
PINGVIININ 
ARVOINEN 
SUORITUS!

TAITEEN MAISTERIN 
OPINNÄYTETYÖ

NEEA  
LAAKSO

2015

Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kaupunkilaisten 
osallistuminen ja sen kehittäminen.  
Case Helsingin kaupunkisuunnittelu ja -kehittäminen 
Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä.



Taiteen maisterin opinnäytetyö
Neea Laakso, 2015
Ohjaajat Taina Rajanti & Andrea Botero
Julkaisun ulkoasu ja kuvat Neea Laakso,  
ellei erikseen mainittu

PINGVIININ ARVOINEN SUORITUS!
Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kaupunkilaisten osallistuminen ja sen kehittäminen. 
Case Helsingin kaupunkisuunnittelu ja -kehittäminen Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin 
-ryhmässä.

Aalto Yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Taiteen laitos  
Creative Business Management -koulutusohjelma

Paino Ai-Ri Offset, Pori



PINGVIININ  
ARVOINEN  
SUORITUS!
Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kaupunkilaisten 
osallistuminen ja sen kehittäminen. 
Case Helsingin kaupunkisuunnittelu ja -kehittäminen 
Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä.



KIITOS
Opinnäytteen ohjaajat Taina Rajanti ja Andrea Botero  
kullanarvoisista kommenteista, avusta ja ohjauksesta pitkin matkaa.
Haastateltavani Mikko Särelä, Virve Miettinen,  
Riikka Leinonen, Riku Oja, Anna Salo-Toyoki & Laura Serkosalo  
ajasta, ajatuksista ja erinomaisista kiteytyksistä.
Lisää Kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmä  
innostavasta sisällöstä ja asiantuntemuksesta.
Media Labin ARKI-tutkimusryhmä  
tuesta, inspiraatiosta ja kaikesta avusta.
Kaikki läheiset jotka tsemppasitte ja uskoitte...



SISÄLLYS 
1 Johdanto ........................................................................................................................................7
................. 1.1 Kiinnostuksen kohteet ja motivaatio ...................................................................10
................. 1.2 Tutkimuksen olettamuksia, -tavoitteita ja -kysymyksiä ..................................11
2 Taustaa ..........................................................................................................................................13
................. 2.1 Työn keskeistä sanastoa ........................................................................................15
................. 2.2 Kohteena kaupunki ................................................................................................16
................. 2.3 Osallistumisen kulttuuri ........................................................................................19
................. 2.4 Sosiaalinen media ...................................................................................................21
................. 2.5 Tutkimusmenetelmät .............................................................................................24
3 Yhdessä tekeminen .....................................................................................................................28
................. 3.1 Osallistuva suunnittelu ..........................................................................................29
...................................3.1.1 Osallistuva kaupunkisuunnittelu  ....................................................33
...................................3.1.2 Osallistuva suunnittelu ”in the Wild” ..............................................35
................. 3.2 Työkaluista ja -seteistä ..........................................................................................37
4 Kaupungin kehittäminen ja kaupunki suunnittelu Helsingissä ............................................41
................. 4.1 Kaupunkilähtöinen case Keskustakirjaston kaverit ..........................................43
...................................4.1.1 Keskustakirjaston kaverit – huomioita haastatteluista ................46
................. 4.2 Kaupunkilaislähtöinen case Lisää kaupunkia Helsinkiin .................................47
...................................4.2.1 Havaintoja ............................................................................................50
...................................4.2.2 Osallistumiseen liittyvät haastattelut ............................................54
5 Konsepti työkalusetille ...............................................................................................................57
................. 5.1 Perusprosessin ja käytössä olevien työkalujen visualisointi ...........................59
................. 5.2 Yhteistyö askel askeleelta: prosessivisualisointi ...............................................65
................. 5.3 Fasilitoiva kanvas ja kortit keskustelua herättämään ......................................68
................. 5.4. Tarrasetti..................................................................................................................73
................. 5.5 Työkalusetin konsepti – pohdintaa .....................................................................75
6 Lopuksi ..........................................................................................................................................78

Lähteet ..............................................................................................................................................82
Kuvat .................................................................................................................................................85
Liitteet ...............................................................................................................................................86



Kuva 1
Kallion Herkut, Helsinki
Ravintolapäivä 21.8.2011
Kuva: Tuomas Sarparanta

Kuva 2
Screenshot:  
www.yleiskaava.�

6



1 

JOHDANTO

Helsinkiä kehitetään monella tasolla sa-
manaikaisesti. Kaupunkilaiset osallis-
tuvat kotikaupunkinsa kehittämiseen ja 
samaa tekevät eri alojen viranomaiset 
tahoillaan. Usein eri ryhmien polut koh-

taavat, joskus hedelmällisenkin yhteistyön merkeis-
sä ja joskus taas täysin vastakkaisilla puolilla, vastak-
kaisia näkemyksiä edustaen. 

Kaupunkilaiset tunnistetaan monessa tilantees-
sa voimavaraksi, ja heidän (meidän) näkemyksiään 
kuunnellaan, ainakin jossain määrin. Kaupunki-
laisia esimerkiksi ”osallistetaan” mukaan erilaisiin 
kehitysprojekteihin, enenevissä määrin. Näihin yl-
häältä alas suuntautuviin kaupunkilaiset mukaan 
ottaviin prosesseihin kuuluvat muun muassa eri-
laisiin kaupungin virastojen ja muiden toimijoiden 
kyselyihin vastaaminen tai esimerkiksi kaavaluon-
nosten kommentointi, välillä jopa mahdollisuus 
osallistua työpajoihin tai pidempikestoisiin kehitys-
projekteihin. 

Viime vuosina aktiivinen kaupunkikulttuuri ja 
erilaiset kaupunkilaisten aikaansaamat tapahtu-
mat ja liikkeet, kuten Ravintolapäivä (ks. kuva 1), eri 
kaupunginosien korttelijuhlat ja kaupunginosaliik-
keet ynnä muut vastaavat, ovat nousseet puhutuksi 
ilmiöksi, mutta myös muunlaista kaupunkilaisläh-
töistä liikehdintää on meneillään. Ruohonjuurita-
son kansalaisaktivismin voimin on onnistuttu – ja 
valtaisasta osallistumisesta huolimatta myös epä-

onnistuttu – muokkaamaan kaupunkia ympäristö-
nä esimerkiksi rakentamalla luvaton, yleinen sauna, 
Sompasauna, joka erinäisten käänteiden jälkeen lo-
pulta sai luvan pysyä paikoillaan. Esimerkkeinä voi-
daan myös mainita VR:n Makasiinien epäonnistu-
nut suojelu valtavasta kansanliikkeestä huolimatta 
ja toisaalta Kumpulanlaakson puistoalueen läpi kaa-
vaillun tiesuunnitelman kaataminen. Pitkään kes-
kusteluissa olleen Malmin lentokentän tilanne on 
tätä kirjoitettaessa (kevät 2015) vielä auki, mutta sii-
hen on liittynyt kaupunkilaisten aktiivista osallistu-
mista ja toimintaa –puolesta ja vastaan – läpi koko 
hankkeen.

Sosiaalinen media on viime vuosina noussut var-
teenotettavaksi vaikutus- ja kommunikaatiokana-
vaksi, jota seuraavat niin kaupunkilaiset kuin päät-
täjät. Esimerkiksi jäykäksi virastoksi mielletty Ra-
kennusvirasto twiittaa sosiaalisen median palvelu 
Twitterissä hauskoja mutta samalla informaatiopi-
toisia viestejä ja käy niillä keskustelua kaupunkilais-
ten kanssa (ks. kuva 3). Seuraajia Rakennusvirastolla 
on tällä hetkellä yli 10 000 (viitattu 4.8.2015). Myös 
Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on 
erityisen aktiivinen Facebookissa ja Twitterissä, jois-
sa hän keskustelee, vastailee kaupunkilaisille ja jakaa 
tietoa Helsinkiin liittyvistä asioista. Twitter-seuraajia 
Saurilla on yli 30 000 (viitattu 4.8.2015).

Helsingin uuden yleiskaavan valmisteluun liitty-
vän Yleiskaava.�-sivuston (kuva 2) blogin kommen-
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teissa keskustellaan myös aktiivises-
ti, esimerkiksi kirjoitus Malmista on 
kerännyt yli 100 kommenttia lähin-
nä lentokenttäasiaan liittyen. 

Tätä uuden tyyppisellä tavalla il-
menevää kaupunkilaisten osallistu-
mista nimitetään usein osallistumisen kulttuuriksi 
ja/tai uusyhteisöllisyydeksi. Sosiaalinen media on 
tiivis osa tätä ilmiötä. Osallistumisen kulttuurin voi-
daan nähdä luoneen uudenlaisia käytäntöjä kaupun-
kilaisten osallistumiselle myös kaupunkien kehittä-
miseen. Kaupunkisuunnittelu ja kaupungin kehittä-
minen on perinteisesti ollut erilaisten viranomaisten 
ja virastojen käsissä, mutta tiedon vapautuminen ja 
lisääntyminen on mahdollistanut tavallisten, muil-
la aloilla leipänsä tienaavien kaupunkilaisten syväl-
lisenkin perehtymisen näihin aiheisiin ja sen myötä 
tietojensa ja osaamisensa käyttämisen yhteisen hyö-
dyn eteen.

Kaupunkilaisia pyritään aina aika ajoin tuomaan 
osaksi erilaisia kehitysprojekteja. Esimerkiksi Hel-
singin kaupunki on rekrytoinut syksyllä 2014 kau-
punkilaisosallistujia mukaan uudistusprojekteihin-
sa (esim. Uudisraivaajat). Lisäksi Helsinkiin raken-
nettavan uuden Keskustakirjaston suunnittelussa 
kaupunkilaiset ovat olleet osallisina pitkin matkaa 
osallistuen muun muassa budjetointiin, sekä verkos-
sa että reaalimaailmassa (kuva 4). Ei myöskään pidä 
unohtaa kaupunkilaisten itseorganisoituvaa osal-
listumista, jota on tapahtunut jo usean vuoden ajan 
esimerkiksi Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin 
-ryhmässä (kuva 5).

Sosiaalinen media on tehnyt helpommaksi löytää 
toisia samankaltaisia kaupunkilaisia, joiden kanssa 
vaihtaa tietoa ja ajatuksia, ajasta ja paikasta riippu-
matta. Useissa sosiaalisen median kanavissa, esimer-
kiksi Facebookin eri aiheille omistetuissa ryhmissä 
ja blogeissa, käydään asiantuntevaa keskustelua jota 
myös asioista päättävät tahot – poliitikot ja virkamie-
het – seuraavat ja paikoitellen osallistuvatkin. 

Tämä opinnäytetyö keskittyy kaupunkilaisten 
osallisuuteen sosiaalisessa mediassa tapahtuvassa 
kaupunkisuunnittelussa ja kaupungin kehittämises-
sä. Aihetta voisi lähestyä monen eri näkökulman tai 
suuntauksen kautta, joista joitakin sivuan vain ly-
hyesti ja jotkut jätän kokonaan huomiotta, kuten esi-
merkiksi verkkodemokratia, yhteisöllinen kaupun-
kikulttuuri, e-osallistuminen, uudet kaupunkisuun-

Kuva 4
Screenshot: keskustakirjasto.�/
kaupunkilaisten-aani- 
osallistava-suunni elu/

Kuva 3
Screenshot: 
twi er.com/
rakennusvirasto

www.yleiskaava.� 
/2015/pohjoisen- 
helsingin-aiheina- 
tuomarinkyla-ja-
malmi/#comment- 
66441
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Kuva 5 
Screenshot:  
Lisää kaupunkia Helsinkiin 
www.facebook.com/groups/ 
184085073617/?�ef=ts

Kuva 6 
Screenshot:  
Twi er.com,  
Kaupunkisuunni eluvirasto

nittelun digitaaliseen osallistumiseen perustuvat 
suuntaukset…

Aiheen rajauksen ja oman taustani puitteissa pi-
täydyn kuitenkin designtutkimuksen alueella, ta-
voitteenani toteuttaa käytännönläheinen opinnäy-
tetyö jossa on lisäksi tuotannollinen osuus. Pyrin siis 
selvittämään kaupunkilaisten osallistumisen tapoja 
ja sen pohjalta luomaan keinoja kaupunkilaislähtöi-
sen toiminnan parantamiseen. Toteutan tämän ca-
se-esimerkin kautta, joten opinnäytteen varsinainen 
kohde on Facebook-ryhmä Lisää kaupunkia Helsin-
kiin, johon perehdyn haastattelemalla ja havainnoi-
malla, ja jonne suuntaan tuotannollisen osion loppu-
tuloksen, toteuttamani työkalun. 

Taustatietojen kartuttamiseksi käsittelen Hel-
singin kaupunkisuunnitteluun ja kaupungin kehit-
tämiseen tähtäävää osallistuvaa suunnittelua aluksi 
perinteisen osallistuvan suunnittelun näkökulmas-
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ta aiemman tutkimuksen pohjalta. Lisäksi perehdyn 
kaupunkilähtöiseen, jo toteutettuun Keskustakirjas-
ton kaverit -projektiin, jossa joukko kaupunkilaisia 
osallistettiin mukaan Keskustakirjaston kehitykseen. 

1.1  
Kiinnostuksen kohteet  
ja motivaatio

Motivaationi tämän työn tekemiselle juon-
taa siihen ihmetyksen sekaiseen innostuk-
seen jonka koin, kun ensimmäistä kertaa ke-

sällä 2013 löysin Lisää kaupunkia Helsinkiin -Face-
book-ryhmän. Lisäksi Helsingissä oli vuotta–paria 
aiemmin alkanut toden teolla tapahtua kaupunki-
kulttuurin saralla: erilaisia yhteisöllisiä, onnistu-
neita tapahtumia ja tempauksia oli järjestetty ja var-
sinkin nuoret kaupunkilaiset olivat alkaneet pitää 
enemmän ääntä itsestään ja ottamaan tilaa haltuun. 
Olin itsekin tullut toteamukseen, että kaupunki on 
meidän kaupunkilaisten – kaupunkitila on tai sen 
tulisi olla yhteistä julkista tilaa, joka mahdollistaa 
yhdessä olemista ja tekemistä. Voidaan ehkä nähdä 
että suomalainen talkooperinne oli ainakin jollakin 

Kuva 7 
Kalasataman Kon iaukio  
Kuva: Wikimedia Commons/Fileri~commonswiki  
Creative Commons A�ribution-Share Alike 4.0 
International 

tasolla levinnyt sosiaaliseen mediaan ja resonoi osal-
listumisen kulttuurina (lisää luvussa 2.4) tunnetun 
laajemman ilmiön kanssa. 

Yhtenä suurena innostajana itselleni oli esimer-
kiksi Sompasaaren sataman muuton myötä tyhjenty-
nyt alue, jonka kärjessä edelleenkin sijaitsee konteis-
ta rakennettu Ihana-kahvila, Sompasauna ja 2011–
2014 sijaitsi Bermuda Helsingin Konttiaukio (kuva 7), 
jossa kaupunkilaiset saivat järjestää omaa toimintaa 
ja tapahtumia. Bermuda tarjosi tilan ja sähköt kun-
han tapahtumat olivat ilmaisia ja avoimia kaikille 
(Vanamo, 2012). Alue oli julkista, avointa tilaa jolla oli 
yllättävä, yhteisöllistävä vaikutus. Tyhjä jättömaa, tu-
leva rakennustyömaa olikin uusi ja kiinnostava alue 
jossa tapahtui: oli gra�tiaitaa, kahvilaa, puutarha-
palstoja ja tapahtumia joissa viettää kesäpäiviä. Toi-
voin useasti että se olisi jäänyt sellaiseksi, vapaaksi 
tilaksi, eikä siihen rakennettaisikaan mitään – vaik-
ka toki samalla ymmärsin tarpeen aikanaan alueelle 
nousevalle uudelle asuinalueelle. Kaupunkitilan hal-
tuunotto oli kuitenkin kaiken kaikkiaan uudenlaista 
ja innostavaa.

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä ”kaupun-
ki on meidän” -ajatus vietiin tavallaan vielä pidem-
mälle: siinä vaiheessa vielä verrattain pieni joukko 
kaupunkilaisia, poliitikkoja ja uskoakseni myös am-
mattilaisia, keskusteli keskenään samalta viivalta ak-
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tiivisesti ja asiantuntevasti kaupunkisuunnittelusta 
ja kaupungin kehittämisestä kaupunkimaisempaan 
ja kaupunkilaisystävällisempään suuntaan. Keskus-
teluissa esimerkiksi mietittiin miten Helsinkiin saa-
taisiin lisää asuntoja ja miten kaupungista saataisiin 
miellyttävämpi paikka oleskella ja liikkua muuten-
kin kuin autolla. Ryhmässä kommentoitiin joukolla 
kaavaluonnoksia, tehtiin kävelykatselmuksia paik-
koihin jotka olivat toimivia tai kaipasivat kehittämis-
tä ja retkeiltiin paikkoihin joihin ei tavallisella kau-
punkilaisella yleensä ollut mitään asiaa, esimerkiksi 
Kampin metroaseman alla olevaan toiseen, rakenta-
mattomaan asemahalliin (Salonen, 2013).

Niin innostunut kuin Facebook-löydök sestäni 
olinkin, en ole koskaan ollut innokas osallistuja 
verkkokeskusteluissa, vaikka niitä olen monilla eri 
foorumeilla vuosien varrella aktiivisesti seurannut-
kin. Kuitenkin olen vahvasti sitä mieltä, että yhdessä 
mahdollisimman monialaisissa ryhmissä tekemällä 
saadaan yleensä parhaat ja kiinnostavimmat loppu-
tulokset aikaan, lähestulkoon aiheesta riippumat-
ta. Halusin jotenkin päästä mukaan vaikuttamaan 
tähän uudenlaiseen, kaupunkilaislähtöiseen kehi-
tykseen, joka muutenkin osui monin paikoin yksiin 
omien näkemysteni kanssa, joten päätin lähteä ha-
kemaan omaa panostani oman ammatillisen näkö-
kulmani kautta, designin parista. 

1.2  
Tutkimuksen olettamuksia, 
-tavoitteita ja -kysymyksiä

Oletan omaan kokemukseeni, lähdekirjalli-
suuteen ja muihin tausta-aineistoihin perus-
tuen, että kaupunkilaiset osallistuvat sosiaa-

lisessa mediassa koska he kokevat sen olevan suo-
rempi tai henkilökohtaisempi yhteys päättäjiin, ja 
toisaalta koska se on niin paljon helpompaa sosiaa-
lisen me dian kanavissa, joissa muutenkin moni viet-
tää aikaansa. Osallistuminen nähdään ajanviettee-
nä ja mukavana vuorovaikutuksena samanhenkises-
sä seurassa, mutta myös vaikutuskanavana ja jopa 
kansalaisaktivismina. Sosiaalisessa mediassa käsi-
teltävät aiheet tulevat arkisen elämän osaksi luon-
nollisesti, erilaisten sisältöjen ja avoimesti näkyvil-
lä olevien keskustelujen kautta: esimerkiksi Face-
book nostaa näkyviin myös kontaktien keskusteluja 
ja osallistumista ja sitä kautta tieto esimerkiksi erilai-
sista keskusteluryhmistä leviää. 

Olen kiinnostunut sosiaalisessa mediassa ja eri-
tyisesti Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryh-
mässä tapahtuvasta kaupunkilaisten osallistumi-
sesta Helsingin kaupunkisuunnitteluun ja -kehittä-
miseen. Tuota kaupunkilaisten yhdessä tekemistä, 
eräänlaista vapaata osallistuvaa suunnittelua tapah-
tuu jo nyt, ja haluaisin vaikuttaa sen kehittymiseen ja 
auttaa viemään sitä vielä pidemmälle. 

Tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa 
design- tai kehitystoimintaa ei kuitenkaan juurikaan 
dokumentoida, vaikka verkkokeskusteluille ominai-
sesti keskustelut ovatkin valmiiksi jo kirjoitetussa 
muodossa ja ainakin teoriassa niitä voi jälkikäteen-
kin käydä uudelleen läpi. Kuitenkin keskustelujen 
nopea tahti aiheuttaa sen, että uudet aiheet syrjäyt-
tävät aiemmin avatut keskustelut jotka helposti huk-
kuvat massaan. Verkkokeskusteluihin sisältyy myös 
paljon ns. kohinaa, aiheeseen liittymätöntä asiaa, ku-
ten kasvokkainkin käytyihin keskusteluihin. Verkko-
keskustelussa tämä kohina kuitenkin tallentuu pai-
noarvoltaan yhtä tärkeänä kuin muukin asia, kun 
taas kasvokkain keskustelussa painotukset ja eleet 
vaikuttavat ja osoittavat eri aiheiden tärkeyttä tai vä-
hemmän tärkeyttä. Muun muassa edellisistä syistä 
johtuen onnistuneiden prosessien toistettavuus on 
hankalahkoa. 
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Yleisellä tasolla haluan siis tutkia kaupunkilais-
ten osallistumista sosiaalisessa mediassa designin 
näkökulmasta. Syvennyn aiheeseen käytännön ca-
sen kautta, koska haluan saada käytännön tietoa siitä 
miten kaupunkilaiset osallistuvat sosiaalisessa medi-
assa. Toivon löytäväni näkemystä siitä miten kaupun-
kilaislähtöinen, sosiaalisessa mediassa itseorganisoi-
tuva toiminta tapahtuu ja sitä kautta tuoda uutta tie-
toa design-tutkimuksenkin alalle. Samalla haluan 
tukea tätä kaupunkilaisten osallistumista valitse-
massani casessa visualisoimalla toimintaa ja luomal-
la konseptin työkalusetille, jota voitaisiin jatkokehit-
tää ja lopulta myös hyödyntää ryhmässä. Tavoittee-
nani on konseptoida sellainen työkalusetti, jota myös 
muut vastaavanlaisessa ympäristössä toimivat kau-
punkilaisista koostuvat ryhmät voisivat hyödyntää 
tai kehittää eteenpäin omaa toimintaansa tukemaan. 

Tavoittelen casen kautta käytännönläheistä otet-
ta koko opinnäytetyöhön. Design-näkökulman kaut-
ta haluan tutkia miten muut toimivat tilanteessa jos-
sa pyrkivät luomaan uutta, ja samalla voin itse lisätä 
ja järjestää tietämystäni designin keinoin, esimer-
kiksi visualisoimalla. Uskon että käytännön toimin-
taan perehtymällä voin kerätä tietoa niin, että voin 
luoda sen pohjalta ryhmää hyödyttävän tiivistyksen 
visuali soinnin ja työkalusetin konseptin muodossa 
tuota kaupunkilaislähtöistä toimintaa tukemaan.

Yleisimmin käytössä olevien sosiaalisen median 
kanavien, tässä tapauksessa erityisesti Facebookin 
toiminnallisuuksien tai rakenteiden muokkaaminen 
ei ole mahdollista palvelun ulkopuolelta, mutta niissä 
tapahtuvaan ihmisten toimintaan ja vuorovaikutuk-
seen on mahdollista vaikuttaa. Siksi tavoitteeni on 

luoda kaupunkilaislähtöisen Lisää kaupunkia Hel-
sinkiin -ryhmän käyttöön ja tueksi materiaalia, jota 
ryhmä voi ensin jatkokehittää ja räätälöidä tarpeisiin-
sa, ja jonka avulla toimintaa voitaisiin järjestää, avata 
ja kehittää niin että se hyödyttäisi kaupunkilaisia it-
seään ja sitä kautta myös Helsingin kaupunkia. 

Tavoitteeni on myös tukea ryhmässä osallistu-
mista ja toimimista yksittäisen ryhmän jäsenen kan-
nalta ja siten samalla vähentää ylläpidon harteille ka-
saantuvaa taakkaa fasilitoinnissa ja ryhmän tavoit-
teiden edistämisessä.

Vapaamuotoisen ja vapaaehtoisuuteen perustu-
van toiminnan liiallinen ohjailu ja konseptointi ei 
todennäköisesti ole järkevää, joten pyrkimykseni on 
löytää tasapainoa liiallisen ohjeistavuuden ja käytän-
nön vinkkien antamisen väliltä.

Lisää kaupunkia Helsinkiin -casen lisäksi haen 
laajempaa näkemystä jo toteutetusta, kaupunkiläh-
töisestä Keskustakirjaston kaverit -projektista, jossa 
Helsinkiin rakennettavaa uutta Keskustakirjastoa on 
kehitetty yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Kes-
kustakirjaston kaverit -projektista pyrin löytämään 
hyviä käytäntöjä joita voisi hyödyntää ja siirtää kau-
punkilaislähtöiseen, jopa sosiaalisessa mediassa ta-
pahtuvaan toimintaan.

Tutkin siis kaupunkilaisten osallistumista Hel-
singin kaupunkisuunnitteluun ja kehittämiseen 
Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä, 
koska haluan tietää miten tuota osallistumista voi-
si kehittää; jotta voisin ymmärtää miten osallistuvan 
suunnittelun prosessiin voi luoda työkaluja jotka pe-
rustuvat hyviksi havaittuihin käytäntöihin ja nyt jo 
tapahtuvaan toimintaan. 

Tutkimuskysymykset 

»  Miten kaupunkilaiset osallistuvat Helsingin kaupunkisuunni�eluun  
ja -kehi�ämiseen Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä? 

»  Miten toimintaa voitaisiin tehdä näkyväksi ja ymmärre�ävämmäksi  
sekä ryhmän jäsenille e�ä ulkopuolisille, ja minkälaista lisätietoa  
toiminnan näkyväksi tekeminen voi tuoda?

»  Minkälaisilla työkaluilla ryhmän kaupunkilaislähtöistä osallistumista  
ja designprosessia voisi tukea ja samalla tehdä toimintaa avoimem-
maksi yksi�äiselle ryhmän jäsenelle?
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2  

TAUSTAA
”�e problem is that the traditional, centralised and 
top-down urban planning which is still current in many 
European countrien, including Finland, does not yet re-
cognise the signi�cance of genuine citizen participation, 
nor the real potential of information and communication 
technologies (ICTs) for community development. In addi-
tion, it also fails to recognise the self-organising nature of 
the city as well as the potentials of self-governance.” (Ho-
relli 2013, 12.)

Kaupunkisuunnittelu on muutaman viime 
vuoden aikana noussut monia kiinnosta-
vaksi puheenaiheeksi Helsingissä. Esimer-
kiksi Helsingin Sanomat -lehti on kirjoit-
tanut aiheesta runsaasti ja siihen on pää-

asiassa johtanut osallistujia runsain mitoin kerännyt 
Lisää kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmä (esim. 
Moisio, 2013; Särelä, 2014), jossa tätä kirjoitettaessa 
(17.6.2015) on yli 7 600 jäsentä, kun vielä kesällä 2013 
jäseniä oli noin 900 (Moisio, 2013).

Kaupunkilaisten laajempi osallistuminen kau-
punkisuunnitteluun ja kaupungin kehittämiseen on 
mielestäni tärkeää, sillä he (me!) ovat kaikin puolin 
olennainen osa kaupunkia, elävät siellä ja käyttävät 
sen toimintoja ja palveluja. Toki kaupungin palkkalis-
toilla olevat virkamiehetkin ovat kaupunkilaisia siinä 
missä muutkin, mutta heillä ei usein ole kattavaa nä-
kemystä minkälaista on päivittäinen elämä kaikissa 
kaupungin kolkissa, tai minkälaista on käyttää juuri 

jotain tiettyä kaupungin toimintoa tai palvelua.
Sosiaalisen median kanavat ovat tuoneet uuden-

laisen, aiempaa ehkä suoraviivaisemman mahdol-
lisuuden kaupunkilaisille saada äänensä kuuluviin 
myös virallisemmissa yhteyksissä. Uskon myös, että 
sosiaalisessa mediassa tapahtuva osallistuminen on 
helpottanut kaupungin toimintaa, koska nyt on mah-
dollisuus saada näkemyksiä pienellä vaivalla suurelta 
joukolta kaupunkilaisia, varsinkin verrattuna aiem-
piin eri aiheille omistettuihin kanaviin tai julkaisui-
hin, joita eivät välttämättä ns. tavalliset kaupunkilai-
set alunperinkään seuranneet. Toki samalla myös rii-
tasointujen määrä on varmasti kasvanut.

Sosiaalisen median kanavat ja niistä etupäässä 
suurin ja suosituin eli Facebook saavat myös kritiik-
kiä, samoin kuin usein yhteistyöalustana käytetty 
Google. Esimerkiksi yksityisyydensuoja-asiat ja kau-
pallisuus ovat aiheita jotka usein nousevat puheisiin 
ja jotka on syytä ilman muuta huomioida. Kuitenkin 
kaupunkilaisten osallistumisen kontekstissa on hyvä 
tähdätä helppouteen, jotta osallistumista ylipäänsä 
tapahtuisi. Tästä syystä en tässä opinnäytetyössä ota 
kantaa siihen millä alustalla kaupunkilaisten tulisi 
toimia, vaan pyrin löytämään keinoja toiminnan pa-
rantamiseen siellä missä sitä tälle hetkellä tapahtuu. 

Käytännön kokemusta kaupunkilaisten osalli-
suuden parissa työskentelystä olin saanut tutkimus-
projektista, jossa työskentelin vuosina 2013–2014. 
TEKES-rahoitteinen Kaupunkitieto ja toiminnan hal-
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linta -tutkimusprojekti oli Aalto-yliopiston Maan-
käyttötieteiden laitoksen, Geoinformatiikan laitok-
sen ja Median laitokseen kuuluvan Media Labin yh-
teisprojekti, jossa oli lisäksi yrityspartnereina HKL, 
HSL, Helen, Siemens ja Santa Margarita Oy. (Wallin, 
2013.) 

”Kaupunkitieto ja toiminnan hallinta (KaToHan) -pro-
jektissa tutkitaan lyhyen aikavälin, jopa reaaliaikaista 
kaupunkitoimintojen hallintaa (urban management), jo-
ka perustuu erilaisten sähköisten järjestelmien ja sosiaali-
sen median sovellusten tuo�amaan kaupunkitietoon (ur-
ban informatics).” (Wallin, 2013.)

Omat työtehtäväni liittyivät Media Labin osuu-
teen, jonka tarkoituksena oli tuoda kaupunkilais-
ten ääni mukaan projektiin. Tavoitteena oli tutkia 
kuinka kaupunkilaiset arjessaan hyödyntävät kau-
punkitietoa ja minkälainen tieto olisi hyödyksi. Tä-
mä toteutettiin kaksivaiheisesti ensin luomalla kau-
punkiaktiivien haastatteluihin ja toiminnan kar-
toituksiin perustuva työkalusetti, jota käytettiin 
yhteissuunnitteluun perustuvassa skenaariotyöpa-

jassa, jonka osallistujiksi kokosimme laaja-alaisen 
joukon kaupunkilaisia koodareista aktivisteihin ja 
yrityspartnereiden edustajiin (ks. kuva 8). Projektin 
myötä pääsin perehtymään osallistuvaan ja yhtei-
suunnitteluun ja erilaisiin siinä käytettäviin työka-
luihin, menetelmiin ja niiden luomiseen käytännös-
sä. (Ks. lisää Laakso et al., 2014.)

