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Vuorovaikutteinen suunnittelu    

● Käytössä monia käsitteitä, merkitykset 

vaihtelevat: yhteissuunnittelu, 

yhteistoiminnallinen, vuorovaikutteinen, 

osallistava, käyttäjälähtöinen suunnittelu… 

● Läheisiä yhteiskehittely, yhteiskehittäminen 

● Tässä yleisnimitys suunnittelutavoille, joihin 

kuuluu suunnittelua järjestävien ja osallisten 

välinen yhteistyö tai vähintään keskustelu, ja 

joissa tavoitteena on, että suunnittelulla 

saadaan näin parempia lopputuloksia 

● Tässä huomio urbaanien alueiden fyysisen 

tilan ja palvelujen suunnittelussa 
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Vuorovaikutteinen suunnittelu    

● Usein ajatellaan julkisen hallinnon 

suunnittelutavaksi 

● Mutta kuka vain voi suunnitella ja kehittää 

vuorovaikutteisesti, hallinto voi olla myös 

osallinen ja kumppani 

● Two collaborative spatial planning discourses: 

a leading government with societal 

participation and self-governance by societal 

actors with government participation 

(Westerink et al. 2016) 
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 Kansalaisyhteiskunnan muutos 

● Digitalisaatio, internet ja sosiaalinen media 

mullistaneet kansalaisten mahdollisuudet 

toimia 

● Itseorganisoituminen, uudentyyppisen 

kansalaisaktivismin nousu  

● Kansalaisyhteiskunta rakensi Suomen 

kansakunnan ja yhteiskuntajärjestelmän  

– nyt se rakentaa sitä uudelleen 
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 Kansalaisyhteiskunnan muutos 

● Kuluttajuuden muutos: osallistuva kulutus, 

jakamistalous 

● Työn muutokset: luova työ, ulkoistaminen, 

mikroyrittäjyys, freelancerismi, co-working-tilat 

● Ekologinen käänne: kierrätys, kiertotalous, 

käänteinen infrastruktuuri 

● Yritystoiminta: startup-henki, yhteiskunnallinen 

yrittäjyys 

● Pettymys poliittiseen vaikuttamiseen > suora 

toiminta 
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Kansalaisten roolit suunnittelussa 

● Osalliset asukkaat eivät “enää yksittäisiin 

kaavatilaisuuksiin kutsuttavien ihmisten ryhmä, 

vaan aktiivisesti omaa elinympäristöään 

muokkaava ja ylläpitävä yhteisöjen joukko” 

● “Itseorganisoituminen uudisti 

kaupunkisuunnittelua ja kaupunkitilan 

kehittämistä, koska osalliset eivät olleet enää vain 

osallisia, vaan suunnitteluprosessin käynnistäjiä, 

ohjaajia, toteuttajia ja tulosten loppukäyttäjiä, 

jotka vaikuttavat toiminnallaan alueen 

kehitykseen jatkossakin” 

    Wallin 2015 
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Osallisuusrakenne  

 

“inhimillisen ja sosiaalisen pääoman muodot, jotka mahdollistavat asukkaiden 

aktiivisuuden ja paikallisen identiteetin”  

 

Wallin 2015 
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Kansalaistoiminnan yksi muoto: 

vaihtoehtosuunnittelu    

● Ison Kallahden puiston vaihtoehtosuunnitelma: 

Syötävä puisto 
 http://promerirastila.blogspot.fi/2016/10/vaihtoehtosuunnitelma-ison-kallahden.html 

● Herttoniemen yritysalueen ja Roihupellon 

teollisuusalueen vaihtoehtoinen tulevaisuusvisio 
 https://issuu.com/johannalaukkanen2/docs/l__pikulkualueista_kiehtovaksi_kaup 

● Meri-Rastilan vaihtoehtoinen asemakaava  
 http://promerirastila.blogspot.fi/p/vaihtoehtoinen-asemakaava-meri-rastilaan.html 

