näkyvyyttä

leikki

 valaisin

turvaa/ 
näkyvyyttä

taide/ 
korostaminen

penkki esteettömyysmuu

opaste

jäteastia

suojaa melulta

Sijoita ja suunnittele -pelissä käyttäjä pää-
see itse lisäämään elementtejä alueelle. 
Osa elementeistä on hyvin selkeitä, esimer-
kiksi penkit tai jäteastiat. Todellisuudessa 
puistoissa ja muissa julkisissa ulkotiloissa 
on paljon elementtejä, jotka saattavat vai-
kuttaa merkittävästi abstraktimpiin seik-
koihin, kuten viihtyisyyteen tai turvallisuu-
dentunteeseen. Vaikka liiallisia näkösuojia 
ei tulekaan turvallisuuden vuoksi olla, 
useimmiten ihmiset kaipaavat jonkinlaisia 
omaa tilaa määrittäviä elementtejä: reuno-
ja ympärilleen, kun asettuvat oleskelemaan 
tiettyyn paikkaan (Gehl 2010). Lisäksi  
esteettömyys on huomattavan tärkeä kate-
goria, sillä projekteissa ei ole aina mukana 
esteettömyyden asiantuntijoita.

Taulukko 2. Sijoita ja suunnittele -pelin kuvakkeet
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4.3 Sijoita ja suunnittele -pelin periaatteet

taidereitti

Taulukko 3. Sijoita ja suunnittele -pelin perustana ovat toimineet Jan Gehlin kehittelemät 
12 laatukriteeriä (Gehl 2010, muokattu). Peli ottaa huomioon kyseiset näkökulmat, jotka 
tekevät julkisesta ulkotilasta käyttäjälle miellyttävän. Kategorioita ei voinut hyödyntää 
suoraan, sillä pelissä täytyy lähestyä kriteerejä lopputuloksesta lähtien: minkälaisia 
elementtejä ympäristöön tarvitaan lisää tai mitä sieltä tarvitsee poistaa, jotta kriteerit 
täyttyisivät? Elementtien tulee olla hyvin konkreettisia ja kansantajuisia. On 
suunnittelijan vastuulla tehdä johtopäätökset vastauksista, ks. s. 91.

Kuva 69. Elementtejä voi sijoittaa paikan päällä painamalla kuvaketta.  
Mikäli kuvake vaatii lisämäärittelyjä, avautuu uusia kuvakkeita   
(ks. s.78). Kaikkiin kohteisiin voi jättää myös avoimen kommentin. 
Pelatessa peliä etänä samoja kuvakkeita sijoitellaan kartalle.

Suoja liikenteeltä
ja

onnettomuuksilta
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Suoja
rikoksia ja
väkivaltaa

vastaan

Suojaus
epämiellyttäviä

aistituntemuksia
vastaan

Kävely-
mahdollisuudet

Mahdollisuudet
pysähtymiseen

ja
jäämiseen

Mahdollisuudet
istumiseen

Mahdollisuudet
nähdä

Mahdollisuudet
jutella ja kuulla

Mahdollisuudet
leikkiä, pelata

ja liikkua

Mittakaava
Mahdollisuudet 
nauttia ilmaston

positiivisista
puolista

Esteettisyys ja 
positiiviset

aistikokemukset
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4.4 Tulosten hyödyntäminen suunnittelussa

tilanteet voivat avautua paremmin suunnitteli-
jalle. Alla oleva kaavio havainnollistaa yksinker-
taistettuna viitemallien käyttöä ja prosessia alu-
een valinnasta jatkokehittelyyn. Tarkoitus on, 
että suunnittelija määrittelee vuorovaikutuk-
seen laitettavan alueen rajat malliin ja valitsee 
alueelle soveltuvat viitemallit. Vuorovaikutuk-
sen jälkeen tulokset ovat tarkasteltavissa suo-
raan mallissa, jolloin suunnittelija valitsee vaih-
toehdon, jota aletaan jatkokehittää varsinaiseksi 
suunnitelmaksi.

Vertaa ja arvioi -peli
Vertaa & arvioi-pelissä kunkin tehtävän vastaus-
ten tulee olla tarkasteltavissa ainakin keskiar-
von, mediaanin ja ääripäiden mukaan. Tieto-
mallissa voidaan tarkastella tuloksia eri tavoin 
suodatettuna. Mikäli keskiarvot ovat lähellä toi-
siaan, voidaan esimerkiksi tarkastella myös ää-
ripäiden mielipiteitä. Tulokset voitaisiin esittää 
myös jakaumaa kuvaavana kaaviona, josta nä-
kee yhdellä silmäyksellä miten vastauksen ovat 
jakautuneet. Jokaisesta ryhmästä (1-4) saadaan 
näkyville myös niihin liittyvät avoimet kom-
mentit, joiden kautta esimerkiksi epäselvät  

Kuva 70. Vertaa ja arvioi -pelin vastausten hyödyntäminen
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Sijoita ja suunnittele -peli
Tulokset jakautuvat valmiisiin kategorioihin, sil-
lä käyttäjät ovat lisänneet ne painikkeiden avul-
la. Tulokset on mahdollista lisätä suoraan mal-
liin omina tasoinaan, niin että suunnittelija voi 
tarkastella vastauksia omassa työtiedostossaan. 
Vastaukset esitetään niiden luonteesta ja mää-
rästä riippuen pisteinä, viivoina tai alueina, joi-
den ominaisuuksia voi tarkastella. Ominaisuuk-
siin sisällytetään monenlaista tietoa, kuten 
vastausten ajankohdat, tarkemmat kategoriat ja 
mahdolliset avoimet kommentit. 