KaToHan-projektin yhteissuunnittelun osuus 
edusti perinteistä, työpajaympäristössä kasvokkain 
tapahtuvaa suunnittelua. Tässä opinnäytteessäni 
haluan kuitenkin perehtyä nimenomaan sosiaalisen 
median kanavissa tapahtuvaan osallistuvaan suun-
nitteluun, koska olen jo käytännössä todennut että 
senkaltaista toimintaa tapahtuu kaupunkilaislähtöi-
sesti.

Oma aiempi koulutus- ja työtaustani on viestin-
nässä ja graa�sessa suunnittelussa, mutta Creative 
Business Management -koulutusohjelman opintoje-
ni pääasiallisena tavoitteenani oli laajentaa osaamis-
tani pois kaksiulotteisilta pinnoilta ja visuaalisesta 
viestinnästä laajempiin kokonaisuuksiin immateri-

Kuva 8  
Kaupunkitieto ja toiminnan hallinta 
-projektin skenaariotyöpaja 
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aalisten asioiden suuntaan, esimerkiksi palvelujen, 
konseptien ja vuorovaikutuksen pariin, ja myös sen 
takia päädyin käsittelemään näitä aiheita opinnäyt-
teessäni. 

Aluksi johdatan opinnäytteen aihepiiriin avaa-
malla työssä käyttämääni sanastoa. Avaan taustoja 
myös lyhyillä kappaleilla asioista tai ilmiöistä jotka 
liittyvät aiheeseen: kaupunki, osallistumisen kult-
tuuri ja sosiaalinen media. Käyn lisäksi läpi osallistu-
van suunnittelun (participatory design) teoriaa ja siinä 
käytettyjä menetelmiä kirjallisuuskatsauksen muo-
dossa. Kaupunkilaislähtöiseen toimintaan perehdyn 
tutustumalla vapaata osallistuvaa suunnittelua (par-
ticipatory design in the wild) käsittelevään aiempaan 
tutkimukseen, jolla tarkoitetaan osallistujalähtöises-
tä, usein vielä sosiaalisen median ympäristössä ta-
pahtuvaa osallistuvaa suunnittelua. Lisäksi listaan 
osallistuvan kaupunkisuunnittelun (participatory 
planning) pääpiirteitä kirjallisuuden kautta. 

Tuotannolliseen osioon johdatan kahden ca-
se-esimerkin kautta, kaupunkilaislähtöistä toimin-
taa edustaa Keskustakirjaston kaverit -projekti, 
kaupunkilaislähtöistä Lisää kaupunkia Helsinkiin 
-Facebook-ryhmä. Haastatteluihin, tausta-aineis-
toon (Keskustakirjaston kaverit) ja havainnointiin 
(Lisää kaupunkia Helsinkiin) perustuen pyrin hah-
mottamaan ja visualisoimaan osallistumisen suun-
taviivoja ja lopulta luomaan helppokäyttöisen työ-
kalun kaupunkilaislähtöisen osallistumisen avuksi.

2.1  
Työn keskeistä sanastoa

Tämä opinnäytetyö käsittelee aihetta ”design”. 
Mutta mitä design loppujen lopuksi tarkoittaa? 
Suunnittelu? Muotoilu? Entä miten se eroaa sa-

nasta ”planning”, joka myöskin voidaaan suomentaa 
suunnitteluksi, ja jota tässä työssä sivutaan myös? 
Määrittelen ja avaan seuraavassa lyhyesti työssä käyt-
tämääni keskeistä termistöä.

Design 
Design-termin suomennos vaihtelee sovellettavan 
alan mukaan, mutta pääsääntöisesti siitä käytetään 
suomeksi sanoja suunnittelu ja muotoilu, muotoi-
lun usein viitatessa erityisesti fyysisten esineiden 

muotoilemiseen (Mattelmäki 2006; TEPA – Sanas-
tokeskus TSK:n termipankki n.d.). Muotoilu-termi 
tulee pitkälti teollisen muotoilun alalta, jossa muo-
toillaan niin fyysisiä objekteja kuin esimerkiksi pal-
veluja. Suunnittelu viittaa uusien tuotteiden, palve-
lujen ja esimerkiksi ihmisten välisen vuorovaikutuk-
sen luomiseen. (Mattelmäki 2006.) Suunnittelu voi 
myös kattaa monenlaista toimintaa aina kaupunki-
suunnittelusta pihasuunnitteluun ja toisaalta graa-
�seen suunnitteluun. Esimerkiksi Kielitoimiston sa-
nakirjassa (www.kielitoimistonsanakirja.�) opaste-
taan, miten voi suomalaisittain taivuttaa ”design” ja 
”designer” -sanoja. Tässä työssä käytän siis edellä ku-
vatuista aktiviteeteista pääasiassa anglismia design, 
koska se mahdollistaa käsittämään asian laajemmin 
kuin jommankumman suomennoksen käyttäminen. 
Sana design on myös kohtalaisen vakiintunut laina-
sana suomen kielessä, ja sitä käytetään virallisissakin 
yhteyksissä, esimerkiksi Helsinki designpääkaupun-
ki. Pyrin kuitenkin käyttämään vakiintuneita suo-
mennoksia, kuten esimerkiksi palvelumuotoilu ja 
graa�nen suunnittelu sellaisinaan.

Kaupunkilaislähtöinen – kaupunkilähtöinen
(citizen-driven, o
cial-driven)
Sanaparin sanat kuvaavat aktiivisen toiminnan aloit-
tajaa, jostain lähtöisin olevaa toimintaa. Kaupunki-
laislähtöinen toiminta on usein lisäksi itseorganisoi-
tuvaa. Kaupunkilähtöinen on synonyymi virkamies-
lähtöiselle. 

Osallistuminen, osallisuus, osallistaminen 
(participation, participatory)
Osallistuminen ja osallisuus voidaan ajatella hen-
kilöstä itsestään lähtevänä aktiivisena toimintana, 
jossa hän itse on mukana jossain toiminnassa, ottaa 
osaa. Osallistaminen on ylhäältä alaspäin suuntautu-
vaa toimintaa, jossa esimerkiksi kaupunkilaisia ak-
tivoidaan toimintaan. Se voidaan nähdä myös osal-
listumismahdollisuuden tarjoamisena. Osallistumi-
sen ja osallistamisen erona on siis toiminnan suunta, 
osallistuminen tapahtuu siis ns. alhaalta ylöspäin, 
osallistaminen ylhäältä alas. (esim. Poikola 2010.) 

Sosiaalinen media (social media) 
Sosiaalinen media on yhdistelmä uudenlaista tek-
nologiaa ja tapaa käyttää verkkoa. Sille on ominais-
ta käyttäjien luoma sisältö, vuorovaikutteisuus ja ver-
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kostot (Laaksonen et al. 2013, 16). Sosiaalisessa me-
diassa ollaan käytännössä jatkuvasti eri kanavien ja 
mobiililaitetiden kautta.

Osallistuva suunnittelu (participatory design) 
Osallistuva suunnittelu tarkoitta yksinkertaisimmil-
laan käyttäjien osallistumista suunnitteluprosessiin, 
jossa kuitenkin on mukana myös asiantuntija (Schu-
ler & Namioka 1993, xii). 

Kaupunkisuunnittelu (planning, urban planning) 
Englanninkielinen planning-termi liitetään yleensä 
nimenomaan kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitte-
luun, vaikka sen voisi myös suomentaa pelkästään 
suunnitteluna (esim. Kielitoimiston sanakirja n.d.). 
Kaupunkisuunnittelulla vaikutetaan tilaan ja paik-
kaan (Saad-Sulonen 2014, 39), eli miten ja missä kau-
pungissa ollaan ja toimitaan, tai miten esimerkiksi 
kaupunkiin tullaan. 

Osallistava kaupunkisuunnittelu
Osallistava kaupunkisuunnittelu on viranomaislähtöistä 
toimintaaa, jossa kaupunkilaiset otetaan mukaan suun-
nitteluprosessiin. Voidaan jakaa eri tasoihin osallistumi-
sen mukaan. Osallistaminen (staged participation) on vi-
ranomaislähtöistä toimintaa ja kattaa eri suuntauksia, 
kuten osallistuva tai kommunikatiivinen kaupunkisuun-
nittelu (collaborative tai communicative urban planning) ja 
institutionaalinen kaupunkisuunnittelu (institutional ur-
ban planning), johon esimerkiksi Suomen Rakennus- ja 
maankäyttölaki nojaa. Toiminta on voimakkaasti viran-
omaislähtöistä ja kaupunkilaisten lakisääteinen rooli on 
usein kommentaattorimainen. (Puustinen 2006, 84–85; 
Saad-Sulonen 2014, 39–43.) Lisäksi online-kaupunki-
suunnittelun (e-planning) keinoin haetaan kaupunkilais-
ten mielipiteitä eri aiheisiin (Saad-Sulonen 2014, 18).

Itseorganisoituminen (self-organization): 
Itseorganisoitumisen käsite liittyy sekä kaupunkisuun-
nitteluun että muuhun kehittämistoimintaan. Sillä tar-
koitetaan kaupunkilaislähtöistä (tai käyttäjälähtöistä), 
alhaalta ylöspäin suuntautuvaa osallistumista, joka oli-
si hyvä ottaa huomioon myös kaupunkisuunnittelussa. 
(Boonstra and Boelens, 2011.)

Avoin osallistuva suunnittelu 
(participatory design in the wild): 
Avoin osallistuva suunnittelu tarkoittaa avointa, mah-

dollisesti käyttöympäristössä tapahtuvaa käyttäjäläh-
töistä osallistuvaa suunnittelua. (Dittrich et al. 2002.) 
Siinä halutaan painottaa kertaluontoisesti toteutettujen 
projektien sijaan sellaisia prosesseja ja toimintamalleja, 
joiden on tarkoituskin kehittyä myös jatkossa. (Botero 
2013, 50; Dittrich et al. 2002.)

Fasilitointi (facilitation): 
Suoraan käännettynä fasilitointi tarkoittaa jonkun 
asian helpoksi tekemistä (Merriam-Webster n.d.). 
Fasilitointi tarkoittaa myös yhteistyön välittäjänä tai 
mahdollistajana toimimista. Fasilitointi sisältää mo-
nenlaista toimintaa, kuten esimerkiksi kaikkien osal-
listujien mukana pitäminen, käsiteltyjen asioiden yh-
teen vetäminen ja prosessin edistäminen. Fasilitaat-
tori voi toimia enemmän taustalla koordinaattorin 
roolissa tai vaihtoehtoisesti osallistua aktiivisesti de-
signprosessiin. (Friedrich 2013, 40–41.)

2.2  
Kohteena kaupunki

Mikä on kaupunki? Mitä ominaispiirteitä kau-
pungeilla on? ”Kaupunki on ihmisen koti”, tote-
aa Taina Rajanti. Leena Eräsaari puhuu kau-

pungista ”organisaatioiden verkostona”. “Kaupunkim-
me määri�yy negatiivisesti jonkin puu�eena. Siksi se ei 
koskaan ole valmis vaan avoin uusille urbaanisuuksille.” 
pohtii puolestaan Pasi Mäenpää. (Heikkinen & Mat-
tila 2009, 9, 19, 60.) 

Kaupunki on kaikkea yllämainittua, ja enem-
mänkin, katsantokannasta riippuen. Kaupunkia ei 
olisi ilman ihmisiä, jotka muodostavat yhteisön ja 
muokkaavat fyysisen ympäristönsä itselleen, käytän-
nöilleen ja toimilleen sopivaksi. Nykypäivän lähes 
kaikenkattavasta virtuaalisesta ympäristöstä huoli-
matta fyysiset kaupungit ovat edelleen tarpeen ih-
misten kohtaamis-, työ ja asuinpaikkoina (Sauri 2015, 
17–18). 

Jane Jacobs (Jacobs 1961, 8–11) kuvaa klassikon 
asemaan nousseessa teoksessaan ”The Death and 
Life of Great American Cities” bostonilaista, yleises-
ti slummina pidettyä North Endin kaupunginosaa 
ja kuvailee sitä vastoin ajan yleisiä mielikuvia tur-
valliseksi ja miellyttäväksi, koska se on niin tiivis 
ja kaupunkimainen – ominaisuudet jotka ovat vai-
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kuttaneet naapureista koostuvan yhteisön muodos-
tumiseen. Teoksessaan Jacobs nostaakin yhteisöl-
lisyyden ja tiiviyden hyvän kaupunkisuunnittelun 
peruselementeiksi. Hän myös kritisoi kautta linjan 
varsinkin Yhdysvalloissa vallalla ollutta kaupunki-
suunnittelupolitiikkaa jonka myötä rakennetaan 
esikaupunkialueita joissa ei ole muuta kuin asunto-
ja, sekä kaupunginosia joita halkovat moottoritiet ja 
joissa ei ole ihmiselle sijaa – paitsi korkeintaan au-
ton sisällä matkalla paikasta toiseen.

Kaupungille on yhteisöllisyyden ohella tai oike-
astaan sen ominaisuutena tunnusomaista myös tiet-
ty etäisyyden pitäminen tai vieraus: yhteisöön voi 
kuulua – ja usein kuulutaankin – vaikka pysyttelisi-
kin välimatkan päässä (Heikkinen & Mattila 2009, 
12). Itse huomaan tämän esimerkiksi Kallion kau-
punginosassa jossa asun: koen kaupunginosan yh-
teisöllisenä ja itseni osana sitä, vaikken loppujen lo-
puksi henkilökohtaisesti tunne kovinkaan monia ih-
misiä naapurustostani, en oikeastaan edes samassa 
talossa asuvia naapureitani. Sama yhteisöllinen vie-
raus voidaan havaita myös erilaisten aiheiden ympä-
rille muodostuneissa verkkoyhteisöissä, joissa osal-
listujat voivat jättää suuren osan itsestään kaiken 
ulkopuolelle, lähtien henkilöllisyydestä, muista kiin-
nostuksen kohteista tai aktiviteeteista, mutta silti sa-
malla olla päivittäin tekemisissä toistensa kanssa ja 
puhua henkilökohtaisistakin asioista avoimesti. 

Kaupunkia ei myöskään olisi ilman organisaatioi-
ta, joiden fyysisiä ilmenemismuotoja esimerkiksi ti-
lat ja rakennukset ovat. Viralliset organisaatiot (esi-
merkiksi kaupungin virastot ja laitokset, terveyskes-
kukset, valtion virastot ja laitokset, koulut, kirjastot, 
museot jne.) ja yksityiset organisaatiot (esimerkiksi 
kaupat, ravintolat, toimistot jne.) muodostavat toi-
siinsa limittyvän ja lomittuvan verkoston, jossa on 
monia yhtymäkohtia ja yhteenliittymiä. Organisaa-
tiot ovat olemassa koska niiden tehtävänä on tarjota 
ihmisille toisaalta yhteiskunnallista hallintoa, mut-
ta myös erilaisia palveluja, tiloja ja muuta tarpeellis-
ta. Kaupungit ajatellaankin perinteisesti kolmen osa-
puolen yhdistelminä: hallinto, kuluttaminen ja ih-
misten kodit. (Heikkinen & Mattila 2009, 20.) Kaikki 
edellä mainitut osapuolet ovat vahvasti linkittyneet 
toisiinsa. Kaupunkia ei olisi ilman kaupunkilaisia – 
muttei myöskään ilman palveluja tai hallintoa.

Miten kaupunkeja kehitetään ja suunnitellaan? 
Kaupunkien kehittäminen tapahtuu monella tasol-

la. Kaupunkisuunnittelun päätökset ovat aina poliit-
tisia päätöksiä, kun taas käytännön tasolla kaupunki-
suunnittelua tehdään virkamiesten – kaupunkisuun-
nittelijoiden ja arkkitehtien – toimesta. (Horelli 2013, 
11–12.) Kaupunkisuunnittelu on toistaiseksi ollut 
Suomessa vahvasti painottunut kaavoitukseen, jo-
hon kaupunkilaisilla on lakisääteinen mahdollisuus 
osallistua. Käytännössä tämä tarkoittaa mahdolli-
suutta kommentoida kaavaluonnoksia, jotka asete-
taan nähtäville julkiseen tilaan. (Sta¬ans & Väyry-
nen 2009, 18, 24–25.)

Kaupunkilaisten osuus kaupunkisuunnittelus-
sa on kuitenkin kasvussa erityisesti kaupungin-
osatasolla, koska se liittyy suoraan kaupunkilaisten 
omaan elämään ja elinpiiriin, ja voidaan nähdä jopa 
reviiritietoisuutena. (Horelli 2013, 11–12.) Kaupun-
kilaiset ovat toki aina olleet aktiivisesti mukana ns. 
”omien kulmiensa” kehittämisessä, mutta tuntuma 
on että osallistuminen on lisääntynyt, osittain so-
siaalisen median luomien mahdollisuuksien myö-
tä, mutta osittain myös siksi että aihe on ollut paljon 
esillä mediassa. 

Lähivuosina on julkisuudessa nähty erilaisia laa-
jempiakin kaupunkilaisten aikaansaamia esi-
merkkejä, kuten vaikkapa Urban Helsinki 
-kollektiivin vaihtoehtoinen kaavaluonnos Pro Hel-
sinki 2.0, joka on tarkoitettu vaihtoehdoksi Helsin-
gin uudelle, suunnittelussa olevalle yleiskaavalle, se-
kä samalla laajemman keskustelun herättäjäksi (Au-
vinen et al. 2014).

Perinteistä kaupunkisuunnittelua on myös pyrit-
ty kehittämään vastaamaan uudenlaisiin käytäntöi-
hin, kuten esimerkiksi OPUS-tutkimushankkeessa 
jossa kehitettiin uutta kaupunkisuunnittelumene-
telmää. Hankkeessa luotu kehys, oppiva kaupunki-
suunnittelu, yhdistää erilaisia kaupunkisuunnitte-
lun lähestymistapoja, prosessin jatkuvuutta ja käyt-
täjien näkökulmaa painottaen. (Sta¬ans & Väyrynen 
2009, 18, 24–25.)

Jane Jacobsin ajatuksiin perustuen voidaankin 
ajatella, että hyvä kaupunkisuunnittelu jättää tilaa 
ihmisten vapaalle, yhteisölliselle toiminnalle, joka 
johtaa kaupunkimaisen, kaupunkilaisystävällisen 
ympäristön muodostumiselle. Kaupunkisuunnitte-
lun perimmäisenä tarkoituksena pitäisikin olla pyr-
kimys luoda puitteet joissa ihmiset voivat elää ar-
keaan, asua ja olla aktiivisia.

Kaupunki voidaan tavallaan nähdä elävänä orga-

www.urbanhelsinki.�

17



nismina joka on jatkuvassa prosessissa. Se ei ole kos-
kaan valmis, koska jotain on aina meneillään tai tu-
loillaan, sillä kaikki ihmisen toimet muuttavat kau-
punkia jollakin tavalla. Itse asiassa täysin valmis 
kaupunki olisi lähinnä kuollut kaupunki, joka sil-
loinkin on jonkinlaisessa prosessissa – oli se sitten 
henkiin herättelyn tai vaikka tuhoutumisen prosessi. 

Mielenkiintoinen esimerkki ns. kuolleesta kau-
pungista on kalifornialainen kultakuumeen aika-
na perustettu ja sen jälkeen asukkaista tyhjentynyt 
”aavekaupunki” Bodie, joka nykyään toimii matkai-
lunähtävyytenä (kuva 9). Tuo aikanaan yli 10 000 
asukkaan vuoristokaupunki on autioitumisen jäl-
keen muuntunut uuteen tarkoitukseen historian 
säilyttäjänä ja turistikohteena. ”Aavekaupungis-
ta” puuttuvat pintapuolisesti ajateltuna varsinai-
sen kaupungin tunnusmerkit, asukkaat, palvelut ja 
hallintoelimet. Bodiessa kuitenkin asuu pysyvästi 
muutama ihminen, jotka ovat töissä osavaltion his-
torialliseksi puistoksi nimetyssä kaupungissa. Nä-
mä muutamat ihmiset siis muodostavat samaan ai-
kaan hallinnon ja asukkaat. He asuvat, ylläpitävät ja 
pyörittävät Bodien palveluja – joihin tosin lukeutu-
vat vain pääsylipputoimisto ja myymälä. Bodiessa 
on käynnissa jonkinlainen tuhoutumisen prosessi 
(arrested decay), jota pyritään kuitenkin hidastamaan 
tai jopa pysäyttämään, mutta se vaatii jatkuvaa työtä. 
(Bodie.com n.d.; State of California 2015.)

”[…] the city has become a hybrid of the physical and 
the digital.” (Lange & Waal 2013.) 

Kaupungit ovat muuttuneet vuosikymmenien 
varrella melkoisesti. Muurein ympäröidyistä, kirkko 
kaiken keskipisteenä -tyyppisistä fyysisistä kaupun-
geista on siirrytty yhteiskunnallisen ja teknologisen 
kehityksen myötä uusille urille ja kaupungit ovat saa-

neet uuden digitaalisen ulottuvuuden. 
Fiksu kaupunki -aiheinen keskustelu (smart ci-

ty) on käynnissä parhaillaan myös Helsingissä. Esi-
merkiksi Kalasataman uudesta kaupunginosasta ra-
kennetaan ”�ksua kaupunginosaa”, jossa hyödynne-
tään uudenlaista tekniikkaa, esimerkiksi tarjoamalla 
älykkäitä energiaratkaisuja kuten sähköautoille la-
tauspisteitä, kehittämällä uudenlaisia oppimisym-
päristöjä ja esimerkiksi muotoilemalla ikäihmisille 
suunnattua palveluasumista (ks. esim. Fiksu Kalasa-
tama n.d.). 

Millään uudella järjestelmällä ei kuitenkaan ole 
arvoa, jos ihmiset eivät ota sitä käyttöön. Esimerkiksi 
sosiaalisen median verrattain lyhyen historian aika-
na erilaisia uusia palveluja on tuotu saataville, mut-
ta lopulta vain harvat ovat päätyneet laajempaan 
käyttöön, esimerkkinä vaikkapa Facebookin kilpaili-
jaksi korkealla pro�ililla luotu Google+, joka ei kui-
tenkaan missään vaiheessa noussut samanlaiseen 
suosioon kuin Facebook. Sama mielestäni pätee fyy-
sisessä ympäristössä oleviin sovelluksiin ja toimin-
toihin, joista jotkut varmasti helpottavat tai jollakin 
muulla tavalla hyödyttävät kaupunkilaisia, kun taas 
toiset, mahdollisesti hankalina tai päällekkäisinä 
koetut jäävät vähemmälle käytölle.

Uudenlainen kaupungin kehittäminen ja -suun-
nittelu on kuitenkin tarpeen, sillä ihmisten käytän-
nöt ja toiminta ovat muuttuneet muun yhteiskunnal-
lisen ja teknologisen kehityksen myötä. Voidaan kui-
tenkin miettiä, voiko kaupunki itsessään olla �ksu, 
vai ovatko �ksun kaupungin taustalla lopulta kau-
punkilaiset, jotka kehittävät, osallistuvat ja toimivat 
kaupungissa �ksusti (esim. Hill 2013), ja siten ovat it-
se mukana tekemässä �ksumpaa kaupunkia (ks. var-
sinkin Helsinki-osio: Cohen 2014). Myös Helsingin 
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apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on Boyd Cohe-
nin kanssa samoilla linjoilla siitä, että kaupungin �k-
suus lähtee ennen kaikkea kaupunkilaisista: hänen 
mukaansa ”smarteista smarteinta on tiedon ja vuoro-
vaikutuksen avaaminen, jo�a koko yhteisön kapasiteet-
ti saadaan yhteiseen käy�öön ja yhteishyvän tavoi�elun 
välineeksi” (Sauri 2015, 20.) 

Yhtenä merkittävänä vuorovaikutuksen lisääjä-
nä ja kaupungin kehittämisen välineenä voidaankin 
nähdä sosiaalinen media kanavineen. Tämä on myös 
Pekka Saurin pääviesti kirjassaan Julkishallinto ja so-
siaalinen media (2015).

Kaupunkitieto ja toiminnan hallinta (KaToHan) 
-tutkimusprojektissa kaupunkiaktiivien kanssa te-
kemissämme kartoituksissa sosiaalinen media nousi 
monessa yhteydessä vahvasti esiin tärkeänä kommu-
nikaatio- ja yhteistyökanavana ja kaupunkilaisläh-
töisen toiminnan yhtenä mahdollistajana. Toisaalta 
myös oli havaittavissa selkeä vastaliike verkon väli-
tyksellä tapahtuvaa yhteydenpitoa kohtaan: neljäs-
osa kartoituksiin osallistuneista priorisoi reaalimaa-
ilmassa tapahtuvaa yhteydenpitoa voimakkaasti säh-
köisen yli, ja suorastaan vastusti sosiaalista mediaa. 
(Laakso et al. 2014, 8.) 

Kritiikistä huolimatta sosiaalista mediaa voidaan 
kuitenkin pitää kaupunkilaisten tärkeänä vaikutta-
mis- ja osallistumiskanavana, ja sen takia on perus-
teltua panostaa sen hyödyntämiseen kaupunkisuun-
nittelussa ja kaupungin kehittämisessä. Sosiaalisen 
median eri kanavia käyttää suuri osa väestöstä ja 
käyttö kasvaa käytännössä kaikissa ikäryhmissä jat-
kuvasti (ks. lisää luku 2.4). Myös uusia palveluja – ja 
eritoten uusia ominaisuuksia olemassa oleviin pal-
veluihin – kehitetään vastaamaan eri väestöryhmien 
erilaisiin, muuttuviin tarpeisiin. 

Sosiaalisen median ilmeinen ominaisuus on 
myös se, että sitä kautta on verrattain helppoa ja 
edullista tavoittaa suuri joukko ihmisiä, siitäkin huo-
limatta että esimerkiksi Facebook muuttaa toimin-
talogiikkaansa jatkuvasti oman voittonsa kasvatta-
miseksi, samalla vaikeuttaen ruohonjuuritason toi-
mijoiden mahdollisuuksia tavoittaa ihmisiä ilman 
rahallista panostusta. Kuitenkin tuo rahallinen pa-
nostus on pieni verrattuna siihen ihmismäärään joka 
sosiaalisen median kautta on mahdollista tavoittaa 
verrattuna esimerkiksi kirjeiden postituskustannuk-
siin tai esimerkiksi kasvokkain tehtäviin tutkimus-
haastatteluihin tai -kartoituksiin. Lisäksi sosiaalisen 
median keskustelullisuuden ansiosta on mahdollista 
saada kaupunkilaisilta syvällisempää tietoa kuin esi-
merkiksi erilaisten kaupunkiin liittyvien mielipide-
kyselyjen keinoin.

2.3  
Osallistumisen kulttuuri 

Osallistumisen kulttuuri voidaan ajatella yh-
teisöllisyytenä, joka usein alkaa digitaalisessa 
ympäristössä siirtyen sieltä reaalimaailman 

puolelle, saaden aikaan konkreettistakin toimin-
taa. Coloradon yliopiston professori Gerhard Fischer 
(Fischer 2011) kuvailee osallistumisen kulttuuria mo-
nin paikoin sosiaalisen median aikaansaannokseksi, 
vaikka se ei sinänsä teknologinen ilmiö olekaan, vaan 
ihmisten toiminta on muuttunut uusien kanavien ja 
työvälineiden ansiosta. Pääpiirteissään osallistumi-
sen kulttuurissa on Fischerin mukaan kyse siitä, et-
tä entistä suuremmalla joukolla on nyt mahdollisuus 

Kuva 9  
“Aavekaupunki” Bodie Kaliforniassa
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vaikuttaa ja osallistua, verrattuna aikaisempaan jol-
loin vain pieni joukko teki päätöksiä kaikkien mui-
den puolesta.

Lange ja Waal (Lange & Waal 2013) käyttävät ar-
tikkelissaan käsitettä ”omistajuus” (ownership), jol-
la he tarkoittavat kaupunkilaisten sitoutuneisuutta, 
vastuunkantoa ja tietynlaista huolenpitoa kaupun-
gistaan, naapurustostaan tai tietystä yksittäisestä 
asiasta. Heidän mukaansa omistajuuden tunne on 
olennainen tekijä osallistumisen kulttuurissa. 

Omistajuuden käsite voidaan mielestäni venyt-
tää koskemaan myös muuta osallistumista; ihmiset 
kokevat omistajuuden tunnetta itselleen tärkeistä 
asioista ja haluavat mahdollisuuden vaikuttaa nii-
hin. Esimerkiksi Facebookin ryhmien myötä yhden 
henkilön on mahdollista osallistua ja kokea omis-
tajuutta aiempaa useammassa asiassa tai aiheessa. 
Toki voidaan miettiä, jääkö omistajuus ja erityises-
ti sen aikaansaama toiminta aiem paa kevyemmäk-
si, kun kohteita on useampia. Facebookissa tapah-
tuvaa osallistumista kutsutaankin välillä ”klikkiak-
tivismiksi”, jolla tarkoitetaan osallistumista lähinnä 
tykkäystoimintoa käyttämällä, ja sen tehoa ylipäänsä 
kyseenalaistetaan monissa yhteyksissä (esim. Näkki 
et al. 2011, 30). 

Osallistumisen kulttuurista on viime vuosina 
puhuttu paljon, ja erityisesti Helsingissä se on näyt-
täytynyt uudenlaisena yhteisöllisyytenä, josta konk-
reettisimpina esimerkkeinä ovat vuodesta toiseen 
valtavia osallistujamääriä keräävät Ravintolapäivä, 
Siivouspäivä ja esimerkiksi Kallio-liikkeen vapaaeh-
toisvoimin järjestämä Kallio Block Party. 

Fischer (Fischer 2011) toteaa osallistumisen kult-
tuurin olevan pääsääntöisesti ongelmaläh-
töistä, ja monien esimerkkien valossa näin 
näyttäisikin olevan: Ravintolapäivä perustet-
tiin (ainakin osittain) vastaiskuna monia är-

syttäneelle tiukalle säännöstelylle, Siivouspäivä kier-
rätyksen tarpeeseen ja yhteisöllisyyden luomisek-
si (Botero et al. 2012, 67–68). Myös Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -Facebook-ryhmän taustalla on, jos nyt 
ei ongelmalähtöinen, niin ainakin kehittämisen tar-
peesta nouseva syy: ryhmän perustaja Mikko Särelä 
halusi nostaa keskusteluun kaupungin kehittämisen 
tiiviin kaupunkirakentamisen näkökulmasta pyr-
kimyksenään löytää ratkaisuja asuntopulaan (Säre-
lä 2015). Mielenkiintoista on kuitenkin se, mistä nä-
kökulmasta viralliset tahot näkevät kaupunkilaisten 

osallistumisen – onko se ongelmalähtöistä vai ajan 
kuluksi puuhastelua?

