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Abstract
Along with the ongoing digital transformation, eParticipation tools are establishing their position
in participatory urban planning practice. Despite social media being an essential part of the
everyday life for many citizens, it is still seeking its role in Finnish planning-related public
participation. The aim of this dissertation is to clarify the role of social media and its potential for
urban planning, and to promote the development of a well-functioning electronic participation
approach.
The research design is a combination of an in-depth case study, which was carried out in a
Finnish municipality through action research, and a broader survey and a workshop that focused
on the role of social media in the context of urban planning in Finland.
The theoretical framework builds on the tradition of participatory planning, and applies a
dualistic model of eParticipation and the concept of planning culture. A central part of the
framework is the concept of Extended Urban Planning, an approach that incorporates citizens' selforganization and people's everyday practices into planning. Based on the ﬁ ndings, the concept of
planning culture is then extended towards a technology-oriented planning culture that emphasizes
the impact of digitalization on urban planning.
Based on the results, three different roles are suggested for social media in Extended Urban
Planning: an interaction tool for participatory planning, a channel for bottom-up self-organization,
and a source of information that reﬂ ects everyday practices. However, the results show that the
prevailing Finnish planning culture is difﬁ cult to combine with the self-organizing features and
uncontrollability of social media.
The vague and conﬂ icting role of social media cannot be explained solely by planners' personal
experiences and attitudes, but is mediated by the conscious and unconscious elements of local
planning cultures, such as the Finnish urban planning culture with its strong roots in
comprehensive rationalist planning.
Open knowledge building and multidirectional interaction that integrates bottom-up selfo rg ani zat i o n w i t h ad mini s t rat ive t o p - d o w n p a rt i c i p at i o n h as b e e n p ro p o s e d as a s t a rt i ng p o i nt f o r
smart city planning. Based on the ﬁndings of this research, in order to adequately beneﬁt from the
potentials of the open and participatory citizen society also in the context of urban planning, this
a p p r o a c h t o g e t h e r w i t h t h e d i f f e re n t ro l e s o f s o c i a l m e d i a s h o u l d b e t a ke n i n t o a c c o u n t b o t h i n t h e
development of local planning practices, and in the digitalization of land use planning in general,
as well as in the ongoing renewal of the Finnish Land Use and Building Act.
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Tiivistelmä
Digitalisaation myötä sähköisen osallistumisen työkalut ovat vakiintumassa osaksi
vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun käytäntöjä. Vaikka sosiaalinen media on osa monen
kansalaisen arkipäivää, hakee se vielä paikkaansa suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa.
Väitöskirjan tavoitteena on selventää sosiaalisen median roolia ja antia kaupunkisuunnittelussa
sekä edistää toimivan sähköisen vuorovaikutuksen kehittymistä.
Tässä tutkimuksessa sähköisen vuorovaikutuksen innovaatioita tutkittiin ja kehitettiin
monimenetelmäisen toimintatutkimuksen keinoin yhdessä suomalaisessa kunnassa. Lisäksi
kaupunkisuunnittelun parissa työskentelevien kokemuksia ja odotuksia sosiaalisen median
käytöstä kartoitettiin laajalla kyselytutkimuksella ja asiantuntijatyöpajalla.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu vuorovaikutteisen suunnittelun perinteelle.
Tutkimukse ssa sove lle taan laaje nne tun kaupunkisuunnitte lun konse ptia, joka liittää pe rinte ise e n
kaupunkisuunnitteluun kansalaisten itseorganisoituvan toiminnan ja arkielämän käytännöt.
Lisäksi analysoinnissa sovelletaan suunnittelukulttuurin ja sähköisen osallistumisen
kaksijakoisuuden malleja. Tutkimus tuottaa tulkinnan teknologiaorientoituneesta
suunnittelukulttuurista, joka korostaa digitalisaation vaikutuksia kaupunkisuunnitteluun.
Tutkimustulosten valossa sosiaaliselle medialle esitetään laajennetun kaupunkisuunnittelun
konseptissa kolme erilaista roolia: osallistuvan suunnittelun viestinnän ja vuorovaikutuksen väline,
kansalaisten itseorganisoitumisen alusta sekä arkielämän käytäntöjä heijastavan informaation
lähde. Tulokset kuitenkin osoittavat, että vallitsevaan suunnittelukulttuuriimme sosiaalinen media
on vaikeasti sovitettavissa erityisesti sen itseorganisoituvuuden ja hallitsemattomuuden vuoksi.
Sosiaalisen median epäselvä ja ristiriitainen rooli ei selity ainoastaan kaupunkisuunnittelijoiden
henkilökohtaisilla kokemuksilla ja asenteilla, vaan taustalla vaikuttavat myös paikalliset
suunnittelukulttuurit sekä niihin liittyvät monet tiedostetut ja tiedostamattomat tekijät, kuten
suomalaiselle kaupunkisuunnittelulle tyypillinen komprehensiivis-rationalistinen
suunnitteluperinne.
Tulevaisuuden älykkäälle kaupunkisuunnittelulle on ehdotettu lähtökohdaksi avointa
tiedonrakentamista ja monensuuntaista sähköistä vuorovaikutusta, joka mahdollistaa myös
alhaalta ylös ohjautuvan, sosiaalisen median tapaan itseorganisoituvan osallistumisen ja
vaikuttamisen integroitumisen hallintojohtoiseen kaupunkisuunnitteluun. Jotta avoimen ja
vuorovaikutteisen kansalaisyhteiskunnan voimavarat voisivat kanavoitua kaupunkisuunnitteluun,
tämä tutkimus esittää, että sosiaalisen median eri roolit tulisi ottaa huomiooon niin paikallisten
suunnittelukäytäntöjen kehittämisessä kuin suunnittelun tietojärjestelmien kehityksessä että
maankäyttö- ja rakennuslain meneillään olevassa uudistamisessa.
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Sammandrag
Ge nom digitalise ringe n är ve rktygen för elektroniskt de ltagande på god väg att etable ra sig som
en del av metoderna för interaktiv stadsplanering. Även om sociala medier är en del av vardagen
för många medborgare, söker de fortfarande sin plats i den ﬁ nländska stadsplaneringen. Syftet
med avhandlingen är att skapa klarhet i de sociala mediernas roll och behållning i stadsplaneringen
samt främja utvecklingen av fungerande elektronisk interaktion.
I den här avhandlingen granskades och utvecklades innovationerna för elektronisk interaktion
genom mångmetodisk aktionsforskning i en ﬁ nländsk kommun. En omfattande enkät och en
expertworkshop kartlade dessutom hurdana erfarenheter och förväntningar de som arbetar med
stadsplanering har av användningen av sociala medier.
Avhandlingens teoretiska referensram bygger på traditionen för interaktiv planering. I
avhandlingen tillämpas konceptet för utvidgad stadsplanering som kopplar traditionell
stadsplanering till medborgarnas självorganiserade aktiviteter och vardagslivets praxis. I
analyseringen tillämpas dessutom konceptet för planeringskultur och den tudelade modellen för
elektroniskt deltagande. Avhandlingen frambringar en tolkning av en teknologiorienterad
planeringskultur som betonar digitaliseringens verkningar för stadsplaneringen.
Med forskningsresultaten som bakgrund presenteras tre olika roller för sociala medier i
konceptet utvidgad stadsplanering: ett verktyg för den deltagande planeringens kommunikation
och interaktion, en plattform för medborgarnas självorganisation och en informationskälla som
speglar vardagens praxis. Resultaten visar dock, att sociala medier är svåra att anpassa till vår
rådande planeringskultur, särskilt på grund av dess självorganiserbarhet och okontrollerbarhet.
Sociala mediers tvetydiga och motsägelsefulla roll förklaras inte bara av stadsplanerarnas
pe rsonliga upplevelser och attityder, utan i bakgrunde n ﬁ nns också lokala plane ringskulturer och
många till dem relaterade medvetna och omedvetna faktorer, till exempel den starka rationalistiska
planeringstradition som är typisk för ﬁ nsk stadsplanering.
Öppet kunskapsbyggande och mångriktad elektronisk växelverkan, som också möjliggör bottomup -deltagande och likt de sociala medierna integrering av självorganiserande deltagande och
påve rkan i de n administrativa stadsplane ringe n, har före slagits som utg ångspunkt för framtide ns
intelligenta stadsplanering. För att dagens öppna och interaktiva medborgarsamhälles resurser ska
kunna kanaliseras i stadsplaneringen, framhåller avhandlingen att de sociala mediernas olika roller
tas i beaktande såväl i utvecklandet av lokal planeringspraxis som i utvecklingen av datasystem och
i den pågående markanvändnings- och bygglagsreformen.
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Esipuhe

”It’s not about bricks, it’s about people!” ~Lia Ghilardi

Kulttuurilähtöisen suunnittelun pioneerin, Lia Ghilardin lause kiteyttää sen,
mistä vuorovaikutteisessa ja ihmiskeskeisessä suunnitteluajattelussa on kyse.
Suunnittelemme ja rakennamme kaupunkia ihmisiä varten. Katseen kääntäminen rakennetusta ympäristöstä kohti siinä arkeaan eläviä ihmisiä on ollut kantava ajatus koko väitöstutkimukseni ajan. Ilman muita ihmisiä ei olisi tätä väitöskirjaakaan.
Ennen kaikkea haluan kiittää väitöskirjani valmistumisesta työni ohjaajaa,
TkT Aija Staffansia, sekä valvojaani, professori Marketta Kyttää. Heidän kannustava asenteensa ja usko työni merkityksellisyyteen on ollut ratkaisevaa tutkimusprosessin eri vaiheissa. Heille kuuluu myös kiitos mahdollisuudesta viimeistellä väitöskirjani Aalto-yliopistossa tammikuussa 2020 käynnistyneessä
FINEST Twins -tutkimushankkeessa, joka antaa minulle myös mahdollisuuden
jatkaa työskentelyä sähköisen osallistumisen tutkimuksen ja kehityksen parissa.
Suuret kiitokset myös perusteellisen arviointityön tehneille esitarkastajille,
VTT Sampo Ruoppilalle ja FT Johanna Ylipullille. He paneutuivat tutkimukseni
sisältöön syvällisesti ja antoivat rakentavaa palautetta kannustaen kehittämään
tämän yhteenveto-osan sisältöä pidemmälle jäsentyneemmäksi kokonaisuudeksi.
Väitöskirjaprosessini on ollut kokonaisuudessaan yli kymmenen vuoden
matka, jonka varrella monet ihmiset ovat olleet mukana vaikuttamassa lopputulokseen. Nyt on aika kiittää heitä kaikkia, jotka ovat edesauttaneet työtäni
matkan varrella.
Tieteellisten artikkelien kirjoittamisen alkumetreillä yhteiskirjoittajat olivat
korvaamaton tuki. Omat väitöskirjansa jo julkaisseet, TkT Susa Eräranta ja TkT
Maarit Kahila-Tani kirjoittivat kanssani ensimmäisen väitöskirja-artikkelini,
joka liittyi sähköisen osallistumisen soveltamiseen ideakilpailuissa.
Tapaustutkimukseni Sipoossa vuosina 2013-2016 ovat keskeinen osa väitöskirjaani, joten kiitos niiden mahdollistamisesta kuuluu silloisille esihenkilöilleni, kaavoituspäällikkö Matti Kanervalle ja vt. kehitysjohtaja Pekka Söyrilälle

sekä sipoolaisille kollegoilleni. Moni työyhteisössämme osallistui tavalla tai toisella tapaustutkimusten toteuttamiseen, joten kiitokset kuuluvat tasapuolisesti
kaikille. Erityisesti haluan kiittää paikkatietoinsinööri Tuija Tzoulasta asiantuntevasta GIS-avusta ja yhteiskirjoittamisesta, vs. yleiskaavapäällikkö Eveliina
Harsiaa yhteisistä konferenssiesityksistä, kaavoituskoordinaattori Suvi Kaskea
ponnekkaasta vuorovaikutteisen suunnittelun edistämisestä, kaavoitusarkkitehti (nyk. kaavoituspäällikkö) Jarkko Lyytistä avarakatseisesta asenteesta, Birgitta Smedsiä ruotsinkielen käännöksistä, Barbro Lindströmiä kaikesta valmisteluavusta ja vuorovaikutussuunnittelija Virva Korkeamäkeä luovuudesta ja ripeydestä käytännön järjestelyissä. Kiitos myös maisema-arkkitehti Sirkku
Huiskolle, joka johdatteli minut mukaan kulttuurisuunnittelun monialaiseen
yhteistyöhön Sipoossa. Sitä kautta avautui ainutlaatuinen tilaisuus ihmiskeskeisen suunnitteluotteen kehittämiseen yhdessä kunnan kulttuuripalveluiden
kanssa. Yhteiset keskustelut ja opintomatkat kulttuuripalveluiden Anne Laitisen ja Katja Sågbomin kanssa avasivat ymmärrystä laajasta kulttuurikäsityksestä.
Merkittävää tukea tutkimukselleni olen saanut myös Helsingin yliopiston tutkijoilta. Vuosina 2015-2017 tein yhteistyötä Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hankkeessa Pasi Mäenpään ja Maija Faehnlen kanssa. Hankkeen
rinnalla toiminut aktivismiopintopiiri oli minulle tärkeä vertaistuen antaja. Yhdessä Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen tutkijan
Vuokko Heikinheimon kanssa toimme sosiaalisen median datan hyödyntämisen näkökulmaa edellä mainitun hankkeen työpajaan helmikuussa 2017.
Väitöskirjani valmistumiseen ja tämän yhteenvedon suuntaamiseen vaikutti
viime vuosina myös työskentely ympäristöministeriön Rakennetun ympäristön
osastolla osallistumiseen ja tulevaisuuden digikaavoitukseen liittyvien kysymysten parissa. Moni ministeriökollega vaikutti ajatteluuni. Heistä haluan erityisesti kiittää osallistumisen ja vuorovaikutuksen lainsäädäntöön uraauurtavasti vaikuttanutta rakennusneuvos Matti Laitiota sekä tulevaisuuden digikaavoituksen suunnannäyttäjiä, Minna Perähuhtaa, Juhana Rautiaista, Satu Taskista, Topi Tjukanovia sekä Juha Nurmea. Erityiskiitokset haluan osoittaa esimiehelleni, rakennusneuvos Matti Vatilolle, joka kannusti väitöskirjani viimeistelyyn ja tarjosi mahdollisuuden opintovapaaseen tämän yhteenvedon kirjoittamista varten kesällä 2019.
Sydämelliset kiitokseni haluan vielä osoittaa läheisilleni ja ystävilleni, jotka
ovat pysyneet lähelläni ja kärsivällisesti kuunnelleet pohdintojani tutkimustyöni eri vaiheissa.

Sipoon Pohjois-Paippisissa, 6. syyskuuta 2020
Pilvi Nummi
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Kirjoittajan kontribuutio

Artikkeli 1: Web-based Public Participation in Urban Planning Competitions
Kirjoittajat aakkosjärjestyksessä: Kirjoittaja vastasi kokonaisuudessaan Sipoon Jokilaakson tapaustutkimuksesta ja osallistui artikkelin kirjoittamiseen.
Kirjoittaja ei osallistunut Vaasan Palosaaren salmen tapaustutkimukseen. Maarit Kahila-Tani oli päävastuussa artikkelin kirjoitusprosessista ja rakenteesta
sekä toteutti Vaasan Palosaaren salmen tapaustutkimuksen. Susa Eräranta oli
päävastuussa artikkelin johdannosta ja teoriataustasta. Kaikki kirjoittajat osallistuivat tasaveroisesti artikkelin muiden osioiden kirjoittamiseen.

Artikkeli 2: Engaging Citizens in Cultural Planning with a Web Map Survey
Päävastuullinen tutkija ja kirjoittaja: päävastuu tapaustutkimuksen suunnit-telusta ja toteuttamisesta sekä artikkelin kirjoittamisesta. Kirjoittaja ei ole itse toteuttanut paikkatietoanalyyseja. Tuija Tzoulas toteutti tutkimuksessa paikkatietoanalyysit ja osallistui tapaustutkimuksen toteuttamiseen osallistumalla mm.
karttakyselyn sisällön suunnitteluun ja tulosten analysointiin sekä osallistui artikkelin kirjoittamiseen toisena kirjoittajana.

Artikkeli 3: Crowdsourcing Local Knowledge with PPGIS and Social Media for
Urban Planning to Reveal Intangible Cultural Heritage
Päävastuullinen tutkija ja ainoa kirjoittaja.

Artikkeli 4: Social Media Data Analysis in Urban e-Planning
Päävastuullinen tutkija ja ainoa kirjoittaja.

Artikkeli 5: ”Ei kaupunkisuunnittelu ole mikään tykkäämisjuttu”. Sosiaalisen
median mahdollisuudet ja esteet kaupunkisuunnittelussa
Päävastuullinen tutkija ja ainoa kirjoittaja.

1. Johdanto

1.1

Tutkimuksen aihepiiri ja lähtökohdat

Tämä tutkimus tarkastelee sähköistä osallistumista ja verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta keskittyen erityisesti sosiaalisen median rooliin suomalaisessa
kaupunkisuunnittelussa. Näkökulmani on käytäntölähtöinen ja pohjautuu kaupunkisuunnittelijoiden kokemuksiin. Käytännön suunnittelutyöhön kytkeytyvissä tapaustutkimuksissa olen tutkinut sähköisen osallistumisen innovaatioiden kehittämistä ja soveltamista kaupunkisuunnittelussa. Sosiaalisen median
roolia olen puolestaan tutkinut kaupunkisuunnittelijoiden näkemyksiä kartoittavien menetelmien avulla. Teoreettisesti tutkimukseni nojautuu kommunikatiiviseen suunnitteluteoriaan pohjautuviin vuorovaikutteisen suunnittelun lähestymistapoihin (Forester, 1999; Healey, 2006; 2012; Innes & Booher, 2004)
sekä kahteen teoreettiseen malliin, Othengrafenin (2014) kuvaamaan suunnittelukulttuurin käsitteeseen sekä Porwolin, Ojon ja Breslinin (2013a; 2013b;
2018) sähköisen osallistumisen kaksijakoisuuden malliin. Laajennetun kaupunkisuunnittelun konsepti (Staffans & Horelli, 2014; Wallin 2019) on keskeinen osa tutkimuksellista viitekehystä.
Väitöskirjatyöni yhtenä tavoitteena on ollut vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun ja siihen liittyvän tutkimuksen välisen sillan rakentaminen sähköisen
osallistumisen ja vuorovaikutuksen kontekstissa. Tämä tavoite on ohjannut tekemistäni koko tutkimustyön ajan tutkimuskysymysten asettamisesta ja menetelmien valinnasta aina tulosten tulkintaan ja yhteenvedon kirjoittamiseen. Tavoite perustelee myös väitöskirjani johdanto-osan kielivalintaa. Toivon, että
suomenkielinen johdanto tavoittaa akateemisen yleisön lisäksi suomalaisen
kuntakentän toimijoita, maankäytön ja suunnittelun tietojärjestelmien kehittäjiä sekä maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön valmistelijoita mahdollisimman laajasti. Olen myös pyrkinyt huomioimaan kohdeyleisön johdannon kieliasussa ja tutkimusten tulosten viestinnässä. Käytännön toimijoille antoisimpien osien uskon löytyvän tutkimuksen tuloksista (luku 4, s.61 ja luku 5, s.81)
sekä johtopäätöksistä (kappale 6.1, s.94). Myös suomalaisen suunnittelukulttuurin piirteiden kuvaus voi olla kiinnostavaa luettavaa käytännön kaupunkisuunnittelun parissa toimiville (kappale 2.1.6, s. 31).
Tarkastelen sosiaalista mediaa, sen mahdollisuuksia ja rajoituksia kansalaisten osallistumiseen ja osallisuuteen kytkeytyen. Osallistumisen jäsentämiseen
ovat vakiintuneet hallintoprosessien eri vaiheisiin liittyvät nimitykset, kuten
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tieto-osallisuus, valmistelu- tai suunnitteluosallisuus ja päätösosallisuus (Pikkala, 2006). Tutkimukseni kannalta keskeisiä osallisuuden muotoja ja vaiheita
ovat tieto-osallisuus, jonka voidaan katsoa tarkoittavan sekä kuntalaisten tiedonsaantia että kuulemista sekä suunnitteluosallisuus, jolla tarkoitetaan mahdollisuutta osallistua asioiden valmisteluun, ja joka on vuorovaikutuksen näkökulmasta tieto-osallisuutta syvempää (Bäcklund, 2007). Tutkimukseni ei tarkastele osallistumista ainoastaan osana virallisia kaavoitusprosesseja, joten
suunnitteluosallisuus kuvaa näkökulmaani vain, jos se ymmärretään laajasti
kaupunkisuunnitteluun liittyvänä osallistumisena ja osallisuutena. Tästä syystä
olen valinnut tutkimukseni kontekstiksi ns. laajennetun kaupunkisuunnittelun
konseptin (Staffans & Horelli, 2014; Wallin, 2019), jota esittelen tarkemmin
kappaleessa 1.2 (s. 14).
1.1.1

Sähköisen osallistumisen tutkimus

Sähköinen osallistuminen on yleistynyt tarkoittamaan tieto- ja viestintäteknisten välineiden avulla osittain tai kokonaan tapahtuvaa kansalaisten suoraa osallistumista ja vaikuttamista demokraattisiin prosesseihin ja päätöksentekoon eri
hallinnon aloilla. Sähköinen osallistuminen voi liittyä esimerkiksi julkisten palveluiden yhteiskehittämiseen tai julkiseen keskusteluun ja mielipidevaikuttamiseen. Sähköinen osallistuminen on kehittynyt viimeisten vuosikymmenien
aikana edustuksellisen demokratian vahvistamisesta kohti määritelmää, joka
sisältää sekä hallinnon aloitteesta tapahtuvan osallistumisen että ruohonjuuritasolta nousevan kansalaisten valtaistumisen. (Tambouris ym., 2015) Sähköisen osallistumisen onkin esitetty jakautuvan kahteen eri luonteiseen osallistumiseen: hallintojohtoiseen, virallisten osallistumiskanavien kautta tapahtuvaan
kuulemiseen ja toisaalta kansalaislähtöiseen, yleensä sosiaalisessa mediassa itseorganisoituvaan toimintaan ja vaikuttamiseen. (Porwol ym., 2018)
Kaupunkisuunnittelun kontekstissa sähköinen osallistuminen liittyy sähköisen suunnittelun (e-planning) käsitteeseen, jolla tarkoitetaan erilaisten tieto- ja
viestintäteknisten välineiden hyödyntämistä suunnittelussa. (Anttiroiko, 2012;
Silva, 2010) Sähköisen suunnittelun on ennakoitu aiheuttavan suunnittelussa
paradigmamuutoksen, jota Anttiroiko (mt.) on kuvannut kahden erillisen, teknokraattisen ja demokraattisen kehityspolun nousuna. Internet-teknologian
kehittymisen myötä vuorovaikutteisen webin (Web 2.0) ominaisuudet ovat
mahdollistaneet demokraattisen sähköisen suunnittelun paradigman ja tutkimuspolun syntymisen, (esim. Anttiroiko, 2012; Silva, 2010) joka korostaa
avointa tiedonrakennusta ja vuorovaikutteisia suunnittelukäytäntöjä. (Anttiroiko, mt.) Digitalisaatiokehityksen vauhdittama sähköisen suunnittelun paradigmamuutos on parhaillaan käynnissä suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa
ja kaavoituksessa.
Tutkimukseni taustalla vaikuttaa erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana
nähtävissä oleva muutos suomalaisen kaupunkisuunnittelun suhtautumisessa
asukkaiden ja muiden toimijoiden tuottamaan informaatioon, niin sanottuun
paikalliseen tietoon (Staffans, 2004). Sähköiset osallistumisvälineet ja erityi-
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sesti paikkatietopohjaisten osallistumistyökalujen saatavuus ja käyttö suunnittelutyössä on lisääntynyt1. Viime vuosikymmenten aikana suunnittelukulttuuriimme on sekä lainsäädännön että tutkimuksen ja suunnittelijakoulutuksen
kautta vaikuttanut suunnittelun kommunikatiivinen käänne, mutta kiinnostus
kokemuksellisen tiedon kartoittamiseen kumpuaa myös suunnittelun sisällöllisestä muutoksesta: Paikkojen merkityksellisyys on noussut tavoitteena ympäristön funktionaalisen toimivuuden rinnalle (Vuorela, 1991). Merkityksellisyyteen kokemusten kautta pureutuva ympäristön koetun laadun tutkimus on tuonut maankäytön suunnitteluun osallistuvan paikkatiedon menetelmiä (esim.
Kahila-Tani, 2015; Kyttä & Kahila, 2006; Vartiainen, Nieminen, & Tanskanen,
2013). Digitaalisten välineiden on odotettu laajentavan osallistujajoukkoa, houkuttelevan nuorempia osallistujia, tarjoavan uusia ajasta ja paikasta riippumattomia osallistumismahdollisuuksia ja vähentävän osallistumisen vaatimien resurssien tarvetta (Fredericks & Foth, 2013). Karttapohjaisten kyselymenetelmien osalta on tutkimusnäyttöä siitä, että nämä odotukset ovat toteutuneet käytännössä (Kahila-Tani, Kyttä & Geertman, 2019).
Jo vuosia sitten tunnistetut, paikallisen ja kokemuksellisen informaation hyödyntämiseen liittyvät haasteet, kaupunkisuunnittelun virallisen tiedon ja niin
sanotun epävirallisen paikallisen informaation erillisyys ja linkittämisen tarve
(Kyttä & Kahila, 2006; Staffans, Rantanen, & Nummi, 2010), ovat suurelta osin
edelleen ratkaisematta. On myös esitetty, että sähköisen osallistumisen ja suunnittelun työkalut tulisi nähdä yhtenä kokonaisuutena, jossa sekä hallinnon viralliset että muut epäviralliset työkalut toimivat yhdessä tai toisiinsa linkittyen
(Saad-Sulonen, 2014). Kaavoituksen digitalisaatiokehityksessä huomiota on
viime aikoina kiinnitetty kaavatiedon rakenteellisen ja käsitteellisen (semanttisen) yhteentoimivuuden ohella eri lähteistä saatavan tiedon linkittämiseen,
missä tarkastelussa ovat ensisijaisesti erilaiset kaavoituksen lähtötiedot. Osallistumisen osalta on tarkasteltu lähinnä kaavoitusprosesseissa hallintolähtöisen
osallistumisen kautta kerättyä informaatiota, kuten esimerkiksi asukaskyselyiden yhteenvetoja sekä vuorovaikutustilaisuuksien raportteja. (Ympäristöministeriö & Sitowise, 2019)
Tehokkaan tiedolla ohjatun suunnittelun (knowledge-informed) yhdeksi esteeksi on tunnistettu kaupunkisuunnittelun käytäntöjä leimaava dokumenttipohjaisuus (Eräranta & Staffans, 2015). Dokumenttipohjaisuudella viittaan
käytäntöihin, joissa suunnitteluun liittyvää informaatiota käsitellään tietoteknisin välinein, mutta tallennetaan erillisiin tiedostoihin, joiden välillä ei ole yhteyttä. Esimerkiksi asemakaava nähdään silloin ”paperimaailmaan” perustuvana kaavakarttana tai tulosteena, eikä niinkään älykkäänä tietoaineistona, joka
olisi koneellisesti luettavissa. Helenius (2019) kuvaa tätä kaavoituksen tiedonhallinnan ongelmaa mustana laatikkona: tiedostopohjainen tiedon jalostaminen estää suunnitteluprosessin aikana tehdyn työn reflektoinnin ja vaikeuttaa
informaation jakamista. Kuntien tilanteet eroavat toisistaan: Joissain kunnissa
1

Tällä hetkellä Suomessa on markkinoilla kaksi osallistuvaan paikkatietoon perustuvaa kyselytyökalua, Maptionnaire ja Harava. Valtion toteuttama Sähköisen demokratian edistämis- ja
vauhdittamishanke (SADe-hanke) on omalta osaltaan jalkauttanut karttakyselymenetelmiä
kuntien maankäytön suunnitteluun.
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kaavoituksen digitalisaatio on merkittävästi pidemmällä kuin toisissa. Erityisesti suurissa kaupungeissa tietomallipohjainen suunnittelu ja tiedonhallinta
on jo pitkälle kehittynyttä. (Ramboll Finland Oy & Ubigu Oy, 2018; Ympäristöministeriö & Sitowise, 2019)
Sähköisen osallistumisen menetelmien ja välineiden ohella tutkijoiden mielenkiinto on kohdistunut vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin kehittämiseen. Kun suunnitteluprosessia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti, voidaan erottaa suunnittelun eri vaiheissa erilaisia tietotarpeita ja työskentelyn tapoja. Suunnitteluprosessi voidaan nähdä kommunikatiivisen toiminnan jatkumona, jossa vuorovaikutus vuoroin avautuu laajan yleisön osallistamiseen ja vuoroin sulkeutuu intensiiviseksi yhteistyöksi pienemmissä ryhmissä. On havaittu, että suunnitteluprosessiin liittyvässä osallistumisessa laaja
vuorovaikutus ja informaation keruu on korostunut suhteessa kerätyn tiedon
analysointiin ja kiteyttämiseen. Digitalisaatio voi edistää osallistumisen tehokkuutta ja tuloksellisuutta tarjoamalla uusia välineitä kerätyn informaation hallintaan, mutta sen lisäksi on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, miten informaatiota jalostetaan vuorovaikutteisesti osaksi suunnitelmaa. (Staffans, KahilaTani, Geertman, Sillanpää, & Horelli, 2020; Staffans, Kahila-Tani & Kyttä,
2020).
1.1.2

Sosiaalisen median suunnittelukäytön tutkimus

Erilaisista verkon keskustelufoorumeista ja sosiaalisen median ryhmistä on tullut areenoja, joissa paikkoihin liittyvistä merkityksistä keskustellaan. Haasteet,
jotka liittyvät sosiaalisen median käyttöön yleisesti julkisen sektorin ja kansalaisten välisen vuorovaikutuksen välineenä, ovat melko hyvin tiedossa (Porwol
ym., 2018). Kaupunkisuunnittelun kontekstissa sosiaalisen median käyttöä on
tutkittu kansainvälisesti melko runsaasti (esim. Afzalan & Evans-Cowley, 2015;
Fredericks & Foth, 2013; Kleinhans, van Ham & Evans-Cowley, 2015; Williamson & Ruming, 2019), mutta suomalaisessa vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun tutkimuksessa sen rooli on ollut toistaiseksi melko pieni. Suomessa tutkimus on liittynyt muun muassa kaupunkisuunnittelun käytäntöihin Helsingissä (Lapintie, 2017; Niitamo & Sjöblom, 2018) ja Tampereella (Bamberg,
2005) sekä konstruktiivisiin tapaustutkimuksiin Turussa, missä on kehitetty
uudenlainen sosiaalisen median mobiilisovellus (Ertiö, 2018; Lybeck, 2018)
sekä sosiaalisen median dataa hyödyntävä metodologia ja analyysiväline (Cerrone, Lehtovuori & López Baeza, 2018). Tämä tutkimus täydentää aiempaa aihepiirin tutkimusta tarkastelemalla sähköisen osallistumisen ja sosiaalisen median käyttöä kaupunkisuunnittelijoiden näkökulmasta osana suomalaista suunnittelukulttuuria. Tutkimuksessa näkökulma laajenee yhden kunnan vuorovaikutteisten toimintatapojen tarkastelusta koko Suomen mittakaavaan toteuttamani kyselytutkimuksen kautta.
Tutkimuskohteena sosiaalinen media on monimuotoinen ja jatkuvasti muuntuva, joten sen tarkka käsitteellinen määrittely on vaikeaa. Sosiaalisen median
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käsitettä voidaan lähestyä paitsi teknologian, palveluiden2, sisältöjen ja yhteisöjen näkökulmasta, myös yhteiskunnallisena ilmiönä. Sosiaalisen media mahdollistava verkko (internet) voidaan nähdä toisaalta ”organisoitumisen ja vaikuttamisen tilana”, joka tarjoaa ihmisille erilaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen välineitä, sekä toisaalta teknologisena alustana, johon erilaiset viestintävälineet voivat kytkeytyä (Aula, Matikainen, & Villi, 2006). Mäenpää ja Faehnle
(2016; 2017) korostavat sosiaalisen median roolia yhteiskuntaa muuttavana ilmiönä, ”organisoitumisen tilana”, joka mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan uudelleen muotoutumista, yksittäisistä ihmisistä lähtevän, niin sanotun neljännen
sektorin toiminnan ja vaikuttamisen kautta. Itseorganisoituva toiminta sosiaalisessa mediassa voi olla monenlaista vaikuttamista toisten ihmisten auttamisesta tapahtumien järjestämiseen ja muuhun oman yhteisön auttamiseen. Vaikuttaminen kaupunkisuunnitteluun on yhdenlaista kaupunkiaktivismia. (Mäenpää & Faehnle, 2016; 2017). Sosiaalisessa mediassa organisoituvien ryhmien
luonne voi vaihdella spontaaneista, yhden asian verkostoista sosiaalisiin liikkeisiin, joiden toiminta alkaa lähentyä poliittista vaikuttamista ja saada organisaatiomaisia piirteitä. Yksi esimerkki tällaisesta sosiaalisen median kautta pitkälle
organisoituneesta toimijasta on Facebookissa toimiva Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä. (Laaksonen & Porttikivi, 2015) Palaan sosiaalisen median käsitteeseen uudelleen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen yhteydessä (kpl 2.3, s.
44).
Vuonna 2019 61 % suomalaisista oli käyttänyt jotain yhteisöpalvelua eli sosiaalisen median kanavaa viimeisen kolmen kuukauden aikana. Käyttö jakautuu
epätasaisesti eri väestöryhmien välillä. Ikäryhmien väliset erot ilmenevät siten,
että nuorimmissa ikäryhmissä käyttö on yleisintä ja vanhimmissa ikäryhmissä
vähäisintä. Eroja löytyy myös sosioekonomisten taustojen suhteen: Esimerkiksi
korkeasti koulutetut käyttävät sosiaalista mediaa todennäköisemmin kuin keskiasteen koulutuksen saaneet ja ero perusasteen koulutuksen tasoon on vielä
suurempi. Lisäksi sosiaalisen median käyttö on yleisempää pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen suurissa kaupungeissa kuin pienissä kaupungeissa ja
maaseudulla. (SVT, 2019) On siis selvää, että sosiaalisen median kautta ei voida
tavoittaa edustavaa otosta kansalaisista. Sosiaalisen median mahdollisuuksien
ohella tutkijat ovatkin tuoneet esiin, että sähköinen vuorovaikutus edellyttää
rinnalleen myös perinteisiä menetelmiä, jotta voidaan tavoittaa myös teknologian ulottumattomissa olevat kohderyhmät. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota
siihen, ettei eriäviä ääniä marginalisoida voimakkaiden toimijoiden kustannuksella. (Kleinhans ym., 2015)

2

Sosiaalisen median palveluita on satoja, ellei tuhansia, ja uusia palveluita syntyy ja kuolee
kaiken aikaa. Ne ovat internet-palveluita, jotka mahdollistavat käyttäjilleen helpon sisällön
tuotannon ja jakamisen sekä aina jonkinlaisen vuorovaikutuksen muiden käyttäjien kanssa.
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yleisimmät some-palvelut Suomessa ovat sisällönjakopalveluita (YouTube, Instagram), yhteisöpalveluita (Facebook) ja pikaviestipalveluita (WhatsApp,
Facebook Messenger). Suosittuja ovat myös blogit ja mikroblogiksi luokiteltava Twitter. (DNA,
2019)
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Lisäksi on huomioitava, että erilaisissa sosiaalisen median palveluissa painottuvat eri käyttötarkoitukset ja käyttäjäryhmät. (Kleinhans ym., 2015) Esimerkiksi Instagramissa jaetaan visuaalista materiaalia, joka voi paljastaa käyttäjiensä kokemuksia ja toimintaa fyysisessä ympäristössä. Twitterissä puolestaan
raportoidaan siitä, mikä juuri nyt tapahtuu, joten käyttäjien tuottama sisältö voi
antaa informaatiota ihmisten toiminnasta ja läsnäolosta. Informaation hyödynnettävyys kaupunkisuunnittelussa kuitenkin paljolti riippuu siitä, sisältääkö aineisto paikkatietoa ja onko dataa riittävästi saatavilla. (Martí, Serrano-Estrada
& Nolasco-Cirugeda, 2019) Yhteisöpalvelut, joissa ihmisten väliset verkostot perustuvat suurelta osin reaalimaailman yhteyksiin (kuten Facebook), voivat olla
toimivia paikkasidonnaisten verkostojen luomiselle ja siten hyödyllisiä vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun kontekstissa (Evans-Cowley, 2010).
Virheellisen tiedon leviäminen ja keskusteluiden polarisoituminen sosiaalisessa mediassa ovat ajankohtaisia ongelmia, joihin myös tutkijat ottavat kantaa
ja etsivät mahdollisia ratkaisuja. Aiemmin on ajateltu, että käyttäjien altistaminen faktatiedolle ja vastakkaista kantaa edustaville mielipiteille hillitsisi polarisoitumista. Sittemmin on kuitenkin havaittu, että saattaakin olla niin, että vastakkaisille näkökulmille altistaminen voi entisestään kärjistää mielipiteitä tietyissä tilanteissa ja vahvistaa sosiaalisen median ryhmien välistä polarisoitumista. (Bail ym., 2018; Nelimarkka, Laaksonen & Semaan, 2018) Kaupunkisuunnittelun kontekstissa tämä tarkoittaa nähdäkseni sitä, että faktatiedon jakamisen lisäksi tarvitaan keskitien keskustelua, joka avaa suunnittelun taustoja
monipuolisesti ja neutraalisti. On kuitenkin epäselvää, mikä taho tätä neutraalia keskustelua rakentaisi, sillä kuten esimerkiksi Forester (1999) toteaa, suunnittelijakaan ei ole arvovapaa toimija kaupunkisuunnittelussa. Luottamuksen
lisääminen verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta kohtaan edellyttää kuitenkin
ennen kaikkea, että sosiaalisen median käyttöön ja siihen liittyviin tietoturvan
ja yksityisyyden ongelmiin kiinnitetään huomiota kansainvälisesti. (Tambouris
ym., 2015)
Sosiaalisen median suunnittelukäytön tutkiminen liittyy muuhun kaupunkisuunnittelun sähköisen osallistumisen metodologiseen tutkimukseen. Viimeisimmät suomalaiset aihepiirin väitöstutkimukset ovat käsitelleet suunnitteluprosessin kehittämistä osallistuvan paikkatiedon keinoin (Kahila-Tani, 2015),
mobiiliosallistumista (Ertiö, 2018), sähköisen osallistumisen käyttäjäkeskeistä
kehittämistä (Saad-Sulonen, 2014), teknologiatuetun jatkuvan vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin kehittämistä (Soudunsaari, 2016) sekä internetin hyödyntämistä alueiden suunnittelussa (Bamberg, 2012). Digitalisaation tuomat
uudet mahdollisuudet kokemuksellisen informaation kartoittamiseen ovat jo
jossain määrin uudistaneet suunnittelukulttuuriamme (Ertiö, 2018; KahilaTani, 2015; Lybeck, 2018), mutta haasteita on edelleen informaation hyödyntämisessä, tiedon rakentamisessa ja vaikuttavuudessa suunnitteluun (KahilaTani, 2015). Kaupunkisuunnittelun on kyllä arvioitu muuttuneen avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi, kun suunnitteluun liittyvää tietoa on ryhdytty laajemmin julkaisemaan internetissä (Lapintie, 2017; Soudunsaari, 2016), mutta
esimerkiksi asukkaiden tuottaman kokemuksellisen informaation systemaattisessa hyödyntämisessä on vielä kehitettävää (Kahila-Tani, 2015; Nyberg, 2019).
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Myöskään sosiaalisen median sisältöjen hyödyntämiseen tai verkkokeskustelujen seuraamiseen ole vielä kehitetty kaupunkisuunnittelijoiden helposti saatavilla olevia, suunnittelutyötä tukevia välineitä.
Perinteisessä kaavoituskeskeisessä kaupunkisuunnittelussa järjestetty osallistuminen on saanut viime vuosina rinnalleen aiempaa enemmän suunnitteluprosessien ulkopuolella tapahtuvaa vaikuttamista. Sähköinen osallistuminen ei
enää määrity ainoastaan hallintojohtoisena osallistamisena, vaan käsite voi sisältää myös kansalaisten itseorganisoituvan osallistumisen (Saad-Sulonen,
2014; Wallin, 2019). Sosiaalinen media on tuonut mukanaan monipuolisia
mahdollisuuksia ihmisten omaehtoiselle vaikuttamiselle, ja edellyttää nyt suunnitteluorganisaatioilta uudenlaista asennetta ja suhtautumista aktiivisiin kuntalaisiin. Itseorganisoituva vaikuttaminen herättää kaupunkisuunnittelussa kysymyksiä, kuten esimerkiksi, miten suhtaudutaan kansalaisten itse laatimiin
suunnitelmiin ja miten kaupunkiaktivismi voidaan ottaa vastaan voimavarana
hallinnossa (Mäenpää & Faehnle, 2016), tai miten kaupunkisuunnittelijat kokevat sosiaalisessa mediassa käytävän keskustelun (Niitamo & Sjöblom, 2018).
Tämä tutkimus vahvistaa aiempien tutkimusten havaintoja siitä, että sosiaalisen median rooli kaupunkisuunnittelussa on epäselvä ja ristiriitainen (esim.
Mäenpää & Faehnle, 2016; Niitamo & Sjöblom, 2018). Keskeinen ja toistaiseksi
ratkaisematon sosiaaliseen mediaan liittyvä kysymys näyttää olevan, miten kansalaislähtöinen alhaalta ylös ohjautuva vuorovaikutus kytkeytyy toimivalla ja
vaikuttavalla tavalla kaupunkisuunnittelun puitteissa toteutettavaan hallintojohtoiseen osallistumiseen ja kaupunkisuunnittelun virallisiin prosesseihin
(Wallin, 2019). Porwol, Ojo ja Breslin (2013a; 2013b; 2018) esittävät ratkaisuksi
työkalua, joka mahdollistaa sosiaalisen median sisältöjen seurannan ja yhdistämisen hallintojohtoisen osallistumisen kautta kertyneeseen dataan. Kaupunkisuunnittelun tutkijat kuitenkin katsovat, että kysymys on laajemmasta ja monisyisemmästä haasteesta, jonka ratkaisemiseen eivät pelkät tekniset työkalut
riitä. Esimerkiksi Lapintie (2017, 14) toteaa, ”Pelkät välineet tai työvoiman palkkaaminen mielipiteitä seulomaan eivät toisaalta kuitenkaan riitä, ellei vuorovaikutusta nähdä tapana tuottaa tietoa ja hahmottaa ympäristön merkityksellisyyttä – sitä, joka syntyy vain ympäristössä elämällä ja siihen kiinnittymällä.”
Toisin sanoen, sosiaalisen median rooli kaupunkisuunnittelussa ei ole vain välineellinen, vaan se liittyy myös suunnittelijoiden ajattelutapoihin ja taustalla
vaikuttaviin ideologioihin ja arvoihin, jotka puolestaan ovat osa suunnittelukulttuuria (Othengrafen, 2014). Tähän ajatukseen pohjautuen olen liittänyt tutkimukseni teoreettiseen viitekehykseen suunnittelukulttuurin käsitteen, jonka
kautta sosiaalisen median roolia voi tarkastella osana vallitsevaa suunnittelukulttuuria ja käynnissä olevaa kulttuurista muutosta. Muutos kohti vuorovaikutteisempaa kaupunkisuunnittelun kulttuuria ei liity yksin osallistumiskäytäntöihin, vaan suunnittelukulttuurin moniin eri osiin kuten esimerkiksi suunnittelun taustalla oleviin ideologioihin, kaupunkisuunnittelijoiden ja julkisen
hallinnon edustajien asenteisiin ja ajattelutapoihin sekä lainsäädännön määrittämään suunnittelujärjestelmään, jota Suomessa parhaillaan ollaan uudistamassa. Koska digitalisaatiolla on merkittävä vaikutus sekä suunnittelujärjestelmään että suunnittelun käytäntöihin, olen jatkokehittänyt Othengrafenin
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(2014) suunnittelukulttuurin tulkintaa kohti teknologiaorientoitunutta mallia.
Tutkimukseni keskeisenä johtopäätöksenä esitän, että teknologiaa ja sen sisältämiä mahdollisuuksia ja rajoituksia tulisi tarkastella osana suunnittelukulttuuria, yhtäältä siihen sulautuneina, toisaalta siihen ulkoapäin vaikuttavina tekijöinä.

1.2

Laajennettu kaupunkisuunnittelu tutkimuksen kontekstina

Yleisesti kaupunkisuunnittelulla tarkoitetaan maankäytön eri toimintojen, kuten asumisen, liikenteen ja palveluiden koordinointia ja säätelemistä (Othengrafen, 2014). Perinteisesti suomalainen kaupunkisuunnittelu on kaavoituskeskeistä toimintaa, joka koostuu suurelta osin kuntien yleis- ja asemakaavoituksesta ja niihin liittyvästä suunnittelu- ja valmistelutyöstä. Tällaisessa perinteisessä kaupunkisuunnittelussa kunnallisen hallinnon ja päätöksenteon rooli on
merkitsevä ja hallinta ylhäältä alas ohjautuvaa. Kaavoituskeskeinen kaupunkisuunnittelu ei kuitenkaan riitä ratkaisemaan nykypäivän kompleksisia suunnitteluongelmia (Wallin, 2019). Kaupunkisuunnittelun käytäntöjä haastavat erilaiset yhteiskunnalliset muutostekijät, joista osallistumisen kannalta merkittävimpänä voidaan pitää kansalaisyhteiskunnan uudelleen organisoitumista ja
niin sanotun neljännen sektorin nousua, kansalaisten itseorganisoitumista
(Mäenpää & Faehnle, 2016; 2017).

Kuva 1: Laajennetun kaupunkisuunnittelun konsepti sisältää kansalaisosallistumisen lisäksi ihmisten
omaehtoisesti itseorganisoituvan toiminnan sekä arkielämän käytäntöjen kautta toteutuvan vaikuttamisen fyysiseen ympäristöön. Kirjoittajan piirros Wallinin (2019, s. 30) kaavion pohjalta.

