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1 Johdanto 

Asuinympäristön digitalisuus -hanke käynnistyi huhtikuussa 2018 MAL-verkoston aloitteesta. MAL-
verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto. Verkoston 
toiminta perustuu valtion ja suurten kaupunkiseutujen kaupunkipolitiikkaan, seudullisen strategi-
sen suunnittelun edistämiseen ja jäsenseutujen vertaisoppimiseen. Mukana vuonna 2018 on 18 
kaupunkia tai kaupunkiseutua, Liikennevirasto sekä liikenne- ja viestintäministeriö, työvoima- ja 
elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä valtiovarainministeriö, asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ARA, sekä Suomen Kuntaliitto. Verkoston käytännön työtä koordinoidaan Tampereen 
kaupunkiseudun kuntayhtymästä.  

MAL-verkoston koordinaatio laati hanke-ehdotuksen tammikuussa 2016 työ- ja elinkeinoministe-
riön Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -kärkihankkeen (AIKO) Teemakohtaiset kaupunkiverkostot -
osioon nimellä Tulevaisuuden kaupunkiseudut - Elinvoimakunnat ja resurssiviisas yhdyskunta kau-
pungistuvassa Suomessa. Tulevaisuuden kaupunkiseudut -teemaverkosto jakaantuu neljään eri työ-
pakettiin, joista yksi on Tulevaisuuden asuntotuotanto. Sen yhtenä osana toteutettiin kesän 2018 
aikana Asuinympäristön digitaalisuus -hanke, minkä tarkoituksena on asukkaiden osallisuuden edis-
täminen oman asuinympäristön suunnitteluun ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen.  

Työhön valikoitui neljä case-kaupunkia eri puolilta Suomea: Turku (Pansio-Perno), Oulu (Rajakylä), 
Kuopio (Neulamäki) ja Kouvola (Rekola). Jokaisesta case-kaupungista mukaan hankkeeseen otettiin 
yksi rajattu asuinalue, jossa nähtiin potentiaalia alueen yhteiskehittämiselle asukkaiden ja muiden 
toimijoiden kanssa. Case-kaupunkien Astuplan-sivustoihin voi tutustua osoitteessa www.as-
tuplan.fi.  

Tähän raporttiin on koottu hankkeen tärkeimmät löydökset. Johdannon jälkeen kerrotaan osallis-
tavasta suunnittelusta ja digitaalisuudesta sekä avataan asuinympäristön tulevaisuuspolkua. Tämän 
jälkeen esitellään case-kohteiden kuvaukset, tavoitteet, työkalut ja mitä kohteissa tehtiin. Viimei-
sessä luvussa vedetään tuloksia yhteen ja kerrotaan kehittämisehdotuksia ja suosituksia jatkoa var-
ten. Raportin liitteenä on case-kohteiden aineistot, tiivistelmä hankkeesta, listaus digitaalisen vuo-
rovaikutustyökalun toiminnallisista ja teknisistä vaatimuksista ja Astuplan-alustan käyttöohjeet.  

Työ käynnistettiin huhtikuussa 2018 ja vietiin päätökseen syyskuussa 2018. Nopeatempoinen aika-
taulu mahdollisti digialustan koekäytön, mutta ei vielä kaikkien kehitysehdotusten viemistä toteu-
tukseen. Työtä ohjasi MAL-verkoston asettama ohjausryhmä sekä case-kaupunkien edustajat.  

 

Lisätietoja: 

Heli Suuronen, projektisuunnittelija, heli.suuronen@tampereenseutu.fi 
MAL-verkosto 

            Taika Tuunanen, vuorovaikutusasiantuntija, taika.tuunanen@sitowise.com 
Sitowise 

Jenni Lautso, toimialajohtaja, jenni.lautso@sitowise.com 
       Sitowise 
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1.1 Tavoitteet  

Asuinympäristön digitaalisuus -hankkeen tavoitteena on asukkaiden osallisuuden edistäminen 
oman asuinympäristön suunnitteluun ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Asuinympäristön 
digitaalisia palveluja kehitetään asukaslähtöisesti todelliseen tarpeeseen.  
 
Hankkeen tarkemmat tavoitteet ovat tiivistettävissä neljään kohtaan: 
 

1. Tuottaa Asuinympäristön tulevaisuuspolku -malli lähiöiden/keskustaajamien tulevaisuuden vi-
sion laadintaan ja alueiden kehitystyön tueksi 

2. Lähiön/keskustaajaman kehitystä tukevien digitaalisten palvelujen/digitaalisuutta tukevien toi-
mintatapojen ideoiminen palvelumuotoilun avulla 

3. Kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntäminen asuinympäristön kehittämisessä ja digitaalisten 
palvelujen suunnittelussa 

4. Tuottaa kehitysehdotuksia ja suosituksia asukaslähtöisestä asuinympäristön kehittämisestä ja 
digitaalisten palvelujen suunnittelusta 

Hankkeen kivijalkana on ajatus käyttäjälähtöisestä suunnittelusta, jolloin suunnitelmat vastaavat 
paremmin asukkaiden sekä muiden tarpeisiin ja toiveisiin. Hankkeen laajempana tavoitteena on 
vähentää alueellisen eriytymisen riskejä ja parantaa alueiden mainetta.  

2 Osallistava suunnittelu ja digitaalisuus 

 

   Kuva 1. Tunnelmia Kouvolan asukasillasta 

2.1 Osallistava suunnittelu  

Asukkailla ja muilla toimijoilla voi olla paljon annettavaa alueen suunnitteluun. Yhteistyöllä varmis-
tetaan suunnitelmien käyttäjälähtöisyys, kun asukas (”käyttäjä”) kertoo itse, mitä suunnittelurat-
kaisut voisivat olla. Osallistavassa suunnittelussa mukaan otetaan ne ihmiset, joihin suunnittelun 
lopputulos tulee vaikuttamaan.  
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Osallistava suunnittelu ottaa ihmiset mukaan kaupungin kehittämiseen ja tekee heistä oman 
elinympäristönsä asiantuntijoita. Osallistavassa suunnittelussa käyttäjä nähdään ihmisenä, joka voi 
aktiivisesti kertoa näkemyksiään siitä, mitä suunnitteluratkaisut voisivat olla. Osallistava suunnit-
telu parantaa yksilön kuuluvuuden ja arvostuksen tunnetta, tukee myönteistä suhtautumista muu-
tokseen ja sitouttaa prosesseihin ja toimenpiteisiin.  

Kuntalaiset voivat tuoda runsaasti resursseja hankkeeseen 

Tarkoituksena on, että kuntalaisella on mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun mahdol-
lisimman varhaisessa vaiheessa ja osana virallista prosessia. Tyypillisesti suunnitteluprosessissa vi-
rallinen osallistava osuus tapahtuu kahdessa vaiheessa:  

• suunnittelun aloitusvaiheessa, kun laaditaan esim. osallistumis- ja arviointisuunnitelma tai 
kartoitetaan nykytilaa tai suunnittelun tarpeita 

• suunnittelun luonnosvaiheessa, jonka jälkeen suunnitelma viimeistellään saadun palaut-
teen pohjalta.  

Kansalaisten osallistumismahdollisuudet kuuluvat demokratiaan, mutta hyödyttävät myös suunnit-
teluhankkeita: kuntalaiset voivat olla merkittäviä suunnittelun lisäresursseja ja tuoda runsaasti pai-
kallistietoa, osaamista ja innostusta hankkeeseen. Vuorovaikutuksen toteuttaminen vaatii riittä-
västi resursseja, mutta voi tuoda hankkeelle myös säästöjä prosessin sujuvoituessa ja mahdollisten 
valitusten vähentyessä.  

Osallistava suunnittelu on hyvä erottaa tiedottamisesta, joka on yksisuuntaista viestintää. Osallis-
tavaan suunnitteluun kuuluu molemminpuolinen osallistuminen ja mahdollisuus vaikuttaa ennalta 
määritettyyn asiaan. Suunnittelutyön alussa on tärkeää tunnistaa ne kysymykset, joihin toivotaan 
kannanottoa osallisilta. 

Osallistavan suunnittelun sidosryhmiä ovat esimerkiksi asukkaat, yrittäjät, järjestöt, virkamiehet ja 
päättäjät. Tässä työssä keskiössä olivat alueiden asukkaat, yrittäjät ja muut toimijat.  

Osallistamismenetelmiä on useita  

Menetelmiä osallistavan suunnittelun toteuttamiseksi on useita. Ne voidaan jakaa ainakin erilaisiin 
yhteiskehittämistilaisuuksiin (mm. työpajat, tilaisuudet, katugallupit), aineistonkeruumenetelmiin 
(mm. kyselyt, karttakyselyt, haastattelut), digitaalisiin vuorovaikutusalustoihin (mm. sosiaalinen 
media, erilaiset digitaaliset alustat) sekä havainnollistaviin menetelmiin (mm. virtuaalimallit, vi-
deot).  

Käytettävät menetelmät kartoitetaan sidosryhmien mukaan. Olennaista on miettiä, keitä halutaan 
tavoittaa ja kuinka tai missä se on mahdollista. Usein parhaisiin tuloksiin päästään soveltamalla 
useita eri menetelmiä työn aikana.  

 

Kuva 2. Hankkeen työpajoissa käytettiin myös perinteistä materiaalia digialustan lisäksi. 



 
 Loppuraportti  5/34 
Asuinympäristön digitalisuus -hanke 
  

  26.9.2018  
 
 

2.2 Digitaalisuuden mahdollisuudet osallistavassa suunnittelussa  

Digitaalisten työkalujen ja niiden käytön lisääntyminen kannattaa hyödyntää osallisten kanssa käy-
tävässä vuorovaikutuksessa. Digitaalisuutta voidaan hyödyntää osallistavassa suunnittelussa monin 
keinoin.  

Osallisuuteen ja kaupunkitilan yhteissuunnitteluun perustuvissa alustoissa keskiössä on: 
 

• Asukkaiden ja kaupungin/kunnan välinen vuoropuhelu ja viestintä 

• Alueen kehittämisen näkyväksi tekeminen 

• Suunnitelmien ja alueen visuaalinen esittäminen ja mahdollisuus vaikuttaa päätöksente-
koon 

• Aluetta koskevan viranomaispäätösten ja alueen kehittämisen ajallinen esittäminen  

• Yhteisöllisyyden edistäminen ja asukasaktivismin tukeminen  

• Demokratian edistäminen aluetta koskevassa päätöksenteossa (esim. osallistuva budje-
tointi) 

Asiakastyytyväisyyttä kuvaavat alustat sen sijaan mittaavat esimerkiksi tyytyväisyyttä palveluihin 
tai paikkojen miellyttävyyttä. Keskiössä on dialogin sijaan asukasdatan tuottaminen asiantuntijoi-
den käyttöön.  

