
TEHTÄVÄ A) ”Opit ja hyvien käytäntöjen 
skaalaus” 20 min. 

Pohtikaa painopisteenne kehittämishankkeen esitykseen 
perustuen: 

1. Mikä kehittämishankkeessa oli sisällöllisesti ja prosessinäkökulmasta 
erityisen kiinnostavaa ja mitkä olivat hankkeen tärkeimmät opit ja anti? 
- Osallistaminen on aina ajankohtainen ja kiinnostava aihe 
- Hyvä, että haetaan uusia ratkaisuja (digitaalisia välineitä) perinteisten asukastilaisuuksien 

lisäksi
- Digitaalisten välineiden käyttöönotto vaatii kuitenkin aikaa ja resursseja
Vaaditaan pohdintaa siitä, mitä alustalla voidaan tehdä ja mihin sitä halutaan käyttää. Nyt 
pohdintaan ei ollut aikaa eikä resursseja ja alustan monipuoliset käyttömahdollisuudet jäivät 
osin hyödyntämättä

Tulosten hyödynnettävyyden prosessinäkökulmasta:  Aikajänteet pitkiä: 
Tulokset/hankkeiden hyödyt voi toteutua pitkällä aikavälillä. Idea jää elämään, mutta 
toteuttaminen vaatii oikean aikaikkunan. Se voi kestää useita vuosiakin ja kun aika on 
oikea, idea otetaan organisaatiossa käyttöön. 

Ryhmän nimi ja puheenjohtaja: Ryhmä 3: Heli Suuronen 



TEHTÄVÄ A) ”Opit ja hyvien käytäntöjen 
skaalaus” 20 min. 

2. Mikä onnistui ja mitä haasteita hankkeeseen ja sen toteutukseen liittyi ja mitä olisi pitänyt 
tehdä toisin ?

- Osallistujille ei ehkä ollut niin selvää, että hankkeessa kyseessä on ”nopea kokeilu” ja kick off
varsinaiseen lähiön kehittämiseen, mikä tapahtuu hankkeen jälkeen

- Haasteena miten saada kaupungit innostumaan kokeiluista. Mielellään haluttaisiin ”valmista”. Riskinä, 
että kokeilu jää kertaluonteiseksi: kuinka sitouttaa kunnat / kaupungit / asukkaat? Selvitettävä alustan 
jatkokäytön/tiedon hyödyntämisen ehdot hankkeen päättymisen jälkeenkin  voi auttaa sitoutumista

- Osallistamisessa ideoiden keruun ja toteutuksen välillä oleva pitkä aikajänne ei motivoi asukkaita 
antamaan palautetta tai ottamaan osaa alueen kehittämiseen

- Työpajoihin osallistuu yleensä vain pieni osa asukkaista: kuinka saadaan monipuolisesti erityyppisiä 
ihmisiä mukaan?  suunniteltava osallistaminen huolellisesti. Mitä tehdään, mitä varten ja kenet 
otetaan mukaan. 

- Tarvitaan hyvät analyysityökalut ja tekoälyratkaisuja, jotta palautetulva ei tule suoraan suunnittelijoille ja 
työllistä heitä liikaa muun työn ohella. Palautetta tulee nyt eri paikoista ja sen analysointi on haastavaa. 
Kaikki palaute pitäisi saada paikkatietoon sidottua. Myös palautteen antajasta tarvitaan 
perustaustatiedot. Analyysiominaisuudet kuitenkin tärkeitä alustassa.

- Kokeilussa onnistui alustan jatkokehittäminen ja alustan jatkohyödyntäminen hankkeen jälkeenkin –
tuetaan hallituksen osallistamisen ja kaavoituksen digitavoitteita

- Tietoisuus jatkuvan kommunikaation ja suunnitelmien visuaalisen esittämisen tärkeydestä lähiöiden 
kehittämisen onnistumiseksi ja alustojen mahdollisuuksista siinä. Tällä voidaan taklata tilannetta etteivät 

asukaat koe ”että mitään ei olla tehty”



TEHTÄVÄ A) ”Opit ja hyvien käytäntöjen 
skaalaus” 20 min. 

3. Esittäkää keinoja ja tapoja joilla hyvät tulokset skaalataan muille ja hankkeen 
vaikuttavuutta lisätään.

- Hankkeiden hyvät käytännöt hukkuvat valtavaan tietotulvaan. Tiedotteet/uutiskirjeet/tiedot 
hankkeen tuloksista tulisi suoraan sähköpostiin/tekstarilla. Mutta kaikki tieto ei ole kiinnostavaa. 
Voisi käyttää kyselyä ja keinoälyä itseä kiinnostavien uutisten/yhteystietojen näkymisessä = 
nettisivujen näkymän kustomointi laskeutumissivulla olevan pienen esikyselyn avulla

 sama koskee kaupungin viestintää kun he haluavat viestiä asukkaille asioista ja tapahtumista
 Asiantuntijoiden roolien selkiyttäminen ja kunnan viranhaltijoiden yhteystietoluettelon teko 

”älykkyttä” hyödyntäen. Esim. hakusanalla voisi kuntalaiset löytää oikeat yhteystiedot. Nyt 
joutuu googlettamaan, tieto hajallaan.