Suunnittelun tehtäväkenttä on viime vuosina laajentunut ja rajanveto esimerkiksi kaupunkisuunnittelun ja kaupunkikehittämisen välillä on häilyvä. Kaupungin suunnittelu ja kehittäminen voidaan nähdä kokonaisvaltaisesti hallintorajat ylittävänä ja erilaisia kumppanuuden malleja sisältävänä toimintana. Staffansin ja Horellin (2014) mukaan tällainen laajennetun kaupunkisuunnittelun
konsepti (expanded urban planning) voi yhdessä vuorovaikutusta edistävien
teknologioiden kanssa valtaistaa kansalaisia ja paikallisia yhteisöjä sekä tuottaa
kestävän kehityksen mukaisia kaupunkeja. Laajennetussa kaupunkisuunnittelussa paikallisten aktiivisten ihmisten toiminta nähdään voimavarana ja edellytyksenä kaupunkiympäristöön kohdistuvien tarpeiden ymmärtämiselle ja muutosten hallinnalle. Laajennetun kaupunkisuunnittelun malli rakentuu perinteisen kaavoituskeskeisen kaupunkisuunnittelun ympärille, mutta laajentaa sitä
14

Johdanto

kohti kehystä, joka käsittää myös kaupunkikehittämisen suunnittelusta toteutukseen ja arjen toiminnan ja käytäntöjen kautta tapahtuvaan kaupunkitilan yhteiseen tuottamiseen. Laajennetun kaupunkisuunnittelun kontekstissa kansalaisten osallisuus ei määrity ainoastaan osallistumisena virallisiin suunnitteluprosesseihin vaan myös itseorganisoitumisena ja osallisuutena fyysiseen ympäristöön arjen käytäntöjen kautta. Näitä kansalaisten osallisuuden muotoja olen
havainnollistanut edellisen sivun kaaviossa (Kuva 1). (Wallin, 2019)
Tulkintani mukaan kaavoitus on kaupunkisuunnittelun ydin, koska varsin
usein kehittäminen kytkeytyy fyysiseen ympäristöön liittyvien muutosten mahdollistamiseen tai rajoittamiseen. Koska tutkimuksessani kaupunkisuunnittelu
määrittyy kuitenkin lakisääteistä kaavoitusta laajempana alueiden kehittämisenä, sovellan tutkimukseni viitekehyksenä edellä kuvattua laajennetun kaupunkisuunnittelun konseptia. Väitöstutkimukseeni sisältyvät tapaustutkimukset liittyvät sähköisen osallistumisen hyödyntämiseen pääosin hallintojohtoisesti, erillään varsinaisista kaavoitusprosesseista. Ensimmäinen tapaustutkimus liittyy suunnittelukilpailuun, joka edeltää virallista asemakaavaprosessia
(Artikkeli 1), toinen liittyy laajemmin taajaman kehittämiseen eikä kytkeydy
suoraan varsinaiseen kaavoitusprosessiin (Artikkeli 2) ja kolmas liittyy kaavoitusta ohjaavan kehityskuvan ja kaavarungon laatimistyöhön (Artikkeli 3). Tutkimuksessani tuleekin selkeästi esiin sähköisen osallistumisen täydentävä rooli
suhteessa lakisääteiseen kaavaprosessiin: Merkittävä osa sähköisestä osallistumisesta edustaa lainsäädännön edellyttämiä kuulemismenettelyjä täydentävää
osallistumista, vaikka osallistuminen toteutettaisiin kaavaprosessin aikana tai
siihen suoraan kytkeytyneenä. Sähköisen osallistumisen roolin lakisääteisiä
osallistumismenettelyjä täydentävänä tai laajentavana keinona ovat tuoneet
esiin myös Soudunsaari (2016) ja Kahila-Tani (2015).
Kaupunkisuunnittelua voidaan luonnehtia monipuolisen asiantuntijuuden
tehtäväkenttänä, joka ei rajaudu yhden ammattikunnan työksi, vaan suunnittelua tehdään laajassa yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa (Staffans, 2004).
Suomessa kaupunkisuunnittelijoilla on kuitenkin perinteisesti ollut arkkitehdin
koulutus (Vuorela, 1991). Vahvan arkkitehtisuunnittelun perinteen takia suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa painottuvat fyysisen ympäristön muodonantoon liittyvät kysymykset. Erityisesti asemakaavoituksen tasolla suunnittelun
konkretisoituessa fyysisen ympäristön muutokseksi muodonannolla on usein
merkittävä rooli (Mattila, 2018). Konkreettiset, omaan lähiympäristöön kohdistuvat muutokset myös herättävät laajan yleisön huomion, koska näillä muutoksilla on suora yhteys ihmisten omaan arkielämään.
Kun kaupunkisuunnittelua lähestytään vuorovaikutteisena prosessina, se
näyttäytyy tulevaisuuteen suuntautuvana yhteistoiminnallisena muutoksen ohjauksena (Forester, 1999), jonka elementtejä ovat muun muassa yhteinen tiedonrakennus ja oppiminen sekä yhteisen ymmärryksen rakentaminen (mm. Forester, 1999; Healey, 2012; Innes & Booher, 2004; Staffans, 2004). Tällaisessa
yhteiseen tiedonrakennukseen perustuvassa kaupunkisuunnittelussa korostuu
suunnittelun moniarvoisuus ja monipuolisen tietopohjan hyödyntäminen. Rationaalisuus ja vuorovaikutteisuus kietoutuvat toisiinsa, koska päätöksenteon
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hyväksyttävyys edellyttää, että päätös on osallistenkin näkökulmasta järkeenkäypä. (Innes & Booher, 2018)

1.3

Roolini tutkijana

Työurani kuntakaavoituksessa, tutkimustehtävissä ja sitä ennen IT-alalla käyttäjäkeskeisen suunnittelun parissa näkyy sekä väitöskirjani aiheen valinnassa
että kohdentamisessa. Tietoteknologian soveltaminen kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja elinympäristöjen kehittämiseksi on minulle henkilökohtaisesti tärkeä tavoite. Käyttäjäkeskeinen asenteeni osallistumiseen ja vuorovaikutukseen juontaa juurensa sekä tietotekniikan käytettävyystutkimuksen että vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun parista.
Kiinnostus sähköiseen osallistumiseen on kulkenut mukanani siitä lähtien,
kun valmistuin arkkitehdiksi vuonna 2008 ja tein diplomityöni Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla Oppiva kaupunkisuunnittelu ja asumisen arki tutkimushankkeessa. Silloin kehitimme alueiden suunnittelua ja kehittämistä
tukevia internet-pohjaisia suunnittelu- ja kehittämisfoorumeita Espooseen Aija
Staffansin johdolla yhdessä Heli Rantasen, Sirkku Huiskon ja Susa Erärannan
kanssa. Foorumit olivat alueellista tietoa yhteen kokoavia verkkosivustoja, jotka
sisälsivät erilaisia vuorovaikutustyökaluja, kuten keskustelupalstan, interaktiivisen karttasovelluksen, kuvagallerian, ja tarjosivat paikallisille asukkaille ja
muille toimijoille mahdollisuuden julkaista sisältöä sivustolla. (Staffans & Väyrynen, 2009) Ne olivat sosiaalisen median sovelluksia, vaikkei niistä sillä termillä silloin puhuttukaan. Jo silloin havaitsimme, miten hajallaan internetissä
paikallinen asukkaiden tuottama informaatio on, miten hankala sitä on yhdistää muuhun suunnittelutietoon ja kaupunkien suljettuihin tietojärjestelmiin ja
miten vaikeaa on tuoda uusia käytäntöjä osaksi kaupunkisuunnittelua (kts.
Staffans ym., 2010). Tuolloin sosiaalisen median palvelut olivat vasta tulossa
suomalaisten arkeen. Esimerkiksi Facebook rantautui Suomeen vuonna 2007.
Sen myötä mielessäni heräsi ajatus, voisivatko uudet sosiaalisen median sovellukset palvella kaupunkisuunnitteluakin. Miksi enää tekisimme erillisiä paikallissivustoja, joille ihmisten houkutteleminen oli selvästi vaikeaa, kun vuorovaikutusta voitaisiin toteuttaa siellä, missä ihmiset ovat? Ei mennyt kauaa, kun Facebookin ryhmiä ryhdyttiinkin käyttämään paikallisen kehittämiskeskustelun
areenoina (esim. Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä on perustettu vuonna
2009). Hallinto ei kuitenkaan ole samaan tahtiin lähtenyt mukaan kansalaisten
sosiaalisessa mediassa organisoimaan verkkokeskusteluun (Hyyryläinen &
Tuisku, 2016; Niitamo & Sjöblom, 2018).
Vaikka olenkin aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä, kiinnostukseni aiheen
tutkimiseen ei kumpua ainoastaan innostuksesta sosiaalisen median mahdollisuuksia kohtaan, vaan pikemminkin tunnistamistani haasteista, sosiaalisen median hallitsemattomuudesta ja epäselvyydestä. Samaan aikaan, kun sosiaalinen
media näyttäytyy potentiaalisena vuorovaikutuksen foorumina, siihen liittyvät
ongelmat, kuten trollaus, vihapuhe, kuplautuminen ja keskustelun polarisoituminen lisäävät epäilyksiä. Uskaltaako sosiaalista mediaa ylipäätään suositella
käytettäväksi kaupunkisuunnittelussa? Miten sosiaalisessa mediassa käytävää
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keskustelua voisi seurata helpommin? Miten siellä käyttäjien tuottamaa sisältöä
voisi saada kanavoitua suunnittelun avuksi? Nämä kysymykset mielessäni lähdin tutkimaan asiaa tarkemmin.
Väitöstutkimukseeni olen ammentanut käytännön kokemuksia Sipoon kunnasta, missä toimin kaavoitusarkkitehtina vuosina 2011 – 2018. Väitöskirjan
kolme tapaustutkimusta, Sipoon Jokilaakson ideakilpailu, Kysymys Nikkilästä
-asukaskysely sekä Muistojen Nikkilä -projekti ovat kaikki liittyneet työhöni, ja
toisinaan suunnittelijan ja tutkijan roolia on ollut vaikea erottaa toisistaan. Roolien sekoittumiseen liittyy varmasti heikkouksia, mutta pyrin kääntämään kytköksen käytännön suunnittelutyöhön tutkimukseni vahvuudeksi. Tutkimuksen
ja käytännön välinen vuoropuhelu on ollut saumatonta, ja uskon, että sekä tekemäni arviot tapaustutkimuksissa kerätyn ja tuotetun tiedon sovellettavuudesta käytännön suunnittelutyössä että tunnistamani haasteet ovat osuvia. Viimeisin työtehtäväni ympäristöministeriön Rakennetun ympäristön osastolla
kaavoituksen digitalisaation ja lainsäädännön parissa on niin ikään muokannut
ymmärrystäni maankäytön suunnitteluun ja osallistumiseen liittyvistä kysymyksistä.

1.4

Väitöskirjan rakenne

Tässä johdantoluvussa olen esitellyt tutkimuksen aihepiirin ja taustan. Seuraavassa, luvussa 2, kuvaan tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja kytken
tutkimukseni käytännön kontekstiin. Luvussa 3 esittelen tutkimusongelman ja
-kysymykset, liitän artikkelit tutkimuskysymyksiin ja kuvaan tutkimuksen metodologian eli tutkimusprosessin, aineistot ja käytetyt tutkimusmenetelmät.
Tutkimuksen empiirinen osuus muodostuu kahdesta eri luonteisesta aineistosta ja kokonaisuudesta, joiden tulokset esitellään luvuissa 4 ja 5. Empiirisen
tutkimuksen ensimmäinen osuus muodostuu Sipoossa toteutetuista tapaustutkimuksista, jotka yhdessä avaavat näkymän kunnan vuorovaikutteiseen suunnittelukulttuuriin samalla, kun kussakin tapaustutkimuksessa testataan uusia
sähköisen osallistumisen menetelmiä. Artikkelit 1-3 käsittelevät näitä tapaustutkimuksia ja niiden tuloksia käsittelen luvussa 4. Tarkastelen tapaustutkimusten tuloksia tässä väitöskirjan yhteenveto-osassa uudelleen, artikkeleissa
esiteltyjen tulosten lisäksi, koska näin pystyn analysoimaan ja kuvaamaan niiden taustalla vaikuttavaa Sipoon vuorovaikutteista suunnittelukulttuuria. Samalla, kun olen tuonut tapaustutkimusten tulokset rinnastettavaan muotoon,
niiden anti on syventynyt. Luvussa 5 esittelen tutkimustuloksia empiirisen tutkimuksen toisesta osuudesta, sosiaalisen median käytöstä ja roolista kaupunkisuunnittelun kontekstissa. Seuraavalla sivulla esittämäni kaavio (Kuva 2) havainnollistaa artikkelien suhdetta tutkimuksen tuloksiin. Luvussa 6 esittelemäni pohdinnat ja johtopäätökset perustuvat luvuissa 4 ja 5 esitettyihin tuloksiin, joita peilaan tutkimuksen viitekehykseen. Tutkimuksen aikana esiin tulleita jatkotutkimuksen tarpeita esittelen kappaleessa 6.5.
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Kuva 2: Väitöstutkimuksen artikkelien liittyminen vuorovaikutteisen suunnittelukulttuurin ymmärryksen
muodostamiseen ja sosiaalisen median roolin ja käytön tutkimukseen
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2. Tutkimuksen viitekehys ja konteksti

2.1

Teoreettinen viitekehys

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu suunnitteluteoreettisesta
taustasta, jota täydentää Othengrafenin (2014) suunnittelukulttuurin käsite ja
sähköisen osallistumisen kaksijakoisuuden malli (Porwol ym., 2013a; 2013b;
2018). Suunnitteluteoreettisesti tutkimus asemoituu viitekehykseen, joka on rakentunut kommunikatiivisen suunnitteluteorian ja sitä kohtaan esitetyn kritiikin ympärille. Kommunikatiivinen suunnitteluteoria luo perustan vuorovaikutteisen suunnittelun lähestymistavoille, joita ovat kehittäneet esimerkiksi Patsy
Healey (2006) (collaborative planning), John Forester (1999) sekä Judith Innes
ja David E. Booher (2018) (collaborative rationality). Tutkimukseni kannalta
olennaisimmat tähän tutkimusperinteeseen liittyvät näkökulmat ovat suunnittelu yhteisenä tiedonrakennuksena, jota ovat tutkineet suomalaisessa kontekstissa esimerkiksi Aija Staffans (2004) ja Pia Bäcklund (2007), suunnittelu sosiaalisena toimintana ja vuorovaikutuksena sekä osallistuminen kansalaislähtöisenä itseorganisoitumisena, jota puolestaan on väitöskirjassaan tarkastellut
Sirkku Wallin (2019).
Suomalaisessa kontekstissa osallistumista ja vuorovaikutusta sekä asukkaiden tuottaman paikallisen tiedon roolia kaupunkisuunnittelussa on tutkittu
melko runsaasti. Kansalaisten osallistuminen maankäytön suunnitteluun on ollut suomalaisen suunnittelukeskustelun aiheena jo 1960-luvulta lähtien (Vuorela, 1991), eikä se siten ole tietylle ajankohdalle tyypillinen aihe (Bäcklund,
2007). Eri vuosikymmenillä osallistumiseen liittyvä tutkimus on kuitenkin painottanut eri näkökulmia. Vuosituhannen vaihteessa nykyisen maankäyttö- ja
rakennuslain (Finlex, 1999) valmistelu ja voimaantulo nostivat ajankohtaiseen
keskusteluun vuorovaikutteisen suunnittelun käytännöt ja teoriataustat (Bäcklund & Mäntysalo, 2009). Tutkimuksen kohteena oli tuolloin erityisesti suunnittelun kommunikatiivinen käänne suhteessa vallitseviin käytäntöihin. Esimerkiksi Sari Puustinen (2006) tutki väitöskirjassaan kaavoittajaprofession
muutosta, Aija Staffans (2004) puolestaan tarkasteli asukasosallistumisen dynamiikkaa ja Pia Bäcklund (2007) kokemuksellisen tiedon roolia kaupunkisuunnittelussa ja kuntien hallinnossa. Tutkimuksissa oli nähtävissä selvä normatiivinen tavoite kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi.
Samaan aikaan alkoi vahvistua sähköisen osallistumisen tutkimus (esim. Kyttä
& Kahila, 2006; Staffans ym., 2010), jota voidaan nykyään pitää myös omana
tutkimuskenttänään, johon tämäkin tutkimus kiinnittyy. Viimeisin suuntaus
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suomalaisessa osallistumistutkimuksessa liittyy kansalaisten itseorganisoituvan toiminnan vahvistumiseen ja siihen liittyvään kaupunkiaktivismiin (esim.
Mäenpää & Faehnle, 2017; Wallin, 2015; 2019), mikä puolestaan liittyy olennaisella tavalla sosiaalisen median yleistymiseen. Ajankohtaista on niin ikään vuorovaikutteisen suunnittelun prosessien kehittämiseen kytkeytyvä tutkimus,
jossa suunnittelun kommunikatiivisia käytäntöjä on jäsennetty esimerkiksi
suhteessa osallistumisen luonteeseen ja suunnittelun eri vaiheissa ilmeneviin
tietotarpeisiin (Staffans ym., 2020; Staffans, Kahila-Tani & Kyttä, 2020).
Kommunikatiivinen suunnitteluteoria rakentuu epistemologisesti sosio-konstruktivistisen tietoteorian perustalle, jossa todellisuuden katsotaan muodostuvan sosiaalisesti ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Sosio-konstruktivistisessa tietoteoriassa tieto ei siis rakennu objektiivisesti luonnonlakien pohjalta
tai ihmisen käyttäytymistä havainnoimalla, vaan aktiivisessa ja sosiaalisessa
prosessissa, jossa tietoa rakennetaan oppimalla käytännön toiminnan kautta.
Kommunikatiivisen suunnitteluteorian pohjalta kehitetyissä vuorovaikutteisen
suunnittelun lähestymistavoissa korostetaankin yhteistoiminnallisesti, kommunikaation kautta rakentuvaa tietoisuutta vastakohtana yksilön itsenäisesti
muodostamille näkemyksille. Tällainen intersubjektiivinen tietoisuuden muodostamisen ontologia on tyypillinen esimerkiksi Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teorialle. (Healey, 2012)
Vaikka tutkimukseni taustalla vaikuttaa sosio-konstruktivistinen tietoteoria,
on tutkimukseni kiinnittynyt myös pragmatistiseen tietokäsitykseen, jonka mukaan tiedon arvo määrittyy sen käytännön relevanssin ja tiedon hyödyllisyyden
kautta (Niiniluoto, 1984). Tämä tulee esiin erityisesti tapaustutkimusten tulosten arvioinnissa ja osallistumisen kautta kertyneiden aineistojen soveltamisessa
käytännön suunnitteluun. Esimerkiksi Sipoon Jokilaakson suunnittelukilpailussa suunnittelijat kokivat kerätyn asukastiedon hyödylliseksi, koska sen avulla
suunnitelmaa voitiin parantaa. Pragmatistinen tietokäsitys onkin yleinen kaupunkisuunnittelun käytännöissä ja se vaikuttaa vuorovaikutteisen suunnittelun
menetelmien ja välineiden valintaan (Bäcklund, 2007). Pragmatismi on läheisesti yhteydessä rationalistisen suunnittelun malliin ja on vaikuttanut myös
suunnitteluteorioiden kehittymiseen (Staffans, 2004).
Seuraavassa tarkastelen yksityiskohtaisemmin vuorovaikutteisen suunnittelun keskeisiä piirteitä ja tavoitteita. Olen valinnut tarkempaan tarkasteluun
oman tutkimukseni kannalta kaksi mielestäni keskeisintä näkökulmaa: suunnittelu moniarvoisena tiedonrakennuksena ja oppimisena sekä suunnittelu toimijoiden välisenä kommunikaationa. Tämän jälkeen esittelen teoreettiseen viitekehykseen liittyvät tulkintakehikot, sähköisen osallistumisen kaksijakoisuuden mallin (Porwol ym., 2013a) sekä Othengrafenin (2012; 2014) suunnittelukulttuurin käsitteen. Lopuksi avaan suunnittelukulttuurin luonnetta suomalaisessa kontekstissa.
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2.1.1

Suunnittelu moniarvoisena tiedonrakennuksena ja oppimisena

Todellisuuden sosiaaliseen rakentumiseen perustuva ajattelu luo pohjan vuorovaikutteiselle suunnittelulle. Tästä näkökulmasta katsottuna kaupunkisuunnittelu voidaan nähdä yhteisenä tiedon tuottamisen prosessina, jossa keskeistä on
paikallinen kokemusperäinen tieto (Healey, 2006; Staffans, 2004). Healey
(2006) kuvailee paikallista tietoa Latouria seuraten informaatioksi, joka tulkitaan osaksi paikallista todellisuutta sosiaalisissa verkostoissa tai omaksutaan
sosiaalisen kanssakäymisen kautta. Suunnittelulle kokemuksellinen informaatio kertoo arvoista (miksi jokin paikka on tärkeä?) ja maankäyttöön liittyvistä
tarpeista ja toiveista (minkälainen maankäyttö on toivottavin?) (Brown, 2015).
Staffans (mt.) korostaa, että asukaskokemuksen ymmärtäminen kaupunkisuunnittelussa jää puutteelliseksi, mikäli osallistumisen kautta kertyneitä mielipiteitä ei tulkita suunnittelun kielelle. Paikallisen tiedon tulee siis vaikuttaa
suunnittelun sisältöön, eikä jäädä erilliseksi informaatioksi tai dokumentiksi
kaavatietojen liitteeksi.
Tiedonrakennus liittyy myös ajatukseen suunnittelusta yhteisenä oppimisprosessina. Forester (1999), joka kuvaa suunnittelua tulevaisuuden toiminnan ohjaamisena, näkee vuorovaikutteisen suunnittelun keskiössä sekä oppimisen että
yhteisen tiedonrakennuksen. Oppimisella Forester tarkoittaa yhteistyössä tapahtuvaa vastausten etsimistä tulevaisuuden tahtotilan määrittelyyn ja sen toteuttamiseen liittyviin kysymyksiin, kuten mitkä asiat ovat tavoiteltavia, minkälaiset lopputulokset toteuttavat tavoitteita ja mitkä ovat hyviä keinoja lopputuloksen saavuttamiseen. Oppiminen voidaan ymmärtää ajattelun jatkuvana
muutoksena, joka tapahtuu kommunikaatiossa. Toimijoiden tarpeet tulevat
esiin dialogisessa vuorovaikutuksessa ja ne muuntuvat ja jäsentyvät suunnittelun edetessä. Oppivaan ja kollektiiviseen tiedonrakentamiseen perustuvaan
suunnitteluun liittyy myös pitkäjänteisyys vastakohtana lyhyen tähtäimen hyötyjen tavoittelulle ja poliittiselle taktikoinnille (Healey, 2012). Tämä korostaa
niin ikään oppimista ja yhteistä tiedonrakennusta jatkuvana prosessina.
Kommunikatiivista suunnitteluteoriaa on kritisoitu sen idealistisesta konsensushakuisuudesta erityisesti agonistisen teorian suunnalta. Agonistien mukaan
konsensuksen tavoittelu ei tuota inklusiivista osallistumista, vaan johtaa tiettyjen intressiryhmien näkökulmien korostumiseen. Kritiikki on aiheellista, koska
moniarvoisessa yhteiskunnassa kompleksiset kaupunkisuunnittelukysymykset
sisältävät väistämättä erimielisyyksiä. Agonistisen teorian kannattajat eivät kuitenkaan ole pystyneet luomaan rakentavaa ehdotusta siitä, miten teoriaa sovellettaisiin käytännön kaupunkisuunnittelussa. (Mattila, 2018; 2019) Bäcklund ja
Mäntysalo (2009) ovat tuoneet esiin tarpeen julkisen hallinnon toimintaympäristöä tarkastelevalle empiiriselle tutkimukselle, jotta agonismiin pohjautuva
konfliktiorientoitunut kommunikatiivisen suunnittelun teoria auttaisi luomaan
uusia toimivia käytäntöjä pintapuolisten, hallinnon epäselvyyttä entisestään lisäävien uudistusten sijaan.
Kommunikatiivista suunnitteluteoriaa soveltavissa vuorovaikutteisen suunnittelun lähestymistavoissa konsensuksen tavoittelu ei kuitenkaan ole vuorovai-
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kutuksen ainoa tavoite. Esimerkiksi Forester (1999) näkee kompromissia hakevan kommunikaation vain yhtenä vuorovaikutuksen osana ja korostaa sen rinnalla deliberatiivista keskustelua toivotusta tulevaisuudesta. Suhde moniarvoisuuteen liittyy olennaisella tavalla konsensushakuisuuden arviointiin, koska pakotettu konsensuksen tavoittelu saattaa johtaa eriävien näkökulmien ja arvojen
kadottamiseen. Keskeisiin vuorovaikutteisiin lähestymistapoihin sisältyykin
myös ajatus erilaisten näkökulmien ja arvojen ymmärtämisestä ja hyväksymisestä (esim. Forester, 1999; Healey, 2012). Käytännön suunnittelutyön kannalta
moniarvioisuuden käsitteleminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta, koska suunnitteluratkaisussa väistämättä joudutaan tekemään valintoja erilaisten arvojen
välillä. Konsensushakuisuudella on myös vahva perinne suomalaisessa suunnittelukulttuurissa (Othengrafen, 2012). Moniarvioisuuden hyväksyminen nykypäivän kaupunkisuunnittelussa on kuitenkin välttämätöntä. Konflikteja voidaan käsitellä vain tunnustamalla erimielisyydet, mikä puolestaan auttaa estämään mahdollisia vihamielisempiä reaktioita. (Mattila, 2018)
Agonistinen teoria korostaa vaihtoehtojen tarkastelua, jotta erilaiset arvot ja
arvostukset tulisivat suunnitteluprosessissa esiin ja alistetuksi julkiselle arvioinnille. Vallitsevissa kaupunkisuunnittelukäytännöissä vaihtoehtotarkastelut
usein kuitenkin törmäävät resurssikysymyksiin. (Mattila, 2018) Toisaalta on
odotettavissa, että teknologia tulee tarjoamaan entistä tehokkaampia ja edullisemmin toteutettavia ratkaisuja vaihtoehtojen generointiin, tarkasteluun ja vaikutusten arviointiin. Jo nyt agenttipohjaiset järjestelmät tuottavat hetkessä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja annettujen tavoitteiden ja reunaehtojen pohjalta
(Staffans ym., 2015). On myös selvää, että digitaalinen, koneluettava kaavatieto
helpottaa tehokkaiden ja monipuolisten analyysien toteuttamista erilaisista
suunnitelmavaihtoehdoista (Ympäristöministeriö & Sitowise, 2019). Vaihtoehtojen tarkastelua halutaan korostaa myös käynnissä olevassa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa (Laitio, 2018). On siis mahdollista, että agonistiselle
ajattelulle on tulevaisuudessa enemmän tilaa suomalaisessa suunnittelukulttuurissa.
Moniarvoisempaa suunnittelukulttuuria tavoittelee myös vuorovaikutteisen
suunnittelun lähestymistapoihin pohjautuva tiedolla ohjattu suunnittelu
(knowledge-informed planning), jossa erilaiset tiedon ja tietämisen tavat, paikallinen kokemuksellinen tieto mukaan lukien, nähdään osana suunnittelun tietopohjaa. Kahila-Tani (2015) kuvaa lähestymistapaa pragmaattisena ja tehokkaana tiedonrakentamisena, joka ottaa vastaan laajan osallistumisen tuottaman, usein ristiriitaisenkin informaation. Suunnittelu näyttäytyy oppimisprosessina, jossa teknologia, dialogisuus, jatkuva tiedonrakentaminen, tiedon analysointi ja tulkinta kietoutuvat toisiinsa.
2.1.2

Suunnittelu toimijoiden välisenä kommunikaationa

Suunnittelu, jonka tavoitteena ovat oikeutetummat, kestävämmät ja tehokkaammat ratkaisut, edellyttää uusien yhteyksien luomista eri ihmisryhmien välille, julkishallinnon ja kansalaisten välille sekä eri hallinnonalojen välille. (Hea-
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ley, 2012) Kommunikaation tavoitteena onkin tiedonrakentamisen ohella luottamus (Staffans, 2004), jota rakennetaan erilaisissa vuorovaikutteisissa käytännöissä ja tilanteissa prosessin aikana (Forester, 1999).
Toimijoiden rooli suunnittelukommunikaatiossa nähdään suunnitteluteoreettisissa lähestymistavoissa eri tavoin. Komprehensiivis-rationalistiseen
suunnittelutraditioon liittyy suunnittelijan rooli arvovapaana asiantuntijana,
joka perustaa toimintansa tieteellisiin faktoihin sekä virka-aseman antamaan
auktoriteettiin (Bäcklund & Mäntysalo, 2009). Tällainen asiantuntijoiden vahvaan asemaan perustuva perinne on nähtävissä suomalaisessa suunnittelukulttuurissa. Siinä asukkaan roolina on olla pikemminkin suunnittelun kohde kuin
tasavertainen kumppani. Malliin liittyy olennaisesti myös näkemys asukkaiden
tuottamasta informaatiosta mielipiteenä (ei tietona) ja suunnittelijoiden tuottamasta tiedosta sen vastakohtana, objektiivisena tietona. (Bäcklund & Mäntysalo, 2009; Staffans, 2004) Taustalla ei kuitenkaan Bäcklundin ja Mäntysalon
(mt., 5) mukaan välttämättä ole tarkoituksellinen näkökulmien marginalisoiminen, vaan heidän mukaansa ”(O)rganisaatiossa voi olla myös epäselvyyttä siitä
missä kohdin, millä perustein ja keiden toimesta informaatiosta pitäisi jalostua
legitiimiä tietoa”.
Vuorovaikutteiset, yhteistoimintaan perustuvat lähestymistavat puolestaan
korostavat suunnittelijan roolia fasilitaattorina. Sen sijaan, että suunnittelija
kehittää suunnitelmaa itsenäisesti ja pyrkii osallistumisen kautta saamaan hyväksynnän toivottavana pitämälleen ratkaisulle, yhteistoiminnallisessa suunnitteluprosessissa suunnittelija luo puitteet yhteisölliselle oppimiselle ja varmistaa, että päätökset etenemisestä tehdään yhdessä (Booher & Innes, 2005).
Fasilitaattorin rooli sisältää myös ajatuksen deliberaation edistämisestä. Forester (1999) näkee suunnittelijan yhtenä tehtävänä dialogisen tilan muotoilun.
Tässä roolissaan suunnittelija voi joko vahvistaa tai heikentää kansalaisten
mahdollisuuksia dialogisuuteen, toistensa kuuntelemiseen ja osallistumiseen.
Samalla kyse on myös vallankäytöstä, kun suunnittelija määrittelee agendaa ja
suuntaa huomiota. Siirryttäessä kohti yhä kompleksisempaa todellisuutta, jossa
suunnittelua tehdään, on suunnittelijan rooli jälleen muuttumassa. Wallin
(2019) kuvaa suunnittelijan roolia itseorganisoituvassa kaupunkikehittämisessä yhtenä toimijana muiden toimijoiden joukossa.
Se, minkälaisessa roolissa paikalliset toimijat nähdään suhteessa suunnittelijaan ja suunnitteluun, vaikuttaa osallistumisen luonteeseen. Ihmiskeskeisessä
näkökulmassa ihminen on fyysisen ympäristön käyttäjä, jolloin ympäristö näyttäytyy eräänlaisena ihmisen tarpeisiin vastaavana palveluna (Väyrynen, 2010).
Kuntalaisen roolissa ihminen voi niin ikään olla palveluiden käyttäjä tai asiakas,
jolloin osallistuminen voi kohdistua palveluiden kehittämiseen käyttäjänä. Aktiivisen osallistuvan kuntalaisen rooli on olennaisesti erilainen suhteessa asiakasroolin: asiakas voi vaikuttaa kunnan tarjoamiin palveluihin kertomalla mielipiteensä, kun taas kuntalaisen roolissa kyse on vaikuttamisesta poliittiseen
päätöksentekoon kansalaisena. (Bäcklund, 2007) Bäcklund (mt.) näkee asiakasroolin ongelmallisena toimivan demokratian näkökulmasta ja pitää mielekästä aktiivista kansalaisuutta toimivan kuntademokratian edellytyksenä.
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Vaikka tarkastelen sähköistä osallistumista ja sosiaalista mediaa tässä tutkimuksessa kaupunkisuunnittelijoiden näkökulmasta, on myös kuntalaisen rooli
relevantti, koska suunnittelukulttuurin vuorovaikutteisuuteen vaikuttaa se,
suhtautuvatko suunnittelijat kuntalaisiin tasavertaisina aktiivisina toimijoina,
joiden kanssa kaupunkia suunnitellaan vai asukkaina tai asiakkaina, joille asiantuntijat suunnittelevat kaupunkia. Kysymys on siitä, ovatko kuntalaiset mukana suunnittelussa vai suunnittelun ja tarkastelun tai tutkimuksen kohteita.
Bäcklund (mt., 38) kiteyttää ”kuntalaisen kansalaisroolin toteutumisen siihen,
onko kuntalaisilla oikeus tietämiseen, oleellisten asioiden ja näkökulmien määrittelemiseen”. Osallistumista voidaan myös tarkastella yhteisöllisen toiminnan
tai yksilöllisen oikeuden näkökulmasta. Bäcklundin mukaan osallistumisen tapoja määriteltäessä otetaan välttämättä kantaa siihen, palveleeko osallistuminen ensi sijassa yhteisöllisyyttä vai yksilön poliittista toimijuutta. Niin ikään
sähköisen osallistumisen menetelmät voivat tukea joko yksilökohtaista tai kollektiivista osallistumista (Kahila-Tani, 2015).
Bäcklundin (2007) ajatus kuntalaisesta aktiivisena toimijana johdattaa kohti
itseorganisoituvan osallistumisen näkökulmaa. Kaupunkisuunnittelun kontekstissa itseorganisoitumisella tarkoitetaan ihmisten omaehtoista toimintaa,
joka pyrkii vaikuttamaan kaupunkitilan käyttöön esimerkiksi muokkaamalla
ympäristöä, järjestämällä tapahtumia tai tuottamalla paikallista informaatiota
verkon välityksellä (Boonstra & Boelens, 2011). Toisaalta itseorganisoituvat
kuntalaiset voivat myös osallistua varsinaiseen suunnitteluun laatimalla omia
suunnitelmia tai selvityksiä (Mäenpää & Faehnle, 2018). Olennaista itseorganisoituvassa toiminnassa on omaehtoisuus ja riippumattomuus kunnan hallinnosta tai päätöksenteosta. Erilaisten esimerkkien valossa on osoitettu, että digitalisaation tukemalla itseorganisoitumisella on vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan (Staffans & Horelli, 2014).
Itseorganisoituvan ja kansalaislähtöisen osallistumisen tutkimus on Suomessa lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana (esim. Wallin & Horelli,
2012; Wallin, 2015; 2019). Kaupunkisuunnitteluun liittyvä osallistuminen nähdään yhä useammin omaehtoisena toimintana, jota voidaan tukea digitaalisin
välinein (Staffans & Horelli, 2014). Digitalisaation ja erityisesti sosiaalisen median merkitys kansalaisten omaehtoiselle osallistumiselle on suuri (esim. Mäenpää & Faehnle, 2017) ja itseorganisoituminen on usein esillä sähköisen osallistumisen menetelmällisessä tutkimuksessa (Ertiö & Bhagwatwar, 2017; Ertiö,
2018; Saad-Sulonen, 2014). Toisaalta menetelmäkehitystä on tehty myös vahvasti hallintolähtöisesti, esimerkkinä Kahila-Tanin (2015) väitöskirjassaan kuvaama kokemuksellisen paikkatiedon hyödyntämiseen perustuva kaupunkisuunnitteluprosessin konsepti. Ihmisten omaehtoinen itseorganisoituva toiminta ja järjestetty osallistaminen eivät kuitenkaan välttämättä ole toisistaan
erillisiä, vaan ne voivat ilmetä samassa prosessissa (Saad-Sulonen, 2014). Esimerkiksi Saad-Sulonen ja Horelli (2010) raportoivat yhteissuunnittelun prosessista, jossa nuoria osallistettiin aktiivisesti nuorisotalon piha-alueen suunnitteluun. Prosessin myötä ryhmät motivoituivat osallistumaan myös omaehtoisesti
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ja sähköiset osallistumisvälineet olivat merkittävässä roolissa ryhmien itseorganisoitumisessa. Tutkimukset osoittavat siten, että digitaalisilla osallistumisvälineillä on merkitys osallistumisen ja vuorovaikutuksen luonteelle.
2.1.3

Sähköisen osallistumisen kaksijakoinen malli

Itseorganisoituva ja hallintojohtoinen osallistuminen ovat luonteeltaan erilaisia. Porwolin, Ojon ja Breslinin (2013a; 2013b; 2018) kehittämä sähköisen osallistumisen kaksijakoinen malli, jota hyödynnän tässä tutkimuksessa suunnittelukulttuurin käsitteen rinnalla, kuvaa niiden eroja ja pyrkii integroimaan niitä
toisiinsa. Kansalaisosallistumisen luonnetta on jäsennetty myös muilla tavoin,
kuten esimerkiksi osallisuuden tason ja vuorovaikutuksen luonteen suhteen.
Sherry Arnsteinin (1969) kansalaisosallistumisen tikapuut (ladder of citizen
participation) kuvaa osallisuuden ja vaikuttamisen vahvuutta skaalalla, jonka
toisessa ääripäässä on kansalaisten manipulointi ja toisessa täysi kansanvalta.
Kun taas tarkastellaan osallistumisen luonnetta toimijoiden välisen kommunikaation näkökulmasta, on olennaista erottaa laaja julkinen osallistuminen (participation) yhteistyöstä (collaboration), joka tapahtuu tiiviissä vuorovaikutuksessa rajatummissa ryhmissä. (Staffans ym., 2020; Staffans, Kahila-Tani ja
Kyttä, 2020)
Sähköisen osallistumisen kaksijakoinen malli jakaa sähköisen osallistumisen
hallintojohtoiseen (government-led) ja kansalaislähtöiseen (citizen-led) osallistumiseen. Hallintojohtoisen osallistumisen foorumina ovat yleensä hallinnon
omat osallistumisalustat, kun taas kansalaislähtöinen osallistuminen perustuu
ensisijaisesti sosiaalisen median käyttöön. (Porwol ym., 2013a; 2013b; 2018)
Samalla on kuitenkin selvää, että myös hallinto hyödyntää sosiaalista mediaa
vuorovaikutuksessa. Kysymys onkin kaksijakoisuuden asteesta, ei täydellisestä
dikotomiasta (Porwol ym., 2018). Malli on kehitetty yleiseen julkisen hallinnon,
päätöksentekijöiden ja kansalaisten väliseen vuorovaikutukseen, mutta katson
sen soveltuvan myös kaupunkisuunnitteluun liittyvän osallistumisen analysointiin. Tietämykseni mukaan vastaavanlaista teoriaperustaista mallia ei ole kaupunkisuunnittelun kontekstiin kehitetty.
Hallintojohtoista ja kansalaisten itseorganisoituvaa osallistumista ei ole tarpeen eritellä toisilleen vastakkaisina, vaan ne voidaan nähdä täydentävinä osallistumisen tapoina (Saad-Sulonen, 2014). Porwolin ja muiden (2018) mallin
kaksijakoisuus on kuitenkin perusteltua, koska tutkijat ovat havainneet, että
hallintojohtoisen ja kansalaisvetoisen osallistumisen välillä on sekä teknologisia esteitä että institutionaalinen kuilu. Teknologian näkökulmasta ongelmana
on, ettei sosiaalisen median palveluita ole tähän mennessä toimivasti pystytty
yhdistämään hallinnon osallistumisalustoihin. Sosiaalisessa mediassa käytävien poliittisten keskustelujen tuomista tehokkaasti hallinnon ja päätöksentekijöiden tietoisuuteen ei ole pystytty ratkaisemaan toimivalla tavalla. Institutionaalinen kuilu puolestaan liittyy hallinnon kyvykkyyteen ja halukkuuteen ottaa
vastaan kansalaisten omaehtoinen vaikuttaminen. Tätä kautta sähköisen osallistumisen kaksijakoisuus liittyy suunnittelukulttuuriin, johon palaan myöhemmin kappaleessa 2.1.4 (s.27).
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Porwol, Ojo ja Breslin (2018) ovat kehittäneet teknologisen ratkaisun (Social
Software Infrastructure, SSI), joka mahdollistaa itseorganisoituvan ja hallintojohtoisen osallistumisen integroimisen yhdistämällä sosiaalisen median datan
sisältöjä hallintojohtoisen osallistumisen kautta kerättyyn dataan. Kyse on järjestelmästä, jonka avulla voidaan kerätä ja analysoida sosiaalisessa mediassa
kansalaisten käymiä poliittisia keskusteluja sekä yhdistää niistä saadut tulokset
hallintolähtöisten sähköisen osallistumisalustojen ja prosessien kautta kerättyyn tietoon. Järjestelmä on kehitetty hyödyntäen semanttisen webin tiedonhakumenetelmiä, sosiaalisen median analytiikkaa ja automaattisia tekstianalyysimenetelmiä (natural language prosessing, NLP) (Porwol ym., 2018). Alla oleva
kaavio (Kuva 3) esittää ratkaisua, jossa kaksijakoisuus integroidaan yhdeksi
sähköisen osallistumisen kokonaisuudeksi teknologian ja hallintamallin avulla.
Integrointi edellyttää hallinnolta tiettyjä kyvykkyyksiä, resursseja ja toimintasääntöjä, toisin sanoen muutoksia vallitsevaan suunnittelukulttuuriin.

Kuva 3: Porwolin, Ojon ja Breslinin (2013a; 2013b) integroitu sähköisen osallistumisen malli. Kirjoittajan
käännös alkuperäisen kaavion pohjalta.