Fischer on tutkinut kaupunkisuunnitteluun liit-
tyvää osallistumista ja havainnut erilaisia osallistu-
mista liittyviä seikkoja, joista monilla on myös osal-
listumista lisäävä vaikutus. Huomioihin lukeutuu 
esimerkiksi monessa muussakin yhteydessä pätevä 
monialaisuuden voima: mitä heterogeenisempi yh-
teistyötä tekevä ryhmä on, sitä luovempiin lopputu-
loksiin yleensä päädytään. Osallistumisen on lisäk-
si luonnollisesti oltava helppoa ja vapaamuotoista, 
koska kyse on kuitenkin vapaaehtoisesta toiminnas-
ta, josta haetaan usein vaikuttamisen lisäksi myös 
hauskuutta ja ajanvietettä. Fischer toteaa myös, et-
tä yhteistyössä tarvitaan jotain ”kättä pidempää”, 
(boundary object) keskustelua mahdollistamaan ja 
edistämään, kuten esimerkiksi osallistuvassa suun-
nittelussa käytetyt erilaiset työkalut ja -setit. (Fischer 
2011.)

Edellä luetellut osallistumista lisäävät tai vahvis-
tavat asiat pätevät myös perinteisessä osallistuvassa 
suunnittelussa, sekä ovat liitettävissä myös sosiaali-
sen median ympäristössä tapahtuvaan osallistumi-
seen. Esimerkiksi Facebook-ryhmään tehty keskus-
telunaloitus linkkeineen ja kuvineen on jo itsessään 
tietynlainen boundary object, asia joka määrittelee 
keskustelunaiheen ja näkökulman ja jonka ympärillä 
keskustellaan ja toimitaan. 

Helppous ja vapaamuotoisuus korostuu erityises-
ti kaupunkilaislähtöisessä toiminnassa, jossa osal-
listumisen käytännöt ovat yleensä ennalta määrit-
telemättömiä ja vapaita, toisin kuin virallisten taho-
jen hallinnoimissa osallistavissa prosesseissa (Bäck 
et al. 2013), joissa usein pyritään aktivoimaan kau-
punkilaisia esimerkiksi ideoimaan tai kommentoi-
maan erilaisia asioita. Vapaamuotoisuus helpottaa 
ja madaltaa kynnystä osallistua sikäli, että jokainen 
voi itse valita tapansa olla mukana. Toisaalta kuiten-
kin liika vapaus voi hidastaa tai pahimmillaan estää 
etenemisen, jos ei ole etukäteen mietitty mitä halu-
taan tehdä ja miten, saati että mitä sen saavuttami-
nen vaatisi. Uuden luominen vaatii aina konkreettis-
ta panostusta ja aktiivista tekemistä.

Onnistuminen ruokkii onnistumista osallistumi-
sen kulttuurissa (Fischer 2011), ja siksi erilaiset kau-
punkilaislähtöiset liikkeet ovatkin olleet runsain mi-
toin esillä mediassa viime vuosina ja uutta toimintaa 
viritellään monella saralla. Kuitenkin tällä hetkellä, 

www.restaurantday.org
siivouspaiva.com

www.kallioliike.org
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keväällä 2015, jonkinlaista väsymystä on ehkä havait-
tavissa. Ravintolapäivä kerää toki edelleen sankoin 
joukoin osallistujia ympäri Suomea ja kansainvälises-
tikin, mutta mitään uutta, suurta ilmiötä ei ole synty-
nyt – vaikka pienempää liikehdintää ja esimerkiksi ta-
pahtumia jatkuvasti järjestetäänkin. 

Toiminnan pitää kehittyä ja muuttua tekijöiden 
mukana, ettei siitä tule liian rutiininomaista. Esimer-
kiksi useita runsasta mediahuomiota saaneita ja on-
nistuneita tempauksia vuosina 2009–2011 järjestänyt 
Suomen Porkkanama�a vain hiipui pois. Syitä voi-
daan vain arvailla, mutta toiminta oli onnistumisista 
huolimatta varsin kaavamaista ja toistui jokseenkin 
samanlaisena joka kerralla: tarkoituksena oli tuoda 
lisätuloja tempaukseen mukaan lähteneelle liikeyri-
tykselle uusien asiakkaiden ja lisäostosten kautta, ja 
tempauksen myötä kertyneestä lisätuotosta liikeyri-
tys sitoutui sijoittamaan osan esimerkiksi energian-
kulutuksensa pienentämiseen. (Porkkanama�a n.d.)

Yleisesti ottaen osallistumisen kulttuuriin tai 
uusyhteisöllisyyteen liittyvässä toiminnassa, kuten 
esimerkiksi Ravintolapäivässä ja Porkkanama�assa-
kin, on mielenkiintoista myös se, että siinä osallis-
tumista tapahtuu kahdessa tasossa: mukana on ai-
na ydinporukka joka järjestää ja toimii, joiden lisäk-
si tapahtumiin ja tempauksiin tulevat niin sanotut 
tavalliset osallistujat. Onnistumisten tärkeys näkyy 
tässäkin sikäli, että tavalliset osallistujat lähtevät hel-
pommin mukaan ydinporukkaan tekemään asioita 
jatkossa. Tämä voidaan itse asiassa nähdä koskevan 
kansalaisaktivismia yleisemminkin.

2.4  
Sosiaalinen media

Sosiaaliselle medialle (josta usein käytetään myös 
termiä yhteisöllinen internet) ominaista on 
käyttäjien luoma sisältö, vuorovaikutteisuus ja 

verkostot. Olennainen ominaisuus sosiaalisen medi-
an palveluille on käyttäjien henkilökohtaiset pro�ilit, 
joita ilman käyttö ei onnistu: käyttäjän pitää luoda it-
selleen sivu, joka sisältää erilaisia henkilökohtaisia 
tietoja yhteystiedoista valokuvaan ja kiinnostuksen 
kohteisiin. (Laaksonen et al. 2013, 16.) Sosiaalisen 
median palvelujen pro�ili on siis oman itsen jatke tai 
representaatio digitaalisessa ympäristössä.

Sosiaalinen media on laaja käsite ja se sisältää mo-
nenlaisia erilaisia toimintoja, joita varten on olemassa 
lukuisia palveluja. Laaksonen ym. listaavat yleisimpiä 
palveluja niiden käyttötarkoituksen mukaan:
”1. Yhteistuotanto (wikit, esim. Wikipedia)
2.  Verkostoitumis- ja yhteisöpalvelut  

(esim. Facebook, LinkedIn)
3.  Sisältöjen jakamiseen keski�yvät alustat  

(esim. Youtube, Flickr)
4. Blogit ja mikroblogit (blogialustat, Twi�er)
5.  Virtuaalimaailmat (sosiaaliset ja pelilliset,  

esim. Second Life, World of Warcra�)
6. Verkkokeskustelut (esim. Suomi 24, MuroBBS)” 
(Laaksonen et al. 2013, 15)

Eri alustat tai palvelut vaikuttavat myös tuotet-
tuun ja käytettyyn sisältöön (Hagen & Robertson 
2009), muutenkin kuin vain tuotettuun tai jaettuun 
mediaformaattiin (esim. teksti, kuva, video) – joka 
sekin on toki olennainen asia huomata. Esimerkik-
si Facebookin ja Twitterin aktiivisimmat keskuste-
lut voivat olla todella nopeita, ja pohdiskelevammat 
viestit jäävät auttamatta jälkeen keskustelusta, kun 
taas blogikirjoituksiin voidaan syventyä rauhassa – 
sekä kirjoittajan että lukijan ominaisuudessa (esim. 
Särelä 2015).

Tilastokeskuksen tietojen mukaan erilaisia yhtei-
söpalveluja seuraa Suomessa tällä hetkellä yli puolet 
väestöstä. Facebook on jo useamman vuoden ajan ol-
lut Suomessa hallitseva sosiaalisen median kanava, 
jota seuraa yli 90 prosenttia yhteisöpalvelujen käyt-
täjistä. (Tilastokeskus 2014.) 

Nykyisellään Facebook yhdistää useita eri käyt-
tötarkoituksia, kuten Laaksonen ym. (2013) myös 
toteavat. Palvelussa esimerkiksi jaetaan ja sitä kaut-
ta kuratoidaan sisältöjä muille käyttäjille, se toimii 
monelle oman elämän julkaisemiseen keskittyvänä 
mikroblogialustana tai valokuva-albumina, ja var-
sinkin eri aiheille omistetut ryhmät aktiivisten verk-
kokeskustelujen tapahtumapaikkoina. Uskon mo-
nipuolisuuden olevan merkittävä syy kun mietitään 
Facebookin suurta suosiota. Se toimii sekä yksityise-
nä että sosiaalisena kommunikaatiokanavana, mut-
ta myös tuo käyttäjän eteen valikoiman internetin 
eri sisältöjä �ltterinä toimivan oman kontaktipiirin 
kautta. Facebookin käytölle ominaista on myös omal-
la nimellä esiintyminen, joka ainakin jossain määrin 
auttaa pitämään keskustelut perinteisiä keskuste-
lufoorumeja jossain määrin asiallisempina.
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Käytän toistuvasti yleistermiä ”sosiaalinen me-
dia” kirjoittaessani Facebookista, vaikka tarkemmin 
määriteltynä puhun Laaksosen ym. (2013, 15) lis-
tan mukaan yhteisöpalvelusta. Kuitenkin erityisesti 
Facebook on kasvanut niin suureksi ja eri käyttötar-
koituksia kattavaksi palveluksi, että pelkästä yhteisö-
palvelusta puhuminen ei ole mielestäni riittävän kat-
tava määritelmä. Monelle Facebook on yleispalvelu, 
jonka kautta selataan verkon sivustoja ja käytetään 
muita palveluja ja sisältöjä käytetään – vaikka se sa-
malla edelleen edustaa myös yhteisöpalvelua. 

Muita yleisimpiä yhteisöpalveluja käyttää Suo-
messa selvästi pienempi osa väestöstä, esimerkik-
si toiseksi suosituinta palvelua, mikroblogipalvelu 
Twitteriä seuraa noin 20 prosenttia, työelämän ver-
kostoihin keskittynyttä LinkedIniä 17 prosenttia ja 
kuvanjakopalvelu Instagramia 13 prosenttia yhteisö-
palvelujen käyttäjistä (Tilastokeskus 2014). 

Sosiaalisen median tutkimuksessa painotetaan 
usein yksittäisiä kanavia (Laaksonen et al. 2013, 16), 
koska kaikkien kanavien yhtäaikainen seuranta tai 
vertailu erilaisten käyttötarkoitusten, -tapojen ja -lo-
giikan vuoksi voisi olla hankalaa. Tässäkin opinnäy-
tetyössä painotus on erityisesti Facebookissa, jonka 
Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä on muodos-
tunut aivan omanlaistaan osallistumisen kulttuuria, 
joka ei ole samanlaisena toistettavissa esimerkiksi 
Twitterissä. 

Designin kontekstissa sosiaalista mediaa voidaan 
katsoa kahdesta näkökulmasta. Sosiaalinen media 
on sekä designin kohde että sen väline – tai molem-
pia samalla kertaa. Designin välineenä käytettynä 
toiminta on usein ns. joukkoistamista (outsourcing), 
jossa käyttäjät ovat mukana lähinnä antamassa mie-
lipiteitään eri vaihtoehtoihin. Designprosessi voi-
daan myös avata kokonaan ja käyttäjät voidaan ottaa 
mukaan sosiaalista mediaa hyödyntäen. (Hagen & 
Robertson 2009). 

Sosiaalisessa mediassa toteutetut avoimet desig-
nprosessit voivat myös yhdistää edellisiä lähestymis-
tapoja ja keskittyä sosiaalisen median palvelun kehit-
tämiseen tai jopa luomiseen, sosiaalisen median ym-
päristöä prosessissa hyödyntäen (Näkki et al. 2011). 

Tässä opinnäytetyössä tarkastelen sosiaalista me-
diaa erityisesti avoimen designprosessin näkökul-
masta, jossa Facebookia hyödynnetään designin vä-
lineenä avoimessa, käyttäjälähtöisessä prosessissa.

Sosiaalinen media ulottuu tietokoneilta myös 

kaupunkitilaan erilaisten sovellusten, laitteiden ja 
palvelujen kautta. Kaupunkitilassa käytetään pää-
sääntöisesti esimerkiksi erilaisia sijaintiin perustu-
via palveluja, mutta myös julkisia digitaalisia näyttö-
jä ja ennen kaikkea henkilökohtaisia mobiililaitteita 
joilla eri palveluja voidaan käyttää ajasta ja paikasta 
riippumatta. 

Sosiaalisen median ulottautumista kaikkialle on 
kuitenkin kritisoitu muun muassa kulutuskulttuu-
rin ja/tai sosiaalisen eriarvoisuuden kasvattamisena, 
sekä ”isoveli valvoo” -tyyppisen ympäristön luomi-
sena. Sosiaalisen median nähdään paikoin myös vä-
hentävän reaalimaailmassa tapahtuvaa sosiaalisuut-
ta. (Lange & Waal 2013.) 

Läsnäolo eri sosiaalisen median kanavissa on yk-
sityishenkilölle periaatteessa ilmaista, mutta käytän-
nössä vaatii liudan siihen sopivia laitteita: älypuhe-
limia, tabletteja tai tietokoneita – parhaimmassa ta-
pauksessa kaikkia, koska jokaisella laitteella on oma 
käyttötarkoituksensa ja -paikkansa. Alati etenevän 
teknisen kehityksen myötä uusia laitteita julkaistaan 
jatkuvalla tahdilla ja sovellukset toimivat luonnolli-
sesti aina parhaiten uusimmalla tekniikalla: kulutus-
kierre on valmis. 

Monet sosiaalisen median palvelut ja sovellukset 
perustuvat käyttäjän sijaintiin: sisältöjä, tarjouksia ja 
esimerkiksi uusia tai vanhoja kontakteja voidaan ha-
kea eri palvelujen kautta sen mukaan, missä ne sijait-
sevat suhteessa omaan sijaintiin. Facebook saattaa 
esimerkiksi kertoa, että käyttäjän ystäviä on osallis-
tumassa tapahtumaan lähistöllä, tai vaikka että mu-
siikin suoratoistopalvelun kautta kuunneltu artis-
ti on lähipäivänä konsertoimassa kotikaupungis-
sa. Äkkiseltään ajateltuna sijaintitietoon perustuvat 
palvelut tuovat vain lisäarvoa käyttäjälle, mutta on 
myös syytä miettiä missä muissa tarkoituksissa näitä 
sijaintitietoja käytetään ja kenellä kaikilla niihin on 
pääsy – mukana kulkevan mobiililaitteen kautta vä-
littyy ja tallentuu käyttäjän jokainen sijainti, yleensä 
vieläpä moneen eri palveluun yhtäaikaisesti. 

Henkilökohtaisella tasolla sosiaalinen media voi-
daan nähdä kaksijakoisesti: se toisaalta saattaa vä-
hentää niin sanottujen oikeiden, kasvokkain tapah-
tuvien kontaktien määrää, mutta toisaalta lisää di-
gitaalisessa ympäristössä tapahtuvia kohtaamisia 
ja kommunikaatiota ja siten käytännössä laajentaa 
kontaktipiirin maailmanlaajuiseksi. Kritiikki ”epä-
sosiaalisesta mediasta” on kuitenkin ymmärrettävää: 
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ei ole ollenkaan harvinainen näky jossa joukko ihmi-
siä istuu saman pöydän ympärillä, mutta jokainen on 
keskittynyt selaamaan esimerkiksi Instagramia tai 
kommunikoimaan kuulumisiaan muualla sijaitsevil-
le ihmisille erilaisten pikaviestipalvelujen kautta. 

Suomessa sosiaalinen media on enemmänkin 
toiminut osallistumisen kulttuurin mahdollistaja-
na tuomalla suuria ihmisjoukkoja, tai ainakin en-
tuudestaan toisilleen tuntemattomia ihmisiä yhteen 
myös reaalimaailmassa jonkin tietyn aiheen kautta. 
Esimerkiksi monet kaupunkikulttuurin liikkeet ovat 
syntyneet Facebookissa tai sen avulla. (ks. esim. Bo-
tero et al. 2012.) Tuorein esimerkki joukkojen tehok-
kaasta tavoittamisesta ja mobilisoinnista Facebookin 
kautta on kahdessa päivässä järjestetty rasisminvas-
tainen mielenosoitus, joka keräsi paikan päälle Hel-
singin Kansalaistorille noin 15000 ihmistä, ja johti 
myös muissa kaupungeissa järjestettyihin tukimie-
lenosoituksiin (Malmberg 2015).

Ihmisjoukkojen tavoittamisesta on tullut aiem-
paa helpompaa ja nopeampaa, vaikkakin erityisesti 
kaupallisempaan suuntaan tapahtuneet muutokset 
Facebookin toiminnassa ovat hankaloittaneet tätä 
palvelun alkuvaiheista: ryhmien ja yhteisöjen näky-
vyys ihmisten uutisvirrassa on pienentynyt, mutta 
on ostettavissa rahalla. Varsinkin nollabudjetin ruo-
honjuuritason toimijoille tämä on tuottanut hanka-
luuksia, kun tieto ei leviä automaattisesti oman hen-
kilökohtaisen tuttavapiirin ulkopuolelle. 

Muita kiinnostavia esimerkkejä uudenlaisista 
Facebookin luomista reaalimaailman kohtaamisis-
ta ovat paitsi valtavaan suosioon nousseet Siivous-
päivä ja Ravintolapäivä, myös varsinkin vuoden 2015 
aikana räjähdysmäisesti kasvaneet, esimerkiksi kau-
punginosittain tai tuotteiden mukaan järjestäytyneet 
kierrätys- ja kirpputoriryhmät, kuten esimerkiksi lä-
hes 25 000 jäsenen (viitattu 24.6.) ”Kallio kierrättää”, 
tai merkkikohtainen, yli 30 000 jäsenen (viitattu 
24.6.) lastenvaatekirpputori ”Kirpputori PO.Pitus (Po-
larn O.Pyret)”. Perinteisiltä osto- ja myyntipalstoil-
ta tuttuun tapaan tavarat vaihtavat omistajia Face-
book-ryhmissä julkaistujen ilmoitusten kautta, mut-
ta esimerkiksi Kallio kierrättää -ryhmässä käytyjen 
keskustelujen myötä on myös päädytty järjestämään 
tapahtumia: kevään 2015 aikana on järjestetty muun 
muassa kaksi ”Ensitre�t Kalliossa” -nimistä, satoja 
osallistujia kerännyttä tre�tapahtumaa. 

Myös Twitterissä tapahtuvat keskustelut luovat 

uudenlaisia, aiempaa henkilökohtaisempia suhteita 
esimerkiksi poliittisiin päättäjiin tai muihin ns. julki-
suuden henkilöihin, mutta myös tuovat yhteen yksi-
tyisiä, ennestään toisilleen tuntemattomia ihmisiä ja 
saattavat syventyä ns. oikeiksikin tuttavuuksiksi. 

Sosiaalisessa mediassa yhdistyy siis teknologi-
nen kehitys ja ihmisten verrattain uudenlaiset sosi-
aaliset käytännöt. Käyttö on usein epämääräistä ja 
muuttuvaa, eikä voida määritellä yhtä oikeaa käyttö-
tapaa saati stereotyyppistä käyttäjää. (Hagen & Ro-
bertson 2009.) 

Sosiaaliselle medialle ominaista onkin se, että 
sinne ei mennä, vaan siellä ollaan: moni on jatku-
vasti tavoitettavissa yhden tai yleensä useamman 
kanavan kautta esimerkiksi mobiililaitteen ruudul-
le ilmaantuvien ilmoitusten (noti�cation) välityksel-
lä. Muita tunnusomaisia piirteitä ovat esimerkik-
si suunnittelematon ajan viettäminen, ”hengailu” 
(hanging around, messing around) ja kuvien, videoiden 
yms. katselu, henkilöiden, tapahtumien, tai vaik-
ka ryhmien etsiskely sekä tietynlainen ihmissuh-
teiden ylläpito tai seuraaminen (lookin at, looking up, 
keeping up) (Hagen & Robertson 2010). Tähän liittyy 
myös sisältöjen kuratointi, kiinnostavien artikkelei-
den ja muiden julkaisujen jakaminen eteenpäin. Mo-
ni kertookin seuraavansa esimerkiksi uutisia ja mui-
ta medioita pääasiassa sosiaaliseen mediaan, erityi-
sesti Facebookkiin ja Twitteriin, postattujen linkkien 
kautta (esim. Leinonen 2015; Oja 2015). 

Vaikka kaupunkilaisten omaehtoinen toimin-
ta sosiaa lisessa mediassa on usein alhaalta ylöspäin 
-suuntaista ja alkaa kommenteilla ja niistä muodos-
tuvilla keskusteluilla, toimintaa ohjaillaan ja viedään 
eteenpäin monella tasolla. Facebook-ryhmillä esi-
merkiksi on yleensä säännöt, jotka ohjaavat sitä mi-
ten ryhmissä toimitaan. Sääntöjä valvoo moderaattori 
tai ylläpitäjä. Moderaattori esimerkiksi huomauttaa 
sääntöjen vastauksesta käytöksestä, tarvittaessa pois-
taa kommentteja tai räikeimmissä tapauksissa henki-
löitä ryhmästä (Oja 2015; Särelä 2015). 

Keskusteluun osallistutaan usein esimerkiksi ku-
ratoimalla sisältöjä muille käyttäjille, eli käytännös-
sä jakamalla linkkejä kiinnostaviin artikkeleihin, 
videoihin tai muuhun sisältöön. Lisäksi ylläpitäjät 
usein pyrkivät fasilitoimaan keskustelua tavalla tai 
toisella. (Lange and Waal, 2013). Fasilitointi voi olla 
yksinkertaisimmillaan uusien keskustelujen aloitta-
mista tai niiden ylläpitoa, hyvän keskusteluilmapii-
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rin luomista häiriökäyttäytymistä kitkemällä ja kai-
kille avoimia aloituksia tekemällä, mutta myös kes-
kusteluissa asioiden yhteen vetämistä tai tietynlaista 
johdattelua tai keskustelun ohjailua esimerkiksi tar-
kennuksia pyytämällä tai olennaisiin yksityiskohtiin 
tarttumalla.

Ryhmien puhetapa usein muodostuu käytössä 
omanlaisekseen, osittain sääntöjen ja ylläpidon toi-
minnan myötä. Esimerkiksi Lisää kaupunkia Hel-
sinkiin -ryhmän säännöt kieltävät muun muassa 
sarkastiset kommentit, koska niissä on kirjoitetussa 
kielessä suuri väärinymmärtämisen vaara. Toisaalta 
omanlainen, yhteisöllinen kieli saattaa myös muo-
dostua ajan kanssa, kuten esimerkiksi Facebookin 
suositussa Eläinvideokerho-ryhmässä (lähes 9 000 
jäsentä, johon jäsenmäärä on jo pitkään rajoitettu), 
jossa puhutaan vakiintuneesti muun muassa hoo-
maneista, kisseistä ja koiroista, ja erikseen jopa kes-
kusteluissa etsitään yhteistä nimitystä eri eläinlajeil-
le ja -roduille mutta myös muillekin asioille (ks. esim. 
Niemi 2015).

Sosiaalisen median kautta tavanneet ihmiset jär-
jestävät tapaamisia, ”miittejä”, myös reaalimaailmas-
sa sosiaalisen median kattavuudesta huolimatta. Li-
sää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän perustaja Mikko 
Särelä kuvaa kasvokkain tapaamisia ”sosiaaliseksi lii-
maksi”: tapaaminen kasvattaa yhteishenkeä ja tekee 
verkkokeskustelusta henkilökohtaisempaa ja siten 
usein sujuvampaa ja asiallisempaa (Särelä 2015). So-
siaalisen median ja varsinkin Facebookin rooli on siis 
hyvin moniulotteinen; joissain tilanteissa se voi eris-
tää ihmisiä toisistaan, kun taas toisissa se tuo ihmi-
siä jopa joukoittain yhteen sekä verkossa että reaali-
maailmassa.

2.5  
Tutkimusmenetelmät

Designtutkimus voidaan ymmärtää paitsi de-
signin tutkimisena, myös tutkimusprosessina 
joka hyödyntää designin keinoja tutkimuksen 

tekemisessä. Tutkimuksen lopputulos ja uuden tie-
don olomuoto voi olla esimerkiksi uudenlainen työ-
tapa, idea tai konsepti. (Faste & Faste 2012.) 

Tässä opinnäytetyössä olen tavallaan molempien 
edellä kuvattujen näkökulmien äärellä. Tarkoitukse-

nani on haastattelemalla kartoittaa kaupunkilaisten 
osallistumista Helsingin kaupunkisuunnitteluun ja 
-kehitykseen, sekä havainnoida samoihin teemoihin 
liittyvää osallistumista – eli designia – Lisää kaupun-
kia Helsinkiin -Facebook-ryhmässä. Saman näkökul-
man kautta haluan myös tutkia miten muut toimivat 
vastaavanlaisessa tilanteessa, ja siitä syystä pereh-
dyn myös toiseen eri lähtökohdista toteutettuun ca-
seen, Keskustakirjaston kaverit -projektiin. 

Pyrin lisäksi visualisoimaan ja järjestämään kar-
toituksia ja havainnoinnin tuloksia – eli ”designaa-
maan” – ja sitä kautta löytämään yhteneväisyyksiä ja 
toimivia osallistumiseen liittyviä käytäntöjä. Tämän 
perusteella opinnäytteen lopputuloksena on tarkoi-
tus luoda prosessia kuvaava ja ohjaava karttamainen 
visualisointi ja konsepti työkalusetille, joita voidaan 
kehittää eteenpäin ja lopulta hyödyntää kaupunki-
laislähtöisen osallistumisen tukena Facebookin Li-
sää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä ja pienin muun-
noksin ehkä myös muissa vastaavalla tavalla toimi-
vissa sosiaalisen median yhteisöissä.

Tämäntyyppinen designtutkimus voidaan usein 
nähdä etnogra�sena tutkimuksena, koska tarkoituk-
sena on perehtyä ihmisten toimintaan ja vuorovaiku-
tukseen. Pääasiallisena tarkoituksenani on kuiten-
kin kuvata ja siten avata Lisää kaupunkia Helsinkiin 
-ryhmän prosessia ja sitä kautta vaikutusmahdolli-
suuksia, ei pelkästään toteavasti tutkia miten ryhmä 
toimii. (Faste & Faste 2012.) 

Tavoitteeni on myös helpottaa yksittäisen jäse-
nen osallistumista ryhmässä esimerkiksi ohjaamalla 
ja auttamalla järjestämään esiin noussutta tietoa. On-
nistuessaan tämä tukee kaupunkilaisten itseorgani-
soituvaa toimintaa ja hyödyttää siten kaupunkilaisia 
ja myös kaupunkia. 

Pyrin kuitenkin löytämään sopivan tasapainon 
vapaamuotoisuuden ja liiallisen ohjailun ja ohjeista-
misen välillä erityisesti antamalla vaihtoehtoja ja eh-
dotus- tai vinkkimuotoisia käytännön ohjeita, ja jät-
tämällä työkalusetin konseptiin riittävästi liikkuma-
varaa ja jatkokehitysmahdollisuuksia.

Tarkoituksenani on siis toteuttaa opinnäytteen 
tutkimusosio kaksijakoisena kartoittavaa haastat-
telua ja havainnointia hyödyntämällä, tavoitteenani 
saada mahdollisimman kattava pohja tuotannolli-
selle osiolle ja sitä kautta saada aikaan jotain konk-
reettista. Tarkoitukseni on siis toisaalta havainnoi-
da Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän keskusteluja 
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ja vuorovaikutusta, toisaalta haastatella muutamaa 
ryhmän osallistujaa saadakseni syvempää ymmär-
rystä heidän toiminnastaan ryhmässä ja siitä mikä 
mahdollisesti aktivoisi heitä vielä entisestään, mutta 
myös kartoittaakseni heidän ajatuksiaan ja vaikutti-
miaan toimintaan liittyen (Hirsjärvi et al. 2009, 180). 

Vertailun vuoksi perehdyn myös toiseen esimerk-
kicaseen, koska haluan saada laajempaa näkemystä 
siitä miten muualla toimitaan kun kehitetään kau-
punkia yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa. Toinen 
case, Keskustakirjaston kaverit, on esimerkki kau-
pungin suunnasta toteutetusta osallistuvan suun-
nittelun prosessista. Se on jo toteutettu, joten sitä ei 
voi enää seurata, mutta siitä tehty dokumentaatio on 
kattavaa. Pääpaino Keskustakirjaston kaverit -projek-
tiin perehtymisellä on kuitenkin kahden osallistujan 
kartoittavassa haastattelussa, tavoitteenani selvittää 
minkälaiset asiat tekivät projektista onnistuneen ja 
sen perusteella selvittää voisiko projektista viedä joi-
takin menetelmiä tai käytäntöjä kaupunkilaislähtöi-
sen toiminnan avuksi. Taustatietoja varten käyn läpi 
myös projektin dokumentaatiota sekä haastattelen 
projektin suunnitellutta ja läpivienyttä vuorovaiku-
tussuunnittelijaa. 

Aineistonkeruu siis tapahtuu sekä verkkoympä-
ristössä havainnoimalla että reaalimaailmassa kar-
toittamalla ja haastattelemalla, ja näiden kautta ke-
rättyjä aineistoja visualisoimalla. Opinnäytteeni tar-
koituksena ei ole toteuttaa yleispätevää ohjeistoa 
joka toimisi kaikissa sosiaalisissa medioissa, kaikille 
osallistujille, vaan jotain kohdennetumpaa Faceboo-
kin ryhmässä tapahtuvaa kaupunkilaislähtöistä de-
signia tukemaan, ensisijaisesti Lisää kaupunkia Hel-
sinkiin -ryhmän käyttöön. 

Vaikka verkkoympäristö on verrattain uusi tut-
kimusympäristö, tutkittavat asiat ovat pitkälti samo-
ja kuin aiemminkin (Laaksonen et al. 2013, 11), niin 
tämänkin opinnäytetyön tapauksessa. Tutkimus-
kohteenani on sosiaalisen median ympäristössä ta-
pahtuva toiminta, ennen kaikkea ihmisten välinen 
vuorovaikutus, sen aikaansaannokset ja miten tuo-
hon käytännönläheiseen lopputulokseen tähtäävään 
vuorovaikutukseen voisi vaikuttaa jotta se muuttuisi 
vieläkin hedelmällisemmäksi. 