Tiedon hallinta korostuu 

Digitaaliset työkalut, kuten Facebook ja muut sosiaalisen median kanavat, mahdollistavat kansalais-
ten spontaanin osallistumisen ja matalan kynnyksen kansalaisaktivismin. Kansalaiset voivat itse pe-
rustaa ryhmiä, joissa muun muassa jakaa tietoa ajankohtaisista uutisista ja keskustella eri aiheista. 
Tällöin painopiste siirtyy pelkästä kommentoinnista useamman ihmisen väliseen dialogiin ja ajatus-
ten vaihtoon. Esimerkiksi Lisää kaupunkia Helsinkiin – on hyvin aktiivinen Facebook-ryhmä, jossa 
käydään keskusteluja Helsingin kaupunkikehitykseen liittyen. Ryhmässä on lähes 18 000 jäsentä ja 
ryhmässä on päivittäin useita keskustelunavauksia. Ryhmään kuuluu monentyyppisiä kaupunki-
suunnittelusta kiinnostuneita ihmisiä, myös päättäjiä ja suunnittelijoita. Tämä lisää ryhmän vaiku-
tusmahdollisuutta, sillä keskustelunavauksia voidaan huomioida myös päätöksentekotasolla.  

Sosiaalinen media mahdollistaa myös muun muassa tilaisuuksien videoinnin verkkoon ja kansalais-
ten kommentoinnin etänä. Digitaalisuuden merkittävimpiä vahvuuksia on se, että osallistuminen 
hallinnollisista rajoista, ajasta ja paikasta riippumatta on mahdollista. Näin voidaan tavoittaa moni-
puolisemmin erityyppisiä ihmisiä. Digitaalisuus mahdollistaa osallistumisen virtuaalisesti myös niille 
henkilöille, jotka ovat muuten estyneitä osallistumaan (esim. liikuntarajoitteiset).  

Aineistot ja raportit voidaan säilyttää yhdellä digitaalisella alustalla, jolloin ne ovat helposti löydet-
tävissä ja luettavissa. Aineistot ovat yhdessä paikassa tutustuttavina. Tämä hyödyttää sekä suunnit-
telijoita että kansalaisia. 

Digitaalisuus mahdollistaa myös ketterämmän ja monipuolisemman tiedonkeruun. Esimerkiksi tie-
toja ja kommentteja voidaan kerätä karttakyselyohjelmilla suoraan paikkaan sidottuina. Tämä 
konkretisoi kokemustietoa. Karttaominaisuus mahdollistaa myös esimerkiksi maastokävelyt, joissa 
maastoon tutustuessa voi tehdä merkintöjä suoraan digipohjaiselle kartalle. Karttaominaisuudella 
voi tutustua myös muiden kantoihin kartalla. Digitaalisuus mahdollistaa myös virtuaaliset kaupun-
kikävelyt esimerkiksi vanhainkodeissa tai kouluissa.  

Digitaalisuus mahdollistaa tietoaineistojen laajemman keräämisen ja hyödyntämisen, mutta sa-
malla se tuo haasteita tietosuojaan, tiedon käsittelyyn ja omistajuuteen. Kysymykset korostuvat 
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etenkin kaupallisia alustoja hyödynnettäessä. Kerätyn datan tulisi olla hyödynnettävissä vielä alus-
tan käyttöoikeuden päättymisen jälkeenkin ja samalla tulee määrittää eri osapuolien vastuut mm. 
tietojen säilyttämisestä ja tietosuojasta. 

Alustan joustavuus on tärkeää 

Digitaalisen alustan joustavuus ja muunneltavuus erilaisiin käyttötarkoituksiin on tärkeää: sen 
käyttö pitäisi olla mahdollista eri ammattiryhmille ja erilaisilla ATK-taidoilla, ja sen pitäisi olla muun-
neltavissa erityyppisiin hankkeisiin. Kustomoimisen varjopuolena voidaan kuitenkin nähdä se, että 
se edellyttää käyttäjiltä aina huolellisempaa perehtymistä välineeseen, kuin valmiin palvelun 
käyttö. Alustan kustomointimahdollisuuden rajaaminen on suositeltavaa, sillä yhtä alustaa ei ole 
tarkoituksenmukaista yrittää sovittaa jokaiseen käyttötarkoitukseen. Kaupunkien haasteena on ko-
konaiskuvan muodostaminen digitaalisesta arkkitehtuurista, missä määriteltäisiin eri alustojen 
käyttötarkoitus, niiden hallinnalliset kysymykset, tietovirrat, tekniset ominaisuudet ja funktio kau-
pungin/seudun palveluarkkitehtuurissa.  

Tiedon esittäminen havainnollistavassa muodossa 

Suunnitelmia voidaan esitellä havainnollisilla 3D-virtuaalimalleilla ja esittelyvideoilla, joka on käyt-
täjäystävällinen, kuvia tai karttoja havainnollistavampi keino. Virtuaalimallien avulla on mahdollista 
kerätä myös palautetta suoraan malliin sijoitettuna. Tulevaisuudessa "älykkäät" suunnitteluohjel-
mat pystyvät havainnollistamaan ja laskemaan eri suunnitteluvaihtoehdoille kustannusarvioita 
sekä myös huomioimaan muutokset hankkeen aikatauluissa. 
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2.3 Asuinympäristön tulevaisuuspolku 

Hankkeen alussa Sitowise ideoi yhdessä Collaplanin kanssa Asuinympäristön tulevaisuuspolku -mal-
lin, joka toimi alueen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen, virkamiesten ja palveluntarjoajien yhteiske-
hittämisen mallina. Mallissa hahmoteltiin lähiöiden ja keskustaajamien kehityspolku nykytilan ku-
vauksesta alueen vision kehittämiseen. Mallin oli tarkoitus toimia apuna lähiöiden yhteiskehittämi-
sessä niin työpajojen sisällön ja tavoitteiden, kuin ASTU-alustan sisällönkin suunnittelun suhteen.   

 

Kuva 3. Asuinympäristön tulevaisuuspolku -mallin eri vaiheet  

Asuinympäristön tulevaisuuspolku – malli mahdollistaa askel askeleelta alueen strategisen kehittä-
misen, kuten esitetty Kuva 3. Mallin eri vaiheet alueen kehittämiseksi ovat: 

1. nykytilan kuvaus 
2. aikaisemmat strategiat  
3. kehittämisen resurssit  
4. alueen toimijat 
5. tulevaisuustieto 
6. benchmarkkaus 
7. yhteiskehittäminen 
8. kommentointi 
9. yhteinen tavoite, visio. 

Nykytilan kuvaus 

Kuvataan alueen nykytila eli samalla myös lähtökohdat suunnittelulle. Nykytilan kuvaus kattaa pe-
rustiedot alueesta, kuten palvelut, väestötiedot, maanomistus, kaavatilanne, luonto- ja kulttuuri 
arvot. Nykytilan voidaan kuvata hankkeen kannalta oleellisella laajuudella.  

Aikaisemmat strategiat  

Kerätään olemassa olevat tehdyt selvitykset ja alueen kehittämisen tueksi tehdyt strategiat, suun-
nitelmat ja kaavat. Tarkistetaan, että alueen kehittäminen tukee strategisia tavoitteita ja ohjelmia.  

Kehittämisen resurssit  

Kerrotaan avoimesti, mitkä ovat käytössä olevat resurssit kehittämiseen. Resursseja ovat mm. ke-
hittämisen rahoitus, käytettävissä oleva aika, kunnan työntekijöiden resurssit, sekä esimerkiksi asu-
kasyhdistysten panostus.  
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Alueen toimijat 

Tunnistetaan alueen sidosryhmät ja osalliset. Alueen toimijoita voivat olla mm. kuntalaiset, asuk-
kaat, loma-asukkaat, yrittäjät, yhdistykset, alueen työntekijät, päättäjät, kunnan viranomaiset, 
muut viranomaiset, valtio. Toimijoiden tunnistaminen on tärkeää, jotta saadaan osallistettua oikeat 
tahot ja mahdollisimman laajan joukon osallistujia.  

Tulevaisuustieto 

Huomioidaan mahdolliset tulevaisuuden innovaatiot ja teknisen kehityksen tuomat mahdollisuu-
det. Miten megatrendit tulisi huomioida suunnittelussa? Esimerkkeinä mainittakoon digitalisaatio, 
sähköautot ja robotiikka.  

Benchmarkkaus 

Verrataan alueen kehittämistä muihin vastaaviin hankkeisiin ja kerätään muiden hankkeiden onnis-
tumiset ja hyvät ideat, joita voi hyödyntää uudestaan. Kaikkea ei tarvitse ideoida ja testata alusta 
alkaen.  

Yhteiskehittäminen 

Osallistetaan tunnistetut tahot ideoimaan ja kehittämään yhdessä aluetta. Yhteiskehittämistä voi-
daan tehdä järjestetyissä työpajoissa, kyselyillä tai digitaalisen alustan kautta. Alueella voidaan 
järjestää esimerkiksi kokeiluja, pilotteja, maastokävelyjä ja tapahtumia.  

Kommentointi 

Osallisilla on mahdollisuus kommentoida niin tehtyjä suunnitelmia kuin hankkeen lähtökohtiakin.  

Yhteinen tavoite, visio 

Mallin lopputuloksena saadaan määritettyä yhteiset tavoitteet ja niiden pohjalta luotua visio hank-
keen toteuttamisesta.  

Tulevaisuuspolun yhdistäminen Astuplaniin 

Asuinympäristön digitaalisuus -hankkeessa tulevaisuuspolku yhdistettiin jokaiselle case-kaupun-
gille räätälöityyn nettisivuun, Astuplaniin. Mallin sovittamisessa Astuplan-alustalle havaittiin, että 
Asuinympäristön tulevaisuuspolkuun tulee suhtautua prosessin tyyppitapauksena. Sitä kannattaa 
räätälöidä kohteeseen ja prosessiin sopivaksi. Mallista voi poistaa, siihen voi lisätä kohdekohtaisesti 
tarvittavia vaiheita tai muuttaa vaiheiden järjestystä. Malli sopii toteutettavaksi kaupunkisuunnit-
teluhankkeissa esimerkiksi ennen alueen kaavoitusta tehtävässä visioinnissa. Mallissa yhteiskehit-
täminen on esitetty yhtenä vaiheena mallin loppupuolelle. Yhteiskehittämisen kautta voidaan kui-
tenkin saada tietoa esimerkiksi nykytilaan liittyen. Kommentointia voi myös olla mallin eri vaiheissa.  

Alun perin ajatuksena oli, että työpajaan osallistuneet asiantuntijat, asukkaat ja alueen muut toimi-
jat olisivat itse kirjanneet ideoitaan ja ajatuksia Astuplaniin työpajan aikana. Työpajojen aikana kui-
tenkin huomattiin, että suunnitelmaa piti muuttaa, sillä alustaan perehtyminen olisi vaatinut käyt-
täjiltä vielä rauhallista tutustumisaikaa. Asia ratkaistiin siten, että työpajojen aikana fasilitaattori 
kirjasi Astuplaniin ylös osallistujien kommentteja, samalla alustaa yleisölle esitellen. Näin työpajan 
aineistot saatiin digitaaliseen ja helposti luettavaan muotoon suoraan työpajassa. Työpajoissa työs-
kentelyn tuloksia kirjattiin Astuplaniin ideakartalle ja Swot-nelikentälle. Työpajoista opittiin, että 
digitaalisten välineiden omaksuminen ja käyttäminen kysyy aina aikaa ja alustan käyttö voi vaatia 
myös erillistä perehdyttämistä. Toisaalta työpajoissa myös huomattiin, ettei kaikkien tarvitse osata 
käyttää digitaalisia välineitä, vaan osallistuminen voi tapahtua toisen henkilön avustamana.  
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2.4 Digitaalinen alusta tukemaan asuinympäristön tulevaisuuspolkua 

Astuplan on Collaplanin ja Sitowisen yhteistyössä kehittämä yhteiskehittämisen alusta. Astuplan 
mahdollisti tuloksien reaaliaikaisen kirjaamisen työpajoissa, nopean raportoinnin ja sisältöjen kom-
mentoinnin. Nettisivuille kerättiin myös olemassa olevia aineistoja jokaisesta kehitettävästä alu-
eesta. Sivustot jäivät auki asukkaille ja muille kiinnostuneille kommentointia ja keskustelua varten.  