Tämän sähköisen osallistumisen kaksijakoisuuden mallin taustalla ovat systemaattisen teoreettisen ja empiirisen tutkimustyön pohjalta tunnistetut vaatimukset ja selkeä normatiivinen tavoite päätöksenteon sisältöihin ja prosesseihin liittyvän suoran osallistumisen vahvistamiseen. Tavoitteena on tehokkaan
ja tarkoituksenmukaisen kansalaisvuorovaikutuksen tukeminen, seuraaminen
ja ohjaaminen antamalla palautetta kansalaiskeskusteluun ja jakamalla asiantuntemusta. Kansalaisten omaehtoisen osallistumisen suhteen tarpeet ja vaatimukset liittyvät sosiaalisen median eri kanavissa käytyjen keskusteluiden seuraamiseen ja keskusteluaineiston keräämiseen analysointia ja fasilitointia varten. Hallinnon näkökulmasta on tunnistettu tarve työkaluille, jotka tukevat aineiston prosessointia ja analysointia sisältäen välineitä mm.:
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-

aiheiden ja mielipiteiden tunnistamiseen sekä niihin liittyvien
tunteiden tai asenteiden ymmärtämiseen,

-

ideoiden huomioimiseen,

-

aktiivisen osallistumisen edistämiseen huomioimalla ja palkitsemalla kansalaisten panostusta,

-

informaation levittämiseen ja laajan yleisön tavoittamiseen, sekä

-

sähköiseen osallistumiseen kannustamiseen. (Porwol ym., 2018)

Sähköisen osallistumisen kaksijakoisuuden mallin soveltamisessa kaupunkisuunnittelun kontekstissa tulee ottaa huomioon, että malli on kehitetty erityisesti keskustelevan vuorovaikutuksen analysointiin. Kaupunkisuunnittelussa
näkökulmien esittämiseen usein liittyy myös visuaalisia keinoja (valokuvia, piirroksia, videoita sekä muita sähköisiä aineistoja), joiden automaattinen tunnistaminen on teknisesti vaikeampaa. Periaatteellisella tasolla malli on kuitenkin
sovellettavissa myös kaupunkisuunnittelun kontekstissa.
2.1.4

Suunnittelukulttuuri selittävänä tekijänä

Kiteytettynä suunnittelukulttuurin voidaan ymmärtää olevan ”kaupunkisuunnittelun vallitsevien käytäntöjen ja lakisääteisen suunnittelujärjestelmän muodostama kokonaisuus, jonka puitteissa määritetään kaupunkisuunnittelun tavoitteet, keinot ja institutionaaliset rakenteet” (Tieteen kansallinen termipankki, 2019). Toisaalta se voidaan nähdä suunnitteluteorian, -ideologian ja
suunnittelua ohjaavan lainsäädännön yhdistelmänä (Vuorela, 1991). Yhtäältä
suunnittelukulttuuria määrittävät ylhäältä annetut institutionaaliset puitteet ja
toisaalta hyvin paikalliset, jopa yksilökohtaiset tekijät. Suunnittelukulttuurin
käsitettä jäsentäneet tutkijat korostavatkin paikallisten suunnittelukulttuurien
ymmärtämistä (mm. Suitner, 2014; Othengrafen, 2010; 2012; 2014).
Vaikka suunnitteluteoreettinen tutkimus on sivunnut kaupunkisuunnittelun
kontekstuaalisia tekijöitä jo 60-luvulta lähtien, on varsinainen suunnittelukulttuuri tutkimusaiheena suhteellisen uusi (Othengrafen, 2010; Pallagst, Fleschurz
ja Said, 2017). Suunnittelukulttuurin teoreettista ja käsitteellistä viitekehystä on
ryhdytty rakentamaan vasta tällä vuosituhannella (Othengrafen, 2012; 2014;
Suitner, 2014). Nähdäkseni pisimmälle viety jäsennys on tässä tutkimuksessa
hyödyntämäni Othengrafenin (mt.) malli, jota esittelen tarkemmin seuraavassa
kappaleessa (2.1.5, s. 28). Teoreettinen käsitteen muodostus ja jäsentäminen on
luonut pohjaa soveltavalle tutkimukselle. Akateemisessa tutkimuksessa suunnittelukulttuuria on yhtäältä hyödynnetty toimintatapoja tai suunnittelun lopputuloksia selittävänä tekijänä ja toisaalta sen avulla on analysoitu suunnittelun
kulttuurista muutosta.
Tutkimuksissa, joissa suunnittelukulttuurin käsitettä on sovellettu ilmiöitä selittävänä tekijänä, on tarkasteltu esimerkiksi suunnittelukulttuurin ja toteutuneen kaupunkirakenteen monimuotoisuuden välistä suhdetta (Davy, 2008) ja
suunnittelukulttuurin vaikutusta kaavoituksesta saatavien taloudellisten hyöty-
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jen toteutumiseen (Dunning, Lord, Keskin & Buck, 2019) tai suunnittelun tavoitteisiin ja lopputuloksiin (Suitner, 2014). Sähköisen osallistumisen tutkimuksessa vallitsevaan suunnittelukulttuuriin on viitattu selittävänä tekijänä
teknologisten innovaatioiden jalkautumisen haasteiden arvioinnissa (KahilaTani, 2015; Brown, 2012). Brown (mt.) esittää, että osallistuvan paikkatiedon
(PPGIS) sovellusten hyödyntämistä rajoittavat suunnitteluorganisaatioiden
”sosiaaliset ja institutionaaliset rajoitteet” ja katsoo, että ongelmana on organisaatioiden sitoutumattomuus vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja kansalaisosallistumisen toteuttamiseen. Kahila-Tani (mt.) arvioi lisäksi kuntien olemassa olevan tietoteknisen infrastruktuurin olevan uusien teknologisten innovaatioiden käyttöönottoa hidastava tai hankaloittava suunnittelukulttuurin osatekijä. Tässä väitöstutkimuksessani sovellan suunnittelukulttuurin käsitettä sosiaalisen median roolia ja siihen liittyviä asenteita selittävänä tekijänä. Pidän
paikallisten suunnittelukulttuurien ymmärtämistä keskeisenä sähköisen osallistumisen käytäntöjen kehittämisen näkökulmasta.
Uusien innovaatioiden, kuten sähköisen osallistumisen työkalujen tai sosiaalisen median palveluiden jalkautuminen suunnitteluorganisaatioihin tarkoittaa
suunnittelukulttuurin muutosta. Kulttuurisen muutoksen mahdollisuutta ovat
tutkineet muun muassa Pallagst, Fleschurz ja Said (2017) sekä Hamedinger
(2014). Pallagast ja muut ovat tarkastelleet kutistuvien kaupunkien suunnittelustrategioiden muutosta ja tunnistaneet erilaisia strategioita, joilla kaupunkien
asukasmäärän ja elinkeinotoiminnan sekä talouden supistumiseen on reagoitu.
Hamedinger (2014) puolestaan on tarkastellut muutoksen mahdollisuutta
suunnittelukulttuureissa ja peräänkuuluttaa teoreettista mallia, joka huomioisi
muutoksen ja pysyvyyden välisen jännitteen ja auttaisi ymmärtämään muutoksen mahdollisuutta ja mahdottomuutta. Tutkimukseni kontekstissa suunnittelukulttuuriin vaikuttava muutostekijä on digitalisaatio, jonka on katsottu tuovan kaupunkisuunnitteluun merkittävän paradigmamuutoksen (Anttiroiko,
2012; Silva, 2010). Varsinaisessa suunnittelukulttuurin teoreettisessa tutkimuksessa digitalisaatio tai tietoteknologia ei kuitenkaan näy erityisenä tutkimuskohteena, vaikka sen on arvioitu mullistavan koko maankäytön suunnittelun ja rakentamisen toimialan käytännöt. Tiedossani ei myöskään ole sähköisen
osallistumisen vaikutuksia suunnittelukulttuurin näkökulmasta yhteen kokoavaa tutkimusta.
2.1.5

Othengrafenin suunnittelukulttuurin malli

Voidaan ajatella, että kaupunkisuunnittelua määrittävät moninaiset, suunnittelun instituutioista ja toimijoista sekä heidän toiminnastaan kumpuavat poliittiset ja sosiaaliset piirteet, jotka yhdessä muodostavat suunnittelukulttuurin. Othengrafen (2014) kuvaa suunnittelukulttuuria ”suunnittelijoiden ja suunnitteluinstituutioiden kulttuurisena DNA:na”, joka ei kuitenkaan ole muuttumaton
vaan avoin ja dynaaminen systeemi, jossa toimijat ja instituutiot vaikuttavat toisiinsa ja muodostavat ainutlaatuisen, kontekstikohtaisen ja jatkuvasti muuttuvan suunnittelukulttuurin. Hänen mukaansa suunnittelukulttuuriin vaikuttavat
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muun muassa lainsäädäntö, hallinnon käytännöt, talous ja teknologinen kehitys, perinteet, arvot, uskomukset ja asenteet sekä monet ajattelun taustalla olevat tiedostamattomat tekijät ja ajattelumallit. Jokaisessa suunnittelukulttuurissa suunnittelun tavoitteet ja konseptit, kuten esimerkiksi kestävä kehitys ja
hyvä elinympäristö ymmärretään eri tavoin. Othengrafen (mt.) pitääkin suunnittelukulttuurin ymmärtämistä tärkeänä sekä tutkimuksen että käytännön toimijoiden kannalta ja korostaa, että suunnittelijoiden tulisi tiedostaa suhteensa
sosio-ekonomiseen ja sosio-kulttuuriseen kontekstiin, jossa kulloinkin toimitaan.
Othengrafenin (2014) tavoitteena on ollut rakentaa suunnittelukulttuurin teoreettinen kehys, joka auttaisi analysoimaan kaupunkisuunnittelua ja suunnittelijan työssään tekemiä valintoja ja ratkaisuja. Koska tarkastelen tutkimuksessani sosiaalista mediaa suunnittelijoiden kokemusten kautta, Othengrafenin
suunnittelijakeskeinen malli sopii mielestäni sovellettavaksi tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi suunnittelukulttuurin hallintojohtoisuuden ja kansalaislähtöisyyden aste on yksi ulottuvuus, joka vaikuttaa suhtautumiseen sosiaalista
mediaa kohtaan määrittämällä suunnittelijan ja muiden toimijoiden välistä
suhdetta suunnittelussa. Tämä ulottuvuus kytkee myös yhteen Othengrafenin
suunnittelukulttuurin mallin ja Porwolin, Ojon ja Breslinin (mt.) sähköisen
osallistumisen kaksijakoisuuden mallin.
Othengrafen (2014) perustaa teoreettisen mallinsa kulttuurikäsitykselle,
jonka keskiössä on ideologia, ajattelu sekä näihin kytkeytyvät arvot. Hän korostaa, että kulttuurilla on merkittävä vaikutus siihen, miten kaupunkisuunnittelua
tehdään. Tärkeää on myös se, että suunnittelukulttuurin sisällä kukin suunnittelija kuitenkin tarkastelee suunnittelua omasta näkökulmastaan. Tämä selittää
sitä, että suhtautuminen esimerkiksi paikalliseen kokemukselliseen informaatioon tai sosiaalisen median käyttöön suunnittelussa vaihtelee paitsi organisaatioittain, myös suunnittelijakohtaisesti.
Othengrafenin (2014) mallissa suunnittelukulttuuri muodostuu kolmesta kokonaisuudesta, (1) suunnittelun lopputuloksista ja tuotoksista, (2) suunnittelukontekstista ja (3) yhteiskunnallisesta kontekstista (Kuva 4):
1.

Suunnittelun lopputuloksilla ja tuotoksilla tarkoitetaan konkreettisia, suunnitteluprosessin myötä tuotettavia artefakteja, kuten
kaavoja tai suunnitelmia, niitä havainnollistavia visualisointeja
sekä suunnitelmien selostuksia ja perustelutekstejä. Myös fyysinen kaupunki- ja aluerakenne on suunnittelun lopputulosta.

2.

Suunnittelukontekstin keskiössä ovat toimijat ja heidän välisensä
epämuodollinen ja muodollinen vuorovaikutus. Nämä liittyvät
toisaalta toimijoiden yksilökohtaisiin kognitiivisiin tulkintakehyksiin ja vallitseviin normeihin sekä toisaalta lakisääteisen suunnittelujärjestelmään ja muihin institutionaalisiin puitteisiin.

3.

Yhteiskunnallisella kontekstilla tarkoitetaan suunnitteluun ja
suunnittelijan tekemiin arvioihin vaikuttavia tiedostamattomia,
taustalla vaikuttavia uskomuksia, havaintoja ja arvoja. Tällaisia
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ovat esimerkiksi yhteiskunnan suhtautuminen aikaan (esimerkiksi tulevaisuus- tai historiaorientoituneisuus), käsitys epävarmuuksista, luontoarvoihin suhtautuminen, yhteiskunnalliset sosio-ekonomistiset tai sosio-poliittiset mallit, oikeuskäsitys ja yhteiskunnan arvopohja. Tähän liittyy myös esimerkiksi yhteiskunnan yleiset ominaispiirteet, kuten esimerkiksi yksilön oikeudet,
yksityisomistuksen arvostus, yhteisöllisyyden aste ja merkitys.
Orthengrafenin (2014) mallissa teknologia on suhteellisen pienessä roolissa.
Siihen viittavia elementtejä on löydettävissä lopputuloksista (kaavat) sekä
suunnittelujärjestelmästä (välineet). Sähköisen osallistumisen näkökulmasta
teknologia vaikuttaa kuitenkin merkittävällä tavalla suunnittelukulttuuriin, ja
nähdäkseni sen roolia tulee tarkastella tarkemmin. Palaan teknologian ja suunnittelukulttuurin väliseen yhteyteen tutkimustulosten esittelyssä (kappale 5.2,
s. 90).

Kuva 4: Kaupunkisuunnitteluun ja suunnittelijan toimintaan vaikuttavia suunnittelukulttuurin osatekijöitä. Kirjoittajan käännös ja muotoilu Othengrafenin (2014) esittämän kaavion pohjalta.
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2.1.6

Suomalainen suunnittelukulttuuri

Suunnittelukulttuuri vaikuttaa monella eri tavalla sähköisen osallistumisen
mahdollisuuksiin ja sosiaalisen median rooliin kaupunkisuunnitteluorganisaatioissa, joten pidän tämän tutkimuksen kannalta tärkeänä suomalaisen kaupunkisuunnittelukulttuurin piirteiden ymmärtämistä. Suunnittelukulttuuri ei rakennu yksittäisen suunnitteluparadigman varaan vaan käytännön instituutioissa elää rinnan erilaisia teoreettisia lähestymistapoja. Suomessa kehitys on
johtanut Mäntysalon ja Bäcklundin (2009) mukaan todellisuuteen, jossa esiintyy saman aikaisesti erilaisia ja kilpailevia käsityksiä esimerkiksi edustuksellisen ja suoran demokratian rooleista ja legitiimin tiedon luonteesta. Tämä osaltaan aiheuttaa heidän mukaansa ”institutionaalista epäselvyyttä”.
Olen valinnut Othengrafenin (2012; 2014) mallista tarkempaan tarkasteluun
tutkimukseni kannalta keskeisimmät suunnittelukulttuurin elementit. Tekijät
on valittu sen perusteella, miten ne liittyvät edellä kuvaamiini vuorovaikutteisen suunnittelun näkökulmiin (moniarvoinen tiedonrakennus ja oppiminen
sekä toimijoiden välinen kommunikaatio) sekä suunnittelukäytäntöihin (kuntakaavoituksen prosessit ja välineet). Seuraavassa esittelen valikoidut elementit.
Suunnittelun artefakteihin liittyen:
1. Kaavat ja suunnitelmatieto suunnittelun lopputuloksina
Suunnittelukontekstiin liittyen:
2. Suunnittelun taustalla vaikuttavat ideologiat ja ajattelumallit (esimerkiksi
näkemys kuntalaisten roolista),
3. Toimijat ja toimijoiden väliseen viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvät
muodolliset ja epämuodolliset säännöt (esimerkiksi asiantuntijoiden rooli
ja rationalistisen suunnittelun perinne),
4. Suunnittelujärjestelmä (erityisesti lakisääteinen kaavoitusmenettely ja
osallistuminen),
Yhteiskunnalliseen kontekstiin liittyen:
5. Yhteiskunnalliset käsitykset ja arvot, kuten suhtautuminen aikaan sekä
epävarmuuden kokeminen.

Othengrafenin (2012) havainnot suomalaisesta suunnittelukulttuurista perustuvat tapaustutkimuksiin Helsingistä ja Uudeltamaalta. Koska Helsinki on
erikoistapaus merkittävän maanomistuksensa ja runsaiden kaupunkisuunnitteluresurssiensa vuoksi (mm. Staffans, 2004), ei Othengrafenin tekemiä johtopäätöksiä voi kaikilta osin yleistää koskemaan kaikkia Suomen kuntia. Hänen
esittämänsä yhteiskunnalliseen kontekstiin kytkeytyvät havainnot, kuten valtakunnan politiikkaan liittyvät ja valtiohistoriasta juurensa juontavat piirteet, sen
sijaan vaikuttavat kaikkien maamme organisaatioiden suunnittelukulttuureihin. Seuraavassa olen hyödyntänyt Othengrafenin ohella myös muita lähteitä
suomalaisen suunnittelukulttuurin tekijöiden analysointiin.
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1) Kaavat ja suunnitelmatieto suunnittelun lopputuloksina
Vaikka teknologia mahdollistaisi jo täysin digitaalisen kaavatiedon tuottamisen
ja käsittelyn (ympäristöministeriö & Sitowise, 2019), suomalaisessa kaavoituksessa vallitsee edelleen varsin vahva dokumenttipohjainen perinne (Eräranta &
Staffans, 2015). Kaavoituksen alhainen digitalisaation taso hidastaa tiedolla ohjattuun suunnitteluun siirtymistä. Tutkimukseni tulosten perusteella se vaikuttaa myös sosiaalisen median hyödyntämiseen vaikeuttaen eri lähteistä saatavan
sähköisen aineiston hyödyntämistä suunnittelussa. Siirtyminen perinteisten,
paperiseen maailmaan tuotettujen kaavakarttojen ympärille rakentuneesta
suunnittelukulttuurista kohti sähköistä suunnittelua ja datalähtöisiä toimintatapoja tarkoittaa aivan uudenlaisia prosessien lopputuotoksia. Tämänhetkisen
käsityksen mukaan kaavoituksen digitalisaation seuraava askel on paikkatietoon perustuvaan, rakenteiseen ja tietomallipohjaiseen suunnitelmatietoon
siirtyminen (ympäristöministeriö, 2019). Suunnitelmatiedon rinnalla kehittyy
myös muita informaation lähteitä kaavaprosessissa hyödynnettäväksi. Esimerkiksi Saad-Sulonen (2014) havaitsi tutkimuksessaan, että sähköisen osallistumisen välinein kerätty kokemuksellisen tiedon aineisto toimi suunnittelijoiden
ja kansalaisten välisen vuorovaikutuksen välineenä, eräänlaisena rajaelementtinä toimijoiden välillä. Sähköinen ja rakenteinen kaava-aineisto tulee mahdollistamaan entistä paremmat mahdollisuudet hallita ja hyödyntää myös osallistumisen kautta kerättyä informaatiota.
2) Suunnittelun taustalla vaikuttavat ideologiat ja ajattelumallit
Kaupunkisuunnittelijan ammattiin kuuluu tietynlaisen, suunnittelukulttuuriin
sisältyvän arvomaailman omaksuminen (Vuorela, 1991). Vaikka yksittäisten
suunnittelijoiden arvot ja näkemykset joistain kysymyksistä olisivat ristiriidassa
keskenään, on heillä kuitenkin paljon yhteistä arvopohjaa toimiessaan saman
suunnittelujärjestelmän puitteissa (Othengrafen, 2014). Suunnittelukulttuurit
ovat kuitenkin dynaamisen luonteensa lisäksi instituutio- ja jopa yksilökohtaisia. Digitaaliset suunnittelun ja tiedon tuottamisen tavat ovat suunnittelijakohtaisia (Helenius, 2019). Myös sähköisen osallistumisen innovaatioita tutkittaessa on havaittu, että työkalujen käyttö ja niiden kautta saatavan informaation
hyödyntäminen suunnittelussa on usein suunnittelijakohtaista (esim. Artikkeli
1).
Suomalaisen suunnittelukulttuurin taustalla vaikuttava, osin tiedostamaton
ajattelumalli on kaavoituksen konsensushakuisuus, joka on noussut esiin viimeistään rakennuslain uudistuksessa 1990-luvulla. Konfliktien ratkaiseminen
ja ristiriitojen yhteensovittaminen ennen kaavan hyväksymistä on nähty yhtenä
kaavoitusta sujuvoittavana tekijänä. Kaavajärjestelmässä yleiskaava nähdään
ristiriitojen ratkaisemisen välineenä, ja asemakaava hankekohtaisena toteuttamissuunnitelmana (Vuorela, 1991). Toisaalta myös asemakaavoitus näyttää vallitsevassa suunnittelukulttuurissamme perustuvan konsensushakuisuuteen
(Mattila, 2018), ja usein juuri asemakaavavaiheessa paikalliset konfliktit tulevat
esiin, kun suunnitelmien todelliset vaikutukset konkretisoituvat.
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Konsesushakuisuus on myös kommunikatiivisen suunnitteluteorian piirre.
Vaikka agonistinen teoria on nimenomaan kritisoinut konsensusta suunnittelun tavoitteena, on konsensuksen tavoittelu kuitenkin tuottanut toimintakykyisiä ja rakentavia käytäntöjä. (Mattila, 2019) Toisaalta sen voi nähdä myös johtaneen suomalaisessa suunnittelussa usein kuultavaan “valitusten välttämisen”
tavoitteluun. Tämä ilmentää nähdäkseni suomalaisen suunnittelukulttuuriin
pragmatistista tietokäsitystä ja korostaa osallistumisen välineellistä roolia.
Suomalaista suunnittelukulttuuria leimaa ainakin kolmen eri suunnitteluteoreettisen suuntauksen vaikutus. Toisaalta suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa vaikuttaa edelleen vahvasti kokonaisvaltaiseen suunnitteluun ja kattavaan
asiantuntija-arviointiin perustuva komprehensiivis-rationalistinen suunnitteluteoria (Bäcklund & Mäntysalo, 2009). Sen ohella vaikuttaa myös fyysisen
suunnittelun perinne, joka liittyy kaupunkisuunnittelun arkkitehtivetoisuuteen
ja korostaa fyysisen ympäristön muodonantoa (Mattila, 2018). Tällainen suunnitteluperinne saattaa johtaa vaikeuteen huomioida erilaisia intressejä, kokemuksia ja arvomaailmoja suunnittelussa. Vuorovaikutteisten ja kommunikatiivisten lähestymistapojen yleistyminen näkyy suunnittelun käytännöissä, jotka
ovat kehittyneet merkittävästi 2000-luvun aikana ja erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Rationalistinen suunnitteluideologia ja siihen liittyvä pragmatistinen lähestymistapa elävät kuitenkin edelleen suomalaisessa suunnittelukulttuurissa vuorovaikutteisten, kommunikatiiviseen suunnitteluteoriaan
pohjautuvien käytäntöjen rinnalla.
Suunnittelukulttuurin muutosta kohti avoimempaa ja keskustelevampaa käytäntöä tavoiteltiin jo 1980-luvulla käydyssä keskustelussa silloisen rakennuslain
uudistukseen liittyen. Ideologisina ihanteina nostettiin esiin keskustelevuus,
neuvottelevuus ja asukasosallistumisen vahvistaminen. (Vuorela, 1991) Vuorovaikutteisuuden vahvistaminen on jälleen agendalla nyt, kun voimassa olevaa
maankäyttö- ja rakennuslakia (Finlex, 1999) ollaan uudistamassa. Kehitettävää
on todettu olevan erityisesti osallistumisen vaikuttavuudessa. Lain säännökset
sinänsä on arvioitu melko toimiviksi, joten kysymys onkin monesti menettelytapoihin ja asenteisiin liittyvistä ongelmista. Osallistumisen vaikuttavuutta tavoitellaan nyt painottamalla vuorovaikutusta suunnittelun varhaisemmassa
vaiheessa. (Laitio, 2018)
Suomessa sekä tutkijat että kaupunkisuunnittelun ammattilaiset ottavat aktiivisesti kantaa suunnitteluun ja suunnittelukulttuuriin liittyviin ajankohtaisiin
kysymyksiin. Viime vuosina keskustelu on liittynyt monella tasolla suunnittelun
ideologisiin ja periaatteellisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen hillintään tai kaavoituksen markkinavetoisuuteen ja elinkeinoelämän rooliin (Hytönen & Ahlqvist, 2019; Jama, 2014). Kansalaisosallistumisen vaikuttavuus ja asukkaiden rooli lähiympäristönsä suunnittelussa on kestoaihe suomalaisessa kaupunkisuunnittelukeskustelussa (Annanpalo, 2014). Tieteellisissä ja ammattilehdissä esitetyt mielipide- ja asiantuntijakirjoitukset ovat vain yksi ilmentymä kommunikaatiosta, joka muokkaa
suunnittelukulttuuriamme. Viime vuosina internet ja erityisesti sosiaalinen me-
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dia ovat luoneet foorumin myös muille kuin suunnittelualan asiantuntijoille ottaa kantaa ja osallistua suunnittelukulttuurin muotoilemiseen. Esimerkiksi Facebookissa toimiva Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä ei ole ainoastaan paikalliseen suunnittelun sisältöihin kantaa ottava ryhmä, vaan siellä käydyt keskustelut kytkeytyvät laajemmin suunnittelukulttuuriimme, sen sisältämiin arvovalintoihin ja vallitseviin ideologioihin. Yhtä lailla suunnittelukulttuuriin voivat
vaikuttaa asiantuntijablogit. Tästäkin syystä sosiaalista mediaa tulee tarkastella
kaupunkisuunnittelussa paitsi suunnitteluun liittyvän vuorovaikutuksen välineenä, myös ilmiönä, joka vaikuttaa eri tavoin suunnittelukulttuuriin.
3) Toimijat ja heidän välisensä vuorovaikutuksen ja viestinnän säännöt
Othengrafenin (2012) mukaan suomalaisessa suunnittelukulttuurissa korostuu
vahva asiantuntijavalta ja heikko kansalaisosallistumisen rooli verrattuna esimerkiksi ruotsalaiseen suunnittelukulttuuriin. Hänen mukaansa Suomessa
suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä keskustellaan lähinnä suunnitteluorganisaation eri asiantuntijoiden kesken ja kansalaisten rooli kommunikaatiossa
on vähäinen. Rationalistinen, hallintojohtoiseen lähestymistapaan perustuva
ideologia, jossa asukkaat käsitetään suunnittelun kohteiksi, on ollutkin Suomessa vahva (Bäcklund & Mäntysalo, 2009). Toisaalta osallistuvan ja suoran
demokratian roolista on Suomessa keskusteltu 1960-luvulta lähtien (Vuorela,
1991) ja osallistumiskäytännöt ovat olleet lainsäädännössä mukana jo rakennuslain aikana. Lainsäädäntö määrittelee kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien minimitason virallisissa maankäytön suunnittelun prosesseissa. Osa
kunnista kuitenkin toteuttaa lainsäädännön vaatimuksia laajempaa vuorovaikutusta. (Soudunsaari, 2016) Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain sisältämät osallistumismenettelyt ohjaavat osallistumista kuitenkin yksisuuntaiseen kuulemismenettelyyn, joka ajoittuu monesti suunnittelun kannalta liian
myöhäiseen vaiheeseen.
4) Suunnittelujärjestelmä
Othengrafen (2014) korostaa suunnittelun systemaattisuutta: Suunnittelun tiedonrakennus voidaan nähdä systemaattisena prosessina, joka lähtee tavoitteiden tarkasta määrittelystä ja kokonaisvaltaisuuteen pyrkivästä tiedonkeruusta.
Systemaattiseen tiedonrakennukseen pohjautuvassa suunnittelujärjestelmässä
suunnitteluratkaisut perustuvat kerättyyn tietoon, analyyseihin ja tulkintoihin.
Suomalaista suunnittelujärjestelmää kuvaa kaavajärjestelmän hierarkkisuus,
jossa ylemmät kaavatasot ohjaavat alempia ja yksityiskohtaisempia suunnitelmia. Hierarkkinen kaavajärjestelmä kytkeytyy suoraan päätöksenteon hierarkkisuuteen. Päätöksenteon keskittämisen tai hajauttamisen aste on osa suunnittelujärjestelmää ja vaikuttaa suunnittelijan rooliin ja toimintamahdollisuuksiin
organisaatiossa. Päätöksenteon keskittäminen tai hajauttaminen ilmenee sekä
valtion ja kuntien välisen päätöksentekovallan tasolla että kaupunkien sisäisissä
johtosäännöissä kysymyksenä siitä, mikä taho kaavat hyväksyy. (Othengrafen,
2014) Suomessa on viime vuosisadan aikana siirrytty valtiojohtoisesta keskitetystä maankäytön suunnittelusta kohti hajautetumpaa mallia, jossa kunnilla on
valta ja vastuu omien alueidensa kaavoituksessa. 1980-luvulta alkaen pyrki-
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myksenä on ollut keventää valtion valvontaa ja lisätä kuntien itsemääräämisoikeutta maankäytön suunnittelussa (Vuorela, 1991). Kuntien asema- ja yleiskaavojen vahvistamisesta luovuttiin kuitenkin vasta nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloon yhteydessä vuosituhannen vaihteessa (Valtioneuvosto, 1998). Maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistamiskäytäntö puolestaan lopetettiin vuoden 2015 lakiuudistuksessa (ympäristöministeriö, 2015). Samanaikaisesti tapahtunut kansalaisten osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen lainsäädännöllä voidaan nähdä tämän kehityksen
vastinparina. Tulevaisuudessa vallan hajautuminen voi jatkua, jos ihmisten toiminta muuttuu entistä itseorganisoituvammaksi. Kuntalaisen ja kunnan välinen suhde muuttuu, jos organisoituminen perustuu tasaveroisuuteen ja yksilöiden vapaaseen kommunikaatioon hierarkkisen hallinnon sijaan. (Ekroos, Katajamäki, Kinnunen, Lehtovuori, & Staffans, 2018)
5) Yhteiskunnalliset käsitykset ja arvot
Suomalaista maankäytön suunnittelua leimaa vahva luottamus julkishallintoon
ja asiantuntijavalmisteluun sekä asetettujen sääntöjen ja regulaatioiden noudattaminen. Taustalla vaikuttavat hyvinvointiyhteiskunnan periaatteet ja ajatus
kaavoittajasta kansalaisten yleisen edun valvojana ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden varmistajana. (Othengrafen, 2012) Toisaalta erityisesti elinkeinoelämä pyrkii aktiivisesti ajamaan kaavoitusmenettelyjen keventämistä ja sujuvoittamista, mikä on myös asetettu käynnissä olevan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhdeksi tavoitteeksi. Käytännössä sujuvoittamisen ja osallisuuden tavoitteet ovat toisinaan ristiriidassa keskenään. Käynnissä olevassa
lakiuudistuksessa sujuvoittamiskeskustelu liittyy erityisesti valitusoikeuteen,
jota erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan toimijat esittävät kevennettäväksi 3.
Taloudelliset paineet ja yhteiskunnan demografiset muutokset ovat viime
vuosina heiluttaneet hyvinvointiyhteiskunnan perustuksia. Näyttää kuitenkin
siltä, että poliittinen tahtotila hyvinvointiyhteiskuntamallin säilyttämiseen on
edelleen vahva. Toisaalta poliittisella agendalla korostuu entistä enemmän
myös kansalaisten osallistuminen ja vastuu yhteiskunnan voimavaroista. On
ymmärretty, ettei julkinen sektori yksin selviydy suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteiden ylläpitämisestä (Valtioneuvosto, 2019).
Othengrafenin (2012) mukaan ajallisessa katsannossa suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa huomio kohdistuu nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Moderni
suomalainen kaupunkisuunnittelu perustuu siis vahvalle tulevaisuusorientaatiolle. Suomalaiselle yhteiskunnalle on yleisestikin luonteenomaista uuden ja innovatiivisen korostaminen. Pienen kansakunnan on ollut tarpeen osoittaa olevansa kehityksen kärjessä myös teknologisesti ja suunnittelijat suhtautuvat uusiin suunnitteluinnovaatioihin avoimin mielin. Innovatiivisia ratkaisuja etsivät
ideakilpailut voidaan nähdä yhtenä todisteena suomalaisen suunnittelukulttuu-

3

Kaavoituksen sujuvoittamiskeskusteluun on maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä ehdotettu toimenpiteinä mm. kaavoituksen vuorovaikutuksen vahvistamista sähköisen
osallistumisen kehittämisellä ja valitusoikeuden rajaamisella. (Rakennusteollisuus, Elinkeinoelämän keskusliitto, Rakli & Aula Research Oy, 2018)
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rin kehittämisorientaatiosta. Myös yhteiskunnan suhtautuminen digitalisaatiokehitykseen liittyy tulevaisuusorientaatioon. Kiinteistö- ja rakentamisalan
digitalisaation edistäminen oli yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista, ja
vuoden 2019, Antti Rinteen hallitusohjelma sisältää niin ikään alan digitalisaatiota vauhdittavia toimenpiteitä (Valtioneuvosto, 2019). Tämä näyttää myös
tuottavan myönteistä suhtautumista sähköisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen hyödyntämiseen kaupunkisuunnittelussa.
2.1.7

Sähköisen osallistumisen vaikutus suunnittelukulttuuriin

Jo sosiaalisen median varhaisvuosina esitettiin visioita, joiden mukaan teknologiset innovaatiot voivat uudistaa suunnittelukulttuuria siten, että orientaatio
muuttuu kansalaislähtöisemmäksi. Vuorovaikutteisen teknologian täysimittainen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin paradigman muutosta vallitsevaan
suunnittelu- ja päätöksentekokulttuuriin, koska vahvaan suunnitteluprofessioon ja edustukselliseen demokratiaan perustuva malli on ristiriidassa kansalaisten itseorganisoituvan osallistumisen kanssa. (Anttiroiko, 2012; Silva,
2010). Muutos on nähtävä kokonaisvaltaisena uudistuksena sen sijaan, että vallitseviin suunnittelukäytäntöihin sisällytetään vuorovaikutteisia elementtejä.
(Booher & Innes, 2005) Edelleen, noin 10 vuotta näiden näkemysten esittämisen jälkeen, on epäselvää, minkälaisia muutoksia web 2.0 ja sosiaalinen media
suunnittelukulttuuriin lopulta tuovat. Muutoksen ensi askelina voidaan pitää
hallintojohtoiseen suunnittelukulttuuriin tuotuja vuorovaikutusta ja osallistumista edistäviä teknologisia sovelluksia, kuten esimerkiksi osallistuvan paikkatiedon sovelluksia (Kahila-Tani, 2015).
Transformaatio kohti sellaista kaupunkisuunnittelun kulttuuria, jossa kansalaisilla on vaikuttava ja aktiivinen rooli suunnittelussa, edellyttää muutosta
paitsi kaupunkisuunnittelussa, myös muilla hallinnon aloilla. Kysymys ei ole ainoastaan osallistumismenettelyjen kehittämisestä yhdistämällä virallista ja
epämuodollista osallistumista ja laajentamisesta horisontaalisesti hallintorajojen yli, kuten esimerkiksi Soudunsaari (2016) esittää, vaan täysin uudenlaisen,
aidosti kansalaisorientoituneen ideologian omaksumisesta koko kuntaorganisaatiossa. Laajennetun kaupunkisuunnittelun konsepti tarjoaa muutosta, jossa
kaupunkisuunnittelu yhdistyisi paikalliseen yhteishallintaan ja yhteisöjen kehittämiseen (Staffans & Horelli, 2014; Wallin, 2019). Siinä osallistuminen nähdään itseorganisoitumisena, jota teknologiset työkalut mahdollistavat. Kulttuurinen muutos, joka tarkoittaisi vakiintuneiden instituutioiden, kuten kaupunkisuunnittelun lainsäädännön ja sen määrittelemän suunnittelujärjestelmän
muutosta, on mahdollinen, mutta tapahtuu hitaasti. Institutionaalinen uudistuminen tapahtuu ihmisten toiminnan muuttuessa vuorovaikutuksen kautta
(Berger & Luckmann, 2017). Lainsäädäntö on yhteiskunnan järjestystä ylläpitävä voima, mutta se voi myös toimia muutosajurina, kuten nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex, 1999), joka on edistänyt vuorovaikutteista
suunnittelua kommunikatiivisesta suunnitteluteoriasta oppien.
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2.2

Tutkimuksen käytännön konteksti

Tutkimukseni liittyy sähköisen osallistumisen käytäntöjen kehittämisen lisäksi maankäytön suunnittelua ohjaavaan lainsäädäntöön ja kaavoituksen digitalisaatiokehitykseen (Kuva 5). Teoreettisessa viitekehyksessä suunnittelukulttuuri toimii käytäntöä peilaavana analyyttisenä käsitteenä. Lainsäädäntö on yhteydessä suunnittelukulttuuriin suunnittelujärjestelmän ja osallistumista ohjaavien säännösten kautta. Kaavoituksen digitalisaatio ja sähköinen osallistuminen puolestaan kytkeytyvät suunnittelukulttuurin sisältämiin toimintatapoihin, välineisiin ja suunnittelun lopputuloksiin. Lisäksi tutkimuksessani korostuu sähköisen osallistumisen erään loppukäyttäjäryhmän eli kaupunkisuunnittelijoiden näkökulma, joten tutkimus tuottaa tietoa myös sähköisen osallistumisen kehittämiseen.

Kuva 5: Tutkimuksen kontekstiin liittyy maankäyttöä ja rakentamista ohjaava lainsäädäntö, kaavoituksen
digitalisaatio ja sähköisen osallistumisen kehittäminen.

2.2.1

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistuminen

Lainsäädännön määrittelemä suunnittelujärjestelmä on osa kaupunkisuunnittelun suunnittelukulttuuria (Othengrafen, 2014; Tieteen kansallinen termipankki, 2019). Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL, 132/1999)
määrittelee alueiden käytön suunnittelujärjestelmän tarkoituksen, tavoitteet ja
kaavainstrumentit sekä asettaa kunnille velvoitteita kaavoitusprosessissa toteutettavaan vuorovaikutukseen. Kun maankäyttö- ja rakennuslakia edellisen kerran laajasti uudistettiin ennen vuosituhannen vaihdetta, oli lain yhtenä tavoitteena ”kansalaisten osallistumismahdollisuuksien korostaminen ja pyrkimys
vuorovaikutukseen eri intressitahojen kanssa suunnitelmia laadittaessa” (Valtioneuvosto, 1998, 29). Tavoitteen taustalla oli tuohon aikaan vahvasti teoreettisessa keskustelussa ollut kommunikatiivinen suunnitteluteoria ja siihen liittyvät vuorovaikutteiset mallit. Lakiuudistuksessa korostui osallistumismenettelyjen ohella myös yhteisen tiedonrakennuksen näkökulma ja vaikutusten arvi-
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ointi. (Staffans, 2004) Vaikka vuorovaikutteisia käytäntöjä on sovellettu jo ennen MRL:n voimaantuloa, on lailla arvioitu olleen merkittävä vaikutus kansalaisten osallistumismahdollisuuksiin ja tiedonsaantiin kaavoituksesta (ympäristöministeriö, 2014). Staffans (mts. 22) toteaa, että kansalaisen aseman vahvistamisen voi katsoa jopa merkinneen roolia eräänlaisena ”suunnittelun laadunvalvojana”.
Osallistumisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain keskeinen instrumentti on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka laaditaan ”riittävän aikaisessa vaiheessa” ja julkaistaan kaavatyön vireilletulosta tiedottamisen yhteydessä (MRL, 132/1999, 63 §). Lisäksi
laki edellyttää, että suunnitelmat (kaavaehdotus) ovat julkisesti kaikkien nähtävillä ja osallisilla on mahdollisuus antaa niistä mielipiteensä (muistutus kaavaehdotuksesta). Huolimatta lain osallisuutta vahvistavista tavoitteista, se on johtanut käytäntöihin, joissa osallistuminen tapahtuu suunnittelun kannalta myöhäisessä vaiheessa ja kansalaisen rooli jää hyvin suppeaksi, lähinnä informaation vastaanottajaksi ja mielipiteen antajaksi. Voimassa oleva laki ei esimerkiksi
edellytä kuntalaisten osallistamista suunnittelun lähtökohtien ja tavoitteiden
määrittelyyn, suunnitteluratkaisuiden laatimiseen tai vaikutusten arviointiin.
MRL ei myöskään määrää vuorovaikutuksesta kaavaprosessin ulkopuolella tehtävien, niin sanottujen epävirallisten maankäytön suunnitelmien, kuten esimerkiksi kehityskuvien tai kaavarunkojen osalta. Näitä suunnitelmia voidaan kuitenkin katsoa koskevan kuntalain 22§:n säännökset, joissa korostetaan kuntalaisten oikeutta osallistua ja vaikuttaa asioiden valmisteluun.
Maankäyttö- ja rakennuslain osallistumiseen liittyvien säännösten etuna pidetään joustavuutta. Toisaalta joustavuus tarkoittaa myös sitä, että laki asettaa
menettelyille vain minimitason, jota noudattamalla voidaan toteuttaa varsin
niukkaa vuorovaikutusta. (Laitio, 2018) Laki ei siis takaa osallistumisen laatutasoa. Lain toimivuusarvioinnissa onkin katsottu, että ongelmat vuorovaikutuksen toimivuudessa liittyvät pikemminkin toimintatapoihin ja käytäntöihin kuin
varsinaisiin säännöksiin (Ympäristöministeriö, 2014). Soudunsaari (2016) havaitsi väitöstutkimuksessaan, että pohjoissuomalaiset kunnat useimmiten toteuttavat suunnittelukäytännöissään lain minimivaatimusten mukaista vuorovaikutusta. Toisaalta kunnissa toteutettiin myös niin sanottuja vapaamuotoisia,
lakisääteistä osallistumista täydentäviä käytäntöjä erityisesti sähköisten välineiden avulla. Suodunsaari (mt.) katsoo, että näiden rinnakkaisten prosessien
(virallisen ja epämuodollisen osallistumisen) yhdistäminen lisäisi kansalaisten
vaikuttamismahdollisuuksia ja toisi jatkuvuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon. Lainsäädännön toimivuusarviointia tehtäessä sähköisen osallistumisen
menetelmien yleistyminen oli käynnissä ja kerätyn tiedon hyödyntämisessä
nähtiin kehitettävää (Ympäristöministeriö, 2014). Vaikka menetelmät ovat sittemmin kehittyneet, haasteita on edelleen tiedon systemaattisessa hyödyntämisessä suunnitteluprosesseissa (Kahila-Tani, 2015).
Lain toimivuutta arvioitaessa on myös todettu, että säännökset toimivat hyvin
yksittäisen kaavaprosessin tasolla, mutta käytännössä monet asiat ratkaistaan
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prosessin ulkopuolella (Ympäristöministeriö, 2014). Erilaiset epäviralliset kaavoitusprosessin ulkopuolella tehtävät suunnitelmat, kuten rakennemallit, kehityskuvat ja kaavarungot ovat yleistyneet, ja suunnittelun legitimiteetin kannalta
ongelmallista on se, että merkittäviä linjauksia ja päätöksiä tehdään ilman virallista vuorovaikutusmenettelyä (Mäntysalo & Jarenko, 2012). Prosessikohtaisia menettelyjä kokonaisvaltaisempi, laaja-alainen ja jatkuva vuorovaikutus lisäisi päätöksenteon pitkäjänteisyyttä ja voisi näin parantaa suunnittelun laatua
sekä mahdollisesti ehkäistä konfliktitilanteiden syntymistä. Tästä syystä osallistuminen kannattaisi kohdistaa hallintorajat ylittäen kunnan kaikkien toimialojen linjauksiin, kuten strategioihin ja ohjelmiin. (Soudunsaari, 2016) Voidaan
ajatella myös niin, että strateginen suunnittelu tulisi kytkeä osaksi virallisia kaavoitusprosesseja (Mäntysalo & Jarenko, 2012). Sipoossa toteuttamani tapaustutkimukset (Artikkelit 1 – 3) liittyvät paitsi virallisia osallistumismenettelyjä
täydentävään vuorovaikutukseen, myös virallisen kaavaprosessin ulkopuolella
toteutettuihin strategisiin suunnitelmiin, kuten Nikkilän kehityskuvan ja kaavarungon suunnitteluun. Tutkimukseni tulokset vahvistavat aiempia näkemyksiä tarpeesta yhdistää epävirallinen täydentävä ja virallinen osallistuminen nykyistä paremmin. Yhdistämisellä tarkoitan sekä vuorovaikutuksen kautta kertyneen informaation, paikkaan liittyvien kokemusten ja näkemysten, hyödyntämistä mahdollisimman laajasti paikallisen näkökulman ymmärtämisessä, että
vuorovaikutuksen jatkuvuutta niin ajallisesti kuin myös sektorirajat ylittäen.
Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki on joustava suhteessa osallistumisen järjestämiseen. Laki on myös pääosin välineriippumaton, eikä varsinaisia
esteitä sähköisen osallistumisen toteuttamiselle ole. Vuorovaikutteisen suunnittelun näkökulmasta MRL:n sisältämät osallistumismenettelyt edustavat kuitenkin varsin suppeaa, kuulemiseen perustuvaa käytäntöä. Lakisääteisen menettelyn voi nähdä edustavan osallistumista yksilöllisenä oikeutena (Bäcklund,
2007) sen sijaan, että se edistäisi alueen yhteisiin asioihin vaikuttamista. Oikeusvaltioperiaatteen kannalta edunvalvontanäkökulma on tärkeä seikka,
mutta laadukkaan vuorovaikutuksen kanssa lakisääteisellä kuulemisella on varsin vähän tekemistä. Sen toteuttamiseen kuitenkin sitoutuu merkittäviä resursseja, jotka voitaisiin mahdollisesti kohdentaa paremmin, mikäli niin sanottu virallinen kaavakuuleminen olisi tehokkaampaa.
Kun maankäyttö- ja rakennuslakia tarkastelee tämän päivän yhteiskunnan
näkökulmasta, näyttäytyy laki ihmiskeskeisenä, mutta asiantuntijoiden roolia
korostavana. MRL:n 5 §4 edellytys eri ihmisryhmien tarpeiden tunnistamisesta
ja tarpeet täyttävästä elinympäristön suunnittelusta voi tulkita heijastavan ajatusta ihmisistä tutkimuksen kohteina pikemmin kuin vuorovaikutuksen osapuolina. Kokemukseni mukaan lain 9 §:n kohta ”Kaavan tulee perustua kaavan
merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutki-

4

Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:ssä määrätään: ”Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena
on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää: 1)
turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten,
vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;…” (Finlex, 1999)
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muksiin ja selvityksiin” ymmärretään kaavoituksessa tarkoittavan lähinnä asiantuntija- ja hallintolähtöisesti määriteltyjä ja laadittuja selvityksiä, joissa kuntalaiset ovat asiantuntijoiden toteuttaman arvioinnin kohteita ja lopulta valmiin
informaation vastaanottajia, vaikka lain taustalla on ollut ajatus suunnittelusta
vuorovaikutteisena tiedonrakennuksena. Kansalaisten itseorganisoituminen ja
neljännen sektorin nousu (Mäenpää & Faehnle, 2016) ovat kansalaisyhteiskunnan uudelleenorganisoitumiseen liittyviä ilmiöitä, joihin ei vielä MRL:n laatimisen yhteydessä ole otettu kantaa. Kaupunkisuunnitteluaktivismi on tuonut
suunnitteluorganisaatioille uusia kysymyksiä, kuten esimerkiksi, mikä on kansalaisten omaehtoisesti laatimien suunnitelmien tai selvitysten rooli kaavoitusprosessissa (Faehnle & Mäenpää, 2019). Tuoreen, vuonna 2015 voimaan tulleen
kuntalain osallistumissäännökset antavat vastauksen kansalaisten itseorganisoitumisen ja hallinnon suhteeseen: Kuntalain 22 §5 sisältää ajatuksen asukkaiden omaehtoisen toiminnan tukemisesta (Finlex, 2015), joten kansalaislähtöiseen osallistumiseen tulisi suhtautua kannustavasti myös maankäytön suunnittelussa.
Toimintaympäristön nopean muutoksen ja maankäyttö- ja rakennuslainsäädännössä todettujen uudistamistarpeiden myötä ympäristöministeriö on käynnistänyt maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen vuonna 2018. Alueidenkäytön suunnitteluun liittyen lakiuudistuksen tavoitteina on yksinkertaistaa suunnittelujärjestelmää ja ”tukea kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa
omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon” (ympäristöministeriö, 2018a). Lisäksi lakiuudistuksessa on vahvasti mukana rakennetun
ympäristön digitalisaatio, joka pitää sisällään muun muassa tietomallipohjaisen
kaavoituksen (Ympäristöministeriö & Sitowise, 2019; ympäristöministeriö,
2019) ja sähköisen osallistumisen näkökulmat (Ympäristöministeriö, 2018b).
Lakiuudistuksen yhteydessä yhtenä vuorovaikutteisuutta edistävänä asiana on
nähty kokonaisuudessaan sähköistetyn kaavoitusprosessin edellyttäminen lainsäädännöllä (Lexia Asianajotoimisto Oy & Ympäristöministeriö, 2019). Näistäkin syistä sosiaalisen median tutkiminen kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen
kontekstissa on juuri nyt ajankohtaista.
2.2.2

Kaavoituksen digitalisaatiokehitys

Kaavoituksen tämänhetkinen digitalisaation taso on alhainen verrattuna esimerkiksi rakennussuunnitteluun. Valtaosa alan toimijoista katsoo, että kaavoituksen digitalisaatio on epätyydyttävällä tasolla. Keskeinen kysymys kaavoituksen digitalisaatiossa on tällä hetkellä kaavojen digitalisointi eli kaavatiedon saaminen aidosti koneluettavaan ja eri järjestelmien kanssa yhteentoimivaan muotoon (Ramboll Finland Oy & Ubigu Oy, 2018). Tämä edellyttää siirtymistä tietomallipohjaiseen kaavoitukseen (Ympäristöministeriö, 2019). Osa kaupungeista on jo kehittänyt tai ottanut käyttöön tietojärjestelmiä, joissa kaavatieto
on tietomallimuodossa, mutta erot kuntien välillä ovat suuria. Valtakunnallisia,
5