Verkkoympäristö tuo uuden kerroksen tutkimus-
kohteeseen, kun siellä tapahtuva, tässä tapauksessa 
pääasiassa kirjallinen viestintä, tallentuu tarkempaa 
tarkastelua varten. Toisaalta myös tahti on toinen, 

varsinkin monilla jatkuvasti mukana olevien mobii-
lilaitteiden ansiosta: keskustelua voidaan käydä mis-
tä käsin vain ja lukuisten osallistujien kesken (Laak-
sonen et al. 2013, 11). 

Halusin kaikissa kartoittavissa haastatteluissa 
selvittää samantyyppisiä, osallistumiseen ja vuoro-
vaikutukseen liittyviä asioita, joten puoliavoin kar-
toittava teemahaastattelu valikoitui luontevaksi ai-
neistonkeruumenetelmäksi, ja haastateltavien vas-

Kuva 10 
Haastateltavien hakuviesti 
Screenshot: Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -Facebook-ryhmä
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taukset ovat ainakin jollakin tasolla vertailtavissa 
keskenään (Hirsjärvi et al. 2009, 203).

Aloitin haastattelemalla Lisää kaupunkia Helsin-
kiin -ryhmän perustajaa Mikko Särelää. Hän ei enää 
ole virallisesti ryhmän toiminnassa mukana ylläpi-
täjän roolissa, vaikka keskusteluihin ja muuhun toi-
mintaan aktiivisesti osallistuukin ja toisaalta myös 
henkilöityy vahvasti osaksi ryhmää.

Ensimmäisen haastattelun tavoitteena oli saada 
taustatietoja ryhmän alkuajoista ja toiminnasta, se-
kä siitä miten sitä on kehitetty ja miten se on muuttu-
nut ajan myötä. Uskoin myös, että saan jäsennellym-
pää tietoa rymän yhdessä tekemisen prosessista ja 
siitä minkälaisilla keinoilla toimintaan voisi vaikut-
taa. Lisäksi ajatukseni oli Särelän kautta löytää kak-
si ryhmän jäsentä haastateltaviksi, mutta päädyimme 
haastattelun aikana siihen, että yksinkertaisesti pos-
taan pyyntöni ryhmään ja katson löytyykö sitä kautta 
vapaaehtoisia ryhmäläisiä haastatteluun. 

Halusin saada kaksi keskenään eri tyyppistä 
haastateltavaa, joten tein lyhyen esitietolomakkeen 
Google Docsiin (ks. liite 1) ja linkitin sen ryhmään, 
ks.kuva 10. Siinä kysyin osallistumisen syitä sekä 
osallistumisaktiivisuutta. Kahteen haastateltavaan 
päädyin, koska sain jo Mikko Särelän kautta paljon 
tietoa, ja toisaalta koska tarkoitukseni oli jo alunpe-
rinkin myös havainnoida ryhmän toimintaa; suu-
rempi määrä haastateltavia olisi ehkä tuonut enem-
män käytännön tietoa ja näkemyseroja, mutta toi-
saalta myös enemmän kohinaa.

Yhteensä sain seitsemän vastausta lomakkeen 
kautta (ks. liite 2), yhden Facebookissa ja yhden säh-
köpostitse. Valitsin kaksi haastateltavaa lähinnä 
osallistumisaktiivisuuteen perustuen, sillä osallistu-
misen syyt olivat monilla yhteneväisiä – ehkä myös 
osittain vastausvaihtoehdoistani johtuen. Halusin 
mukaan eri tasoilla osallistuvat haastateltavat, jotta 
saisin eri tyyppistä näkemystä siitä mikä voisi akti-
voida tai innostaa osallistumaan. Vastausten jouk-
koon mahtui myös muutama avoin vastaus liittyen 
selkeään agendaan: toinen sähköpostitse tullut koski 
ryhmän tavoitteiden kritisoimista yleisesti ja toinen 
Malmin lentokentän säilyttämistä. 

Ensimmäisenä haastattelin Riku Ojaa, joka on 
myös tuoreehko ylläpitotiimin jäsen ja sitä(kin) kaut-
ta aktiivinen osallistuja. Toinen haastateltavani, Riik-
ka Leinonen, kertoi seuraavansa ryhmän keskuste-
luja usein mutta osallistuvansa keskusteluihin saati 

muuhun toimintaan harvemmin, lähinnä vain silloin 
kun koki että hänellä on erityistietoa tai sanottavaa 
oman asiantuntemuksensa (maisema-arkkitehti) pe-
rusteella.

Keskustakirjaston kaverit -projektiin liittyen olin 
ensimmäisenä yhteydessä kirjaston vuorovaikutus-
suunnittelija Virve Miettiseen, joka myös vastasi pro-
jektin suunnittelusta ja läpiviennistä. Olin etukäteen 
tutustunut projektin dokumentaatioon, jota löytyi 
Keskustakirjaston verkkosivulta. Olin myös kuullut 
Virve Miettisen esityksen projektista aiemmin talvel-
la 2015 palvelumuotoiluaiheisessa seminaarissa.

Miettiseltä sain lisää taustatietoja projektin 
etenemisestä ja suunnittelusta, sekä hyvää pohdin-
taa siitä mitä olisi voitu tehdä toisin. Lisäksi pyysin 
Miettistä yhdistämään minut kahteen projektin osal-
listujaan, sillä osallistujien listaa ei oltu julkaistu mis-
sään. 

Kaksi Keskustakirjaston kaverit -projektin osallis-
tujaa valikoituivat Miettisen yhteydenoton kohteik-
si, koska he olivat olleet erityisen aktiivisia ja innos-
tuneita projektissa ja käyneet kaikissa työpajoissa. 
Miettinen varmisti etukäteen heidän suostumuk-
sensa haastatteluun, ja sitten yhdisti heidät minuun 
Facebook-viestillä.

Anna Salo-Toyokin ja Laura Serkosalon taustat ja 
persoonat olivat hyvin erilaiset keskenään, ja se toi 
hyvää monipuolisuutta haastatteluihin. 

Salo-Toyoki työskentelee tutkijana ja oli entuu-
destaan tuttu muun muassa palvelumuotoilun työ-
kaluille ja prosesseille. Hän kuvaili itseään tietyl-
lä tavalla hitaasti lämpeäväksi tarkkailijaksi ennen 
kuin heittäytyy mukaan, ja samaan tapaan oli käynyt 
myös Keskustakirjaston kaverit -projektissa. Laura 
Serkosalo taas työskentelee järjestöpuolella, on kir-
jastojen aktiivikäyttäjä ja koki erittäin helpoksi hypä-
tä saman tien mukaan projektiin työpajoissa. 

Toteutin kaikki kartoittavat haastattelut yksilö-
haastatteluina ja pyrin pitämään tilanteet mahdolli-
simman rentoina ja keskustelunomaisina, jo pelkäs-
tään haastattelun aihepiirin – vapaaehtoisen osal-
listumisen – takia. Yhtä lukuunottamatta toteutin 
haastattelut Helsingin kahviloissa rentouden ja va-
paamuotoisuuden korostamiseksi. Yksi haastattelu 
tehtiin haastateltavan aikataulujen takia hänen työ-
paikallaan. 

Mielestäni onnistuin pitämään haastattelut kes-
kustelumaisina, vaikka pyrinkin itse pysymään mah-
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kävelykatselemus, josta toteutettiin jälkikäteen kart-
ta johon merkittiin kehityskohteita ja alettiin kerää-
mään pienryhmää viemään aihetta eteenpäin. Lisää 
kaupunkia Helsinkiin -ryhmän ulkopuolinen ryhmä 
julkaisi kehitysehdotuksensa Herttoniemen ja Roi-
hupellon alueen kehittämiseksi.

Aktiivista keskustelua käytiin myös muun muas-
sa koko Suomen asuttamista käsittelevän blogikir-
joituksen pohjalta (havainnointiaikanani noin 150 
kommenttia, keskustelu jatkui vielä jakson jälkeen-
kin), julkistetun Guggenheim-museon arkkitehtuu-
rikilvan voittajasta puolesta ja vastaan ja siitä miten 
se toteutuessaan muuttaisi Etelärannan aluetta – jos-
ta ryhmässä on aiemminkin puhuttu ja mietitty sil-
le muuta käyttöä kuin nykyinen parkkipaikka. Kes-
kustelua käytiin myös Länsisataman uuden kaavoi-
tuksen varalle tehdyistä suunnitelmista joka edusti 
monen mielestä liian väljää rakentamista, katutai-
teesta Lisää katutaidetta Helsinkiin -ryhmän avauk-
sen kautta, raitiovauniliikenteen hitaudesta ja jouk-
koliikenteestä yleisesti, polkupyöräilystä monesta 
eri näkökulmasta, samoin kaupunkibulevardeista ja 
avatusta Kehäradasta, Hanasaareen aikanaan voima-
laitoksen tilalle tulevasta asuinalueesta ja minkälai-
seksi sitä voitaisiin kehittää, kaavoitusjärjestelmästä, 
Helsingin brändäyksestä, Talin gol°entästä ja siitä 
mitä muuta siinä tilalla voisi olla, Töölöntorin kehit-
tämisestä...

dollisimman neutraalina etten olisi vaikuttanut 
haastateltavien näkemyksiin tai johdatellut liikaa. 
Alustin kaikkia haastatteluja lyhyellä selostuksel-
la opinnäytteeni aihepiiristä ja siitä mihin olin pyr-
kimässä. Lisää kaupunkia Helsinkiin -haastatteluja 
pohjustin lisäksi kertomalla ettemme puhu niinkään 
kaupunkisuunnittelusta, vaan puhumme kaupunki-
suunnittelusta puhumisesta. Keskustakirjaston ka-
verit -haastatteluissa annoin haastateltaville vielä va-
paammin tilaa kertoa projektin etenemisestä ja omis-
ta tunnelmista siihen liityen, ohjailin haastatteluja 
lähinnä teemojen kautta.

Haastattelujen teemoina olivat oma osallistumi-
nen, yhteistoiminta, työkalut ja muu osallistuminen, 
joihin hain vastauksia muun muassa kysymällä mi-
tä ryhmässä tai projektissa tehdään kaupunkilais-
ten aktivoimiseksi, miten dokumentoidaan, fasilitoi-
daan ja järjestetään informaatiota. 

Olen seurannut Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryh-
mää enemmän ja vähemmän aktiivisesti jo pari vuot-
ta. Facebookin toiminnan vuoksi ainoastaan jotkut 
suosituimmat keskustelut nousevat omaan uutis-
virtaani, joten saadakseni kattavamman kuvan ryh-
män toiminnasta havainnoin sitä päivittäin kolmen 
viikon ajan, 15.6.–5.7. Tarkoitukseni ei ollut tässä teh-
dä kattavaa etnogra�sta tutkimusta Facebook-ryh-
mästä, vaan ryhmää seuraamalla ja havainnoimalla 
kartoittaa designtoimintaa ja -prosessia, ja toisaalta 
myös peilata haastatteluissa esiin nousseita asioita 
(Laaksonen et al. 2013, 151).

Ryhmän havainnointi käytännössä tarkoitti ryh-
män seuraamista useita kertoja päivässä muun Face-
bookin selailun lomassa. Luin keskusteluja ja seu-
rasin niiden kehittymistä, avasin ja luin ryhmään 
lisättyjä linkkejä ja katselin kuvia. Aiheeni kannal-
ta erityisen kiinnostavia keskusteluja tallensin sc-
reenshotteina. Olin varsinkin kiinnostunut sellaisis-
ta keskusteluista, jotka etenivät pelkkää keskustelua 
pidemmälle, vaikka ymmärränkin myös pelkän kes-
kustelun merkityksen asiaa eteenpäin vievänä teki-
jänä.

Havainnoinnin ajankohta ei ollut ehkä paras 
mahdollinen lähestyvän/alkavan kesälomakauden 
johdosta, sillä ryhmä vaikutti jossain määrin tavallis-
ta hiljaisemmalta. Samalla tosin myös tiedon määrä 
oli helpommin hallittavissa.

Keskusteluasteelta eteenpäin seurantajaksollani 
eteni yhteisesti toteutettu yleisönosastokirjoitus ja 
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3  

YHDESSÄ TEKEMINEN

Design, josta käytetään myös suomenkie-
lisiä termejä muotoilu ja suunnittelu, on 
yleensä mielletty uusien tuotteiden, eri-
laisten fyysisten objektien, suunnitteluk-
si ja valmistamiseksi, mutta käsitys on 

vanhentunut (esim. Buchanan & Margolin 1995, x). 
Immateriaalisia asioita, kuten esimerkiksi palveluja 
muotoillaan (service design), vuorovaikutukseen vai-
kutetaan designin keinoin (interaction design), sosi-
aalinen design (social design) käsittää konsepteja, toi-
mintaa jne. (Bjögvinsson et al. 2012, 102.) 

Nykyisen määritelmän mukaan ihmisen kaikki 
uutta luova tai siihen tähtäävä tietoinen tai tiedosta-
maton toiminta voidaan laskea designiksi (Nelson & 
Stolterman 2012, 1). Faste & Faste (2012) määrittele-
vät designin päämäärällisen, luovuutta hyödyntävän 
prosessin ja siitä kommunikoimisen kautta.

Designin tekemiselle yhdessä on monta nimeä ja 
monia suuntauksia, valtava määrä työkaluja ja me-
netelmiä ja lukematon määrä erilaisia lopputuloksia 
tai -tuotteita. Olennaista näille yhteistyötä korosta-
ville suuntauksille on kuitenkin käyttäjän (tässä yh-
teydessä kaupunkilaisen) nostaminen designproses-
sin keskiöön, joko esimerkiksi suunnittelun kohteen, 
tiedonantajan, tai tasa-arvoisen aktiivisen osallistu-
jan roolissa.

Osallistuvan suunnittelun perusajatusta käyttä-
jien mukaan ottamisesta hyödynnetäänkin monen 
nimityksen alla toteutetuissa prosesseissa, esimer-

kiksi design ajattelussa (design thinking) ja palvelu-
muotoilussa (service design). Taustalla on ajatus de-
signerista prosessia fasilitoivana tai eteenpäin vie-
vänä tahona. Vahva käyttäjäkeskeisyys on ominaista 
designajattelua ja palvelumuotoilua hyödyntäville 
projekteille. (Miettinen 2014, 105.) 

Muun muassa osallistuvaa suunnittelua pitkään 
eri näkökulmista tutkineet ja kehittäneet Bjögvins-
son, Ehn & Hillgren vertaavat artikkelissaan desig-
najattelua suunnitteluun. Paljon yhteneväisyyksiä 
löytyykin, esimerkiksi designerin rooliin, proses-
sin laaja-alaiseen osallistujajoukkoon ja ”hands-on” 
-tyyppisen, esimerkiksi prototyyppejä hyödyntävän 
lähestymistavan käyttöön liittyen. (Bjögvinsson et 
al., 2012.) 

Palvelumuotoilussa tähdätään tuotteiden sijaan 
palvelujen muotoilemiseen käyttäjän näkökulmasta 
niin, että se vastaa käyttötarpeeseen tai jopa ennakoi 
sitä ja muodostaa kaiken kaikkiaan mahdollisimman 
sujuvan käyttäjäkokemuksen. Palvelumuotoilus-
sa hyödynnetään osallistuvan suunnittelun mene-
telmiä, kuten esimerkiksi erilaisia visualisointeja ja 
muita prototyyppejä, yhteissuunnittelua työpajaym-
päristössä, pelejä ja esimerkiksi dokumentointia eri 
keinoin. (Miettinen 2014, 110–112.)

Myös käyttäjäkeskeinen suunnittelu (user cen-
tered design, josta välillä käytetään myös nimitystä 
myös human centered design) ja osallistuva suunnit-
telu rinnastetaan usein, ja monin paikoin niissä on-
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Osallistuvan suunnittelun juuret ovat tietoteknis-
ten kehitysprojektien parissa (esim. Schuler & Na-
mioka 1993; Simonsen & Robertson, 2012), johon ei 
suoranaisesti tässä opinnäytteessä pyritä vaikka tek-
nologia ja sen käyttäminen olennaisessa – joskin vä-
lineellisessä – osassa muuten onkin. 

Avoimen osallistuvan suunnittelun (participato-
ry design in the wild) (Dittrich et al., 2002) näkökulma 
menee syvemmälle aiheeseen Lisää kaupunkia Hel-
sinkiin -ryhmää ajatellen: se on kaupunkilaislähtöis-
tä avointa yhdessä tekemistä, mutta jo ryhmän mis-
sio, joka käy ilmi ryhmän nimestä, ohjaa ja määrittää 
tekemisen suuntaa. Ryhmän perustaja Mikko Särelä 
kuvaakin ryhmää toimintaan perustuvaksi: ryhmän 
tavoite ei ole vastustaa tai estää asioita tapahtumas-
ta, vaan miettiä yhdessä millä keinoin ryhmän mis-
siota kohti voidaan kulkea (Särelä, 2015). Friedrich-
in (2013) kuviossa User-driven innovation vastaa 
monelta osin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän 
kaltaista avoimeen osallistuvaan suunnitteluun pe-
rustuvaa toimintaa. 

Koska design määritellään usein nykyään asiana 
jota käytännössä kuka tahansa voi tehdä, ja sen kautta 
pyritään lähestymään mitä moninaisempia ongelmia 
(esimerkiksi designajattelun kautta), tarjolle on toteu-
tettu liuta työkalusettejä erilaisiin tavoitteisiin tähtää-
viä designprosesseja avittamaan. Esimerkiksi yhdys-
valtalainen designtoimisto IDEO on tuottanut monia 
työkaluja ja -settejä jo 2000-luvun alusta asti. Yksi 
ensimmäisistä on jo vuonna 2002 julkaistu Method 
cards -korttipakka, johon on kuvattu erilaisia design-
prosessissa käytettäviä menetelmiä tarkoituksena in-
nostaa ja antaa uusia lähestymistapoja eri aiheisiin. 
Korttipakka oli alun perin tarkoitettu designtutkijoi-
den ja designereiden käyttöön, mutta saavutti suosi-
ota yllättävissäkin käyttäjäryhmissä ja projekteissa, 
ja sitä kautta on ollut edesauttamassa intoa kehittää 
muita työkalusettejä eri käyttötarkoituksiin. (IDEO, 
2002.) Lisää designtyökaluista ja -seteistä luvussa 3.2.

3.1  
Osallistuva suunnittelu
Käyn tässä luvussa läpi osallistuvan suunnittelun pe-
rusteita ja menetelmiä. Osallistuva suunnittelu on 
pääsääntöisesti muotoilijan/suunnittelijan vetämää 

company users

USER-CENTERED 
DESIGN

PARTICIPATORY 
DESIGN

USER-DRIVEN 
INNOVATION

Kuva 11
”- User centered design (UCD): design for potential users
 - Participatory design (PD): design with real users
- User driven innovation (UDI): design (ideas) by users.”  
Lähde: Friedrich 2013, 23.

kin yhteneväisyyksiä. Käyttäjäkeskeinen suunnitte-
lu painottaa erityisesti palvelun tai tuotteen käytettä-
vyyttä. (Friedrich 2013, 24–25.)

Friedrich tiivistää eri suuntausten ydinpainotuk-
sen yksinkertaisesti yllä kuvassa 11.

Tämä opinnäyte käsittelee yhdessä tekemistä 
pääasiassa osallistuvan suunnittelun kautta, koska 
se on paitsi ollut pohjana tai taustavaikuttajana mo-
nelle muulle teorialle, sen demokratiaan tähtäävä pe-
rusajatus (josta lisää seuraavassa luvussa) sopii mie-
lestäni aiheeseen: kaupunkilaisten osallistumiseen 
oman kotikaupunkinsa kehittämiseen. Osallistuva 
suunnittelu on pohjana myös sen takia, että yhtenä 
osapuolena kaupunkialislähtöisessä toiminnassa on 
joka tapauksessa kaupunki, vaikkei se designpro-
sessissa varsinaisesti aktiivisessa roolissa olisikaan. 
Kaupunki on kuitenkin designin kohde ja kaupunki 
viranomaisineen toimeenpaneva voima, joita ilman  
mitkään suunnitelmat eivät kovin helpolla etene.
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toimintaa, jossa muut osallistujat ovat esimerkik-
si loppukäyttäjiä. Se on ollut monen muun käyttä-
jät mukaan designprosessiin mukaan ottavan suun-
tauksen pohjana. Esimerkiksi yhteissuunnittelu 
(co-design), palvelumuotoilu ja designajattelu hyö-
dyntävät samantyyppistä keinovalikoimaa ja perus-
ajatusta kuin osallistuva suunnittelu. 

Osallistuva suunnittelu tarkoittaa yksinkertai-
simmillaan käyttäjien suoraa ja täysipainoista osal-
listumista tuotteiden ja prosessien kehitykseen 
(Schuler & Namioka, 1993). Sanders ja Stappers mää-
rittelevät osallistuvan suunnittelun pääperiaatteen 
niin, että käyttäjä on prosessissa yksi osallistuja mui-
den joukossa, kun taas samantapaisessa käyttäjäkes-
keisessä suunnittelussa, joka on ollut käytetympi lä-
hestymistapa Yhdysvalloissa, käyttäjä nähdään de-
signprosessin kohteena (Sanders & Stappers, 2008). 

Osallistuvan suunnittelun juuret ovat 
1960–1970-lukujen vaihteen kansalaisaktivismissa ja 
demokratialiikkeessä, kun kansalaiset halusivat ot-
taa päätöksentekoa enemmän omiin käsiinsä, ja en-
nen kaikkea 1970-luvun Skandinaviassa, jossa työ-
paikkojen tietoteknisiin kehitysprosesseihin halut-
tiin tuoda lisää demokratiaa tuomalla työntekijöitä 
mukaan (esim. Schuler & Namioka, 1993; Simonsen 
& Robertson, 2012). 

Pääperiaatteena osallistuvassa suunnittelussa on 
tuoda hyötyä kaikille osallistuville osapuolille: ensi-
näkin tekemällä päätöksenteosta tasa-arvoisempaa, 
sekä toiseksi ottamalla osallistujien laajempi osaa-
minen ja käyttöön liittyvä piilevä tieto (tacit knowled-
ge) paremmin käyttöön (Ehn, 2008). Esimerkiksi yri-
tysmaailmassa työntekijät sitoutuvat kehityksen 
alla olevaan prosessiin ja sitä kautta työpaikkaan vah-
vemmin, kun voivat itse vaikuttaa sen kehittämiseen 
– ja samalla saavat mahdollisuuden vaikuttaa konk-
reettisesti omaan työhönsä. Yritys saa lisäksi työnte-
kijöidensä syvempää tietoa ja osaamista hyötykäyt-
töön. Kaupungin kehittämiseen liittyen kuvion voi-
daan ajatella olevan sama: kaupunkilaiset sitoutuvat 
kaupunkiinsa vahvemmin ja jopa voivat kokea entis-
tä vahvempaa yhteenkuulumisen tai yhteisöllisyy-
den tunnetta, kaupunki taas saa todellista ruohon-
juuritason tietoa ja paikallista osaamista päätöksen-
tekonsa tueksi.

Osallistuvaa suunnittelua voidaan tehdä läpi ko-
ko prosessin, aina ideointivaiheesta lopun toimeen-
panovaiheeseen (Sanders & Stappers, 2008). Pää-

sääntöisesti kuitenkin käyttäjiä otetaan mukaan lä-
hinnä projektien alkupään ideointivaiheessa, kun on 
jo määritelty mitä halutaan tehdä ja mietinnän alla 
on miten se voidaan tehdä, sekä toisaalta myöhem-
missä kehitysvaiheissa, kun halutaan palautetta siitä 
mitä on jo tehty.

Osallistuvan suunnittelun menetelmiä ja peri-
aatteita hyödynnetään nykyään moninaisissa pro-
jekteissa, joiden sisältö voi vaihdella jonkun fyysisen 
objektin luomisesta prosessin tai palvelun kehittämi-
seen. (Simonsen & Robertson 2012, 31.) 

Erilaiset prototyypit, mallit ja ylipäänsä käytän-
nössä kokeileminen ovat tavallinen tapa tehdä osal-
listuvaa suunnittelua. Käytännön tasolla toimiessa 
kaikkien designprosessissa osallisten on helppo pu-
hua samaa kieltä, mutta myös käyttäjät (ts. ne osal-
liset joilla ei ole varsinaista ”designosaamista”) pys-
tyvät helpommin osallistumaan täysipainoisesti 
suunnitteluun eivätkä jää vain kommentaattoreiksi. 
(Esim. Schuler & Namioka 1993; Simonsen & Robert-
son 2012.) 

Sanders, Brandt ja Binder (2010) ovat koonneet 
artikkeliinsa osallistuvassa suunnittelussa käytetty-
jä työkaluja, työkalusettejä ja tekniikoita, joita tarkoi-
tuksenmukaisesti yhdistämällä luodaan metodeja. 
Työkaluja ja tekniikoita voidaan jaotella tekemisen 
tavan (tekeminen, puhuminen, eläytyminen) ja käyt-
tötarkoituksen (luodata, probe; valmistella, prime; 
ymmärtää, understand; luoda, generate) mukaan. Ar-
tikkelissa eritellään myös, mitkä työkalut ja tekniikat 
toimivat designprosessin missäkin vaiheissa ja min-
kälaisella kokoonpanolla, joka voi vaihdella yksittäi-
sestä henkilöstä ryhmään ja voivat tapahtua reaali-
maailmassa tai verkkoympäristössä. 

Seuraavan sivun taulukko 1 on yhdistelmä kah-
desta Sandersin, Brandtin ja Binderin (2010) artikke-
lissaan esittämästä taulukosta. Se kuvaa osallistuvan 
suunnittelun työkalujen ja tekniikoiden kirjoa, sekä 
missä vaiheessa prosessia ja minkälaisella osallistu-
jakokoonpanolla niitä pääsääntöisesti käytetään tai 
suositellaan käytettävän.

Osallistuvan suunnittelun menetelmät ovat siis 
varsin vapaamuotoisia, mutta sisältävät yleensä jo-
tain ”kättä pidempää”, jolloin suunnittelu ei jää vain 
puheen tasolle. Taulukosta voi nähdä, miten alun 
luotausvaihe tarkoittaa pääsääntöisesti asioiden kir-
jaamista ylös eri medioissa. Valmistelevassa vaihees-
sa sukelletaan syvemmälle aiheeseen, esimerkiksi 
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asioita edelleen ylös kirjaamalla, kartoittamalla kun 
jo tiedetään mitä halutaan kartoittaa, tai jopa pelaa-
malla. Syvempää ymmärrystä aiheesta voidaan ha-
kea käytännössä millä tahansa sopivalla keinolla, 
uutta luodessa myös mikä tahansa toimiva keino aut-
taa, joskin pelkkä asioiden ylöskirjaaminen ei yleen-
sä vie suunnittelua alkuvaihetta pidemmälle. (San-
ders et al. 2010.)

Helpoimmin osallistuvaa suunnittelua voidaan 
tehdä yhden osallistujan kanssa, jolloin kaikki kei-

not ovat Sandersin ym.:n mukaan toimivia. Taulu-
kon mukaan ryhmässä voidaan hyödyntää kaikkia 
muita keinoja paitsi päiväkirjan pitämistä, mutta nä-
kisin että verkkoympäristössä ryhmäpäiväkirjan pi-

Taulukko 1 
Osallistuvan suunni elun 
työkaluja ja tekniikoita.  
Lähde: Sanders et al. 2010.
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Fyysisten asioiden tekeminen

2D kollaasi (visuaalisin ja sanallisin ohjaavin  
elementein, aikajanat ym.)

x x x x x x x x

2D kartoitus (visuaaliset ja sanalliset osat,  
tausta alustavasti valmiina)

x x x x x x

3D mock-up (muovailuvahasta, legoista tms.  
materiaalista)

x x x x x

Puhuminen, kertominen, seli äminen

Tarinat, tarinankerronta (teksti, piirrokset, blogi, 
wiki, valokuvat, video jne)

Ei alkuperäisessä  
taulukossa

x x x x

Päiväkirjat, päivi�äiset muistiinpanot  
(teksti, piirrokset, valokuvat, blogi, video jne)

x x x x x x

Kortit (järjestämiseen, kategoriointiin. Voivat  
sisältää videota, merkkejä, tapahtumia, hetkiä,  
valokuvia, teknologioita, skenaarioita jne.)

x x x x x

Esi äminen, eläytyminen, pelaaminen

Pelit, pelilaudat, säännöt pelaamiselle x x x x x x

Lavasteet, mustat laatikot x x x x x

Osallistuva kuvi�elu ja eläytyminen  
tulevaisuuden tilanteisiin

x x x x

Improvisaatio x x x x

Näy�eleminen, sketsit x x Ei alkuperäisessä
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täminen onnistuu myös. Toki silloin jokainen kirjoi-
tus on usein aina yksittäisen henkilön tekemä, mikäli 
käyttöön ei oteta työkalua jonka avulla samaa doku-
menttia voi samanaikaisesti käyttää moni kirjoittaja 
– esimerkiksi laajasti käytössä olevat Google Docs tai 
Etherpad. 

Taulukko painottaa vahvasti kasvokkain tekemis-
tä, jolloin kaikki keinot ovat käytössä, kun taas verk-
koympäristössä tapahtuvaan suunnitteluun voi kir-
joittajien mukaan käyttää vain muutamaa keinoa. 
Alkuperäinen artikkeli on kuitenkin julkaistu vuon-
na 2010 ja se mielestäni korostuu varsinkin verkko-
pohjaisen osallistumisen käsittelemisessä. Artikke-
lissa todetaan, että kasvokkain osallistuminen on ai-
na paras vaihtoehto, mutta myös miten aikaa vievää 
ja kallistakin se voi olla. (Sanders et al. 2010.) 

Vuoden 2010 jälkeen verkkoympäristö on kehit-
tynyt valtavasti, yksittäisenä esimerkkinä vaikkapa 
valtavaan käyttöasteeseen noussut Facebook, joka 
tarjosi hyvin erilaisia toiminnallisuuksia ja toimin-
takäytäntöjä viisi vuotta sitten. Varsinkin Faceboo-
kin keskustelujen ja ryhmien kautta on viime vuosi-
na saatu aikaan erilaisia tapahtumia ja kansanliikkei-
tä, esimerkiksi Siivouspäivä ideoitiin ja suunniteltiin 
yhdessä pitkälti juuri Facebookissa (Botero et al. 
2012, 67). Sittemmin Facebook on muuttanut toimin-
taansa niin, että vastaavien suurten massojen huo-
mion saaminen vaatii maksettua mainontaa, joka on 
hankaloittanut kaupunkilaisaktivismia.