 Sama koskee kuntien viranhaltijoita kun he etsivät oman työn kannalta relevanttia tietoa. Tällöin 
hankkeeseen tulisi lisätä hakusanoja, joiden avulla hanke näkyy korkeammalla esim. googlessa 
tai muulla tavoin 

- Edistyneemmässä versiossa asukas/viranhaltija voisi klikata esim. koordinaatin kartalle ja 
haluamansa bufferin (km), jonka sisällä sijaitsevista hankkeista/projekteista ja niihin liittyvistä 
ihmisistä haluaa tietoa. Voisiko tämän yhdistää kaupunkien omiin karttapalveluihin (esim. 
Helsingin kaupungin Louhi-palvelu: www. kartta.hel.fi). 

- Kehittämistoimista pitää valita ”nopeat” parannuskeinot, jotka voidaan skaalata eteenpäin ja 
toteuttaa heti



TEHTÄVÄ B) ”Pääviestit uuden vähähiilisen 
kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseen” 40 min. 

Pohtikaa painopisteeseenne/teemaanne (asemanseudut, asuminen ja 
asuinympäristöt, liikenne tai yhdyskuntasuunnittelu) perustuen mitkä ovat kestävän 
kaupunkikehityksen, vähähiilisyyden ja ilmastomuutoksen näkökulmasta:

1. Kehittämisen keskeisimmät haasteet ko. teemassa (esim. resurssit, valtio-
maakunta-seutu-kunta työnjako, suunnittelun aikajänteet jne.) ?

- Vähähiilisyys pitää pilkkoa pieniin osiin, koko ongelmaa ei voi ratkaista kerralla. 
Pienistä teoista koostuu suurempi ”puro”

- Tekniset valinnat esim. yhdyskuntasuunnittelu ei riitä, vaan vaikutettava 
käyttäytymisen ja ajattelutavan muuttamiseen. 



TEHTÄVÄ B) ”Pääviestit uuden vähähiilisen 
kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseen” 40 min. 

2. Esittäkää ratkaisuvaihtoehtonne em. näkökulmiin.

- Tätä voidaan edistää käyttämällä sosiaalista markkinointia 
kaupunkisuunnittelussa ja poliittisin toimin: esim. verotuksen 
kiristämisellä, säännöillä

- Ilmastotavoitteet ja –kehittämistoimenpiteet pitää tehdä näkyviksi: 
tavoitteiden ja niiden toteutuksen seuranta ja visuaalinen esittäminen 
avoimesti kuntalaisille ja muille viranhaltijoille tärkeää. Luodaan mittarit 
joilla tavoitteiden toteutumista voidaan seurata ja mittarien toteutuminen 
avoimesti nettiin. (lisää poliittista painetta sitoutua päätöksentekoon ja 
kuntien kilvoittelua)

- -esim. kaavoitusohjelmaan on nimettävä ilmastotavoitteet, muuten ei 
välity eteenpäin teoiksi



TEHTÄVÄ B) ”Pääviestit uuden vähähiilisen 
kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseen” 40 min. 

3. Mitkä ovat pääviestinne (voi olla useita)  tässä teemassa päättäjille ja seuraavalle 
hallitukselle uuden vähähiilisen kaupunkiseutupolitiikan periaatteiksi, linjauksiksi ja  
panostuksiksi ?  

-Tekniset valinnat esim. yhdyskuntasuunnittelu ja teknologia/uusiutuvat energiamuodot eivät 
riitä, vaan vaikutettava käyttäytymisen ja ajattelutavan muuttamiseen  ennenkin on ollut 
tilanteita, jossa käyttäytymistavan muutos on siinä hetkessä tuntunut mahdottomalta, kuten 
tupakan polton lopettaminen ja kieltäminen julkisissa tiloissa

-> tästä voimme oppia että kaikki on mahdollista kun tehdään työtä pitkäjänteisesti; 
ajattelutavat muuttuvat hitaasti, mutta lopulta muutos on mahdollinen jos siihen sitoudutaan yli 
hallituskausien. Muistettava että muutos syntyy (tupakankin polton suhteen) sekä ylhäältä, että 
alhaaltapäin, eli kun paine on molemmista suunnista muutos syntyy. 

-”Alhaaltapäin” tulevan paineen muodostavat asukkaat ja asukkaiden muodostamat kaupungit, 
kiinnitettävä huomio kaupunkirakenteiden lisäksi asukkaiden arjen toimintaan ja elämäntapaan, 
miten tuetaan asukkaiden halua vähähiiliseen elämäntapaan



RYHMÄ 3 Asuminen ja asuinympäristöt 
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