● Pro Helsinki 2.0 – vaihtoehtoinen yleiskaava 
 www.urbanhelsinki.fi/project/pro-helsinki-2-0/  

● Östersundomin varjokaava 
 http://www.varjokaava.fi/ 
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Luonnonhoidon suunnittelu osana alueiden 

suunnittelun kokonaisuutta 

MAAKUNTA 

SEUTU 

KUNTA 

 

KUNNAN OSA 

TONTTI 

Maakuntaohjelma 

Yleiskaava,  
osayleiskaava 
 
 
 

Tontinluovutusehdot 

Yleissuunnitelma /  
Katu- ja viheraluesuunnitelma 
 

Luonnonsuojelulain mukainen  
hoito- ja käyttösuunnitelma 
 

Hulevesisuunnitelma 
 

Asemakaava 

Maapolitiikan linjaukset 
Kuntien  
yhteinen  
yleiskaava / 
osayleiskaava  

Rakennemallit 

Maakuntakaava 

MAL-sopimus 
 

Metsäsuunnitelma 
 

Rakennussuunnitelma 
 

Pihasuunnitelma 
Puistosuunnitelma 

KORTTELI 

 

Rakennustapaohje 

Rakennusjärjestys 

Luonnonhoitosuunnitelma 

Viheralueohjelma 
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Käsitteitä     

Osallisuus  

● Kuuluminen, esim. ihmisen tai organisaation osallisuus 

yhteisössä tai suunnitteluhankkeessa 

● Osallisuuden kokeminen alueen suunnittelun yhteydessä: 

tunne, että voi halutessaan tuoda oman panoksensa 

suunnitteluun ja siten alueen ja yhteisön hyväksi 

● tieto-, suunnittelu-, päätös-, toimintaosallisuus  

 

Osallinen  

● vrt. käyttäjä, kumppani, kansalainen, kuntalainen, asukas, 

asiakas 

● Suunnittelussa: ne, joita suunnittelu koskettaa 

● MRL: ne, joiden elinoloihin kaava vaikuttaa  

 

  Bäcklund ym. 2002, 

http://www.jelli.fi/osallisuus/osallisuusaineistoa/osallisuus-sanasto/ 
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”Osallisuuden käsitettä on kyettävä 

laajentamaan demokratiasta eli päätöksenteon 

legitimiteetistä ihmisten osaamisen,  

ideoiden ja kapasiteetin valjastamiseen 

yhteisen hyvän eli koko yhteisön parhaaksi. 

 --- 

On silkkaa voimavarojen haaskausta, elleivät  

kaupungit kykene niitä hyödyntämään.” 

 

Pekka Sauri (2015): Julkishallinto ja sosiaalinen media 

 

http://www.kaks.fi/sites/default/files/Polemia_98_net.pdf 

 



Käsitteitä     

Osallistuminen, yhteistekeminen 

● Kolme ulottuvuutta:  

○ Sosiaalinen: osallistumisessa mukana monia 

○ Toiminnallinen: aktiivista toimintaa 

○ Yhteiskunnallinen: kohdistuu yhteisiin asioihin 

● Yhteistekeminen täsmällisempi käsite, kun 

kysymys yhdessä tekemällä osallistumisesta  

● “Kaikki sellainen osallistuminen, jolla kansalaiset 

omasta tai muiden aloitteesta muokkaavat 

elinolojaan suoralla toiminnalla tai asioiden 

valmistelun ja päätösten tekemisen kautta” 

 

www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com/kasitteita 

http://www.jelli.fi/osallisuus/osallisuusaineistoa/osallisuus-sanasto/  
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Osallistumisen vaikuttavuustikapuut: 

osallistujia ja mahdollistajia monenlaisia! 