Kuntalain 22 § (Finlex, 2015) sisältää listan osallistumista ja vaikuttamista edistävistä keinoista. Yhtenä keinona mainitaan asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteistöjen oma-aloitteisen asioi-den suunnittelun ja valmistelun tukeminen.
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käynnissä olevia tai viime aikoina päättyneitä kehittämishankkeita, joissa kehitetään kaavoitukseen liittyvää digitalisaatiota, ovat esimerkiksi ympäristöministeriön Kuntapilotti-projekti (Ympäristöministeriö & Sitowise, 2019) sekä Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hanke (Ympäristöministeriö, 2019) sekä
3DKunta-hanke (2019). Ympäristöministeriön tavoitteena on kansallisesti yhtenäisen kaavan tietomallin määrittely, joka mahdollistaisi kaavatiedon siirtämisen ja yhdistämisen muihin suunnitteluun liittyviin selvitys- ja taustatietoihin tietojärjestelmistä riippumatta. Tässä tapauksessa tietomallilla ei tarkoiteta
3D-teknologiaa, vaan käsitteellistä mallia, joka kuvaa tiedon rakenteita eli käsitteitä ja niitä vastaavia termejä sekä niihin liittyviä ominaisuuksia sekä tietojen välisiä suhteita. Kaavan tietomalli mahdollistaa kaavatietojen jakamisen ja
käytön sähköisissä järjestelmissä (VRK, 2019) ja sitä kautta edistää myös älykkäiden sähköisen osallistumisen sovellusten kehittämistä.
Kuten aiemmin totesin, lakisääteisen ja niin sanotun epävirallisen tai täydentävän osallistumisen erillisyys on havaittu ongelmalliseksi (Soudunsaari, 2016).
Tällä hetkellä edellä mainituissa valtakunnallisissa kaavoituksen digitalisaatiohankkeissa sähköinen osallistuminen rajautuu ensisijaisesti lakisääteisen
kuulemisen tarkasteluun. Kaavan tietomalliin on kuitenkin mahdollista linkittää myös muu, niin sanotun epävirallisen osallistumisen kautta saatava informaatio joko linkitettynä datana tai paikkatietomuotoisena taustatietona. Esiin
on tuotu myös näkemys, jonka mukaan kaavoitukseen liittyvä osallistuminen ei
tulisi olla omassa erillisessä käyttöliittymässään tai työkalussaan, vaan se tulisi
kytkeä osaksi kunnallista päätöksentekoon liittyvää osallistumista ja muuta
päättäjien ja kansalaisten välistä keskustelua. (Ympäristöministeriö & Sitowise,
2019) Nämä näkemykset tukevat aiemmin mainittua tavoitetta jatkuvammasta
ja kokonaisvaltaisemmasta osallistumisesta.
Sähköisen osallistumisen ja sosiaalisen median tarkasteleminen kaavoituksen
digitalisaatioon kytkeytyen on perusteltua, koska yhteisen tiedonrakennuksen
näkökulmasta olisi tärkeää tuoda myös osallistumisen kautta kerättävä informaatio osaksi kaavoituksen tietopohjaa. Kahila-Tani (2015) on havainnut, ettei
tieto välity tehokkaasti suunnitteluprosesseihin ja jää siksi helposti hyödyntämättä. Hän nostaa esiin myös tarpeen rakentaa vankempaa ja kokonaisvaltaisempaa teoreettista pohjaa, joka yhdistäisi digitalisaatiokehityksen ja suunnitteluteoreettisen keskustelun, ja esittää ratkaisuksi tiedolla ohjatun (knowledgeinformed) suunnittelun lähestymistapaa, jossa suunnittelun tietoperusta olisi
laaja ja moniääninen sisältäen asukkaiden kokemuksellisen tiedon. Tutkimuksessaan Kahila-Tani (mt.) käsittelee osallistuvan paikkatiedon konseptia vuorovaikutteisen suunnittelun tukijärjestelmän ytimenä, eräänlaisena rajaelementtinä (boundary object), joka toimii välineenä eri toimijoiden välisen yhteisymmärryksen luomisessa. Saad-Sulonen (2014) puolestaan on havainnut, että
osallistumisen kautta kertyvä tietovaranto (raakadata) voi sellaisenaan toimia
suunnittelijoiden ja kansalaisten välisen vuorovaikutuksessa rajaelementtinä.
Yleensä sähköisen osallistumisen välineet ovat kuitenkin omia erillisiä sovelluksiaan, joita ei vielä ole integroitu esimerkiksi kaavoituksen suunnitteluohjelmistoihin. Kahila-Tani (mt.) toteaakin tutkimuksessaan, että osallistuvan paikkatiedon järjestelmien avulla kerätty informaatio tulisi tuoda osaksi kaupunkien
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paikkatietojärjestelmää, kuten esimerkiksi Lahdessa on tehty. Informaation
hyödynnettävyyden kannalta on siis olennaista tuoda aineistot saataville ja tarjota mahdollisuus yhdistää informaatiota muuhun suunnittelutietoon, erityisesti tietomallipohjaisessa muodossa olevaan kaavatietoon.
Osallistumisen kautta kertyneen informaation hyödyntämisen ongelma liittyy
paitsi systemaattisuuteen myös osallistumisen sirpaloitumiseen erillisiin järjestelmiin. Ongelma ei ole uusi sähköisen osallistumisen myötä syntynyt ilmiö,
vaan pirstaloituminen erillisiin prosesseihin on havaittu liittyvän yleisesti kunnallishallinnon rakenteisiin ja toimintatapoihin (Bäcklund, 2007). Sähköinen
osallistuminen on kuitenkin tuonut mukanaan uusia osallistumisvälineitä ja
sitä kautta lisännyt hajautumista teknisesti, vaikka teknologia voisi toimia tiedon yhdistäjänä. Sirpaloituminen ei ole kuitenkaan sähköisen osallistumisen
näkökulmasta välttämättä ongelmallista, vaan voi pikemminkin edistää osallistumista. Useampien eri kanavien hyödyntäminen tiedon keräämisessä ja jakamisessa on havaittu tärkeäksi, ja erilaisten yhteisöllisten sähköisen osallistumisen välineiden on havaittu rikastuttavan osallistuvaa suunnittelua (Saad-Sulonen & Horelli, 2010). Hajautuminen johtaa kuitenkin tarpeeseen yhdistää eri
lähteistä saatavaa informaatiota. Tarvitaan siis sähköisen osallistumisen välineitä, jotka ovat keskenään yhteentoimivia ja suoraan yhteydessä digitaaliseen
kaava-aineistoon. Epäselvää kuitenkin on, voiko sosiaalinen media ylipäätään
liittyä tällaiseen digitaaliseen kokonaisuuteen.
Kaavoituksen digitalisaatio liittyy laajempaan kiinteistö- ja rakentamisalan
digitalisaatiokehitykseen, jonka yksi ajankohtainen osa-alue on niin sanottu
smart city eli älykaupunkikonsepti. Smart city -ajattelu pohjautuu teknologisiin
ratkaisuihin, kuten sensoriteknologiaan ja esineiden internetin (IoT) konseptiin6, jotka keräävät moninaista dataa kaupunkiympäristössä. Vaikka viimeaikaisissa älykaupunkihankkeissa huomiota on kiinnitetty myös ihmisiin teknologian ohella, on kansalaisten rooli jäänyt kapeaksi kuluttajan, kaupallisen toimijan tai käyttäjän rooliksi (Cardullo & Kitchin, 2019). Uusliberalistisen ja
markkinakeskeisen ajattelun sijaan Cardullo ja Kitchin (mt.) peräänkuuluttavat
uudenlaista, vuorovaikutteisempaa lähestymistapaa älykaupunkien kehittämiseen ja kansalaisten (’smart citizen’) rooliin. Heidän mallissaan kansalainen ja
kansalaisuus olisivat älykaupungin ytimessä taloudellisten tavoitteiden sijaan ja
digitalisaatio valjastettaisiin palvelemaan kansalaisten intressejä ja tarpeita
markkinalähtöisten intressien sijaan.
Staffans ja Horelli (2014) puolestaan ovat nostaneet esiin kysymyksen, miten
ihmislähtöinen teknologian hyödyntäminen alhaalta ylös suuntautuvassa yhteisöjen kehittämisessä kytkeytyy älykaupungin konseptiin. He katsovat, että älykaupunkien kehittämisessä on tarpeen integroida kansalaislähtöinen kaupunkisuunnittelu ja yhteisökehittäminen teknologiseen kehitykseen ja ehdottavat
ratkaisuksi laajennetun kaupunkisuunnittelun viitekehystä. Tällaisessa älyk-

6

Esimerkiksi parhaillaan käynnissä oleva CityIoT-hankkeen (www.cityiot.fi) tavoitteena on
luoda Suomeen IoT-teknologiaan perustuva teknologia-arkkitehtuuri, joka mahdollistaa kaupunkien älykästä hallintaa tukevien palveluiden toteuttamisen.
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kään ja moniulotteisen kaupunkisuunnittelun viitekehyksessä sosiaalisella medialla voi olla tärkeä rooli paikallisten toimijoiden valtaistamisessa. Tässä tutkimuksessa en käsittele älykaupunkikonseptia, mutta tunnistan sen edustavan
virtuaalista ja reaalista ympäristöä yhdistävää tulevaisuutta, jossa sähköisen
osallistumisen ja sosiaalisen median rooli voi korostua. Edellä mainitut ihmiskeskeisen älykaupunkikehityksen ajatukset ovat nähdäkseni saman suuntaista
johdannossa mainitsemani Anttiroikon (2012) esittämän sähköisen suunnittelun paradigmamuutoksen demokraattisen polun kanssa.
2.2.3

Sähköisen osallistumisen kehittäminen

Käytettävissä olevat menetelmät ja työkalut vaikuttavat siihen, miten toimimme. Ilman tietoista reflektointia tietotekniset välineet alkavat ohjata toimintaamme ja vaikuttavat esimerkiksi siihen, minkälaisiin ongelmiin suunnittelijat etsivät ratkaisuja. (Forester, 1999) Käyttäjien huomioiminen työkalujen
kehittämisessä onkin tärkeää, jotta voidaan varmistua, että työkalut vastaavat
käyttäjien tarvetta ja toiveita, ja niitä osataan ja halutaan käyttää (Benyon, Turner & Turner, 2005). Sähköisen osallistumisen tutkijat ovat tunnistaneet käytettävyyden (Kahila-Tani, 2015) ja vuorovaikutteisten toimintatapojen merkityksen (Saad-Sulonen, 2014) työkalujen kehittämisessä. Saad-Sulonen (mt.) on
kehittänyt mallin, joka yhdistää sähköisen osallistumisen kehittämisen kaupunkisuunnitteluun. Hän painottaa käyttäjien osallistumisen tärkeyttä digitaalisten
työkalujen kehittämisessä ja päätyy tutkimuksessaan laajennetun osallistumisen malliin (Extended Participatory Design, EPD), jossa kansalaisten itseorganisoituva osallistuminen kaupunkisuunnitteluun ja sähköisen osallistumisen
työkalujen käytön aikainen kehittäminen (design-in-use) yhdistyvät.
Osallisten ohella kaupunkisuunnittelijoiden tarpeiden huomioiminen on sähköisen osallistumisen jalkautumisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Kaupunkisuunnittelun kontekstissa työskentelee monia erilaisia suunnittelijoita, joiden
tehtävänkuvat, työroolit ja henkilökohtaiset ajattelutavat ovat erilaisia. Othengrafen ja Levin-Keitel (2019) ovat tunnistaneet saksalaisessa kaupunkisuunnittelun tutkimuksessaan kuusi erilaista suunnittelijatyyppiä, joiden työtehtävät ja
roolit poikkeavat toisistaan. Koska suunnittelukulttuurit ovat paikallisesti erilaisia, ei tuloksia voi suoraan siirtää suomalaiseen kontekstiin. Suomalaisten
kaupunkisuunnittelun käytäntöjen ja suunnittelijoiden työtehtävien tarkempi
empiirinen tutkimus edistäisi suunnittelijakäyttäjien tarpeiden huomioimista
sähköisen osallistumisen kehittämisessä. Esimerkiksi Helenius (2019) on osana
väitöstutkimustaan ympäristöministeriölle tekemässään selvityksessä avannut
asemakaavoituksen toimintatapoja tietomallipohjaisen kaavoituksen kehittämisen lähtökohdaksi. Selvitys avaa tietyn kaupunkiorganisaation suunnittelukulttuurin piirteitä liittyen teknologian soveltamiseen. Tämän tyyppiset analyysit ovat tarpeen, jotta suunnittelijakäyttäjien näkökulmat tulevat huomioiduksi
tietoteknologian kehittämisessä.
Omassa väitöstutkimuksessani empiirisiin tapaustutkimuksiin sisältyy kuhunkin jonkinlaisen sähköisen osallistumisen välineen ja prosessin kehittä-
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mistä. Suunnittelijakäyttäjien näkökulmat ovat tulleet esiin toimintatutkimuksen aikana ja tutkimukseni muut empiiriset osiot avaavat kaupunkisuunnittelijoiden kokemuksia sosiaalisen median käyttöön liittyen. Sosiaalisen median
kohdalla ei useinkaan pystytä vaikuttamaan työkalujen toiminnallisuuksiin,
koska palveluissa on vain rajallisesti mahdollisuuksia muokata välineitä käyttäjien tarpeisiin. Usein kysymys onkin enemmän välineiden valitsemisesta ja tarjolla olevien ominaisuuksien hyödyntämisestä. (Saad-Sulonen, 2014) Sosiaalisen median hyödyntämiseen ei välttämättä liitykään työkalujen kehittämistä,
mutta loppukäyttäjien näkökulma on kuitenkin merkityksellinen työkalujen
käyttöön liittyvien toimintatapojen kehittämisessä.

2.3

Sosiaalinen media tutkimuskohteena

Kaupunkisuunnitteluun liittyvä sosiaalisen median tutkimus on viime vuosina
lisääntynyt sosiaalisen median käytön yleistymisen myötä. Karkeasti jaoteltuna
sosiaalista mediaa on suunnitteluun liittyvässä tutkimuksessa tarkastelu informaation lähteenä sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän välineenä. Oma tutkimuskohteensa on sosiaalisen median rooli kansalaisten itseorganisoitumisen
alustana. (Lin & Geertman, 2019) Vaikka sosiaalisen median tutkimus kaupunkisuunnittelun kontekstissa onkin viime vuosina lisääntynyt, on tutkimustieto
vielä sirpaloitunutta, eikä sen kautta ole helposti muodostettavissa selkeää kokonaiskuvaa aihepiiristä. Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa sosiaalisen median käytöstä suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa. Tästä syystä tarkastelen sosiaalista mediaa laajasti rajautumatta tiettyihin
palveluihin tai käyttötarkoituksiin.
Sosiaalisen median käsitettä on ryhdytty laajemmin käyttämään akateemisessa tutkimuskirjallisuudessa vasta 2010-luvulla, vaikka ilmiö on syntynyt jo
aiemmin. Sosiaaliseen mediaan läheisesti kytkeytyvä käsite Web 2.0, jolla viitataan internet-teknologioiden vuorovaikutteisiin ominaisuuksiin, on ollut käytössä hieman pidempään (Kaplan & Haenlein, 2010; Millard & Ross, 2006). Sittemmin sosiaalinen media on terminä vakiintunut sekä käytäntöön että tutkimukseen. Käsitteen määrittelyä kuitenkin vaikeuttaa palveluiden moninaisuus
ja määrä: Erilaisia sosiaalisen median palveluita on satoja, ellei jopa tuhansia.
Sanastokeskuksen (2010) määritelmässä sosiaalinen media nähdään viestintänä, johon liittyy teknologia, sisällöt ja yhteisö: ”Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita.” Sosiaalista mediaa voidaan tarkastella myös
internet-palveluina, joiden avulla käyttäjät luovat ja jakavat sisältöjä (Khan,
2015). Kaplan ja Haenlein (2010) puolestaan luokittelevat sosiaalisen median
palvelut käyttötarkoituksen mukaan yhteisöllisiin projekteihin (esim. Wikipedia), blogeihin, yhteisöpalveluihin (esim. Facebook), sisällönjakopalveluihin
(esim. Instagram ja YouTube) sekä virtuaalimaailmoihin (sosiaaliset ja pelilliset
virtuaalimaailmat). Sisällön tuottamisen ja jakamisen ohella kysymys on myös
identiteetin luomisesta, keskustelemisesta, yhteydenpidosta muihin käyttäjiin,
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maineen rakentamisesta ja ryhmäytymisestä. Sosiaalisen median palveluissa ainakin yksi näistä toteutuu, mutta usein kyse on useamman eri toiminnon yhdistelmästä. (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011)
Yksi tutkimukseni aikana esiin noussut kysymys on, ovatko osallistuvan paikkatiedon sovellukset sosiaalista mediaa. Rajanveto onkin vaikeaa, koska sovelluksissa voi olla erilaisia sosiaalisen median ominaisuuksia, kuten esimerkiksi
mahdollisuus tarkastella ja kommentoida muiden käyttäjien tuottamia sisältöjä. Puhtaasti yksisuuntaiseen tiedonkeruuseen tarkoitetut kyselytyökalut rajautuvat selkeästi sosiaalisen median käsitteen ulkopuolelle, mutta käyttäjien
välisen vuorovaikutuksen mahdollistamat paikkatietosovellukset voi sen sijaan
katsoa kuuluvan sosiaalisen median piiriin, vaikka niitä ei edellä mainituissa
yleisissä luokitteluissa mainitakaan. Toisaalta sosiaalisen median määritelmä
on jo valmiiksi laaja ja epämääräinen, joten sen laajentaminen osallistuvan
paikkatiedon sovelluksiin ei ole tarkoituksenmukaista. On kuitenkin hyvä tunnistaa, että niiden ominaisuudet saattavat joissain tapauksissa olla hyvin lähellä
sosiaalisen median luonnetta. Tapaustutkimuksissani toteutetut karttakyselyt
(Kysymys Nikkilästä -kysely, Artikkeli 2; Muistojen Nikkilä -kysely, Artikkeli 3)
eivät ole luonteeltaan sosiaalisen median palveluita, vaan ne ovat olleet yksisuuntaisia tiedon keruun välineitä.
Seuraavissa kappaleissa tarkastelen sosiaalista mediaa aiemman tutkimuksen
valossa kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusvälineenä, kansalaisten itseorganisoitumisen välineenä sekä suunnittelun informaation lähteenä. Tätä kolmijakoa kuljetan mukana läpi väitöskirjan ja palaan siihen uudelleen tutkimuksen
tulososiossa (luku 5, s. 81).
2.3.1

Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusvälineenä

Digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat muuttaneet kansalaisten suhdetta instituutioihin ja hallintoon. Sosiaalisen median myötä odotukset kansalaisten osallisuudesta ovat vahvistuneet. Kansalaiset eivät enää halua olla vain informaation vastaanottajia, vaan tiedon tuottajia. (Staffans ym., 2010) He haluavat vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta: kuuntelemista, dialogisuutta ja palautteeseen
vastaamista (Kietzmann ym., 2011). Empiiriset tutkimukset kuitenkin osoittavat, että hallinnon tapa käyttää sosiaalista mediaa on lähinnä perinteinen yksisuuntainen tiedottaminen, vaikka kaupunkisuunnittelussa käytetään sähköisen
osallistumisen välineitä, jotka mahdollistavat vuorovaikutteisia kommunikaation muotoja palautteen vastaanottamisesta aitoon keskustelevaan dialogiin
(Lapintie, 2017; Williamson & Parolin, 2013). Toisaalta, vaikka kommunikaation vuorovaikutteisuus ei ole sosiaalisen median tarjoamien mahdollisuuksien
tasolla, on havaittu, että sähköisen osallistumisen välineet ovat lisänneet suunnittelun läpinäkyvyyttä ja informaation saatavuutta. Vuorovaikutukseen liittyvien ongelmien syyksi on nimetty vallitseva kaupunkisuunnittelukulttuuri ja
erityisesti sen päätöksentekomenettely ja valtarakenne, joissa ei todellisuudessa
ole paikkaa kansalaisen osallistumiselle. (Lapintie, 2017) On myös arvioitu, että
sosiaalisen median ja mobiiliteknologioiden käyttö kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa lisää suunnittelijoiden työkuormaa (Kleinhans ym., 2015) ja että
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käyttöä voi estää puutteet kaupunkisuunnittelijoiden kyvykkyyksissä ja mahdollisuuksissa käyttää palveluita (Evans-Cowley & Hollander, 2010). Väitöstutkimukseni tulokset tukevat ja täydentävät edellä mainittuja väitteitä osoittamalla kuitenkin myös, että yksisuuntaisen tiedottamisen ohella sosiaalisen median käytöllä tavoitellaan muun muassa vuorovaikutteisuutta ja laajempaa osallisuutta.
Sosiaalisen median käyttöä kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusvälineenä
tarkastelleet tutkimukset ovat liittyneet muun muassa yhteisöpalveluiden käyttöön kaupunkisuunnittelussa kansalaisten ja suunnittelijoiden näkökulmista
(Evans-Cowley & Hollander, 2010; Evans-Cowley, 2010), sosiaalisen median
mahdollisuuksiin fyysisen ja virtuaalisen tilan yhdistäjänä (Williamson & Ruming, 2018), hyvien käytäntöjen kartoittamiseen (Rania, 2017) sekä osallistumisen laajentamiseen (Mhedhbi, Masson, Hidalgo, & Haouès-Jouve, 2019).
Tutkimuksissa on tarkasteltu erilaisia sosiaalisen median kanavia, kuten esimerkiksi yhteisöpalveluita (esim. Facebook) (Evans-Cowley & Hollander, 2010;
Rania, 2017), virtuaalimaailmoja (esim. Second Life) (Evans-Cowley & Hollander, 2010) ja mikroblogeja (Twitter) (Williamson & Ruming, 2017; Williamson & Ruming, 2018).
Tutkijat ovat arvioineet kriittisesti sosiaalisen median hyötyjä suunnitteluprosesseissa. Sähköinen osallistuminen on nähty perinteisiä menetelmiä täydentävänä ja johtopäätöksinä on esitetty, että yhteisöpalveluita (esim. Facebook) tulisi käyttää osana laajempaa sähköisen osallistumisen kokonaisuutta. (EvansCowley & Hollander, 2010) On havaittu, että vaikutukset suunnitteluprosessiin
voivat olla vähäisiä, koska sosiaalisen median kautta osallistuvat ihmiset eivät
välttämättä tiedä, miten suunnitteluun voi todellisuudessa vaikuttaa. Lisäksi
mikäli suunnittelijat eivät ole tietoisia paikallisista sosiaalisen median ryhmistä,
on selvää, ettei ryhmällä ole vaikutusta suunnitteluun. Toisaalta tietoisuus ryhmästä ei riitä, mikäli sosiaalisen median kautta esiin tuotuja näkökulmia ei oteta
vastaan hallinnossa. (Evans-Cowley, 2010) Jotta sosiaalisen median kautta esitetyillä kannanotoilla olisi vaikuttavuutta, ne tulisi käsitellä samaan tapaan kuin
muiden kanavien kautta vastaanotetut palautteet. Tärkeä edellytys osallisuuden
toteutumiselle on siis se, että teknologia integroidaan hallinnon käytäntöihin ja
järjestelmiin (Kleinhans ym., 2015).
Sosiaalisen median hyötyinä on tunnistettu esimerkiksi uusien kohderyhmien
tavoittaminen ja kansalaisten innostaminen osallistumaan. Erityisesti sellaiset
yhteisöpalvelut, jotka ilmentävät reaalimaailmaa vastaavia toimijaverkostoja
(esim. Facebook) on nähty parhaiten soveltuvan kaupunkisuunnittelun osallistamisvälineiksi ja niiden on arveltu helpottavan kansalaisten tiedonsaantia
(Evans-Cowley & Hollander, 2010) ja mahdollistavan jopa dialogisen keskustelun (Evans-Cowley, 2010). Keskustelu sosiaalisessa mediassa on myös arvioitu
toisinaan asiallisemmaksi kuin suunnittelijan ja osallisen välinen sähköpostiviestintä (Evans-Cowley, 2010). Toisaalta, kuten johdannossa toin esiin, sosiaalisen median palvelut eivät koskaan tavoita kaikkia kansalaisia, joten osallistumisen yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää myös muiden menetelmien
hyödyntämistä.
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Tarve sosiaalisen median käyttöön liittyvien toimintatapojen kehittämiselle ja
hyvien käytäntöjen jakamiselle on tunnistettu (Rania, 2017). Evans-Cowley
(2010) korostaa sosiaalisen median käytön suunnitelmallisuutta ja kytkentää
suunnitteluprosessin palautteen vastaanottamiseen. Tämä tuo mukanaan tarpeita välineille, jotka auttaisivat kaupunkisuunnittelijoita sosiaalisen median
informaation hyödyntämisessä. Työkaluja tarvitaan esimerkiksi relevantin informaation suodattamiseen sekä verkkokeskustelun analysointiin (esimerkiksi
argumenttien ja mielipiteiden erotteluun) (Lapintie, 2017). On myös huomioitava, että laajan osallisuuden aikaansaaminen sosiaalisessa mediassa edellyttää
erityisosaamista, jota suunnittelijalla ei välttämättä ole. Mikäli hallinnon ja kansalaisten välinen keskustelu sosiaalisessa mediassa ei onnistu, saatetaan luoda
lisää hämmennystä ja epäluottamusta (Williamson & Ruming, 2017).
2.3.2

Itseorganisoituva osallistuminen sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisessa mediassa rakentuu yhteisöjä, jotka voivat vahvistaa lähidemokratiaa, kun aktiiviset kansalaiset organisoituvat toimimaan oman lähiympäristönsä kehittämiseksi (Idström, 2016; Mäenpää & Faehnle, 2016). Sosiaalisen
median käyttö kansalaisten ja paikallisyhteisön vaikuttamisvälineenä on yleistynyt (Williamson & Ruming, 2017) ja sosiaalinen media on vahvistanut ja tehnyt näkyvämmäksi kaupunkikulttuuria synnyttäviä aktivismeja edistäen näin
esimerkiksi paikkojen kansalais- ja kulttuurilähtöistä kehittämistä (place-making) (Singh, 2019). Sosiaalisen median kautta organisoituva kansalaisaktivismi tulisi Mäenpään ja Faehnlen (2016; 2017) mukaan nähdä kaupunkiorganisaatioiden voimavarana. Kysymys on siitä, miten tämä uudenlainen osallisuus osataan ottaa vastaan hallinnossa. Tutkijoiden mukaan asukkaiden itse perustamat sosiaalisen median ryhmät voivat toimia asuinalueiden kehittämisen
alustana, jos keskustelua fasilitoidaan. (Afzalan & Evans-Cowley, 2015)
Sosiaalisessa mediassa itseorganisoituvien ihmisten ja kaupunkisuunnittelun
välistä suhdetta on tutkittu liittyen sekä olemassa olevien asuinalueiden kehittämiseen että yleisemmin kaupunkien tai alueiden strategiseen kehittämiseen.
Afzalan ja Evans-Cowley (2015) ovat tutkineet paikallisten Facebook-ryhmien
roolia asuinalueiden kehittämisessä (neighborhood planning). Niitamo ja Sjöblom (2018) puolestaan ovat tutkineet Helsingin kaupunkisuunnittelijoiden kokemuksia itseorganistoituvia verkkokeskusteluita kohtaan.
Viime vuosina ilmenneet sosiaalisen median käyttöön liittyvät ongelmat, kuten käyttäjien manipulointi valeuutisilla, tietosuojaan liittyvät ongelmat sekä vihapuhe ja ylipäätään keskusteluiden polarisoituminen ovat vaikuttaneet sosiaalisesta mediasta käytävään julkiseen keskusteluun. Somen hyödyllisyyttä ja terveellisyyttä on kyseenalaistettu. Sosiaalisesta mediasta ei ehkä tullutkaan demokratian pelastajaa, mutta ongelmista huolimatta sillä on myös hyviä puolia,
jotka helposti unohdetaan. Sosiaalisen median keskustelukulttuurin näkeminen pelkästään vihapuheen kautta kaventaa käsitystä verkkokeskusteluista ja
jättää helposti varjoonsa sosiaalisen median roolin rauhanrakentajana, auttamisen ja merkityksellisten asioiden jakamisen foorumina (Pantzar & Rucken-

47

Tutkimuksen viitekehys ja konteksti

stein, 2018). Suunnittelun kannalta tärkeää on myös ymmärtää paikallisten toimijoiden erilaisia merkitysjärjestelmiä, ”maailmassa olemisen tapoja” (Bäcklund & Mäntysalo, 2009). Tutkimuksessani paikalliset sosiaalisen median itseorganisoituvat ryhmät näyttäytyvät paikallisen informaation jakamisen, merkityskeskusteluiden ja yhteisen muistitiedon rakentamisen foorumeina (Artikkeli
3).
2.3.3

Sosiaalinen media informaation lähteenä

Sosiaalisessa mediassa käyttäjien tuottaman sisällön kerääminen ja analysointi
kaupunkisuunnittelun tarpeisiin on ajankohtainen tutkimusaihe. Sosiaalisen
median data-analyysi muodostaa oman tutkimuksellisen kokonaisuutensa, joka
erottuu muusta kaupunkisuunnittelun sometutkimuksesta erityisesti siksi, että
menetelmien kehittäminen edellyttää syvällistä laskennallisten ja tietojenkäsittelyn menetelmien ja teorioiden hallintaa.
Artikkelissa 3 kuvaamassani kirjallisuuskatsauksessa kävin läpi kokeellisia tapaustutkimuksia, joissa oli kehitetty kaupunkisuunnittelun tarpeisiin soveltuvia data-analyysimenetelmiä. Tuloksena esitin, että menetelmät voivat tuottaa
kaupunkisuunnittelua hyödyttävää tietoa muun muassa ihmisten liikkumistottumuksista ja kaupunkitilan käytöstä, paikkoihin liittyvistä kokemuksista sekä
ajankohtaisiin suunnitelmiin liittyvistä mielipiteistä. Useimmissa tutkimusartikkeleissa esitellyissä menetelmissä hyödynnettiin aineistona paikkatietoa sisältävää dataa, kuten esimerkiksi tviittejä, valokuvia tai sijaintimerkintöjä
(check-in). Erityisesti paikkakokemusten ja kaupunkitilan käyttöön liittyvien
analyysien lähtökohtana sijaintitieto on luonnollisesti olennaista. Esimerkkejä
paikkaan liittyvien kokemusten analysoinnista ovat muun muassa ihmisten
maisemakokemuksia kartoittava analyysi (Dunkel, 2015) sekä koettua stressiä
(Sykora ym., 2015), äänimaailmaa (Aiello, Schifanella, Quercia, & Aletta, 2016)
sekä ympäristön tuoksuja (Quercia, Aiello, & Rossano, 2016) kartoittavat menetelmät. Ihmisten mielipiteitä puolestaan on tutkittu esimerkiksi mallintamalla tviiteissä ilmaistuja tunteita (López-Ornelas & Zaragoza, 2015; Spyratos
& Stathakis, 2018).
Useimmat data-analyysimenetelmät tuottavat tietoa hyvin rajatusta aiheesta
(esim. tärkeäksi koetut paikat, paikan äänimaailma). Kokonaisvaltaisempi käsitys paikan ominaispiirteistä ja siihen liittyvistä näkökulmista voidaan saada
yhdistämällä informaatiota eri lähteistä (Artikkeli 3). Monimenetelmäisissä
analyyseissa kattavampaa käsitystä on tavoiteltu esimerkiksi yhdistämällä informaatiota esimerkiksi ihmisten tarpeista ja intresseistä, mielikuvista ja preferensseistä (Campagna, 2014). Niin ikään ajallinen perspektiivi analyyseissa on
yleensä hyvin rajallinen: Menetelmät tuottavat yleensä tietoa lähimenneisyydestä. Erilaisia aineistoja yhdistämällä on kuitenkin voitu tukea paikan menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen liittyvää keskustelua (Campagna, 2014).
Sosiaalisen median data-analyysimenetelmät voivat myös auttaa kohdentamaan paremmin muita tutkimusmenetelmiä (esim. mielipidemittauksia (Spyratos & Stathakis, 2018)) ja tuloksia voidaan yhdistää muihin hallinnon tietoaineistoihin (Campagna, 2014).
48

Tutkimuksen viitekehys ja konteksti

Suomessa Turun kaupunkitilan käyttöä ja siihen liittyviä kokemuksia on tutkittu paikkatietoa sisältävän somedatan avulla. Hyödyntämällä sekä paikkatietoa sisältäviä valokuvia, tviittejä että kirjautumistietoa, on voitu analysoida
käyttäjien toimintaa ajan ja paikan suhteen. (Cerrone, Pau & Lehtovuori, 2015)
Tutkimuksessa on sittemmin tuotettu analysointi- ja visualisointityökalu
(Turku Open Platform7), jossa kaupunkitilan sosiaaliset ja toiminnalliset ulottuvuudet tulevat uudella tavalla esiin. Analyysimenetelmän avulla on tuotettu
uudenlaisia näkökulmia kaupunkiin ja sen kokemiseen ja menetelmän on arvioitu vaikuttavan myös päätöksentekoon ja esimerkiksi kehittämiskohteiden
priorisointiin. (Cerrone ym., 2018) Sosiaalisen median tutkimusta tehdään
myös Helsingin yliopiston maantieteen laitoksella, missä professori Tuuli Toivosen johtaman tutkimusyksikkö on tutkinut somedatan avulla muun muassa
luonnonsuojelualueiden käyttöä (Heikinheimo, Tenkanen, Hiippala, & Toivonen, 2018).
Tutkijoilla on ristiriitaisia näkemyksiä sosiaalisen median data-analyysimenetelmien luotettavuudesta. (Martí ym., 2019) Osa katsoo, ettei sosiaalisen median data-analyysimenetelmät voi korvata muita osallistumisen ja mielipiteiden
mittauksen menetelmiä, koska sosiaalisessa mediassa käyttäjän tuottama sisältö ei ole demografisesti edustavaa (Spyratos & Stathakis, 2018). Somedatan
hyödyntämiseen liittyy monia muitakin heikkouksia ja ongelmia, kuten aineiston keräämisen monimutkaisuus, datan määrään, joka voi olla analysoinnin
kannalta liian pieni tai suuri käsiteltäväksi. Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta hyödyllistä sijaintitietoa voi olla aineistossa niukasti, koska käyttäjät eivät välttämättä salli paikannusta. Myös analysointimenetelmien monimutkaisuus asettaa haasteita. (Martí ym., 2019) Olennaista on myös ymmärtää, minkälaista sisältöä eri kanavissa jaetaan ja miten käyttäjät käyttävät palveluita,
jotta on mahdollista esittää kysymyksiä, joihin sosiaalisen median datalla voidaan vastata (Cerrone, 2016).
Heikkouksista huolimatta tutkijat ovat optimistisia sen suhteen, että menetelmät voivat tuottaa hyödyllistä tietoa kaupunkisuunnitteluun. Tuoreimmissa
tutkimuksissa jopa arvioidaan, että sosiaalisen median dataan pohjautuvat analyysit voivat antaa jopa enemmän kaupunkiympäristöjen ihmiskeskeiselle tutkimukselle kuin perinteiset tutkimusmenetelmät. (Martí ym., 2019) Sosiaalinen
media voi parhaimmillaan auttaa saamaan moniäänisemmän käsityksen paikkakokemuksista (Dunkel, 2015) ja avata uusia, ennalta arvaamattomia näkökulmia ihmisiin ja heidän elinympäristöihinsä (Sykora ym., 2015).
Käyttäjien henkilötietojen väärinkäyttöön liittyvien rikkomusten (esim. Facebookin Cambridge analytica -skandaali) myötä sosiaalisen median palvelut ovat
viime vuosina tiukentaneet käyttöehtojaan ja ohjelmointirajapintoihin on tehty
muutoksia8. Sosiaalisen median datan saatavuutta avoimien rajapintojen
7

Turku Open Platform on saatavilla osoitteessa https://spinunit.gitlab.io/turku/
Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ja informaatioteknologian yhdistys Rajapinta ry kirjoitti
blogissaan sosiaalisen median datan tutkimuskäyttöön liittyvistä haasteista. Esimerkiksi Facebookin ja Twitterin rajapintoihin tehdyt muutokset vaikuttavat jonkin verran datan saatavuuteen. Facebook päätyi vuonna 2018 rajoittamaan henkilötietojen lataamista sen jälkeen, kun
8
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kautta on rajoitettu ja aineistojen saatavuus tutkimuskäyttöönkin on vaikeutunut. Muutokset vaikuttavat luonnollisesti myös somedatan saatavuuteen kaupunkisuunnittelun tarkoituksiin ja uusien analyysimenetelmien jalkautuminen
laajasti kaupunkisuunnittelun kentän käyttöön näyttää epävarmalta.

kävi ilmi, että dataa oli luovutettu kolmansille osapuolille (mm. Cambridge analytica -nimiselle
tutkimusyhtiölle) muuhun kuin tutkimuskäyttöön. (Rajapinta ry, 2018)
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3. Tutkimusprosessi, aineistot ja
menetelmät

3.1

Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset

Tutkimukseni ytimenä on sosiaalisen median epäselvä rooli suhteessa Suomen
vallitsevaan, kaavoituskeskeiseen kaupunkisuunnitteluun. Epäselvyys tulee
esiin erityisesti vuorovaikutteisen suunnittelun käytännöissä ja suunnittelijan
työn arjessa. Sosiaalinen media voi tarjota mahdollisuuksia suunnittelijoiden ja
kansalaisten väliseen vuorovaikutukseen, mutta samalla sen kytkeminen niin
sanottuun viralliseen suunnitteluprosessiin on sekä teknisesti että viestinnällisesti haastavaa: suunnittelun tietojärjestelmät eivät linkity sosiaalisen median
välineisiin eikä sosiaalisen median kanavissa käytävällä keskustelulla ole luontevaa paikkaa virallisissa kuulemiskäytännöissä. Lisäksi sosiaalinen media
mahdollistaa kansalaisten itseorganisoitumisen ja omaehtoisen vaikuttamisen
suunnitteluun liittyviin kysymyksiin ajasta ja paikasta riippumatta, mikä puolestaan haastaa perinteistä hierarkkiseen organisaatioon ja ylhäältä alas ohjautuvaan hallintaan perustuvaa hallintoa (Hyyryläinen & Tuisku, 2016). Tutkimusongelman keskiössä on siten hallintolähtöisten toimintatapojen törmääminen sosiaalisen median kautta itseorganisoituvaan vaikuttamiseen ja sosiaalisen median avoimeen toimintakulttuuriin.
Tutkimukseni lähestyy tutkimusongelmaa kahdesta eri suunnasta, yleisestä ja
erityisestä perspektiivistä. Yleisellä tasolla tutkin aihetta suunnittelijoiden näkökulmasta koko Suomen mittakaavassa ja yksityiskohtaisella tasolla puolestaan tarkastelun kohteena ovat yhdessä kunnassa toteutetut tapaustutkimukset.
Tavoitteenani on tuottaa ymmärrystä sosiaalisen median roolista seuraavien
tutkimuskysymysten avulla:
TK 1: Onko sosiaalisella medialla roolia suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa
ja siihen liittyvässä sähköisessä osallistumisessa? Jos on, niin minkälainen rooli
on?
Sosiaalisen median roolia tarkastelen kaupunkisuunnittelun parissa toimivien suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden näkökulmasta kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimuksella olen kartoittanut sosiaalisen median käyttöön liittyviä toimintatapoja ja suunnittelijoiden kokemuksia sekä odotuksia ja
koettuja esteitä sosiaalisen median käytölle (Artikkeli 5). Tavoitteenani on tunnistaa ja kuvata näiden kokemusten taustalla vaikuttavia tekijöitä suunnittelukulttuurin käsitteen kautta.
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Lisäksi pyrin selvittämään, mikä on sosiaalisen median suhde muuhun sähköiseen osallistumiseen. Porwolin, Ojon ja Breslinin (2013) kehittämässä sähköisen osallistumisen kaksijakoisuuden mallissa hallintojohtoisen, kunnan
omissa sähköisissä osallistumisalustoissa tapahtuvan vuorovaikutuksen ja sosiaalisen median mahdollistaman ihmisten omaehtoisen osallistumisen välillä on
kuilu. Tarkastelen mallin soveltamista ja arvioin kaksijakoisuuden toteutumista
kaupunkisuunnittelun kontekstissa tapaustutkimusten (Artikkelit 1, 2 ja 3) sekä
kyselytutkimuksen tulosten perusteella (Artikkeli 5).
TK 2: Mikä on sosiaalisen median mahdollinen anti kaupunkisuunnittelulle?
Sosiaalisen median mahdollista antia kaupunkisuunnittelulle tarkastelen sekä
vuorovaikutuksen että informaation näkökulmista. Tapaustutkimuksen, kirjallisuuskatsauksen ja kyselytutkimuksen avulla selvitän, voiko sosiaalinen media
tukea suunnitteluun liittyvää vuorovaikutusta ja minkälaista informaatiota sosiaalisen median kautta voidaan saada. Artikkelit 3, 4 ja 5 antavat vastauksia
näihin kysymyksiin.
TK 3: Miten sosiaalinen media liittyy suunnittelukulttuuriin ja sen muutokseen?
Tarkastelen Othengrafenin (2014) suunnittelukulttuurin mallin kautta sosiaalisen median roolia ja liittymistä suunnittelukulttuurin eri osatekijöihin:
suunnittelun yhteiskunnalliseen kontekstiin, suunnittelukontekstiin sekä suunnittelun lopputuloksiin. Pyrin selvittämään, miten sosiaaliseen mediaan tulisi
suhtautua kaupunkisuunnittelussa. Lisäksi arvioin, miten suunnittelukulttuurin teoreettista mallia tulisi kehittää sosiaalisen median ja sähköisen osallistumisen näkökulmasta. Tähän tutkimuskysymykseen vastaan kaikkien artikkeleiden tulosten pohjalta.
Tutkimuskysymykset liittyvät väitöskirjan artikkeleiden tuottamiin tuloksiin
alla olevan taulukon 1 kuvaamalla tavalla:
Taulukko 1: Tutkimuskysymysten liittyminen artikkeleihin
Tutkimuskysymys

Artikkeli 1

Artikkeli 2

Artikkeli 3

TK 1

x

x

x

TK 2
TK 3

3.2

x

x

Artikkeli 4

Artikkeli 5

x

x

x

x

x

x

x

Tutkimusprosessi ja metodologia

Sovellan tutkimuksessani monimenetelmäistä lähestymistapaa, joka koostuu
empiirisistä tapaustutkimuksista, kyselytutkimuksesta ja sitä täydentävästä
työpajasta. Väitöskirjani kokoaa yhteen kolme tapaustutkimusta (Artikkelit 13), joiden kautta olen rakentanut ymmärrystä sähköisen osallistumisen sovelta-
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misesta vuorovaikutteisissa kaupunkisuunnittelun prosesseissa. Kyselytutkimus puolestaan tuottaa yleisemmällä tasolla tietoa sosiaalisen median roolista
kaupunkisuunnittelussa (Artikkeli 5). Yhdessä sosiaalisen median data-analyysimenetelmiä tarkastelevan kirjallisuuskatsauksen (Artikkeli 4) kanssa kyselytutkimus muodostaa kokonaisuuden, joka rakentaa ymmärrystä sosiaalisen
median mahdollisuuksista ja rajoituksista suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa. Väitöstutkimuksessani analysoin näitä eri menetelmien kautta saatuja tuloksia tulkinnallisen viitekehyksen puitteissa ja yhdistän tulokset tuottaen johtopäätöksinä vastaukset tutkimuskysymyksiin. Alla oleva kuva 6 havainnollistaa tutkimukseni kokonaisuutta ja artikkelien muodostamia kokonaisuuksia.

Kuva 6: Tutkimusprosessi.