Astuplan on toteutettu Custom PHP backend ja custom Javascript frontend teknologioita hyödyn-
täen. Astuplanin ideassa kuntalainen nähdään kuluttajan tai asiakkaan roolin sijaan päätöksente-
koon osallistuvana aktiivisena kansalaisena.  

Astuplanin joustavuus mahdollistaa alustan kustomoimisen erityyppisiin hankkeisiin ja eri kohde-
ryhmille kaupunkien tarpeiden mukaisesti. Joustava sivupohja mahdollistaa erilaisten sisältöjen 
tuomisen välilehdille. Astuplanissa on kommentointityökalu koko ajan näkyvissä, joten omien kom-
menttien jättäminen ja muiden kommentteihin tutustuminen on helppoa. Astuplan tarjoaa eri 
suunnittelutasoille zoomailtavan ja klikkailtavan yhteiskehittämisalustan sekä mobiilin kävelyosal-
listamisen eri tyyppisissä hankkeissa. Alustan avoimuus mahdollistaa myös eri tahojen osallistami-
sen ja vertaisoppimisen hallinnollisista rajoista riippumatta. Astuplan myös muuttaa osallistamisen 
aikaikkunaa, sillä sivuilla on mahdollista vierailla, tutustua materiaaleihin ja keskustella riippumatta 
siitä, missä vaiheessa hanke on.  

Jokaisen case-kaupungin nettisivu räätälöitiin kaupungin toiveiden mukaan. Nettisivuille vietiin eri-
laisia ominaisuuksia ja toimintoja, kuten ideakartta ja SWOT-tyyppinen nelikenttä. Kaupungit saavat 
käyttää heille pystytettyä alustaa hankkeen puitteissa huhtikuuhun 2019 saakka.  

Astuplania hyödynnettiin Kuopion, Kouvolan ja Oulun työpajoissa tulosten kirjaamiseen. Tulokset 
kirjattiin ensin työskentelyn aikana julisteelle, ja tuloksia läpikäytäessä Astuplaniin. Näin työpajan 
aineistot saatiin digitaaliseen ja helposti luettavaan muotoon suoraan työpajassa. Työpajoissa työs-
kentelyn tuloksia kirjattiin Astuplaniin paikkaan sidotusti ideakartalle ja SWOT-nelikentälle. 

 

Kuva 4. Digialustan etusivu, josta pääsee tutustumaan eri case-kaupunkien hankkeisiin  
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2.5 Digitaalisen vuorovaikutusalustan palvelupolku 

Hankkeen aikana syntyi kuvaus digitaalisen vuorovaikutusalustan palvelupolusta. Palvelupolku on 
visuaalinen kuvaus käyttäjän toiminnan eri vaiheista.  

Digitaalisen vuorovaikutusalustan palvelupolku koostui seuraavista päätuokioista:  

1. Käyttäjä saa tiedon palvelusta 
2. Kirjautuminen  
3. Sisältöön tutustuminen (ml. moderointi) 
4. Muiden kantoihin/materiaaleihin tutustuminen 
5. Oman kannan jättäminen 
6. Lopetus 
7. Tieto, kuinka hanke etenee 

 

 

Kuva 5. Digitaalisen alustan palvelupolku 

Seuraavaksi esitetään tarkemmin vaiheittain, mitä tulee ottaa huomioon osallistavan digialustan 
käyttöönottoa suunniteltaessa. Seuraavat huomiot digitaalisen vuorovaikutusalustan palvelupo-
lusta ovat syntyneet tässä hankkeessa Astuplanin ja Kerro Kantasi -palvelun kehittämisen yhtey-
dessä. Vuorovaikutteisten alustojen käyttötarkoitusten eroavaisuuksien johdosta listan ei ole tar-
koitus olla tyhjentävä, vaan se kuvaa tässä hankkeessa esiin tulleita huomioita digitaalisten vuoro-
vaikutteisten alustojen kehittämisestä. 

Tiedonsaanti palvelusta 

Tiedonsaanti palvelusta on kaikista olennaisinta, jotta tavoitetaan henkilöt ja jotta kohderyhmä löy-
tää kanavan. Voi helposti käydä niin, että alustan toimivuuteen panostetaan, mutta sen käyttöaste 
jää valitettavan vähäiseksi. Hankkeessa case-kaupungeille perustetuille nettisivuille on saatu vähäi-
sesti asukkaiden ja muiden sidosryhmien kommentteja. Tähän oli osaltaan vaikuttamassa alustan 
vieraus ja hankkeen tiivis aikataulu, mikä olisi edellyttänyt käyttäjiltä nopeaa perehtymistä ja vies-
tintää uudesta alustasta. Nettisivut olivat kuitenkin hyvin hyödylliset työpajoissa, jolloin tuloksia 
kirjattiin suoraan alustalle.   

Palvelua kannattaa markkinoida monikanavaisesti esimerkiksi: 

• sosiaalisessa mediassa (Facebook-ryhmät, Instagram jne.) 

• koulujen ja muiden paikallistoimijoiden kautta 

• ilmaisjakeluissa 

• järjestötoimijoille 

• aluefoorumeissa 

• verkkosivustoilla  
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Sosiaalisessa mediassa voi myös harkita maksullisia mainoksia. Nämä tavoittavat hyvin halutun koh-
deryhmän ja ovat edullisia.  

Kirjautuminen ja moderointi 

Alustan tulee olla muunneltavissa niin, että se mahdollistaa erilaiset kirjautumisen käytännöt ja ta-
sot hankkeen tarpeiden mukaisesti. Yleensä ilman kirjautumista olevat alustat saavat enemmän 
käyttäjiä ja anonyymi palautteenanto koetaan hyvänä. Optiona voi kuitenkin olla kirjautuminen 
heille, jotka haluavat sähköpostiinsa tai puhelimeen henkilökohtaisia tiedotteita suunnittelun ete-
nemisestä (mikäli alusta taipuu tähän).   

Sisältöön ja muiden kantoihin tutustuminen 

Case-kaupunkikohtaisen digialustan käytön etuna on se, että kaikki tieto hankkeesta tai alueen ke-
hittämisestä on mahdollista viedä yhdelle alustalle. Sisällön osalta toivotaan läpinäkyvyyttä ja pai-
kallisia tarinoita/blogitekstejä. Selkeä kieli ja tapa esittää asioita on asukasvuorovaikutuksessa ylei-
sesti ottaen tärkeää. 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.  

Peukuttaminen tai muu helppo kannanotto muiden mielipiteisiin koetaan hyväksi ja helpoksi ta-
vaksi ottaa kantaa. On hyvä, jos sivustolla voi jättää kommentteja suoraan karttapohjalle, mutta 
tätä ei kannata laittaa pakolliseksi tai ainoaksi ominaisuudeksi.  

Moderointi on asiallisen sisällön varmistamiseksi tärkeää ja siihen tulee varata resursseja. Mode-
raattori voi myös kysyä kysymyksiä ja tehdä aloitteita, jotta keskustelua saadaan ohjattua hankkeen 
kannalta olennaisiin teemoihin.  

Sivuja kannattaa päivittää säännöllisesti ja pitää muutenkin elävinä. Alustan tulee olla mobiiliopti-
moitu ja käytettävissä eri välineillä.  

Erilaisilla värikoodauksilla on mahdollista luokitella hankkeita käynnistymässä olevaksi, käynnissä 
olevaksi tai päättyneeksi. Näin lukijan on helppo hahmottaa, missä vaiheessa suunnittelutyö on. 
Värikoodausta voi harkita myös sisällön luokittelemiseksi. Esimerkiksi karttaan sijoitettuja kom-
mentteja tai keskustelunavauksia voi värikoodata sisällön mukaan, jolloin lukija saa käsitystä, mitä 
sisällöt koskevat. Mahdollisia teemoja ovat esimerkiksi vapaa-aika, turvallisuus, siisteys, kunnossa-
pito ja niin edespäin.  

Oman kannan jättäminen ja vaikuttaminen alustalla 

Karttaominaisuus on kätevä tapa kerätä tietoa paikkaan sidotusti. Karttapohjaiset sovellukset mah-
dollistavat muun muassa ideoiden ja kehittämisehdotusten jättämisen suoraan kartalle ja kehitet-
tävän alueen rajaamisen ja näkyväksi tekemisen osallistujille. Karttapohja mahdollistaa suunnitte-
lualueen tai kohteen esittämisen visuaalisesti erilaisin teema- ja 3D-kartoin. Karttapohjaa voidaan 
hyödyntää esim. osallistuvassa budjetoinnissa kuvaamaan kehitettävää aluetta virtuaalisesti kunta-
laisille.  

Alustan suunnittelussa oleellista onkin tunnistaa ensin alustan käyttötarkoitus ja mitkä ovat eri toi-
mijoiden roolit ja tarpeet alustan karttaominaisuuksia mietittäessä. Alustan tarkoituksen ja toimin-
nan kirkastamisen jälkeen voidaan määrittää mitkä tietopalvelu- ja karttaominaisuudet tuovat lisä-
arvoa kehitettävälle alustalle ja käyttäjille, ja mitä tieto- ja karttaominaisuuksia voidaan tuoda 
omasta tietopalvelusta, mitä tuodaan kaupungin ulkopuolelta esim. asiantuntijaorganisaatioista, 
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valtion tai maakuntien ylläpitämistä tietopalveluista ja mitä karttapohjia tuodaan yleisistä ilmais-
palveluista.  

Alustan suunnittelussa tulisi huomioida rajapintojen yhteensopivuus kaupungin- ja tarvittaessa 
myös muiden organisaatioiden tuottamien kartta- ja tietopalvelujen suhteen.  Kohderyhmät ja 
asukkaille annettavat roolit määrittävät muun muassa sitä, millainen karttanäkymä on soveliain 
kohderyhmälle, ja millainen kommentointi- ja toiminnan vapausmahdollisuus asukkaille alustan 
karttapohjalla annetaan. Esimerkiksi yleiset Googlen tarjoamat ilmaiset karttapohjat ovat suurim-
malle osalle asukkaista tuttuja navigointialustoja, kun taas asiantuntijoiden käytössä olevat kartta-
pohjat vaativat taitoa käyttää karttasovelluksia ja tulkita siellä olevaa tietoa.  

Astuplan alustalla käyttäjien todettiin olevan tavallisia kuntalaisia ja kunnan ja järjestöjen työnte-
kijöitä. Alustalla päädyttiin yleisen Google maps-kartan käyttämiseen ideakartta-välilehdellä, mikä 
mahdollisti asukkaiden "virtuaalikävelyn" alueella sekä alueen tarkastelun satelliittikarttana ja pe-
rinteisen kartan tavoin. Alueen kehittämishistorian ja nykytilan kuvauksessa hyödynnettiin sen 
sijaan kaupungin omia karttapalveluja - ja tietoaineistoja.  