 

Osallistuminen 

suunnitteluun ja 

päätöksentekoon 

(Arnstein 1969) 

Osallistuminen suoralla 

omaehtoisella toiminnalla: 

esimerkkinä tapahtuma-

aktivismi - Ravintolapäivä 

Vaikutukset 

yhteisöön, 

alueeseen, 

kaupunkielämään 

Toimintamahdollisuuksien  

luominen muille 

Ravintolapäiväkonseptin luominen 

 

Toiminnan järjestäminen 

Ravintolapäiväravintolan pitäminen 

 

Toiminnan kannattaminen 

Ravintolapäivässä asiointi 

 

Tiedonvälitys, muiden aktivointi 

Ravintolapäivän mainostaminen 

esim. somessa 

Kansalaisten valta 

Kansalaiskontrolli 

Jaettu valta 

Yhteistyö/kumppanuus 

 

Mielipiteenilmaisu 

Sovittelu 

Konsultointi 

Tiedottaminen 

 

Ei osallistumista 

Terapia 

Manipulaatio 



Kansalaisaktivismi 

 

Kansalaisten itse organisoimaa ja omaehtoista yhteistoimintaa, 
joka 

○ tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella 

○ luonteeltaan aloitteellista, proaktiivista ja rakentavaa  

○ suuntautuu ensisijaisesti toimintaan, ei poliittiseen 
mielipiteenmuodostukseen tai vaikuttamiseen 

○ nojaa tee-se-itse-henkeen ja commons-ajatteluun 

○ hyödyntää internetiä ja sosiaalista mediaa 
toiminnassaan ja järjestäytymisessään 

 

Kaupunkiaktivismi 
 
kansalaisaktivismi, joka joko tapahtuu kaupunkitilassa tai liittyy 
kaupunkiin ja sen oloihin 
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Käsitteitä 

Mäenpää & Faehnle  2016 
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Valtio

tietee

llinen 

tiede

kunta 

/ 

Henki

lön 

nimi / 

Esity

ksen 

nimi 

https://www.facebook.com/pages/Kaupunkilaisten-oma-

pelto/221040347906045?fref=ts 
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Mäenpää &  

Faehnle 2016 



Jakamis/alu

statalous-

palvelut 
 

 

Tila-aktivismi 
 

Yhteisöaktivismi 

Digiaktivismi 

ITSE- 

ORGANISOITU

VA KAUPUNKI 

Kaupunki- 

tapahtumat 

Paikalliset 

liikkeet 

Kaupunki-

suunnnitte-

luryhmät 

Innovaatio- ja  

välittäjäyhteisöt 

Sosiaalinen 

vertaistuki 

Talon tai tilan 

 valtaajat, 

avaajat ja 

tuunaajat 

Artivismi 

Vertais-

kauppa, 

ruoanvälitys 

Palvelujen 

vaihto, vertais-

vuokraus 

Haktivismi 

Digiyhteiskunnan 

kehittäminen 

Julkisten palvelujen 

parantaminen 

Aktivismien 

välineiden 

kehittäminen 

Ekoliikkeet 
Aktivoiva 

viestintä 

Aktivismien 

tuki 
 

Vihreällä aktivismityypit, joihin 

erityisesti voi liittyä ekologisen 

kestävyyden edistämistä, 

”ekoaktivismit”  



Virikkeitä aisteille, eloa tiloihin   

oma-aloitteisilla istutuksilla  
 http://ruokaosuuskunta.fi/2012/ruokaosuuskunta

-teki-gerilla-garden-hyokkayksen/ 

 

 

Koristepuut tuottamaan hedelmiä    

– ”guerrilla-varttajat” San 

Franciscossa  
 http://inhabitat.com/guerrilla-grafters-secretly-

graft-fruit-bearing-branches-onto-san-francisco-trees/ 

 

Aktivistit julkisten tilojen tuunaajina 

http://ruokaosuuskunta.fi/2012/ruokaosuuskunta-teki-gerilla-garden-hyokkayksen/ 
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Skeittarit tekivät itse skeittipuiston 
http://moro.aamulehti.fi/2012/03/15/kaverukset-rakensivat-itse-skeittiparkin-
%E2%80%93-serla-palkitsi-5-000-eurolla/  