3.2.1

Tapaustutkimukset Sipoossa

Sipoon kunnassa vuosina 2011-2016 toteuttamani tapaustutkimukset ovat tutkimusotteeltaan lähellä osallistuvaa toimintatutkimusta (participatory action
research, PAR). Tämä lähestymistapa on kehittynyt tieteen vuorovaikutteisen
käänteen myötä, kun käytännön ja tutkimuksen välistä yhteyttä on pyritty vahvistamaan (Kindon, Pain, & Kesby, 2007). Toimintatutkimukselle tyypillistä onkin välitön yhteys empirian ja reaalimaailman välillä. Tapaustutkimuksessa tutkijan primääritehtävänä on käytännön ongelman ratkaiseminen samalla, kun
tuotetaan tieteellisesti kiinnostavaa tietoa. (Järvinen & Järvinen, 2004) Tämä
johtaa väistämättä pragmatistisen tietokäsityksen mukanaoloon, koska toteutettavan intervention toimivuutta ja hyödyllisyyttä arvioidaan suhteessa käytännön toimintaan ja hyötyihin.
Toimintatutkimuksellisessa asetelmassa tutkija toimii lähellä tutkittavaa aihetta, yleensä osana yhteisöä tai organisaatiota, johon tutkimus liittyy (Järvinen
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& Järvinen, 2004). Tässä tapauksessa toimin itse kaavoittajana Sipoon kunnassa kahden ensimmäisen tapaustutkimuksen (Artikkelit 1 ja 2) aikana. Kolmannen tapaustutkimuksen (Artikkeli 3) aikaan olin virkavapaalla Sipoon kunnasta, mutta osallistuin aktiivisesti projektin suunnitteluun ja toteuttamiseen
sekä siihen liittyvään osallistumisen fasilitointiin sosiaalisessa mediassa. Tästä
syystä katson, että myös kolmas tapaustutkimus on luonteeltaan toimintatutkimuksellinen.
Kaikissa tapaustutkimuksissa tutkijan roolini oli eräänlainen muutosagentti
(Järvinen & Järvinen, 2004), joka toimi hyvin lähellä tutkittavaa kohdetta, vuorovaikutuksessa toimijoiden kanssa. Osallistuvan toimintatutkimuksen luonteen mukaisesti yhteistyöni Sipoon kaavoittajien kanssa oli tiivistä ja reflektoin
tutkimuksen tuloksia yhdessä heidän kanssaan useaan otteeseen. Intensiivisin
esimerkki tästä on Muistojen Nikkilä -tapaustutkimuksen aikana silloisen Sipoon vs. yleiskaavapäällikön Eveliina Harsian kanssa yhteistyössä tehdyt konferenssiesitykset (Harsia & Nummi, 2017a; Harsia & Nummi, 2017b), joissa yhdistimme näkökulmiamme ja reflektoimme tutkimuksen tuloksia rakentaen
uutta tietoa vuorovaikutteisesti. Toisessa tapaustutkimuksessa (Kysymys Nikkilästä -kysely, Artikkeli 2) tein läheistä yhteistyötä Sipoon kunnan paikkatietoinsinööri Tuija Tzoulasin kanssa kehittäen kyselymenetelmää ja analysoiden
kyselyn tuloksia. Tzoulas vastasi projektissa paikkatietoanalyysien toteuttamisesta ja osallistui kyselyn sisällön kehittämiseen sekä tulosten analysointiin.
Prosesseihin on liittynyt toimintatutkimuksessa toteutettujen interventioiden
tulosten arviointia myös paikallisten toimijoiden kanssa erilaisissa asukastilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa.
Toimintatutkimuksen luonne voi olla hyvin lähellä konstruktiivista, soveltavaa suunnittelututkimusta, jossa tutkimuskysymykset kohdistuvat jonkin käytännön toimintaa parantavan innovaation kehittämiseen ja sen arviointiin.
(Järvinen & Järvinen, 2004). Kaikissa Sipoon tapaustutkimuksissa oli läsnä
myös konstruktiivinen tutkimusote, koska niihin kytkeytyi tietoteknisen ratkaisun kehittämistä tai soveltamista. Sipoon Jokilaakson tapaustutkimuksessa
(Artikkeli 1) kehitettiin suunnittelukilpailun sähköistä osallistumista varten
verkkosivusto, toisessa tapaustutkimuksessa pilotoitiin kehitteillä olevaa karttakyselytyökalua (Artikkeli 2) ja kolmannessa tapaustutkimuksessa kehitettiin
monimenetelmäinen joukkoistamismalli, jossa sovellettiin uudella tavalla karttakyselytyökalua ja sosiaalista mediaa (Artikkeli 3).
Tapaustutkimukset tuottivat tietoa sähköisen osallistumisen (Artikkelit 1-3)
ja sosiaalisen median (Artikkeli 3) hyödyntämisestä todellisissa suunnittelutilanteissa sekä ymmärrystä yhden suunnitteluorganisaation vuorovaikutteisesta
suunnittelukulttuurista. Tapaustutkimus on menetelmänä ongelmallinen tulosten yleistettävyyden kannalta (Järvinen & Järvinen, 2004), eikä tuloksia tässäkään tapauksessa voi yleistää koskemaan muita suunnitteluorganisaatioita. Tulosten analysointi ja arviointi aiemman tutkimuksen valossa lisää kuitenkin ymmärrystä sähköisen osallistumisen ja sosiaalisen median mahdollisuuksista ja
vaikutuksista.
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3.2.2

Sosiaalisen median mahdollisuudet ja käytännöt

Toinen tutkimuksellinen kokonaisuus muodostuu menetelmistä, joilla selvitin
sosiaalisen median teknologisia mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä toisaalta sosiaalisen median suunnittelukäyttöön liittyviä kokemuksia, näkemyksiä ja käytäntöjä. Tutkimustyön aikana perehdyin laskennallisiin analyysimenetelmiin ja
kiinnostuin tarkemmin sosiaalisen median data-analyysin mahdollisuuksista.
Kaupunkisuunnittelun kontekstissa toteutettujen analyysimenetelmien selvittäminen kirjallisuuskatsauksen avulla (Artikkeli 4) oli eräänlainen eksploratiivinen tutkimus (Niiniluoto, 1984), jonka myötä suuntasin tutkimustani vahvemmin sosiaalisen median tarkasteluun.
Kirjallisuuskatsaus sosiaalisen median data-analyysimenetelmiin (Artikkeli
4) auttoi ymmärtämään, minkälaisia teknologisia ratkaisuja käyttäjien sosiaalisessa mediassa tuottaman datan analysointiin voisi olla nyt ja tulevaisuudessa
tarjolla, ja minkälaista tietoa ne voisivat antaa kaupunkisuunnittelulle. Sen
myötä selveni, että sosiaalisessa mediassa käyttäjien tuottama sisältö voi tuottaa hyödyllistä, täydentävää paikallista ja kokemuksellista informaatiota kaupunkisuunnitteluun, mutta käytännössä menetelmien soveltaminen ei vielä ole
kaupunkisuunnittelijoiden ulottuvilla. Tästä syystä koin tutkimukseni kannalta
relevantiksi selvittää tarkemmin suunnittelijoiden näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen.
Kirjallisuuskatsausta täydentää Espoossa helmikuussa 2017 järjestetty Somedata kaupunkisuunnittelijan apuna -asiantuntijatyöpaja, jonka toteutimme yhteistyössä Helsingin yliopiston Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana hankkeen Pasi Mäenpään ja Maija Faehnlen sekä Espoon kaupungin kanssa.
Toteutin tilaisuudessa yhdessä Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen
laitoksen tutkijan Vuokko Heikinheimon kanssa työpajaosuuden liittyen somedatan hyödyntämiseen Espoon Tapiolassa (Artikkeli 5). Työpajan avulla sain
tietoa sosiaaliseen mediaan myönteisesti suhtautuvien suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden näkökulmista sekä ideoita ja toiveita sosiaalisessa mediassa käyttäjien tuottaman aineiston analysointiin. Yhteenveto tilaisuuden tuloksista on julkaistu hankkeen verkkosivuilla (Faehnle, 2017a; Faehnle, 2017b).
Omassa tutkimuksessani olen hyödyntänyt sekä yhdessä Vuokko Heikinheimon
kanssa keräämääni työpaja-aineistoa että tulosten yhteenvetoraporttia (kts.
Faehnle, 2017b). Tähän väitöskirjaan sisällytetyn artikkelin 5 lisäksi olen julkaissut työpajan tuloksista konferenssiartikkelin, joka käsittelee somedatan
käyttöä kaupunkisuunnittelussa käytettävyyden näkökulmasta (Nummi,
2017a).
Keskeinen sosiaalisen median rooliin ja käyttöön liittyviä kysymyksiä avaava
tutkimusaineisto on Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa -kysely, jonka
toteutin helmi-maaliskuussa 2016. Avoimena verkkokyselynä toteuttamani kysely oli suunnattu maankäytön suunnittelun parissa toimiville suunnittelijoille
ja asiantuntijoille sekä julkisella että yksityisellä sektorilla ja tutkimuspuolella.
Kyselyn tuloksia olen analysoinut ja tulkinnut vuorovaikutteisen suunnittelun
ideaalien ja sähköisen osallistumisen kaksijakoisuuden suhteen (Artikkeli 5).
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Lisäksi olen esitellyt tutkimusta Kaupunkitutkimuksen päivillä (Nummi,
2016b) ja Kunnallistieteen päivillä (Nummi, 2016a).

3.3

Tutkimusaineistot ja analysointimenetelmät

Väitöskirjassani olen hyödyntänyt tapaustutkimuksille tyypillistä monimenetelmäistä tiedonhankintatapaa (Järvinen & Järvinen, 2004). Sipoon tapaustutkimuksissa sovelsin monia erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä, jotka
tuottivat sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista aineistoa. Menetelminä käytin
erilaisia työpajoja, kuten esimerkiksi ideointiin tähtäävää työpajamenetelmää
ja karttakyselyn prototyypin testaamista sekä epämuodollisia tilaisuuksia, jotka
mahdollistivat eri toimijoiden kohtaamista, kuten esimerkiksi asukasnäkökulman kartoituksen tulosten esittelyä Nikkilän markkinoilla ja paikallisessa taidenäyttelyssä. Tutkimusaineistona olen käyttänyt myös sähköisen osallistumisen kautta saatua informaatiota: kilpailuehdotusten arviointipalautetta (Artikkeli 1), karttakyselyiden vastausaineistoa (Artikkelit 2 ja 3) ja sosiaalisen median dataa (Artikkeli 3). Tutkimusaineistoon kuuluvat työpajatilaisuuksien dokumentaation lisäksi toimintatutkimuksen hengessä myös omat kokemukseni
prosessista.
Tutkimusprosessin aikana toteutui niin sanottu hermeneuttinen päättelyprosessi, jossa aiemmat tutkimusaineistosta tehdyt tulkinnat ohjaavat myöhempää
analyysia (Eskola & Suoranta, 2003). Tämä ilmeni siten, että tutkimusprosessin
edetessä tapaustutkimukset kerryttivät tutkimuksen kautta saamaani ymmärrystä tutkittavasta asiasta, mikä puolestaan vaikutti tutkimusprosessin myöhemmissä vaiheissa aineiston analysointiin ja siitä tehtyihin tulkintoihin. Myös
tutkimuksen teoreettinen viitekehys kehittyi ja laajeni prosessin aikana päätyen
tässä väitöskirjani yhteenvedossa esitettyyn kokonaisuuteen.
Tutkimustoiminta ja informanttien tai vastaajien määrä, tutkimusaineistojen
tyyppi sekä määrä ja aineiston analysointitapa on esitetty seuraavissa taulukoissa (Taulukot 2 – 6). Tutkimusaineisto koostuu kolmen tapaustutkimuksen
aikana kerätystä monimuotoisesta datasta (Taulukot 2 – 4) sekä sosiaalisen median käyttöä mittaavasta laajasta kyselytutkimuksesta ja sitä täydentävästä asiantuntijatyöpajasta (Taulukko 5). Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty täydentäviä tutkimusaineistoja (Taulukko 6), joita ei ole käsitelty väitöskirjan artikkeleissa. Tällaisia aineistoja ovat esimerkiksi Nikkilän kulttuurikartoitusprosessin arviointikysely (Taulukko 6), joka on raportoitu erillisessä vertaisarvioidussa kirja-artikkelissa (Nummi, 2017b) sekä väitöstutkimuksen reflektointia
tukevat kaavoittajien sähköpostihaastattelut.
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Taulukko 2: Sipoon Jokilaakson tapaustutkimuksen aineistot (2011 – 2013)
Tutkimustoiminta
(vastaajien tai informanttien
määrä)

Aineiston tyyppi
(dokumenttien määrä)

Analysointitapa

Ideakilpailun sähköisen osallistumisen suunnittelu ja toteutus:
- Kilpailuehdotusten yleisöarviointi (n = 181)
- Palautteen jäsentäminen jatkosuunnitteluun

Sipoonjokilaakso.fi -kilpailusivusto
Yhteenveto palautteesta (1 kpl)

laadullinen
sisällönanalyysi

Sähköisen osallistumisen jälkiarviointi:
- Kaavoittajien kokemukset sähköisen osallistumisen toteuttamisesta ideakilpailussa (n = 2)

Sähköpostihaastattelut (3 kpl)

laadullinen
sisällönanalyysi

Taulukko 3: Kysymys Nikkilästä -tapaustutkimuksen aineistot (2013 – 2014)
Tutkimustoiminta
(vastaajien tai informanttien
määrä)

Aineiston tyyppi
(aineiston tai dokumenttien määrä)

Analysointitapa

Karttakyselyn suunnittelu:
- valmistelutyöpaja (n = 15)
- kyselyn käyttäjätestaus (n = 8)

Työpajan tuotosten dokumentaatio (valokuvat ja videot)
Käyttäjätestauksen muistiinpanot
Kyselyn runko
Blogikirjoitukset (2 kpl)

laadullinen
sisällönanalyysi

Kysymys Nikkilästä -kysely (n =
615)

Kyselyn vastaukset (karttamerkintöjä n.
3.400 kpl)

paikkatietoanalyysi,
laadullinen sisällönanalyysi

Tulosten analysointi ja reflektointi:
- tulosten esittely ja keskusteluttaminen Nikkilän markkinoilla
- analysointityöpaja (n = 10)

Karttakommentit markkinoilta
Analysointityöpajan tuotokset (muistiinpanot, valokuvat, piirrokset)
Blogikirjoitukset (2 kpl)

laadullinen
sisällönanalyysi

Taulukko 4: Muistojen Nikkilä -tapaustutkimuksen aineistot (2016 – 2017)
Tutkimustoiminta
(vastaajien tai informanttien
määrä)

Aineiston tyyppi
(dokumenttien määrä)

Analysointitapa

Muistojen Nikkilä -projektin suunnittelu:
- ideatyöpaja
- karttakyselyn yhteissuunnittelu
- kyselyn prototyypin testaus

Kokousmuistio (1 kpl)
Kyselyn runko
Havainnot käyttäjätestauksesta

laadullinen
sisällönanalyysi

Joukkoistamisen toteutus:
- karttakysely (n = 186)
- sosiaalisen median seuranta ja
havainnointi

Karttakyselyn tulokset
Sosiaalisen median julkaisut (228 kpl)

paikkatietoanalyysi,
laadullinen
sisällönanalyysi

Projektin reflektointi:
- yleisötilaisuus (n = n. 50)
- sähköpostikeskustelut (n = 2)
- yhteiset konferenssiesitykset
kaavoittajan kanssa (n = 1)

Yleisötilaisuuden materiaalit (valokuvat
tilaisuudesta, osallistujien tuotokset)
Sähköpostikeskustelut (2 kpl)
Konferenssiesitykset (3 kpl)

laadullinen
sisällönanalyysi

57

Tutkimusprosessi, aineistot ja menetelmät
Taulukko 5: Kyselytutkimus ja työpaja (2016)
Tutkimustoiminta
(vastaajien tai informanttien
määrä)

Aineiston tyyppi
(aineiston tai dokumenttien määrä)

Analysointitapa

Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa -kyselytutkimus (n
= 224)

Kyselyaineisto

tilastoanalyysi,
laadullinen
sisällönanalyysi

Some-data kaupunkisuunnittelijan apuna -työpaja (n = 47)

Työpajan yhteenveto (1 kpl)
Blogikirjoitus (2 kpl)

laadullinen
sisällönanalyysi

Taulukko 6: Täydentävät tutkimusaineistot
Tutkimustoiminta
(vastaajien tai informanttien
määrä)

Aineiston käyttötarkoitus ja hyödyntämistapa

verkko-osallistuminen.fi
-blogin kirjoittaminen

Sähköisen osallistumisen työkalujen ja menetelmien kehittymisen
seuraaminen blogia kirjoittamalla. Blogiaineistoa ei ole systemaattisesti analysoitu väitöskirjaan, mutta sillä on rooli tutkimukseni reflektoinnin välineenä.

Nikkilän kulttuurikartoitusprosessin arviointikysely (n=12)

Kaavoituksen ja kulttuuripalveluiden työntekijöiden kokemuksia
kartoittava kysely liittyen projektin aikana toteutettuihin osallistumismenettelyihin. Kyselyn tulokset on raportoitu erillisessä kirja-artikkelissa (Nummi, 2017b), johon viittaan.

Sipoon kunnan kaavoittajien sähköpostihaastattelu (n=2)

Sähköpostihaastatteluilla (syksy 2019) tarkennettiin kaavoittajien
näkökulmia tapaustutkimusten aikana kerätyn aineiston hyödyntämiseen Nikkilän kehityskuvatyössä ja uusien kaavoittajien perehtymisessä suunnittelualueeseen. Palautetta on käytetty väitöskirjan
tulosten reflektointiin.

Sipoon kunnan kaavoittajien palautteet väitöskirjan yhteenvedon
lukuun 4 (n=3)

Tapaustutkimusten tulosten ja väitöskirjassa tehtyjen tulkintojen
validointi kaavoittajien kanssa syksyllä 2019. Palautetta on käytetty
suoraan tulkintojen korjauksiin ja tarkennuksiin.

3.3.1

Tapaustutkimusten aineistojen laadullinen sisällönanalyysi

Laadullisten tutkimusaineistojen analysointia voidaan lähestyä tiukasti aineistolähtöisesti tai käyttäen aineistoa teoreettisen ajattelun apuvälineenä (Eskola
& Suoranta, 2003). Tässä tutkimuksessani analysointitapa on lähempänä jälkimmäistä tapaa, koska aineiston keruuta ja käsittelyä ohjasi osallistuvan suunnittelun teoriatausta ja käsitys sähköisen osallistumisen aiemmasta tutkimuksesta ja kehitystyöstä. Tapaustutkimusten laadulliset aineistot sekä myös kyselytutkimuksen avokysymysten vastaukset analysoin käymällä läpi ja lukemalla
aineistoja useaan kertaan ja teemoittelemalla sisältöjä. Teemoittelun toteutin
aineistolähtöisesti tunnistaen aineistosta keskeisiä aihekokonaisuuksia, joista
muodostin selkeitä asiakokonaisuuksia. Tältä osin analyysi oli siis vahvasti aineistolähtöistä, mutta tulkintaa tein kuitenkin teoreettiseen tietoon peilaten.
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3.3.2

Sosiaalisen median aineistojen analysointi

Osansa tapaustutkimusten aineistoista muodostaa Muistojen Nikkilä -projektin
aikana toteutettu sosiaalisen median havainnointi. Käytin seurannassa apuna
kaupallista sosiaalisen median monitorointityökalua9, joka mahdollisti #muistojennikkilä-tunnisteen seuraamisen yleisimmissä somekanavissa (Twitter, Instagram ja Facebook). Valmiin ohjelmiston hyödyntäminen oli tarkoituksenmukaista tapaustutkimuksessa, jossa ajatuksena oli kehittää käytännössä sovellettavaa menetelmää. Työkalun avulla luokittelin julkaisut sisältöä kuvaaviin aihekokonaisuuksiin (esim. maisemat, rakennukset, taide ja kulttuuri) ja seurasin
julkaisujen määrää.
Seurantatyökalun avulla ei voinut seurata paikallisten Facebook-ryhmien julkaisuja, joten niiden osalta toteutin seurannan manuaalisesti. Valitsin seurantaan paikallisen Sipoon vanhat rakennukset -Facebook-ryhmän, joka teemansa
puolesta liittyi tutkimusaiheeseen. Havainnoimalla ryhmän toimintaa tutkin,
jakavatko ihmiset ryhmässä paikkamuistoja tai keskustelevatko he rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvistä aiheista. Havainnoinnin toteuttamisesta
sovittiin erikseen ryhmän ylläpitäjien kanssa ja julkaisin ryhmässä postauksen,
jossa kerroin, miten havainnointi toteutetaan, mutta muulla tavalla en kannustanut ryhmää keskustelemaan aiheesta.
Koska sosiaalisessa mediassa sisältöä tuottavat käyttäjät eivät itse tiedä olevansa tutkimuksen kohteena, on aineistojen hyödyntämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota tutkimuseettisestä näkökulmasta. Olen huomioinut tutkimuseettiset seikat anonymisoimalla tulokset ja pyytämällä julkaisuluvan niiltä käyttäjiltä, joiden julkaisuja lainasin suoraan artikkelissa 3. Sosiaalisen median julkaisujen osalta anonymisointi ei kuitenkaan aina riitä poistamaan mahdollisuutta julkaisun tekijän tunnistamisesta, joten tutkijan on arvioitava mahdollisesta tunnistamisesta koituvan haitan vakavuutta tutkimusta tehdessään (Kosonen, Laaksonen, Rydenfelt, & Terkamo-Moisio, 2018). Tässä tapauksessa lainatut julkaisut eivät sisältäneet arkaluontoista tietoa käyttäjistä ja käyttäjät antoivat luvan julkaisemiselle, joten arvioin mahdollisen haitan todennäköisyyden
ja vakavuuden erittäin pieneksi.
3.3.3

Karttakyselyt

Tapaustutkimuksissa toteutettiin kaksi karttakyselyä, toinen Kysymys Nikkilästä -tapaustutkimuksessa ja toinen Muistojen Nikkilä -tapaustutkimuksessa.
Kyselyiden tuloksena syntyi paikkatietoanalyysejä, joista toisen toteutti Sipoon
kunnan paikkatietoinsinööri Tuija Tzoulas (Taulukko 3, s.57; Artikkeli 2) ja toisen minä (Taulukko 4, s. 57; Artikkeli 3). Laaditut paikkatietoanalyysit ovat
luonteeltaan teemakarttoja, joissa havainnollistetaan tietyn ilmiön esiintymistä
kartalla (kts. esim. Kuva 10, s.68).
Kyselyaineistosta tuotetuilla analyysikartoilla oli tärkeä välineellinen merkitys tutkimuksessa muun muassa asukkaiden kanssa käytävän vuorovaikutuksen
fasilitoinnin välineenä. Esimerkiksi Kysymys Nikkilästä -tapaustukimuksessa
9
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havaitsin, että laaditut teemakartat toimivat paikan luonteeseen ja paikkakokemuksiin liittyvän keskustelun avaajina (Artikkeli 2). Muistojen Nikkilä -projektissa toteuttamani, sosiaalisessa mediassa jaettujen valokuvien sijainteja ja
karttakyselyn dataa yhdistävä analyysikartta (Taulukko 4, s.57) puolestaan auttoi ymmärtämään eri menetelmillä kerättyjen aineistojen sisällöllisiä eroja.
Analyysin tekeminen toi myös konkreettisesti esiin aineistojen yhdistämisen
teknisiä haasteita.
3.3.4

Kyselytutkimuksen tilasto- ja tekstianalyysit

Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa -kyselytutkimuksessani tutkin sekä
strukturoitujen että avoimien kysymysten avulla sosiaalisen median käyttöön
liittyviä toimintatapoja, asenteita ja odotuksia sekä esteitä ja rajoitteita. Strukturoidut kysymykset tuottivat tilastoaineiston, jota käsittelin taulukkolaskentaohjelman avulla laatien aineistosta tuloksia kuvaavia kaavioita. SPSS-tilastoohjelmistolla tutkin aineistoa tekemällä erilaisia ristiintaulukointeja taustamuuttujien suhteen. Avovastaukset analysoin edellä kuvattua laadullisen tekstianalyysin menetelmää soveltaen.
Aineisto edustaa menetelmällisesti harkinnanvaraista näytettä (Vehkalahti,
2014), koska toteutin kyselyn avoimena verkkokyselynä. Tästä syystä tuloksia ei
voida yleistää koko kaupunkisuunnittelun kenttää koskevaksi. Kyselyn tulokset
tuottavat kuitenkin deskriptiivisen kuvauksen vastaajajoukon henkilökohtaisista näkemyksistä ja kokemuksista sosiaaliseen mediaan liittyvien toimintatapojen nykytilanteesta omassa organisaatiossaan. Kyselytutkimukseni luotettavuutta olen arvioinut tarkemmin kappaleessa 6.4.2 (s. 105).
On selvää, että avoimeen verkkokyselyyn vastasi enemmän sosiaalisesta mediasta kiinnostuneita kuin siihen välinpitämättömästi suhtautuvia henkilöitä.
Vastaajien itsevalikoituvuuden vuoksi tuloksissa painottuvat sosiaalista mediaa
käyttävien ja siihen myönteisesti suhtautuvien näkökulmat. Vastaajien asenteita kuvaavia kysymyksiä analysoin SPSS-tilasto-ohjelmistolla khii-toiseen testin avulla, joka soveltuu myös itsevalikoituvan kyselyaineiston ristiintaulukoitujen muuttujien riippumattomuuden arviointiin. Testin tulos kertoo, onko
muuttujien havaittujen ja odotettujen frekvenssien ero tilastollisesti merkitsevä. Taustamuuttujien suhteen tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi ainoastaan tarkasteltaessa kokemusta sosiaalisen median käytöstä suhteessa vastaajan työrooliin. Koska muita tilastollisesti merkitseviä eroja ei vastaajaryhmien
välille syntynyt, keskityin aineiston käsittelyssä kuvailevaan analysointitapaan
taulukkolaskentaohjelmalla ja avovastausten tekstianalyysiin.
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4. Tapaustutkimusten tuloksia

Tässä luvussa esittelen Sipoon kunnassa toteuttamieni tapaustutkimusten (Artikkelit 1, 2 ja 3) tuloksia tarkastellen niitä suhteessa Sipoon paikalliseen suunnittelukulttuuriin. Luvuissa 4.1 ja 4.2 taustoitan ensin Sipoon suunnittelukulttuurin luonnetta ja vuorovaikutteisuutta sekä Nikkilän taajamaa suunnittelukohteena. Luvuissa 4.3 – 4.6 arvioin tapaustutkimusten tuloksia tulkintoja tehden.

4.1

Sipoon vuorovaikutteinen suunnittelukulttuuri

Sipoon suunnittelukulttuuria voidaan luonnehtia vuorovaikutteiseksi ja avoimeksi. Vuorovaikutteisuus juontaa juurensa sekä kunnan historiaan että viimeisten vuosikymmenien tapahtumiin. Maaseutumaisessa, asukasmäärältään
pienessä kunnassa asukkaiden, maanomistajien ja kunnan välinen yhteistyö ja
vuorovaikutus on perinteisesti perustunut suoriin henkilökohtaisiin kontakteihin. Kunnan kaavoittaja on usein tunnettu henkilökohtaisesti ja kunnan virkahenkilöitä on voinut helposti tulla tapaamaan kunnantalolle. Osittain tämän perinteen vuoksi vuorovaikutteisten menetelmien soveltaminen on ollut Sipoossa
itsestään selvää kaavoituksen uudistuessakin.
Suomalaiselle yhteiskunnalle on ollut tyypillistä tulevaisuuteen katsova ja innovaatioita arvostava ilmapiiri, joka vaikuttaa myös suomalaiseen kaupunkisuunnittelukulttuuriin (Othengrafen, 2014). Sipoon vallitsevassa suunnittelukulttuurissa on nykyään vahva tulevaisuusorientaatio, mutta muutos kehittämisorientoitunutta kaupunkisuunnittelua kohti tapahtui melko myöhään, vasta
2000-luvulla. Sipoon suunnittelukulttuuriin vaikutti merkittävällä tavalla alueliitos, jossa noin 30 km2 alue Lounais-Sipoota liitettiin Helsingin kaupunkiin.
Alueliitoksen perusteluina oli lounaisen Sipoon kaavoitustilanne. Valtionhallinnon selvitykseen perustuneen arvion mukaan Sipoon kunta oli laiminlyönyt alueen kehittämisen valtakunnan edun edellyttämällä tavalla ja heikentänyt koko
pääkaupunkiseudun laajentumista itään. (KHO, 2008) Kun asia nousi vireille
kesällä 2005, Sipoon kunta käynnisti aktiivisen selvitys- ja kehittämistyön alueliitoksen estämiseksi. Kuntaliitosselvitys vauhditti jo suunnitteilla olleen uuden,
vuoteen 2025 tähtäävän yleiskaavan laatimista. Yleiskaavatyöllä kunta tavoitteli
vahvaa kasvua ja pyrki näin osoittamaan kuntaliitoksen tarpeettomuuden.
Mielipidekyselyiden perusteella valtaosa sipoolaisista vastusti Lounais-Sipoon liittämistä Helsinkiin. Toimenpiteistä ja useista valituksista huolimatta
alueliitos kuitenkin toteutettiin vuoden 2009 alussa. Sipoolaisten tapahtuneelle
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antama nimitys, ”Sipoon ryöstö”, kertoo kuntalaisten kokemuksista ja asian
merkityksellisyydestä10. Tapahtumista ja muutoksesta kirjoitetaan silloin tällöin vieläkin Sipoon paikallislehdessä. Nyt viestinnässä näkyy myös itsereflektiota: ”Sipoon kunta vakuuttaa ottaneensa opikseen Östersundomin menetyksestä. Ovet ovat auki tulijoille, kunta kasvaa suhteessa eniten koko maassa ja
hyvä niin”, toteaa toimittaja paikallislehdessä (Sipoon Sanomat, 2018).
Jälkeenpäin arvioituna näyttää selvältä, että alueliitos vauhditti merkittävällä
tavalla Sipoon kaavoitustoimintaa. Kunnan kaavoitusyksikkö organisoitiin ja
resursoitiin uudelleen ja sen johtoon valittiin uusi kehitysjohtaja. Kehittämisorientaation vahvistumisesta kertoo omalta osaltaan myös organisaatiouudistuksessa annettu osaston nimi: Kehitys- ja kaavoituskeskus.
Entuudestaankin vuorovaikutteinen toimintakulttuuri muuttui vielä asukaskeskeisemmäksi, kun kuntaan rekrytoitiin uusia, vuorovaikutushenkisiä kaavoittajia. Itse aloitin kaavoittajana Sipoossa vuonna 2011 ja olin mukana luomassa sipoolaista vuorovaikutteisen suunnittelun tapaa, johon kuuluivat muun
muassa asukkaiden osallistuminen kaavoitusprosessiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työpajojen tai asukaskyselyiden avulla, dialoginen vuorovaikutus kuntalaisten kanssa sekä sähköisen osallistumisen menetelmien hyödyntäminen. Jokaisen kaavaprosessin yhteydessä vuorovaikutusprosessi suunniteltiin tapaukseen soveltuvaksi ja vuorovaikutus nähtiin voimavarana, ei rasitteena. Uraauurtava esimerkki sähköisen osallistumisen kehittämisestä oli vuorovaikutteisen ideakilpailun kehittäminen Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan
kilpailussa (kts. Eräranta, Merikoski, & Staffans, 2012; Merikoski, 2020). Sibbesborg-hanke oli muutoinkin merkittävä. Sen avulla kunta osoitti kehittämisorientaatiotaan, ja sen on katsottu nostaneen Sipoon mukaan seudulliseen kehittämiskeskusteluun (Eräranta ym., 2012). Kilpailusta saatuja kokemuksia
hyödynnetiin myöhemmin Sipoon Jokilaakson ideakilpailussa (Artikkeli 1).

4.2

Nikkilän vetovoimaisuushaaste

Sipoon suunnittelukulttuuriin vaikuttaa myös kunnan fyysinen rakenne ja alueiden erilaiset vetovoimatekijät. Sipoon kaksi taajamaa, Nikkilä ja Söderkulla,
sijaitsevat erillään toisistaan: Nikkilä Keski-Sipoossa hieman liikenteellisesti sivussa pääkaupunkiseudusta ja Söderkulla Etelä-Sipoossa Porvoon moottoritien
välittömässä läheisyydessä, itäisen Helsingin kupeessa. Suurelta osin hyvän sijainnin takia Söderkullan vetovoimaisuus ei ole edellyttänyt 2010-luvulla erityisiä panostuksia, kun taas Nikkilän kehittäminen on ollut selvästi haasteellisempaa.
Nikkilän elinvoimaisuuden takasi aina 1990-luvulle asti mielisairaala, joka toi
alueelle sekä asukkaita että palveluiden käyttäjiä, mutta sairaalan toiminnan

10

Alueliitosta käsiteltiin aikanaan paljon paikallisessa lehdistössä ja selvää oli, että merkittävä
osa kuntalaisista koki alueliitoksen vääryytenä. Jouko Tikkanen (2007) kirjoitti tapahtumien
pohjalta fiktiivisen romaanin nimeltä Sipoon ryöstö. Alueliitoksen tapahtumista puhutaan
kuntalaisten keskuudessa edelleen tällä nimityksellä.
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päätyttyä taajaman asukasmäärä pieneni ja sen myötä kaupalliset palvelut alkoivat heikentyä (Artikkeli 2). Voi sanoa, että Nikkilä oli näivettymässä, kunnes
taajaman kehittämiseen ryhdyttiin panostamaan kaavoituksella. Tämä tilanne
on vaikuttanut myös siihen, miten paikalliset toimijat ovat suhtautuneet Nikkilän kaavoitukseen: paikallinen ilmapiiri on ollut kehitysmyönteinen, eikä kaavoitushankkeita ole tähän mennessä juuri vastustettu, vaikka erimielisyyksiä
esimerkiksi rakentamisen tyylistä ja volyymista sekä vanhan rakennuskannan
säilyttämisestä onkin esiintynyt.
Nikkilän vetovoimaisuusongelma vaikutti selvästi myös vuorovaikutteisen
suunnittelun hyväksyttävyyteen kunnassa. Tapaustutkimusten toteuttamisen
aikaan Nikkilässä oli käynnissä niin sanottu kulttuurikartoituksen prosessi,
jonka myötä taajaman kehittämisen tavoitteiksi määriteltiin paikan identiteetin
vahvistaminen alueen kulttuurisia voimavaroja hyödyntämällä ja asukaslähtöisyyttä edistämällä (Nummi, 2017b). Kulttuurikartoitus on osa kulttuurisuunnittelun lähestymistapaa, joka on kulttuurisia voimavaroja korostava, vuorovaikutteinen ja demokraattinen lähestymistapa kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen. Menetelmän kehittäjät ja tutkijat kuvaavat kulttuurisuunnittelua
poikkihallinnolliseksi, kulttuurilähtöiseksi ja osallistavaksi yhdyskuntasuunnittelun menetelmäksi (Lundberg & Hjorth, 2011). Kulttuurisilla voimavaroilla
voidaan tarkoittaa esimerkiksi fyysisen ympäristön elementtejä ja ominaispiirteitä, kuten ihmisten kokemuksiin tai arvoihin perustuvia tärkeitä paikkoja tai
maamerkkejä, toiminnallisesti tärkeitä kohteita, kuten erilaisia palveluita tai
kohtaamispaikkoja sekä paikkasidonnaisia kokemuksia, muistoja, arvoja tai
mielipiteitä (Mercer, 2006).
Kulttuuriset voimavarat eivät oikeastaan juuri poikkea niistä ulottuvuuksista,
mitä vuorovaikutteisessa, paikkojen merkityksellisyyttä tavoittelevassa kaupunkisuunnittelussa usein pyritään selvittämään. Esimerkiksi kokemuksellinen
tieto vastaa kaupunkisuunnittelun kontekstissa kysymyksiin, miksi paikka on
tärkeä ja miten sitä tulisi kehittää (Brown, 2015). Muutoinkin kulttuurisuunnittelun lähestymistapa on hyvin lähellä vuorovaikutteista ja osallistuvaa kaupunkisuunnittelua, vaikka erojakin on. Eräs Sipoon kunnan kaavoittaja totesikin
prosessin aikana, että ”kulttuurisuunnittelua tehdään jo kaavoituksessa” tarkoittaen sillä erityisesti kaavaprosessien yhteydessä toteutettavaa asukasnäkökulman kartoitusta suunnittelun alkuvaiheessa kyselyiden ja työpajojen avulla.
Kulttuurisuunnittelu poikkeaa kuitenkin kaavoituksen ylhäältä alas suuntautuvasta suunnitteluasetelmasta siten, että siinä korostetaan paikallisten asukkaiden ja toimijoiden omaehtoista, alhaalta ylös suuntautuvaa vaikuttamista. Toisin sanoen kulttuurisuunnittelun keskiössä ovat paikalliset ihmiset ja toiminta,
kun taas erityisesti kaavoitukseen tähtäävässä kaupunkisuunnittelussa ensisijaisena tarkastelun kohteena on fyysinen ympäristö ja sen muuttaminen tai säilyttäminen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei kulttuurikartoitus ja -suunnittelu ottaisi huomioon fyysistä paikkaa. Kysymys on ennemminkin siitä, että
paikan ominaispiirteitä pyritään tulkitsemaan paikallisen toimijoiden elämismaailman kautta. Kulttuurisuunnittelussa voidaan nähdä yhteisiä piirteitä laajennetun kaupunkisuunnittelun malliin. Molempiin kuuluu olennaisena osana
ihmisten omaehtoinen toiminta ja paikallinen arki.
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Seuraavassa esittelemäni tapaustutkimukset ovat sähköisen osallistumisen
metodologisia kokeiluja, joihin jokaiseen sisältyy tietty innovatiivinen, osallistumista menetelmällisesti ja sisällöllisesti uudistava ajatus. Ne tuottavat tietoa
sähköisen osallistumisen soveltamisesta sekä strategisessa (Artikkelit 2 ja 3)
että detaljitason suunnittelussa (Artikkeli 1) kehittyvässä ja kasvavassa keskisuuressa kunnassa. Samalla ne kertovat Sipoon vuorovaikutteisesta suunnittelukulttuurista ja myönteisestä asennoitumisesta sähköisen osallistumisen kehittämistä kohtaan.

4.3

Sähköinen osallistuminen suunnittelukilpailussa

Suunnittelukilpailut ovat perinteisesti ylhäältä alas ohjautuva prosesseja, joissa
vuorovaikutteisen suunnittelun tarkoittamalla osallistumisella ei juuri ole sijaa.
Kilpailukäytäntöä onkin kritisoitu asiantuntijakeskeisyydestä ja vuorovaikutuksen vähäisyydestä (Rönn, 2009). Suunnittelukilpailukäytäntö on tärkeä osa
suomalaista kaupunkisuunnittelukulttuuria, ja kilpailuja käytetään yleisesti uusien ideoiden ja ratkaisumallien etsimiseen. Koska kilpailuilla on merkittävä
vaikutus maankäytön suunnitteluun, tulisi niiden legitimiteettiä suunnitteluvälineenä parantaa (Mäntysalo & Jarenko, 2012).
Sipoon Jokilaakson alueen ideakilpailussa perinteistä kilpailukäytäntöä pyrittiin uudistamaan sisällyttämällä asukasosallistuminen kilpailuprosessiin sen
eri vaiheissa kilpailun aloitusvaiheesta alkaen (Artikkeli 1). Kilpailulla etsittiin
innovatiivisia ideoita uuden asuinalueen suunnittelua ja asemakaavoitusta varten. Alueen kehittämiseen ei liittynyt merkittäviä erimielisyyksiä ja kuten edellä
mainitsin, Nikkilän taajaman kehittämisorientaatiosta vallitsi kaavoituksen,
poliittisten päättäjien ja suurelta osin myös asukkaiden keskuudessa konsensus.
Prosessin alkuvaiheessa asukkaiden kokemuksia, tarpeita ja toiveita tuotiin
suunnittelun lähtötiedoksi sisällyttämällä kilpailuohjelmaan asukkaiden aiemmin ilmaisemia alueen ilmeeseen ja toiminnallisuuteen liittyviä tavoitteita, kuten pienimittakaavainen rakentaminen, kevyen liikenteen yhteyksien kehittäminen, puurakentaminen sekä uudet palvelut. Asukkailla oli mahdollisuus nostaa esiin tärkeäksi kokemiaan seikkoja myös kilpailun aloitusseminaarissa,
jossa kilpailuun kutsutut suunnittelijat olivat läsnä. Osallistumisen kannalta
toinen tärkeä vaihe oli kilpailuehdotusten yleisöarviointi, joka toteutettiin erityisten tarkoitusta varten kehitetyn verkkosivuston avulla (Kuva 7, s. 65). Kilpailuehdotusten arviointi tapahtui tuomariston arviointityön rinnalla, joten
asukkaiden arviot olivat tuomariston tiedossa ennen voittajan valintaa.
Koska kysymyksessä oli suunnittelukilpailu, oli osallistuminen luonteeltaan
täysin hallintojohtoista. Asukkaat osallistuivat prosessiin kaavoituksen ennalta
määrittelemällä tavalla ja tarkkaan mietityissä vaiheissa: ennen kilpailun alkua
kertomalla paikkaan liittyviä kokemuksiaan ja toiveitaan alueen kehittämiseksi
sekä kilpailuprosessin aikana kilpailuehdotuksia arvioimalla. Voidaan sanoa,
että asukkaat olivat siis pikemminkin tutkimuksen kohteena ja vuorovaikutus
oli koko kilpailuprosessin ajan yksisuuntaista palautteen antamista. Niin ikään
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sähköisen osallistumisen välineet olivat hallintolähtöisesti suunniteltuja siten,
että ne palvelivat kilpailuprosessin tarpeita ja vaiheita.

Kuva 7: Jokilaakson ideakilpailu, kilpailuehdotusten arviointisivusto. Kuvakaappaus sipoonjokilaakso.fisivustolta, © Sipoon kunta, 2011.

Osallistuminen tuotti sekä lähtötietoa kilpailuun osallistuville suunnittelijoille asukkaiden ympäristökokemuksista, toiveista ja tarpeista että palautetta
kilpailuehdotuksista. Tapaustutkimuksen tulokset osoittavat, että kunnan
edustajat olivat aidosti kiinnostuneita asukasnäkökulmasta ja halusivat edistää
asukkaiden tuottaman informaation huomioimista kilpailuehdotusten laadinnassa, niiden arvioinnissa ja alueen jatkosuunnittelussa. Kilpailuehdotuksissa
oli selvästi hyödynnetty asukkaiden tuottamaa informaatiota, ja on mahdollista,
että se osaltaan toimi inspiraation lähteenä suunnittelijoille.
Kunnan kaavoittaja korosti prosessin aikana kertyneen informaation hyödyllisyyttä jatkosuunnittelulle. Myös suunnittelukilpailun voittanut arkkitehtitoimisto piti asukaspalautetta hyödyllisenä informaationa ja suunnittelijat kokivat, että saadun palautteen perusteella oli helppo tehdä parannuksia suunnitelmaan, kun työ jatkui asemakaavavaiheeseen. Palaute oli hyvin konkreettista,
esimerkiksi rakennusten ulkoasuun liittyvää. Sen sijaan kaavoittajan toivoma
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kokonaisvaltaisempi palaute liittyen esimerkiksi liikennejärjestelyihin ja asumisen ratkaisuihin jäi puuttumaan. (Nummi, Eräranta, & Kahila-Tani, 2018).
Kaavoittaja kertoi itse palautteen hyödyntämisestä näin:
”Asemakaavaratkaisussa pyrittiin huomioimaan kilpailuvaiheessa
saatu asukastieto parhaan mukaan. Voittanut kilpailutyö sai asukasarvioinnissa kritiikkiä erityisesti rakennusten tylsästä, laatikkomaisesta ulkoasusta ja vastaavasti asukkaat toivoivat alueen rakennuskannasta ilmeeltään värikkäämpää ja kattomuodoksi
muuta kuin tasakattoa. Nämä toiveet välitettiin asemakaavaratkaisuun ja alueen rakentamistapaohjeisiin niin, että alueen rakennuskannasta on tarkoitus rakentua värikäs ja ei tasakattoinen. Lisäksi asukkaat toivoivat, että alueen rakenne ja kokonaisratkaisu
edistää yhteisöllisyyttä, alueelle toivottiin mm. viljelypalstoja ja
joen rantaan kävelyraittia. Nämä tekijät oli huomioitu varsin hyvin
voittaneessa kilpailuehdotuksessa ja asemakaavavaiheessa pidettiin huoli, että nämä toiminnallisuudet on huomioitu asemakaavaratkaisussa vielä kilpailutyötä jalostuneemmin.
Lisäksi asukaskommentteja huomioitiin paljon erityisesti joen varren virkistysalueen toiminnallisuuksien suunnittelussa ja kevyenliikenteen reittien linjauksissa. Monet asukaskommentit koskivatkin
juuri hyvin konkreettisia, arjen elämään vaikuttavia asioita ja toiminnallisuuksia, jotka oli suhteellisen helppo integroida osaksi asemakaavaratkaisua.”
(Kaavoittajan
sähköpostihaastattelu,
21.6.2017)
Tapaustutkimuksen tulosten perusteella näyttää siltä, että vuorovaikutteinen
kilpailuprosessi on mahdollinen, mutta se edellyttää kilpailukäytäntöjen uudelleen ajattelua. Ensinnäkin, osallistumisen vahvistaminen edellyttää, että asukasnäkökulma on mukana jo kilpailuohjelman valmisteluvaiheessa. Osallistumisen vaikuttavuus edellyttää, että asukastieto välitetään kilpailuprosessiin kilpailuohjelman kautta lähtötietona sekä tavoitteisiin ja arviointikriteereihin sisällytettynä. Toiseksi, kilpailuehdotukset tulisi aina asettaa nähtäville ja yleisön
kommentoitavaksi. Jokilaakson kilpailussa ehdotusten arvioinnin anti oli suurempi alueen jatkosuunnittelulle kuin voittajan valinnalle, joten numeerisen arvioinnin sijaan tärkeämmäksi nousivat kilpailuehdotuksista annetut sanalliset
palautteet. Vaikuttavuuden kannalta on myös tärkeää, että palaute välittyy sekä
kilpailuehdotusten tuomariarviointiin että alueen jatkosuunnitteluun. Yhtenä
kehittämiskohteena havaittiinkin asukastiedon hallinta ja tiedon kuljettaminen
koko kilpailu- ja suunnitteluprosessin läpi. Tiedon hyödyntämistä helpottivat
havainnolliset esitykset ja palautteesta laaditut koosteet, mutta tiedon välittyminen suunnitteluun ei tapahtunut ilman kaavoittajan aktiivisuutta.
Asemakaavoitukseen tähtäävässä ideakilpailumenettelyssä korostui fyysisen
suunnittelun paradigma. Alueen mahdollisia suunnitteluratkaisuja haettiin ja
esitettiin ensisijaisesti suunnitelman fyysistä ulottuvuutta esittävien suunnitteludokumenttien avulla, ja samalla kilpailuehdotusten visuaalinen ulottuvuus
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korostui. Tulokset vahvistavat näkemystä, jonka mukaan suomalaisessa suunnittelukulttuurissa painottuu arkkitehtiprofession vahva rooli (Mattila, 2018).
Suunnittelukilpailuinsituution tarkoituksena onkin arkkitehtisuunnittelun aseman vahvistaminen. Myös kilpailuehdotusten esitystekniikan visuaalisuuteen
perustuva perinne korostaa arkkitehdeille tuttua tiedontuottamisen tapaa ja samalla rajoittaa erilaisten asiantuntemusten vuorovaikutusta (Merikoski, 2020).
Suunnittelukilpailu edustaa siis perinteistä asiantuntijakeskeistä käytäntöä,
jossa osallistumisen ja vuorovaikutuksen rooli on rajallinen. Kuntalaisten omaehtoisella vaikuttamisella ei ole sijaa tällaisessa prosessissa, ellei toimijoille anneta mahdollisuutta esimerkiksi tuottaa omia kilpailuehdotuksia. Osallistumisen luonne ei siis ole ainoastaan riippuvainen sähköisen osallistumisen menetelmistä, vaan prosessia määrittävästä instituutiosta, joka asettaa säännöt ja rajat osallistumiselle.

