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Tavoite 1: 

Tuottaa Asuinympäristön tulevaisuuspolku -malli 
lähiöiden/keskustaajamien tulevaisuuden vision 
laadintaan ja alueiden kehitystyön tueksi



Asuinympäristön tulevaisuuspolku -malli
Sitowisen yhdessä Collaplanin kanssa ideoima Asuinympäristön tulevaisuuspolku –malli toimii alueen asukkaiden 
kansalaisjärjestöjen, virkamiesten ja palveluntarjoajien yhteiskehittämisen mallina. Mallissa on hahmoteltu lähiöiden ja 
keskustaajamien kehityspolku nykytilan kuvauksesta alueen vision kehittämiseen. 

Malliin tulee suhtautua mahdollisen prosessin esimerkkinä, ja sitä kannattaa räätälöidä kohteeseen ja prosessiin 
sopivaksi: mallista voi poistaa tai siihen voi lisätä kohdekohtaisesti tarvittavia vaiheita.  Malli sopii toteutettavaksi 
kaupunkisuunnitteluhankkeissa esimerkiksi ennen alueen kaavoitusta tehtävässä visioinnissa. 

Mallin eri vaiheet alueen kehittämiseksi ovat:

▪ nykytilan kuvaus
▪ aikaisemmat strategiat 
▪ kehittämisen resurssit 
▪ alueen toimijat
▪ tulevaisuustieto
▪ benchmarkkaus
▪ yhteiskehittäminen
▪ kommentointi
▪ yhteinen tavoite, visio.



Asuinympäristön tulevaisuuspolku -malli
Asuinympäristön digitaalisuus -hankkeessa tulevaisuuspolku yhdistettiin Collaplanin jokaiselle case-kaupungille 
räätälöityyn nettisivuun (Astuplan). 



Tavoite 2: 

Lähiön/keskustaajaman kehitystä tukevien 
digitaalisten palvelujen/digitaalisuutta tukevien 
toimintatapojen ideoiminen palvelumuotoilun 
avulla



Digialustojen kehittäminen palvelumuotoilumenetelmin
Hankkeessa tunnistettiin keskeisiä, yleisiä kriteerejä digitaalisten alustojen suunnitteluun. Hankkeen lopputuloksena 
tuotettiin tarkistuslista digitaalisten alustojen tai sovellusten ideointi- ja suunnitteluvaiheeseen. Listan tarkoituksen on toimia
keskustelun herättäjänä ja yleisenä tarkistuslistana asioista, jotka on syytä selvittää alustan ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. 
Digialustojen kehittämistä varten järjestettiin työpaja, jossa hyödynnettiin palvelumuotoilumenetelmiä. 

Työpajassa käytettiin digitaalisen työkalun käytön palvelupolkua



Digitaalisten työkalujen kehittämisehdotuksia
Tiedonsaanti palvelusta
▪ Tiedonsaanto palvelusta on olennaisinta, jotta tavoitetaan henkilöt ja kohderyhmä löytävät kanavan. Voi helposti 

käydä niin, että alustan toimivuuteen panostetaan, mutta sen käyttöaste jää valitettavan vähäiseksi. 
▪ Palvelun monikanavainen markkinointi , esim. sosiaalisessa mediassa (Facebook-ryhmät, Instagram jne.), koulujen ja 

muiden paikallistoimijoiden kautta, ilmaisjakeluissa, järjestötoimijoille, aluefoorumeissa, monipuolisesti verkossa, 
mahdolliset maksulliset mainokset

Kirjautuminen ja moderointi
▪ Alustan muunneltavuus tärkeää Sen tulee mahdollistaa erilaiset kirjautumisen käytännöt ja tasot 
▪ Yleensä ilman kirjautumista olevat alustat saavat enemmän käyttäjiä ja anonyymi palautteenanto koetaan hyvänä. 
▪ Optiona kirjautuminen jos halutaan sähköpostiin tai puhelimeen henkilökohtaisia tiedotteita suunnittelun 

etenemisestä (mikäli palvelin taipuu tähän).
Sisältö ja muiden kantoihin tutustuminen
▪ Case-kaupunkikohtaisen digialustan käytön etuna, että kaikki tieto hankkeesta tai alueen kehittämisestä yhdellä 

alustalla. 
▪ Sisällön osalta toivotaan läpinäkyvyyttä ja paikallisia tarinoita/blogitekstejä. Sivuja kannattaa päivittää säännöllisesti 

ja pitää muutenkin elävinä. 
▪ Alustan tulisi myös tukea muita kielivaihtoehtoja, kuten ruotsia, englantia ja tilanteen mukaan myös muita kieliä. 

Esimerkiksi kaupungilla käytössä olevan alustan sivurungon tulisi olla samanlainen kaupungin eri hankkeesta 
riippumatta, jotta sivuston käyttäjä tottuu sivun rakenteeseen. 