Edelleen verkkoympäristössä toimiessa on mu-
kana suurempi väärinymmärtämisen vaara kuin kas-
vokkain, jolloin lisänsä tuovat eleet ja muut sanatto-
man ilmaisun keinot. Verkkokeskustelussa myös tie-
tynlainen käsinkosketeltava konkretia uupuu, mutta 
uskon että ajan myötä ihmiset ovat oppineet – ja op-
pivat jatkuvasti lisää – parempaan verkkokeskuste-
lun ja -toiminnan lukutaitoon. Myös erilaisten yh-
teiselle tekemiselle pohjautuvien verkkopohjaisten 
työkalujen määrä on nykyään valtava. Tunnetuin ja 
käytetyin näistä lienee ilmainen Google Docs. 

Kuten olen todennut, prototyyppien ja mallien 
käyttäminen on tavallista osallistuvassa suunnitte-
lussa. Monet työkalut ja tekniikatkin ovat tietynlai-
sia prototyyppejä, erityisesti ymmärtämis- ja luomis-
vaiheissa hyödynnetyt 2D- ja 3D-kollaasit ja -mallit, 
korttien kanssa toimiminen sekä esimerkiksi sketsit 
ja näytteleminen.

Ongelmallista prototyyppien ja mallien käytölle 

sanotaan olevan se, että osallistujat nopeasti oppivat 
ja tottuvat käyttämään sellaisia, jolloin heitä ei enää 
voida laskea ”tavallisiksi käyttäjiksi” (Schuler & Na-
mioka 1993, 213). Itse en kuitenkaan näe tässä ongel-
maa, sillä ajattelen osallistuvan suunnittelun proses-
sina johon on tarkoituskin tuoda osallistujia eri taus-
toista, erilaisilla taidoilla ja tiedoilla varustettuina. 
Tällaisessa tilanteessa väkisinkin yksi tietää enem-
män kuin toinen ja kolmannella on enemmän käy-
tännön osaamista kuin jollain muulla – ja prosessin 
lopputulos edustaa sitä todellisuutta jossa lopputuo-
tetta tullaan käyttämäänkin.

Designerin ja käyttäjän roolien limittyessä tai 
yhdistyessä vastaan tulee myös kritiikkiä. Designer 
voi ajatella että käyttäjä tavallaan tunkeutuu hänen 
osaamisalueelleen vailla oikeaa osaamista. Pitää 
kuitenkin muistaa, että mitä enemmän osallistuja-
lähtöiseen suuntaan designin kentällä mennään, si-
tä monimutkaisempaa on määritellä designerin roo-
lia, mutta se ei suinkaan vähennä roolin tärkeyttä. 

Designerin rooli kattaa edelleen kuitenkin laa-
jan skaalan konkreettisesta uuden luomisesta aina 
luomisen mahdollistamiseen monialaisissa tiimeis-
sä tai työryhmissä: tämä korostuu erityisesti silloin, 
kun prosessissa on mukana monia osanottajia, jol-
loin designerin ensisijaisena tehtävänä on fasilitoida 
tilannetta – eli tehdä se helpoksi osallistujille (esim. 
Bjögvinsson et al. 2012; Buchanan & Margolin 1995, 
x–xi; Schuler & Namioka 1993, 173)

Hagen ja Robertson (2009) nostavat lisäksi esiin 
huomion, että designerin tehtävänä voi olla myös 
uuden luomisen sijaan olemassa olevan muokkaa-
minen, esimerkiksi järjestelmiä tai prosesseja kehit-
tämällä. 

Koska designprosessien osallistujajoukko ny-
kyään pääsääntöisesti koostuu eri taustoista tule-
vista osanottajista, joista osa on myös loppukäyttä-
jiä, kaikilla ei välttämättä ole syvällistä ymmärrystä 
siitä mitä kaikkea on edes mahdollista tehdä. Tällai-
sessa tilanteessa designprosessi voidaan nähdä op-
pimisprosessina kaikille osallistujille (Simonsen & 
Robertson 2012). Fasilitoimalla tilannetta designer 
voi vetää asioita yhteen ja johdattaa osallistujia lä-
pi prosessin, oppien samalla myös enemmän käyttä-
jien näkökulmasta.
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3.1.1  
Osallistuva kaupunkisuunnittelu 

Kaupunkisuunnittelun perimmäinen tarkoitus 
on vaikuttaa tilaan ja paikkaan (Saad-Sulonen 
2014, 39): miten ja missä kaupungissa liikutaan, 

asutaan tai vietetään aikaa, tai miten esimerkiksi 
kaupunkiin tullaan. 

Suomessa kaupunkisuunnittelu nojaa vahvasti 
alueiden käyttöä määrittelevään kaavoitukseen, jo-
ta hallinnoivat kunnat (Sta¬ans & Väyrynen 2009, 
15). Kaavoituksen ylin taso on yleiskaava, joka kos-
kee koko kaupunkia. Asemakaavat ovat yksityis-
kohtaisempia ja määrittelevät esimerkiksi paljon-
ko eri kaupunginosiin rakennetaan. Yleiskaava, jo-
ka Helsingissä uusitaan suurin piirtein kymmenen 
vuoden välein, ohjaa asemakaavoja. (Kaavoituksen 
tasot n.d.) 

Kaupunkilaisilla on jo pitkään ollut kaupunki-
suunnittelussa ainakin jonkinlainen rooli. Alan tut-
kimuksen puolella kaupunkilaisten osallistuminen 
on ollut esillä jo 1960-luvulta asti ja sitä on hyödyn-
netty käytännössä jossain määrin vuosien varrel-
la, mutta suuremmassa mittakaavassa sitä on alet-
tu tehdä vasta 2000-luvun alkupuolelta alkaen uu-
den maankäyttö- ja rakennuslain myötä (Puustinen 
2006, 14–15, 185). Esimerkiksi kaavaluonnosten 
kommentointi on ollut kaupunkilaisten lakisäätei-
nen oikeus vuodesta 2004 asti (Nuojua et al. 2008). 
Viime vuosina kaupunkisuunnittelua on kehitet-
ty entistä enemmän kaupunkilaiset mukaan otta-
vaan suuntaan, mutta monin paikoin kaupunkilai-
set osallistuvat lähinnä konsultoinnin tai kommen-
toinnin tasolla.

Perinteistä kaupunkilaisten osallistumista kau-
punkisuunnitteluun voidaan nimittää osallistami-
seksi (staged participation). Osallistaminen on viran-
omaislähtöistä toimintaa, ja käsittää eri suuntauksia, 
esimerkiksi osallistuva kaupunkisuunnittelu (eng-
lanniksi käytetään kahta nimitystä: collaborative tai 
communicative urban planning) ja institutionaalinen 
kaupunkisuunnittelu (institutional urban planning), 
johon esimerkiksi Suomen Rakennus- ja maankäyt-
tölaki nojaa. Osallistava kaupunkisuunnittelu hyö-
dyntää ns. perinteisen osallistuvan suunnittelun 
kaltaisia menetelmiä, joita on tarkemmin listattu 
taulukkoon 1 sivulla 31. Osallistavan kaupunkisuun-
nittelun prosessi on voimakkaasti ohjattu sekä suun-

nittelijan hallinnoima ja fasilitoima. (Puustinen 
2006, 84–85; Saad-Sulonen 2014, 40–43.) 

Uudenlaiset, avoimemmat työtavat ovat saaneet 
myös kritiikkiä osakseen. Ongelmia on nähty paitsi 
kaupunkilaisten osallisuuteen liittyen, myös suun-
nittelijoiden oman työnkuvan muutoksessa. Miten 
ja missä vaiheessa kaupunkilaiset tulisi ottaa proses-
siin mukaan on ollut yleinen kysymys (esim. Sta¬ans 
& Väyrynen 2009, 153), samoin kuin nyt aiempaa 
enemmän tavoitettavissa olevien suunnittelijoiden 
työrauhan turvaaminen ja heidän kykynsä muuttaa 
omaa toimintaansa ja tarpeen vaatiessa jopa mieli-
piteitään suunnitteluprosessin aikana (Puustinen 
2006, 194). 

Kaupunkilaisten osallistumista määrittelee 
usein paikallinen painotus, jossa kaupunkilaiset 
haluavat osallistua ennen kaikkea lähialueidensa 
kehittämiseen. Jo Johanna Nuojua ym.:n vuodelta 
2008 olevassa artikkelissa huomioidaan, että am-
mattilaisten kaupunkisuunnittelun työkalut ovat 
usein monimutkaisia ja vaativat syvempää ymmär-
rystä itse työkalusta, joten uudenlaiset menetelmät 
ovat tarpeen jotta kaupunkilaisten osallistumis-
ta voidaan lisätä ja tuoda monipuolista paikallista 
osaamista ja tietoa suunnitteluprosesseihin. (Nuo-
jua et al. 2008.) 

Myös Sari Puustinen (Puustinen 2006, 243) toteaa 
väitöskirjassaan ”Suomalainen kaavoittajaprofessio ja 
suunnittelun kommunikatiivinen käänne – Vuorovai-
kutukseen liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet suur-
ten kaupunkien kaavoittajien näkökulmasta” asukkai-
den paikallisen tiedon merkityksen, ja mainitsee esi-
merkkinä Oulussa tehdyn yleiskaavaprosessin, johon 
kaupunkilaisten tuoma tieto toi merkittävästi lisää, 
vaikka suunnitteluprosessiin käytetty aika lähes tup-
laantuikin. Sitä Puustinen ei kerro, miten tuo Oulun 
prosessi käytännössä toteutettiin, mutta väitöskirjan 
julkaisuajankohdasta päätellen voitaneen todeta, et-
tä nykyään kaupunkilaisten osallistumisen ei tarvit-
se lisätä prosessin pituutta ainakaan tuolla tasolla, 
vaikka se oman lisätyövaiheensa tuokin.

Elinkeinoelämän puolella kaavoitusta ja siihen 
liittyen osallisuusmenettelyä kritisoidaan juuri ajan-
käytöllisistä syistä, ja sitä ennemminkin toivotaan 
nopeutettavan tekemällä prosessi entistäkin suora-
viivaisemmaksi (Sta¬ans & Väyrynen 2009, 16). Nä-
kisin kuitenkin suoraviivaistetun prosessin aiheutta-
van yhtä lailla ongelmia, jos esimerkiksi päädytään 
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luomaan kaupunkiympäristöä joka ei palvele kau-
punkilaisia.

Nuojua ym. keräsivät Pyhäjärven alueella tehdys-
sä tutkimuksessaan laajempaa tietoa paikkakunta-
laisilta esimerkiksi verkon keskustelufoorumin kaut-
ta. Heidän huomionsa tuolloin vuonna 2008 oli, että 
verkko-osallistuminen lisäsi nuorempien ihmisten 
osallistumista, kun iäkkäämmät suosivat perintei-
sempiä osallistumistapoja, esimerkiksi erilaisia kas-
vokkain tapahtuvia kokoontumisia. (Nuojua et al. 
2008.)

Seitsemässä vuodessa verkon käyttäminen on 
muuttunut merkittävästi ja siitä on tullut entistä use-
ammalle arkipäivää esimerkiksi sosiaalisen median 
yleistymisen myötä. Vuonna 2014 verkon yhteisöpal-
veluja käytti puolet väestöstä, painottuen toki edel-
leen nuorempiin käyttäjäryhmiin, mutta myös esi-
merkiksi yli 45-vuotiaista yli 45 prosenttia luvun ol-
lessa jatkuvasti nousussa. (Tilastokeskus 2014.) 

Helsingin kaupungilla on tälläkin hetkellä käy-
tössä lukuisia sähköisiä kanavia, joissa haastetaan 
kaupunkilaisia osallistumaan ja antamaan mielipi-
teitään erilaisiin kaupungin kehittämistä sivuaviin 
asioihin. Tätä voidaan nimittää osallistavaksi on-
line-kaupunkisuunnitteluksi (e-planning), joka on 
perinteisesti kattanut erilaisia kyselyjä, keskuste-
lufoorumeilla tapahtuvaa keskustelua ja esimerkik-
si erilaisten GIS-työkalujen (geographical information 
systems, paikkatietojärjestelmä) käyttöä (Saad-Sulo-
nen 2014, 18). 

Perinteiset online-osallistamiskanavat (e-partici-
pation, e-planning) toimivat nekin ylhäältä alas -pe-
riaatteella, eivätkä kaupunkilaislähtöisesti (Bäck et 
al. 2013; Saad-Sulonen 2014, 18). Perinteisissä e-par-
ticipation-kanavissa palvelun ylläpitäjä tai lähettäjä 
määrittelee kaiken kehityskohteista alkaen, ja kau-
punkilaiset jäävät yleensä lähinnä kommentaattorin 
rooliin. Vastaavasti taas kaupunkilaislähtöisessä toi-
minnassa kaupunkilaiset itse määrittelevät kohteet 
joita haluavat kehittää tai joihin haluavat muutosta – 
tämä nousee usein tosielämän kokemuksista – ja sit-
ten alkavat työstää niitä itse valitsemillaan keinoilla. 

Beitske Boonstra ja Luuk Boelens esittelevät ar-
tikkelissaan ”Self-organization in urban development: 
towards a new perspective on spatial planning” uuden 
kaupunkisuunnittelun käsitteen ”self-organisation”, 
itseorganisoituminen. Sillä tarkoitetaan kaupunki-
laislähtöistä, alhaalta ylöspäin suuntautuvaa osallis-

tumista, joka pitäisi heidän mukaansa myös huomi-
oida kaupunkisuunnittelussa. (Boonstra & Boelens, 
2011.)

Osallistuvaa kaupunkisuunnittelua on leiman-
nut ja monin paikoin edelleenkin leimaa ammattilai-
set vastaan maallikot -ajattelu, mutta monien valveu-
tuneisuus ja asiantuntemuskin myönnetään ja sitä 
arvostetaan (Puustinen 2006, 242–245). 

Joanna Saad-Sulonen huomioi väitöskirjassaan 
”Combining Participations. Expanding the Locus of Par-
ticipatory E-Planning by Combining Participatory Ap-
proaches in the Design of Digital Technology and in Urban 
Planning.” kaupunkilaislähtöisen itseorganisoitumi-
sen yhdenlaisena, tasa-arvoisena tapana osallistua 
kaupunkisuunnitteluun. Kaupunkilaislähtöiselle it-
seorganisoitumiselle on ominaista verkon ja sosiaa-
lisen median voimakas hyödyntäminen, ja toiminta 
monin paikoin perustuukin siihen. (Saad-Sulonen 
2014, 43–45.) Samaa ajatusta välitetään myös Liisa 
Horellin toimittamassa julkaisussa ”New Approaches 
to Urban Planning – Insights from Participatory Commu-
nities” (Horelli 2013).

Yleistuntuma onkin se, etteivät kaupungin viral-
liset e-participation-kanavat kerää niin suurta osal-
listumista kuin vapaamuotoiset ryhmät sosiaalises-
sa mediassa, kuten esimerkiksi Lisää kaupunkia Hel-
sinkiin -Facebook-ryhmä (Poikola 2010). Yksi syy 
tähän on se, että kaupunkilaiset ovat jo valmiiksi so-
siaalisessa mediassa, ja osallistuminen siellä on mo-
nelle helpompaa, koska se tapahtuu osana päivittäis-
tä arkielämää (Saad-Sulonen 2014, 25). 

Nämä kaikkien ulottuvilla olevat digitaaliset ka-
navat ja palvelut, kuten Facebook, blogit, wikit, Twit-
ter jne, ovat tuoneet uutta itseorganisoituvaa kau-
punkilaislähtöistä otetta kaupunkisuunnitteluun. 
Samat palvelut ovat olleet myös osaltaan vahvasti 
vaikuttamassa erilaisten suuriksi paisuneiden kau-
punkikulttuurin liikkeiden syntyyn, kuten Ravinto-
lapäivä, Siivouspäivä, Kallio-liike ym. (Saad-Sulonen 
2014, 18)

Uudenlaisia kaupunkisuunnittelukäytäntöjä on 
kehitetty myös esimerkiksi OPUS – Oppiva kaupun-
kisuunnittelu -hankkeessa, joka yhdistelee aiempia 
teorioita ja painottaa kaupunkilaisten ja virallisten 
tahojen yhteistyötä monella tasolla. (Sta¬ans & Väy-
rynen 2009, 18–19). Tarve uudenlaiselle kaupunki-
suunnittelulle ja vaihtoehtoisille käytännöille on siis 
selvästi olemassa.
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3.1.2  
Osallistuva suunnittelu  
”in the Wild”

Perinteisesti osallistuva suunnittelu ajatellaan 
”käyttönä ennen varsinaista käyttöä” (use-befo-
re-use), joka liittyy usein alun konseptisuunnit-

telu- ja prototyyppivaiheeseen jossa myös käyttäjien 
panosta hyödynnetään. Kritiikkiä lähestymistapa on 
saanut muun muassa kykenemättömyydestä saada 
käyttäjiä mukaan laajemmin koko jatkuvan proses-
sin matkalle. (Botero 2013, 46.) 

Laajemman näkemyksen mukaan osallistuvassa 
suunnittelussa tulisi kuitenkin kiinnittää enemmän-
kin huomiota ”designiin käytössä” (design-in-use). 
Tällä halutaan painottaa kertaluontoisesti toteutettu-
jen projektien sijaan sellaisia prosesseja ja toiminta-
malleja, joiden on tarkoituskin kehittyä myös jatkos-
sa. (Botero 2013, 50; Dittrich et al. 2002.)

Erling Björgvinsson ym. nimittävät tätä toimin-
taa ”infrastrukturoinniksi” (infrastructuring), eli sel-
laisen sosiaalis-materiaalisen ympäristön luomiseksi 
joka mahdollistaa jatkuvan prosessin. Puitteiden luo-
minen onkin ehkä kuvaavin suomenkielinen ilmaus 
käsitteelle. (Bjögvinsson et al. 2012). 

Design-in-use-näkökulmalla halutaan siis koros-
taa designprosessin jatkuvuutta. Esimerkiksi palve-
lut ja prosessit tulisi siis suunnitella niin, että seuraa-
vat käyttäjäjoukot voivat jatkaa niiden kehittämistä 
eteenpäin omien käytäntöjensä ja osaamisensa mu-
kaisesti. Tällainen prosessi voidaankin ehkä ajatella 
sellaisena jatkuvan muutoksen tilana jossa lopputu-
los ei missään vaiheessa ole täysin valmis – vaikka to-
ki välietappeja voidaan saavuttaa matkan varrella. 

Edellisestä voidaan puhua myös termillä ”partici-
patory design in the wild”, vapaasti käännettynä avoin 
osallistuva suunnittelu, joka siis tarkoittaa avointa, 
mahdollisesti käyttöympäristössä tapahtuvaa käyttä-
jälähtöistä osallistuvaa suunnittelua. Käsitteestä en-
simmäisten joukossa kirjoittaneet Yvonne Dittrich 
ym. tutkivat 2000-luvun alussa organisaation sisäi-
sesti toteutettavaa ohjelmistokehitysprojektia, jossa 
loppukäyttäjät kokivat olevansa – ja olivatkin – vas-
tuullisessa roolissa ohjelmiston kehittäjinä. Kehitys-
työ tapahtui käyttämällä ja sitä kautta havainnoimal-
la ohjelmistoa ja toisaalta keksimällä vaihtoehtoisia 
käyttötapoja, sekä esimerkiksi antamalla palautet-

ta ominaisuuksista ja käytettävyydestä ohjelmiston 
teknisille toteuttajille. Käytännössä vuorovaikutus 
tapahtui esimerkiksi varta vasten järjestetyissä ko-
kouksissa, mutta myös sähköpostin ja puhelimen vä-
lityksellä. Artikkelissaan Dittrich ym. toteavat, että 
silloin käytössä olleet menetelmät eivät varsinaises-
ti tukeneet jatkuvaa prosessia joka toi yhteen joukon 
osallistujia. (Dittrich et al. 2002.)

Sosiaalinen media voidaan nähdä yhdenlaisena 
vastauksena Dittrichin ym. ongelmalle, sillä se voi 
helpottaa käyttäjälähtöistä designia tuomalla ihmi-
siä yhteen helposti. Vuonna 2009 kirjoitetussa ar-
tikkelissaan Penny Hagen ja Toni Robertson totea-
vatkin, että uudenlaisten toimintamallien ja tekno-
logioiden vuoksi myös designin käytännöt on syytä 
ottaa tarkasteluun ja kehityksen kohteeksi (Hagen & 
Robertson 2009).

Nyt tuo muutos on monin paikoin tapahtunut. 
Sosiaalista mediaa käytetään hyödyksi erilaisissa, eri 
tyyppisiin lopputuloksiin tähtäävissä designproses-
seissa, ja se voidaan nähdä paitsi designin kohteena, 
myös sen välineenä. Sitä on esimerkiksi hyödynnet-
ty erityisesti sosiaalisen median ja siihen liittyvien 
uusien teknologioiden kehittämisessä, koska se vas-
taa erityisesti design-in-use-lähestymistapaa, jossa 
toimintaympäristö on yhtä kuin kehitysympäristö. 
(Esim. Bäck et al. 2013; Hagen & Robertson 2009.)

Sosiaalisen median käyttö voidaan monin pai-
koin jo itsessään nähdä designina: esimerkiksi Face-
book-ryhmän keskusteluihin osallistuminen on mo-
nelle perustoimintaa, joka samalla luo uutta yhdessä 
muiden kanssa (Hagen & Robertson 2010).

Sosiaalinen media eri kanavineen antaa mahdol-
lisuuden myös designprosessin laajemmalle avaami-
selle. Siinä missä perinteinen osallistuva suunnittelu 
painottaa kasvokkain tekemistä, sosiaalinen media 
mahdollistaa aiempaa suurempien joukkojen osal-
listumisen, ajasta ja paikasta riippumatta ja samalla 
kokonaisuudessaan avoimen prosessin (Näkki et al. 
2011, 53).

Viime vuosina joukkoistaminen (outsourcing) 
on ollut taikasana jonka voimin on tehty esimerkik-
si useampi numero naistenlehti Oliviaa. Oma Olivia 
-projektissa lukijat ovat päässeet päättämään lehden 
sisällöistä vaikka sisältö onkin lopulta tuotettu am-
mattilaisvoimin (Salonen 2012.) T-paitoja valmista-
va Spreadshirt avaa prosessiaan astetta pidemmälle, 
kun se joukkoistaa sekä paitojen printtien suunnitte-
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lun että antaa käyttäjien päättää mitkä paidat lopulta 
otetaan tuotantoon. Joukkoistamisella tarkoitetaan 
siis designprosessin osittaista avaamista, ja sitä hyö-
dynnetään varsinkin ideointivaiheessa: käyttäjät pää-
sevät mukaan kertomaan mitä haluavat ja joku muu 
yleensä toteuttaa sen. (Hagen & Robertson, 2009.)

Designprosessi voidaan kuitenkin avata jouk-
koistamista laajemminkin, jolloin osallistujat ovat 
mukana jokaisessa vaiheessa aina ideoinnista pää-
töksentekoon ja esimerkiksi prototypointiin. (Hagen 
& Robertson 2009.) Sosiaalinen media edustaa tällai-
sessa tapauksessa avointa tilaa (open design spaces), 
jossa toimitaan (Näkki et al. 2011, 53). 

Yllä oleva kuva 12 (Näkki et al. 2011, 55) esittää so-
siaalisessa mediassa tapahtuvaa avointa designpro-
sessia, jossa osallistujia voidaan ajatella olevan mo-
nella eri tasolla: varsinainen design-tiimi ja toisaal-
ta avoimen ympäristön kautta tavoitettava laajempi 
joukko. 

Olennaista kuviossa on myös se, että vaikka pro-
sessi on käytännössä kaikille avoin, varsinaista de-
signtyötä tekee pääasiassa pienempi ydinjoukko, jot-
ka eri vaiheissa avaavat prosessia muille enemmän 
tai vähemmän. Aktiiviosallistujat vievät aiheita esiin 
laajemmalle ryhmälle keskusteluun, ja voivat jopa 
ohjailla ja toimia fasilitaattorin tavoin. Avoimuu-
desta huolimatta tarvitaan siis pienempi sitoutunut 
joukko, jotta voidaan edetä. Käyttäjä/kaupunkilais-
lähtöinenkin suunnittelu vaatii onnistuakseen yh-
teisiä pelisääntöjä ja jonkun ohjailemaan ja viemään 
toimintaa eteenpäin. 

Pitkäkestoisessa ja monimutkaisessa toimin-
nassa on yleensä tärkeää olla joku koordinoimassa 
etenemistä, mutta lyhyet tai yksinkertaiset projektit 
voivat edetä myös osallistujien aktiivisuuden myö-
tä (Näkki et al. 2011, 34). Jonkun pitää siis olla edes 
jonkinlaisessa vastuussa etenemisestä, vaikka siihen 
ei varsinaista nimettyä henkilöä olisikaan. Vastuu 
voi kummuta sisäisestä motivaatiosta tehdä asialle 
jotain, tai se voi olla sovittu rooli. Ilman jonkinlais-
ta vetovastuullista asiat harvoin etenevät puhetta pi-
demmälle. 

Liiallisesta demokratiastakin voi siis olla hait-
taa: tilanne jossa jokaiselle osallistujalle sopii kaik-
ki ei yleensä etene, koska kukaan ei uskalla tai ha-
lua tehdä päätöstä muidenkin puolesta. Edellinen on 
lähestulkoon verrattavissa tilanteeseen jossa joukko 
ihmisiä seisoo tienristeyksessä ja kaikille on ihan sa-
ma mihin suuntaan lähdetään. Joukko saattaa hel-
posti jämähtää ris teyk seen seisomaan pitkäksi ai-
kaa, kun kaikki vain toistelevat että kaikki suunnat 
käyvät. Tarvitaan joku ottamaan ensimmäinen askel 
johonkin suuntaan, että päästään eteenpäin. 

Fasilitointi helpottaa ja mahdollistaa yhdessä te-
kemistä, ja usein yhteistyöhön tähtäävissä proses-
seissa korostetaan designerin roolia fasilitaattorina 
(ks. esim. Miettinen 2014). Kuitenkin myös osallistu-
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Kuva 12
Sosiaalisessa mediassa tapahtuva avoin designprosessi.
Lähde:  Näkki et al. 2011, 55 
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jan persoona vaikuttaa prosessiin huomattavasti: jol-
lekin saattaa olla ominaisin tapa osallistua yksin, toi-
selle osana isompaa ryhmää. Ihmisillä on omat pre-
ferenssinsä myös eri medioissa toimimiseen. (Esim. 
Salo-Toyoki 2015; Serkosalo 2015.) Nämä on hyvä ot-
taa huomioon tarjoamalla mahdollisuus osallistua 
monella eri tavalla: tällöin osallistuva joukko edustaa 
mahdollisimman monenlaisia ihmistyyppejä.

Kuviosta käy myös ilmi, että kaikki ei tapahdu 
avoimessa sosiaalisen median tilassa, vaan tarvitaan 
myös muita kanavia. Sosiaalinen media kuitenkin 
toimii paikkana jonka kautta voidaan tavoittaa suu-
rempi osallistujajoukko menemällä sinne missä kau-
punkilaiset jo ovat ja toimimaan heidän valitsemal-
laan tavalla. 

Muita kanavia tarvitaan myös ettei avoimuus 
käänny itseään vastaan: informaation määrä sosiaa-
lisessa medias sa on yleensä valtava ja eri ihmisten eri 
tasoinen asiantuntemus voi osaltaan aiheuttaa ra-
ja-aitojen muodostumista ns. sisäpiirin ja ulkopuo-
listen välille (Näkki et al. 2011, 53). Eri kanavat myös 
mahdollistavat erilaisten käytäntöjen ja toimintata-
pojen tukemisen, kun esimerkiksi yhdessä keskuste-
lulle ja tekstidokumentin, taulukon tai kartan luomi-
selle on omat alustansa. 

Designprosessin jatkuvuus on varsinkin sosiaa-
lisessa mediassa olennaista, sillä verrattain uudet 
palvelut ja niihin muodostuneet yhteisöt muuttu-
vat, samoin kuin yksittäisten ihmisten toiminta ja 
käytännöt. Tästä syystä myös prosessien ja toimin-
tamallien on muututtava ja kehityttävä muun muu-
toksen vanavedessä. Designprosessien painottumi-
nen sosiaaliseen mediaan on myös esimerkki jatku-
vasta prosessista, joka mukailee ihmisten muuttuvia 
käytäntöjä. Sosiaalinen media muodostaa puitteet 
designille, ja designprosessi ikään kuin seuraa mu-
kana sinne missä kaupunkilaiset jo ovat ja viettävät 
aikaansa, ja sitä kautta osallistumaan pääsee entistä 
suurempi joukko. 

Yksityisyyden suoja ja sisältöjen oikeudet ovat ai-
heita jotka herättävät kritiikkiä varsinkin Facebookin 
yhteydessä, osittain siksi että palvelua ei ole alun pe-
rin suunniteltu käytettäväksi siten kuin sitä nykyään 
käytetään (Hagen & Robertson 2010), mutta myös 
palvelun kaupallisuuden takia. Jos käyttäjiä halutaan 
mukaan paljon ja helposti, joudutaan todennäköises-
ti antamaan myönnytyksiä monikansallisen suuryri-
tyksen toimille. Toisaalta voidaan myös käyttää tai 

varta vasten luoda muita alustoja, jolloin osallistu-
jien mukaan saaminen ja itse palvelun käyttö voivat 
aiheuttaa hankaluuksia. Facebookin ja muiden sosi-
aalisten medioiden käyttö designprosesseissa onkin 
tässä mielessä hyvin pitkälti tasapainoilua ja valinto-
jen tekemistä.

3.2  
Työkaluista ja -seteistä

Designtoiminta sosiaalisessa mediassa on usein 
itseorganisoituvaa. Näkki ym. huomauttavat 
Somus-projektin raportissa ”Social media for ci-

tizen participation”, että itseorganisoituen yhdessä te-
keminen voi toimia ilman sen suurempia rakenteita 
tai järjestelmiä, mutta sitä koordinoimaan tai fasili-
toimaan tarvitaan aina joku, jotta asiat etenisivät, jos-
kin ainakin jossain määrin voi myös riittää tarpeek-
si vahva ankkurielementti, (anchor object), johon voi-
daan kiinnittyä ja joka ohjailee toimintaa. (Näkki et 
al. 2011, 25.)

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän ankkuriksi 
voidaan itse asiassa lukea ryhmän visio, joka tulee il-
mi jo ryhmän nimessä; asia jota kohti pyritään eri-
laisin keinoin. Myös ryhmän säännöt ovat osa ank-
kuria, koska niiden kautta määritellään toiminnalle 
reunaehtoja.