Karttaominaisuus saattaa olla monelle uusi, joten sivustolle tarvitaan selkeät ohjeet tämän käyttä-
miseksi.  

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). Myös tapahtumakalenteri, 
jossa on nähtävillä tulevat tapahtumat, on hyvä lisäys digialustalle. Tapahtumien muistiinpanot ja 
muut aineistot tulee viedä alustalle tapahtuman jälkeen.  

 

                          

           Kuva 6. Esimerkki Neulamäen Astuplan-sivuston karttakyselystä 
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2.6 Yhteenvetoa digitaalisen vuorovaikutusalustan tarvittavista ominaisuuksista 

Seuraavaksi esitetään listaus niistä yleisistä, toiminnallisista ja teknisistä vaatimuksista, jotka tulee 
määritellä ja niiden käyttömahdollisuus varmistaa digitaalista vuorovaikutusalustaa harkitessa. 
Listaus löytyy loppuraportin liitteistä (Liite 6), jossa se on tulostettavassa ja helposti täytettävässä 
muodossa. Listausta kannattaa hyödyntää vuorovaikutusalustan käyttöönottoa suunniteltaessa ja 
eri alustoja vertailtaessa.  

Aluksi 

1. Määrittele alustan käyttötarkoitus 

2. Määrittele alustan käyttäjän tarpeet ja toiveet 

3. Määrittele alustan moderaattorin tarpeet 

Käytettävyys 

4. Alustan käytettävyys onnistuu tarvittavilla päätelaitteilla, myös mobiilisti ja tableteilla 

5. Työkalun käyttö onnistuu määritetyillä kielivaihtoehdoilla 

6. Alustaa voidaan käyttää tarpeen mukaan anonyymisti, rekisteröitymällä tai maantieteellisellä 
rajauksella 

7. Sivuston käytettävyys on huomioitu erityisryhmien osalta (esim. ikäihmiset, näkövammaiset, 
maahanmuuttajat) 

8. Alustan kustomointimahdollisuudet alustan käyttäjien osaamisen ja tarpeiden mukaan ovat 
sopivat 

9. Alusta on tarpeisiin nähden visuaalisesti miellyttävä, houkutteleva ja helppokäyttöinen 

Alustan sisältö 

10. Sivurakennetta ja sisältöä voi muokata halutun kaltaiseksi 

11. Määrittele mitä tiedostomuotoja alustalle on pystyttävä viemään, kuten 

• 2D-kuvat 

• 3D-mallit 

• videot 

• kartta-aineistot 

• katunäkymät 

• pdf-dokumentit 

• yhteismuokattavat pilvidokumentit 

• Muu, mikä? 

12. Ajankohtaisasioiden ja suunnitelmien viestiminen alustalla on mahdollista (esim. hankesuun-
nitelma, aikataulu, päätöksenteko, tapahtumakalenteri) 

13. Värikoodauksen käyttö alustalla on tarvittaessa mahdollista (esim. kommenttien teemoittelu, 
hankkeen eteneminen) 
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14. Navigointi ja tiedon etsintä alustalla, myös mobiilisti, on mahdollista 

15. Houkuttelumenetelmien, esim. info- ja apuhahmojen käyttö on mahdollista 

Palautteenanto ja moderointi 

16. Alustalla on mahdollista keskustella ja jättää/kerätä palautetta tarvittavilla tavoilla, esim. 

• Karttapalaute 

• Kyselyt 

• Äänestäminen 

• Peukuttaminen 

• Anonyymit keskustelut/kommentit 

• Rekisteröityneiden käyttäjien keskustelut/kommentit 

• Tietyn aiheen tai aineiston ympärille rajatut keskustelut/kommentit 

• Liitteiden lisääminen keskustelukenttään 

• Muu, mikä? 

17. Määrittele alustan vuorovaikutuskäytännöt ja säännöt 

18. Alustan moderaattorit, heidän vastuunsa ja toimintatavat alustalla on määritetty 

Tiedon hallinta ja yhteensopivuus 

19. Alustan aineistojen säilyttäminen, tietosuoja, tiedon omistajuus ja tietojen käyttöoikeus ja sii-
hen liittyvät prosessit ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia ja niistä on sovittu yh-
teistyökumppaneiden kanssa 

20. Alustan rooli ja yhteys kunnan muuhun (ja tarpeelliselta osin maakunnan/kansallisen tason) 
järjestelmiin, ICT-arkkitehtuuriin ja palvelutuotantoon on selvitetty 

21. Alustan suunnittelussa on otettu huomioon rajapintojen yhteensopivuus ja tulevien tietojär-
jestelmähankkeiden vaikutukset alustan sisältöön ja elinkaareen tarpeellisessa laajuudessa 

3 Case-kaupungit 

Hankkeessa oli mukana neljä case-kaupunkia: Kuopio, Kouvola, Oulu ja Turku. Case-kaupungit päät-
tivät itse hankkeen kohteeksi valitun lähiön/keskustaajaman.  

Jokaisessa case-kaupungissa järjestettiin kehittämistyöpaja kesällä 2018. Oulussa ja Kouvolassa to-
teutettiin lisäksi kaikille avoimet asukaskyselyt, joissa asukkaat ja muut kiinnostuneet ottivat kantaa 
alueen nykytilaan ja kehittämistarpeisiin. 

Hankkeen case-kohteet olivat alueita, joissa nähtiin olevan kehittämispotentiaalia ja -tarvetta. 
Osalla alueita asukkaat kokivat, ettei aluetta ole käytännössä kehitetty useista aikeista huolimatta. 
Osa alueista puolestaan oli sellaisia, missä alueen yhteiskehittämistä kokeiltiin ensimmäistä kertaa. 
Hankkeen aikana nousi esiin, että yleisesti asukkaat kokevat alueiden maineen olevan huonompi 
kuin, mitä alueet todellisuudessa ovat.  

Kaikki työpajat pidettiin kesäkuussa 2018. Case-kaupungit saivat itse vaikuttaa työpajojen sisältöön 
ja vastasivat myös työpajan kutsuista. Työpajat muokkaantuivat alueiden erityispiirteiden mukaan, 
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mutta kaikissa oli tavoitteena asuinympäristön kehitysnäkymien hahmottaminen, tulevaisuuden vi-
sioiminen ja kansalaisvaikuttamisryhmien ja digitalisuuden hyödyntäminen alueen kehittämisessä. 
Kaikista työpajoista tuli toive uuden työpajan järjestämiselle. 

Case-kaupunkien Astuplan-sivustoihin voi tutustua osoitteessa www.astuplan.fi 

Seuraavaksi raportissa esitellään case-kohteet ja niissä toteutuneen vuorovaikutuksen tuloksia ly-
hyesti. Tarkemmat aineistot case-kohteittain löytyvät raportin liitteenä (liitteet 1-4).  

3.1 Kuopio, Neulamäki 

 

 

3.1.1 Alueen kuvaus 

Kuopion Neulamäki sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Kuopion keskustasta lounaaseen. 
Neulamäki sijaitsee korkealla mäellä lähellä luontoa, mutta hieman syrjässä. Liikuntamahdollisuu-
det alueella ovat erittäin hyvät. Neulamäen asutus toteutettiin pääosin 1980-luvulla ja siellä asuu 
noin 5200 asukasta. Neulamäki jakaantuu asunto- ja työpaikka-alueisiin. Alueen asuntokanta on 
monipuolinen ja ikärakenne tasainen. 

Alueen viereen on kehitteillä Savilahden kampusalue. Neulamäen teollisuusalueella työskentelee 
päivittäin noin 700 henkilöä ja jatkuvasti kasvavassa ja kehittyvässä Tiedepuistossa on tällä hetkellä 
työpaikkoja yli 8000. Kampusalueella liikkuu lisäksi yli 7000 opiskelijaa. Kampusalue laajenee am-
mattiopiston ja ammattikorkeakoulujen siirtyessä alueelle. 

Uusi kampusalue ja luonnon läheisyys ovat tehneet alueesta lapsiperheiden ja opiskelijoiden suosi-
man. Alueella on hyvät palvelut ja liikenneyhteydet. Alueella on ostoskeskus kirjastoineen, päivä-
koteja, ala- ja yläkoulu sekä nuorisotalo. Savilahdessa kävelymatkan päässä on suuri kauppakeskus. 
Myös keskustan palvelut ovat tiheiden linja-autovuorojen ansiosta helposti saavutettavissa ja kes-
kustaan pääsee kätevästi myös pyöräillen. 

 

• Neulamäki on 1970 -luvulla rakennettu opiskelijoiden ja lapsiperheiden suosima asuinalue. 
Neulamäki sijaitsee kehitettävän Savilahden vieressä.  

• Tavoitteena oli konkretisoida mitä synergiaetuja Savilahden kehittämisestä on Neulamäelle 
ja minkälaisia kokeiluja, pilotteja tai projekteja asukkaat haluaisivat alueelle. 

• Asukkaiden ideoita kerättiin työpajassa. 

• Alueesta perustettuun Astuplan-sivustoon vietiin tiedot alueen kehittämishistoriasta, kaa-
voituksesta ja kirjattiin työpajan kehittämisideat.  

• Kehittämisideoina nousi esiin luontoarvojen esiin tuominen alueen brändissä ja testialus-
tana toimiminen savilahdessa kehittäville uusille hyvinvointi- ja teknologiainnovaatioille 
(esim. älykotiratkaisut, itseohjautuvat bussit). Myös puistojen ja torin alueen kunnosta-
mista ja frisbeegolf-rataa toivotaan. Alueen esteettömyyteen kiinnitettävä huomiota. Myös 
alueen yhteisöllisyyttä haluttiin parantaa. 
 

1960-70-luvuilla rakennetut ”metsälähiöt” omaavat käyttämätöntä markkinapotentiaalia. 
Luonnosta ollaan valmiit maksamaan. Tiivistä harkiten, kehitä yhteyksiä vesien äärelle, ke-
hitä virkistysreittejä ja kiinnitä huomio alueen brändäykseen ja imagoon luontokaupungin-
osana. 

http://www.astuplan.fi/
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       Kuva 7. Neulamäen kartta 

3.1.2 Tavoite 

Tavoitteena oli kartoittaa alueen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia ja ideoida konk-
reettisia ehdotuksia Neulamäen kehittämiseksi. Tavoitteena oli osallistaa alueella mukaan myös 
vaikeammin saavutettavia ihmisiä kuten nuorisoa ja maahanmuuttajia. Tavoitteena oli miettiä 
myös mitä synergiaetuja Savilahden kehittämisestä on Neulamäelle ja minkälaisia kokeiluja, pilot-
teja tai projekteja asukkaat haluaisivat alueelle. Työpajassa ideoitu materiaali viedään eteenpäin 
virkamiesten toimesta. 

Neulamäessä työ jatkuu asukkaiden aktivoinnin, tapahtumien ja keskustelutilaisuuksien järjestämi-
sellä. Neulamäki säilyy Savilahden rinnalla digihankkeiden kokeilualustana. 

Astuplan –alusta otettanee vuoden 2018 lopussa testattavaksi Puijonlaakson ostoskeskuksen pysä-
köintialueen kaavahankkeessa. 