Digitaalisten työkalujen kehittämisehdotuksia
Sisältö ja muiden kantoihin tutustuminen (jatkoa)
▪ Selkeä kieli ja tapa esittää asioita tärkeää. Alustan tulee olla mobiilioptimoitu ja mielellään käytettäessä monilla 

kielillä.
▪ Peukuttaminen tai muu helppo kannanotto hyvä ja helppo tapa ottaa kantaa. 
▪ Moderointi:  asiallisen sisällön varmistaminen ja moderaattorin mahdollisuus kysyä kysymyksiä ja tehdä aloitteita
▪ Erilaisilla värikoodauksia apuun luokitteluun ja sisällön hahmottamiseen. 
Oman kannan jättäminen
▪ Karttaominaisuus on kätevä tapa kerätä tietoa paikkaan sidotusti. Tämä ominaisuus saattaa olla monelle uusi, joten 

sivustolle tarvitaan selkeät ohjeet. Sivustolla tulee olla mahdollisuus myös avointen kommenttien jättämiselle. 
▪ Alustan suunnittelussa tulisi huomioida rajapintojen yhteensopivuus kaupungin- ja tarvittaessa myös muiden 

organisaatioiden tuottamien kartta- ja tietopalvelujen suhteen.
Lopetus ja tieto etenemisestä
▪ On tärkeää, että sivustolla vieraileva saa hyvän kokonaiskäsityksen siitä, missä mennään hankkeen osalta, eli mitä on 

jo tehty ja mitä tulee tapahtumaan (kehittämispolku). 
▪ Tapahtumakalenteri, jossa on nähtävillä mahdolliset tulevat tapahtumat, on hyvä lisäys digialustalle. 
▪ Tapahtumien muistiinpanot ja muut aineistot tulee viedä alustalle tapahtuman jälkeen. 



Tarkistuslista digialustan tarvittavista ominaisuuksista



Digitaalisuuden hyödyt
Asuinympäristön suunnittelussa digitaalisten palveluiden hyötynä on, että alueen suunnitelmat löytyvät yhdestä 
paikasta. Kommentointi ja ideointi on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta, jolloin osallistuminen ja tutustuminen 
muiden näkemyksiin helpottuu. Osallistumismahdollisuuksia ja -välineitä on hyvä olla useita. Tällä hetkellä koetaan 
tarvetta sekä kasvokkaiselle vuorovaikutukselle että digipohjaisille osallistumismahdollisuuksille, vaikkakin 
digivälineiden käytön yleistyessä kasvokkainen vuorovaikutus vähenee.



Tavoite 3: 

Kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntäminen 
asuinympäristön kehittämisessä ja digitaalisten 
palvelujen suunnittelussa



Osallistavalla suunnittelulla pyritään käyttäjälähtöisyyteen

Asukkailla ja muilla toimijoilla on paljon annettavaa alueen suunnitteluun. Yhteistyöllä varmistetaan käyttäjälähtöisyys, 
kun asukas tai ”käyttäjä” kertoo itse, mitä suunnitteluratkaisut voisivat olla. Osallistavassa suunnittelussa mukaan 
otetaan ne ihmiset, joihin suunnittelun lopputulos tulee vaikuttamaan. Osallistava suunnittelu parantaa yksilön 
arvostuksen ja kuuluvuuden tunnetta, tukee muutosmyönteisyyttä ja sitouttaa prosessiin. 



▪ Työpajat ja kasvokkainen yhteiskehittäminen onnistui hankkeessa erinomaisesti, mutta digitaalisen alustan 
käyttöaste jäi matalaksi. Osittain tämä selittyy hankkeen haasteellisella aikataululla, jonka johdosta kaupungeilla ja 
case-kohteiden asukkailla ei ollut riittävästi aikaa tutustua alustaan. 

▪ Case-kaupungeille räätälöityjä nettisivuja (Astuplan) hyödynnettiin lähinnä vuorovaikutustilaisuuksissa kommenttien 
ja näkemysten dokumentoimiseen. Myönteiseksi koettiin kuitenkin se, että hankkeessa kokeiltiin ja pilotoitiin 
kehitysvaiheessa olevaa digialustaa ja tuettiin kaupunkilaisten digiosallistumista. 

▪ Hanke toimi osassa case-kohteista myös hyvänä herättelijänä laajemman lähiöiden kehitysohjelman 
käynnistämiselle. 