Fasilitointi voidaan ajatella myös yhdenlaisena 
melkoisen välttämättömänä työkaluna tai välineenä 
designprosessissa. Sillä tarkoitetaan sananmukaises-
ti tekemisen helpottamista ja tietynlaisena välittäjä-
nä tai mahdollistajana toimimista. Fasilitaattorina 
voi toimia monella tapaa, mutta yleisesti ajatellaan 
että tehtäviin kuuluu esimerkiksi huolehtia että 
kaikki osallistujat ovat tasapuolisesti mukana, käsi-
teltyjen asioiden yhteen vetäminen ja prosessin edis-
täminen. Fasilitaattori voi toimia enemmän koordi-
naattorin roolissa tai osallistua aktiivisesti design-
prosessiin, joskin osallistuvan suunnittelun piirissä 
usein suositaan neutraalia, tarkkailijamaista lähesty-
mistapaa. (Friedrich 2013, 40–41)

Hagen ja Robertson mainitsevat sosiaalista me-
diaa ja designiin osallistumista käsittelevässä artik-
kelissaan yhdenlaiseksi lähestymistavaksi ns. kokei-
lemalla katsomisen, ”throw it out there and see what 
happens approach”, jota jotkut organisaatiot ovatkin 
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menestyksekkäästi hyödyntäneet avoimissa, käyt-
täjät mukaan ottavissa design projekteissa (Hagen & 
Robertson 2009). Periaat teessa lähestymistapa voisi 
olla kiinnostava ja toimiva myös kaupunkilaislähtöi-
sessä toiminnassa – ainakin hetken. Tällöin kuiten-
kin tulee ottaa huomioon myös vaihtoehto, että en-
tä jos mitään ei tapahdukaan? Jos tavoitteena on saa-
da asioita aikaan jollakin tietyllä aikataululla, edes 
jonkinlainen suunnitelmallisuus ja fasilitointi ovat 
uskoakseni luotettavammat lähtökohdat design-
prosessille. 

Viime vuosina on julkaistu myös paljon erilaisia 
ja eri muotoisia työkalusettejä, joihin on koottu me-
netelmiä ja prosesseja designtyön tueksi. Työkaluset-
tejä on tehty esimerkiksi korttipakkojen, julkaisujen, 
kaavioiden, ohjeistojen ja työpajojen muotoon. Vie-
reisellä sivulla on muutamia esimerkkejä erilaisista 
toteutuksista: kanvasmuotoon toteutettu The Young 
Foundation Social Business Model Canvas (kuva 13), 
muun muassa korttipakan sisältävä Urban Informa-
tion Toolkit (kuvat 14 & 15), verkkosivuna ja kirjana 
julkaistu Design Kit (kuva 16).

Lucy Kimbell kyseenalaistaa blogikirjoitukses-
saan ”Mapping Social Design Practice: Beyond the Tool-
kit” monet design-tarkoituksiin toteutetuista työka-
luseteistä, jotka usein suunnataan täysin muilla aloil-
la toimivien ihmisten käyttöön jotta nämä voisivat 
esimerkiksi hyödyntää esimerkiksi designajattelun 
tyyppistä lähestymistapaa. Siinä missä muilla aloilla 
viralliset tahot julkaisevat erilaisia ohjeistoja ja työ-
kaluja, designin alueella kuka tahansa designer voi 
luoda oman työkalusetin haluamaansa käyttötarkoi-
tukseen. Kimbell kritisoi erityisesti sitä että työkalu-
ja tehdään melkoisen kevyellä otteella – käytännös-
sä kuka tahansa voi sellaisen toteuttaa ja myydä tai 
jakaa eteenpäin. Esimerkiksi kattavuus ja laatu voi-
vat aiheuttaa ongelmia: voiko niiden avulla oikeasti 
tehdä mitä ne lupaavat ja miten ne ottavat huomioon 
esimerkiksi osallistumiseen ja eri ryhmien raja-aitoi-
hin, tai käyttäytymiseen ja sen muuttamiseen liitty-
vät asiat. (Kimbell, 2013.)

Lisäksi voidaan miettiä designerin roolia ylei-
semminkin tämän päivän yhteistyöhön ja osallistu-
miseen nojaavassa kulttuurissa: onko se ainoastaan 
olla erilaisten työkalujen toteuttaja, jotta kaikki ha-
lukkaat voivat olla oman elämänsä designereita? Vai 
onko vielä jotain muuta tehtävää? Ja minkä takia täs-
säkin opinnäytteessä tähtään jälleen yhden työkalu-

setin luomiseen sellaisen yhteisön käyttöön, joka ei 
välttämättä edes hahmota tekevänsä designia?

Väitän, että työkaluja ja -settejä voi tehdä mo-
nesta lähtökohdasta, monella tavalla. Liudan erilai-
sia vapaavalintaisia kivoja menetelmiä voi koota yh-
teen visuaalisesti näyttäväksi paketiksi ja siitä voi olla 
apuakin monenlaisissa designprojekteissa. Todennä-
köisempää kuitenkin on että se päätyy epämääräisyy-
dessään Kimbellin kritisoimien työkalusettien jouk-
koon. Toisaalta työkalusetti voi myös olla niin katta-
va, että sen kanssa ei käytännössä voi mennä pieleen. 
Työkalu voi olla myös hyvin spesi�sti johonkin tiet-
tyyn tarkoitukseen toteutettu, perustuen esimerkiksi 
tiiviisti olemassa oleviin käytäntöihin pyrkien paran-
tamaan niitä, lupailematta kuitenkaan ihmeitä. 

Esimerkiksi designtoimisto IDEO on vuosien var-
rella toteuttanut monia erilaisia työkalusettejä ja oh-
jeistoja, alkaen jo aiemmin mainitsemastani Method 
Cards -korttipakasta. Monet IDEOn työka-
luseteistä on suunnattu tietylle käyttäjä-
ryhmälle, kuten ”Design Thinking for Edu-
cators” ja ”Design Thinking for Libraries”.

IDEOn viimeisin työkalusetti on ”De-
sign Kit” (kuva 16), verkkosivusto, joka pe-
rustuu aiemmin julkaistuun lähes 200 si-
vuiseen kirjaan ”The Field Guide to Human-Centered 
Design”. Design Kit perehdyttää käyttäjäkeskeiseen 
suunnitteluun ja siihen tähtäävän prosessin läpivie-
miseen, sekä samalla opastaa sen moninaisia me-
netelmiä. Videota, kuvitusta, tekstiä ja vuorovaikut-
teisuutta käyttäjien projektien myötä hyödyntävä 
Design Kit sisältää valtavan kokoelman ohjeita ja eri-
laisia metodeja, joiden käyttöön opastetaan askel ker-
rallaan. The Field Guide to Human-Centered Design 
-julkaisu käy läpi samoja asioita kuin verkkosivu, 
esittelee ja ohjaa metodien käyttöön ja tarjoaa lisäksi 
vielä täytettäviä kysymys- ja työlomakkeita jotka hel-
pottavat eri vaiheissa. (IDEO 2015; ideo.org 2014.)

The Field Guide to Human-Centered Design esit-
telee käyttäjäkeskeisen suunnittelun ongelmanrat-
kaisuna. Julkaisun alussa kerrotaan, että kaikkia me-
todeja ei olekaan tarkoitus käyttää yhdessä projektis-
sa, ja toisaalta että erilaisiakin projekteja lähestytään 
aina samankaltaisen menetelmävalikoiman kautta. 
(IDEO 2015, 9–12.) 

Avoimen kulttuurin Creative Commons -lisens-
sillä julkaistu Design Kit on suunnattu käytännössä 
kaikille jotka haluavat hyödyntää käyttäjäkeskeistä 

www.designthinking 
foreducators.com

www.designthinking 
forlibraries.com

www.designkit.org
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näkökulmaa. Se on kaikkinensa todella kattava tieto-
paketti, joka voi laajuudessaan tuntua jopa liian laa-
jalta, varsinkin jos lähtee toteuttamaan designpro-
sessia ensimmäistä kertaa. Vaihe vaiheelta etenevä 
Design Kit on periaatteessa helppokäyttöinen ja sel-
keä, mutta näkisin että eniten siitä hyötyvät sellaiset 
jotka ovat aiemminkin tehneet vastaavaa ja hakevat 
lisänäkökulmaa tai vaihtoehtoja omaan metodivali-
koimaansa. 

Työkalusetti voidaan tehdä myös täysin päinvas-
taisesti kuin Design Kit, alkaen hyvin tiiviistä nä-
kökulmasta ja aiheesta. Esimerkiksi KaToHan-pro-
jektissa toteutettamamme ”The Urban Information 
Toolkit” (kuvat 14 ja 15) (Laakso et al., 2014) rakentui 
kaupunkiaktiivien käytäntöjen kartoituksen ja työ-
pajatyöskentelyn perusteella. Prosessissa pyrittiin 
löytämään ja kehittämään olemassa olevan kaupun-
kitiedon käyttötapoja, ja siten siitä muodostui hy-
vin Helsinki-keskeinen. Työkalusetti sisältää kortti-
pakan, persoonia, lomakkeita, tarroja ja aikajanaan 
perustuvan alustan. Se rakentui käynnissä olleen 
prosessin aikana ensin kuvaamaan ja tukemaan me-
neillään olevaa tutkimusprojektia, ja sitten jalostui 
ohjeeksi ja työkaluksi myös muille vastaavanlaisten 
aiheiden kanssa tai eri kaupungissa toimiville. Työ-
kalusetti on mahdollista luoda uudelleen eri kaupun-
keihin sopivaksi julkaisuun sisällytetyn prosessivisu-
alisoinnin avulla.

Designprosessiin ulkopuolelta perehtyminen voi 
tuoda aivan uudenlaista näkökulmaa prosessiin osal-
listujille, ja siihen perustuen voi jakaa, jos nyt ei oh-
jeita niin ainakin suosituksia joiden avulla voidaan 
päästä eteenpäin. Tuonkaltainen kartoittaminen, 
prosessin läpikäyminen ja siitä johtopäätösten teke-
minen kuuluu designerin osaamisalueeseen ja voi-
daankin ajatella yhdenlaiseksi designin muodoksi. 

Varsinkin kaupunkilaislähtöinen toiminta voi 
hyötyä ulkopuolisesta näkemyksestä, eritoten jos 
ryhmän toiminta on niin vapaamuotoista ettei siinä 
ole varsinaista fasilitaattoria vetämässä yhteen ja vie-
mässä eteenpäin. Tällaiselta pohjalta toteutettu työ-
kalu tai ohjeistus voikin auttaa ryhmää itsenäisesti 
järjestämään ja järkeistämään toimintaansa, ja sitä 
kautta luo mahdollisuuksia saada aikaan konkreetti-
sempia lopputuloksia.
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4
KAUPUNGIN KEHITTÄMINEN 
JA KAUPUNKI SUUNNITTELU 
HELSINGISSÄ

Edellisissä luvuissa olen avannut työn viite-
kehystä kaupungin, osallistumisen kulttuu-
rin ja sosiaalisen median kautta. Lisäksi olen 
käynyt läpi erilaisia kaupunkilaisten tai ylei-
semmin käyttäjien osallistumiseen perustu-

via teorioita ja suuntauksia. Tässä osiossa esittelen 
kaksi Helsingin kaupunkisuunnitteluun ja -kehit-
tämiseen liittyvää esimerkki-casea, jotka edustavat 
kahta eri tyyppistä lähtökohtaa. Ensimmäinen ca-
se on kaupunki- tai viranomaislähtöinen osallistava 
projekti Keskustakirjaston kaverit, joka on toteutet-
tu pääasiassa palvelumuotoilun näkökulmasta ja sen 
keinovalikoimaa hyödyntäen. Toinen case on kau-
punkilaislähtöinen Facebook-ryhmä Lisää kaupun-
kia Helsinkiin, joka osuu itseorganisoituvan kaupun-
kisuunnittelun ja avoimen osallistuvan suunnittelun 
välimaastoon.

Helsingin kaupunkisuunnittelu on parhaillaan 
aktiivisessa vaiheessa muun muassa suunnitteilla 
olevan uuden yleiskaavan vuoksi ja siihen kohdistuu 
kiinnostusta enenevissä määrin. Kaupunkisuunnit-
telu on noussut yleispuheenaiheeksi josta kirjoittaa 
säännöllisesti myös esimerkiksi Helsingin Sanomat. 

Yhtenä syynä kiinnostuksen kasvuun ja keskustelun 
lisääntymiseen pidetään jo pidempään vallalla ol-
lutta tyytymättömyyttä toisaalta kaupunkisuunnit-
telun kehitykseen, toisaalta kaupunkilaisten vaiku-
tusmahdollisuuksiin liittyen (Sta¬ans & Väyrynen 
2009, 16–17), mutta myös esimerkiksi Lisää kaupun-
kia Helsinkiin -Facebook-ryhmää, joka on tuonut 
keskustelua helppotajuisemmaksi ja konkreettisesti 
lähemmäs kaupunkilaisia (esim. Särelä 2014).

Helsingin kaupungilla on parhaillaan työn al-
la on uusi kaikkea maankäyttöä koskeva yleiskaa-
va, joka on pitkän aikavälin suunnitelma kaupungin 
kehittämiseksi. Suurimittainen prosessi on alkanut 
vuonna 2012 ja kaavaehdotuksen on tarkoitus olla 
valmiina vuonna 2016. Kaupunkilaisilla sekä useil-
la muilla tahoilla joita kaava koskee, esimerkiksi yri-
tyksillä, yhteisöillä, viranomaisilla jne., on jo laki-
sääteinenkin oikeus osallistua kaavan valmisteluun, 
esimerkiksi esille laitettuja kaavaluonnoksia kom-
mentoimalla ja erilaisiin esittely- ja kuulemistilai-
suuksiin osallistumalla. Perinteisen kasvokkain ta-
pahtuvan osallistumisen lisäksi uuden yleiskaavan 
kehittämiseen on mahdollisuus osallistua verkossa, 
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jota varten on luotu Yleiskaava-sivusto, joka sisältää 
tietoa prosessista, sen etenemisestä sekä aktiivises-
ti päivitettävän blogin, jonka kir-
joitusten yhteydessä lukijoita kan-
nustetaan keskusteluun. (Helsin-
gin Yleiskaava n.d.) 

Yleiskaava-blogin kommenteissa käydäänkin 
jonkin verran keskustelua, mutta nähdäkseni kau-
punkilaisten aktiivisempi, aihetta monelta eri kan-
tilta sivuava keskustelu käydään muualla, paikois-
sa joissa kaupunkilaiset muutenkin viettävät aikaa, 
kuten esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. 
Aihetta käsitellään esimerkiksi Facebookissa Lisää 
kaupunkia Helsiinkiin -ryhmässä ja Helsinki suun-
nittelee -sivulla sekä erillisissä kau-
punginosakohtaisissa pienissä ryh-
missä, kuten esimerkiksi suljetussa 
Malminkartanolaisten ääni kuulu-
viin Helsingin yleiskaavaa 2016 tehdessä -ryhmässä. 
Myös Twitteristä löytyy hashtag #yleiskaava ja jon-
kun verran keskustelua aiheesta. 

Aktiivisinta keskustelu näyt-
tää kuitenkin olevan Lisää kaupun-
kia Helsinkiin ryhmässä: vertailun 
vuoksi Yleiskaava-blogin 1.4. julkaistu kirjoitus Varti-
osaaresta on kerännyt 36 kommenttia, Lisää kaupun-
kia Helsinkiin -ryhmässä on useita aihetta käsittele-
viä keskusteluja, kuten esimerkiksi 21.4. avattu kes-
kustelu, jossa on 527 kommenttia (viitattu 26.6.). 

Suuria johtopäätöksiä edellisestä ei toki voi ve-
tää, mutta yleistuntuma on se että Facebook – ja 
eritoten sen eri aiheille omistetut ryhmät – kerää-
vät enemmän aktiivista osallistumista kuin erilliset 
verkkosivustot. Helsinki suunnittelee -Facebook-si-
vulla on yli 3 500 seuraajaa, mutta keskustelua siel-
lä ei juurikaan käydä. Tämä voi toisaalta johtua Face-
bookin toimintalogiikasta tai toisaalta siitä miten 
ihmiset ovat tottuneet Facebookia ja sen toimintoja 
käyttämään: esimerkiksi päivitys Helsingin uusista 
pyöräilyopasteista, joista 10.6. klo 16.40 tehty pos-
taus (ks. kuva 17) on herättänyt Helsinki suunnitte-
lee -sivulla keskustelua viiden kommentin verran, 
kun taas Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmään jaet-
tuna sama päivitys on kerännyt 24 kommenttia. Ryh-
mät koetaan näkemykseni mukaan usein keskuste-
lupaikkoina, kun taas sivut näyttäytyvät enemmän-
kin markkinointi- ja tiedotuskanavina. 

Yksittäisiä suuria meneillään olevia rakennus- 

www.facebook.com 
/groups/ 
1567304563481348/

www.facebook.com/
groups/184085073617/
permalink/1015320658 
6738618/

Kuva 17
Keskustelua Helsingin uusista 
pyörätieopasteista
Screenshot: Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -Facebook-ryhmä

www.yleiskaava.�

42



ja kehitysprojekteja ovat Jätkäsaaren ja Kalasata-
man alueiden rakentaminen, Keskustakirjasto ja esi-
merkiksi keskusteluissa parhaillaan oleva Guggen-
heim-museo, josta ei olla tehty tätä kirjoitettaessa 
(26.6.) päätöksiä puoleen tai toiseen, vaikka mahdol-
lisen museorakennuksen arkkitehtuurikilpailu on-
kin käyty ja voittaja valittu.

4.1  
Kaupunkilähtöinen  
case Keskustakirjaston kaverit 

Keskustakirjasto on rakennus- ja kehityshanke, 
joka on ollut vireillä jo pitkään. Vuonna 2013 rat-
kesi kirjaston arkkitehtuurikilpailu, mutta jo si-

tä ennen oli kaupunkilaisilta kysytty mielipiteitä ja 

ideoita minkälaisen kirjaston he haluaisivat. Vuoden 
2015 alussa kaupunginhallitus päätti keskustakirjas-
ton rakentamisesta, ja varsinainen rakennustyö al-
kaa syksyllä. Kirjastoa on suunniteltu ja kehitelty jo 
useamman vuoden ajan, ja erityistä prosessissa on ol-
lut sen vahva kaupunkilaiset mukaan ottava ote. Kau-
punkilaiset ovat päässeet mukaan paitsi ideoimaan 
kirjaston palveluja ja tiloja, myös esimerkiksi päättä-
mään konkreettisesti rahasta osallistuvan budjetoin-
nin projektissa. (Keskustakirjasto 2017 n.d.)

Keskustakirjaston suunnittelussa on tehty monia 
osallistavia projekteja, joihin on haettu kaupunkilais-
ten näkemystä siitä minkälaisen kirjaston he halua-
vat. Yksi näistä on syksyllä 2014 toteutettu ”Keskusta-
kirjaston kaverit” -projekti, jossa joukko kaupunkilai-
sia osallistui tiiviisti kirjaston kehittämiseen kolmen 
kuukauden ajan osallistuen eri teemojen ympärille 
toteutettuihin työpajoihin sekä myös verkossa. Kes-

Kuva 18
Keskustakirjaston kaverien haku.
Screenshotit:  
www.keskustakirjasto.�, facebook.com
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kustakirjaston kaverit -projektiin haettiin mukaan ja 
hakemusten perusteella projektiin valittiin 28 hen-
gen monipuolinen joukko ihmisiä. (Keskustakirjas-
ton kaverit – tekeminen edellä tuloksiin n.d.) 

Keskustakirjaston kaverit -projektin tarkoitukse-
na oli luoda uutta asiakaskehittäjäyhteisön avulla, 
ja se nojasi vahvasti palvelumuotoilun periaatteisiin 
hyödyntäen sen toimintatapoja ja työkaluja, esimer-
kiksi palvelupolkuja, erilaisia lomakkeita ja prosessi-
kuvauksia joita oli räätälöity tilanteeseen sopiviksi. 
Lisäksi käytettiin erilaisia visualisointikeinoja, esi-
merkiksi legoja ja sarjakuvia. (Miettinen 2015a.) 

Palvelumuotoilu ja osallistuva suunnittelu toimi-
vat kuitenkin monin paikoin samalla tavalla ja hyö-
dyntävät samankaltaisia menetelmiä, sekä painotta-
vat käyttäjien osallistumista (Holmlid 2009), joskin 
palvelumuotoiluprojektin lopputuloksena on yleen-
sä uusi prosessi tai esimerkiksi palvelukuvaus, ei-
kä valmis fyysinen tuote. Keskustakirjaston kaverit 
-projektissa on suunniteltu sekä kirjaston fyysisiä ti-
loja että palveluja.

Projekti oli siinä mielessä erilainen kaupunki-
laisten osallistumista hyödyntävä projekti, että osal-
listujat rekrytoitiin siihen mukaan. Haku oli avoinna 
kaikille, mutta sen jälkeen työskentely tapahtui ai-
noastaan projektiryhmän kesken. Rekrytointikam-
panja toteutettiin verkossa Oikotien ilmoitussivulla 
ja Facebook-kampanjana, joka olikin varsin menes-
tynyt. Rekrytointi-ilmoitus oli työpaikkailmoituk-
sen kaltainen ja kaupunkilaisten tuli tehdä oma ha-
kemuksensa jossa he perustelevat haun syytä ja ker-
tovat osaamisestaan ja vahvuuksistaan. Tämä johtui 
siitä että tavoitteena oli koota monipuolinen joukko 
ihmisiä joilla kuitenkin olisi jonkinlaista tietämystä 
ja ennen kaikkea kiinnostusta johonkin neljästä etu-
käteen määritellystä työskentelyteemasta. (Mietti-
nen 2015a.)

Aiemmin vallalla on ollut ajatus siitä, että vastaa-
vien projektien osallistujajoukon tulisi olla täysi lä-
pileikkaus kaupungin väestöstä, mutta siitä on osit-
tain luovuttu ja siirretty painopistettä osallistujien 
kiinnostuksen ja osaamisen suuntaan – joskin toki 
eri näkökantoja ja taustoja on pyritty myös huomioi-
maan. Myös esimerkiksi ääripäitä edustavilta henki-
löiltä voidaan saada hyvinkin kiinnostavia näkökul-
mia. (Miettinen 2015a.) 

Vastaavaa ajatusta ns. pioneereista toteutimme 
myös KaToHan-projektissa työkalusetin luomisen 

yhteydessä: pohjatyönä työkalusetille haastattelim-
me kaupunkiaktiiveja ja kartoitimme heidän käy-
täntöjään, koska oletimme heillä olevan erityistä 
tietämystä ja kiinnostusta käsillä olevaan aiheeseen, 
olevan niin sanotusti etujoukkoa aiheen käsittelys-
sä (Laakso et al. 2014, 8). Niin sanottujen pioneerien 
kanssa työskentelyn voidaankin ajatella helpottavan 
kehittelytyötä, kun osallistujajoukon ei tarvitse olla 
niin suuri eikä aiheeseen perehtyminen vaadi kovin 
pitkää aikaa. Pioneerit usein osaavat katsoa aihetta 
myös useammasta eri näkökannasta, koska he ovat 
itse käsitelleet asiaa jo aiemmin ja ehkä myös laa-
jemmin.

Miettisen mukaan tärkeää oli jo hakuvaiheessa 
kertoa, miten pitkään projekti kestää; tässä tapauk-
sessa kyse oli kolmen kuukauden työskentelyjak-
sosta. Projektin aikataulu vaikuttaa monella sitou-
tumiseen. (Miettinen 2015a.) Erityisesti paljon aikaa 
ja sitoutumista vaativissa, työpajatyöskentelyä hyö-
dyntävissä projekteissa kesto onkin hyvä määritellä. 
Aikataulutus auttaa myös muutenkin hallinnoimi-
sessa ja päämäärään keskittymisessä, sillä jos min-
käänlaista deadlinea ei ole määritelty, saattaa pro-
sessi venyä loputtomiin. 

Kaupunkilaislähtöisessä osallistumisessa tai esi-
merkiksi sosiaalisen median ympäristössä harvem-
min puhutaan yhdessä tekemisestä projekteina, saa-
ti niiden kestoista: kaupunkilaiset osallistuvat itsel-
leen sopivalla aikataululla ja tavalla, niin kauan että 
jotain saadaan aikaan tai vain hetkellisesti. Voidaan 
kuitenkin miettiä olisiko ainakin jonkinlaisesta aika-
tauluttamisesta hyötyä myös kaupunkilaislähtöises-
sä toiminnassa, varsinkin jos tähdätään konkreetti-
siin tuloksiin.

Sosiaalisen median tärkeys korostui alusta as-
ti Keskustakirjaston kaverit -projektissa, vaikkei si-
tä projektissa alun jälkeen suuremmin hyödynnetty-
kään. Suurin osa varteenotettavista hakemuksista tu-
li Facebookissa toteutetun kampanjan perusteella, ja 
työpajojen välillä tapahtunut keskustelu kanavoitui 
sinne vaikka projektin omallakin verkkosivulla oli-
si voitu käydä keskustelua. Kavereille ei kuitenkaan 
tehty omaa suljettua Facebook-ryhmää, ja sen Miet-
tinen toteuttaisi nyt toisin. Monet projektin osallis-
tujat olisivat olleet motivoituneita työskentelemään 
työpajojen välilläkin jos siihen olisi ollut helppo 
mahdollisuus, esimerkiksi juuri Facebookissa, jossa 
he muutenkin viettivät aikaa. Kirjastossa oli ajateltu, 
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ettei projektia haluttu liikaa ohjailla tai osallistujia 
kuormittaa ja siksi ryhmä jätettiin luomatta. (Miet-
tinen 2015a.) Osallistujat kuitenkin kokivat että par-
haat ideat tulivat työpajojen välillä ja usein ne ehti-
vät jo unohtua kun niitä ei voinut helposti kirjata tai 
viedä eteenpäin saman tien (Miettinen 2015a; Serko-
salo 2015).

Perinteisten kasvokkain tapahtuneiden työpajo-
jen lisäksi osallistujilla teetettiin verkkotehtäviä, jot-
ka julkaistiin Keskustakirjaston verkkosivulla ja jaet-
tiin Facebookissa. Tässäkin yhteydessä Facebook ko-
rostui alustana, sillä keskustelu tehtävistä käytiin 
nimenomaan jaetun tehtävän kommenttikentässä, 
ei verkkosivulla jossa itse tehtävä sijaitsi. Verkko-
tehtävien tavoitteena oli löytää esimerkiksi ideoita, 
joita voitaisiin käsitellä työpajoissa eteenpäin. Teh-
tävät olivat yksinkertaisia ja kysymykset melko yk-
sityiskohtaisia, jotta vastaaminen olisi verkkoympä-
ristössä helppoa ja nopeaa. (Miettinen 2015a, 2015b.) 
Verkkotehtävät jäivät kuitenkin helposti muiden kii-
reiden takia vähemmälle panostukselle, vaikka osal-
listujat muuten olivatkin sitoutuneita projektiin (Sa-
lo-Toyoki 2015; Serkosalo 2015). 

Osallistujien motivaation ylläpitämisen kannal-
ta oli tärkeää pitää projekti tarpeeksi avoimena muu-
toksille. Työskentely toteutettiin neljässä eri teemo-
jen ympärille kootussa ryhmässä. Varsinkin alussa 
panostettiin osallistujien kuuntelemiseen jotta jokai-
selle ryhmälle löydettäisiin heitä kiinnostavat aiheet 
käsiteltäviksi. Esimerkiksi yksi erään ryhmän kanssa 
käsiteltäväksi ajateltu teema jätettiin kokonaan käsit-
telemättä, kun todettiin ettei se kiinnostanut osallis-
tujia ollenkaan. (Miettinen, 2015a.)

Jokaisessa ryhmässä mukana oli 2–3 fasilitaatto-
ria, joista yhden tehtävä oli ennen kaikkea keskittyä 
dokumentoimaan työskentelyä. Lisäksi Virve Mietti-
nen seurasi ja fasilitoi työpajojen kaikkea toimintaa, 
mutta yksityiskohtaisemmat tiedot ryhmien työs-
kentelystä hän sai vain dokumentoinnin kautta, josta 
johtuen sen merkitys oli siis erittäin suuri. Ryhmien 
fasilitaattorit olivat kirjastojen henkilökuntaa, joille 
oli järjestetty erillistä koulutusta fasilitoimiseen. Kai-
ken kaikkiaan fasilitaattorien rooli oli projektissa tär-
keä, sillä usein kun työskentely lähtee käyntiin, do-
kumentointi unohtuu ja jälkikäteen sen tekeminen 
on hankalaa tai jopa mahdotonta. (Miettinen 2015.)

Miettisen mukaan asiakkaiden (kaupunkilaisten) 
mukaan ottaminen kehitysprojektiin kannattaa esi-

merkiksi uusien ideoiden saamiseksi, mutta myös 
testaamaan ja pilotoimaan, ja esimeriksi tuomaan 
syvempää asiakasymmärrystä. Fasilitoijien ja pro-
jektin vetäjän tehtävänä on luodata tuota tietoa kehi-
tyskohteeseen. Asiakkaiden kanssa yhdessä toteute-
tuilta projekteiltakin voidaan odottaa hyviä tuloksia, 
jos vain fasilitaattorit ovat mukana ja pystyvät tuke-
maan prosessia hedelmälliseen muotoon. Keskusta-
kirjaston kohdalla koko kirjaston kehitysprojekti oli 
jäljessä aikataulusta kun Kaverit-projekti alkoi, ei-
kä kirjaston varsinaista palvelumuotoilua oltu pääs-
ty aloittamaan. Miettisen ja muun tiimin piti siis it-
se luoda esimerkiksi vaatimusmäärittelyä ja tarkem-
paa palvelukuvausta, jotta Keskustakirjaston kaverit 
-projekti saatiin alkuun ja eteenpäin konkreettisem-
malle tasolle. (Miettinen, 2015.)

Kuten todettu, Keskustakirjaston kaverit -projek-
tia olisi voinut viedä toteutettua enemmänkin sosi-
aaliseen mediaan. Sosiaalisesta mediasta puhuttaes-
sa Miettinen (2015a) nostaa kuitenkin esiin verkko-
keskustelun ja kasvokkain tapahtuvan keskustelun 
eroavaisuuksia, kuten esimerkiksi asioiden helpon 
kärjistymisen ja usein negatiivissävytteisen keskus-
telutyylin. Myös Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryh-
mässä tiedostetaan tämä ja sitä on pyritty huomioi-
maan esimerkiksi säännöissä ja moderointilinjauk-
sissa (Oja 2015; Särelä 2015). 

Keskustakirjaston kaverit oli Miettisen mukaan 
onnistunut projekti monellakin tapaa. Aikataulutus 
onnistui sikäli, että kaikilla osapuolilla oli tarpeek-
si aikaa syventyä aiheisiin, joka tuotti laadullises-
ti parempia tuloksia. Kaverit-porukan innostuksen 
ja motivaation ylläpito mahdollistaa myös jatkossa 
kaupunkilaisten mukaan ottamisen, joka koetaan 
arvokkaana voimavarana. Projektille onkin toden-
näköisesti tulossa syksyllä 2015 jatkoa, mutta laa-
jemmalle yleisölle ja enemmän verkkoympäristöön 
painottuen. Tässäkin innostunut ja sitoutunut ydin-
joukko on keskiössä vaikka projekti olisikin avoin 
kaikille, sillä heidän kauttaan saadaan helpommin 
innostettua taas uusia osallistujia mukaan. (Mietti-
nen 2015a.)