3.1.3 Työkalu 

Neulamäelle rakennettiin oma Astuplan-sivusto, jonne vietiin tietoa alueen kehittämishistoriasta, 
palveluista ja toimijoista, kaavoituksesta ja tulevista tapahtumista. Lisäksi Astuplanissa oli 
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ideakartta paikkaan sidotuille kommenteille sekä SWOT-nelikenttä. Työkalua hyödynnettiin työpa-
jassa tulosten raportointiin, mutta sen käyttö jäi työpajan jälkeen vähäiseksi. Kuopion kaupungilla 
on aikomus käyttää sivustoa muissa hankkeissa. Osallistujille jaettiin linkki alustaan ja kehotettiin 
myös kotona kirjaamaan työpajan jälkeen syntyviä ajatuksia ylös.  

 

     Kuva 8. Neulamäen Astuplaniin vietiin mm. kaavoitusaineistoa 

3.1.4 Toiminta 

Työpaja 

Kuopion Neulamäen työpaja järjestettiin 7.6.2018. Osallistujia oli noin 25 henkilöä. Työpajatyös-
kentely jaettiin kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa pienryhmät kiertelivät neljällä eri pisteellä. 
Neulamäen vahvuuksille, heikkouksille, mahdollisuuksille ja uhkille oli omat pisteensä. Pisteiden tu-
loksia kirjattiin Astuplan-alustalle. Työpajatyöskentelyn toisessa osassa ryhmät pysyivät vain yh-
dellä pisteellä. Pisteillä mietittiin konkreettisia kehittämisehdotuksia Neulamäen parantamiseksi. 
Vastauksia vietiin karttapohjille ja Astuplaniin. Lisäksi ryhmissä ideoitiin uuden sukupolven digipal-
veluita.  
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Neulamäen vahvuuksiksi ja mahdollisuuksiksi nousivat alueen luontoarvot ja ympäröivät luonto-
kohteet, kuten Vuorilampi ja Tervaruukki. Nämä koettiin alueen vetovoimatekijöiksi ja osaksi Neu-
lamäen brändiä. Monet kokivat, että alueen brändiä voisi kirkastaa ja eri vetovoimatekijöitä voisi 
tuoda vahvemmin markkinoinnissa ja viestinnässä esiin. Alueen luontoreiteillä voi harrastaa erilai-
sia urheilulajeja. Alue on monimuotoinen ja alueen asuntokanta on monipuolinen. Alueella on täy-
dennysrakentamisen mahdollisuuksia.  

Alueen haasteina koettiin päihteidenkäyttö ja osittain siitä johtuva huono maine ja alueellisen eriy-
tymisen riski. Uhkaksi koettiin mahdollinen luontoalueiden tuhoutuminen uuden rakentamisen 
myötä. Neulamäen imagoa pitäisi uudistaa ja mainetta parantaa. Alueella puuttuu tällä hetkellä 
erottuva maamerkki, joka voisi olla esimerkiksi näyttävä uudiskohde.  

Kehitysideoita kysyttäessä nousi esiin, että alue voisi toimia hyvänä testialustana savilahdessa ke-
hitettäville uusille hyvinvointi- ja teknologiainnovaatioille (esim. älykotiratkaisut). Alueelle voisi 
tuoda älybussiliikennettä ja älykkäitä ratkaisuja asumiseen. Alueen yhteisöllisyyttä haluttiin paran-
taa. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi Astuplania tai muuta digialustaa.  

 

Kuva 8. Keskustelua Twitterissä työpajasta 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Neulamäen kehittämishistoriaa  
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3.2 Kouvola, Rekola 

 

 

3.2.1 Alueen kuvaus 

Rekola sijaitsee Kuusankoskella melko lähellä Kuusankosken keskustan palveluita. Kuusankoski lii-
tettiin osaksi Kouvolaa vuonna 2009. Kuusankosken keskustasta on Kouvolaan vain 15 minuutin 
ajomatka. Rekola on rauhallinen, viihtyisä ja kaunis puutarhakaupunginosa. Alue on pääasiassa 
pientalovaltaista ja eteläosassa on lisäksi kaupungin vuokralla olevia kerrostaloasuntoja. Palvelui-
den säilyminen kuntaliitostilanteessa on huolettanut asukkaita. Tavoitteena on kehittää Kuusan-
koskea Kouvolan ”uskaltava, rohkea ja innostava”- kaupunkistrategian mukaisesti perheiden aktii-
vista arkea tukien. 

Rekola on alueena yhtenäinen 1960-70-luvuilla rakennettu lähiö. Pinta-ala Rekolan alueella on noin 
50 ha. Alueen asemakaava on hyväksytty 16.10.1962 ja on muutamaa pienehköä asemakaavan 
muutosta lukuun ottamatta alkuperäisessä asussaan. Asemakaavan tarkoituksena oli ohjata Kuu-
sankosken kauppalan omakotirakennustoimintaa tälle alueelle. 

Nykyisin Rekolassa on noin 200 omakotitonttia ja muutama rivitalokortteli ja kaksi kerrostalokort-
telia. Alueen palvelut ovat supistuneet. Lähikauppa ja posti lopettivat toimintansa 90-luvulla ja 
koulu lakkautettiin 2010-luvulla. Kaupungilla on alueella runsas maanomistus (muun muassa Kou-
volan asuntojen kerrostalotontit, tyhjennetty palveluasumisen tontti, koulun tontti, sekä rakenta-
maton rivitalotontti asuinalueen keskellä). Kaupungilla on myös asuinaluevarauksia alueen ulko-
puolella lännessä ja pohjoisessa.  

Osa Kouvolan Asuntojen kerrostaloista Kuovintiellä on ollut SPR:n vastaanottokeskuksen käytössä 
vuosina 2015-2017. Vuokrakäyttöä ei enää ole ja nämä kerrostalot ovat niin huonokuntoisia, että 
niitä ei kannata korjata. Asunnot ovat menossa purkuun. 

Ulkoilureitit, hiihtoladut ja urheilualueet ovat lähellä mutta yhteydet esim. Urheilupuistoon ovat 
osittain puutteelliset ja sisältävät vaarallisia tienylityksiä. Kuusankosken Keskustaan on lyhyt matka 
ja sinne on bussiyhteys. Alueen leikkipaikka ja palloilukenttä ovat huonossa kunnossa. Alueella on 
myös tarvetta vesisaneeraukselle.  

 

• Rekola on rauhallinen, luonnonläheinen ja viihtyisä pientalovaltainen asuinympäristö. 

• Tavoitteena oli kuunnella asukkaita ja kerätä toiveita ja ideoita alueen jatkokehittämiselle. 

• Rekolan asukkaiden ideoita kerättiin kyselyllä ja hankkeen aikana järjestetyssä työpajassa. 

• Alueesta perustettuun Astuplan-sivustoon kirjattiin työpajan kehittämisideat. 

• Kehittämisideoina nousi esiin mm. alueen ulkoilu- ja pyöräilyreittien parantaminen (turval-
lisuus, valaistus, hidasteet, paremmat yhteydet palveluihin), urheilukenttien kehittäminen 
ja kunnostaminen sekä alueen viheralueiden siistiminen ja niistä paremmin huolehtiminen. 
Osa asukkaista koki, että vuokra-asuntojen määrää alueella ei tule lisätä.  

 
Kaupungin näkökulmasta rationaalinen päätöksenteko voi tuottaa huolta asukkaille.  
Pohdi jo etukäteen päätöksen vaikutuksia asukkaiden arkeen ja kiinnitä huomio viestintään 
ja vuorovaikutukseen, jos epäilet asian herättävän kysymyksiä! Varaudu hyvin asukastilai-
suudessa esitettyihin kysymyksiin! 
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                 Kuva 9. Kouvolan Rekola. Kartalla nähdään ensisijaisia kehitettäviä kohteita 

3.2.2 Tavoite 

Tavoitteena oli kuunnella asukkaita ja kerätä toiveita ja ideoita alueen jatkokehittämiselle. Erityi-
sesti toiveita haluttiin kuvassa 9 esitettyihin kehittäviin alueisiin. Työpajassa tavoitteena oli kartoit-
taa alueen vahvuuksia, heikkouksia ja ideoida konkreettisia kehittämisehdotuksia, joita kirjattiin As-
tuplaniin ideakartalle. Kunnan tavoitteena on saatujen tulosten pohjalta tehdä toimintasuunni-
telma alueen kehittämiselle.  

3.2.3 Työkalu 

Astuplania käytettiin ideoiden kirjaamiseen työpajassa. Työpaja järjestettiin pääasiassa ulkotiloissa, 
mikä asetti haasteen digitaalisen alustan käyttämiselle. Alustaa ei voitu esimerkiksi heijastaa sei-
nälle. Työpajassa fasilitaattori kuitenkin kirjasi asukkaiden ideoita Astuplaniin yhdessä osallistujien 
kanssa. Kirjaamisen yhteydessä pystyttiin samalla esittelemään Astuplania ja opastamaan henkilö-
kohtaisesti alustan käyttöä. Osallistujille jaettiin linkki alustaan ja kehotettiin myös kotona kirjaa-
maan työpajan jälkeen syntyviä ajatuksia ylös. Astuplaniin vietiin myös jälkikäteen työpajassa pa-
perille kirjatut asiat.  

 

 



 
 Loppuraportti  21/34 
Asuinympäristön digitalisuus -hanke 
  

  26.9.2018  
 
 

3.2.4 Toiminta 

Asukaskysely 

Kouvolassa Rekolan asuinalueesta toteutettiin verkkokysely 30.5. – 10.6.2018. Kyselyyn vastasi yh-
teensä 28 henkilöä. Vastaajista 33 % oli 51-70 vuotiaita, 26 % oli 31-40 vuotiaita ja 26 % oli 41-50 
vuotiaita. Pääosin vastaajat olivat asuneet Rekolassa pitkään. Vain 7 % vastaajista oli asunut alueella 
alle viisi vuotta. Jopa 26 % vastaajista oli asunut alueella 11-20 vuotta. 80 % vastaajista oli pariskun-
tia tai lapsiperheitä.  

Kyselyssä pyydettiin kuvailemaan Rekolan asuinaluetta. Vastauksista nousi esiin erityisesti alueen 
rauhallisuus, luonnonläheisyys, viihtyisyys ja mukavuus. Aluetta pidetään hyvänä paikkana asua.  

Kyselyn painotus oli Rekolan kehittämiskohteissa. Alueelle haluttiin lisää kunnollisia lasten leikki-
paikkoja, koettiin, että monipuolinen ja nykyaikainen leikkipaikka puuttuu. Nykyistä leikkipaikkaa 
voisi laajentaa ja monipuolistaa. Sorakenttä toivottiin kunnostettavan. Talvella luistelujää on ehdo-
ton. Myös aikuisille tarkoitettua kuntoilupuistoa toivottiin alueelle. Kaupungin omistamille raken-
tamattomille tai purettaville tonteille toivottiin sekä virkistys- ja liikunta-alueita että lisää pientalo-
asuntoja.  