4.4

Kysymys Nikkilästä – voimavarat ja kehittämiskohteet

Kysymys Nikkilästä -tapaustutkimus (Artikkeli 2) oli osa taajaman kulttuurisuunnittelun prosessia (kts. 4.2, Nikkilän vetovoimaisuushaaste, s. 62). Tapaustutkimuksessa toteutettiin paikallisia kulttuurisia voimavaroja ja kehittämiskohteita kartoittava kysely (Kuva 9). Koska kulttuurisuunnittelun perustana on
ajatus aidosta asukaslähtöisyydestä, pyrittiin karttakyselyn suunnittelussa keventämään menetelmän hallintojohtoisuutta ideoimalla kyselyn sisältöä yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Prosessissa sovellettiin siten Saad-Sulosen (2014) ajatusta kaupunkisuunnittelun ja digitaalisten osallistumisvälineiden käyttäjälähtöisen kehittämisen yhdistämistä. Työpaja, jossa pohdittiin pelimäisen menetelmän avulla, mikä Nikkilässä on tärkeää, antoi paikallisen lähtökohdan kyselyn sisällön suunnitteluun (Kuva 8). Kyselyn aiheiksi valikoituivat näin Nikkilän kohtaamispaikat, toiminta ja tapahtumat, fyysinen ympäristö
(rakennukset ja maisemat), kulkureitit sekä Nikkilän imagoon vaikuttavat paikat. Työpajan tulosten perusteella kyselyn sisältö pystyttiin suunnittelemaan
toimijalähtöisemmin sen sijaan, että se olisi suunniteltu kaavoituksen näkökulmasta.
Toimijoiden osallistuminen kyselyn suunnitteluun ei muuta sitä, että kysely
menetelmänä on lähtökohtaisesti ylhäältä alas ohjautuva (hallintojohtoinen), ja
kyselyn vastaajat ovat siinä tutkimuksen kohteena eivätkä varsinaisina vuorovaikutuskumppaneina. Jotta paikallisten toimijoiden näkökulmat olisivat tulleet hallintojohtoisuudesta huolimatta paremmin esiin prosessissa, jatkettiin
vuorovaikutusta toimijoiden kanssa koko kyselyprosessin läpi analysointivaihe
mukaan lukien. Kyselyn alustavia tuloksia esiteltiin Nikkilän markkinoilla elokuussa 2013 ja samaan aikaan kirjastolla oli Nikkilään liittyvä taidenäyttely,
jossa kyselyn tuloksista tehtyjä analyysikarttoja oli esillä. Lisäksi järjestettiin aineiston analysointiin liittyvä yhteistyöpaja asukkaiden kanssa.
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Kuva 8: Nikkilän karttakyselyn suunnittelua pohjustava pelimäinen työpaja käynnissä. Kuva: © Sipoon
kunta.

Kuva 9: Kysymys Nikkilästä -kysely. Kuvakaappaus kyselyn käyttöliittymästä: © Dimenteq Oy.

Kuva 10: Teemakartta kyselyn tuloksista, Nikkilän imagoa edistävät ja heikentävät paikat. © Sipoon
kunta
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Kaikki vuorovaikutustilanteet osoittivat, että kyselyn vastauksista koostetut
kartat olivat hyviä keskustelunavaajia. Keskustelemalla asukkaiden kanssa karttojen äärellä, saatiin tuloksille myös parempia selityksiä ja taustatietoa paikallishistoriasta. Tulosten altistaminen julkiselle keskustelulle saattoi myös vähentää vaaraa suunnittelijoiden omaa ajattelua tukevien näkökulmien ylikorostumiselle, mikä on havaittu yhdeksi haasteeksi paikallisen informaation hyödyntämisessä suunnittelussa (Kahila-Tani, 2015).
Kaupunkisuunnittelun näkökulmasta kysymys oli asukasnäkökulman kartoituksesta, joka toteutettiin kaavoitusprosessista erillisenä projektina. Tarkoituksena oli, että kysely tuottaisi lähtötietoa kokonaisvaltaisesti Nikkilän taajaman
kehittämiseen ja että kertynyttä aineistoa voitaisiin hyödyntää monipuolisesti
tulevissa suunnittelu- ja kaavoitushankkeissa. Tällainen menetelmä edustaa
nähdäkseni laajennetun kaupunkisuunnittelun kontekstissa hallintojohtoista
vuorovaikutusta ilman tarkoitusta osallistua varsinaiseen suunnitteluun.
Kerättyä aineistoa hyödynnettiin sekä laaja-alaisesti taajaman voimavarojen
tunnistamiseen että tarkemmalla tasolla erillisten asemakaavahankkeiden lähtötietona. Kerätystä paikkatietoaineistosta tehtiin teemakarttoja (Kuva 10) ja
koosteita, joissa tarkasteltiin tarkemmin kohteisiin liitettyjä kommentteja
(esim. Sipoon kunta, 2013). Toimin itse kaavoittajana Sipoon kunnassa karttakyselyn toteuttamisen aikana, joten aineiston hyödyntäminen kaavoituksessa
oli suoraviivaista. Myös muut kaavoittajat ja suunnittelijat olivat kiinnostuneita
tuloksista, mutta eivät silloin oma-aloitteisesti juurikaan hyödyntäneet aineistoa. Tämä saattoi osittain johtua siitä, että aineiston tarkastelu ja analysointi
edellytti paikkatieto-ohjelmiston käyttämistä, jota kaikki suunnittelijat eivät
itse osanneet sujuvasti käyttää.
Toisaalta kulttuurikartoituksen tuloksia ei nähty ainoastaan tai varsinaisesti
kartoituksen lopputuloksena, vaan myös keskustelun avaajina Nikkilän voimavaroista ja erityispiirteistä. Tällaisen kartoituksen tulokset voidaan nähdä erilaisten paikkaan liittyvien merkitysten moniarvoisena kokoelmana, joten aineisto voi auttaa ymmärtämään paikallisten toimijoiden arkielämää, tai kuten
Bäcklund ja Mäntysalo (2009) asian ilmaisevat, ”maailmassa olemisen tapoja”.
Tiedon vaikuttavuutta kaupunkisuunnitteluun on kuitenkin vaikea tällaisessa
tilanteessa osoittaa.
Tapaustutkimus tuo esiin valittujen sähköisen osallistumisen menetelmien
vaikutuksen osallistumisen luonteeseen. Tässä kyselymenetelmän hyödyntäminen ohjasi osallistumisen suurelta osin hallintojohtoiseksi, vaikka tavoitteena
olikin soveltaa menetelmää mahdollisimman asukaslähtöisesti. Tulokset vahvistavat Porwolin, Ojon ja Breslinin (2013a) väitettä sähköisen osallistumisen
kaksijakoisuudesta. Kaksijakoisuuden aste oli tässä tapauksessa lähinnä valitusta menetelmästä ja välineestä riippuvainen. Tulokset viittaavat myös siihen,
että tahtotilasta huolimatta uudenlainen käsitys kansalaisten roolista aktiivisina toimijoina ei vielä ollut läpäissyt organisaatiota ja vuorovaikutteinen työtapa on ajateltu pikemminkin lisänä vallitseviin hallinnollisiin käytäntöihin
kuin täysin uudenlaisena asennoitumisena (Booher & Innes, 2005).
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4.5

Muistojen Nikkilä – paikkamuistojen joukkoistaminen

Muistojen Nikkilä -projektissa (Artikkeli 3) hyödynnettiin uudenlaista, monimenetelmäistä tiedonkeruuta kulttuuriympäristöön liittyvien näkökulmien ja
arvostusten kartoittamiseen. Kartoitus liittyi Nikkilän maankäytön kehityskuvan laatimiseen ja sen tarkoituksena oli tuottaa tietoa kulttuurihistoriallisesti
merkittävien rakennusten inventointia varten. Idea tutkimukselle syntyi yhteistyössä Sipoon kaavoittajien kanssa. Kunnan kulttuuriympäristö- ja rakennusperintöselvitys (Sipoon kunta, 2006) oli todettu puutteelliseksi ja suunnitteilla
oli uusi rakennusinventointi, jonka lähtökohdaksi kunnan kaavoittajat halusivat kerätä paikallisilta asukkailta näkemyksiä rakennusten merkittävyydestä ja
rakennuksiin tai paikkoihin liittyviä muistoja. Yksi keskeinen kysymys tutkimuksessa olikin, ovatko asukkaiden näkemykset linjassa vai ristiriidassa aiemmin toteutetun asiantuntija-arvioinnin kanssa. Tutkimuksellisena tavoitteenani
oli selvittää, voiko karttakyselyn ja sosiaalisen median yhdistelmä toimia joukkoistamisen välineenä, ja voidaanko menetelmien avulla selvittää paikallisten
asukkaiden ja muiden toimijoiden arvostuksia, paikkamuistoja ja -kokemuksia
liittyen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Taustalla oli myös suunnittelijoiden ajatus siitä, että muistot ovat kytköksissä kulttuuriympäristöä kohtaan koettuun arvostukseen.
Tutkimuksessani kutsun menetelmää joukkoistamiseksi, vaikka esimerkiksi
Brabhamin (2009) tulkinnan mukaan paikallisen tiedon keruuseen tähtäävä
menetelmä ei täytä varsinaisen joukkoistamisen määritelmää. Tässä tapauksessa kyse ei kuitenkaan ollut ainoastaan kyselyn avulla toteutettavasta tiedonkeruusta, vaan tavoitteena oli myös kannustaa ihmisiä jakamaan muistojaan sosiaalisen median kautta. Ajatus sosiaalisen median käytöstä joukkoistamisessa
ei tullut kunnan edustajilta, vaan minulta tutkijana. Todennäköisesti kartoitus
olisi toteutettu puhtaasti hallintojohtoisesti karttakyselyn avulla, mikäli en olisi
ehdottanut sosiaalisen median käyttöä ja toteuttanut fasilitointia. Yksi syy tähän saattaa olla se, että sosiaalinen media ei vielä tuolloin ollut kunnan kaavoituksessa käytössä, mutta sen sijaan karttakyselyistä organisaatiossa oli jo kokemuksia.
Karttakysely suunniteltiin ja toteutettiin Maptionnaire-kyselytyökalulla yhteistyössä Mapita Oy:n ja Sipoon kunnan kanssa. Kyselyn keskeisenä sisältönä
oli Sipoon kunnan rakennusperintöselvityksen paikkatietoaineisto: asiantuntija-arvioinnin perusteella tunnistetut arvokkaat rakennukset näkyivät kartalla
pisteinä ja kukin rakennus oli esitelty kuvan ja lyhyen tekstin avulla (Kuva 11, s.
71). Lomakkeella vastaajalta kysyttiin omaa arviota rakennuksen merkittävyydestä sekä muistoja rakennukseen liittyen. Lisäksi vastaajalla oli mahdollisuus
merkitä kartalle sellaisia kohteita, jotka puuttuivat kartalta, toisin sanoen rakennuksia, joita asiantuntijat eivät olleet tunnistaneet merkittäviksi.
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Kuva 11: Kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten arviointi Muistojen Nikkilä -kyselyssä, kuvakaappaus Maptionnaire-kyselytyökalusta © Mapita Oy ja Sipoon kunta.

Kuva 12: Karttakooste eri kanavissa jaetuista kohteista.
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Samaan aikaan karttakyselyn kanssa toteutettiin sosiaalisen median kampanja, jonka aikana ihmisiä innostettiin julkaisemaan Nikkilä-muistoja Instagramissa tai Twitterissä tunnisteella #muistojennikkilä. Julkaisuja on kertynyt elokuuhun 2019 mennessä jo yli 800 ja tunnistetta käytetään edelleen erityisesti Instagramissa, vaikka projekti on jo päättynyt. Projektin aikana seurasin
myös paikallista asukkaiden itse organisoimaa Facebook-ryhmää (Sipoon vanhat rakennukset – Gamla byggnader i Sibbo). Havainnoimalla ryhmän toimintaa tutkin, jakavatko ihmiset ryhmässä paikkamuistoja tai keskustelevatko he
rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvistä aiheista.
Tämän joukkoistamismenetelmän uutuusarvona oli useamman toisiaan täydentävän välineen yhdistäminen. Testattu menetelmä voi toimia paikallisen tiedon joukkoistamisessa, mutta aineiston analysointiin ja hyödyntämiseen liittyy
teknisiä haasteita. Kuten Porwol ja muut (2013a; 2013b; 2018) ovat todenneet,
sosiaalisen median ja hallinnon omien osallistumisalustojen kautta kerätyn tiedon yhdistämisen vaikeus on esteenä sosiaalisen median sujuvalle hyödyntämiselle. Joukkoistamisen avulla kerätty aineisto analysoitiin manuaalisesti ja eri
lähteistä kerätty aineisto yhdistettiin yhdelle kartalle (Kuva 12, s. 71). Karttaanalyysin tekeminen oli työlästä ja sosiaalisen median julkaisujen sijoittaminen
kartalle edellytti paikallistuntemusta, koska aineistossa ei ollut sijaintitietoa.
Tutkimuksen myötä myös havaittiin, että fyysiseen ympäristöön liittyvistä
muistoista kyllä puhutaan sosiaalisessa mediassa, mutta aineiston automaattinen tunnistaminen on erittäin haastavaa, ellei mahdotonta. Muistelu alkoi
useimmiten vanhasta valokuvasta tai vanhaa rakennusta esittävästä valokuvasta ilman tekstiä tai tunnistetta. Lisäksi antoisimmat muistelut tapahtuivat
suljetussa Facebook-ryhmässä, jota ei ollut mahdollista automaattisesti seurata.
Tutkimuksessa kerätty aineisto oli uudenlaista, eikä vastaavanlaisen informaation hyödyntämisestä ollut aiempaa kokemusta. Informaation hyödyntämisen haasteet liittyivät erityisesti sosiaalisen median sisältöjen suunnittelukäyttöön: julkaisuja ei saatu havainnollisella tavalla esille teknisistä ja tekijänoikeudellisista rajoituksista johtuen. Julkaisuiden hyödyntäminen suunnittelussa
olisi edellyttänyt käyttöluvan pyytämistä kaikilta käyttäjiltä. Lisäksi suljetuissa
Facebook-ryhmissä käytyä keskustelua ei ollut mahdollista ladata palvelusta
erikseen analysoitavaksi. Sosiaalisen median käyttö kuitenkin täydensi karttakyselyä olennaisella tavalla tarjoten mahdollisuuden muistojen ja visuaalisten
kokemusten jakamiseen. Huolimatta kannustavista tuloksista, lähestymistapaan liittyy useita heikkouksia liittyen osallistujien edustavuuteen (kaikki ikäryhmät ja ihmisryhmät eivät ole edustettuina), paikkatietopohjaisen kyselyn
käytettävyyteen (arvioitavia rakennuksia oli yli 100, joten vastaaminen oli liian
työlästä) ja vastaajamääriin (kaikkien rakennusten arviointi edellyttäisi suurempaa vastaajajoukkoa), sosiaalisen median datan saatavuuteen, monimuotoisen aineiston analysointiin ja tulosten hyödyllisyyteen Nikkilän suunnittelussa.
Erityisesti suljetussa Facebook-ryhmässä käydyt keskustelut rakensivat yhteistä, jaettua muistitietoa vanhoista rakennuksista, mutta ratkaisematta on,
miten tuo rakentunut tieto voitaisiin jakaa suunnittelijoille tai laajemmalle yleisölle. Yhteenvetona voi todeta, että sosiaalinen media voi sekä toiminnallisesti
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että sisällöllisesti täydentää muita joukkoistamisen tai sähköisen osallistumisen
välineitä, kuten tässä tapauksessa karttakyselyä. Sosiaalisen median hyödyt voivat liittyä esimerkiksi laajemman ja monipuolisemman osallistujajoukon tavoittamiseen, monimuotoisen sisällön tuottamiseen sekä toimijoiden omaehtoisen
toiminnan mahdollistamiseen ja seuraamiseen.
Joukkoistaminen on lähestymistapana ylhäältä alas ohjautuva (Brabham,
2009) erityisesti silloin, kun hallinto toimii joukkoistajana. Tässä tapauksessa
kuitenkin valitut menetelmät yhdistivät hallintojohtoisen tiedonkeruun ja toimijoiden omaehtoisen tiedonrakentamisen sosiaalisessa mediassa. Voidaankin
ajatella, että institutionaalisesta näkökulmasta katsottuna tässä tutkimuksessa
tavoitettiin osittain Porwolin ja muiden (2018) tarkoittamaa integroitua sähköisen osallistumisen mallia. Sosiaalisen median roolina oli toimia hallintojohtoista kyselymenetelmää täydentävänä työkaluna. Sosiaalinen media näyttäytyikin eräänlaisena kuntalaisten omana merkityskeskusteluna erityisesti Facebookissa. Toisaalta sosiaalista mediaa käytettiin hallintojohtoisen kyselyn
kautta saatujen tulosten jakamiseen tiedottamisen välineenä. Yhteistoiminnallinen tiedonrakennus, yhteisen muistitiedon rakentaminen toteutui sosiaalisessa mediassa itseorganisoituen. Tämän informaation hyödyntäminen suunnittelussa näyttää kuitenkin tässä vaiheessa jääneen kuitenkin minimaaliseksi.
Ensisijainen syy tähän on se, ettei suljetussa Facebook-ryhmässä käytyjä keskusteluja pystytty välittämään suunnitteluprosessissa hyödynnettäväksi.
Sosiaalisessa mediassa tuotetun paikallisen tiedon hyödyntäminen näyttää tulosten valossa olevan sattumanvaraista ja sen suurin merkitys kaupunkisuunnittelun näkökulmasta saattaa olla vaikutus suunnittelijoiden ajatteluun. Tällaista muutosta on kuitenkin vaikea tutkimuksellisesti todentaa. Omalta osaltani koen, että sosiaalisen median julkaisujen systemaattinen läpikäynti vaikutti
käsitykseeni Nikkilästä ja pystyin paremmin näkemään ympäristön paikallisten
toimijoiden silmin.
Sipoon kunnan kaavoittajat ovat jälkeenpäin kertoneet, että erityisesti karttakyselyn kautta kerätyllä informaatiolla on ollut tärkeä rooli uusien suunnittelijoiden perehtyessä suunnittelualueeseen. Tulkitsen tämän palautteen viittavan
siihen, että informaatiolla on ollut suunnittelijan ajattelua ja paikkaan liittyviä
kokemuksia muuttava vaikutus. Tässä erään kaavoittajan jälkiarviointi aineistojen hyödyntämisestä:
”Tehtyjä paikkatietokyselyjä lukemalla alueelle muodostui erilainen paikkatuntu, ja alue näyttäytyy paikallisten tarinoiden valossa
oman henkisenään. Kyselyistä, etenkin Kysymys Nikkilä -kyselyn aineistosta pääsin itse kiinni siihen, mitä asukkaat arvostavat Nikkilässä, ja millaisia asioita he pitävät asuinympäristössään tärkeinä
ja kääntäen taas huonoina tai epämiellyttävinä.
Muistojen Nikkilä - ja Muistojen Söderkulla -kyselyjen pohjalta taas
avautui vielä lämpimämpi ja ihmisläheisempi todellisuus myös
menneiden aikojen Nikkilästä. Aineiston kautta pystyi sukeltamaan
vielä paremmin Nikkilän asukkaiden ja siellä käyneiden ihmisten
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elämismaailmaan: miltä Nikkilä tuntuu, millaista siellä on olla. Rakennettuun ympäristöön liittyy tunnelmia ja fiiliksiä, joita kartalta
ei voi lukea, ja jotka eivät voi aueta kaavoittajalle noin vain.” (Kaavoittajan sähköpostihaastattelu, 16.10.2019)
Myös Nikkilän kulttuurikartoitusprosessin arviointikyselyssä ajattelun muutos tuli esiin. Kyselytulosten perusteella projekti on selvästi vaikuttanut työryhmän jäsenten näkemyksiin Nikkilästä. Taajama nähdään nyt uusin silmin ja sen
kehittämispotentiaali on ymmärretty. Eräs vastaaja kirjoitti kokemuksistaan
seuraavasti: ”Projekti on auttanut jäsentämään ja hahmottamaan aiempaa paremmin Nikkilän vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Myös
Nikkilän eri toimijat ovat tulleet projektin myötä tutuksi. Toisaalta projektin
myötä on selvinnyt, kuinka monialaista ja monista toimijoista lähtevää Nikkilän
kehittämisen tulee olla, jotta kehitystyö saa voimaa ja vauhtia alleen.” (Nummi,
2017b)
Muistojen Nikkilä -projektin tärkein sisällöllinen anti oli rakennuksiin liittyvät tarinat ja muistot sekä mahdollisuus rinnastaa asiantuntijoiden ja maallikoiden näkemyksiä rakennusten merkittävyydestä. Osallisilta saadun palautteen perusteella projekti koettiin Nikkilässä myönteisesti ja eri menetelmien yhdistäminen onnistui. Tulokset viittaavat siihen, että kerätty informaatio (arviot
vanhoista rakennuksista ja paikkamuistot) oli suunnittelulle hyödyllistä kuitenkin vain rajallisesti. Muistot ja tarinat auttavat suunnittelijaa eläytymään ihmisten elämismaailmaan ja niiden lukeminen voi auttaa näkemään ympäristön paikallisten silmin. Muistot eivät kuitenkaan suoraan ole hyödynnettävissä suunnittelun lähtökohtana, eikä niistä voi suoraan muodostaa suunnittelutavoitteita
tai -ratkaisuja. Yhdessä muun kokemuksellisen informaation kanssa ne kuitenkin voivat auttaa paremmin ymmärtämään paikallisten ihmisten kokemuksia,
ajattelua ja mielipiteitä. Tätä yhteenvetoa kirjoitettaessa, Nikkilän kaavarunkotyö (Sipoon kunta, 2020) on vielä kesken samoin kuin siihen liittyvä rakennetun
kulttuuriperinnön inventoinnin ja arvioinnin päivitys, joten tiedon vaikuttavuus ja hyödyt suunnittelulle ovat vielä osin epäselviä.

4.6

Tapaustutkimusten arviointi

Tapaustutkimukset tuottivat kokemuksia uudenlaisista sähköisen osallistumisen menetelmäkokeiluista. Tulosten perusteella kokeilut tuottivat myönteisiä
osallistumiskokemuksia sekä kuntalaisille että projekteissa mukana olleille
kunnan työntekijöille. Yleisesti tarkasteltuna asukaslähtöisyyden vahvistamiseen liittynyt Nikkilän kulttuurikartoitusprosessi tuotti myönteisiä vaikutuksia
työn sisältöön kunnan kaavoituksessa ja kulttuuripalveluissa. (Nummi, 2017b)
Menetelmät tuottivat suunnittelun lähtökohdaksi uudenlaista informaatiota
esimerkiksi Nikkilän vanhojen rakennusten merkittävyydestä ja aineettomasta
kulttuuriperinnöstä (Artikkeli 3) sekä kulttuurisista voimavaroista ja kehittämiskohteista (Artikkeli 2). Sosiaalinen media täydensi muita menetelmiä mahdollistamalla kuntalaisten omaehtoisen merkityskeskustelun ja visuaalisten kokemusten jakamisen (Artikkeli 3).
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4.6.1

Hallintojohtoisuus sisäänrakennettu suunnittelukulttuuriin

Hallintojohtoisuus ja asiantuntijavaltaisuus ovat sisäänrakennettuja suomalaiseen suunnittelukulttuuriin (Othengrafen 2012). Tällaisia taustalla vaikuttavia
institutionalisoituneita toimintatapoja ei välttämättä ole helppo tunnistaa ja vakiintuneiden käytäntöjen muuttaminen voi olla hidasta (Berger & Luckmann,
2017). Tapaustutkimuksissa asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden
rooli suhteessa hallintoon ilmeni eri tavoin. Suunnittelukilpailu on erinomainen
esimerkki suunnitteluinstituutiosta, jota käytetään yleisesti ja joka edustaa vahvasti ylhäältä alas ohjautuvaa hallinnon ja suunnittelun lähestymistapaa. Kilpailun arviointiraadin ulkopuolisten toimijoiden näkökulmien mukaan tuominen arviointiin voidaan nähdä jopa haitallisena (Artikkeli 1). Suunnittelukilpailu vakiintuneena instituutiona onkin vuorovaikutuksen kannalta erityisen
haastava. Kilpailukäytäntöjen uudistamiselle on useita perusteita, tärkeimpänä
kuitenkin kilpailuinstituution legitimiteetin vahvistaminen (Mäntysalo & Jarenko, 2012) ja asiantuntijavaltaisuuteen liittyvään kritiikkiin (Rönn, 2009)
vastaaminen. Jotta suunnittelukilpailu voisi toteuttaa vuorovaikutteisen suunnittelun ideaaleja, kuten yhteistä tiedonrakennusta ja dialogista vuorovaikutusta, on kilpailumenettely ajateltava radikaalisti uudelleen. Kuntalaisten rooli
kilpailun lähtökohtien ja arviointikriteerien määrittelyssä on keskeinen, mikäli
asukasnäkökulman halutaan heijastuvan kilpailun tuloksiin. Parhaimmillaan
kilpailumenettely voi tukea vuorovaikutteisen suunnittelukulttuurin toteutumista tuomalla erilaisiin arvopohjiin perustuvia vaihtoehtoja esille kilpailuehdotusten kautta.
Usein asukaslähtöiseksi menetelmäksi luonnehdittu joukkoistaminen on niin
ikään lähestymistapana ylhäältä ohjautuva, koska projektin toteuttaja määrittelee tavoitteet ja käytettävät menetelmät (Brabham, 2009). Joukkoistamisella
tarkoitetaan alun perin tehtävän, tässä tapauksessa muistojen kartoituksen ja
vanhojen rakennusten merkittävyyden arvioinnin (Artikkeli 3), ulkoistamista
organisaation ulkopuolelle. Aidoimmillaan joukkoistaminen on silloin, kun käytetään menetelmiä, jotka mahdollistavat osallistumisen paitsi informaation
tuottamiseen, myös sen analysointiin, johtopäätösten tekemiseen ja suunnitteluratkaisuiden ideointiin ja generointiin (Brabham, 2009). Kaupunkisuunnitteluun liittyen joukkoistaminen tarkoittaa silloin suunnitteluratkaisujen laatimisen ulkoistamista, mihin sisältyy aina ideoiden generointia ja ratkaisun valinta
joukkoistamalla tuotetuista vaihtoehdoista. Kansalaisten valtaistaminen toteutuu vasta silloin, kun heillä on aidosti mahdollisuus vaikuttaa ratkaisun valintaan. (Brabham, 2009; Seltzer & Mahmoudi, 2012) Sipoon tapaustutkimuksessa joukkoistaminen ei ole toteutunut suunnitteluratkaisujen tasolla, mutta
joitakin esimerkkejä tämän tyyppisestä sähköisestä osallistumisesta Suomessa
löytyy11.
Tapaustutkimuksissa havaittiin, että alhaalta ylös ohjautuvan (asukaslähtöisen) osallistumisen kytkeminen hallinnolliseen, ylhäältä alas suuntautuvaan

11

Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki toteutti vuonna 2016 avoimen suunnittelukilpailun,
jossa hyödynnettiin Cities Skylines -simulointipeliä suunnittelun joukkoistamisessa.
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suunnittelu- ja hallintokulttuuriin on haastavaa. Huolimatta Sipoon suunnittelijoiden osallistumismyönteisestä asenteesta, tulokset osoittavat, ettei uusien
osallistumismenetelmien kytkeminen hallinnollisiin prosesseihin ollut sujuvaa,
vaan edellytti erityisiä ponnistuksia. Sähköisen osallistumisen kautta kerätyn
tiedon kuljettaminen suunnitteluprosessissa oli työlästä ja suunnittelijan motivaatiosta riippuvaista, kuten Sipoon Jokilaakson tapaustutkimus kertoo (Artikkeli 1). Nikkilän asukasnäkökulman kartoitus puolestaan toi esiin sähköisen
osallistumisen kaksijakoisuutta, kun kuntalaisten itseohjautuvaan osallistumiseen tähtäävässä hankkeessa sovellettiin karttakyselymenetelmää (Artikkeli 2).
Kyselyn yhteiskehittäminen edisti menetelmän soveltuvuutta ja vastaanottoa
kuntalaisten keskuudessa. Todellinen asukaslähtöisyys jäi puuttumaan, mikäli
sillä tarkoitetaan täysin itseorganisoituvaa, hallinnosta riippumatonta osallistumista, joka tässä tapauksessa olisi voinut olla asukkaiden itse organisoima ja
suunnittelema tiedonkeruu.
Suomalaiselle kaupunkisuunnittelulle tyypillinen asiantuntijavaltaan perustuva toimintamalli oli siis läsnä myös Sipoon kunnan suunnittelukulttuurissa
eikä toimintakulttuuri ollut kaikilta osin vuorovaikutteinen. Yksittäisten henkilöiden asenteet ja toimintatavat saattoivat estää tavoitteiden toteutumista, ja
asukasnäkökulmaan suhtautuminen oli hyvin erilaista eri toimialoilla. Sektorirajat ylittävä yhteistyö toteutuikin lähinnä kehitys- ja kaavoituskeskuksen ja
kulttuuripalveluiden välillä (Nummi, 2017b) ja vuorovaikutteisuus jäi rajoitetuksi. Toimijoiden pyrkimyksistä huolimatta organisaatio ei kyennyt uudistamaan suunnittelukulttuuriaan, vaan vuorovaikutteiset kokeilut jäivät ainakin
osittain irrallisiksi. Tämä vahvistaa argumentteja, joiden mukaan vuorovaikutteisten käytäntöjen lisääminen perinteisiin suunnitteluinstituutioihin ei ole toimiva ratkaisu. (Booher & Innes, 2005; Bäcklund & Mäntysalo, 2009) Ongelmat
osallistumisen vahvistamisessa voivat selittyä myös sillä, ettei organisaatiossa
välttämättä ole yhteistä näkemystä osallistumisen merkityksestä kaupunkisuunnittelussa (Bäcklund, 2007).
4.6.2

Menetelmät ja välineet jalkautuvat

Kahila-Tani (2015) on havainnut, että osallistuvan suunnittelun tiedonkeruut
ovat usein yksittäisten suunnittelijoiden toteuttamia, eivätkä jalkaudu organisaatiossa laajempaan käyttöön. Tutkimukseni tulokset tukevat tätä väitettä osittain. On selvää, että organisaation ja esimiesten tuki on edellytys sille, että yksittäisellä suunnittelijalla ylipäätään on mahdollisuus pyrkiä uudistamaan käytäntöjä. Kahila-Tanin (mt.) argumenttia tukee havaintoni, jonka mukaan yksittäisen suunnittelijan on vaikeaa vuorovaikutteisessakaan suunnittelukulttuurissa tehdä pysyviä uudistuksia, vaikka saisi organisaatiolta tukea.
Toisaalta Sipoon tapaustutkimukset kuitenkin osoittavat, että interventioilla
oli laajempi vaikutus suunnittelukulttuuriin ja että organisaatiossa tapahtui jatkuvaa oppimista sähköisen osallistumisen soveltamisessa. Sipoon Jokilaakson
kilpailussa sovellettiin menetelmää ja työkalua, jota oli aiemmin pilotoitu Sipoon Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailussa (Eräranta ym., 2012) (Ar-
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tikkeli 1). Kysymys Nikkilästä -projektissa tiedon hyödyntäminen vaikutti projektin aikana jäävän vaillinaiseksi (Artikkeli 2), mutta on ilmennyt, että kyselyaineiston hyödyntämistä on jatkettu myöhemmin muun muassa Nikkilän kaavarunkotyön yhteydessä12. Lisäksi projektissa pilotoidusta karttakyselysovelluksesta tuli melko vakiintunut työkalu, jota on sittemmin hyödynnetty muissa
hankkeissa ja myös muilla toimialoilla. Aikaansaatua muutosta voi kuitenkin
luonnehtia suhteellisen hauraaksi, koska menetelmien hyödyntäminen on
suunnittelijoiden intressien varassa. Näin ollen ei ole lainkaan varmaa, jatkuvatko ja kehittyvätkö vuorovaikutteiset käytännöt, kun henkilöt organisaatiossa
vaihtuvat. Vuorovaikutteisten suunnittelukäytäntöjen henkilöriippuvuus on
erittäin suuri.
On varsin todennäköistä, että kokeiluprojektien onnistumiseen ja muutoksen
aikaansaamiseen on vaikuttanut Sipoon vuorovaikutteinen ja kehittämismyönteinen suunnittelukulttuuri, johon liittyy olennaisella tavalla kaavoituksen johdon ja työntekijöiden asenteet asukasvuorovaikutusta kohtaan. Othengrafenin
(2014) mukaan jokainen suunnittelija näkee kaupunkisuunnittelun ideaalit ja
päämäärät omalla tavallaan, mutta yksilölliseen tulkintakehykseen vaikuttaa
taustalla yhteinen jaettu, sosiaalisesti rakentunut suunnittelukulttuuri. Lisäksi,
vaikka suunnittelijoiden henkilökohtaiset tulkinta- ja ajattelumallit ovat suhteellisen pysyviä, voivat ne muuttua ja kehittyä toimijoiden välisen vuorovaikutuksen kautta (mt.). Sipoon tapaustutkimusten vaikuttavuuteen on siten osaltaan vaikuttanut projektien vuorovaikutteinen toteuttaminen13. Myös sillä, että
sähköisen osallistumisen soveltamisesta on ollut erityisosaamista omassa organisaatiossa, on ollut merkitystä.
4.6.3

Suhtautuminen aikaan muuttuu

Othengrafenin (2012) suunnittelukulttuurin mallissa suhtautuminen aikaan on
yksi suunnittelun sosiaalisen kontekstin yhteiskunnallisista ulottuvuuksista, ja
hänen mukaansa suomalaista suunnittelukulttuuria leimaa modernistinen tulevaisuusorientaatio. Tutkimukseni tulokset vahvistavat hänen johtopäätöstään
osoittaen samalla, että interventioiden kautta suhtautuminen aikaan voi muuttua ja arvostus kulttuuriperintöä ja historiaa kohtaan voi vahvistua, kun se nousee tärkeäksi kysymykseksi vuorovaikutuksessa toimijoiden kanssa.
Paikkamuistojen kartoitus Muistojen Nikkilä -projektissa (Artikkeli 3) nosti
esiin asukasnäkökulman alueen kulttuuriperintöön. Historian ja perinteen
merkitys kehitysorientoituneessa ja tulevaisuuteen suuntautuneessa suunnittelukulttuurissa kasvoi muistojen kartoituksen myötä, ja esimerkiksi kaavoituksen asenteessa vanhojen rakennusten suojeluun näkyi hienoinen muutos. Ra-

12

Nikkilän kaavarunkotyön on taajaman maankäytön strategisia linjauksia ja käynnissä olevia
kaavoitushankkeita yhteen kokoava hanke. (Sipoo, 2020)
13
Vuorovaikutuksella tarkoitan tässä eri tavoin toteutettua reflektoivaa keskustelua eri toimijoiden kanssa. Muistojen Nikkilä -projektin tulosten reflektointia olen tehnyt yhdessä Sipoon
silloisen yleiskaava-arkkitehdin Eveliina Harsian kanssa. Yhtenä menetelmänä olemme hyödyntäneet yhdessä laadittuja esitelmiä kaupunkisuunnitteluun liittyvissä konferensseissa ja
muissa tilaisuuksissa.
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kennuksia oli aiemminkin arvostettu, mutta projektin jälkeen keskustelu vanhojen rakennusten säilyttämisen mahdollisuuksista nousi konkreettiseksi keskustelunaiheeksi kaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteistyökokouksissa.
Osallistuminen vaikutti myös konkreettisesti suunnittelun lopputulokseen, kun
Nikkilän kehityskuvaan sisällytettiin linjaus rakennetun kulttuuriympäristön
huomioimisesta asemakaavoituksessa (Sipoon kunta, 2016).
4.6.4

Strateginen suunnittelu asukasnäkökulman tulkkina

Paikallinen informaatio Nikkilän voimavaroista, kehittämiskohteista sekä rakennetun kulttuuriympäristön arvoista sekä tarinat menneisyydestä koettiin
hyödylliseksi eritoten taajaman strategisessa suunnittelussa. Informaatiota
hyödynnettiin Nikkilän kehityskuvan laatimisessa sekä kaavarunkotyössä. Hyödyntämisessä painottui kuitenkin karttakyselyillä kerätty aineisto, ainakin osin
siitä syystä, ettei sosiaalisen median aineistoja pystytty vastaavalla tavalla tuomaan suunnittelijoiden käyttöön paikkatieto-ohjelmaan. Tämä kaavoittajan
kommentti kertoo karttakyselyaineiston hyödyllisyydestä: ”Nikkilän kaavarunkotyössä kyselyistä saadun tiedon perusteella on muokattu asukasprofiilit, joiden avulla suunnitteluratkaisuja arvioidaan. Aineisto on myös taustatietoa, jota
voidaan hyödyntää eri hankkeissa tarvittavin osin samalla tavalla kuin mitä tahansa muutakin paikkatietoa.” (Kaavoittajan sähköpostihaastattelu 5.1.2018)
Kommentista käy ilmi, että Sipoon vuorovaikutteisessa suunnittelukulttuurissa paikallisten toimijoiden tuottama informaatio nähdään rinnasteisena
muulle suunnittelun taustatiedolle, mikä viittaa paikallisen tiedon uudenlaiseen
arvostukseen teknisten lähtötietojen ohella. Lisäksi käy ilmi suunnittelukulttuurin asiantuntijavalta: suunnittelija itse arvioi sen, milloin paikallista tietoa
hyödynnetään ja milloin ei. Käytännössä tähän saattaa liittyä myös tietolähteiden tietoinen rajaaminen siten, että käytetty aineisto tukee suunnittelijan omaa
ajattelua tai tehtyä suunnitteluratkaisua (Kahila-Tani, 2015). Toisaalta tällainen
valikoiva aineiston käyttö on luonnollista suunnittelussa, jossa haetaan uusia
innovatiivisia ideoita. Forester (1999) kuvaa luovaa, uutta etsivää suunnittelutyötä prosessina, jossa muotoillaan aiheita, agendaa ja lopputuloksia suuntaamalla huomiota ja valikoimalla toivottuja asioita.
Vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa osallistumisen kautta kertyneen
informaation tulkinta on osa oppimisen ja tiedonrakennuksen prosessia ja tapahtuu dialogissa eri toimijoiden kanssa (Forester, 1999). Moniäänisyys voi toteutua vain tuomalla keskusteluun myös vähemmistössä olevat intressit. (Staffans, 2004) Tämä voi toteutua myös esimerkiksi altistamalla osallistumisen
kautta kerätty aineisto julkisen arvioinnin ja keskustelun kohteeksi (KahilaTani, 2015). Kysymys Nikkilästä -kyselyn tulosten vuorovaikutteinen arviointiprosessi (Nummi, 2017b) voidaan nähdä yhtenä tapana vähentää tietoista näkökulmien marginalisointia ja suunnittelijan omaa ajattelua tukevien tulosten
korostumista. Muissa tapaustutkimuksissani informaation tulkinta tapahtui
suurelta osin suunnittelijoiden keskinäisenä reflektointina. Kun aineistoja hyödynnettiin Nikkilän kehityskuvatyössä (Sipoon kunta, 2016) suunnittelija kertoi
tutkineensa aineistoa tarkasti ja kuvaili tiedon hyödyntämistä seuraavasti:
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”Asukastiedon pohjalta muodostui käsitys siitä, mitä nikkiläläiset
Nikkilässä arvostavat. Kyselymateriaalin perusteella ihmiset tuntuivat esimerkiksi arvostavan vanhoja rakennuksia ja toisaalta haikailevan vilkkaamman Ison Kylätien aikoja, jolloin täällä oli enemmän
erikoiskauppoja. Nikkilän kehityskuvan strategia sisältää kuusi kohtaa, joista asukastieto on olennaisesti vaikuttanut useampaan.
Elinkeinoelämän tukemiseen liittyvät niin keskustan asuin- ja liikerakentamisen panostaminen, julkisten toimintojen palvelukorttelien tehostaminen kuin tilapäiskäyttöjen lisääminen. Rakennetun
kulttuuriympäristön vaaliminen ja sen säilyttämiseen pyrkiminen
on myös asukkaiden toiveissa esiintynyt asia. Ylipäätään kylämäisyyden säilyminen, mutta eläväisyys ovat asioita, jotka ovat esiintyneet asukkaiden mielipiteissä, ja jotka löytyvät Nikkilän kehityskuvan materiaaleista käyttöjen monimuotoisuuden ja sekoittuneisuuden sekä pienimittakaavaisuuden vaatimuksina tulevaisuuden
kehittämisessä.” (Kaavoittajan sähköpostihaastattelu, 2.8.2016)
Kuten Sipoon Jokilaakson tapaustutkimuksessa (Artikkeli 1), tässäkin tapauksessa suunnittelija tulkitsi paikallista informaatiota suunnittelun kielelle ja sovitti asukasnäkökulman edelleen osaksi suunnitteluratkaisuja. Käytännössä se
tarkoitti kerätyn informaation tarkkaa läpikäyntiä. Kaavoittajan kommentista
voi myös päätellä, että kyseinen suunnittelija pitää asukasnäkökulman huomioimista tärkeänä ja arvostaa kerättyä tietoa.
4.6.5

Sähköinen osallistuminen voi olla ensisijaista

Sähköisen osallistumisen tutkijat ovat aiemmin korostaneet tarvetta sähköisen
ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen yhdistämiselle siten, että sähköinen osallistuminen täydentää perinteisiä osallistumismenetelmiä (Evans-Cowley & Hollander, 2010). Sittemmin tulkinnat ovat muuttuneet, ja uudempi tutkimus näkee kasvokkaisen ja sähköisen osallistumisen rinnakkaisina, toisiaan samanarvoisesti täydentävinä menetelminä (Fredericks & Foth, 2013; Kleinhans, van
Ham, & Evans-Cowley, 2015). Esimerkiksi sosiaalisen median yhteisöpalvelut
eivät voi korvata kasvokkaisia kohtaamisia, mutta ne täydentävät muita sähköisen ja perinteisen osallistumisen menetelmiä olennaisella tavalla esimerkiksi
laajentamalla osallistujajoukkoa (Fredericks & Foth, 2013) ja vahvistamalla olemassa olevia sosiaalisia yhteyksiä ja luomalla uusia (Evans-Cowley, 2010).
Tuoreimpien tutkimusten mukaan sähköinen osallistuminen voi toimia ensisijaisena vuorovaikutusvälineenä, jota kasvokkainen vuorovaikutus täydentää
(Kahila-Tani, 2015). Myös Sipoon tapaustutkimuksissa voidaan nähdä sähköisen osallistumisen nousu primääriksi osallistumistavaksi. Jokilaakson ideakilpailun ehdotusten arvioinnissa vuonna 2011 sähköinen osallistuminen ja perinteiset menetelmät toimivat kilpailuehdotusten arvioinnissa rinnakkain (Artikkeli 1), mutta kahdessa muussa tapaustutkimuksessa perinteiset osallistumismenetelmät olivat sähköisiä menetelmiä täydentäviä ja kietoutuivat luontevaksi
osaksi kokonaisvaltaista osallistumisprosessia (Artikkeli 2 ja 3). Lisäksi viimei-
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sin tapaustutkimus osoittaa, miten sosiaalinen media on tullut mukaan täydentämään muita sähköisen osallistumisen välineitä (Artikkeli 3). Näissä esimerkeissä sähköinen ja kasvokkainen osallistuminen parhaimmillaan kytkeytyvät
elimellisesti toisiinsa täydentäen toinen toisiaan sähköisten menetelmien ollessa kuitenkin määrällisesti merkittävämmässä roolissa.
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5. Sosiaalinen media laajennetussa
kaupunkisuunnittelussa

Luvussa 5 käsittelen tutkimukseni tuloksia sosiaalisen median käytön ja roolin
suhteen. Tässä luvussa vastaan kaikkiin tutkimuskysymyksiin yhdistäen eri menetelmien kautta saadut tulokset.

5.1

Sosiaalisen median rooli ja anti kaupunkisuunnittelussa

Tutkimuksen ensimmäisenä kysymyksenä esitin, onko sosiaalisella medialla
roolia kaupunkisuunnittelussa (TK 1), ja mikäli on, minkälainen sen rooli on.
Toinen tutkimuskysymykseni liittyy sosiaalisen median mahdolliseen antiin
kaupunkisuunnittelussa (TK 2). Kysymykset ovat hyvin läheisesti sidoksissa toisiinsa, joten käsittelen tuloksia tässä samassa kappaleessa.
Kuten aiemmin olen todennut, on muissa tutkimuksissa sosiaaliselle medialle
esitetty roolia toisaalta hallintolähtöisen viestinnän tai vuorovaikutuksen välineenä ja ihmiskeskeisen informaation lähteenä sekä toisaalta ihmisten omaehtoisen toiminnan mahdollistajana. Laajennetun kaupunkisuunnittelun konsepti, johon tutkimukseni olen liittänyt (kts. kpl 1.2, s. 14), tarjoaa mallin, johon
sosiaalisen median eri roolit liittyvät luontevasti. Seuraavalla sivulla olevassa
kaaviossa (Kuva 13) olen kuvannut näiden roolien kytkeytymistä kansalaisten
osallisuuden eri muotoihin tässä konseptissa. Osallistumisessa, jolla tarkoitetaan hallintojohtoista osallistumista virallisissa suunnitteluprosesseissa (Wallin, 2019), sosiaalinen media voi toimia viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä. Kansalaisten itseorganisoitumiselle sosiaalinen media puolestaan on
tärkeä toiminta-alusta (Mäenpää & Faehnle, 2016; 2017). Arkielämän käytäntöjen näkökulmasta sosiaalinen media heijastelee ihmisten toimintaa ja tuottaa
näin kaupunkisuunnittelulle informaatiota ihmisten käyttäytymisestä ja kokemuksista fyysisessä ympäristössä. Tätä kautta käyttäjien sosiaalisessa mediassa
tuottama sisältö eli sosiaalisen median data liittyy kansalaisten osallisuuteen ja
kaupunkisuunnitteluun.
Kuten johdannossa toin esiin, laajennetun kaupunkisuunnittelun malli ei vastaa nykykäytäntöjä, vaikka se niiden varaan rakentuukin (Wallin, 2019). Tästä
syystä myös tulkintani sosiaalisen median roolista ja liittymisestä kansalaisten
osallisuuden muotoihin perustuu normatiiviseen ajatukseen kaupunkisuunnittelun laajentamisesta mallin mukaisesti. Esittämäni sosiaalisen median roolit
eivät siis suomalaisessa suunnittelukulttuurissa tällä hetkellä toteudu kuvatulla
tavalla, mutta viitekehys auttaa kuitenkin jäsentämään sosiaalisen median ja
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kaupunkisuunnittelun mahdollista suhdetta. Seuraavassa esittelen tarkemmin
tutkimukseni tuloksia suhteessa näihin sosiaalisen median tunnistettuihin rooleihin.

Kuva 13: Laajennetun kaupunkisuunnittelun kontekstissa sosiaalinen media voi toimia kolmessa eri roolissa: vuorovaikutuksen ja viestinnän välineenä osallistuvassa suunnittelussa, kansalaisten itseorganisoitumisen alustana sekä arkielämän käytäntöjä heijastelevan informaation lähteenä. Kirjoittajan piirros
Wallinin (2019) alkuperäisen kaavion pohjalta muokattuna ja täydennettynä.

