
Tulevaisuuden asuntotuotanto
Asuinympäristön digitaalisuus -hanke
Taika Tuunanen, Sitowise ja Joakim Breitenstein, Collaplan

Powered by



Sisältö
▪ Asuinympäristön digitaalisuus

▪ Mitä tavoiteltiin

▪ Case-kohteet ja tuloksia

▪ Astuplan by Sitowise



Edistimme asukkaiden osallisuutta oman 
asuinympäristön suunnitteluun ja digitaalisten 
palvelujen kehittämiseen.  



Hankkeen lyhyt esittely

▪ Asuinympäristön digitaalisuus-hanke käynnistyi huhtikuussa 2018. 

▪ Hankkeen toteutuksesta vastasivat MAL-verkosto, Sitowise ja Collaplan. 

▪ Mukaan valikoitui neljä case-kohdetta eri puolilta Suomea: 

• Oulu (Rajakylä)

• Kuopio (Neulamäki)

• Kouvola (Rekola)

• Turku (Pansio-Perno)

▪ Kohteissa nähtiin runsaasti yhteiskehittämisen potentiaalia. Jokaiselle case-
kohteelle rakennettiin oma nettipohjainen Astuplan-vuorovaikutusalusta, ja 
järjestettiin yhteiskehittämistyöpaja ja nettikysely (Oulu, Kouvola). 



Tavoitteet

▪ Tavoite 1. Tuottaa Asuinympäristön tulevaisuuspolku -malli alueiden 
kehittämiseksi

▪ Tavoite 2. Ideoida ja kehittää digitaalisia palveluja käyttäjälähtöisesti 
hyödyntämällä mm. palvelumuotoilun menetelmiä

▪ Tavoite 3. Asukkaiden ja muiden sidosryhmien hyödyntäminen 
asuinympäristön kehittämisessä ja digitaalisten palvelujen 
suunnittelussa

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



Case-kohde: 
Kuopion Neulamäki

▪ 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 
ja Astuplan-sivustolla. 



Asukastietoa kannattaa hyödyntää alueen kehittämispotentiaalin ja imagon 
löytämisessä. Neulamäen tapauksessa 1960–70-luvuilla rakennetut ”metsälähiöt” 
omaavat käyttämätöntä markkinapotentiaalia. Luonnosta ollaan valmiit 
maksamaan. Tiivistä harkiten, kehitä yhteyksiä vesien äärelle, kehitä virkistysreittejä 
ja kiinnitä huomio alueen profilointiin ja imagoon luontokaupunginosana. Alueen 
maineella on suuri merkitys alueen houkuttelevuuteen. Joskus alueen maine saattaa 
olla todellisuutta huonompi. 



Case-kohde: 
Kouvolan Rekola

▪ Rekola on pääosin 1960-70 –luvuilla 
rakennettu rauhallinen ja  
luonnonläheinen pientalovaltainen 
puutarhakaupunginosa noin 15 minuutin 
ajomatkan päässä Kouvolan keskustasta.

▪ Tavoitteena oli tavata asukkaita ja kerätä 
toiveita ja ideoita alueen 
jatkokehittämiselle.

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



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 asukastilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin ja perustele päätökset 
avoimesti. 



Case-kohde:
Oulun Rajakylä

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

▪ Tavoitteena oli kartoittaa tarpeita ja kehittämisen 
kohteita eri tahoilta yleissuunnittelun pohjaksi.

▪ Rajakylän asukkaiden ja muiden toimijoiden ideoita 
kerättiin kyselyllä ja hankkeen aikana järjestetyssä 
työpajassa.



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.



Case-kohde: 
Turun Pansio-Perno

▪ Pansio-Perno on vihreä ja luonnon ympäröimä 
1940-luvulla rakennettu alue noin 10 kilometriä 
Turun keskustasta länteen. 

▪ Tavoitteena oli saada heikompiosaisten ääni 
kuuluviin alueen kehittämisessä ja kehittää 
Kerro kantasi -palvelua sellaiseksi, että kaikilla 
olisi mahdollisuus käyttää sitä. 

▪ Alueella järjestettiin kaksi työpajaa: 
ensimmäisessä kehitettiin Kerro kantasi -palvelua 
ja toisessa jalkauduttiin pelikentälle keskustelemaan 
asukkaiden kanssa sopivimmista osallistumisen 
käytännöistä ja alueen käytön sosiaalisista säännöistä. 

Pansio-Pernon kaupunginosapäivien (syksy 2018) esite



Erityisryhmät tavoittaa parhaiten kasvotusten, ei digitaalisesti. Mene kentälle, 
panosta kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen luottamuksen rakentamiseksi 
– uhrattu aika maksaa itsensä takaisin. Kasvokkain tapahtuva kommunikointi voi 
olla myös resurssitehokasta. Asukkaat voivat osallistua alueensa kehittämiseen 
missä vain: kouluissa, lääkärin vastaanotolla, järjestötoiminnassa, ulkona kadulla...
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Taika Tuunanen, Sitowise
taika.tuunanen@sitowise.com
Puh. 050 5055 743 

Joakim Breitenstein, Collaplan
joakim.breitenstein@joksu.com
Puh. 040 518 2518

Kiitos!