 

Herttoniemen taukotila: 
metroasemasta kohtaamispaikka, 
tapahtumatila, kahvila… 
https://kirkkonummenkipina.wordpress.com/ 

 

Korttelipihat takaisin: kantakaupungin 
sisäpihat takaisin yhteiskäyttöön 
https://www.facebook.com/Korttelipihat-takaisin-1635172683438702/ 

 

Kiinteistöbisnesaktivismi: tilojen 
ostaminen ja vuokraaminen 
yhteisöllisyyttä tukeville toimijoille 
kuten leipomolle (Minneapolis) 
www.yesmagazine.org/new-economy/neighbors-got-together-buy-vacant-
buildings-renting-bike-shop-brewer 

 

Tilojen haltuunotto 

http://moro.aamulehti.fi/2012/03/15/kaverukset-rakensivat-itse-

skeittiparkin-%E2%80%93-serla-palkitsi-5-000-eurolla/ 
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Käsitteitä     

Joukkoistaminen (osallistaminen) 

● Kutsu tulla mukaan tuomaan oma panos asiaan 

● Pyrkimys hyödyntää ihmisten tietoa, ideoita, 

osaamista, toimintakapasiteetteja – voimavarat 

käyttöön 

● Osallistumisen/yhteistekemisen aktivointia, 

jonkun muun kuin osallistujan omasta aloitteesta 

 

Neljäs sektori 

● Kansalaistoiminnan alue, joka organisoituu 

perinteisen järjestötoiminnan (3. sektori) 

ulkopuolella 

Mäenpää & Faehnle 2016, Bäcklund ym. 2002   



KANSALAISET 

JULKINEN  

SEKTORI 

YKSITYINEN 

SEKTORI 

KOLMAS 

SEKTORI 

NELJÄS 

SEKTORI 

Aktivismi viriää 

Esim. someryhmä, 

tapaamiskäytäntö, 

osuuskunta, hanke 

vaikutetaan tavoitteisiin ja 

toimintatapoihin, käytetään 

yhdistystä tuenhakuun, 

perustetaan oma yhdistys, 

kilpaillaan toimijuudesta 

ryhdytään asiakkaaksi, 

perustetaan mikro-, start 

up- tai yhteiskunnallinen 

yritys, vaikutetaan 

markkinoihin 

haetaan tietoa, lupia ja tukia, 

vaikutetaan toimintatapoihin, 

haastetaan toimintatapoja 

Mäenpää, Faehnle & Schulman, tulossa 



• Organisoituminen: järjestö 

• Some apuna 

• Vaikuttaminen valmistelun 
ja päätöksenteon kautta  

• Kokouksia, lausuntoja 

• Vaikutusvalta  

• Kumppanina kaupunki 

• Edustavuus  

• Jatkuvuus 

• Edunvalvonta 

• Hallittu kokonaiskehitys 

• Myös vastustamista, 
NIMBY  

• Organisoituminen: esim. 
vain some-ryhmä 

• Some keskeinen 

• Hakkeriasenne 
vaikuttamiseen 

• Tapahtumia, toimintaa, DIY  

• Yhteisöllisyys  

• Verkostoituminen, yritykset 
ym. 

• Avoimuus, jakaminen 

• Näkyvyys  

• Hetkellisyys 

• Uuden keksintä 

• Proaktiivisuus, YIMBY 

Kansalaistoiminnan tyypit  

  

 Perinteinen järjestö- 

mäinen: 3. sektori 

Uudentyyppinen 

aktivistinen: 4. sektori 

Mäenpää, Faehnle & Schulman, tulossa 



Miksi vuorovaikutusta?  