Kaupunkilaisten osallistumisen suhteen Mietti-
nen toteaa huomanneensa viimeisen kolmen vuoden 
aikana tapahtuneen muutoksen, jota hän nimittää 
uudeksi yhteisöllisyydeksi. Osallistumista tapahtuu 
muuallakin kuin hallinnon kanavissa, ja se on usein 
hauskaa ja vapaamuotoista, ja painottuu esimerkiksi 
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erilaisiin tapahtumiin. Onkin tärkeää löytää yhtymä-
kohtia kaupunkilaisten omaan elinpiiriin, jotta osal-
listumista voi lisätä. On myös tärkeää viestiä, mihin 
kaikkeen voi vaikuttaa, jolloin pettymyksiltä voidaan 
paremmin välttyä. Tässä kaikessa auttaa avoimuus ja 
hyvä viestintä. (Miettinen 2015a.)

4.1.1  
Keskustakirjaston kaverit  
– huomioita haastatteluista

Keskustakirjaston kaverit -projektiin hakeudut-
tiin paitsi uteliaisuudesta, myös innostuksesta 
päästä vaikuttamaan itselle tärkeään aiheeseen 

(Salo- Toyoki 2015; Serkosalo 2015). Ilmoituksen mo-
lemmat haastateltavani löysivät Facebookin kautta. 

Projektissa toimittiin pienryhmissä, ja se nähtiin 
osallistumista tukevana asiana: persoonaerojen ta-
kia osallistuminen voi lähteä monella tavalla käyn-
tiin: toisille osallistuminen tarkoittaa ensin tarkkai-
lua ja hitaampaa alkua, kun taas toiset voivat hypä-
tä suoraan mukaan keskusteluun. (Salo-Toyoki 2015; 
Serkosalo 2015.) 

Anna Salo-Toyoki kuvasi työpajojen ja koko pro-
jektin tavoitteita alusta asti erittäin selkeästi mää-
ritellyiksi ja viestityiksi, kun taas Laura Serkosalon 
mukaan tavoitteet olivat ”ihanan auki”, jolloin luo-
vuus sai kukoistaa vapaasti (Salo-Toyoki 2015; Ser-
kosalo 2015). Tähän on voinut olla syynä toisaalta 
eri ryhmien fasilitaattorien henkilöerot ja erilainen 
ote työskentelyyn, toisaalta myös osallistujien hen-
kilökohtainen näkemys siitä että miten tavoitteet 
ylipäänsä kannattaisi määritellä ja viestiä eteen-
päin.

Projektin pituus oli määritelty jo alusta asti ja 
kerrottu hakuvaiheessa, joten osallistujat ovat jo il-
moittautuessaan tienneet mihin sitoutuvat. Salo-To-
yoki ja Serkosalo kävivätkin kaikissa työpajoissa, 
mutta molemmat myönsivät että verkkotehtävät tu-
livat tehtyä kiireessä esimerkiksi työkiireiden takia 
(Salo-Toyoki 2015; Serkosalo 2015). Verkossa työs-
kentelylle ominaista ovatkin omaehtoiset työskente-
lyajat – hyvässä ja pahassa: työpajat tulee merkittyä 
kalenteriin, mutta verkkotehtäviä ei niiden luonteen 
takia ehkä merkitse samalla tavalla, jolloin ne voivat 

jäädä paitsioon. Ehkä myös verkkotehtäviin suhtau-
tuminen on erilaista, niihin mahdollisesti sitoutuu 
eri tavalla kuin kasvokkain työskentelyyn. 

Kuten jo aiemmin pohdin, verkkoympäristössä 
toimiessa aikataulutusta on syytä miettiä: jonkinlai-
nen aikataulu voisi hyödyttää koska se määrittää ra-
jat tekemiselle, mutta liian tiukkaan määriteltynä se 
saattaa karsia osallistujia. Toisaalta myös verkossa ja 
erityisesti sosiaalisessa mediassa vuorovaikutuksen 
tahti on todella nopea ja pois näkyvistä painuneet 
asiat unohtuvat helposti uusien tullessa tilalle – eli 
aikataulu tavallaan muodostuu itsestäänkin ihmis-
ten kiinnostuksen mukaan. Fried rich ym. toteavat-
kin artikkelissaan, että aktiivisinta osallistuminen 
sosiaalisessa mediassa on heti aloituksen (tehtävä-
nanto tai muu keskustelunaloitus) jälkeen, ja ajan 
myötä se hiipuu kunnes unohtuu lähes kokonaan 
(Friedrich et al. 2012).

Keskustakirjaston kavereilla ei ollut erillistä so-
siaalisen median kanavaa käytössään projektin aika-
na, vaikka sitä moni toivoi: sinne olisi voinut kirja-
ta mieleen nousseet ideat ja jatkaa keskustelua työ-
pajojen välilläkin. Serkosalo (2015) kuitenkin pohti, 
että sosiaalisen median ulottuvuus oli ehkä jätetty 
ihan tarkoituksella hyödyntämättä, etteivät innok-
kaat osallistujat käsittelisi aiheita loppuun jo ennen 
työpajoja. 

Projektin fasilitointia kiiteltiin. Pidettiin hyvänä 
että joku muu teki dokumentaatiota, niin keskuste-
lu ei katkennut tai ajatus hävinnyt, vaan sai keskittyä 
ideoimaan ja kehittämään muiden kanssa. Tekemi-
nen koettiin vapaamuotoisena, eikä siinä ollut liikaa 
reunaehtoja rajoittamassa luovuutta. Fasilitaattorin 
tehtäväksi jäi poimia olennaisuudet keskustelusta, 
vetää asioita yhteen ja huolehtia projektin etenemi-
sestä oikeaan suuntaan. (Salo-Toyoki 2015; Serkosalo 
2015.) Fasilitaattorien – jotka olivat tehtävään koulu-
tettua kirjaston henkilökuntaa – tietämys aiheesta oli 
myös osallistumisen tukena (Salo-Toyoki 2015). 

Salo-Toyoki (2015) pohti osallistumista ja sen aito-
utta ja koki sen vaarallisenakin alueena: osallistumi-
sen lisääminen voi hyvin lipsahtaa myös PR:n puo-
lelle, jos se ei johda mihinkään konkreettiseen. Siinä 
mielessä julkinen hanke kuten Keskustakirjasto – tai 
kaupunkilaislähtöinen projekti – on hänen mukaan-
sa selkeämpi, kun tavoitteena ei ole pelkästään mah-
dollisimman suuri julkisuus tai liikevoitto.

Työpajatyöskentely mahdollisti Serkosalon mu-
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kaan enemmän pienessä ajassa, koska kasvokkain 
tutustuminen sujuu nopeammin ja väärinkäsityk-
siä tapahtuu vähemmän kuin verkkokeskusteluissa. 
Myös tunteet ovat paremmin näkyvillä ja luettavissa, 
ja muiden osallistujien innostus ruokkii omaa innos-
tusta. Verkossakin voitaisiin päästä vastaavaan tilan-
teeseen, mutta se vaatisi melko varmasti enemmän 
aikaa. (Serkosalo 2015.)

Itse projektin ja prosessin palkitsevuus oli suurin 
palkinto Keskustakirjaston kaverit -työskentelystä, 
mutta silti molemmat haastateltavat mainitsevat esi-
merkiksi joululahjat ja pienet muistamiset. Projek-
tissa vastikkeellisuus koettiin tärkeänä, oli se sitten 
kiitoksia, arvostusta ja siitä viestimistä tai fyysinen 
lahja. (Salo-Toyoki 2015; Serkosalo 2015.) Myös kir-
jastolaisten innostus näkyi, tarttui ja oli palkitsevaa. 
Tärkeänä pidettiin myös ”vaikuttamis�ilistä”, eli sitä 
että oma panos oikeasti huomioitiin, joskin samalla 
tulevan Keskustakirjaston valmistuminen jännittää: 
näkyisikö oma kädenjälki siellä todella? (Salo-Toyo-
ki 2015.)

4.2  
Kaupunkilaislähtöinen case  
Lisää kaupunkia Helsinkiin

Lisää kaupunkia Helsinkiin on Facebookissa toi-
miva ryhmä, jossa on tällä hetkellä lähes 7 800 jä-
sentä (viitattu 13.8.2015). Määrä kasvaa jatkuvas-

ti. Ryhmässä käydään keskustelua kaupunkisuun-
nittelusta ja kaupungin kehittämisestä: asumisesta, 
kaupunginosista, joukkoliikenteestä ja liikkumises-
ta, kaavoituksesta, julkisista rakennuksista, asunto-
politiikasta ja kaikesta aiheeseen liittyvästä.

” Tämä ryhmä on kaikille niille, joiden mielestä Helsin-
gin seudulla on aivan liian vähän oikeaa kaupunkia. Ti-
heästi rakenne�uja kerrostalokor�eleita, joiden kivijalat 
ovat pikkuliikkeitä täynnä ja joissa on sopivasti puistoja 
luomassa kaupunkilaisille kohtauspaikkoja. 

Haluamme, e�ä vuonna 2100 jengi sanoo kuinka 
20-luvulla tehtiin hyvää kaupunkia.” (Lisää kaupunkia 
Helsinkiin n.d.)

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän perusti Mik-
ko Särelä vuonna 2009. Haastattelin Särelää ryhmän 
perustamiseen liittyvistä asioista, ryhmän vuorovai-

Kuva 19
Screenshot: Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -Facebook-ryhmä

kutuksesta ja sen kehittymisestä sekä tulevaisuuden 
ideoista ja ajatuksista. 

Ryhmän perustamisen vaikuttimena oli Helsingin 
asuntopula, Särelän oma kiinnostus aiheeseen ylei-
semminkin, sekä tuntuma siitä että aihe saattaisi kiin-
nostaa muitakin. Aiemmin aiheeseen liittyvää kes-
kustelua oli käyty esimerkiksi Vihreiden pitkän linjan 
poliitikko Osmo Soininvaaran blogin kommenttio-
siossa erityisesti muutaman aktiivisen kommentoijan 
voimin. Näiden aktiivien kanssa käydyn sähköposti-
kirjeenvaihdon jälkeen Särelä perusti ryhmän ja kes-
kusteluja alettiin käydä siellä. (Särelä 2015.) 
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Facebook valikoitui Lisää kaupunkia Helsinkiin 
-ryhmälle alustaksi helppouden vuoksi – sekä käyt-
täjien että ylläpitäjän näkökulmasta: käytännös-
sä kaikki olivat jo valmiiksi Facebookissa, ja toisaal-
ta esimerkiksi keskustelufoorumin perustaminen ja 
ylläpito olisi ollut huomattavasti työläämpää. Blo-
gialusta taas koetaan sosiaalisuudestaan huolimat-
ta enemmänkin yhden ihmisen kenttänä, kun Face-
book on yhteisöllinen alusta. (Särelä 2015.)

Särelä luonnehtii ryhmää ennen kaikkea poliitti-
seksi keskusteluryhmäksi, ja sen pääpyrkimyksenä 
on saada aikaan asioita, ei vastustaa kehitystä. Alusta 
asti Särelän tavoitteena on ollut saada aikaan ryhmä, 
jossa monimutkaisistakin asioista voidaan puhua yk-
sinkertaisesti. Ryhmän puhetavan muokkaaminen 
on ollut tietoista, muttei suunnitelmallista, ja se on 
tapahtunut käytännössä kokeilemalla. Esimerkkinä 
Särelä mainitsee keskustelun kaupunkibulevardeis-
ta, joka vuonna 2011 ei edennyt, koska siitä puhuttiin 
liikennekysymyksenä, mutta kun keskustelu samas-
ta aiheesta tuotiin uudelleen esiin asuntokysymyk-
senä, se saikin innostuneen vastaanoton ja asia alkoi 
edetä – jopa niin pitkälle, että se on nyt otettu käsitte-
lyyn myös uuden yleiskaavan suunnittelun yhteydes-
sä. Pitkällä aikavälillä ryhmän tavoitteena, ja vieläpä 
hyvin mahdollisena sellaisena, on lisäksi tuottaa ym-
märrystä siitä, että verkkoympäristössä voidaan käy-
dä hyvinkin laajoja ja syviä keskusteluja, jotka joh-
tavat toimintaan tai muutokseen reaalimaailmassa. 
(Särelä 2015.)

Poliittisuus näkyykin ryhmän toiminnassa ja 
agendassa, vaikka keskustelua käydäänkin mones-
ta eri näkökulmasta ja joukkoon mahtuu monien eri 
puolueiden edustajia. Kaupunkisuunnittelun pää-
tökset ovat kuitenkin pääsääntöisesti poliittisia pää-
töksiä, ja ryhmä pyrkii vaikuttamaan juuri niihin. 
Ryhmän tavoite on selkeästi määritelty ja jo siinä tuo 
poliittisuus näkyy: tavoitteena on luoda lisää kau-
punkimaista kaupunkia, joka tässä kontekstissa tar-
koittaa esimerkiksi tiiviimpää asumista, vähemmän 
henkilöautoja ja enemmän julkista liikennettä, pol-
kupyöräilyä ja kävelyä, enemmän yhteisöllisyyttä ja 
tilaa viettää aikaa kodin ulkopuolellakin.

Toiminta ryhmässä perustuu pääasiassa keskus-
teluille, joita täydennetään esimerkiksi linkein, kart-
taluonnoksin ja valokuvin. Ryhmän aktiivijäsenistä 
moni kirjoittaa lisäksi omaa blogia, ja moni keskus-
telu päätyykin aiheeksi blogikirjoituksille, joissa voi 

Facebook-keskustelua syvemmin taustoittaa aihei-
ta, ja johon voi jatkossa aiheesta keskustellessa vii-
tata. Lisäksi alusta asti on järjestetty kuukausittaisia 
tapaamisia joissa on puhuttu asiaa mutta myös viih-
dytty: nämä ovat auttaneet ryhmän hengen ja kes-
kustelukulttuurin luomisessa. Lähes 8 000 jäsenen 
ryhmässä on aktiivisia keskustelijoita satoja, live-ta-
paamisissa käy säännöllisesti joitain kymmeniä hen-
kilöitä. (Särelä 2015.)

Ryhmän moderointi, eli valvonta tai ylläpito on 
tehokasta ja perustuu ryhmässä nähtävillä oleviin 
sääntöihin jotka on kirjoitettu jo ryhmän perustami-
sen yhteydessä. Monet ylläpitäjistä/moderaattoreista 
ovat kokeineita ja aiemmin moderoineet esimerkik-
si keskustelufoorumeja, ja lisäksi he käyvät yhteistä, 
suljettua keskustelua moderoinnista ja esimerkik-
si yksittäistapausten hoitamisesta. Moderointia teh-
dään laadullisin perustein, eikä valvonta ole siksi ta-
saista: ryhmän jäsenillä halutaan säilyttää valta toi-
mia itse, ja toiminta halutaan pitää aidosti alhaalta 
ylöspäin -suuntaisena. ”Tarvitaan rii�ävän vähän riit-
tävää ohjausta.” (Särelä 2015.)

Keskustelujen sujuvuus on yleisesti kaikkien ryh-
mäläisten vastuulla, mutta moderoinnin lisäksi kes-
kustelua pyritään erikseen vielä fasilitoimaan. Mo-
deraattori ei ole kuitenkaan yhtä kuin fasilitaattori, 
vaan jokainen ryhmäläinen voi Särelän mukaan toi-
mia fasilitaattorina, esimerkiksi kiinnittämällä huo-
miota siihen minkälaisia keskustelunavauksia tekee, 
sekä miten kommentoi ja ylläpitää muita keskuste-
luja. Ylläpito pyrkii lisäksi fasilitoimaan keskuste-
luja niin, että keskusteluilmapiiri pysyisi mukava-
na ja kannustaisi myös hiljaisempia osallistumaan, 
käytännössä esimerkiksi avaamalla helpompia kes-
kusteluja, kuten esimerkiksi minkälaisista paikoista 
kaupungissa pidetään; tällaiseen on kenen tahansa 
helppo tarttua ja ilmaista oma mielipiteensä ilman 
erityistä asiantuntemustakin. (Särelä 2015.)

Fasilitointiin liittyen keskustelimme Särelän 
kanssa myös erilaisista työkaluista, esimerkiksi kort-
tipakoista, joita usein käytetään reaalimaailmassa 
tapahtuvissa kehittely- ja suunnitteluprosesseissa. 
Facebookiin vastaavaa ajatusta voisi tuoda esimer-
kiksi varta vasten ryhmää ajatellen kehitetyllä ”tar-
ra”setillä (stickers), jota voisi käyttää keskustelun he-
rättelyyn ja ohjailemiseen. 

Facebookin toiminnallisuudet muuttuvat aika 
ajoin, eikä se ole välttämättä optimaalinen suurten ja 
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monia osallistujia keräävien keskustelujen alustaksi, 
koska tahti saattaa olla hyvinkin nopea: keskustelu-
navaukset jotka eivät heti kerää kommentteja katoa-
vat näkyvistä hyvinkin nopeasti. Palvelun hakutoi-
mintoa on vuosien varrella kehitetty ja se toimii nyt 
Särelän mukaan huomattavasti paremmin kuin ryh-
män alkuaikoina. Toimiva haku helpottaa huomatta-
vasti suuressa ja aktiivisessa ryhmässä keskustelua, 
kun samasta aiheesta ei ainakaan periaatteessa ava-
ta keskusteluja uudelleen ja uudelleen edellisen kes-
kustelun pudottua muiden alle. (Särelä 2015.)

Foorumialustaan verrattuna Facebookista puut-
tuu kuitenkin Särelän mukaan tiettyjä moderointia 
helpottavia toimintoja, kuten esimerkiksi keskuste-
lujen sulkeminen, joka välillä keskustelun kuumen-
tuessa on tarpeen. Tällä hetkellä keskustelun sulke-
minen toteutetaan ryhmässä niin, että moderaattori 
kertoo keskustelun olevan suljettu, ja että kaikki uu-
det kommentit poistetaan. Keskusteluja joudutaan 
aika ajoin sulkemaan esimerkiksi liian tunteita nos-
tattavista aiheista, joista kaikki rakentava on jo sanot-
tu. Sitä on käytetty esimerkiksi Malmin lentokenttää 
koskevassa ketjussa. Toisaalta taas Facebookin toi-
minnallisuuden ansiosta ryhmän markkinointi hoi-
tuu käytännössä itsestään, kun ryhmään tehdyt kom-
mentit näkyvät myös tekijöiden kontaktien feedissä. 

Voisi olettaa, että yhteisesti editoitavat dokumen-
tit Google Docsin tapaan – tai jopa sitä hyödyntäen 
– olisivat hyödyllisiä yhteisiä suunnitelmia ja luon-
noksia tehtäessä. Särelä kuitenkin toteaa, että useim-
miten yksi henkilö aloittaa esimerkiksi tekemällä 
kaavion tai muun visualisoinnin jostain aiheesta, ja-
kaa sen ryhmään ja muokkaa sitä itsenäisesti kom-
menttien perusteella, tai erikseen kutsuu muita mu-
kaan jatkokehittelemään asiaa. Muiden alustojen 
käyttäminen Facebookin rinnalla koetaan osittain 
myös hankalaksi, varsinkin jos se vaatii erillistä re-
kisteröitymistä. Mahdollisena kiinnostavana erillise-
nä alustana Särelä kuitenkin mainitsee kartta-alus-
tan, johon voisi tehdä yhteisesti merkintöjä ja jota 
voisi moderoida, joskin vastaavan käyttäminen nos-
taa aina osallistumiskynnystä koska se vaatii oman-
laistaan osaamista.

Sosiaalisen median hyväksi puoleksi voidaan las-
kea se, että keskustelut tallentuvat suoraan kirjalli-
sessa muodossa. Kuitenkaan järjestelmällistä doku-
mentaatiota prosesseista ei tehdä eikä onnistumisia 
ole siitä syystä välttämättä helppo toistaa. Lisäksi Sä-

Kuva 20
Erilaisia 
visualisointeja
Screenshot: 
tolkku.blogspot.� 
/2012/04/
ilmanlaatu-ei-
parane-eika-melu 
-vahene.html
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Kuva 21
Ryhmässä toteute iin tämän aloituksen 
pohjalta vastine HS:n artikkeliin.
Screenshot: Lisää kaupunkia Helsinkiin 
-Facebook-ryhmä

relä mainitsee ryhmässä olevan paljon hiljaista tietoa 
eri aiheista, jota ei saada riittävän tehokkaasti hyöty-
käyttöön. Esimerkiksi keskustan kävely-ympäristön 
kehittämisaiheen kannalta olisi hyödyllistä, jos olisi 
jokin aiemmin hyväksi todettu polku jonka mukaan 
voisi aihetta nostaa esiin: millä tavalla aiheesta tuli-
si puhua ja missä välissä jotta saataisiin aikaan hyviä 
tuloksia. Monet prosessit voivat Särelän mukaan ol-
la jopa vuosien prosesseja, joissa ei ole yhtä päätös-
pistettä. Toki tässäkin tulee aina vastaan osallistuji-
en ajankäyttö, joka usein on rajoittavampi tekijä kuin 
tietämys aiheesta tai osaaminen vetää keskusteluja. 
(Särelä 2015.)

Ryhmän toiminnan prosessia ei ole juurikaan 
mietitty tai varsinkaan visualisoitu. Särelä kuitenkin 
kuvailee vaiheita seuraavasti:

1Etsitään hyödyt laajasti, lähteisiin perustuen, sekä 
vastaukset eri argumentteihin monelta kantilta.

2Minkä syiden takia näin ei ole jo tehty, esim. vir-
kamiehet, säännöt, toimintakulttuuri jne.

3Visualisoidaan esteiden typeryys, kuten esimer-
kiksi Tolkku-blogin kirjoituksessa ”Ilmanlaatu ei 

parane eikä melu vähene”, jossa on esitetään monta 
erilaista visuali sointia (ks. kuva 20).

Visualisointi on tärkeää toteuttaa sellaisella taval-
la tai sellaisesta näkökulmasta että ihmiset ymmär-
tävät sen. Kuvien ja graa�en lisäksi voisi esimerkiksi 
toteuttaa live-visualisointeja, jos kyseessä on vaikka-
pa tilanne jossa halutaan näyttää miten hienosti Poh-
jois-Esplanadi toimisi kävelykatuna. (Särelä 2015.)

Keskustelukulttuuri ryhmässä on yleisesti ottaen 
asiallinen, vaikka provosoitumistakin tapahtuu var-
sinkin tunteita herättävien aiheiden yhteydessä. Tätä 
on kuitenkin pyritty estämään säännöillä, joiden mu-
kaan esimerkiksi sarkasmi on kiellettyä koska verk-
kokeskusteluja luetaan yleensä eri tavalla kuin kas-
vokkain keskustelua. (Särelä 2015.)

Särelän mukaan ryhmä on niin onnistunut, kos-
ka sillä on ennen kaikkea selkeä visio, joka on yhtä 
kuin ryhmän nimi. Suurtakin ihmisjoukkoa on hel-
pompi innostaa aktiivisuuteen kun on jokin yhtei-
nen päämäärä ja suunta johon pyritään. Ryhmäläi-
sillä ei kuitenkaan ole yhtä selkeää näkemystä että 
minkälaista kaupunkia tulisi kehittää, mutta yhtei-
nen nimittäjä on osallistujille mielipide siitä että li-
sää kaupunkia kuitenkin tulisi saada. Esimerkiksi 
korkeaan rakentamiseen liittyen on käyty paljonkin 
kiivasta keskustelua puolesta ja vastaan, eikä sii-
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tä ole ryhmässä olemassa yksimielistä näkemystä. 
(Särelä 2015.)

4.2.1 Havaintoja

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän aktiivisel-
le seurantajaksolle 15.6.–5.7. mahtui mukaan 
muun muassa paljon keskustelua herättäneen 

Guggenheim-museon arkkitehtuurikilpailun voitta-
jan julkistaminen, keskustelua heinäkuun alkupäivi-
nä aukeavasta kehäradasta ja Hanasaareen hiilikasan 
tilalle 2020-luvulla rakennettavasta uudesta asuina-
lueesta. Lisäksi ryhmän ulkopuolinen, pienempi ryh-
mä julkaisi oman suunnitelmansa ”Herttoniemen yri-
tysalueen ja Roihupellon alueen tulevaisuus. Läpikul-
kualueista kiehtovaksi kaupungiksi.” 

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä perustuu kes-
kustelulle. Toimivimmat ja eniten vastauksia kerää-

vät keskustelunavaukset ovat pääsääntöisesti linkke-
jä artikkeleihin tai esimerkiksi hyvin otsikoituihin ja 
kuvitettuihin blogikirjoituksiin.

Havainnointijaksolleni osui myös ryhmäläis-
ten yhdessä toteuttama mielipidekirjoitus Helsin-
gin Sanomiin. Kirjoitus käsitteli kaupunkibulevar-
deja, ja oli vastine aiemmin samalla viikolla jul-
kaistulle Helsingin Sano mien artikkelille aiheesta. 
Keskustelu avattiin linkittämällä HS:n artikkeli ja 
suoraan ehdottamalla että pitäisikö artikkeliin kir-
joittaa vastine (ks. kuva 21). Keskustelu keräsi run-
saasti kommentteja joista yksi keskustelun osal-
listuja kokosi yhteenvedon Google docsiin ja pyysi 
muita muokkaamaan ja lisäämään kommenttejaan 
avoimeen dokumenttiin, joka lopuksi lähetettiin 
Helsingin Sanomiin jossa se julkaistiin yleisönosas-
tokirjoituksena 6.7., kuvassa 22 on julkaistu ylei-
sönosastokirjoitus. Julkaisun jälkipuintina käytiin 
myös keskustelua, ja siellä muun muassa harmitel-
tiin Helsingin Sanomien kolmen kirjoittajan rajoi-

Kuva 22
Ryhmän yhteisesti 
toteu ama 
yleisönosastokirjoitus 
julkaistiin 6.7.2015 
Helsingin Sanomissa.
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tusta yleisönosastoteksteissä: kaikki kirjoittajat ei-
vät mahtuneet mukaan.

Seurantajakson aikana käsiteltiin lukuisia eri ai-
heita pidemmissä ja lyhyemmissä keskusteluissa, 
esimerkiksi vuokrien hintoja, kaavoitusta, kahviloi-
ta ja niiden perustamiseen tarvittavia lupaprosesseja, 
joukkoliikennettä, polkupyöräilyä kaupungissa, Jane 
Jacobsin ajatuksia ja niitä vastaan suunnattua kritiik-
kiä, koko Suomen asuttuna pitämistä, katutaidetta, 
kivijalkakauppoja... 

Kuvia postattiin muutamaltakin ulkomaanmat-
kalta, joissa oli huomattu jotain hyvin tehtyä kau-
punkisuunnittelun saralla. Moni keskustelunavaus 
oli linkki Helsingin Sanomien tai muun median ar-
tikkeliin tai henkilökohtaiseen blogiin.

Keskustelu lentomeluaiheesta poistettiin ylläpi-
don toimesta, koska siinä päädyttiin keskustelemaan 
Malmin lentoasemasta joka on aiheena laitettu jää-
hylle kunnes siitä löytyy jotain uutta sanottavaa. Uu-
si lentomeluaiheinen keskustelu perustettiin ja siitä 
saa keskustella kunhan aiheessa pysytään. 

”Moderaatiosta iltaa. Ketju poiste�iin koska siinä kä-
siteltiin Malmin lentoken�ää joka on aiheena jäähyllä 
kunnes jotain uu�a ilmenee asian tiimoilta. 

Lentomelukeskustelu sallitaan yleisellä tasolla tässä 
ketjussa. Sen sijaan keskustelua ei sallita koskien sitä pi-
täisikö Malmin ken�ä säily�ää tai ei.” Lisää kaupunkia 
Helsinkiin, Juhana Rantavuori, 4 July at 22:53

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän toiminnas-
sa on nähtävissä selvästi aktiivisempi porukka, jotka 
ovat usein mukana eri ”projekteissa”. Projekti-sana 
on lainausmerkeissä siksi, että tämänkaltaisessa va-
paamuotoisessa toiminnassa ei tuota sanaa yleensä 
käytetä vaikka usein toimitaankin projektimaisesti: 
halutaan saada jotain aikaan ja tehdään asioita sen 
eteen enemmän tai vähemmän järjestäytyneesti. 

Vaikka ryhmä on suuri ja aktiivisia osallistujia 
on paljon, tietty joukko nimiä nousevat esiin useis-
sa keskusteluissa. Ryhmässä onkin havaittavissa sel-
keästi ns. sisäpiiri, joka koostuu aktiivisemmista ja 
varsin asiantuntevista osallistujista. On kuitenkin 
todettava, että esimerkiksi ylläpito pyrkii ottamaan 
huomioon ja aktivoimaan myös muita ryhmän jäse-
niä esimerkiksi monen tyyppisiä keskustelunavauk-
sia tekemällä ja kommentoimalla aktiivisesti aloituk-
siin joihin eivät välttämättä niin monet muut tartu.

Kesäkuun viimeisenä päivänä Siltavuorensal-
men ympäristöön järjestetty kävelykatselemus kerä-

Kuva 23
Ryhmän ulkopuolinen pienempi 
ryhmä julkaisi 22.6. suunnitelmansa 
Her oniemen ja Roihupellon 
alueiden kehi ämiseksi. 
Ryhmän toteu ama julkaisu 
löytyy osoi eesta issuu.com/
johannalaukkanen2.
Screenshot: Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -Facbook-ryhmä
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Kuvat 24, 25, 26
Kesäkuussa ryhmä teki kävelyn Silta-
saarensalmen alueelle, tavoi eenaan 
pohtia alueen kehityskohteita.
Screenshotit: Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -Facbook-ryhmä

si Facebookin tapahtuman mukaan 17 osallistujaa. 
Tavoitteena kävelyllä oli miettiä, miten alueesta saa-
taisiin elävämpi ympäristö, esikuvanaan Turun Aura-
joen ranta. Keskustelua ja ideointia oli käyty kävelyn 
aikana paljon ja sitä pyrittiin dokumentoimaan jäl-
kikäteen keräämällä osallistujilta kommentteja. Tä-
män pohjalta yksi osallistuja toteutti karttakuvan, 
johon eri huomiot oli merkitty. Lisäksi keskustelua 
käytiin aiheen viemisestä eteenpäin, ja siihen pyrit-
tiin jopa rekrytoimaan osallistujia eri tehtäviin, ku-
ten valokuvaamaan, visualisoimaan ja suunnittele-
maan. Asia ei kuitenkaan ole heinäkuun aikana vielä 
edennyt. 