Alueen katuja toivottiin kunnostettavan ja katuvalaistusta parannettavan. Pyöräteitä haluttiin alu-
eelle lisää. Nykyinen ratavalli on tärkeä reitti keskustaan. Reitin kasvillisuuden harventaminen ja 
valaistuksen parantaminen lisäisivät sen käytettävyyttä ja turvallisuutta. Ulkoilureitit ovat alueen 
vahvuus. Ne ovat lähellä ja hyvin saavutettavissa. Ulkoilureitit tulee säilyttää ja huolehtia niiden 
kunnossapidosta sekä kesällä että talvella. Reittien valaistusta tulisi myös parantaa. Palvelut ovat 
melko lähellä, mutta bussiyhteydet voisivat olla toimivampia. Lisäksi Rekolaan toivotaan lähikaup-
paa tai kioskia.  

Työpaja 

Työpaja järjestettiin 11.6.2018 klo 17.00-20.00 Kotkattaren pihan asukastuvassa. Osallistujia kävi 
illan aikana arviolta noin 30. Työpajan tavoitteena oli keskustella asukkaiden kanssa Rekolan alueen 
nykytilasta (mikä tällä hetkellä toimii ja mikä ei) ja tulevaisuudesta (mitä alueelle toivotaan, mitä 
pitäisi olla lisää). Työpajan tarkoituksena oli kuunnella asukkaiden toiveita ja ideoita Rekolan kehit-
tämiseksi, lisätä vuoropuhelua ja luoda yhdessä tekemisen tunnelmaa.  

Työpaja pidettiin ulkona messutyyppisesti. Työpajassa oli viisi eri teemapistettä, joissa osallistujat 
kiertelivät vapaasti. Työpajassa oli mukana tahoja Kouvolan kaupungilta kaupunkisuunnittelusta ja 
yhdyskuntatekniikasta, Kouvolan vedestä ja Kouvolan asunnot Oy:stä. Alueen kehitysideoita kirjat-
tiin työpajassa Astuplan-alustalle. Työpajan tukena oli tulostettuja karttoja, joihin pystyi kirjoitta-
maan palautetta.  

Rekolan vahvuuksiksi nousi alueen rauhallisuus ja lapsiystävällisyys sekä alueen luonto ja läheiset 
luontoreitit. Ihmiset viihtyvät Rekolassa pitkään. Alueen heikkoutena tuli esiin, että ulkotilat ovat 
päässeet huonoon ja osittain epäsiistiin kuntoon. Alueen katuja, pyöräteitä, valaistusta ja leikki- ja 
urheilukenttiä toivottiin kunnostettavan. Työpajassa alueella vireillä oleva hulevesisuunnittelu he-
rätti runsaasti keskustelua ja myös vastustusta.  

Kehitysideoina alueen kevyenliikenteen yhteydet muuhun kaupunkiin tulisi yhdistää tunnelilla. Re-
kolaan toivottiin omaa asukasyhdistystä tai foorumia. Toive uudesta työpajasta heräsi. Myös hule-
vesisuunnittelusta kirvonnutta keskustelua haluttiin vielä jatkettavan.  
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Kuva 10. Kouvolan asukasillasta 
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3.3 Oulu, Rajakylä 

 

 

3.3.1 Alueen kuvaus 

Rajakylässä asuu noin 4 000 asukasta. Alue sijaitsee pääradan länsipuolella noin seitsemän kilomet-
riä Oulun keskustasta pohjoiseen. Alue rajautuu idässä rautatiehen ja lännessä mereen. Haukipu-
taantie jakaa Rajakylän kaupunginosan kahtia tien länsipuoliseen Rajahautaan ja itäpuolella sijait-
sevaan varsinaiseen Rajakylään. Rajakylän keskus sijaitsee kaupunginosan keskellä ja sinne ovat 
keskittyneet kauppa-, koulu- ja terveyspalvelut.  

Keskustan rakennuskantaa hallitsevat 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa keskukseen rakennetut ker-
rostalot. Alueella on paljon vuokra-asuntoja. Alue sijaitsee kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien 
päässä ja merenrantaan on lyhyt matka. Alueen länsipuolella sijaitsevat Rajahaudan venesatama ja 
uimaranta. Venesataman eteläpäästä alkaa Letonniemen suojelualue retkeilyreitistöineen. Alueen 
itäpuolella sijaitsevat Teknologiakylä ja Oulun yliopisto. 

Rajakylä on yksi Oulun täydennysrakennuskohteista. Suuralueen väestö ikääntyy ja väestön määrä 
on kääntynyt laskuun. Täydennysrakentaminen on hieman viivästyttänyt väestömäärän laskua. Alu-
eelle on suunnitteilla perheasuntoja ja palveluasumista. Etenkin kaupunkikuvan laatua, liikennettä, 
virkistysalueverkkoa ja yhteyttä mereen on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa. Rajakylää on kehi-
tetty monissa lähiöuudistuksissa, mutta jostain syystä asukkaat kokevat, ettei kehittämistyö ole 
tuottanut tulosta. Rajakylän keskuksessa on tapahtunut vähän muutosta, joten sen kehittämiseksi 
on käynnistymässä yleissuunnittelu.  

• Rajakylän keskus on vuokratalovaltainen 1970- ja 1980 -vaihteessa rakennettu asuinalue. 
Rajakylässä on myös laaja pientaloalue, jossa on pääasiassa omistusasuntoja.  

• Tavoitteena oli viedä kaikki Rajakylän aineistot yhteen paikkaan kaikkien nähtäville sekä 
löytää uusia keinoja eri tavoin tuotettujen materiaalien analysointiin. Lisäksi tavoitteena oli 
kartoittaa tarpeita ja kehittämisen kohteita eri tahoilta yleissuunnittelun pohjaksi. 

• Rajakylän asukkaiden ideoita kerättiin kyselyllä ja hankkeen aikana järjestetyssä työpa-
jassa. 

• Astuplan-sivustolle kerättiin alueen kehittämishistoriaa, kaava-aineistoja ja sivustoa hyö-
dynnettiin työpajassa tulosten raportoinnissa.  

• Alueen vahvuutena nähdään sen monipuolisuus ja hyvä sijainti. Linnanmaa-Kaijoharjun 
kampusalueen ja kaupunginosan kehittyminen Rajakylän naapurissa tuo mahdollisuuden 
profiloitua opiskelijakaupunginosaksi: vaatii alueen brändäystä, kaupunkikuvan elävöittä-
mistä (taide, julkisivujen kunnostaminen, siistiys), nuorille tärkeitä palveluja ja toimivaa 
joukkoliikennettä. Erityisesti ostarin yleisilmettä tulisi siistiä.  

• Palveluverkon kustomointi koettiin erityisesti Rajakylässä hyvin tärkeäksi ja yhdeksi alueen 
tärkeimmistä kehittämiskohteista.   

•  
Palveluverkon oikeudenmukaisuus ei ole sitä, että kaikilla alueilla on samat palvelut – vaan 
sitä, että asukkaat pääsevät juuri heille tarpeellisiin palveluihin. Palveluverkon kustomointi 
on tarpeen. Palveluja tulee sijoittaa tarpeen, ei pelkän väestömäärän perusteella.   
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              Kuva 11. Rajakylän keskustan kartta hankerajauksella.  

3.3.2 Tavoite 

Tavoitteena oli viedä kaikki Rajakylän aineistot yhteen paikkaan kaikkien nähtäville. Lisäksi tavoit-
teena oli kartoittaa tarpeita ja kehittämisen kohteita eri tahoilta yleissuunnittelun pohjaksi. Tavoit-
teena oli myös löytää uusia keinoja eri tavoin tuotettujen materiaalien analysointiin.  

Rajakylän keskuksen yleissuunnittelu aloitetaan virallisesti syksyllä 2018. Tämän hankkeen tuot-
tama aineisto toimii yhtenä pohja-aineistona yleissuunnitelmaa tehtäessä. 
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3.3.3 Työkalu 

Rajakylälle rakennettiin oma räätälöity Astuplan-sivusto. Sivustolle vietiin alueen kehittämishisto-
riaa, kaava-aineistoja, ideakartta ja Swot-nelikenttä. Työkalua hyödynnettiin asiantuntijoiden työ-
pajassa aineistojen raportointiin. Työkaluun toivottiin lisättävän myös kyselyaineistojen tulokset. 
Osallistujille jaettiin linkki alustaan ja kehotettiin myös kotona kirjaamaan työpajan jälkeen syntyviä 
ajatuksia ylös. Työkalun käytettävyys työpajan jälkeen jäi kuitenkin vähäiseksi, joka saattaa johtua 
siitä, että työpajan osallistujat saivat vaikuttaa kehittämiseen jo työpajassa.  

 

Kuva 12. Rajakylän kehittämishistoriaa Astuplanissa 

3.3.4 Toiminta 

Kysely 

Oulun Rajakylän keskustan kehittämisestä pidettiin verkkokysely, joka oli avoinna 28.5.-11.6.2018. 
Kyselyyn vastasi yhteensä 205 vastaajaa. Vastaajista 70 % asui alueella. Liikenneyhteydet toimivat, 
mutta jatkossa tulisi kiinnittää huomiota ympäristön viihtyisyyteen ja laatuun, sekä alueen imagoon 
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ja houkuttelevuuteen. Toimivat palvelut ja liikenneyhteydet sekä turvallisuus muodostavat hyvän 
arjen kivijalan. Arjen sujuvuuden kannalta tärkeimmiksi asioiksi nousivat monipuoliset palvelut ja 
turvallisuus.  

Kyselyssä pyydettiin kuvailemaan Rajakylän asuinaluetta. Vastauksista nousi esiin alueen kehittä-
mistarve. Aluetta kuvailtiin muun muassa epäsiistiksi.  

Työpaja 

Rajakylän työpaja järjestettiin 13.6.2018 Rajakylän koululla iltapäivätilaisuutena. Tilaisuuteen oli 
kutsuttu alueen yrittäjiä, palveluiden tarjoajia ja muita alueen toimijoita. Osallistujia oli monipuoli-
sesti eri organisaatioista kuten päiväkodeista. Osallistujia oli paikalla noin 20.  

Työpajassa Rajakylän vahvuuksina ja mahdollisuuksina tuotiin esiin ympäristön ja asukaskannan 
monipuolisuus, hyvä sijainti ja saavutettavuus, ympäröivä luonto ja meri sekä julkiset palvelut. Alu-
eella on mm. terveyskeskus ja kouluja. Yleisesti koetaan, että alueella on paljon potentiaalia mm. 
hyvän sijaintinsa vuoksi. Linnanmaa-Kaijoharjun kampusalueen kehittyminen Rajakylän naapurissa 
tuo myös opiskelijamäärien kasvaessa paljon mahdollisuuksia Rajakylälle. Alueiden välille tarvitaan 
sujuva ajoneuvoliikenne ja joukkoliikenneyhteys, jolloin Rajakylä voisi profiloitua myös opiskelijoi-
den asuinalueena. Toiminnan harjoittamisen näkökannalta myönteistä on edullisemmat neliöhin-
nat, kuin Oulun keskustassa.  

Haasteita alueella ovat yleinen epäsiisteys ja sosioekonomiset ongelmat (mm. päihteidenkäyttö, 
työttömyys), jotka aiheuttavat turvattomuuden tunnetta ja epäviihtyvyyttä. Alueelle toivotaan 
yleistä siistimistä ja kunnostamista esimerkiksi ostoskeskuksen ja kerrostaloalueen osalta.  