● Suunnittelun kohde: parempi lopputulos eri 

toimijoiden ideoita, tietoa, osaamista ja 

toimintakapasiteetteja hyödyntämällä 

● Suunnitelman toteutusedellytysten paraneminen 

● Yhteisön rakentaminen: oppiminen, osallisuus, 

yhteistyövalmiudet > yhteisön kyky sopeutua 

muutoksiin tulevaisuudessa  

● Hallinto suunnittelijana  

○ Legitimiteetti: hallinto tarvitsee kansalaisilta 

oikeutuksen toiminnalleen 

○ Vaatimukset lainsäädännössä ja muissa 

normeissa 

    Forester 1993; Campbell 2006; Sager 2012 

 

 

 



Perustuslaki 1999/731 

14§ Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön 

mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen 

toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan 

päätöksentekoon. 

 

20§ Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, 

ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. 

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle 

oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus 

vaikuttaa elinympäristöään koskevaan 

päätöksentekoon. 

 



Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 

Luku 8 Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus 

 6§ Kaavaa valmisteltaessa on oltava 

vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen 

kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa 

huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä 

laissa säädetään. Kaavoja valmistelevien 

viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä 

tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus 

seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. 

 

● Mm. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, julkinen 

nähtävillä olo, mahdollisuus esittää muistutuksia 



Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/132 

Luku 12 Kadut ja muut yleiset alueet 

 90§ Kunnan tulee laatia yleisen alueen 

toteuttamiseksi suunnitelma noudattaen soveltuvin 

osin, mitä 85 §:ssä säädetään kadun 

suunnittelemisesta, jos tämä on alueen erityisen 

merkityksen vuoksi tarpeen. 

 

● Vuorovaikutteinen suunnittelutapa kuitenkin 

laajasti käytössä myös taajamametsien ja muiden 

viheralueiden suunnittelussa 

 



● Omaehtoinen yhteisön hyväksi toimiminen samalla 

voimavarana ja osallisuuden edistäjänä 

● Ideaali: ihminen löytää oman tapansa toimia yhteisön hyväksi 

ja vahvistaa siten itse osallisuuttaan 

● Tunnetta kuulumisesta yhteisöön syntyy kokemuksesta, että 

halutessaan pystyy vaikuttamaan itseä ja muita koskeviin 

asioihin ja toimimaan toisten hyväksi 

● Moni motivoituu toimimaan auttamisen halusta ja kokee 

elämäänsä merkitykselliseksi tehdessään hyvää muille  

● Ei nollaa demokratia-ajattelua mutta haastaa sen ”ylivallan”, 

monipuolistaa ajattelua 

 

 

 

 

Voimavara-ajattelu vs. demokratia-ajattelu 



● Osallisuuden kokemiseen vaikuttaa moni asia 

yksittäisen suunnitteluprosessin ulkopuolella 

● Yhteistoiminnan puitteet: ”Osallisuuden 

tukeminen merkitsee yhtäaikaista lähidemokratian 

vahvistamista ja panostamista paikallisiin 

kunnallisiin palveluihin ja asukastoimintaan, joita 

ilman ei ole tiloja eikä toimintaa asukkaiden 

keskinäiseen kohtaamiseen ja yhteistoimintaan 

virkamiesten kanssa” (Wallin 2015)  

● Kukin suunnitteluprosessi voi vahvistaa tai 

heikentää osallisuuden edellytyksiä   
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Osallisuuden edistyminen 



Vuorovaikutusprosessin suunnitteluun 

vaikuttavia tekijöitä  

● Kuka suunnittelee, suunnittelun asema 

● Suunnittelutilanne ja suunnittelun tavoitteet 

● Osalliset ja potentiaaliset kumppanit: tarpeet, 

intressit, voimavarat 

○ Esim. into, valmiudet suunnittelutyöhön tai 

vaihtoehtosuunnitelmien laadintaan > yhteistyö?  