5.1.1

Viestinnän ja vuorovaikutuksen väline

Tutkimukseni tulokset vahvistavat aiempia havaintoja julkisen sektorin sosiaalisen median käytön yksisuuntaisuudesta (Hyyryläinen & Tuisku, 2016). Kyselytutkimukseni perusteella sosiaalisen median käytöllä tavoitellaan yleisimmin
tiedon jakamista ja hyötynä nähdään monesti eri kohderyhmien tavoittaminen.
Osallisten vaikea tavoitettavuus onkin aiemmissa tutkimuksissa nimetty osallistumisen keskeiseksi haasteeksi (Soudunsaari, 2016). Myös keskustelua ja
vuorovaikutusta pidetään tärkeinä tavoitteina, mutta sosiaalisen median keskusteluihin osallistumisen kynnys on vielä korkealla, kuten myös Niitamo ja
Sjöblom (2018) ovat havainneet. Odotuksissa sosiaalisen median mukanaan
tuomasta muutoksesta ilmenee kuitenkin toive vuorovaikutuksen määrän, laajuuden ja laadun lisääntymisestä.
Kyselytutkimukseni perusteella sosiaaliseen mediaan suhtaudutaan ristiriitaisesti suunnitteluorganisaatioissa. Sitä sekä puolustetaan tai vastustetaan voimakkaasti, mikä näyttää aiheuttavan kitkaa organisaatioissa henkilöiden välillä. Asenteisiin saattaa liittyä suomalaiselle suunnittelukulttuurille ominainen
systemaattisuus ja tutkittuun, mutta rajalliseen tietopohjaan perustuva komprehensiivis-rationalistinen suunnittelumalli, joka on nähty esteenä uudenlaisten tietokäsitysten ja suunnittelumallien menestymiselle suunnittelussa (Bäcklund & Mäntysalo, 2009). Kielteisten näkemysten taustalla voidaankin nähdä
kokemus sosiaalisen median epäsopivuudesta suhteessa suunnittelun systemaattiseen luonteeseen sekä rajoittunut, pragmatistinen ja välineellinen näkemys vuorovaikutuksen ja osallistumisen tavoitteista ja tarkoituksesta. Myös
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Bäcklundin (2007) esiin nostama havainto suunnittelijoiden erilaisista käsityksistä osallistumisen merkityksestä ja sen vahvistamisen tavoitteista voivat vaikuttaa asenteisiin sosiaalista mediaa kohtaan.
Sosiaalisen median käyttöön liittyy myös erilaisia pelkoja ja huolia, jotka voivat vaikuttaa koettuun hyödyllisyyteen. Tällaisia ovat pelko konfliktien kärjistymisestä kohuiksi ja negatiivisen palautteen henkilöitymisestä suunnittelijaan.
Tutkimukseni tuloksissa ei kuitenkaan tule eksplisiittisesti esiin pelko kaavoittajan asiantuntijuuden heikentymisestä sosiaalisen median vaikutuksesta, vaan
kielteisiin asenteisiin liittyy pikemminkin kokemukset hyödyttömyydestä, kuten esimerkiksi tästä kommentista voi päätellä: ”Suunnittelijat eivät näe somekeskusteluun osallistuminen hyötyjä.” On kuitenkin mahdollista, että kokemusten taustalla vaikuttaa myös pelko oman asiantuntijuuden kyseenalaistamisesta, koska implisiittisesti osallistumisessa on aina kyse myös asiantuntijoiden
rooleista ja tehtävistä (Bäcklund & Mäntysalo, 2009). Hyödyttömyyden kokemus liittyy osin myös sosiaalisen median informaation määrän (informaatiotulva) ja laadun ongelmiin (Porwol ym., 2018).
Ristiriitaisten asenteiden ja koetun hyödyttömyyden ohella sosiaalisen median käyttöön ja rooliin vaikuttaa suunnittelijoiden osaaminen ja organisaation
resurssit. Resursseilla vastaajat tarkoittavat erityisesti ajan ja henkilöstöresurssien riittämättömyyttä suhteessa työmäärään, mutta myös esimerkiksi sosiaalisen median käyttöön soveltuvien mobiililaitteiden puuttumista. Ajankäyttöön
liittyvissä haasteissa tulee esiin, että sosiaalisen median käyttöä ei useinkaan
katsota osaksi varsinaisia työtehtäviä. Osaamiseen ja resursointiin voitaisiin
melko helposti vaikuttaa koulutuksella, ohjeistuksella ja osaamisen jakamisella.
Hyvien käytäntöjen jakamisen ja kaupunkisuunnittelun tarpeisiin räätälöityjen
sosiaalisen median ohjeiden tarve on havaittu myös muissa tutkimuksissa
(esim. Rania, 2017). Resurssien rajallisuutta kuvataan kyselytutkimukseni vastauksissa esimerkiksi seuraavasti:
”Olemme melko pienessä kaavoitusyksikössä (9 henkilöä) huomanneet, että meillä olisi tarve henkilölle, jonka työnkuvaan kuuluisi
mm. vuorovaikutus ja some. Valitettavasti kaavoittajien aikataulu
on vedetty niin tiukaksi, että tällaisille asioille ei ole aikaa. Toivottavasti tarve huomioidaan tulevaisuudessa.” (asemakaavoituksen
ja vuorovaikutuksen parissa työskentelevä asiantuntija kunnasta)
Systemaattisuuden ja suunnitelmallisuuden tarve tuli selkeästi esiin kyselytutkimuksessa. Noin neljännes kyselytutkimukseeni vastanneista kertoi, että
omassa organisaatiossa on kaupunkisuunnittelun tarpeisiin laadittu sosiaalisen
median toimintasuunnitelma ja että sosiaalinen media on huomioitu työntekijöiden tehtävänkuvien määrittelyssä. Suunnitelmallisuus edellyttää johdon tukea, mikä ilmenee seuraavista kyselyvastauksista:
”Odotan itseltäni ja muulta organisaatiolta jämäköitymistä tässä,
tarvitaan selvästi lisää osaamista, innostusta ja järkiperäistämistä
/ systematisointia (ettei haahuilla siellä täällä)” (kunnan kaavoituksen esimies)
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”Koen, että sosiaalinen media tarjoaa paljon mahdollisuuksia kaupunkisuunnitteluun liittyvän vuorovaikutuksen, asukasosallistumisen ja tiedottamisen lisäämiseen ja monipuolistamiseen. Ongelmana on osin kuitenkin ajankäyttö (kuinka varata aikaa somen
hyödyntämiseen muun työn ohella) sekä käytön systematisointi ja
organisointi.” (suunnittelija kunnan asemakaavoituksesta)
Sosiaalinen media on osa kaupunkisuunnittelun sähköisen osallistumisen
työkalupalettia (esim. Afzalan & Evans-Cowley, 2015; Fredericks & Foth, 2013;
Wallin, Saad-Sulonen, Amati, & Horelli, 2012; Williamson & Parolin, 2013).
Vaikka sen käyttöön liittyvät toimintatavat ovat vielä vakiintumattomia ja
melko uutta monissa suunnitteluorganisaatioissa, vahvistavat tutkimukseni tulokset tulkintaa, että sosiaalinen media tulisi ymmärtää osaksi sähköisen osallistumisen välineistöä. Toinen, tätä tutkimusta tuoreempi kyselytutkimus osoittaa, että sosiaalinen media on suomalaisissa suunnitteluorganisaatioissa
toiseksi yleisimmin käytetty sähköisen osallistumisen väline perinteisten verkkosivujen jälkeen14 (Ympäristöministeriö, 2018b), joten on perusteltua tarkastella sosiaalisen median välineitä osana sähköisen osallistumisen kokonaisuutta.
Yksi keskeinen ja ajankohtainen kysymys osallistumisen näkökulmasta kuitenkin on se, miten sosiaalisen median kautta kertyvää palautetta käsitellään
suhteessa muuhun paikalliseen tietoon, kuten niin sanottuihin virallisiin mielipiteisiin tai muulla tavoin kerättyihin näkemyksiin. Yksi tapa suhtautua sosiaalisen median kautta saatuun informaatioon, on huomioida se kuten muukin palaute. Näin toimitaan jo joissain organisaatioissa, kuten tämän kyselyvastaajan
kommentista käy ilmi:
”Luulen, että usealle kansalaiselle on epäselvää, miten tehokasta
sosiaalisen median kautta vaikuttaminen on. Ajatellaan ehkä, ettei
esim. FB:n kautta tehtyjä yhteydenottoja huomioida samalla tavalla. Mutta meidän mantramme on meneillään olevassa prosessissa ollut juuri se, että kaikki kommentit ovat saman arvoisia, tulivat ne mistä kanavasta tahansa.” (vuorovaikutuksen asiantuntija
maakunnan liitosta)
5.1.2

Itseorganisoitumisen alusta

Sosiaalisella medialla on tärkeä rooli paikallisten toimijoiden välisen itseorganisoituvan vuorovaikutuksen foorumina, kuten jo aiemmin on todettu. Kansalaislähtöinen vaikuttaminen tai alhaalta ylös ohjautuva kehittäminen eivät kuitenkaan nousseet kyselytutkimuksessani sosiaalisen median käytön tavoitteina erityisen tärkeiksi.
14

Vuonna 2018 ympäristöministeriössä toteuttamani kyselytutkimus Sähköinen osallistuminen alueidenkäytön suunnittelussa täydentää artikkelin 5 tuloksia tarkastelemalla sosiaalista
mediaa osana sähköisen osallistumisen kokonaisuutta. Olen laatinut kyselytutkimuksen yhteenvetoraportin virkatyönä ympäristöministeriölle ja yhteenveto on saatavilla internetissä
(Ympäristöministeriö, 2018b).
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Hallintolähtöisten käytäntöjen ohella tulosten taustalla näyttää vaikuttavan
suomalaiselle suunnittelukulttuurille ominainen asiantuntijakeskeisyys. Vahva
jako suunnittelun asiantuntijoihin ja niin sanottuihin maallikoihin, asukkaisiin
tai osallistujiin (esim. Staffans, 2004) voi näkyä myös suhtautumisessa sosiaaliseen mediaan. Lisäksi yhteiskunnan luottamus kaavoitukseen julkisen vallan
käyttäjänä on ollut Suomessa erityisen vahva ja vastaavasti suunnittelun vuorovaikutteisuus ja kansalaislähtöisyys suhteellisen vähäistä (Othengrafen, 2012).
Kuten aiemmin kuvailin (kts. kpl 2.2.1, s. 37), voimassa oleva maankäyttö- ja
rakennuslaki perustuu asiantuntijakeskeiseen suunnittelukulttuuriin, eikä sen
osallistumisen ja vuorovaikutuksen säännöksissä tunnisteta kansalaisten itseorganisoitumista. On tärkeä huomata, että sen sijaan uusi kuntalaki sen sijaan
korostaa myös ”asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista
asioiden suunnittelua ja valmistelua” (Finlex, 2015, KuntaL 22§). Sosiaalisen
median voidaan kuitenkin nähdä muuttavan suunnittelukulttuuria avoimempaan ja ihmislähtöisempään suuntaan, kuten eräs kyselyni vastaaja ilmaisee:
”Odotan, että suunnittelukulttuuri muuttuu avoimemmaksi ja ketterämmäksi. Some tarjoaa parhaimmillaan erinomaisen vuorovaikutusmahdollisuuden hallinnon ja kansalaisten kesken. Kaupunkisuunnittelu siirtyy pois professioon ja asiantuntijajargoniin perustuvasta sulkeutuneisuudesta kohti käytäntöjä, joissa hallinto ja
kansalaisten toiminta tukevat parhaimmillaan toinen toisiaan.”
(hankekehityksen parissa toimiva asiantuntija kunnasta)
Muistojen Nikkilä -tapaustutkimuksessani paikallisen verkkokeskustelun
seuraaminen osoittautui hyödylliseksi informaatiolähteeksi erityisesti paikkoihin liittyvien kokemusten ja vanhojen rakennusten käyttöhistorian kannalta
(Artikkeli 3). Kyseinen tapaustutkimus myös osoitti, että sosiaalinen media voi
merkittävällä tavalla lisätä sähköisen osallistumisen monipuolisuutta ja tuoda
osallistumiseen itseorganisoituvan ulottuvuuden, mikäli toimijoiden sosiaalisessa mediassa käymää keskustelua seurataan. Niitamo ja Sjöblom (2018) ovat
kuitenkin havainneet tutkimuksessaan, että vain osa kaupunkisuunnittelijoista
seuraa paikallisia verkkokeskusteluja. Sosiaalisen median keskusteluihin osallistumisen esteinä mainittiin kyselytutkimuksessani muun muassa vaikeus
erottaa yksityis- ja työrooli toisistaan ja epäselvyys organisaation toimintatavoista sekä siitä, mitä sosiaalisessa mediassa saa sanoa. Nämä ovat samoja tekijöitä, joita on havaittu aiemmissakin tutkimuksissa (mm. Niitamo ja Sjöblom,
2018).
Paikallisissa sosiaalisen median ryhmissä käyty keskustelu voidaan nähdä
eräänlaisena merkityskeskusteluna, joka auttaa suunnittelijaa paremmin näkemään alueen paikallisten toimijoiden silmin. (Artikkeli 3) Tällaisen keskustelun
arvon ymmärtäminen edellyttää kuitenkin suunnitteluorganisaatiolta pragmatistisen tietokäsityksen laajentamista, koska paikallisten toimijoiden välisen
keskustelun suorat hyödyt suunnittelulle eivät ole helposti osoitettavissa. Kulttuurilähtöisessä, paikkojen merkityksiä korostavassa kaupunkisuunnittelussa
ihmisten omaehtoisella paikallisella keskustelulla kuitenkin on oma tärkeä roo-
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linsa, kuten Nikkilän esimerkistä ilmenee. Kyselytutkimukseni perusteella paikallisten keskustelujen koettu hyödyllisyys liittyy palautteen konkreettisuuteen
ja rakentavuuteen, jonka edellytyksenä pidetään tiettyä tietopohjaa, kuten esimerkiksi tässä kyselyvastauksessa ilmenee:
”Ei suuria odotuksia, kokemukseni mukaan siellä käyvät lähinnä
katkeroituneet ihmiset haukkumassa kaupunkia / poliitikkoja kaikesta mitä ovat tehneet / jättäneet tekemättä, tietämättä mitään
taustoista tai seuraamuksista. Hyvin harvoin sieltä saa konkreettista / rakentavaa kritiikkiä.” (asemakaavoituksen parissa työskentelevä asiantuntija kunnasta)
5.1.3

Arkielämän heijastelija

Sosiaalisessa mediassa käyttäjien tuottaman sisällön, ’somedatan’, mahdollisuudet kaupunkisuunnittelussa on tunnistettu. Erityisesti paikkaan kytkeytyvä
data nähdään hyödyllisenä. Sen avulla voidaan tuottaa tietoa, joka auttaa parantamaan suunnittelun ja sitä kautta elinympäristöjen laatua. (esim. Tasse ja
Hong, 2014) Käyttäjien sosiaalisessa mediassa tuottama sisältö voi auttaa suunnittelijaa ymmärtämään paremmin, miten ympäristöä käytetään, miten se koetaan ja miten ympäristöä muuttaviin suunnitelmiin suhtaudutaan. Artikkelissa
4 esittelemäni kirjallisuuskatsauksen perusteella laskennallisia data-analyysimenetelmillä on pystytty selvittämään ainakin:
-

ihmisten mielipiteitä ja toiveita,

-

paikkakokemuksia: ympäristöön liittyviä kokemuksia ja tuntemuksia, kuten maisemallisia arvoja sekä esimerkiksi koettua
stressiä, ääniä ja hajuja,

-

kaupunkirakennetta toimintojen ja rakennetun ympäristön ominaispiirteiden näkökulmasta, sekä

-

ihmisten käyttäytymistä, kuten liikkumista ja erilaisia aktiviteetteja fyysisessä ympäristössä.

Tutkimukseni tulokset viittaavat siihen, että sosiaalisessa mediassa käyttäjien
tuottama informaatio päätyy harvoin suunnittelijoiden käyttöön, mutta osa
suunnittelijoista olisi siitä erityisen kiinnostuneita (Artikkeli 5). Yksi syy siihen,
että tätä informaatiota ei juuri hyödynnetä, on työkalujen puute. Sosiaalisen
median datan käsittelyyn ja analysointiin ei ole saatavilla kaupunkisuunnittelijoiden tarpeisiin soveltuvia valmiita työkaluja. Kyselytutkimukseni perusteella
sosiaalisen median seurantatyökaluja käytetään kaupunkisuunnittelussa erittäin vähän, eikä niiden hyötyjä koeta suuriksi. Yleiskäyttöiset mediaseurannan
välineet soveltuvatkin melko huonosti kaupunkisuunnittelun tarpeisiin, koska
ne on kehitetty ensisijaisesti yleisempiin liike-elämän tarpeisiin, kuten yrityksiin ja niiden tuottamien palveluiden ja tuotteisiin liittyvän viestinnän seuraamiseen.
Tutkimukseni tulokset vahvistavatkin aiemmassa tutkimuksessa esiin tullutta
tarvetta helppokäyttöisille sosiaalisen median analyysityökaluille (Campagna,
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Floris, Massa, Girsheva & Ivanov, 2015). Tarve suunnittelussa hyödynnettäville,
edullisille sosiaalisen median analysointivälineille tuli selkeästi esiin kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiden työpajassa. Suunnittelijat toivoivat esimerkiksi
välineitä, jotka auttaisivat löytämään paikallisia keskustelunaiheita, analysoimaan ihmisten mielipiteitä meneillään olevista suunnitelmista sekä kartoittamaan tulevaisuuden toiveita ja ideoita. Analyysivälineiden tulisi tuottaa havainnollisia tuloksia, esimerkiksi karttapohjaisia visualisointeja. (Nummi, 2017a)
Eräät tutkijat ovat esittäneet, että someaineistojen ja analyysivälineiden yhdistäminen paikkatieto-ohjelmistoihin edistäisi somedatan suunnittelukäyttöä
(Dunkel, 2015; Campagna ym., 2015).
On mahdollista, että ’somedata’ tulee tulevaisuudessa myös suunnittelijoiden
saavutettaville, sillä data-analyysimenetelmien tutkimus kaupunkisuunnittelun
kontekstissa on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Menetelmien kytkentä
käytännön suunnitteluun on ollut vielä vähäistä (Artikkeli 4). Ensimmäisiä käytännön suunnittelua hyödyttäviä sovelluksia on kuitenkin kehitteillä Suomessakin (Cerrone ym., 2018). Somedatan käyttöön liittyy kuitenkin useita haasteita
ja rajoituksia. On selvää, että sosiaalisen median käyttäjät edustavat vain pientä
osaa väestöstä (esim. Hu ym., 2015). Edustavuus vaihtelee myös ajan ja kanavien suhteen. Esimerkiksi kirjautumispalveluiden käyttäjissä nuoret ikäryhmät
painottuvat (Sun ym., 2016) ja lisäksi kaupallisten palveluiden sijainnit saavat
muita kohteita enemmän merkintöjä. On myös havaittu, että sosiaalinen media
saattaa heijastella heikosti todellisen maailman ilmiöitä (Sykora ym., 2015).
Huolimatta näistä rajoituksista useat tutkijat arvioivat, että someaineistot voivat paljastaa ympäristöstä suunnittelulle hyödyllistä informaatiota (esim. Dunkel, 2015; Hu ym., 2015; Sykora ym., 2015).
Yhtenä rajoittavana tekijänä on sosiaalisen median data vaikea saatavuus,
mikä liittyy suurelta osin sosiaalisen median palveluiden käyttöehtoihin, jotka
rajoittavat aineistojen käyttöä sekä kaupallisista että tietosuojasyistä. Sosiaalisen median aineistojen hyödyntämisessä onkin noudatettava palveluiden ehtojen lisäksi tutkimuseettisiä periaatteita. (Kosonen ym., 2018).
5.1.4

Kansalaisten osallisuuden luonne ja sosiaalisen median rooli

Sosiaalisen median rooliin liittyy olennaisesti hallintojohtoisen ja kansalaislähtöisen sähköisen osallistumisen välinen suhde, jota olen tarkastellut Porwolin,
Ojon ja Breslinin (2013a; 2013b) mallin kautta15. Kaksijakoisuuden analysointi
ei kuitenkaan riitä kuvaamaan sosiaalisen median eri rooleja suhteessa laajennetun kaupunkisuunnittelun konseptiin koska sen sisältämät kansalaisosallistumisen muodot (osallistuminen, itseorganisoituminen ja arkielämän toiminta)
eroavat myös osallistumisen tavoitteellisuuden suhteen. Alla olevassa kaaviossa
(Kuva 14) olen hahmotellut näitä kansalaisosallisuuden muotoja nelikenttään,

15

Osallistumisen luonnetta on jäsennetty myös muilla tavoin. Esimerkkejä muista malleista
ovat kansalaisosallistumisen tikapuut (Arnstein, 1969) sekä osallistumisen ja yhteistyön sekä
erilaiset suunnittelun tietotarpeet erotteleva nelikenttä (Staffans ym., 2020; Staffans, KahilaTani & Kyttä, 2020).
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jonka ulottuvuudet ovat hallintolähtöisyys ja kansalaislähtöisyys sekä osallistumisen tavoitteellisuus. Tavoitteellisuudella tarkoitan tässä osallistujan pyrkimystä vaikuttaa suunnitteluun. Tavoitteellista osallistumista on kutsuttu myös
aktiiviseksi osallistumiseksi, jonka vastinparina on niin sanottu passiivinen
osallistuminen, jossa ihminen ei toiminnallaan pyri vaikuttamaan suunnitteluun.

Kuva 14: Kansalaisten osallisuuden luonne. Nelikenttä jäsentää kansalaisten osallisuutta laajennetun
kaupunkisuunnittelun kontekstissa hallintojohtoisuuden tai kansalaislähtöisyyden sekä osallistumisen
tavoitteellisuuden suhteen. Kirjoittajan laatima kaavio.

Seuraavassa esittelen tarkemmin nelikentässä kuvatut osallisuuden muodot
ja sosiaalisen median mahdollisen roolin niissä:
1)

Hallintojohtoinen osallistaminen: Virallisissa kaavoitusprosesseissa toteutettava osallistuminen on luonteeltaan hallintojohtoista ja osallistujalla on selkeä tavoite osallistua. Tutkimuksessani Sipoon Jokilaakson arkkitehtuurikilpailun osallistuminen
(Artikkeli 1) edustaa tällaista hallinnon määrittelemää ja tavoitteellista osallistamista. Kilpailukäytäntöjä ei säätele laki, mutta
Suomen Arkkitehtiliiton kilpailusäännöt asettavat tiukat rajat kilpailujen toteuttamiselle ja kilpailu on instituutiona äärimmäisen
hallintojohtoinen. Sosiaalinen media voi toimia hallintojohtoisen
osallistamisen viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä.

2)

Itseorganisoituva osallistuminen on kansalaislähtöistä ja tavoitteellista vaikuttamista kaupunkisuunnitteluun liittyviin kysymyksiin. Se tapahtuu hallinnollisten rakenteiden ulkopuolella,
usein sosiaalisessa mediassa, joka toimii silloin itseorganisoitumisen alustana. Itseorganisoituva tavoitteellinen osallistuminen ei
ollut tapaustutkimusteni keskiössä, mutta se ilmeni työn taustalla:

88

Sosiaalinen media laajennetussa kaupunkisuunnittelussa

esimerkiksi Muistojen Nikkilä -projekti käynnistettiin reaktiona
asukkaiden kannanottoihin vanhojen rakennusten suojelemiseksi.
3)

Arkielämän toiminta: Laajennetussa kaupunkisuunnittelussa
arkielämän toiminta tarkoittaa ihmisten omaehtoista toimintaa,
joka tapahtuu arjen käytännöissä ja joka vaikuttaa kaupunkitilaan. Käyttäjien sosiaalisessa mediassa tuottamat sisällöt heijastelevat tätä toimintaa, ja informaatiota voidaan eri tavoin käyttää
kaupunkisuunnittelussa. Kysymys ei ole tavoitteellisesta osallistumisesta, koska osallistujat harvoin itse tietävät vaikuttavansa
suunnitteluun. Artikkelissa 4 käsittelemäni sosiaalisen median
data-analyysimenetelmät ovat keinoja tuottaa tietoa näistä sisällöistä. Myös paikallisissa Facebook-ryhmissä käydyt keskustelut
(Artikkeli 3) voidaan ajatella kuuluvan tähän kategoriaan, vaikka
niitä ei data-analyysimenetelmin tässä tutkimuksessa tutkittukaan.

4)

Suunnitteluhankkeiden ulkopuolella tapahtuvaa hallinnon ohjaama vuorovaikutusta, johon ei sisälly suoraa tavoitetta suunnitteluun vaikuttamisesta voi olla esimerkiksi fasilitoitu
sosiaalisen median käyttö tai kokemuksellisen arkitiedon keräämistä paikallisilta asukkailta. Kysymys Nikkilästä -asukaskyselyn
(Artikkeli 2) tarkoituksena oli kartoittaa asukkaiden paikkakokemuksia yleisesti taajaman kehittämistä ajatellen. Kytkös varsinaisiin suunnitteluhankkeisiin toteutui vasta kartoituksen jälkeen,
joten osallistujat eivät käytännössä tienneet vaikuttavansa suunnitteluun. Myös kolmannen tapaustutkimukseni Muistojen Nikkilä -joukkoistusprojektissa toteutettu kulttuuriympäristön merkityksiä ja arvoja kartoittanut karttakysely ja fasilitoitu muistojen
jakaminen sosiaalisessa mediassa edustivat tällaista epäsuorasti
suunnitteluun vaikuttavaa osallistumista (Artikkeli 3).

Sosiaalinen media voi olla mukana nelikentän kaikissa osioissa, mutta kussakin kohdassa sen rooli on erilainen. Sosiaalisen median kautta toteutuva osallisuus voi sisältää selkeän tavoitteen osallistua ja vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun, mutta tavoitteellisuus ei ole aina mukana. Suunnitteluun osallistuminen
voi olla sekä hallintolähtöistä että itseorganisoituvaa, mutta siihen sisältyy aina
tavoite osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun. Näin ollen arkielämän toimintaan
kautta ilmenevä osallisuus (kohta 3) tai suunnitteluhankkeiden ulkopuolella toteutettu vuorovaikutteinen toiminta (kohta 4) eivät edusta osallistuvaa suunnittelua. Ne ovat kuitenkin kansalaisten osallisuuden näkökulmista tärkeitä ja voivat tuottaa kaupunkisuunnittelulle hyödyllistä informaatiota tai muuta lisäarvoa, kuten esimerkiksi lähentää kuntalaisia ja hallintoa.
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5.2

Sosiaalisen median ja suunnittelukulttuurin suhde

Kolmas tutkimuskysymykseni (TK 3) liittyy Othengrafenin (2014) suunnittelukulttuurin käsitteeseen kysyen, miten sosiaalinen media liittyy suunnittelukulttuuriin. Seuraavassa esittelen tutkimuksen tulosten pohjalta jatkokehittämäni
”teknologiaorientoituneen suunnittelukulttuurin” mallin, jolla havainnollistan
sosiaalisen median liittymistä suunnittelukulttuuriin.
5.2.1

Teknologiaorientoitunut suunnittelukulttuurin malli

Teknologia16 voidaan nähdä toisaalta suunnittelukulttuuriin sulautuneena että
siihen ulkopuolelta vaikuttavana ilmiönä. Alla olevassa kaaviossa (Kuva 15) olen
havainnollistanut tutkimuksessani havaitsemiani suunnittelukulttuurin ja sähköiseen osallistumiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyvän teknologian väliseen
suhteeseen vaikuttavia tekijöitä. Lähtökohtana käytän Othengrafenin (2014)
suunnittelukulttuurin mallia.

Kuva 15: Teknologiaorientoitunut suunnittelukulttuurin malli sisältää Othengrafenin (2014) suunnittelukulttuurin elementit tämän tutkimuksen pohjalta täydennettynä teknologiseen kehitykseen liittyvillä
elementeillä. Lisäykset näkyvät kaaviossa eri värillä ja numeroituina kohtina. Kirjoittajan piirros.

Toimijoiden asenteet digitalisaatiota kohtaan (kohta 2) ovat sulautuneita vallitsevaan suunnittelukulttuuriin. Othengrafenin mallissa välineet ja prosessit
ovat osa suunnittelujärjestelmää, joten voidaan ajatella, että kaikki suunnittelussa hyödynnettävät tietotekniset sovellukset ja työkalut ovat osa suunnittelukontekstia. Tätä ajatusta seuraten vakiintuneet sähköisen osallistumisen ja vuorovaikutuksen välineet (kohta 3) ovat osa toimijoiden välistä vuorovaikutusta
16

Teknologialla tarkoitan digitaalisten ratkaisujen, tässä erityisesti internet- ja tietoteknologioiden, tarjoamia mahdollisuuksia sekä asettamia rajoituksia suhteessa teknologian hyödyntäjien tarpeisiin (Benyon ym., 2005). Teknologian hyödyntäjiä tässä tutkimuksessa ovat ensisijaisesti kaupunkisuunnittelun parissa toimivat henkilöt.
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siinä missä vuorovaikutuksen muodolliset ja epämuodolliset säännötkin. Sosiaalinen media kuitenkin on vuorovaikutusvälineenä uusi ja hakee paikkaansa
suunnittelukulttuurissa (kohta 4) niin vuorovaikutuksen kuin ihmisten itseorganisoituvan toiminnan alustana.
Kuten aiemmin olen todennut, Suomessa digitalisaatio nähdään menestystekijänä. Yhteiskunnan suhtautuminen digitalisaatiokehitykseen (kohta 7) on tekijä, joka vaikuttaa suoraan lainsäädäntöön ja suunnittelujärjestelmään käynnissä olevan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen (kohta 6) sekä siihen liittyvien valtakunnallisten digitalisaatiohankkeiden17 kautta. Mikäli lakiuudistuksen tavoitteet (mm. ympäristöministeriö, 2020a) digitalisaation suhteen toteutuvat, tulee se asettamaan vaatimuksia suunnittelun lopputuloksille edellyttämällä kunnilta siirtymistä tietomallipohjaiseen kaavoitukseen, joka tuottaa koneluettavaa kaavatietoa (kohta 1). Myös sosiaalinen media vaikuttaa digitalisaatiokehityksen kautta yhteiskunnalliseen kontekstiin kansalaisten eli niin sanotun neljännen sektorin itseorganisoitumisen välineenä (kohta 8). Tästä näkökulmasta katsottuna tutkimukseni nostaa esiin kysymyksen, miten lakiuudistuksessa suhtaudutaan sosiaaliseen mediaan vuorovaikutuksen välineenä
(kohta 4) tai ihmiskeskeisen informaation lähteenä (kohta 5).
Teknologiaorientoituneessa suunnittelukulttuurin mallissa voidaan havainnollistaa sähköisten työkalujen roolia ja analysoida niiden vaikutuksia suunnittelukulttuurin eri elementteihin. Sosiaalinen media on suunnittelukulttuuriin
ulkopuolelta vaikuttava teknologian mahdollistama ilmiö, joka eri rooleissaan
muuttaa vallitsevaa suunnittelukulttuuria. Se kytkeytyy sekä toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen että yksilöiden kognitiivisiin kehyksiin, ajattelumalleihin ja asenteisiin (kohta 4). Toimijoiden roolit ja heidän välisensä vuorovaikutus voivat muuttua, kun sosiaalisen median myötä löytyy uusia kanavia vuorovaikutukselle ja yhteistyölle. Esimerkiksi Nikkilässä yhteistyö paikallisen rakennusperintöyhdistyksen kanssa vahvistui suurelta osin sosiaalisen median epämuodollisen vuorovaikutuksen avulla. Sosiaalinen media tarjosi myös uuden
kanavan ihmisten omaehtoiselle paikkamuistojen ja -kokemusten jakamiselle
ja yhteisen kokemustiedon rakentamiselle. Kuten edellä olen esittänyt, tällainen
itseorganisoituva toiminta liittyy laajennetun kaupunkisuunnittelun konseptiin, mutta on vallitsevan suunnittelukulttuurimme ulkopuolella. Samoin sosiaalisen median rooli arkielämää heijastavan informaation lähteenä (kohta 5) on
uudenlainen suunnittelun väline, joka tutkimukseni tulosten perusteella on
vasta tulossa osaksi suunnittelukulttuuria. Tästä syystä olen kuvannut ne kaaviossa (Kuva 15) suunnittelukulttuuriin ulkopuolelta vaikuttavina tekijöinä.
Tutkimukseni tulokset tukevat aiempaa näkemystä, jonka mukaan kaupunkisuunnittelijat eivät ole olleet kehityksen eturintamassa ottamassa käyttöön sosiaalisen median välineitä, vaan pikemminkin sopeutuvat käynnissä olevaan
muutokseen (Evans-Cowley & Griffin, 2011). Toisaalta Sipoon tapaustutkimuk-

17

Valtakunnallisilla digitalisaatiohankkeilla tarkoitan erityisesti hallitusohjelmaan perustuvaa
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -hanketta (Ympäristöministeriö, 2020a) sekä rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden edistämistä (Ympäristöministeriö, 2020b).
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set osoittavat, että yksittäisen kunnan suunnittelukulttuuri voi muuttua suhteellisen nopeasti ulkoisen paineen vaikutuksesta kehitysorientoituneeksi.
Vaikka institutionalisoituneet rakenteet ovat lähtökohtaisesti hitaita muuttumaan (Berger & Luckmann, 2017), on suunnittelukulttuuri kuitenkin jatkuvasti
muuttuva (Othengrafen, 2014). Koska suunnittelukulttuuriin vaikuttavat myös
sen ulkopuolelta tulevat teknologiset ja laajemmat yhteiskunnalliset tekijät, sosiaalinen media joka tapauksessa muuttaa suunnittelukulttuureita.
5.2.2

Kaavoituksen digitalisaation vaikutus suunnittelukulttuuriin

Yksi tekijä suunnittelukulttuurin muutoksessa on kaavoituksen käynnissä oleva
digitalisaatiokehitys, josta olen nostanut teknologiaorientoituneen suunnittelukulttuurin malliin (Kuva 15) mukaan keskeisimmän suunnittelun lopputuloksiin vaikuttavan uudistuksen, joka on tietomallipohjainen, koneluettava kaava
(Ympäristöministeriö, 2019). Tietomallipohjainen kaavoitus mahdollistaa
muun muassa dokumenttipohjaisesta toimintatavasta luopumisen. Tämä merkittävä tekninen muutos tuo entistä paremmat mahdollisuudet kansalaisten
tuottaman informaation kytkemiseen systemaattisemmin osaksi kaupunkisuunnittelun käytäntöjä. Esimerkiksi kokemuksellisen paikkatiedon systemaattinen hyödyntäminen edellyttää datalähtöistä työskentelyä, jossa aineistojen
käyttö erilaisissa suunnittelu- ja paikkatieto-ohjelmistoissa korvaa erillisten raporttien ja dokumenttien tuottamisen. Kahila-Tanin (2015) esittämän kokemuksellisen paikkatiedon hyödyntämiseen perustuvan vuorovaikutteisen suunnittelun tukijärjestelmä (participatory planning support system) kehittäminen
on merkittävä askel pois dokumenttipohjaisuudesta. Nähdäkseni tällaisen vuorovaikutteisen suunnittelun tukijärjestelmän tulisi ensinnäkin kytkeytyä saumattomasti tulevaisuuden tietomallipohjaiseen kaavoitukseen ja toiseksi, sen
tulisi olla liitettävissä mahdollisimman monipuolisesti erilaisiin paikallisen informaation lähteisiin, mahdollisesti myös sosiaaliseen mediaan.
Tutkimukseni tulokset vahvistavat edellä kuvattuja kaavoituksen digitalisaation haasteita. Muistojen Nikkilä -projektissa (Artikkeli 4) tavoitteena oli tuoda
projektin aikana kerätty monimuotoinen aineisto suunnittelijoiden saataville
vuorovaikutteiselle internet-kartalle. Suunnittelijat kuitenkin katsoivat, että
staattinen dokumentti olisi hyödyllisempi kaavoituksen näkökulmasta. Tällainen erillisten dokumenttien laatimiseen perustuva käytäntö on monella tapaa
ongelmallinen: erillisten dokumenttien käsittely ja hyödyntäminen on hidasta
ja tehotonta. Lisäksi kontekstistaan ja aineistolähteestään irrotettu informaatio
ei päivity eikä ole hyödynnettävissä muissa suunnittelutilanteissa. (myös mm.
Helenius, 2019) Sipoon tapaustutkimukseen osallistuneet suunnittelijat toivat
esiin, ettei dokumenttipohjaisuus johdu ainoastaan suunnittelijoiden tahtotilasta ja kyvykkyyksistä, vaan myös (tai ehkä erityisesti) kunnan asianhallinnan
ja päätöksenteon tietoteknisestä kokonaisuudesta (asianhallintajärjestelmät ja
julkiset verkkopalvelut, joissa tieto julkaistaan), johon kaavoituksen tulee lopulta saattaa suunnitelmat päätöksentekoa varten. Tästä syystä esitänkin tutkimukseni yhtenä johtopäätöksenä, että tietomallipohjaisen kaavoituksen ja
sähköisen osallistumisen, johon luen mukaan myös sosiaalisen median käytön
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viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä sekä uusien ihmiskeskeisen informaation kanavien välinen yhteys tulee ottaa huomioon kaavoituksen digitalisaatioon liittyvässä lainsäädännössä ja kehittämistyössä.
5.2.3

Mahdollistavat teknologiat

Sähköisen osallistumisen ja sosiaalisen median näkökulmasta suunnittelukulttuuriin vaikuttavia teknologioita ovat muun muassa varsin pitkälle kehittynyt ja
vakiintunut vuorovaikutteinen internet-teknologia (web 2.0), jonka varaan sosiaalisen median sovellukset rakentuvat, sekä paikkatieto- ja 3D-teknologia.
Uusia kehittyviä sähköiseen osallistumiseen liittyviä teknologioita ovat erilaiset
laskennalliset menetelmät (computational methods), joiden avulla voidaan analysoida monimuotoisia ja laajoja aineistoja, kuten esimerkiksi sosiaalisen median dataa. Menetelmät perustuvat usein koneoppimiseen (machine learning),
jota kutsutaan arkikielessä tekoälyksi. Esimerkkejä näistä menetelmistä ovat
erilaiset luonnollisen kielen käsittelyyn perustuvat tekstianalyysimenetelmät
(text mining), ja siihen perustuvat aihemallinnusmenetelmät (topic modelling),
jotka auttavat analysoimaan sisältöjä sekä erilaiset paikkatietoa hyödyntävät
kehittyneet analyysimenetelmät. (Artikkeli 3) Näihin teknologioihin perustuvat
sosiaalisen median data-analyysimenetelmät ovat muodossa tai toisessa tulevaisuuden kaupunkisuunnittelun työvälineitä. On kuitenkin mahdollista, että
sosiaalisen median datan hyödyntäminen tulee tulevaisuudessa entisestään vaikeutumaan tietoturvasäännösten ja -käytäntöjen tiukentuessa. Laskennalliset
menetelmät ovat kuitenkin sovellettavissa erilaisille aineistoille, joten ne tuovat
uusia analysointimahdollisuuksia myös muiden osallistumismenetelmien
avulla kerätyille aineistoille, kuten esimerkiksi PPGIS-aineistoille ja sanallisille
palauteaineistoille.
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6. Pohdinta ja johtopäätökset

Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen tuloksia tutkimusongelman, sosiaalisen
median epäselvän roolin näkökulmasta ja esitän johtopäätöksiä. Lisäksi arvioin
tutkimuksen tieteellistä ja käytännön merkitystä sekä tutkimuksen luotettavuutta. Lopuksi esitän jatkotutkimusaiheita.

6.1

Hallitsematon tekijä vai kaupunkisuunnittelun voimavara?

Sosiaalisen median ja kaupunkisuunnittelun suhde on ristiriitainen. Sen toisena ääripäänä on hallitsemattomuus ja toisessa päässä siintää näkymä suunnittelun voimavarasta. Erityisesti sosiaalisen median avoin ja itseorganisoitumiseen perustuva toimintaperiaate näyttäytyy systemaattiseen tiedonkeruuseen ja hallittuihin prosesseihin perustuvassa kaupunkisuunnittelussa hallitsemattomalta ja jopa häiritsevältä. Sosiaalisen median ongelmien äärellä voi myös
herätä pelkoja ja turhautumista. Toisaalta sosiaalinen media sisältää myös paljon hyvää ja rakentavaa toimintaa, josta voi tulla voimavara kaupunkisuunnittelulle.
Tutkimukseni tavoitteena on selventää sosiaalisen median ja kaupunkisuunnittelun välistä suhdetta. Tätä tavoitetta olen lähestynyt jäsentämällä kaupunkisuunnittelun roolia ja antia laajennetun kaupunkisuunnittelun kontekstissa
tarkastelemalla sähköistä osallistumista ja sosiaalista mediaa suunnittelukulttuurin käsitteen kautta. Olen jatkokehittänyt Othengrafenin (2014) suunnittelukulttuurin mallia edelleen tunnistamalla siihen sisältyviä teknologiasidonnaisia ominaisuuksia sekä toisaalta liittämällä siihen suunnittelukulttuurin ulkopuolelta tulevia teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Porwolin, Ojon ja Breslinin (2013a; 2013b) malli, jossa sähköinen osallistuminen jakautuu hallintojohtoiseen sähköiseen osallistumiseen ja kansalaislähtöiseen sosiaalisen median käyttöön, on omalta osaltaan luonut pohjaa sosiaalisen median roolin ymmärtämiselle.
Vaikka sosiaalinen media yleisesti on jo vakiintunut monen suomalaisen arjessa, on se tämän tutkimuksen tulosten valossa kaupunkisuunnittelun kontekstissa melko uusi ja vaikeasti haltuunotettava. Suunnitteluorganisaatioissa
haetaan aktiivisesti ratkaisuja siihen, miten sosiaaliseen mediaan tulisi suhtautua ja miten suunnitteluorganisaatioiden tulisi siellä toimia. Haastavaksi tilanteen tekee myös jatkuva muutos: sosiaalinen media elää ja muuttuu koko ajan,
samoin kaupunkisuunnittelun toimintaympäristö. Tutkimukseni onkin ollut
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pitkä oppimisprosessi, jonka aikana sosiaalinen media on jalkautunut suomalaisten arkeen ja vähitellen tullut myös osaksi kaupunkisuunnittelua.
Tutkimukseni tulokset vahvistavat aiempia väitteitä, joiden mukaan sähköinen osallistuminen ja erityisesti sosiaalisen median suunnittelukäyttö edellyttävät paradigmamuutosta kaupunkisuunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa. (Anttiroiko, 2012; Silva, 2010; Staffans & Horelli, 2014) Sosiaalinen
media haastaa vallitsevat suunnittelukäytännöt ja -paradigmat, koska sen itseorganisoituva, avoimuuteen ja jakamiseen perustuva luonne on ristiriidassa vallitsevan hallinnollisen kulttuurin kanssa (Hyyryläinen & Tuisku, 2016). Hallinto- ja asiantuntijajohtoisessa suunnittelukulttuurissamme sosiaalinen media
voi toimia viestintävälineenä ja informaation lähteenä, mutta monensuuntainen, reaaliaikainen, jatkuva ja itseorganisoituva vuorovaikutus on vaikea sovittaa nykyiseen kulttuuriin, jossa vuorovaikutus perustuu suurelta osin lakisääteiseen, yksisuuntaiseen kuulemismenettelyyn. Kansalaisten omaehtoista vaikuttamista, jota sosiaalisen median itseorganisoituvuus edustaa, ei voida liimata pienin toimintakäytäntöjen muutoksin vallitsevaan suunnittelukulttuuriin (Bäcklund & Mäntysalo, 2009; Booher & Innes, 2005).
Sosiaalisen median ristiriitainen ja epäselvä rooli kaupunkisuunnittelussa ja
siihen liittyvät organisaatioiden sisäiset kärjistyneet asenteet eivät selity ainoastaan kaupunkisuunnittelun parissa työskentelevien henkilökohtaisilla kokemuksilla, osaamisella ja asenteilla, vaan selityksiä täytyy etsiä laajemmasta
suunnittelukulttuurista. Sosiaalisen median roolia selittävät muun muassa
suunnittelukontekstiin liittyvät käytännön puitteet, kuten toimintatavat, resurssit sekä lainsäädännön määrittelemä suunnittelujärjestelmä, joka velvoittaa kunnat toteuttamaan kaavoituksessa yksisuuntaista ja yksilökeskeistä kuulemiskäytäntöä. Taustalla vaikuttavat myös suunnittelukulttuurin yhteiskunnalliset ulottuvuudet, kuten suhtautuminen kansalaisyhteiskuntaan ja digitalisaatiokehitykseen. Valmistelutyön asiantuntijakeskeisyys ja -valtaisuus sekä
vahva komprehensiivis-rationalistinen suunnitteluperinne selittävät ylipäätään
osallistumisen suhteellisen keveää roolia suomalaisessa kaupunkisuunnittelussa (Othengrafen, 2014).
Sosiaalisen median roolien ymmärtäminen edellyttää kaupunkisuunnittelun
laajaa tulkintaa. Horellin ja Staffansin (2014) sekä Wallinin (2019) aiempiin tutkimuksiin perustuva laajennetun kaupunkisuunnittelun konsepti (ks. kpl 1.2,
s.14) soveltuu tutkimukseni normatiiviseksi kehykseksi, koska se perustuu nykykäytäntöihin ja vuorovaikutteisen suunnittelun teoriaperinteeseen, mutta ottaa haltuun kansalaisten eri osallisuuden muodot niin sanottuja virallisia suunnittelun osallistumiskäytäntöjä laajemmin. Tässä kehyksessä sosiaalisella medialla on kolme erilaista roolia:
1.

Osallistuvan suunnittelun vuorovaikutus- ja viestintäväline

2.

Kansalaisten itseorganisoitumisen kanava

3.