 

     Kuva 13. Tunnelmia Rajakylän työpajasta. 
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Palveluverkon kustomointi tarvetta vaativaksi 

Oulun työpajassa nousi esiin ajatus palveluverkon kustomoinnista, joka tarkoittaa palveluiden mi-
toittamista ja kohdentamista alueittain tarpeiden mukaan, ei puhtaasti väestöosuuteen perustuen. 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden väheneminen alueella nähdään suurena uhkana tulevaisuutta ajatel-
len, sillä alueella on suurta tarvetta toimiville sosiaalipalveluille. Palveluverkon kustomointi koettiin 
erityisesti Rajakylässä hyvin tärkeäksi ja yhdeksi alueen tärkeimmistä kehittämiskohteista.  

 

 

                                            Kuva 14. Tervakukkatien kerrostaloja Rajakylässä 
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3.4 Turku, Pansio-Perno 

 

 

3.4.1 Alueen kuvaus  

Pansio-Pernon alue sijaitsee noin kymmenen kilometriä Turun keskustasta länteen. Alue on vihreä 
ja luonnon ympäröimä ja alueen vahvuutena onkin upea luonto ja meren läheisyys.  

Pansio oli alun perin erityisesti laivatyöläisten tarpeisiin 1940-luvulla rakennettu asuinalue Turun 
sataman kupeessa. Alueen historia liittyykin läheisesti Turun telakkateollisuuteen. Nykyäänkin alu-
eella on edelleen runsaasti teollisuutta ja erityisesti telakkateollisuus on vahvasti näkynyt alueen 
imagossa. Meyerin telakka on nykypäivän vahva työllistäjä. Pansion rannoilla sijaitsee telakan lisäksi 
Puolustusvoimien Rannikkolaivaston päätukikohta. 

Alueen asuntokanta on monipuolista. Alueella on eri ikäisiä omakoti- ja rivitaloja sekä kerrostaloja 
aina 1940-luvulta viime vuosikymmenille. Vilkkain rakentaminen osui 70-luvulle. Pansiosta löytyy 
myös uudehkoja vuokra-asuntojen kerrostaloalueita. Asumisoikeus- ja vuokratalot ovat etupäässä 
telakan työntekijöiden käytössä.  

Pansio – Pernon julkiset palvelut ovat monipuoliset. Alueella on mm. nuorisotalo, kirjasto, terveys-
asema, neuvola, sosiaaliasema, vanhuskeskus, vastaanottokeskus (SPR), alakoulu ja päiväkoteja. Li-
säksi alueella on frisbeegolfrata, keinonurmijalkapallokenttä, merkattu luontoreitistö Paavonpolku 
ja uintilaituri. 

 

• Pansio-Perno on vihreä ja luonnon ympäröimä 1940-luvulla rakennettu alue.  

• Tavoitteena oli saada heikompiosaisten ääni kuuluviin alueen kehittämisessä.  

• Pansio-Pernossa kehitettiin Kerro kantasi -palvelua palvelumuotoilumenetelmin. Tavoit-
teena oli kehittää Kerro kantasi -palvelua sellaiseksi, että kaikilla, myös heikommassa ase-
massa olevilla, olisi mahdollisuus käyttää sitä.  

• Alueella järjestettiin kaksi työpajaa: ensimmäisessä kehitettiin Kerro kantasi-palvelua ja toi-
sessa jalkauduttiin pelikentälle keskustelemaan asukkaiden kanssa sopivimmista osallistu-
misen käytännöistä ja alueen käytön sosiaalisista säännöistä. Ensimmäisessä työpajassa ke-
rättiin runsaasti ideoita digitaalisen työkalun kehittämiseksi.  

• Toisessa työpajassa sovittiin konkreettisista kehityskohteista, kuten grillikatoksen rakenta-
misesta sekä sovittiin yhteydenpidosta jatkossa asukkaiden kanssa.  

• Turussa tunnistettiin kolme tärkeää osallistujaryhmää: aktiivit, satunnaisesti ”oman asian 
mukaan” osallistujat ja heikosti tavoitettavat. 

 
Erityisryhmät tavoittaa parhaiten kasvotusten, ei digitaalisesti. Mene kentälle, panosta kas-
vokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen luottamuksen rakentamiseksi – uhrattu aika mak-
saa itsensä takaisin. Kasvokkain tapahtuva kommunikointi voi olla myös resurssitehokasta! – 
Asukkaita voi osallistaa alueen kehittämiseen missä vain: kouluissa, terveydenhoitajan/sosi-
aalityöntekijän vastaanotolla, kolmannen sektorin palveluissa.  
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Vaikka alueen historia on vaikuttava, on sen imago asuinalueena kärsinyt satamatoimintojen lähei-
syydestä. Esimerkiksi ranta-alueet on varattu satamatoiminnoille ja alueen kehittämistä asuinalu-
eena hidastavat puskurivyöhykkeet ja kasvavan kaupungin tarpeet sijoittaa satamatoimintoja Pan-
sio-Pernoon.  

 

3.4.2 Tavoite 

Turussa kehitettiin käyttäjälähtöistä Kerro kantasi-palvelua palvelupolku-menetelmällä sekä keski-
tyttiin Pernon kentän ympäristön kehittämiseen. Tavoitteena oli saada vaikeammin tavoitettavien 
ääni kuuluviin alueen kehittämisessä.  

Turussa työtä jatketaan niin, että Pernon kentän suunnittelu viedään sen valmistuttua asukkaiden 
kommenteille sekä Kerro kantasi –palveluun että fyysiseen kansioon. Lisäksi Turussa pidetään jat-
kotilaisuus suunnitelman valmistuttua, jossa pyydetään kommentteja myös digitaalisen palvelun 
rakenteesta ja sisällöistä.  

3.4.3 Työkalu 

Pansio-Pernossa keskusteltiin asukkaiden kanssa sopivasta osallistumismenetelmästä ja digitaalis-
ten työkalujen käytöstä ja kehitettiin Kerro kantasi -palvelua, joka on tavoitteena ottaa käyttöön 
Turussa.  Astuplania ei otettu käyttöön Pansio-Pernossa, sillä kehittämisessä keskityttiin Kerro kan-
tasi-palveluun.  

3.4.4 Toiminta 

Työpaja 

Turun työpaja järjestettiin kahdessa osassa. Turku on tutustunut Helsingin kerro kantasi -malliin ja 
haluaa kehittää omaansa. Työpajan aamupäivän tavoitteena oli kehittää Turun Kerro kantasi-mallia 
yhdessä sosiaalitoimen työntekijöiden kanssa. Tämän työpajan tuloksia on käsitelty raportissa koh-
dassa 2.5.  
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Kuva 15. Kerro kantasi -alustan kehittämisehdotusten läpikäyntiä Turussa 

Iltapäivällä jalkauduttiin lähikentälle keskustelemaan asukkaiden kanssa. Tavoitteena oli selvittää, 
miten erityisryhmiä sitouttamalla ja osallistamisella alueen kehittämiseen voidaan saavuttaa so-
siaa–linen sopimus alueen käyttämisestä ja sosiaalisista säännöistä. Samalla oli tarkoitus kuulla, mi-
ten asukkaat voisivat saada äänensä kuuluville digitaalisten välineiden avulla. 

Iltapäivä toteutettiin siten, että kaupungin ja konsultin edustajat menivät kohderyhmän luokse 
hiekkakentälle. Pansio-Pernossa oli ollut asukkaiden keskuudessa huolta alueen siistiydestä, käyt-
tötarkoituksesta ja sosiaalisista säännöistä. Aluetta käyttävillä oli toiveena oma tila, esimerkiksi gril-
likatos, jossa he voisivat viettää aikaa. Lisäksi Pansio-Pernossa todettiin tarve manuaaliselle tavalle 
kirjata toiveita ja huomioita alueen kehittämiseksi. Tällainen voisi olla esimerkiksi fyysinen kansio 
keskeisessä ja helposti saavutettavassa paikassa.  

Vaikka suurin osa kohderyhmästä koki fyysisen kansion ja perinteisen ilmoitustaulun parhaimpana 
osallistamisen välineenä, tuli työpajassa myös ilmi se, että osalla asukkaista voisi olla halukkuutta 
toimia toisten apuna digitaalisten välineiden opettelussa ja käytössä, jos heille tarjotaan siihen vä-
lineet ja tila. Työpajan tuloksena saavutettiin yhteinen sopimus alueen tilankäytöstä ja käyttäyty-
missäännöistä, mikä kulminoitui grillikatoksen rakentamislupaukseen. 

Kaupunki lupasi järjestää alueen asukkaiden toiveesta perinteisen kansion tiedottamiseen ja osal-
listumiseen. Työpajassa sovittiin myös yhteisen tietokoneen hankkiminen alueen asukkaiden käyt-
töön. Lisäksi työpajassa todettiin, että vaikka asukkaat itse eivät käyttäisikään tietokoneita, osallis-
tumista voi tapahtua yli sektorirajojen kaupungin tarjoamissa palveluissa mm. sosiaali- ja terveys-
toimen palveluissa ja kolmannen sektorin työntekijöiden toimesta. 
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4 Kehittämisehdotuksia ja suosituksia jatkoa varten  

4.1 Vuorovaikutuksen onnistuminen  

Hankkeen tavoitteita ovat tiivistettynä alla olevat neljää kohtaa. Seuraavaksi käsitellään hankkeen 
onnistumisia työn tavoitteisiin peilattuna.  
 
1. Tuottaa Asuinympäristön tulevaisuuspolku -malli lähiöiden/keskustaajamien tulevaisuuden vi-
sion laadintaan ja alueiden kehitystyön tueksi  
2. Lähiön/keskustaajaman kehitystä tukevien digitaalisten palvelujen/digitaalisuutta tukevien toi-
mintatapojen ideoiminen palvelumuotoilun avulla  
3. Kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntäminen asuinympäristön kehittämisessä ja digitaalisten 
palvelujen suunnittelussa  
4. Tuottaa kehitysehdotuksia ja suosituksia asukaslähtöisestä asuinympäristön kehittämisestä ja 
digitaalisten palvelujen suunnittelusta  
 
Tuottaa Asuinympäristön tulevaisuuspolku -malli lähiöiden/keskustaajamien tulevaisuuden vi-
sion laadintaan ja alueiden kehitystyön tueksi 

Malli ideoitiin työn alussa, ja siihen hahmoteltiin lähiöiden ja keskustaajamien kehityspolku nykyti-
lan kuvauksesta alueen vision kehittämiseen. Mallin sovittamisessa Astuplan-alustalle havaittiin, 
että Asuinympäristön tulevaisuuspolkuun tulee suhtautua prosessin tyyppitapauksena. Sitä kannat-
taa räätälöidä kohteeseen ja prosessiin sopivaksi. Mallista voi poistaa, siihen voi lisätä kohdekoh-
taisesti tarvittavia vaiheita tai muuttaa vaiheiden järjestystä. Malli sopii toteutettavaksi kaupunki-
suunnitteluhankkeissa esimerkiksi ennen alueen kaavoitusta tehtävässä visioinnissa. Mallissa yh-
teiskehittäminen on esitetty yhtenä vaiheena mallin loppupuolelle. Yhteiskehittämisen kautta voi-
daan kuitenkin saada tietoa esimerkiksi nykytilaan liittyen. Kommentointia voi myös olla mallin eri 
vaiheissa. Malliin voi tutustua tarkemmin luvussa 2.3.   