Vastausten tulkinnassa vaaditaan suunnittelijan 
arvostelukykyä. Mikäli käyttäjä on toivonut esi-
merkiksi kasvillisuutta näkösuojaksi, voi olla 
mahdollista toteuttaa suojaisa ympäristö myös 
muunlaisilla keinoilla, kuten maastonmuotojen 
tai rakenteiden avulla. Käyttäjien mielipiteitä 
avoimuuden ja suojaisuuden suhteesta on kui-
tenkin helpompi kartoittaa tutun elementin,  
kuten kasvillisuuden avulla, kuin puhumalla 
esimerkiksi rakenteesta, jonka ulkonäköä ei ole 
määritelty.

Ominaisuudet
PVM: 20.6.2016
Kategoria: Istutuksia
Kommentti: Tähän sopisi hyvin  
istutuksia peittämään karua kenttää.

Ominaisuudet
PVM: 11.8.2016
Kategoria: Suojaa auringolta/sääolosuhteilta
Kommentti: Huh hellettä! Miksi nurmikentällä 
ei ole enemmän puita?

Ominaisuudet
PVM: 3.10.2016
Kategoria: Suojaa näkymiltä

Kuva 71. Sijoita ja suunnittele -pelin 
vastausten hyödyntäminen, esimerkkinä 
Pikku Huopalahden puisto (KMO 2015).
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4.5 Työkalut sovelluksen taustalla

Kuva 72. Yleiskuvaus työkaluista, joita Kaupunkipeli hyödyntää.
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Avoin data ja rajapinnat
Dataa kerätään jatkuvasti joka puolella. Valtio ja 
kaupungit keräävät dataa muun muassa asuk-
kaista, palvelurakenteista ja päätöksenteosta, 
kun taas yritykset keräävät dataa asiakkaistaan 
ja muista yrityksensä kontekstiin liittyvistä aihe-
piireistä. Lisäksi on olemassa vielä valtavat mää-
rät erilaisten organisaatioiden ja yksittäisten 
henkilöiden keräämää dataa, josta ei välttämät-
tä tiedä kukaan muu kuin organisaatio tai hen-
kilö itse. Tätä jatkuvasti päivittyvää ja vaikeasti 
tulkittavaa tietomassaa kutsutaan big dataksi 
(HRI 2016a). Suurinta osaa big datasta ei ole ase-
tettu saataville ja näin ollen kaikkea arvokasta 
dataa ei päästä hyödyntämään optimaalisesti. 
(Cybercom 2014)

Viime vuosien aikana on kuitenkin herätty 
enemmän siihen totuuteen, että datan avaami-
sella voidaan saavuttaa kansantaloudellisestikin 
merkittäviä hyötyjä. Suomessa monet kaupun-
git ovat lähteneet julkaisemaan tietoaittojaan ja 
avoimen datan avulla onkin jo tuotettu useita 
käytännöllisiä sovelluksia. Helsinki, Espoo,  

Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku ovat  
mukana toteuttamassa 6Aika-strategiaa. Strate-
gian puitteissa kaupungit edistävät julkisten tie-
tovarantojen avaamista ja edesauttavat näihin 
pohjautuvien älykkäiden palveluiden syntymis-
tä. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta 
osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. (6Aika 
2016) Kaupungeilla itsellään ei ole resursseja 
hyödyntää kaikkea omistamaansa tietoa, joten 
on kaikille hyödyksi, että osaavat ohjelmistoke-
hittäjät pääsevät dataan käsiksi.

Avointa dataa ei tule kuitenkaan sekoittaa julki-
seen tietoon, sillä dataa ei voida lukea suoraan 
esimerkiksi tekstinä kaupungin sivuilta. Sen  
sijaan data on muodossa, jota voidaan lukea  
ohjelmallisesti ja hyödyntää koneellisesti. Täl-
laisia tiedostomuotoja ovat muun muassa CSV- 
tai XML-muodot tai suorat rajapinnat dataläh-
teeseen (HRI 2010). Rajapinnat (application 
programming interface, API) ovat määritelmiä, 
jonka mukaan eri ohjelmat voivat tehdä pyyntö-
jä ja vaihtaa tietoja keskenään. Käytännössä  
rajapinnat tarjoavat käyttömahdollisuuden eri-

laisille toiminnoille ja mahdollistavat esimer-
kiksi kuvakkeiden piirtymisen tai aineiston 
haun.