Arkielämän toimintaa heijastelevan informaation lähde
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Nämä eri roolit tai käyttötavat on tuotu esiin aiemmissakin tutkimuksissa
(esim. Lin & Geertman, 2019), mutta niitä ei ole vielä kytketty tässä tutkimuksessa esitetyllä tavalla kaupunkisuunnitteluun ja suunnittelukulttuuriin. Kukin
näistä rooleista voi olla arvokas kaupunkisuunnittelulle, mikäli osallistumisen
hyötyjä arvioidaan nykyistä monipuolisemmin. Tutkimukseni perusteella suunnittelijat arvioivat vuorovaikutuksen antia usein varsin pragmaattisesti. Usein
toiveena on mahdollisimman suoraan suunnitteluratkaisuun kohdistuva palaute. Tämä rajoittunut näkökulma saattaa jättää varjoonsa näkemysten taustalla vaikuttavat kokemukset ja arvostukset, jotka voisivat auttaa suunnittelijaa
ymmärtämään toimijoiden perimmäisiä tarpeita.
Seuraavassa esittelen tutkimukseni neljä keskeistä johtopäätöstä, jotka jäsentävät sosiaalisen median ja kaupunkisuunnittelun välistä suhdetta:
1. Sosiaalinen media on vakiintumassa vuorovaikutuksen ja viestinnän välineeksi kaupunkisuunnittelun osallistumisprosesseihin
Siinä missä aiemman tutkimuksen valossa sähköinen osallistuminen on nähty
perinteisiä käytäntöjä täydentävänä menetelmänä (esim. Evans-Cowley & Hollander, 2010; Kahila-Tani, 2015) voidaan nyt sanoa, että sähköinen osallistuminen voi olla ensisijainen osallistumistapa, jonka työkalupalettiin sosiaalinen
media on vakiintumassa. Sosiaalinen media on integroitunut osaksi verkkopalveluita ja on oletettavaa, että se tulee ennemmin tai myöhemmin integroitumaan myös luontevaksi osaksi kaupunkisuunnittelun hallintolähtöisiä osallistamispalveluita. Haluan kuitenkin korostaa, ettei integroituminen välttämättä
ole tavoiteltava asia, ja että, toteutusta tulee tarkkaan harkita.
Kaupunkisuunnittelun toimintatavat ovat organisaatio- ja jopa suunnittelijakohtaisia, mikä saattaa aiheuttaa epäselvyyttä sekä organisaatioiden sisällä, että
osallistujien näkökulmasta. Koska lainsäädäntö ei toistaiseksi ota kantaa sosiaalisen median käyttöön kaupunkisuunnitteluun liittyvässä vuorovaikutuksessa, ovat organisaatiot itse voineet tai joutuneet määrittelemään toimintatapojaan. Toimintatavat ovat monesti kuitenkin epäselviä, eivätkä suunnittelijat
saa tarvitsemaansa tukea sosiaalisen median käytölle. Tutkimukseni ei tuota
varsinaisia toimintaohjeita, mutta kannustaa kuntia laatimaan kaupunkisuunnittelun tarpeisiin sosiaalisen median ohjeita ja linjauksia sekä varaamaan resursseja eli aikaa, koulutusta ja välineitä, sosiaalisen median käytölle. On myös
tarpeen ottaa kantaa sosiaalisen median käyttöön kaupunkisuunnittelijoiden
tehtävien määrittelyssä, koska muutoin se jää helposti ylimääräiseksi tehtäväksi. Kysymys on näin ollen pitkälti johtamiseen liittyvästä haasteesta.
Sosiaalisen median empiirisen tutkimuksen laajentaminen ja teoreettisen tutkimuksen syventäminen voisi auttaa tarkempien suositusten antamisessa. Tutkimustulosteni pohjalta näyttää siltä, että vuorovaikutteisen suunnittelun teoreettisten mallien ideaalien (dialogisuuden, yhteisen tiedonrakennuksen, jaetun ymmärryksen tavoittelun sekä suunnitteluongelmien yhteistoiminnallisen
ratkaisemisen) näkökulmasta sosiaalisen median hyödyt jäävät ainakin osin toteutumatta (Artikkeli 5). Sosiaalinen media voi kuitenkin hyödyttää vuorovaikutteista suunnittelua muilla tavoin. Kyselytutkimukseni perusteella hyötyjä
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voidaan etsiä esimerkiksi viestinnän ja vuorovaikutuksen laajentumisesta sekä
moniäänisyyden ja vuorovaikutuksen jatkuvuuden kehittymisestä.
Lopulta sosiaalisen median käytössä kysymys on ennen kaikkea moniäänisyyden vahvistumisesta. Moniäänisyyden esiin tuomiseen tarvitaan vuorovaikutteisia käytäntöjä, joissa tavoitteet asetetaan löyhästi (mm. Forester, 1999). Tällaiset avoimet käytännöt auttavat tunnistamaan erilaisia arvoja ja uusia suunnittelukysymyksiä. Tapaustutkimuksista kaksi (Kysymys Nikkilästä ja Muistojen Nikkilä) edustavat tällaista vuorovaikutusasetelmaa, jossa kysymyksenasettelu pyritään pitämään avoimena siten, että tilaa jää toimijoiden omien intressien ja merkitysmaailmoiden esittämiselle. On kuitenkin vaikea ilmaista tällaisten osallistumiskäytäntöjen hyötyjä pragmaattisesti hyväksyttävällä tavalla,
koska informaation suoraa vaikutusta suunnitteluprosessiin tai suunnittelun sisältöihin ei voi osoittaa. Näyttää kuitenkin siltä, että tällainen moniarvoinen kokemuksellinen informaatio voi auttaa suunnittelijoita paremmin eläytymään
paikallisten toimijoiden elämismaailmaan ja arkeen. Moniäänisyyteen liittyy
myös agonistinen erimielisyyksien kohtaaminen, ja suomalaiselle suunnittelukulttuurille perinteinen konsensushakuisuus tulee haastetuksi. Sosiaalinen media voidaan nähdä agonistisen mielipidetaistelun areenana, missä suunnittelijan voi olla vaikea löytää roolinsa muutoin kuin keskustelun seuraajana.
2. Sosiaalisessa mediassa itseorganisoituva toiminta haastaa vallitsevan suunnittelukulttuurin
Vallitsevalle suunnittelukulttuurillemme suuri haaste on sosiaalisen median
kautta itseorganisoituvan kansalaisyhteiskunnan vaikuttamispyrkimysten vastaanottaminen hallinnossa. Tämä ei koske ainoastaan kaupunkisuunnittelua,
vaan hallintoa kokonaisuudessaan. Teknologian mahdollisuudet ovat vaikuttaneet kansalaisyhteiskunnan uudelleen organisoitumiseen. (Mäenpää &
Faehnle, 2016) Alhaalta ylös ohjautuvalla itseorganisoitumisella on havaittu
olevan vaikuttavuutta ja valtaa julkisen tilan käyttöön ja hallintaan liittyvissä
asioissa (Staffans & Horelli, 2014). Vaikuttaa siltä, että ihmisten omaehtoista
aktiivista toimintaa sosiaalisessa mediassa ei vielä osata valjastaa suunnittelun
voimavaraksi, vaan se koetaan jopa uhkana.
Sosiaalisella medialla voi olla monipuolinen rooli sellaisessa vuorovaikutteisessa suunnittelukulttuurissa, jossa suunnittelijan yhtenä tehtävänä on luoda
Foresterin (1999) kuvailemaa monipuolista deliberatiivista tilaa, joka mahdollistaa laajan, keskustelevan vuorovaikutuksen. Tällaisessa suunnittelukulttuurissa julkisen keskustelun aiheiden ja sisältöjen rakentuminen ilman kaupunkisuunnittelun mukanaoloa voidaan nähdä vaillinaisena. Toisaalta voidaan myös
kysyä, tulisiko kaupunkisuunnittelun pysyttäytyä julkisen keskustelun ulkopuolella antaen kansalaisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa muodostaa mielipiteitä. Niitamon ja Sjöblomin (2018) ajattelua seuraten, tarkoitukseni ei ole esittää, että sosiaalisen median käytön lisääminen kaupunkisuunnitteluorganisaatioissa tulisi ottaa itsestään selväksi tavoitteeksi. Sen sijaan olennaista on ottaa
huomioon se, että mikäli kaupunkisuunnittelijat eivät osallistu julkiseen keskusteluun sosiaalisessa mediassa, sen tilan ottaa joku muu. Suunnittelukulttuu-
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rissa, jossa kaupunkisuunnittelijat katsovat tehtäväkseen kuntalaisten vuorovaikutusmahdollisuuksien laajentamisen ja haluavat edistää erilaisten näkökulmien ja mielipiteiden esiin tuloa monen suuntaisessa vuorovaikutuksessa, sosiaalinen media näyttäytyy mahdollisuutena.
3. Käyttäjien sosiaalisessa mediassa tuottama sisältö voidaan nähdä arjen käytäntöjä heijastelevana informaationa.
Erilaiset automaattiset laskennalliset data-analyysimenetelmät voivat tulevaisuudessa tuoda suunnittelukäyttöön uudenlaisia välineitä ihmiskeskeisen informaation käsittelyyn. Menetelmät voivat muun muassa avata uusia näkökulmia paikalliseen arkeen ja kulttuuriin sekä mahdollistaa erilaisten arvojen ja
näkökulmien samanaikaisen tarkastelun. Suunnittelukulttuurin näkökulmasta
somedatan käyttö ihmisten arkielämän kokemusten ja toiminnan heijastelijana
sopii luontevasti sellaiseen hallintojohtoiseen suunnittelukulttuuriin, jossa asukasnäkökulman merkitys on tunnistettu ja paikallista kokemuksellista tietoa arvostetaan. Tällaisessa suunnittelukulttuurissa suunnittelijoilla on kuitenkin
edelleen valta valita informaatiota mukaan tai jättää ulkopuolelle.
On selvää, että kaupunkisuunnittelussa hyödynnettävän informaation on palveltava suunnittelun tarpeita. Keskeinen kysymys sosiaalisen median datan
hyödyntämisessä liittyy informaation hyödyllisyyteen ja menetelmien käytettävyyteen. Kysymys on siitä, miten informaatio vastaa suunnittelun tietotarpeisiin
sekä siitä, kuinka helppoa informaatiota on hyödyntää (aineiston keruu ja käsittely on helppoa). Vuorovaikutteisen suunnittelun tukijärjestelmien tulisi
konkretisoida havainnollisesti osallistumisen kautta saatua informaatiota ja
suunnitelman vaikutusten arviointia (Staffans, 2004). Tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa käyttäjien tuottama informaatio on usein vaikeaa tai jopa mahdotonta liittää suunnittelun tukijärjestelmiin.
Sosiaalisen median seurantaan ja sisältöjen analysointiin ei ole (vielä) saatavilla kaupunkisuunnittelua hyvin tukevia välineitä ja organisaatioista puuttuvat
toimintatavat, joilla sosiaalisen median vuorovaikutus ja siellä tuotettu informaatio tulisi osaksi suunnitteluprosesseja. Teknologisen kehityksen myötä on
kuitenkin odotettavissa, että myös kaupunkisuunnittelun tarpeita vastaavia välineitä kehitetään. Jotta teknologia tulisi täysimääräisesti vuorovaikutteisen
kaupunkisuunnittelun hyödyksi, on suunnittelijoiden oltava mukana teknologisten innovaatioiden kehittämisessä.
4. Teknologiaorientoitunut suunnittelukulttuurin malli voi auttaa ymmärtämään sosiaalisen median ja kaupunkisuunnittelun suhdetta.
Koska digitalisaatio vaikuttaa paitsi kaupunkisuunnitteluun myös koko yhteiskuntaamme seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana merkittävällä tavalla, pidän tärkeänä teknologian ja suunnittelukulttuurin välisen suhteen tarkastelua. Erityisen merkittävää vaikutus on nyt, kun rakennetun ympäristön digitalisaatiota edistetään poliittisin päätöksin18. Esittämäni teknologiaorientoi-

18

Poliittisilla päätöksillä tarkoitan tässä nykyisen hallitusohjelman rakennetun ympäristön digitalisaatioon liityviä kirjauksia ja käynnissä olevaa maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta.
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tuneen suunnittelukulttuurin malli on askel kohti teknologian vaikutusten syvällisempää ymmärtämistä. Tarkoitukseni on myös lisätä kriittistä pohdintaa
digitalisaation vaikutuksista. Suunnittelun teknologiset apuvälineet on valittava
ja kehitettävä reflektoiden, koska on mahdollista, että välineet alkavat ohjata
tekemistä ja ajattelua. Kaupunkisuunnittelun kysymyksenasettelun ei tule perustua siihen, mikä on mahdollista, vaan siihen, mitä tietoa suunnittelussa todella tarvitaan (esim. Forester, 1999).
Ei ole selvää, miten sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää kaupunkisuunnittelussa, mutta teknologiaorientoituneen suunnittelukulttuurin mallia soveltaen voidaan paremmin ymmärtää, mihin kaikkeen sosiaalinen media voi vaikuttaa. Sen vaikutus ja rooli ei liity ainoastaan kaupunkisuunnittelun vuorovaikutuskäytäntöihin, vaan myös suunnittelun taustalla vaikuttavaan yhteiskunnalliseen ja poliittiseen tilaan, erityisesti Mäenpään ja Faehnlen (2016; 2017)
kuvaamaan käynnissä olevaan kansalaisyhteiskunnan muutokseen ja neljännen
sektorin nousuun. Tätä kautta sosiaalinen media vaikuttaa kaupunkisuunnittelun taustalla vaikuttavaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, jonka osana on suhtautuminen kansalaisyhteiskuntaan ja kansalaisiin.
Tämän tutkimuksen kontekstissa teknologian tarjoamat mahdollisuudet ovat
erityisesti sosiaalisen median sovelluksia, jotka perustuvat toisaalta jo hyvin vakiintuneisiin web-teknologioihin. Ne vaikuttavat suunnittelukulttuurissa suoraan toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Toisaalta suunnittelijoiden ajattelumallit ja asenteet digitalisaatiota kohtaan, vaikuttavat puolestaan sosiaalisen median välineiden käyttöönottoon. Tähän liittyy luonnollisesti myös sekä
suunnittelijoiden että organisaation asenne osallistumista ja kansalaisten osallisuutta kohtaan. Teknologiaorientoitunut suunnittelukulttuurin malli tuo esiin
myös sen, että sosiaalinen media on yhteydessä myös suunnittelujärjestelmään,
mikäli siihen otetaan kantaa maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa. Tietomallipohjaisen kaavoituksen ja sähköisen osallistumisen, sosiaalisen median
sekä uusien ihmiskeskeisen informaation kanavien välinen yhteys tulee ottaa
huomioon kaavoituksen digitalisaatioon liittyvässä lainsäädännössä ja kehittämistyössä.
On ilmeistä, että vallitsevaan suunnittelukulttuuriin tarvitaan muutos, mikäli
nykypäivän avoimen ja vuorovaikutteisen kansalaisyhteiskunnan panokset halutaan kanavoida kaupunkisuunnittelun voimavaroiksi. Tapaustutkimukseni
Sipoon kunnassa tarjosivat mahdollisuuden tarkastella sosiaalisen median ja
sähköisen osallistumisen roolia yhden kunnan suunnittelukulttuurissa. Ne
osoittivat, että tulevaisuus- ja vuorovaikutusorientoitunut suunnittelukulttuuri
on avoin uusille sähköisen osallistumisen menetelmille ja sosiaalisen median
hyödyntämiselle. Nähdäkseni olennaista ei ole tiettyjen sosiaalisen median palveluiden käyttö tai käyttämättä jättäminen, vaan asennoituminen vuorovaikutteiseen ja avoimeen suunnittelukulttuuriin. Sosiaalisen median kulttuurin sovittaminen kaupunkisuunnitteluun tarkoittaa monen suuntaisen, avoimen ja alhaalta ylös ohjautuvan osallistumisen integroimista osaksi suunnittelukulttuurin suunnittelukontekstia. Se tarkoittaa muutosta paitsi toimijoiden väliseen
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vuorovaikutukseen, suunnittelijan rooliin ja tehtäviin myös suunnittelussa hyödynnettäviin työkaluihin ja koko suunnittelujärjestelmään.
Sähköistä osallistumista kuvaa pirstoutuneisuus erillisiin prosesseihin ja erilaisiin osallistumisalustoihin (Bäcklund, 2007; Kahila-Tani, 2015), jota sosiaalinen media omalta osaltaan vahvistaa. Tähän liittyy osallistumisen jakautuminen hallinnon omiin osallistumisalustoihin, jotka tukevat virallista lakisääteistä
ja sitä täydentävää epämuodollista hallintojohtoista osallistumista, ja toisaalta
kansalaislähtöiseen omaehtoiseen osallistumiseen, jota erilaiset sosiaalisen median kanavat ja muut avoimesti saatavilla olevat välineet mahdollistavat. Sähköisen osallistumisen kaksijakoisuuden malli (Porwol ym., 2013a; 2013b; 2018)
auttaa ymmärtämään tätä suunnittelukulttuurin piirrettä. Se korostaa sekä institutionaalisia tekijöitä että teknologisia haasteita sosiaalisen median ja hallintojohtoisen osallistumisen välillä. Sosiaalinen media ei kuitenkaan jaa sähköistä
osallistumista dikotomisesti, vaan kysymys on kaksijakoisuuden asteesta (Porwol ym., 2018). Tämä tarkoittaa sitä, että hallinnon käytössä olevat sähköisen
osallistumisen välineet voivat yhtä hyvin palvella kansalaisten itseorganisoitumista, mikäli ne ovat avoimesti saatavilla. Samaan tapaan kaupunkisuunnittelijat voivat tulla mukaan kansalaisten omaehtoiseen toimintaan ja keskusteluun
sosiaalisessa mediassa. Malli auttaa kuitenkin hahmottamaan osallistumisen
luonnetta tuoden esiin hallintojohtoisen ja itseorganisoituvan osallistumisen
eroja ja niiden yhdistämisen esteitä. Kuten Porwolin, Ojon ja Breslin (2018) visioivat, osallistumista yhteen kokoavat työkalut tulevat olemaan entistä tärkeämpiä tulevaisuudessa. Kaupunkisuunnittelun kontekstissa tämäkään ei riitä,
vaan osallistuminen ja sen kautta koottu informaatio tulee tuoda yhteen suunnittelutiedon kanssa (ks. myös esim. Kahila-Tani, 2015). Digitalisaatio joko lähentää tai loitontaa suunnittelua ja osallistumista. Jotta osallistuminen kaupunkisuunnitteluun voisi vahvistua, on deliberatiivinen keskustelu ja vuorovaikutuksen kautta saatu informaatio tuotava näkyväksi osaksi tulevaisuuden
suunnittelun tukijärjestelmiä.
Parhaillaan käynnissä olevat kansalliset rakennetun ympäristön digitalisaation ja lainsäädännön kehittämishankkeet viitoittavat tietä tulevaisuuden älykkäälle kaupunkisuunnittelulle. On tärkeää, että näissä hankkeissa huomioidaan
vuorovaikutteisen suunnittelun tarpeet ja luodaan pohja, jonka varaan voidaan
tulevaisuudessa rakentaa suunnittelun deliberaatiota. Jo johdannossa esiin tuomani sähköisen suunnittelun paradigmamuutoksen demokraattinen tutkimuspolku korostaa avointa tiedonrakennusta ja vuorovaikutteisuutta (Silva, 2010;
Anttiroiko, 2012). Tutkimukseni johtopäätöksenä esitän, että tulevaisuuden
älykkäälle kaupunkisuunnittelulle tulisi asettaa lähtökohdaksi yksisuuntaisen
kuulemismenettelyn sijaan monen suuntainen vuorovaikutus, joka mahdollistaa myös alhaalta ylös ohjautuvan, itseorganisoituvan sisällön tuottamisen hallintojohtoisen osallistumisen rinnalla ja siihen integroituen. Lisäksi tulevaisuuden digitaalisen kaupunkisuunnittelun tulisi olla avoin yhteiselle tiedonrakennukselle. Jotta avoimen ja vuorovaikutteisen kansalaisyhteiskunnan voimavarat voisivat kanavoitua kaupunkisuunnitteluun, tämä tutkimus esittää, että so-
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siaalisen median eri roolit tulisi ottaa huomioon niin paikallisten suunnittelukäytäntöjen kehittämisessä kuin suunnittelun tietojärjestelmien kehityksessä
että maankäyttö- ja rakennuslain meneillään olevassa uudistamisessa.

6.2

Tutkimuksen tieteellinen merkitys

Tutkimukseni vahvaan käytäntölähtöisyyteen liittyy tavoite rakentaa siltaa käytännön kaupunkisuunnittelun ja tieteellisen tutkimuksen välille. Sillanrakennus toteutuu tuomalla akateemiseen keskusteluun kokemuksiani sähköisen
osallistumisen käytäntöjen kehittämisestä ja sosiaalisen median mahdollisuuksien soveltamisesta vuorovaikutteisessa suunnittelukulttuurissa. Toisaalta kehittämäni teknologiaorientoituneen suunnittelukulttuurin malli voi auttaa kaupunkisuunnittelijoita toimintatapojen kehittämisessä ja arvioinnissa.
Tutkimukseni merkittävin suunnitteluteoreettinen anti on teknologiaorientoituneen suunnittelukulttuurin mallin kehittäminen. Mallin rajoituksena on
tämän tutkimuksen viitekehys, jonka puitteissa olen pystynyt tarkastelemaan
vain osaa kaupunkisuunnitteluun liittyvistä teknologioista. Tässä tarkastelun
kohteena ovat olleet sähköinen osallistuminen, sosiaalinen media ja kaavoituksen digitalisaatiokehitys. Mallia tulisikin jatkossa arvioida myös muiden kaupunkisuunnitteluun liittyvien teknologisten innovaatioiden näkökulmasta. Tällaisia ovat esimerkiksi paikkatieto- ja sensoriteknologia (IoT), kaupunkitietomallit sekä 3D- ja 4D-teknologioiden varaan kehittyvät sovellukset.
Tutkimukseni nojautuu pohjimmiltaan kommunikatiivisen suunnitteluteorian perustuviin lähestymistapoihin soveltaen vuorovaikutteisen suunnittelun
ideaaleja, yhteistä tiedonrakennusta ja oppimista sekä toimijoiden välistä kommunikaatiota. Ne eivät kuitenkaan näytä toteutuvan sosiaalisen median suunnittelukäytössä (Artikkeli 5). Sähköisen osallistumisen soveltavaa tutkimusta
varten tarvitaankin uusia, tähän suunnitteluteoreettiseen perinteeseen pohjautuvia lähestymistapoja. Kokonaisvaltaisemmalle teoreettiselle taustalle, jossa
teknologinen ja suunnitteluteoreettinen tarkastelu yhdistyisivät, on todettu
tarve myös aiemmissa tutkimuksissa (Kahila-Tani, 2015). Yksi tällainen on laajennetun kaupunkisuunnittelun konsepti (kts. kpl 1.2, s.16), joka rakentuu perinteisen osallistuvan suunnittelun varaan laajentaen sitä tuomalla mukaan
myös teknologian ulottuvuuden (Staffans & Horelli, 2014; Wallin, 2019). Tämä
tutkimus jäsentää sosiaalisen median rooleja laajennetussa kaupunkisuunnittelussa ja vie näin teknologiasidonnaista suunnitteluteoreettista keskustelua askeleen eteenpäin.
Älykästä vuorovaikutteista kaupunkisuunnittelua tarkasteleva teoreettinen ja
empiirinen tutkimus rakentaa uutta teoreettista tulkintaa ja jäsennystä vuorovaikutteisen ja kollaboratiivisen suunnitteluteorian lähestymistapojen varaan.
Sen eräs tutkimuspolku tarkastelee erityisesti tietoteknologian ja suunnitteluprosessien eri vaiheissa tapahtuvien kommunikatiivisen toiminnan välisiä yhteyksiä pyrkien samalla kehittämään käytäntöä hyödyttävää toimintamallia ja
vuorovaikutteisen suunnittelun tukijärjestelmää, joka ratkaisisi osallistuvan ja
yhteistoiminnallisen suunnittelun haasteita. (Staffans, Kahila-Tani, Geertman,
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Sillanpää & Horelli, 2020; Staffans, Kahila-Tani & Kyttä, 2020) Aihe liittyy
myös älykaupunkikonseptiin (smart city), jonka kehittämisessä kansalaisnäkökulma on ollut heikosti näkyvissä (Staffans & Horelli, 2014; Cardullo & Kitchin,
2019). Oma tutkimukseni tuo tähän tutkimuspolkuun nyt mukaan sosiaalisen
median roolit ja niiden kytkeytymisen laajennettuun kaupunkisuunnitteluun.
Sosiaalinen media korostaa ihmislähtöistä näkökulmaa älykaupunkien kehittämisessä ja voi auttaa tasapainottamaan älykaupunkien ylhäältä alas ohjautuvaa
teknologia-ajattelua. Teknologiaorientoituneen suunnittelukulttuurin malli voi
auttaa älykkään vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun konseptin kehittämisessä ja tutkimuksessa tarjoamalla systemaattisen kehyksen teknologian vaikutusten arviointiin kaupunkisuunnittelun kulttuureissa.

6.3

Tutkimuksen käytännön merkitys

Sosiaalisen median käytön ja siihen liittyvien kokemusten tutkiminen ja empiirinen avaaminen voi vaikuttaa vuorovaikutteisen suunnittelun käytäntöihin herättämällä toimijoita pohtimaan toimintatapojaan. Käytännön näkökulmasta
tutkimukseni tulokset ovat nostaneet esiin erityisesti tarpeen sosiaalisen median käytön suunnitelmallisuudelle ja vuorovaikutuksen johtamiselle. Vaikuttaa siltä, että tutkimukseni on jo prosessin aikana lisännyt keskustelua sosiaalisen median käytöstä kaupunkisuunnittelussa. Erityisesti kyselytutkimus herätti
vastaajia reflektoimaan sosiaalisen median roolia kaupunkisuunnittelussa ja
sain myös spontaania palautetta aiheen tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta. Ilman huomion laajempaa suuntaamista sosiaalisen median rooliin, toimintatavat kehittynevät henkilösidonnaisesti, kuten tutkimuksissa on havaittu. Tutkimukseni aikana toteuttamani aktiivinen tiedeviestintä sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter, blogi) ja puheenvuorot kaupunkisuunnittelijoille
suunnatuissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa ovat nähdäkseni lisänneet tutkimukseni käytännön merkitystä ja mahdollistaneet toimijoiden välisen kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen.
Vaikka tämä tutkimus ei voi tuottaa suoranaisia suosituksia sosiaalisen median käytölle, haluan kannustaa suunnitteluorganisaatioita suunnitelmallisuuteen sosiaalisen median käytössä ja huomioimaan seuraavia seikkoja:
-

Kaupunkisuunnittelun käyttöön kannattaa laatia omat sosiaalisen
median ohjeet, joissa luodaan yhteiset pelisäännöt ja varaudutaan
haastaviin tilanteisiin. Suunnitelmallisuus voi turvata kaupunkisuunnittelijoiden työhyvinvointia.

-

Sosiaalisen median käytölle kannattaa asettaa tavoitteet. Kaupunkisuunnittelun kontekstissa tavoitteet liittyvät sekä suunnittelun
tavoitteisiin että laadukkaan vuorovaikutuksen ja osallisuuden tavoitteisiin.

-

Sosiaalinen media voi palvella kaupunkisuunnittelua kolmessa eri
roolissa: viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä, kansalaisten
omaehtoisen osallistumisen alustana sekä arkielämän käytäntöjä
ja toimintaa heijastavan informaation lähteenä. Näiden roolien
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suhde organisaation vallitsevaan suunnittelukulttuuriin kannattaa tunnistaa.
-

Sosiaalisen median käyttö vaatii resursseja, aikaa, henkilöitä,
osaamista ja välineitä. Vertaistuella on suuri merkitys. Sosiaalinen
media voi toimia kanavana hyvien käytäntöjen jakamiselle19.

Käytäntölähtöinen, kaupunkisuunnittelijoiden näkökulmaa painottava lähestymistapani korostaa tarvetta toimivien ja tehokkaiden sähköisen vuorovaikutuksen menetelmien ja työkalujen kehittämiselle. Kehittämäni teknologiaorientoituneen suunnittelukulttuurin malli voi palvella näiden työkalujen kehittämistä käyttökontekstin analysoinnin apuvälineenä. Suunnittelun tukijärjestelmien kehittämisessä tulisi katse kääntää suunnittelun eri tietolähteiden ja -järjestelmien yhteentoimivuuteen. Kahila-Tanin (2015) väitöskirjassaan esittämää
vuorovaikutteisen suunnittelun tukijärjestelmän (participatory planning support system, PPSS) konseptia tulisi siis tästä näkökulmasta katsottuna kehittää
siten, että järjestelmään voidaan tuoda erilaisia informaation lähteitä. Tärkein
tämän tutkimuksen esiin nostama kehittämiskohde on yhteentoimivuus tietomallipohjaisen kaava- ja suunnitelmatiedon kanssa.
6.3.1

Merkitys lainsäädännön kannalta

Kehittämäni teknologiaorientoituneen suunnittelukulttuurin malli voisi olla
hyödynnettävissä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä, mikäli
lainsäädännön vaikutuksia halutaan arvioida digitalisaation näkökulmasta systeemisenä suunnittelukulttuurin muutoksena. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki on suhteellisen välineriippumaton, mikä mahdollistaa erilaisten digitaalisten välineiden joustavaa hyödyntämistä vuorovaikutuksessa ja osallistumisessa. Mikäli käynnissä olevan lakiuudistuksen myötä tullaan tarkemmin
säätämään digitaalisten järjestelmien toteutukseen liittyvistä seikoista, tulee
myös sosiaalinen media ottaa tarkastelun kohteeksi kaikissa kolmessa käyttötarkoituksessaan: informaation lähteenä, vuorovaikutuksen ja viestinnän välineenä sekä itseorganisoitumisen kanavana. Tällöin tutkimukseni tuottama tieto
sosiaalisen median käytön nykytilanteesta nousee relevantiksi myös lainsäädännön näkökulmasta.
Viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta olennaista on huomioida, että
sosiaalinen media on vakiintumassa osaksi sähköisen osallistumisen työkalupalettia. Lainsäädännön valmistelussa ja kansallisissa digitalisaatiohankkeissa tulisi harkita, miten epävirallinen ja virallinen informaatio voitaisiin nykyistä paremmin yhdistää tai linkittää tietojärjestelmissä. Lisäksi lakiuudistuksessa tulisi huomioida sosiaalisen median myötä lisääntyvä kansalaisten omaehtoinen
osallistuminen. Suunnittelujärjestelmän ja lainsäädännön kehittämisessä tulisi
kuntalain hengessä pyrkiä ratkaisemaan, miten kuntalaisten oma-aloitteinen
toiminta integroituu hallintojohtoiseen kaupunkisuunnitteluun.

19

Esimerkiksi Facebookissa toimiva Vuorovaikutussuunnittelijat-ryhmä ja Sosiaalinen media &
kaupunkisuunnittelu -ryhmä ovat hyviä kanavia kokemusten vaihtamiseen.
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6.4

Tutkimuksen ja tutkimustulosten luotettavuus

Tutkimusaineistojen erilaisen luonteen vuoksi arvioin seuraavassa erikseen Sipoon tapaustutkimusten ja kyselytutkimuksen vaikuttavuutta ja luotettavuutta.
Tapaustutkimusten tulokset kuvaavat vuorovaikutteista kulttuuria sekä sähköisen osallistumisen ja sosiaalisen median roolia yhdessä Suomen kunnassa. Kyselytutkimus puolestaan antaa laajemmin tietoa eri kunnista, mutta ei edusta
kaikkia Suomen kuntia, koska aineisto on harkinnanvarainen näyte. Valittujen
menetelmien vuoksi tulosten yleistettävyyteen liittyy epävarmuuksia, mutta toisaalta monimenetelmäinen tutkimusote avaa näkökulmia aiheeseen eri suunnilta (syvällisesti yksittäisen kunnan näkökulmasta ja yleispiirteisesti useiden
kuntien näkökulmasta), joten katson menetelmien tukevan ja täydentävän toisiaan.
6.4.1

Sipoon tapaustutkimusten vaikuttavuus ja luotettavuus

Perinteiset tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden arviointikriteerit, validiteetti ja reliabiliteetti, eivät sovellu toimintatutkimuksen arviointiin. Koska toimintatutkimus on luonteeltaan reflektoivaa ja käytännönläheistä, korostuu tulostenkin arvioinnissa pragmatistinen käsitys totuudesta. Voidaan jopa kysyä,
onko kysymys luotettavuudesta vai tulisiko sen sijaan tarkastella tulosten käyttökelpoisuutta, uskottavuutta vai kenties pätevyyttä. (Huttunen, Kakkori, &
Heikkinen, 1999)
Olen arvioinut Sipoon tapaustutkimusten tuloksia tutkimusprosessin aikana
vuorovaikutteisesti reflektoiden prosessiin osallistuneiden asiantuntijoiden
kanssa sekä Nikkilän kulttuurikartoitusprosessin arviointikyselyllä, jonka tuloksia olen käsitellyt erillisessä kirja-artikkelissa (Nummi, 2017b). Väitöskirjassa esittämiäni tapaustutkimusten tuloksista ja johtopäätöksistä olen puolestaan pyytänyt palautetta Sipoon kunnan kaavoittajilta. Tutkimukseen osallistuneet asiantuntijat (neljä henkilöä) ovat lukeneet luvun 3 tulokset ja kommentoineet niitä. Saadun palautteen perusteella olen edelleen jatkokehittänyt tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten esittelyä.
Sipoon tutkimusprosessin aikana, syksyllä 2015, toteutettu arviointikysely
kartoitti Nikkilän kulttuurisuunnitteluprosessiin osallistuneiden kokemuksia
uudenlaisesta toimintatavasta. Kyselyn hetkellä toinen tapaustutkimukseni,
Kysymys Nikkilästä -kysely oli jo toteutettu, mutta Muistojen Nikkilä -tapaustutkimus oli vasta suunnitteluvaiheessa. Yleisesti ottaen arviointikysely osoitti,
että toteutetuilla interventioilla oli ollut vaikutusta toimijoiden oman työn sisällön rikkauteen, näkemyksiin Nikkilästä ja sen suunnittelusta sekä yksiköiden
väliseen yhteistyöhön. Asukasvuorovaikutuksen määrän ja laadun arvioitiin parantuneen, ja Kysymys Nikkilästä -karttakyselyä vastaajat pitivät yhtenä onnistuneimmista projektin aikana sovelletuista osallistumismenetelmistä: Kaikki
vastaajat pitivät Kysymys Nikkilästä -kyselyä erittäin tai melko onnistuneena
asukasvuorovaikutuksen kannalta. (Nummi, 2017b) Näyttää siis siltä, että tapaustutkimus oli suunnitteluorganisaation toimijoiden näkökulmasta myöntei-
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sessä mielessä vaikuttava ja se muutti Sipoon suunnittelukulttuuria lisäten vuorovaikutteisuutta. Vaikutus toimijoiden asenteisiin Nikkilää kohtaan osoittaa
myös sen, että prosessissa tapahtui oppimista ja ajattelun muuttumista.
Muistojen Nikkilä -projektin vaikuttavuuden arviointi tapahtui tiiviissä yhteistyössä Sipoon yleiskaavoituksen kanssa. Projektin käynnistäminen oli jo sinänsä reaktio aktiivisten asukkaiden esiin nostamaan kysymykseen vanhojen
rakennusten arvostuksesta, ja prosessin myötä yleiskaavoitus sisällytti rakennetun kulttuuriympäristön arvostuksen osaksi Nikkilän kehityskuvaa. Interventiolla oli siis vaikutus ainakin strategiseen suunnitteluun. Jatkossa jää nähtäväksi, minkälainen vaikutus on ollut Nikkilän jatkosuunnitteluun, kaavarunkoon ja rakennusinventointiin. Paikalliset toimijat eivät saamani palautteen perusteella vielä usko kunnan tahtotilan muutokseen kulttuuriperinnön suojelemisessa, mistä kertoo myös tuore kuntalaisaloite Sipoon kunnan kiinteistöstrategian asukaslähtöisyyden parantamisesta (Luukkanen, Tomminen, Niemelä, &
Seppänen, 2019).
Koska toimintatutkimus on aina tiettyyn kontekstiin ja aikaan sidottua, eikä
sen tarkoituksena ole tuottaa yleistettävää tietoa (Huttunen ym., 1999), eivät
Sipoonkaan tapaustutkimuksen tulokset ole yleistettävissä muihin Suomen
kuntiin. Ne kertovat yhden tarinan, joka on Suomen mittakaavassa erityislaatuinen suunnittelukulttuurin muutoksen nopeuden ja vuorovaikutteisuuden asteen näkökulmasta. Sipoon tapaustutkimukset antavat kuitenkin tietoa, minkälaisia kysymyksiä voi liittyä sähköisen osallistumisen luonteeseen ja soveltamiseen vastaavan tyyppisissä organisaatioissa ja tilanteissa, sekä minkälaisia kysymyksiä sähköisen osallistumisen kehittämiseen liittyy vuorovaikutteisessa,
paikkojen merkityksellisyyttä korostavassa kaupunkisuunnittelussa.
6.4.2

Kyselytutkimuksen luotettavuus

Artikkelissa 5 esittelemäni kyselytutkimuksen tulosten yleistettävyyttä heikentää näyteaineiston keruutapa. Aineisto on luonteeltaan harkinnanvarainen
näyte, koska se on kohdistettu tietylle, tutkimuksen tarpeisiin sopivalle vastaajaryhmälle. Lisäksi, koska kysely toteutettiin avoimena verkkokyselynä, on vastaajajoukko itsevalikoituva. Tällainen näyteaineisto ei tuota luotettavaa tietoa
tutkimuksen perusjoukosta, mutta lisää tukea johtopäätöksille voidaan saada
toistamalla tutkimus. (Vehkalahti, 2014) Tässä tutkimuksessa toteutettuun kyselyyn voidaan suhtautua tiettyä, sosiaaliseen mediaan myönteisesti suhtautuvan ryhmän näkökulmia avaavana aineistona. Toisaalta tässä tutkimuksessa kyselytutkimus on osa monimenetelmäistä kokonaisuutta, jossa eri menetelmät
täydentävät toisiaan. Luotettavuutta ja yleistettävyyttä voitaisiin parantaa toistamalla kyselytutkimus ja kohdentamalla se paremmin perusjoukkoa, kaikkia
Suomen kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleviä vastaamaan. Kyselytutkimusta täydentävä asiantuntijatyöpaja voidaan nähdä tutkimuksen luotettavuutta parantavana täydentävänä tutkimusmenetelmänä.
Tutkimuksen validiteetti, eli kysymys siitä, mittaako tutkimus oikeita asioita,
on kyselytutkimuksen pätevyyden keskeinen arviointitapa (Vehkalahti, 2014).
Kyselytutkimukseni tarkoituksena oli saada tietoa sosiaalisen median käytöstä
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kaupunkisuunnittelussa ja suunnittelijoiden siihen liittämistä kokemuksista ja
odotuksista. Sosiaalisen median käsitteen epäselvyyden vuoksi erityisesti kyselytutkimuksen osalta käytetyn menetelmän ja saatujen tulosten validiteetti on
jonkin verran epävarmaa. Kyselyn avovastauksista kävi muun muassa ilmi, että
perinteiset karttakyselyt mielletään sosiaaliseksi mediaksi. Tässä tutkimuksessa
käytetyn sosiaalisen median määritelmän mukaan yksisuuntaisia kyselymenetelmiä ei katsota osaksi sosiaalista mediaa, koska ne eivät mahdollista käyttäjien
välistä vuorovaikutusta. Kyselyvälineet kuitenkin ovat kehittyneet entistä monipuolisemmiksi, eikä rajanveto ole niin yksiselitteistä. Esimerkiksi sellaiset kyselyt, joissa käyttäjät voivat nähdä ja kommentoida muiden käyttäjien vastauksia, ovat jo hyvin lähellä sosiaalisen median sovelluksia.
Kysely kuitenkin tavoitti melko hyvin kaupunkisuunnittelun parissa toimivia
henkilöitä, ja kysymykset antoivat relevanttia tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tapaustutkimukset puolestaan vahvistivat kyselytutkimuksen tulosten ja johtopäätösten validiteettia antamalla omalta osaltaan lisätietoa sosiaalisen median
suunnittelukäytön taustoista, vuorovaikutteisesta suunnittelukulttuurista ja sosiaalisen median käytöstä osana sähköisen osallistumisen prosessia käytännössä.

6.5

Jatkotutkimuksen aiheita

Tutkimukseni tarkastelee sähköistä osallistumista ja sosiaalista mediaa kaupunkisuunnittelun ja -suunnittelijoiden näkökulmasta. Suomalaisten kaupunkisuunnittelun käytäntöjen ja suunnittelijoiden työtehtävien tarkempi empiirinen tutkimus edistäisi suunnittelijakäyttäjien tarpeiden huomioimista sähköisen osallistumisen kehittämisessä. Käytäntöjen kehittämisen näkökulmasta on
jatkossa tärkeää tutkia aihetta lisää myös kuntalaisten, asukkaiden ja muiden
toimijoiden näkökulmista. Syvällisempi suunnitteluteoreettinen analyysi yhdistettynä sosiaalisen median kaupunkisuunnittelukeskustelujen analysointiin
voisi esimerkiksi auttaa ymmärtämään paremmin suunnittelijoiden ja suunnitteluorganisaation roolia sosiaalisen median keskusteluissa sekä luomaan toimivampia sosiaalisen median linjauksia ja ohjeita. Tällaisessa tutkimuksessa sosiaalinen verkostoanalyysi auttaisi tunnistamaan verkkokeskusteluissa esiintyviä
toimijoita, tunnistamaan mielipidevaikuttajia sekä toimijoiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi erilaisten sosiaalisen median data-analyysimenetelmien testaaminen käytännön suunnitteluhankkeissa auttaisi viemään eteenpäin käyttäjien
tuottaman informaation hyödyllisyyden arviointia ja suunnittelua tukevien työkalujen kehittymistä.
Teknologiaorientoituneen suunnittelukulttuurin mallin soveltuvuus erilaisten
teknologisten innovaatioiden ja suunnittelukulttuurin välisten vuorovaikutussuhteiden tunnistamiseen ja arviointiin tulisi testata. Tästä olisi nähdäkseni erityistä hyötyä rakennetun ympäristön digitalisaatiokehityksen ja käynnissä olevan maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen systeemisten vaikutusten arvioinnissa.
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Erilaisia suunnittelukulttuureja sähköisen osallistumisen näkökulmasta avaavat tapaustutkimukset ovat tarpeen, jotta voidaan laajentaa ymmärrystä erilaisten kuntien toimintatavoista ja periaatteista. Sosiaalisen median näkökulmasta
keskeistä on tarkastella kuntalaisen roolia suunnittelukulttuurissa. Suunnittelukulttuurin käsite ei anna siihen suoraan vastauksia, vaan vastauksia pitää etsiä suunnittelun paradigmoista, joita organisaatioissa toteutetaan. Tarkasteluja
tarvitaan eri kokoisten kuntien ohella suunnittelun eri mittakaavatasoilta ja erityyppisiltä alueilta: kasvavilta kaupunkiseuduilta, väestömäärältään suppenevilta alueilta ja maaseutumaisilta alueilta. Esimerkiksi kaupunkiseututason suunnitteluun osallistuminen on ajankohtainen kysymys ja liittyy maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa määriteltävään kaavajärjestelmään.
Sähköisen osallistumisen kehittämistä edistäisi kaupunkisuunnittelun sähköisen osallistumisen arviointikehikko, jonka avulla voitaisiin paremmin tunnistaa menetelmien heikkoudet ja vahvuudet. Tällaisen arviointimenetelmän
voisi laatia tutkimuksessa kehitettyjä malleja soveltaen (esim. Porwol ym.,
2018; Tambouris ym., 2015). Arviointikehikko tukisi vuorovaikutteisen sähköisen suunnittelun jälkiarviointia ja mahdollistaisi digitaalisten osallistumis- ja
suunnittelumenetelmien systemaattisemman kehittämisen.
Juuri nyt, vuonna 2020, elämme sähköisen osallistumisen ja sosiaalisen median kannalta erityistä aikaa, kun maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on
pakottanut suomalaisetkin eristäytymään sosiaalisista kontakteista. Hallituksen määräämä poikkeustilanne on pakottanut kuntia siirtämään sekä palveluita
että vuorovaikutusta entistä enemmän verkkoon. Perinteisten asukastilaisuuden peruminen on tehnyt näkyväksi sen, kuinka suurelta osin kaavoituksen ja
kaupunkisuunnittelun osallistumiskäytännöt lopulta perustuvat kasvokkaiseen
vuorovaikutukseen. Toimintatapoja kehitetään nyt pakon edessä ja moni uusi
sähköinen osallistumisen tapa voi jäädä pysyväksikin. Aiempi tieto, kuten tämän tutkimuksen tulokset saattavat vanhentua nopeasti. Tästä syystä pidän
erittäin tärkeänä koronapandemian vaikutusten tutkimista sähköisen osallistumisen ja kansalaisten osallisuuden näkökulmista.
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Elämme digitalisaation aikakautta. Nopeasti kehittyvä teknologia
muuttaa arkea ja elinympäristöä tarjoten uudenlaisia toiminnan ja
vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Vaikka sosiaalinen media on osa
monen suomalaisen arkea, hakee se vielä paikkaansa suomalaisessa
kaupunkisuunnittelussa.
Laajennetussa kaupunkisuunnittelussa, jossa ihmisten omaehtoinen
osallistuminen ja arjen käytännöt on otettu osaksi suunnittelua ja tietoja viestintäteknologian mahdollisuuksia hyödynnetään laajasti ja
älykkäästi, sosiaalisella medialla on kolmitahoinen rooli. Se voi toimia
osallistuvan suunnittelun vuorovaikutusvälineenä, kansalaisten
itseorganisoitumisen alustana sekä arkielämää heijastelevan
informaation lähteenä.
Erityisesti itseorganisoituvan ja hallitsemattoman luonteensa vuoksi
sosiaalinen media on vaikeasti sovitettavissa vallitsevaan
suunnittelukulttuuriimme. Tämä tutkimus esittää, että sosiaalisen
median eri roolit kannattaa kuitenkin ottaa huomioon matkalla kohti
tulevaisuuden älykästä kaupunkisuunnittelua, jotta avoimen ja
vuorovaikutteisen kansalaisyhteiskunnan voimavarat voisivat
monipuolisemmin kanavoitua kaupunkisuunnitteluun.
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