Tavoite 4: 

Tuottaa kehitysehdotuksia ja suosituksia 
asukaslähtöisestä asuinympäristön kehittämisestä 
ja digitaalisten palvelujen suunnittelusta



Digitaalisuuden haasteet
Suurimmaksi haasteeksi nousi digiosaamisen yksilölliset erot ja se, kuinka kiinnostuneet saavat tiedon digialustasta. 
Haasteena on myös se, kuinka saada periaatteessa kehittämistyöstä kiinnostuneet käyttämään alustaa ja jättämään 
näkemyksensä alustalle. Motivoinnilla ja alustan helppokäyttöisyydellä on merkittävä rooli asukkaiden ja muiden 
toimijoiden aktivoinnissa. Myös markkinoinnilla ja viestinnällä on suuri merkitys, jotta tietoa alustan olemassaolosta 
saadaan levitettyä. 



Kehitysehdotuksia 1/2

Hankkeen aikana nousi esiin paljon hyviä käytäntöjä osallistavaan suunnitteluun liittyen, jotka kannattaa huomioida tulevien 
hankkeiden vuorovaikutuksessa.  

▪ Prosessin alussa on hyvä tarkentaa yhteiset suunnittelun tavoitteet ja tehdä ne selväksi eri osapuolten kanssa. Vuorovaikutuksen
haasteena on usein, että osallistuja ottaa kantaa asioihin, joita ei kyseisessä prosessissa käsitellä. Näin voidaan saada näkemyksiä 
asioista, joita ei voida huomioida. Tämä saattaa lisätä asukkaiden kokemusta siitä, että heidän näkemyksillään ei ole merkitystä. 

▪ Kasvokkaisen vuorovaikutuksen suunnittelussa on hyvä valita mahdollisimman matalan kynnyksen osallistamistapa. Parhaassa 
tapauksessa fasilitoijat voivat mennä paikan päälle alueelle tavoiteltavien henkilöiden luokse. Myös ajankohta kannattaa varata 
siten, että se sopii mahdollisimman monelle, esim. päivällä toteutettaviin tilaisuuksiin on vaikea houkutella työssäkäyviä. 

▪ Osallistamisessa kannattaa hyödyntää monipuolisesti eri vuorovaikutusmenetelmiä ja -kanavia. Parhaita tuloksia syntyy 
yhdistämällä digitaaliset alustat kasvokkaiseen vuorovaikutukseen. Mikäli kohderyhmä tunnistetaan vaikeasti tavoitettavaksi, on 
osallistumisesta tehtävä mahdollisimman helppoa, kuten menemälle paikan päälle tavoiteltavien henkilöiden luokse. Myös 
tunnettujen digitaalisten työkalujen, kuten Facebookin, käyttö mahdollistaa keskustelun ajasta ja paikasta riippumatta. 



Kehitysehdotuksia 2/2

▪ Yhteiskehittämisessä on tärkeää huomioida, että kaikkia kehittämiseen liittyviä tahoja kuullaan yhteisen vision saavuttamiseksi, jotta 
kehittäminen alueella voidaan aloittaa. Digitaaliset alustat voivat olla toimivia yhteiskehittämisen välineitä, mutta myös ne tahot, 
jotka ovat digitaalisten välineiden tai netin saavuttamattomissa ovat tärkeä kuulemisen ryhmä. Heitä voidaan osallistaa
kehittämiseen mukaan palvelumuotoilun erilaisilla menetelmillä, kuten työpajoilla, haastatteluilla ja kyselyillä. 

▪ Digitaalisen työkalun tulisi olla muunneltavissa eri tyyppisiin hankkeisiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tähän liittyy myös alustan 
käytettävyyden vaatimus. Niin alustan moderoijina, kuin käyttäjinäkin on digitaidoiltaan hyvin erilaisia ihmisiä eri ammattiryhmistä. 

▪ Digitaalisuus mahdollistaa tietoaineistojen monipuolisuuden ja moninkertaistaa saatavilla olevan tiedon määrän. Haasteena onkin 
suunnittelun näkökulmasta lähinnä olennaisen tiedon erottaminen epäolennaisesta, sidosryhmiltä kerätyn tiedon yhdistäminen 
muuhun suunnitteluaineistoon ja tiedon analysoimisen ja esittämisen kehittäminen.

▪ Parhaisiin tuloksiin päästään jos tilaisuuksissa osallistujat käyttävät digialustaa itse. Näin kynnys käyttää alustaa jatkossa madaltuu. 

▪ Tämänkaltaiseen työhön, jossa kokeillaan uutta, on varattava riittävästi resursseja ja aikaa. 



Digityökalujen aikakaudella kansalaisten
aktiivisuutta ja osallistumista on mahdotonta
yrittää kontrolloida ylhäältä päin, sillä kansalaisten
dialogin käynti ja keskustelu on helppoa ja
itseohjautuvaa. Tämä koskee osallistumista
esimerkiksi asuinympäristön kehittämiseen mutta
myös muita yhteiskunnallisia tai poliittisia teemoja.
Keskustelulle voidaan kuitenkin asettaa tavoitteita
ja ohjata suunnittelun kannalta oleellisiin asioihin,
esimerkiksi esittämällä kohdennettuja kysymyksiä.