Hyvä esimerkki näiden työkalujen avulla toteu-
tetusta sovelluksesta on Junat.net-palvelu, jon-
ka koodasi yksityishenkilö, Joonas Rouhiainen. 
Sovellus hakee junaliikenteen reaaliaikaiset tie-
dot Liikenneviraston Digitraffic-rajapinnasta 
(HRI 2016b). Toinen, laajempi esimerkki on Hel-
singin vikailmoituksia ja palautetta käsittelevä 
keskitetty tietojärjestelmä. Järjestelmän keskei-
nen ominaisuus on avoin rajapinta, jota käyttä-
vien verkkopalveluiden kautta voi lähettää  
vikailmoituksia, jotka tallentuvat suoraan kau-
pungin yhteiseen palautejärjestelmään.  Muun 
muassa Metro-lehden Metro Fiksaa -palvelu 
käyttää kyseistä rajapintaa. Rajapinnan avulla 
on toteutettu  myös City Feedback Hub -verkko-
palvelu, jossa palautteita, niiden käsittelyaikaa 
ja vastauksia voidaan tarkastella eri tavoin suo-
dattaen, kartalla tai kaavioina. (HRI 2016c)
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Tietomallinnus ja paikkatieto
Tietomalli on tuotteen ja rakennusprosessin 
koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus 
digitaalisessa muodossa. Tuote voi olla tässä  
tapauksessa rakennus tai infrakohde. Tietomal-
linnuksella pyritään tehokkaaseen tiedonhallin-
taan, jossa samaa työtä ei tehdä useaan kertaan, 
eikä tietoa katoa välivaiheissa, kuten todennä-
köisesti tapahtuisi suunnitelman siirtyessä  
suunnittelijalta toiselle. Kaikki tieto tallennetaan 
vain yhteen kertaan ja tietoa voidaan hyödyntää 
koko prosessin ajan aina ylläpitoon saakka. Malli 
on avuksi myös erilaisten simulointien, analyysi-
en ja visualisointien tekemisessä. (RIL 2016) Ku-
ten tässä työssä on jo aiemmin todettu, tietomal-
li voisi hyvin sisältää myös käyttäjiin   liittyvää 
dataa, jotta asukas- vuorovaikutus ei olisi niin 
erillään suunnitteluprosessista. 

Tietomallintamisen sujuvoittamista varten kehi-
tetään yhteisiä tiedonsiirtomuotoja ja -standar-
deja, jotta tieto saadaan liikkumaan tehokkaasti. 
Lisäksi tarvitaan erilaisia rajapintoja, joiden 
avulla saataisiin esimerkiksi kyselyiden vastauk-
set reaaliaikaisina näkyviin tietomalliin. Reaali-

aikaisuutta ja  automatisointia halutaan hyödyn-
tää myös havainnollistamisessa ja visuali-  
soinnissa: Renderöidyt 2D-kuvat ja kuvankäsit-
telyohjelmilla kootut kollaasit saattavat olla 
näyttäviä, mutta liian hitaita ja muuntautumis-
kyvyttömiä visualisointikeinoja. Pelimoottorit, 
reaaliaikainen mallinnus ja rajapinnat tulevat 
mahdollistamaan tietomallin saumattomam-
man yhdistämisen havainnollistamiseen ja esit-
telymateriaalin tuottamiseen. Tietomallissa 
kaikki elementit esitetään mahdollisimman yk-
sinkertaisessa muodossa, joka ei ole visuaalisesti 
näyttävä, eikä kovin havainnollinenkaan maalli-
kon silmin. Erilaiset tekstuurit ja esimerkiksi 
puiden oksat ja lehdet määräytyvät objektin 
ominaisuustietojen mukaisesti ja sama objekti 
voidaan visualisoida eri tarkkuustasoilla riippu-
en käyttötarkoituksesta. 

Paikkatieto on tietoa, joka sisältää sijaintitiedon. 
Tutuin esimerkki paikkatiedosta on kartta, mut-
ta paikkatietoa voidaan hyödyntää lukuisilla 
muillakin tavoilla. (Karttakeskus 2016) Koordi-
naatistoon sijoitettu tietomalli on siis käytän-
nössä paikkatietoa. Kuitenkin toistaiseksi suun-

nittelijan työssä mallintaminen ja paikkatiedon 
tarjoamat laajat tietomäärät eivät ole aina koh-
danneet, sillä paikkatieto-ohjelmistojen (GIS) 
käyttöliittymät ovat hyvin erilaisia verrattuna 
CAD (Computer-aided Design) -ohjelmistoihin. 
Vuosien 2011-2016 välillä on kuitenkin laadittu 
paikkatiedon kokonaisarkkitehtuurityö, joka 
tähtää tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen 
(Valtiovarainministeriö 2013).

