
Tervetuloa työpajaan 1.2. klo 15.30–18.00 
 

Some-data kaupunkisuunnittelijan apuna  
- data-analyysit ja vuorovaikutus 

 

 
 
 
Paikka: Espoon Valtuustotalon kahvio, Espoonkatu 5 
  
Työpajan tarkoitus on auttaa kaupunkien hallintoa mukautumaan ja hyödyntämään 
muutosta, jossa kansalaisyhteiskunta toimii yhä enemmän sosiaalisessa mediassa. Miten 
some voi auttaa kaupunkisuunnittelijoita ei vain viestintäkanavana, vaan vuorovaikutuksen 
ja tiedon tuottamisen välineenä? 
 
Työpajassa analysoidaan yhdessä some-aineistoja ja pohditaan, minkälaiset analyysit ja 
työ- tai toimintatavat soveltuisivat kaupunkisuunnitteluun, ja minkälaisia tarpeita 
suunnittelijoilla on analysointityökaluille. Lisäksi suunnitellaan, millaisia esimerkkejä, 
vinkkejä ja muuta somen käyttöä auttavaa materiaalia kannattaisi koota mukaan 
kaupunkiaktivismia käsittelevään verkkotietopankkiin*.  
 
Kaupunkiaktivismi-hankkeen tutkijat käyttävät työpajan tuloksia verkkotietopankin 
sisältöjen kuten suositusten, tapaustarinoiden ja välinekokoelman kehittämisessä. Pilvi 
Nummi käyttää tuloksia väitöskirjatyössään, jossa mm. testataan ja kehitetään some-datan 
analyysivälineiden käyttöä kaupunkisuunnittelussa.  
 

https://www.linkedin.com/pulse/social-media-data-analysis-its-industrial-impact-shivam-bansal 



Pajan järjestää Helsingin yliopiston Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke 
yhdessä Espoon kaupungin, Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen ja 
Aalto-yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella väitöstutkimustaan tekevän Pilvi Nummen 
kanssa.  
 
Pajassa on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. 
  
Ohjelma 
  
15.30 Tervetuloa! 
  
Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle, Helsingin yliopisto: Miten some voi palvella 
kaupunkisuunnittelua?  
 
Susa Eräranta, Espoon kaupunki: Some suunnittelijan arjessa – kokemuksia, vinkkejä ja 
kehittämistarpeita 
 
Mika Rantala, Espoon kaupunki: Mitä some antoi suunnittelutyöhön Tehtävä 
Leppävaarassa -hankkeessa?  
 
Pilvi Nummi, Aalto-yliopisto: Sosiaalinen media paikkamuistojen kartoituksessa ja  
esimerkkejä somen data-analyysista kaupunkisuunnittelussa Suomessa ja maailmalla 
 
Vuokko Heikinheimo, Helsingin yliopisto: Paikkatietoon perustuvat some-data-analyysit: 
Esimerkkejä ja mahdollisuuksia 
Tauko 
 
16.50 Johdatus työpajatyöskentelyyn  
 
Työskentely ryhmissä: 
 

1. Espoon kaupungin some-ohje: Miten somea voi käyttää valmistelussa? Millaisia 
foorumeja somessa on kaupunkisuunnitteluun? Mitä tietoa somessa voi jakaa? 

2. Pyöräily ja liikkuminen: Millaiset some-analyysit ja työ/toimintatavat soveltuisivat 
pyöräilyn ja yleisemmin liikkumisen käsittelyyn kaupunkisuunnittelussa? Millaisia 
tarpeita analysointityökaluille on?  

3. Tapiola: Miltä Tapiola näyttää somessa? Työpajaa varten on kerätty Tapiolaan 
liittyviä some-julkaisuja. Mitä julkaisut kertovat Tapiolasta? Olisiko aineistosta 
hyötyä alueen suunnittelussa? Miten aineistoa olisi tarpeen käsitellä tai analysoida? 
Minkälaiset some-analyysit, työvälineet ja työ/toimintatavat olisivat Tapiolan 
suunnittelussa avuksi? Ota oma tietokone (tai muu laite) mukaan, niin pääset 
katsomaan kerättyjä aineistoja. 

4. Loput ryhmien aiheet tarkennetaan ilmoittautuneiden ehdotusten perusteella.  
 
 



17.45 Yhteinen keskustelu 
 
Yhteenveto ja jatkotoimet 
 
18.00 Työpaja päättyy 
 
Ilmoittauduthan pajaan 19.1. mennessä täällä: https://fi.surveymonkey.com/r/RK82KDC  
Osallistujamäärä on rajattu.  
 
Lisätietoja 
 
Maija Faehnle, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus, maija.faehnle@gmail.com 
 
Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto, pasi.maenpaa@helsinki.fi 
 
Johanna Pellinen, Espoon kaupunki, johanna.pellinen@espoo.fi 
 
Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana 
kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 
#kaupunkiaktivismi 
 
*Kaupunkiaktivismia käsittelevästä verkkotietopankista tarkemmin täällä: 
https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/2017/01/01/verkkotietopankki-aktivismista-tule-
mukaan-kehittamaan/ 
 