● Vuorovaikutuksen tavoitteet – kyseisessä 

suunnitteluprosessissa, sen eri vaiheissa, ja pitkällä 

aikavälillä 

● Suunnittelun tyyppi: linjaus, strateginen 

suunnitelma, operatiivinen suunnitelma  

● Käytettävissä oleva aika, osaaminen ja muut 

resurssit - ja mahdollisuudet aktivoida niitä 

 



Pohdittavaa 

● Miten taajamametsiä koskevassa suunnittelussa 

voidaan 

○ hyödyntää kansalaisaktivismia?  

○ luoda edellytyksiä osallisuuden 

vahvistumiselle?  

● Viranhaltijakin voi olla aktivisti, tekemällä työnsä 

puitteissa yhteisön hyväksi jotain enemmän kuin 

työtehtävät edellyttäisivät. Millaista on viranhaltija-

aktivistin työ?  

● Miten julkinen hallinto ja suunnittelua tekevät 

yritykset mukautuvat uuden kansalaisaktivismin 

nousuun?  

 



Menetelmien piirteitä 

● Yksilömenetelmät / Ryhmämenetelmät / 

Joukkomenetelmät 

● Tiedonhankintamenetelmät  / 

Suunnittelumenetelmät / Kumppanuustoiminnan 

menetelmät 

● Verkko-osallistuminen / ”Perinteinen” 

● Hyödyntää avointa dataa / Tuottaa avointa dataa / 

Molemmat / Ei kumpaakaan  

● Käyttää voimavaroja / Rakentaa voimavaroja / 

Hukkaa voimavaroja 
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”Aikainen muutos kannattaa. Sosiaalisen median myötä uusi tapa toimia ja 

viestiä on tullut mahdolliseksi, ja jokainen hetki, jonka jätämme käyttämättä 

sen tuoman potentiaalisen tehokkuuden, kerryttää meille sakkoja 

alihyödynnetystä potentiaalista – peruuttamattomasti.” 

   TEM strategiajohtaja Antti Joensuu / Tuija Aalto 2012 

Voimavarat käyttöön: ennakoiva toiminta,  

sosiaalinen media apuna  



Lahden radanvarren suunnittelu 

● Kuntalaiset mukana jo varhain ja monessa vaiheessa, mm.  

○ Suunnittelija jalkautui päiväkoteihin, kouluihin, 

yhdistyksiin… 

○ Kävelyt, valokuvat, piirrokset, pienoismallit 

○ Arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelman kommentointi 

○ Työpajat arkkitehtuurikilpailun kilpailutöiden laadinnassa 

○ Äänestäminen ehdotuksista + kommentointi 

● Lähes jokaisessa kilpailutyössä  

     kuntalaisten ideoita mukana 

● ”Asiantuntijoiden” top 10                                                       

lähes sama kuin kuntalaisten!  

     - ei tapahtunut koskaan ennen  

● Asemakaavasta ei valituksia 
http://yle.fi/uutiset/radanvarren_suunnittelu_sytytti_lahtelaiset/6367289 



Kaupunkilaiset ideoimaan  

● Urban Interventions – 100 ideaa kaupungin kehittämiseksi 

● Malli Bratisalavasta, toteutettu 13 kaupungissa  

● Bratislavan ideat 2015 http://mestskezasahy.sk/95/projects/  

http://mestskezasahy.sk/95/projects/ 



http://steep.fi/suvela/ 

http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_ja_viheralueet/Budjetoi_puisto%2874981%29 

 

Osallistava budjetointi:  

Suvelan asukaspuisto Espoossa 

http://steep.fi/suvela/
http://steep.fi/suvela/
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_ja_viheralueet/Budjetoi_puisto(74981)
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_ja_viheralueet/Budjetoi_puisto(74981)
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_ja_viheralueet/Budjetoi_puisto(74981)
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_ja_viheralueet/Budjetoi_puisto(74981)