Asukasmalli
Asukasmallit ovat osa Ramboll Finland Oy:n 
paikkatieto- ja tietomallinnuspalvelua, Aluetie-
tomallia. Asukasmallilla voidaan esittää uuden 
rakennusalueen rakentuminen asukkaille ja 
muille sidosryhmille. Tiedot esitetään internet-
selaimella toimivana 4D-mallina, eli kolmiulot-
teisena mallina, johon on lisätty aika-ulottu-
vuus. Mallissa voidaan näyttää muun muassa 
olemassa olevat ja tulevat rakennukset, tulevien  
puisto- ja katurakentamisen sijainti ja näiden 
aikataulutus. Lisäksi asukasmalliin voidaan liit-
tää kommentteja. (Ramboll 2016a) Asukasmalli 
voisikin olla oivallinen alusta esittää myös Kau-
punkipelin tehtäviä ja tuloksia.
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Kuva 74.  Asukasmalli Helsingin 
Jätkäsaaresta (Ramboll 2016c)

Kuva 73.  Aluetietomalli koostuu 
useammasta mallista  
(Ramboll 2016b)
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Lisätty todellisuus
Lisätty todellisuus (Augmented reality, AR) on 
teknologia, joka yhdistää virtuaalisia elementte-
jä fyysiseen maailmaan. Elementtejä voidaan 
tarkastella esimerkiksi mobiililaitteen kameran 
ja näytön avulla. Virtuaalitodellisuus (Virtual 
reality, VR) eroaa lisätystä todellisuudesta siten, 
että siinä tarkastellaan kokonaan tietokoneella 
luotua, virtuaalista ympäristöä. 

Lisätty todellisuus on noussut nopeasti koko 
kansan tietoisuuteen heinäkuun 2016 aikana, 
kun tätä teknologiaa hyödyntävä Pokémon GO 
-mobiilipeli julkaistiin. Pelissä liikutaan kartalla 
sekä etsitään ja pyydystetään fyysisessä ympä-
ristössä näkyviä piirroshahmoja, ja peli on no-
peasti saavuttanut kansainvälisen ilmiön sta-
tuksen. Tätä voidaan pitää positiivisena 
seikkana kyseisen teknologian menestyksen 
kannalta: kun lisätty todellisuus on tullut ylei-
seen tietoon, on todennäköisempää, että ihmi-
set innostuvat kokeilemaan muitakin vastaavaa 
teknologiaa hyödyntäviä sovelluksia (Yle 2016). 

Lisättyä todellisuutta onkin tutkittu jo vuosia 
muun muassa Teknologian tutkimuskeskus 
VTT:llä, jossa kehitellään  esimerkiksi laitteiden 
huoltoon liittyvää AR-sovellusta. Pokémon GO:n 
kaltaisessa lisätyn todellisuuden esittämisessä 
riittää suhteellisen suurpiirteinen GPS-seuranta 
(tracking), mutta teollisuuden tarkoituksiin tar-
vitaan paljon tarkempaa seurantaa. VTT on teh-
nyt merkittävää kehitystyötä 3D-kameranseu-
rantateknologian kehittämisessä, jonka avulla 
voidaan seurata kameran sijaintia ajantasaisesti 
suhteessa kohteeseen. (VTT 2016a)

Lisätty todellisuus tarjoaa monenlaisia mahdol-
lisuuksia kaupunkisuunnittelun havainnollista-
miseen sekä päättäjille että asukkaille. VTT on 
kehittänyt yhdessä konsulttiyhtiö FCG:n kanssa 
ohjelmistoa maankäytön suunnittelua varten. 
Ohjelmistoa on hyödynnetty jo muun muassa  
Jätkäsaaren KämpTower-hankkeen visualisoin-
nissa ja Billnäsin ruukkialueen hotellihankkeen 
havainnollistamisessa. (FCG 2016) 

Kuva 76.  (alhaalla) Lisätyn todellisuuden 
markkinoiden arvellaan olevan 120 miljardia dollaria 
vuonna 2020. (VTT 2016b)

Kuva 75. (ylhäällä) Suositussa Pokémon Go-pelissä 
voi etsiä hahmoja kartan avulla ja nähdä hahmot 
osana todellista ympäristöä. (androidauthority 2016)
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Lisättyä todellisuutta on tällä hetkellä helpointa 
tarkastella mobiililaitteen, kuten älypuhelimen 
tai tabletin näytön kautta, mutta myös datalasit 
tekevät tuloaan. Datalaseista odotetaan jopa 
neljättä tietotekniikan vallankumousta, jonka  
aikaisemmat vaiheet ovat olleet kotitietokoneet, 
internet ja mobiililaitteet. Datalasit toisivat lisä-
tyn todellisuuden käyttöön joka hetki ja tarjoai-
sivat myös sellaista tietoa, jota käyttäjä itse ei 
tajua etsiä. (Yle 2016)

Google lopetti vuoden 2015 alussa datalasiensa 
valmistamisen, sillä ne eivät myyneet tarpeeksi 
hyvin. Kuitenkin muun muassa Microsoft on ke-
hittänyt datalaseja viime vuosien aikana, ja 
Microsoftin Hololens-lasit ovat jo saatavilla kehi-
tyskäyttöön. Lisäksi VTT:llä on kehitetty uuden-
lainen näyttö, jonka avulla voitaisiin tuottaa jo 
lähes normaaleja silmälaseja muistuttavat data-
lasit. Dispelix Oy suunnittelee tuovansa VTT:n 
näyttöä hyödyntävät lasit markkinoille lähiaikoi-
na. Muita kiinnostavia datalasien kehittäjiä ovat 
Meta ja Magic Leap (Virtuaalimaailma 2016). Ku-
luttajamarkkinoille datalasit tulevat merkittäväs-
ti hitaammin, mutta arvioidaan, että lasit voisivat 
olla jokapäiväisessä käytössä noin 5 -10 vuoden 
kuluttua. (YLE 2016)

