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Kansalaisyhteiskunta rakensi Suomen 
kansakunnan ja yhteiskuntajärjestelmän.   

Nyt se rakentaa sitä uudelleen - sosiaalisen 
median kautta. 

 
Iso osa kansalaistoimintaa on siirtynyt tai 
syntynyt someen. Hallinnon kannattaa ja 

lopulta täytyy tulla perässä! 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Työpajan tarkoitus 

•  Auttaa kaupunkien hallintoa mukautumaan ja 
hyödyntämään muutosta, jossa 
kansalaisyhteiskunta toimii yhä enemmän somessa.  

 
•  Miten some voi auttaa kaupunkisuunnittelijoita ei 

vain viestintäkanavana, vaan vuorovaikutuksen ja 
tiedon tuottamisen välineenä?  

 

•  Oppia yhdessä ja tarjota kaikille tietoa ja vinkkejä 
pajassa välittömästi sekä myöhemmin pajan avulla 
kehitettävien tulosten kautta. 
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Työpajan tulokset käyttöön 

•  Me Kaupunkiaktivismi-hankkeen tutkijat 
kehitämme työpajan tulosten avulla 
verkkotietopankin* sisältöjä kuten suosituksia, 
tapaustarinoita ja välinekokoelmaa.  

•  Pilvi Nummi käyttää tuloksia väitöskirjatyössään, 
jossa mm. testataan ja kehitetään some-datan 
analyysivälineiden käyttöä 
kaupunkisuunnittelussa.  

•  Toiveena, että te osallistujat myös viette 
ajatuksia eteenpäin tahoillanne. Meitä voi  
mielellään kysyä avuksi! 
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* https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/2017/01/01/verkkotietopankki-aktivismista-tule-mukaan-kehittamaan/ 
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Some-datan merkitys nousussa   

•  Ihmisten tietämys, ideat ja toiminta suuri voimavara myös 
kaupunkisuunnittelulle 

•  Some-datan analyysivälineillä potentiaalia nostaa niiden 
hyödyntäminen uudelle tasolle 

•  “Some-hallinnon” edelläkävijäkaupungit etsivät tähän 
keinoja - Espoo, Vantaa, Helsinki, Lahti, Jyväskylä, 
Järvenpää täällä tänään!   
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Vuorovaikutus	  

Aineiston	  tulkinta	  

Some	  datana	  

Some	  keskusteluna	  ja	  	  
kansalaisyhteiskuntana	  

FB-‐RYHMIEN	  MIELIPITEET	  
JA	  NÄKEMYKSET	  

SUUNNITTELIJAN	  OMAAN	  	  
SOVELLUKSEENSA	  PYYTÄMÄT	  TÄGIT	  

INSTAKUVAT	  HYVISTÄ	  PAIKOISTA	  

FB-‐RYHMIEN	  IDEAT	  
JA	  REFERENSSIT	  

Some-‐datan	  	  
moninainen	  kenGä	  
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Huomioita tähänastisen 
työn pohjalta 

•  Somea on monenlaista ja sitä voi hyödyntää eri tavoin 
tiedonhausta vuorovaikuttamiseen (FB, Twitter, 
Instagram..) 

•  Somessa me kaikki olemme amatöörejä - ei pidä vaatia 
itseltään liikaa osaamista! 

•  Ota tavoitteeksesi ottaa askel tai pari some-maailmaan - 
se riittää! 
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Inspiraatiomateriaali 

•  Luonnokset suosituksiksi – miten 
kaupunkiorganisaation ja viranhaltijoiden 
kannattaa mukautua some-aikaan ja hyödyntää 
somen tuomia mahdollisuuksia? (Entä muiden 
toimijoiden?) 

•  Tietotarpeita – mitä tietoa somesta olisi hyvä 
saada kaupunkisuunnitteluun? 

•  Kehittämistarpeita – mikä auttaisi somen 
hyödyntämistä kaupunkisuunnittelussa? 
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Ohjelma 

15.35 Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle, Helsingin yliopisto: Miten some voi palvella 
kaupunkisuunnittelua? 

15.45 Susa Eräranta, Espoon kaupunki: Some suunnittelijan arjessa – kokemuksia, 
vinkkejä ja kehittämistarpeita 

16.00 Mika Rantala, Espoon kaupunki: Mitä some antoi suunnittelutyöhön Tehtävä 
Leppävaarassa -hankkeessa? 
 
16.15 Pilvi Nummi, Aalto-yliopisto: Some paikkamuistojen kartoituksessa ja 
esimerkkejä somen data-analyysista kaupunkisuunnittelussa Suomessa ja maailmalla  

16.30 Vuokko Heikinheimo, Helsingin yliopisto: Paikkatietoon perustuvat some-data-
analyysit: Esimerkkejä ja mahdollisuuksia 
16.45 Yhteinen keskustelu + Johdatus työpajatyöskentelyyn 

16.55 Tauko 

17.00 Työskentely ryhmissä 

17.45 Yhteinen keskustelu + Yhteenveto ja jatkotoimet 

18.00 Työpaja päättyy 
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Ryhmät klo 17.00-17.45 

1.  Espoon kaupungin some-ohje 
 

•  Ratkaisut somen käytön haasteisiin 
•  Ehdotukset suosituksiksi 

 
1.  Pyöräily ja liikkuminen  
2.  Tapiola  
3.  Kaupunkisuunnittelu  

 
•  Analyysit, työvälineet, toimintatavat 
•  Ehdotukset suosituksiksi  
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Sometus pajasta hyvin tervetullutta! 

 
#kaupunkiaktivismi 

 
Olisi hienoa, jos jakaisitte 

erityisesti ryhmissä syntyneitä 
ehdotuksia ja ideoita!  
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www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 
#kaupunkiaktivismi 
 
Pasi Mäenpää   Maija Faehnle 
Etunimi.sukunimi@helsinki.fi   Etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 
 
 
 

Tervetuloa mukaan jatkossakin! 