Lähiön/keskustaajaman kehitystä tukevien digitaalisten palvelujen/digitaalisuutta tukevien toi-
mintatapojen ideoiminen palvelumuotoilun avulla 

Hankkeessa tunnistettiin keskeisiä, yleisiä kriteerejä digitaalisten alustojen suunnitteluun. Hank-
keen lopputuloksena tuotettiin tarkistuslista (liite 6) digitaalisten alustojen tai sovellusten ide-
ointi- ja suunnitteluvaiheeseen. Listan tarkoituksen on toimia keskustelun herättäjänä ja yleisenä 
tarkistuslistana asioista, jotka on syytä selvittää alustan ideointi- ja suunnitteluvaiheessa. Digialus-
tojen kehittämistä varten järjestettiin työpaja, jossa hyödynnettiin palvelumuotoilumenetelmiä.  
 
Digitaalisten osallistumisalustojen kehittämisestä ja hyödyntämisestä on lisää seuraavassa luvussa 
4.2.  
 
Kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntäminen asuinympäristön kehittämisessä ja digitaalisten 
palvelujen suunnittelussa 

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kasvokkaisen vuorovaikutuksen lisäksi digitaalisen alustan kokeilu 
ja kehittäminen sidosryhmävuorovaikutuksessa. Työpajat ja kasvokkainen yhteiskehittäminen on-
nistui hankkeessa erinomaisesti, mutta digitaalisen alustan käyttöaste jäi matalaksi. Osittain tämä 
selittyy hankkeen haasteellisella aikataululla, jonka johdosta kaupungeilla ja case-kohteiden asuk-
kailla ei ollut riittävästi aikaa tutustua alustaan. Case-kaupungeille räätälöityjä nettisivuja (Astuplan) 
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hyödynnettiin lähinnä vuorovaikutustilaisuuksissa kommenttien ja näkemysten dokumentoimi-
seen. 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.  

Tuottaa kehitysehdotuksia ja suosituksia asukaslähtöisestä asuinympäristön kehittämisestä ja di-
gitaalisten palvelujen suunnittelusta 

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

Prosessin alussa on hyvä tarkentaa yhteiset suunnittelun tavoitteet ja tehdä ne selväksi eri osapuol-
ten 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 tavoitelta-
vien henkilöiden luokse. Myös ajankohta kannattaa varata siten, että se sopii mahdollisimman mo-
nelle, 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 digi-
taalisten työkalujen, kuten Facebookin, käyttö mahdollistaa keskustelun ajasta ja paikasta riippu-
matta.  

4.2 Digitaalisten osallistumisalustojen kehittäminen ja hyödyntäminen 

Hankkeen aikana nousi esiin digialustojen kehitysehdotuksia sekä työpajoissa että case-kaupunkien 
nettisivuja moderoitaessa. Osallistumismahdollisuuksia ja -välineitä on hyvä olla useita. Tällä het-
kellä koetaan tarvetta sekä kasvokkaiselle vuorovaikutukselle että digipohjaisille osallistumismah-
dollisuuksille, vaikkakin digivälineiden käytön yleistyessä kasvokkainen vuorovaikutus vähenee.  

Digitaalisen työkalun tulisi olla muunneltavissa eri tyyppisiin hankkeisiin asiakkaan tarpeiden mu-
kaisesti. Tähän liittyy myös alustan käytettävyyden vaatimus. Niin alustan moderoijina, kuin käyttä-
jinäkin on digitaidoiltaan hyvin erilaisia ihmisiä eri ammattiryhmistä.  

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

Hankkeen aikana testattiin osallistumisalustana Astuplan-sivustoa, joka on Collaplanin ja Sitowisen 
yhteistyössä kehittämä uudentyyppinen yhteiskehittämisen alusta. Alustalle kerättiin kohdekohtai-
sia suunnitteluaineistoja ja sillä oli mahdollista ottaa kantaa alueen suunnitteluun ja käydä vuoro-
puhelua suunnittelijoiden, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.  

Työpajan osallistujat eivät olleet tutustuneet Astuplaniin ennen työpajaa, joten konsultin edustaja 
näytti työpajoissa Astuplanin toiminnallisuuksia ja kannusti asukkaita tutustumaan Astuplaniin it-
senäisesti työpajan jälkeen. Yleisesti osallistujat olivat kiinnostuneita alustasta ja suhtautuivat sii-
hen myönteisesti. Osa asukkaista toi esiin, että heillä ei ole osaamista tai mahdollisuutta käyttää 



 
 Loppuraportti  33/34 
Asuinympäristön digitalisuus -hanke 
  

  26.9.2018  
 
 

digitaalisia alustoja. Yleisesti koettiin hyvänä, että tietokoneita on mahdollista käyttää kirjastoissa 
ja muissa kaikille avoimissa paikoissa. Mikäli kyseessä on uusi tai suhteellisen tuntematon työkalu, 
kannattaa sen käyttöä opettaa asukastilaisuudessa tai muussa yhteydessä.  

Viranhaltijoiden näkökulmasta alustan käyttöön liittyvistä kysymyksistä esiin nousi alustan käyt-
töön liittyvät rajalliset resurssit, kuten ajan varaaminen jatkuvaan moderointiin ja vuorovaikutuk-
seen. Digitaalisten alustojen käyttöönotolle ja omaksumiselle tarvitaankin organisaation johdon an-
tama tuki ja resurssit.   

Myös toimiminen omalla nimellä ja kuvalla alustalla koettiin joissain tilanteissa epäsopivana. As-
tuplan- alusta ei myöskään tällä hetkellä mahdollista analyysejä käytävästä keskustelusta tai asuk-
kaiden laittamista ideoista. Monipuolisten analyysiominaisuuksien lisääminen alustalle lisäisi alus-
tan kiinnostavuutta alustan hankkijan näkökulmasta. Astuplan-alusta sai kiitosta etenkin visuaali-
suudestaan ja siitä, että se mahdollistaa esimerkiksi kävelyosallistamiset maastossa asukkaiden 
kanssa eri laitteilla. 

Työpajoissa tuloksia kannattaa kirjata digitaaliselle alustalle jo mahdollisen ryhmätyöskentelyn ai-
kana ja mielellään niin, että osallistujat vastaavat itse kirjaamisesta. Näin alustaa tulisi kokeiltua 
käytännössä jo työpajassa, jolloin kynnys sen käyttämiseksi jatkossa madaltuisi.  

Kerätty aineisto tulee saada digitaalisesta alustasta dokumentoitua, kun järjestelmästä luovutaan. 
Tiedon säilytykseen ja omistamiseen liittyvät kysymykset voivat nousta kynnyskysymyksiksi alustan 
käyttöönotossa. Ratkaistavina asioina ovat kustannukset, tiedon hyödyntämisen mahdollisuudet 
alustan käytön lopettamisen jälkeen ja kerätyn tiedon säilyttämisen ja tallentamisen velvollisuudet 
ja hyödyntämisoikeudet.  

Jatkoa ajatellen case-kaupungit tarvitsevat tietoa Astuplan-alustan käyttömaksuista tulevaisuu-
dessa ja aineiston säilyttämisestä ja dokumentoinnista alustalla. Mikäli alusta on jatkossakin käy-
tössä, case-kaupunkien kannattaa markkinoida ja tiedottaa Astuplan-nettisivuista monipuolisesti 
eri kanavissa (sosiaalinen media, painettu media, tilaisuudet, verkkosivut, paikallismediat) ja avata 
myös muille käynnissä oleville kehityshankkeille omat sivut alustalle. 

Kehitysehdotuksina jatkoa ajatellen on tärkeää, että tämän tyyppiselle hankkeelle, jossa kokeillaan 
uutta menetelmää, on riittävät resurssit. Aikaa tulee olla riittävästi uuden alustan opetteluun sekä 
sen markkinoimiseen. Mikäli viestintä ja markkinointi uudesta alustasta ei ole tehostettua, on ris-
kinä, että alustan käyttöaste jää hyvin matalaksi. Jatkossa alusta kannattaa ottaa käyttöön jo tilai-
suuksissa siten, että osallistujat itse käyttävät alustaa, mahdollisesti asiantuntijan opastuksella. 
Tämä madaltaa kynnystä käyttää alustaa mahdollisen tilaisuuden jälkeenkin.  

4.3 Yhteiskehittämisestä saatu palaute 

Työpajoista kerättiin palautetta osallistujilta palautelomakkeen avulla. Työpajoista saatiin yleisesti 
todella hyvää palautetta. Työpajoille annettiin arvosanaksi 4,3 (asteikolla 1-5). Myönteistä pa-
lautetta saatiin erityisesti siitä, että asukkaat kokivat, että heitä kuunneltiin. Myös tehtäviä ja kes-
kustelua pidettiin mielenkiintoisina ja aiheet herättivät aktiivista keskustelua.  

Kehittämisehdotuksena työpajoihin kaivattiin lisää osallistujia. Tiedotusta ja markkinointia tilai-
suuksista tulisi lisätä. Työpajojen ajankohdiksi toivottiin ilta-aikaa, jolloin myös työssäkävijät pääse-
vät niihin osallistumaan. Työpajoja toivottiin pidettävän uudestaan jokaisessa case-kohteessa.  
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Yhteiskehittämisessä on tärkeää huomioida, että kaikkia kehittämiseen liittyviä tahoja kuullaan yh-
teisen vision saavuttamiseksi, jotta kehittäminen alueella voidaan aloittaa. Digitaaliset alustat voi-
vat olla toimivia yhteiskehittämisen välineitä, mutta myös ne tahot, jotka ovat digitaalisten välinei-
den tai netin saavuttamattomissa ovat tärkeä kuulemisen ryhmä. Heitä voidaan osallistaa kehittä-
miseen mukaan palvelumuotoilun erilaisilla menetelmillä, kuten työpajoilla, haastatteluilla ja kyse-
lyillä.  

Kuva 16. Työpajan palautelomake 

4.4 Digitaalisuuden huomioiminen osallistavassa suunnittelussa 

Suurimpia digitaalisuuteen liittyviä haasteita ovat digiosaamisen yksilölliset erot ja se, kuinka kiin-
nostuneet saavat tiedon digialustasta. Haasteena on myös se, kuinka saada periaatteessa kehittä-
mistyöstä 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. 

Uudentyyppisten alustojen käyttöönottoon, sen markkinointiin ja moderointiin tuleekin varata riit-
tävästi aikaa. Digitaalisten työkalujen käyttö vaatii hankkeelta resursseja ja sitoutuneisuutta, eten-
kin jos niillä ei ole mahdollista korvata perinteisiä menetelmiä, kuten tilaisuuksia. Työssä haasteena 
oli tiukka aikataulu. Tämä työ on kuitenkin ollut vasta pilotti, ja kehittämisprosessin tulisi jatkua 
tästä eteenpäin uusien ja case-kaupunkien lisäksi myös muiden kaupunkien pilottien käynnistyessä. 
Tällä projektilla on luotu edellytykset jatkolle, jolloin osallisuuden ja digitaalisten vuorovaikutus-
alustojen kehittäminen käytännössä jatkuu. Seuraavaksi case-kaupungit saavat lisäkoulutusta As-
tuplanin käyttöön ja he voivat hyödyntää työkalua useissa kehittämiskohteissa.  

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