Kuva 77. Dispelix Oy:n havainnollistava kaavio linssin toiminnasta (Dispelix 2016)

Kuva 78. Microsoftin Hololens-datalasit (Microsoft 2016).
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4.6 Käyttäjäprofiilit 2020

Ari Arkkari
Aamulla Ari tarkistaa puhelimestaan, minkä-

laisia vastauksia Kaupunkipeliin on keräänty-

nyt liittyen hänen lähipuistonsa läpi linjatta-

vaan Baanaan.  Pari päivää aiemmin puiston 

läpi pyöräillessään Ari sai puhelimeensa ilmoi-

tuksen, että Kaupunkipelissä on nyt arvioita-

vana useampi erilainen vaihtoehto. Ari vastasi  

kyselyyn ensimmäisten joukossa, joten nyt 

hän seuraa mielenkiinnolla tilanteen kehitty-

mistä ja muiden kommentteja. Ari on myös  

jakanut tehtävän useille tutuillensa, joiden hän 

tietää käyttävän kyseistä puistoa ajoittain.

Kaupunkipelin kautta Ari sai myös tietää, että 

hänen toimistoaan vastapäätä olevaa aukio 

tullaan kunnostamaan seuraavan viiden vuo-

den aikana. Aukiolta ei näin ollen löydy vielä 

yhtään Vertaa ja valitse -tehtävää. Sijoita ja 

suunnittele -pelin avulla hän on kuitenkin teh-

nyt jo muutamia huomiota aukiosta, muun 

muassa sijoittanut alueelle kasvillisuutta ja li-

sää istumapaikkoja.
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Oili Optikko
Oili kuuli pojaltaan, että on olemassa uusi mo-

biilisovellus, Kaupunkipeli, jonka avulla hän voisi 

tutustua asuinympäristöään koskeviin suunni-

telmiin. Oililla ei ole älypuhelinta, mutta hänellä 

on tabletti, jonka hän sai syntymäpäivälahjak-

si pojaltaan. Oili on käyttänyt tablettia lähinnä 

verkkolehtien ja uutisten lukemiseen, mutta 

hän halusi oppia käyttämään myös Kaupunkipe-

liä. Lapsenlapset olivatkin innokkaita lähtemään 

mummin kanssa kävelylle ja opettamaan pelin 

alkeita. Oili oli erityisen vaikuttunut siitä, että 

hän voi tarkastella suunnitelmia tabletin ruudun 

läpi ja kommentoiminenkin oli helppoa. Oli sai 

ystävättärensäkin mukaan käyttämään sovel-

lusta, ja heillä on tapana jättää toisilleen viestejä 

ympäri naapurustoa. Oili lähtee kävelylle puis-

toon, jossa hän saakin taas Kaupunkipelin kautta 

ilmoituksen puhelimeensa: ”Ehdotin, että tässä 

kohtaa voisi poistaa kasvillisuutta, niin että kau-

niit maisemat järven ylle näkyisivät. Mitä mieltä 

olet, Oili ystäväni? Terveisin, Hilma”. Oili ei ole 

kuitenkaan täysin samaa mieltä ystävänsä kans-

sa, sillä hän on lukenut Kaupunkipelistä, että  

kyseinen pensaikko on hyvin tärkeä elinympä-

ristö usealle kauniille perhoslajille.

Saija Seikkailija
Saija kävelee pysäkille ja saa kaksi ilmoitusta puhelimeensa Kaupunkipeliltä.  

Hänellä kiire pysäkille, joten hän ei pysähdy katsomaan ilmoitusten sisältöä mat-

kalla. Bussissa Saija selaa puhelintaan ja silmäilee läpi myös Kaupunkipelin il-

moitukset ja uudet tehtävät. Lähellä olevaa liikuntapuistoa kunnostetaan ja nyt 

asukkailta haetaan ideoita ja toiveita toimintojen suhteen. Saija kommentoi ja 

äänestää mielellään kaupunkipelin kautta, sillä pelin käyttäminen on helppoa ja 

vaivatonta. Saija on ehdottanut katutaidetta moneen paikkaan ympäri kaupunkia 

kulkiessaan ja uskoo saaneensa ehdotuksilleen myös kannatusta. Muitakin vas-

taavia ehdotuksia samoihin kohtiin on ilmestynyt ja ideat ovat saaneet kannatus-

ta myös pelin paikallisilla ilmoitustauluilla. Saija on myös oppinut arvostamaan 

joitakin kohteita sellaisenaan, kun on lukenut Kaupunkipelistä niiden taustasta. 

”Tuo monumentti ei näytä enää yhtään niin ankealta, nyt kun tiedän sen tarinan - 

Oikeastaan se on aika hieno!”