http://www.urbanhelsinki.fi/ http://dev.hel.fi/ 

Data avoimeksi, hackatoneilla uutta 

innostavuutta ja apua suunnitteluun  

● Helsingin yleiskaavoitus: karttakyselyn data avoimeksi, 

hackaton-tapahtuma, sovelluskehityskilpailu 

○ Kenen kaupunki -voittajasovellus: kaupunginosittain 

vastaajien profiilit, tärkeimmät virkistysalueet, ankeimmat 

paikat, vastaajien ehdottamat paikat lisärakentamiselle, 

palveluille ja työpaikoille 

● Myös vaihtoehtokaavassa tehtiin karttakysely ja tuotiin 

kyselyn data avoimena saataville  

● Helsinki Region Infoshare www.hri.fi  

www.hri.fi 

http://www.hri.fi


http://www.mydynamicforest.fi/ 

Mobiiliteknologia ja sosiaalinen media  

● Tietoa kulkureiteistä puhelimen GPS:n avulla (mm. Sports Tracker) 

● Yhteistyö Facebook-ryhmien kanssa suunnittelussa: esim. Helsingin 

kaupunkisuunnittelu ja  Lisää kaupunkia Helsinkiin -FB-ryhmä 



http://www.open.edu/openlearn/society/politics-policy-people/ 

sociology/my-town-your-town-whose-town 
https://mojang.com/2011/10/minecraft-empowers-people-to-change-their-block/ 

Yhä innovatiivisempia menetelmiä 

● Vantaan kaupunki: ”tulevaisuudessa kansalaiset ja muut toimijat 

osallistuvat yhdessä kaupungin viranomaisten kanssa kaupungin 

suunnitteluun ja tiedon tuottamiseen avoimen virtuaalisen 

kaupunkimallin kautta”  
 http://www.vianova.fi/ajankohtaista/vantaa-kaupunkisuunnittelun-rakentamisen-digi-edellakavijana/ 

● Menetelmät eivät kuitenkaan saa viedä huomiota itse asialta 

 



Vuorovaikutteisuuuden aste tavoitteen mukaan 

Cardinaletti 2014 

● Esim. kumppanuuden luominen vaatiii neuvottelua 



Kyselyt ja haastattelut 

● Kytkentä suunnitteluprosessiin! 

● Verkossa, postitse, kasvokkain 

● Kasvokkain sisällä, kasvokkain maastossa 

● Kasvokkain yksi vastaaja tai useampi 

● Ei karttaa, staattinen kartta, interaktiivinen 

kartta 

● Mobiliteknologia, sijaintipalvelut 

● Strukturoitu, avoin  

● Kysymisen tapoja: rasti ruutuun, kuvaile 

sanallisesti, merkitse kartalle, sijoita elementit, 

piirrä, lähetä valokuva, kerro tarina… 



Tiedonhankinta osallisilta suunnittelun 

tyypin mukaan  

Suunnittelun ja 

päätöksenteon taso 

Tarvittavan tiedon tyyppi 

Normatiivinen: pitkän 

tähtäimen tavoitteet, esim. 

luonnonhoidon linjaus 

Arvopohjainen  

Strateginen: esim. 

aluesuunnitelma 10 vuodeksi, 

linjauksien spatiaalinen tulkinta 

Arvopohjainen, paikkaan 

sidottu 

Operatiivinen: esim. 

luonnonhoidon 

toteutussuunnitelma  

Teknisempi, yksityiskohtainen, 

tarkkaan sijaintiin liittyvä 

Sculman 1990, Faehnle 2014  



http://helka.net/helka/palvelut/vinkkejayhdistystoimintaan/tarkistuslista-kaupunginosan-kehittamiseksi 

Vinkkejä voimavarojen tunnistamiseen 



Kuntalaiset keskiöön -verkkotyökalupakki 

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/tuke/palvkeh/osallistumisentyokalupakki/Sivut/default.aspx 



CoPack - menetelmäopastusta 

metsäsuunnittelukontekstissa 

http://copack.oamk.fi/fi/menetelmat/menetelmat/ 



Susskind 2014 

Opastusta intressien yhteen sovittamiseen 
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http://helka.net/images/stories/caddies/caddies_menetelmaopas.pdf 