100

Tiina Tehokas
Tiina on menossa miehensä kanssa  

tekemään kauppoja townhouse-asun-

nosta uudella asuinalueella. Hän oli jo 

pitkään ollut kiinnostunut alueesta ja vii-

meistään siinä vaiheessa, kun perhe pääsi 

näkemään valmiin alueen suunnitelmia 

Kaupunkipelin kautta, päätös oli selvä. 

Alue on vielä hieman kesken, ja puistot 

rakennetaan valmiiksi vasta asuinraken-

nusten valmistuttua. Parin vuoden odo-

tuksen jälkeen alueen puistot tulevat 

kuitenkin tarjoamaan kaiken mitä koko 

perhe on voinut toivoa, ja samalla Tiinan 

työmatka lyhenee murto-osaan nykyi-

sestä. Koska osa puistoalueista on vielä 

suunnitteluvaiheessa, niiden sisältöönkin 

pääsee vielä vaikuttamaan Kaupunkipelin 

kautta. Tiinan lapset ovat olleet innois-

saan, kun ovat päässeet tarkastelemaan 

tulevaa asuinympäristöään 3D-maail-

massa: ”Tää on melkein yhtä kivaa kuin 

Pokémonien metsästys!”

Sakke Skeittari
Sakke on löytänyt vastikään Kaupunkipe-

lin etsiessään tietoa tulevasta skeittipuis-

tosta, josta oli kuullut huhuja. Sovelluk-

sen kautta Sakke saa reaaliaikaista tietoa 

kaikista kaupungin ja naapurikaupungin 

skeittipuistoista ja hän on laittanut muu-

taman kommentinkin tulevan puiston 

suunnitelmista. Sovellus vaikuttaa sen 

verran kätevältä, että Sakke on ajatellut 

laajentaa profiilin kiinnostuksenkohteita 

myös muiden liikuntapuistojen alueelle.
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5.1 Johtopäätökset
Kaupunkipelille muodostui useita tavoitteita. 
Aiemmin esiteltyyn ajatukseen tiedosta ja tietä-
myksestä (ks. kuva 3 s. 12) viitaten Kaupunkipe-
liä voidaan ajatella prosessina, joka kasvattaa 
sekä suunnittelija-asiantuntijan, että paikalli-
sen asiantuntijan tietämystä. Molemminpuolis-
ta tietämyksen karttumista voidaankin pitää pe-
lin tärkeimpänä tavoitteena, sillä juuri siihen 
ympäristön laadun paraneminen perustuu:  
lopputuloksena on laadukkaampia lähtötietoja 
ja laadukkaampia suunnitelmia. Tätä suurem-
paa tavoitetta seuraavat muut tavoitteet (ks. 
kuva 79). 

Osa tavoitteista on helpompi saavuttaa kuin toi-
set: Sovelluksen käyttäjille suunnattu osa ja sen 
käyttöliittymä voidaan toteuttaa suhteellisen 
nopealla aikataululla. Koko prosessin kokoami-
nen vaatii jo paljon enemmän tuotekehitystä ja 
resursseja, sillä taustalle vaaditaan hyvin mo-
nenlaista tekniikkaa (ks. s. 92). Käyttöliittymän 
huolellinen suunnittelu on  kuitenkin ensiarvoi-
sen tärkeää, sillä tavoitteiden toteutumisen 
edellytys on se että Kaupunkipelille saadaan tar-
peeksi pelaajia. Ensimmäiset mielikuvat ratkai-
sevat, päätyykö ensikertalainen käyttämään so-
vellusta jatkossakin. 

Laadukkaampaa lähtötietoa 
suunnitteluun

• Laajempi otanta
• Vastaajien parempi tietopohja

Helpommin hyödynnettävää tietoa
• Kategoriat, suodatettavuus
• Yhteensopivuus suunnittelu- 

ohjelmistojen kanssa
Käyttäjien mielipiteet mukaan jo 
varhain

• Vältetään ristiriitoja

Helpommin lähestyttävää 
materiaalia

• Havainnollisuus, visuaalisuus
• Selkeys

Helpompaa osallistumista
• Nopeus
• Hyvä käyttöliittymä

Tietoa muiden käyttäjien 
mielipiteistä
Jatkuva vuorovaikutus
Tietoa vaikuttavuudesta

Kuva 79. Kaupunkipeli prosessina ja sen tavoitteet

Tietämys
karttuu

Tietämys
karttuu
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Esimerkiksi viitemallien tuottaminen ja niiden 
tarkka asemoiminen maisemaan saattaa vaatia 
useamman vuoden työtä. Jotta olisi  kuitenkin 
mahdollista päästä kehittämään ja testaamaan 
kaupunkipeliä, voidaan jatkotutkimuksissa tar-
kastella erilaisia ratkaisuja viitemallien korvaa-
miseksi alkuvaiheessa. Sovelluksen ensimmäi-
sissä versioissa kolmiulotteisten mallien sijaan 
voitaisiin tarkastella esimerkiksi kaksiulotteisia 
kuvia. Varsinaisen sovelluksen kehittämisen li-
säksi jatkotutkimuksen aihetta on siinä miten 
käyttäjien tietämystä kasvatetaan, eli miten tie-
toa kategorisoidaan ja esitetään käyttäjille. Ku-
ten työssä mainittiin (ks. s. 74), sovelluksen 
avulla voitaisiin kasvattaa käyttäjien tietämystä 
kaupunkien viheraluestrategioista. Lisäksi voi-
taisiin kasvattaa ymmärrystä muun muassa 
ekosysteemipalveluista ja siitä miten erilaiset 
valinnat vaikuttavat ekosysteemipalveluiden 
määrään.

On myös tiedostettava, että koko prosessin yh-
distäminen laajempaan kontekstiin, tietomalli-
pohjaiseen suunnitteluun on mahdollista, mut-
ta toistaiseksi vielä suhteellisen kaukana useiden 
maisema- ja kaupunkisuunnittelijoiden arjesta. 
Tämän kaltaiset suuret muutokset työskentely-
tavoissa vievät aikaa ja vaativat taitavaa muu-

tosjohtajuutta. Toisaalta voidaan ajatella, että 
niin sanottujen pehmeiden arvojen kuten vuo-
rovaikutuksen ja käyttäjäkokemusten lisäämi-
nen tietomallimaailmaan  saattaa tehdä  
uudesta työtavasta myös helpommin lähestyt-
tävämmän osalle suunnittelijoista.  On tärkeää 
käsittää, että tietomallinnus on vain tapa hallita  
monenlaista, abstraktia ja aineetontakin tietoa 
- ei vain konkreettisia elementtejä ja rakenteita. 
Tässä maisema-arkkitehdit voivatkin toimia 
suunnannäyttäjinä ja viedä tietomallinnusta ja 
siihen liittyvää teknologiaa monipuolisempaan 
suuntaan.

Kuten aiemmin on mainittu, työn visiossa esi-
tellyn Kaupunkipelin konseptin ei ole tarkoitus 
olla valmis käyttöliittymä. Sovelluksen jatko-ke-
hitys tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä alan am-
mattilaisten kanssa. Käytännössä heti työtä aloi-
tettaessa ja aiheeseen syventyessä tuli ilmi, että 
alan teknologia kehittyy jatkuvasti ja erilaisia 
osallistamisen sovelluksia kehitetään parhail-
laan. Keskustelut eri alojen asiantuntijoiden 
kanssa olivat kuitenkin aina innostavia ja opet-
tavaisia. Usein löytyi uusia termejä, joiden avul-
la pääsi samaa aihepiiriä sivuavien  tutkimusten 
jäljille.  Lisäksi Suomessa on tutkittu hyvin pe-
rusteellisesti osallistamista kaupunkisuunnitte-

lun näkökulmasta. Marketta Kytän työryhmä on 
tehnyt Aalto-yliopistossa tutkimustyötä paikka-
tietoon perustuvaan osallistamiseen ja Pehmo-
GIS-järjestelmään liittyen. Myös Aija Staffans on 
tutkinut  osallistamista  vuosia ja käsitellyt  
aihetta muun muassa väitöskirjassaan. (Aalto-
yliopisto 2014b, Staffans 2004) Näin ollen tässä 
työssä ei ollakaan merkittävästi uusien kysy-
mysten äärellä, kun pohditaan osallistamiseen 
liittyvää problematiikkaa. 

Olennaista tässä työssä on, että osallistamista ja 
uusimpia digitaalisia työvälineitä on tarkasteltu 
maisema-arkkitehdin näkökulmasta ja keskityt-
ty luomaan hyvin konkreettiset työkalut julkis-
ten ulkotilojen kehittämiseen. Osallistamiseen, 
suunnitteluun ja kaavoitukseen liittyy hyvin 
paljon vaikuttavia osatekijöitä ja poliittisia pää-
määriä, joten tuntui raikkaalta yksinkertaistaa 
aihetta ja luoda selkeitä kategorioita meitä kaik-
kia koskettaville kysymyksille: Minkälaiset ele-
menteistä julkisten ulkotilojen käyttäjät pitävät? 
Mikä tekee heidän olonsa turvalliseksi?  Minkä-
laisia elementtejä käyttäjät toivoisivat juuri tä-
hän paikkaan? Minkälaista lisätietoa he kaipai-
sivat päätöstensä tueksi?
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5.2 Yhteenveto
Työn tarkoituksena oli pohtia, miten digitaalis-

ten vuorovaikutus- ja havainnollistamistyöka-

lujen avulla voitaisiin tuottaa laadukkaampia 

suunnitelmia ja viihtyisämpää elinympäristöä.

Johdannossa esiteltiin työn tavoitteet ja tutki-
muskysymykset. Päästäksemme sisään aihee-
seen oli tarpeen tehdä katsaus nykyisiin vuoro-
vaikutuksen keinoihin. Katsauksen perusteella 
pystyttiin määrittelemään selkeät tarpeet, joita 
voitaisiin pitää ohjenuorina uutta sovellusta ke-
hitettäessä. Lisäksi luotiin systeemi, jossa osal-
listaminen on osa laajaa, tietomallinnukseen pe-
rustuvaa prosessia (ks. s. 14).