Vinkkejä aluetta kehittäville paikallistoimijoille  



Kehittämistarpeita kaavoituksessa – ja 

yleisemminkin 

● Osallistuminen sujuvaa yksittäisen 

suunnitteluprosessin sisällä, mutta jää irralleen 

kokonaisuudesta, osallistavat prosessit erillisiä 

● Tietoa kerätään, mutta analyysivälineitä puuttuu   

● Puuttuu ammattitaitoa/koulutusta viestintään, 

neuvotteluun ja ristiriitojen sovitteluun 

● Perinteinen asiantuntijavetoinen 

kaupunkisuunnittelu ei huomioi riittävästi 

paikallisten toimijoiden potentiaaleja 

 

 

 YM 2014: Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013, 

 Wallin 2015 
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Luonnos periaatteiksi osallisuuden edistämiseen 

● yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen ja asiantuntijuuden 

hyödyntäminen 

● omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen 

● yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luominen 
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Hallinto mukautuu: Helsingin osallisuusmalli 

bit.ly/osallisuusmalli-kommentointi 



Huomio  

osallistamisen 

määrästä sen 

tarpeeseen ja 

laatuun 

Faehnle 2014 

● Vuorovaikutteisen 

suunnittelun 

arviointikehikot ja -

kriteerit  
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Ajattelutapa 

osallistamisen 

taustalla 

● Arvoperiaatteet 

Sager 2012 



● Arvioinnin näkökulmat 

○ Päätöksentekoprosessin avoimuus  

○ Tiedon ja päätöksen yhteydet  

○ Päätöksenteon tietosyötteiden vaikuttavuus 

○ Vaikutusarvioinnin vaikuttavuus  

○ Käytäntöjen evaluointi 

● Haasteina etenkin 1) päättäjien ja prosessista vastaavien 

tavoitteiden ja päämäärien esittämisen epämääräisyys ja 2) 

osallistumisen vaikutusten jäljitettävyys  

○ ”Pitkälti näiden kahden seikan vuoksi sinänsä hyvän 

valmistelu- ja päätösprosessin lopputulemana on Puijon 

metsien käyttö- ja hoitosuunnitelma, joka kohtaa paitsi 

kannatusta myös varsin voimakasta vastustusta” 

 
            http://fi.opasnet.org/fi/Puijon_metsien_k%C3%A4ytt%C3%B6suunnitelman_p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteko 
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Puijon metsien käyttösuunnittelun arviointi 



Muistilista suunnittelusta vastaavalle 

● Ymmärrä ihmisiä ja muita toimijoita – eläydy  

● Kunnioita erilaisia arvoja ja ihmisten halua toimia itse, silloin kun 

sitä on 

● Pyri tunnistamaan eri vaiheissa voimavarat ja mahdollisuudet 

aktivoida, hyödyntää ja rakentaa niitä 

● Tee osallistumisen/yhteistekemisen tarkoitus selväksi 

● Joukkoista ja hanki tietoa vain todelliseen tarpeeseen 

● Kerro, miten joukkoistaminen vaikuttaa 1) suunnitelmaan 2) 

ympäristöön / palveluihin konkreettisesti 

● Joukkoistaminen on osa suunnittelua ja sen tiedonrakennusta, ei 

niistä erillinen asia 

● Ajattele kokonaisuuksia: erilaisten ihmisten ja muiden toimijoiden 

todellisuudet, suunnittelun kokonaisuus, kaupungin muovautuminen 

● Arvioi vuorovaikutuksen toteutustapojen vaikutuksia eri toimijoiden 

ja voimavarojen kannalta myös pidemmällä tähtäimellä  

● Hyödynnä tilaisuudet hankkia ja saada palautetta työstäsi, reflektoi 

ja opi – ”ensi kerralla teemme vähintään yhtä hyvin”! 
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Tervetuloa mukaan keskusteluun 

Facebookissa ja blogissa!  

www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 

kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
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