Toisessa luvussa tutustuttiin tarkemmin osallis-
tamisen keskeisiin periaatteisiin. Tässä työssä 
osallistaminen ajatellaan prosessina, joka jakau-
tuu kolmeen vaiheeseen: suunnitteluun, käyt-
töön ja ylläpitoon. Vaiheet eivät seuraa toisiaan 
kronologisessa järjestyksessä vaan ne limittyvät 
ja vaikuttavat toisiinsa ja kussakin vaiheessa syn-
tyy tietoa, jota voidaan hyödyntää seuraavissa 
vaiheissa. Lisäksi toisessa luvussa perehdyttiin 
osallistumisen ja osallistumattomuuden  syihin. 
Tämän avuksi osana työtä toteutettiin internet-

kysely, jonka vastausten perusteella pystyttiin 
kartoittamaan ympäristön suunnittelun seuraa-
misen aktiivisuutta ja siihen osallistumisen aktii-
visuutta (ks. liite 1). Oleellista kyselyn vastausten 
analysoinnissa oli jaottelu henkilöihin jotka 
työskentelevät suunnittelutehtävissä ja henkilöi-
hin jotka eivät työskentele suunnittelutehtävis-
sä, sillä ennakko-oletusten mukaisesti suunnit-
telijat olisivat aktiivisempia ja kiinnostuneempia 
ympäristönsä suunnittelusta. Kyselyn vastaukset 
antoivatkin selviä viitteitä siitä,  että tietty osa 
ihmisistä on kiinnostunut suunnittelusta, mutta 
syystä tai toisesta he eivät osallistu. Tässä työssä 
kyseistä ryhmää kutsutaan tarkkailijoiksi. Kes-
keisimmät syyt  tämän ryhmän osallistumatto-
muuteen ovat ajanpuute, vaivalloisuus ja se että 
osallistumisella ei koeta olevan vaikutuksia. 
Tarkkailijoiden lisäsi käyttäjäprofiileiksi tunnis-
tettiin myös osallistujat ja välinpitämättömät.

Näiden vastausten perusteella saatiin lisää viit-
teitä sovelluksen kehittämistä varten. Lisäksi toi-
sessa luvussa kehitettiin käyttäjäprofiilit osallis-
tumisaktiivisuuden ja tiedostavuuden laajuuden 
perusteella. Tarkkailijat voidaan nähdä potenti-
aalisina uuden sovelluksen käyttäjinä, jo val-

miiksi aktiivisten osallistujien lisäksi.   
Tarkkailijoiden joukossa on myös niin sanottuja 
hiljaisia ryhmiä, jotka saattaisivat haluta osallis-
tua, mutta heidän mahdollisuutensa siihen ovat 
syystä tai toisesta rajatut.

Kolmannessa luvussa lähdettiin luomaan sovel-
lukselle sisältöä käyttäen työkaluna case-aluetta 
eli Helsingissä sijaitsevan Pikku Huopalahden 
puistoa. Puistosta tunnistettiin kohteet, joiden 
suunnittelukysymysten ratkomiseen tarvitaan 
vuorovaikutusta puiston käyttäjien kanssa.  
Näille alueille luotiin tehtävät ja lopuksi arvioi-
tiin, miten tapaus voidaan yleistää  ja muokata 
toimivaksi muillakin alueilla. 

Tapauksen analyysin perusteella työn neljän-
nessä luvussa luotiin visio, eli Kaupunkipelin 
konsepti. Konsepti sisältää  useita yksityiskoh-
tia, mutta karkeasti jaoteltuna siihen sisältyy 
kaksi erityyppistä peliä. Vertaa ja arvioi -pelissä 
suunnittelija valikoi ja tuottaa arvioitavat vaih-
toehdot, kun taas Sijoita ja suunnittele -pelissä 
käyttäjät voivat tuoda ideoita ja huomioita esille 
valmiiksi kategorisoitujen painikkeiden avulla.
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Kuva 80. Työn yhteenveto kaaviona

Katsaus
nykyhetkeen

(luku 1)

Kysely
(luku 2)

Case
(luku 3)

VISIO

MIKSI?

MITEN?

MITÄ?

KONSEPTI:
Kaupunkipeli

(luku 4)

Vertaa ja
arvioi

Sijoita ja
suunnittele

Johtopäätökset:
• Matalan kynnyksen osallistamissovellus » Laajemman käyttäjäjoukon ääni kuuluviin
• Selkeät kategoriat » Mielipiteiden helppo hyödyntäminen

Johtopäätökset:
• Visuaalisuuden lisääminen
• Käyttöliittymän houkuttelevuus ja käytettävyys
• Tiedon havainnollinen tarjoaminen
• Tavoitetaan käyttäjät siellä, missä he liikkuvat
• Pelillistäminen
• Tarjotaan mahdollisuudet sekä sosiaalisuuteen 

että anonymiteettiin

• Pelin sisällön luominen
• Tapauksen arviointi » Yleistäminen
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”To be a good architect you have to 

love people, because architecture 

is an applied art and deals with the 

frameworks for people’s lives.”

Ralph Erskine
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