Aika ajoin ryhmästä myös irrottautuu pienem-
piä porukoita tekemään omia suunnitelmia tai kan-
nanottoja, esimerkiksi Urban Helsinki -kollektiivi, 
jotka julkaisivat loppuvuodesta 2014 Pro Helsinki 
2.0 varjokaavan vaihtoehtona Helsingin virallisel-
le yleiskaavalle. Työ prosessi sisälsi paitsi työpajoja, 
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myös oman erillisen Facebook-ryhmän keskustelua 
ja sparrausta varten. (Auvinen et al. 2014) 

Viimeisin uusi pienemmän ryhmän aikaansaan-
nos on ”Läpikulkualueista kiehtovaksi kaupungiksi – 
Herttoniemen ja Roihupellon tulevaisuus. Herttonie-
men yritysalueen ja Roihupellon teollisuusalueen vaih-
toehtoinen tulevaisuusvisio.” Valmis suunnitelma ei 
ryhmässä kerännyt valtavaa keskustelua, mutta oli 
mielenkiintoinen avaus yhtä kaikki: ryhmä ihmisiä 
oli alueella järjestetyn keskustelutilaisuuden jälkeen 
päätynyt yhdessä työstämään julkaisun/ehdotuksen, 
joka sisälsi hyvinkin konkreettisia ehdotuksia ja kai-
ken kaikkiaan oli viimeistelty paketti. 

Tämäkin julkaisu on syntynyt pienemmällä poru-
kalla, omassa, erillisessä Facebook-ryhmässä keskus-
tellen ja työpajoissa kasvokkain, mutta erotuksena 
Urban Helsinki -kollektiivista, tämä ryhmä ei saanut 
alkuaan Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän sisältä, 
vaan muodostui kaupunginosan kehittämistilaisuu-
dessa.

Koska Facebookissa käyty keskustelu on teksti-
muotoista, näyttää vallalla olevan ajatus että kaikki 
dokumentoituu suoraan ryhmään. Teoriassa näin ta-
pahtuukin, joskin vanhoihin keskusteluihin voi ol-
la hankalaa palata, esimerkiksi Facebookin hakutoi-
minnon – ja sen käyttölaiskuuden – kanssa on ryh-
mässä jatkuvasti haasteita. Keskusteluja samoista 
aiheista aloitetaan uudelleen ja uudelleen sen sijaan 
että nostettaisiin vanha keskustelu esiin, tai esimer-
kiksi saatetaan huudella että kuka puhui siitä-ja-siitä 
aiheesta taannoin.

Fasilitoinnilla on Lisää kaupunkia Helsinkiin 
-kaltaisessa ryhmässä rooli toisaalta tehdä osallis-
tumisesta helppoa mahdollisimman monelle, mut-
ta myös helpottaa asioiden käsittelyä. Hyvä keskus-
teluilmapiiri ja asiallinen keskustelun taso auttavat 
molemmissa osa-alueissa. Myös keskustelujen ak-
tiivisuus voidaan nähdä keskustelua fasilitoivana te-
kijänä: on tärkeää saada vastakaikua ajatuksilleen ja 
kommenteilleen, ettei toiminta ole pelkkää yksin-
puhelua. 

Ryhmässä toimitaan kolmella tasolla: yksilö, 
pienryhmä ja koko ryhmä. Yksilöinä tehdään aloi-
tuksia, kommentoidaan ja osallistutaan keskustelui-
hin, pienryhmässä usein tavataan kasvokkain tai sy-
vennytään tekemään asioita esimerkiksi erilliseen 
dokumenttiin. Pienryhmätasoa edustavat myös löy-
hemmin muodostuneet porukat, jollaisia lähes poik-

keuksetta muodostuu jo keskustelujen kautta: aktii-
visesti rullaava muutaman hengen keskustelu voi it-
sessään jo muodostaa ns. sisäpiirin, ja siihen voi olla 
hankala liittyä mukaan ellei erikseen osoiteta muulle 
joukolle jotain kysymystä. Koko ryhmän taso on taas 
ryhmän yleistaso, joka kerää laajimman osallistuja-
joukon, mutta saattaa nopean keskustelutahdin ta-
kia jäädä pinnallisemmaksi ja toisaalta runsaan ryh-
mään lisätyn sisällön takia ns. hälyisäksi.

4.2.2  
Osallistumiseen  
liittyvät haastattelut

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmään liitytään 
pääsääntöisesti kiinnostavan aihepiirin ja vai-
kuttamisen halun takia. Tämä kävi ilmi kun et-

sin ryhmään linkittämälläni lomakkeella haasta-
teltavia: kysyin esitiedoissa syitä osallistumiselle ja 
osallistumisaktiivisuutta (kts. Lomake liite 1). Kysyin 
myös muutamaa osallistujaa haastatellessani ja hei-
dän käytäntöjään kartoittaessani aiheesta, ja päällim-
mäisenä syynä osallistumiselle oli ryhmän sisältö. 
Haastatelluilla oli kuitenkin omista lähtökohdistaan 
ja taustoistaan riippuvia painotuksia keskustelujen 
sisällön suhteen.

Riku Oja liittyi Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryh-
mään muutama vuosi sitten ja on nykyään osa ylläpi-
totiimiä. Ryhmään liittymisen syyt löytyivät yleises-
tä kiinnostuksesta kaupunkiin ja sen kehittämiseen 
ja kaupunkikulttuuriin – ja ne yhdistyivät ryhmässä 
kaikki. (Oja 2015.)

Riikka Leinonen on maisema-arkkitehti ja ryh-
mässä mukana ammatillisen näkökulman kautta, 
enimmäkseen keskustelujen seuraajana mutta ai-
heesta riippuen välillä myös kommentoijana. Hän 
ei aina ole samaa mieltä ryhmän enemmistön kans-
sa, mutta kokee kuitenkin saavansa lisää näkemys-
tä monipuolisten mielipiteiden kautta. ”Pitää tuntea 
vastustajansa” on Leinoselle myös yksi merkittävä syy 
seurata ryhmää. (Leinonen 2015.)

Oja lukee ryhmän keskusteluja päivittäin, mut-
tei välttämättä joka päivä osallistu itse. Välillä kui-
tenkin päätyy tempautumaan mukaan johonkin 
keskusteluun intensiivisestikin. Aktiivinen keskus-
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telu saattaa alkaa pienestä kaupunkiin liittyvästä yk-
sityiskohdasta johon joku muukin on kiinnittänyt 
huomiota. Keskustelutyyliin on vaikuttanut ylläpito-
porukkaan liittyminen: Oja pyydettiin mukaan mo-
deroimaan ryhmää, joten voidaan olettaa että hän on 
jo aiemmin osallistunut asiallisella ja maltillisella ta-
solla, mutta silti moderaattorin rooli on saanut hänet 
kiinnittämään huomiota omaan ilmaisuunsa entis-
täkin enemmän. (Oja 2015.)

Leinonen kokee ammattinsa vähentävän kes-
kusteluihin osallistumista. Hän seuraa ryhmän kes-
kusteluja päivittäin, muttei aina kommentoi kaikkia 
mielipiteitä nostattavia aiheita vaikka haluaisikin, 
vaan pyrkii pitäytymään asiantuntijaroolissa. (Leino-
nen 2015.)

Kommentointi olemassa oleviin keskusteluihin 
on helpompaa kuin kokonaan uusien keskustelujen 
avaaminen. Ryhmä on lisäksi jo niin suuri, että usein 
joku on jo ehtinyt avata keskustelun uudesta kiinnos-
tavasta aiheesta. Ryhmä toimiikin monelle myös tie-
donhankintakanavana (kuten Facebook muutenkin), 
koska usein keskustelunavaukset ovat linkkejä artik-
keleihin, blogikirjoituksiin tai esimerkiksi kaupun-
gin suunnitelmiin tai kaavaluonnoksiin. (Leinonen 
2015; Oja 2015.)

Tutkimustieto ja siihen viittaaminen on erittäin 
tärkeää Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä (Lei-
nonen 2015; Oja 2015). Oja ei kuitenkaan välttämät-
tä viittaa tai linkitä yksittäisiä tutkimuksia, vaan 
hyödyntää lähinnä kaupunkitutkimuksen alan ylei-
siä artikkeleja tai siitä nousevaa tutkimuskokemus-
ta, ja pyrkii enemmänkin tuomaan esiin tietoa ja tie-
tyllä tavalla myös popularisoimaan tiedettä. Tarkoi-
tuksena on ennen kaikkea pitää keskustelu helposti 
lähestyttävänä ja sitä kautta mahdollistaa mahdolli-
simman monen osallistuminen. (Oja 2015.) Tämän 
voi ajatella myös keskustelun fasilitointina.

Kuitenkin esimerkiksi tieteellinen artikkeli ei 
yleensä kerää niin paljoa huomiota tai herätä keskus-
telua: jaettavassa linkissä tärkeää on erityisesti huo-
mion kiinnittävä, iskevä kuva ja houkutteleva otsik-
ko. Esimerkiksi erilaiset visualisoinnit kuinka jokin 
asia voisi olla toisin toimivat hyvin. (Oja 2015.) 

Keskustelua voi fasilitoida voi Särelän mukaan 
oi keas taan kuka tahansa, mutta varsinkin ylläpi-
to pyrkii tekemään sitä muun muassa nostamalla ja 
tekemällä tietynlaisia keskustelunavauksia joihin 
on helppo tarttua ilman sen kummempaa asiantun-

temustakaan, esimerkiksi kysymällä osallistujien 
mielipidettä eri asioihin. (Särelä 2015.) Fasilitointina 
nähdään myös uuden aloituksen hyvä pohjustus mo-
nipuolisilla mielipiteillä, monesta eri näkökulmasta. 
Moni aktiivinen keskustelu kuitenkin on käynnissä 
kohtalaisen pienellä porukalla, ja varsinkin jo jonkun 
aikaa käytyyn keskusteluun on usein hankalaa saada 
muita innostettua mukaan. (Oja 2015.)

Moderaattorit pyrkivät siistimään keskusteluista 
pois esimerkiksi eri ihmisryhmiä koskevat yliampu-
vat yleistykset ja nimittelyn joko kyseiset kommen-
tit poistamalla tai koko keskustelun sulkemalla (to-
sin keskustelun todelinen sulkeminen ei Facebookin 
toiminnallisuuden vuoksi onnistu, vaan moderaatto-
ri lisää sulkukommentin keskustelun loppuun ja sen 
jälkeen tulleet kommentit poistetaan). Järein keino 
on häiriköivän henkilön poistaminen ryhmästä ko-
konaan. (Oja 2015.) Toisaalta myös tietynlainen (asi-
allinen) provosointi sopii ja kuuluu nettikeskuste-
luihin, ja esimerkiksi keskustelun herätteleminen 
ryhmän linjaan sopimattomilla tutkimustuloksilla 
(Leinonen 2015).

Ryhmän keskustelut vaikuttavat kaupunkisuun-
nitteluun ja kaupungin kehittämiseen monella ta-
solla, näkyvimpänä osana virallisille tahoille viedyt 
kommentit ja kannanotot. Lisäksi keskusteluilla on 
epäsuora vaikutus: monet suunnittelijat, arkkiteh-
dit ja päättäjät seuraavat keskusteluja ja saavat uutta 

Kuva 27 
Pingviinin arvoinen suoritus. 
Screenshot: Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -Facbook-ryhmä
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tietoa ja monipuolisia käyttäjäkokemuksia ja -mieli-
piteitä, jotka varmasti ainakin jollakin tavalla voivat 
päätyä näkymään suunnittelutyössä ja lopputulok-
sissa, tai ainakin ohjaa ajattelua niiden suuntaan. 
Varsinkin erilaiset mielipiteitä kysyvät avaukset koe-
taan mielenkiintoisina, sillä niiden kautta saa suoraa 
palautetta siitä miten kaupunkilaiset eri asiat koke-
vat. (Leinonen 2015.)

Ryhmä järjestää myös kasvokkain tapaamisia ai-
ka ajoin. Oja on osallistunut tapaamisiin, mutta Lei-
nonen ei ole. Ne nähdään paitsi sosiaalisten suhtei-
den luomisena ja Facebook-keskusteluihin osallis-
tumisen helpottajina (Oja 2015; Särelä 2015), myös 
parempana mahdollisuutena vaikuttaa mielipiteisiin 
ryhmän sisällä (Leinonen 2015). 

Miten osoittaa tunteitaan sosiaalisen median kes-
kusteluissa? Perinteiset hymiöt ovat jo kaikille tuttua 
viestintää, mutta myös muunlaisia keinoja kaivataan 
siitäkin huolimatta että Lisää kaupunkia Helsinkiin 
-ryhmän keskusteluissa pyritään asiallisuuteen (Lei-
nonen 2015; Oja 2015). Tunnereaktiotkin vievät kes-
kustelua eteenpäin, jos niitä vain osataan lisäksi pe-
rustella tai taustoittaa. 

Ryhmässä ei jaeta fyysisiä palkintoja osallistumi-
sesta tai saavutuksista, sen sijaan kiitoksia ja pingvii-
nejä jaetaan. Pingviini on ylläpidon antama erityis-
kiitos - papukaijamerkin tapaan. Se on sekä sanalli-
nen että siihen liittyy pingviini-ikonin käyttäminen, 
ks. kuvat 27 ja 28. Ryhmän säännöissä lukee pingvii-
nistä seuraavaa: 

”Miksi täällä puhutaan pingviineistä?

Kuva 28
Pingviinin arvoinen suoritus. 
Screenshot: Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -Facbook-ryhmä

Pingviini on ylläpidon, erityisesti Jirin, jakama virtuaa-
lipalkinto hyvästä työstä ryhmän tavoi�eiden edistämi-
seksi.” (Lisää kaupunkia Helsinkiin n.d.)

Pingviinit nähdään hauskana juttuna, joka luo 
yhteishenkeä ryhmään. Varsinaisia palkintoja ei sen 
suuremmin kaivata, vaan vastakaiun saaminen omil-
le ajatuksille ja ylipäänsä asioiden eteneminen näh-
dään suurimpana palkintona osallistumisesta. (Lei-
nonen 2015; Oja 2015.) Friedrich ym. (Friedrich et al. 
2012) toteavatkin, että usein rahalliset palkinnot hei-
kentävät osallistumista verkkokeskusteluun ja yh-
dessä tekemiseen: suurin ja tärkein motivaatio tulee 
osallistujan sisältä, ei palkintojen kautta.

Facebookin omat työkalut eivät (ainakaan tällä 
hetkellä) mahdollista esimerkiksi erilaisten doku-
menttien yhdessä editointia, eikä Facebookissa teh-
tyjen teksti dokumenttien muokkaushistoriaa ole 
mahdollista seurata kovin tarkasti (Särelä 2015). Joi-
takin ryhmän yhteisiä lausuntoja on toteutettu yh-
dessä kirjoittamalla Google Docs -palvelussa tai avoi-
men lähdekoodin tekstieditori Etherpadissa, mutta 
usein vastaavat dokumentit on tehty yhden tai muu-
taman henkilön toimesta, ja sitten käytetään ryh-
mässä avoimella kommenttikierroksella. Kannanot-
toihin tai kommentteihin voi olla myös todella ma-
talan kynnyksen osallistumista: joissakin tilanteissa 
riittää että vain kuittaa osallistumisensa, jolloin nimi 
lisätään eteenpäin lähetettävään dokumenttiin. Kart-
taluonnokset tai muut vastaavat ovat yleensä yksit-
täisen ihmisen tekemiä ja niitä käytetään varsinkin 
keskustelunavauksina. (Oja 2015.) 
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5 
KONSEPTI TYÖKALUSETILLE
”…the design focus is on providing opportunities for  
interaction and desired (organizational) processes.”  
(Näkki et al. 2011, 52.)

Tavoitteenani oli perehtyä Helsingin kau-
punkisuunnitteluun ja -kehittämiseen kau-
punkilaisten osallistumisen näkökulmas-
ta ja sen perusteella visualisoida toimintaa 
sekä luoda työkaluja tätä osallistumista tu-

kemaan. Halusin myös saada ymmärrystä siitä miten 
tällainen kaupunkilaislähtöinen Facebookissa tapah-
tuva designprosessi etenee, ja voisiko siitä ottaa op-
pia muuhun toimintaan. 

Päätin lähestyä tätä laajaa aihetta käytännön ca-
sen kautta, joten perehdyin kaupunkilaislähtöistä 
avointa osallistuvaa suunnittelua tekevään Lisää kau-
punkia Helsinkiin -Facebook-ryhmän toimintaan ja 
olen kehittänyt siihen perustuen konseptin ryhmän 
toimintaa tukevalle työkalusetille. Hain lisäapua ja 
näkökulmaa myös toisesta eri lähtökohdista toteute-
tusta projektista, Keskustakirjaston kavereista, joka 
oli kaupunkilähtöisesti kaupunkilaisten kanssa to-
teutettu kehitysprojekti. 

Halusin siis toisaalta tehdä kaupunkilaislähtöistä 
toimintaa näkyväksi, ja samalla konseptoida työkalu-
ja jotka voisivat tukea toimintaa ja auttaa toistamaan 
onnistumisia.

Aloitin visualisoimalla Lisää kaupunkia Helsin-
kiin -ryhmän prosessia eri tasoineen, listasin Keskus-

takirjaston kaverit -projektissa ja Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -ryhmässä käytettyjä työkaluja ja haastat-
teluissa esiin nousseita ideoita ja ajatuksia, ja lopuksi 
yhdistin näitä yhteen visualisointiin.

Visuaalinen esitysmuoto nopeuttaa ja helpottaa 
tiedon välittämistä ja omaksumista. Esimerkiksi kar-
tat ovat olleet varhaista tiedon visualisointia, ja ny-
kyään visuaalinen esitysmuoto vastaa esimerkiksi 
alati kasvavaan informaation määrään auttaen jär-
jestämään sitä. (Koponen & Hildén 2012.) 

Visualisoimani prosessi voidaankin nähdä erään-
laisena karttana. Samalla se on kokoelma näkyväksi 
tehtyä hiljaista tietoa. Visualisointia käytetään usein 
myös pohjana jatkokäsittelylle, kun halutaan en-
sin saada yleiskuva käsittelyssä olevasta aiheesta tai 
asiasta (Koponen & Hildén 2012). 

Visualisoinnin tarkoitus onkin toimia kaksisuun-
taisesti: toisaalta se auttaa ryhmän jäseniä navigoi-
maan prosessissa, mutta samalla se esittää miten tä-
mänkaltainen kaupunkilaislähtöinen itseorganisoi-
tuva ryhmä toimii ja tekee yhteistyötä. 

Visualisoinnin oheen konseptoin muutaman työ-
kalun, joiden toivon tukevan ryhmän toimintaa ja te-
kevän tehtyä työtä näkyväksi ryhmän sisällä. Tämän-
hetkistä ja tavoiteltavaa tilannetta yhdistävä proses-
sivisualisointi ohjaa täyttämään ohjauskanvasta, 
jonka suunnittelin tukeman ja ”fasilitoimaan” pro-
sessia. Kanvakseen perustuvat ”kortit” loin keskuste-
lun tueksi ja herättelemiseksi, ”tarra”setin tarkoituk-
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Kuva 30
MediaLab Amsterdam 
Design Methods Toolkit
Screenshot: 
medialab.hva.nl/toolkit/
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Icons: Ant designed by Paolo Fausone and  
Cat designed by Valera Nazarov from The Noun Project.

Both the cit y government 
and the hacker/technologist 
positions are technologically 
determinist ic :  they imply 
that technology alone can 
solve problems and create 
better urban environments. 
In reality, technologies are 
socially constructed: people, 
technologies, and places — and 
the changing relationships be-
tween them — as well as many 
other cultural, socio-economic, 
and political factors play an 
important role in the invention, 

adoption, use, and appropria-
tion of technologies. Neither 
perspective is entirely accurate; 
there is much research being 
done on the ways in which 
technologies themselves may 
have agency, while at the same 
time being shaped by, and 
shaping, people’s everyday 
experience in cities.

Through the workshops, we set 
out to reframe the values that 
are typically linked with urban 
technologies by focusing on 

an alternate set of concepts 
that we believed would lead 
to more lively and genera-
tive conversations. Values 
cannot be easily built into 
urban technologies. A careful 
consideration of tradeoffs, 
constraints, and perspectives 
is necessary in order to design 
u rban env i ronment s  that 
integrate digital technologies 
in a meaningful and enjoyable 
way that incorporates quality, 
dignity, and respect for all 
citizens. 

Our appropriation and use 
of digita l  technologies in 
u r b a n  e nv i ro n m e n t s  h a s 
redefined traditional notions 
of digital and material, public 
and private, global and local, 
and individual and community. 
For example, cities today are 
constructed from digital, ma-
terial, and hybrid properties. 

Walls, buildings, streets, and 
furniture — all materials that 
we can touch and feel — are 
the basis for urban inf ra -
structure. Digital “materials” 
are primarily constructed of 
information; while often invisi-
ble, they are equally important 
in shaping our experience of 
the city. Stories, narratives, 

photographs, tweets, and 
videos are all digital materials 
that help citizens make sense of 
the city. This joining of digital 
and material attributes, along 
with their contextualization 
t h r o u g h  t h e  e x p e r i e n c e 
of citizens, allows cities to 
become meaningful sites of 
interaction and placemaking. 

Urban technology can be 
categorized across various 
levels, from urban screens 
and su r faces  (b i l lboards 
and signage) to networked 
objects and artifacts (smart 
t ra f f ic  l ight s ,  t rash cans, 
sensor-enabled street lights, 
surveillance cameras), and 
f inally, to technologies of 

the body (mobile phones, 
tracking devices, biometric 
feedback devices). Each of 
these levels is interconnected 
to form complex sociotechnical 
urban ecosystems that are 
embedded w i th  nuanced 
values and politics.

Codesign methods are:

1. Open, collaborative, and 
participatory: The role of 
designers is not to design, 
but rather to facilitate and 
guide the conversat ion 
among diverse stakeholders. 

2. Mult i -d isc ip l inar y and 
m u l t i - s t a k e h o l d e r : 
Codesign provides a plat-
form for people from dif-
ferent sectors, including 

government, business, activ-
ism, and academia, to lever-
age their multidisciplinary 
expertise. It is important to 
include participants from a 
range of backgrounds and 
training, such as architecture 
and urban planning, social 
sciences and humanities, 
math and science, engi-
neering and technology, 
business and law, and art 
and design, as well as other 
specialized topics and fields.

3. Hands-on and action-ori-
ented: Talking alone is not 
sufficient for participation. 
Groups must draw, sketch, 
visualize, act out, and use 
other tools to make their 
abstract ideas visible.

4. Trust-building and con-
sensus-forming: Codesign 
methods can build trust 
with community members 
by exposing challenges and 
tensions between different 

perspectives, and build-
ing consensus and shared 
meaning through proto-
typing. While prototypes 
may be the ultimate result 
of a codesign process, the 
collaborative learning and 
active participation that 
takes place among group 
members is often the most 
valuable outcome. The value 
of having an open mind and 
positive attitude through-
out the codesign process 

cannot be underestimat-
ed. While it is helpful and 
even desirable to disagree, 
all group members must 
participate and contribute 
equally in order to drive the 
process forward.

Urban  techno log ies  a re  embedded w i th 
socio-political values. City governments often 
focus on efficiency and productivity, innovation 
and economic growth, and safety and security, 
along with improvements in urban infrastructure. 
On the other hand, hackers and technologists 
working for the public good often focus on the 
privacy of personal information, transparency and 
access to city data, and democracy and citizen 
engagement. Yet, it is necessary to consider a 
much wider set of concerns in order to create 
quality experiences in urban life.

Cities have always been supported through 
complex technological infrastructures — from water 
systems to electricity grids and transportation 
networks. However, in the last several decades, 
cities have become increasingly embedded with 
digital technologies that are dynamically changing, 
widely deployed, and connected to the Internet 
in real time. 

Codesign is a powerful method for enabling 
diverse stakeholders to come together around 
the opportunities and challenges surrounding the 
adoption and use of urban technologies.

Kuva 29
Designing policy toolkit.
Lähde: designingpolicytoolkit.org

Kuva 31
IDEO DesignKit
Screenshot: 
www.designkit.org/
methods/49
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sena on auttaa näyttämään tunteita keskustelussa se-
kä nostaa asioita esiin.

Designtyökalut pyrkivät yleensä yksinkertaisuu-
teen ja silmäiltävyyteen. Teksti on paloiteltu usein 
esimerkiksi numeroidun listan muotoon, ja sitä tue-
taan kuvituksilla ja muilla visuaalisilla elementeillä. 
Mukana voi myös olla seikkaperäisempää informaa-
tiota, esimerkkejä ja yksityiskohtaisempia ohjeita, 
mutta työkalu voi myös puhua puolestaan. 

Esimerkiksi jo aiemmin mainitsemani IDEOn De-
sign Kit (kuva 31) on laaja kokonaisuus jossa on oh-
jeistettu eri vaiheita hyvin tarkasti, esimerkiksi tii-
min rakentaminen askel askeleelta. Työkalussa suo-
sitaan listamuotoa ja lyhyitä, iskumaisia tekstejä. 
Vastaavaa lähestymistapaa hyödyntää verkkopoh-
jainen MediaLab Amsterdamin verkossa julkaisema 
Design Methods Toolkit (kuva 30), joka on kokoel-
ma työkaluja ja toimia, selitettynä ja aikataulutettu-
na. Molempia työkalusettejä on myös höystetty iko-
nimaisella, viitteellisellä kuvituksella joka helpottaa 
silmäiltävyyttä ja tarjoaa visuaalisia koukkuja ym-
märtämisen tueksi, mutta pääasiassa ne nojaavat 
tekstimuodossa olevaan sisältöön. 

Työkalusetti voi myös olla hyvin yksinkertainen 
vaikkapa julistemuotoon tehty prosessikuvaus. De-
signing Policy Toolkit yhdistää kuvitusta ja tekstiä, 
välittää tietoa tiivistetyssä muodossa ja opastaa vaihe 
vaiheelta  esimerkiksi työpajan pitämiseen. Esitys-
muoto on julistemainen ja ladattavissa PDF-tiedosto-
na verkosta (ks. kuva 29). 

Mietin Lisää kaupunkia Helsinkiin -työkaluse-
tin konseptia kehitellessäni paljon näitä perintei-
seen muotoon toteutettuja designtyökaluja, kuten 
erilaisia korttipakkoja, lomakkeita ja post-it-lappu-
ja. Sellaisten tuominen Facebook-ympäristöön jos-
sain toimivassa muodossa olisi hedelmällistä, koska 
visuaalisuuden voima on niin suuri ja todettu myös 
esimerkiksi Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän kes-
kusteluissa.

Yleisesti ottaen halusin pitää Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -työkalusetin konseptin yksinkertaisena. 
Ryhmä käsittelee moninaisia aiheita useista eri nä-
kökulmista, eikä siellä ole yhtä näkemystä miten Hel-
sinkiin tulisi luoda lisää kaupunkia, joten liikaa ryh-
män keskustelujen sisältöön linkittyvät ohjeet tai 
toimet eivät tässä vaiheessa ole olennaisia: jatkokehi-
tyksen mahdollisuuksia ryhmässä käsiteltävien sisäl-
töjen kautta toki löytyy. Yksinkertainen lähestymis-

tapa puolustaa myös sikäli paikkaansa, että ryhmän 
toiminta on niin vapaamuotoista ja se myös halutaan 
pitää sellaisena: liian yksityiskohtaiset ohjeet saattai-
sivat häiritä ryhmän toimintaa enemmän kuin hyö-
dyttää. Tavoitteenani oli luoda konsepti työkaluse-
tille, jota voitaisiin sellaisenaanjatkokehittää ja hyö-
dyntää Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä, ja joka 
voisi myös toimia pohjana muille: työkalusetistä oli-
si mahdollista luoda myös yleisemmin hyödynnettä-
vä versio muiden kaupunkilaislähtöisten, sosiaalisen 
median ympäristössä toimivien, kaupunkia kehittä-
vien liikkeiden hyödyksi. 

5.1  
Perusprosessin ja käytössä 
olevien työkalujen visualisointi

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän prosessia ei 
ole aiemmin kuvattu visuaalisessa muodossa, jo-
ten päätin aloittaa luomalla sen saadakseni sel-

keämmän kuvan tämänhetkisestä tilanteesta. Visu-
alisointi perustuu toiminnan havainnointiin ja ryh-
män jäsenten haastatteluihin. 

Ryhmän toiminta on yleisesti ottaen hyvin vapaa-
muotoista. Aktiivisia käyttäjiä on paljon ja eri keskus-
teluihin osallistuvat eri henkilöt, joskin ryhmässä on 
myös melko selkeä joukko erityisen aktiivisia käyttä-
jiä, jotka osallistuvat useisiin keskusteluihin saman-
aikaisesti. Toimintaa ei ole aiemmin pyritty esimer-
kiksi visualisoimaan, vaikka ryhmän perustaja Mik-
ko Särelä kuvaakin ryhmän prosessia seuraavasti: 
”1. Etsi hyödyt laajasti (lähteet), mieti miten voi vastata eri 
argumen�eihin monelta kantilta
2. Selvitä syyt miksei asiaa ole jo tehty, miksei tapahdu, 
missä syy (esim. Virkamiehet, säännöt, toimintakul�uu-
ri jne)
3. Visualisoi esteiden typeryy�ä.” (Särelä 2015.)

Edelliset vaiheet kuuluvat kuitenkin näkemykse-
ni mukaan prosessin keskivaiheille kun ryhmä jo te-
kee yhteistyötä jonkin asian parissa. Yleensä prosessi 
lähtee liikkeelle olemassa olevasta artikkelista tai esi-
merkiksi jostain kaupunkitilaan liittyvästä huomios-
ta, josta yksittäinen käyttäjä kirjoittaa ryhmään. Kes-
kustelu alkaa ja saattaa muuttua hyvinkin nopeaksi, 
jos aihe kiinnostaa isoa joukkoa. Keskustelu polvei-
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DEFINITION  
OF PROBLEMS 

COLLECTION OF 
KNOWLEDGE AND 

COMPETENCES

DEVELOPMENT  
OF INNOVATIONS

DECISION  
MAKING

evaluate

Design  
team

Focus Community  

building

Service  

launch

Open  
online  
space

plan

designimplement

1. Ongelma, 
aihe, huomio: 
blogikirjoitus, 
artikkeli, 
tutkimus tms.

3. & 4 Blogikirjoitus joka 
syventää aihe�a tai esim. 
visualisointi/kaavio tms. 

YKSILÖ

1. & 2. 
Aloitus-
postaus:  
jako & 
taustoitus 
ryhmässä

5. 
Loppu-
tuloksen 
jako, 
”esi�ely”, 
keskustelu Kiitokset, 

pingviinit, 
ym. 

3. & 4 Keskustelu 
& kommentointi: 
tieto, faktat, eri 
näkökulmat. 
Usein vain pieni 
porukka aktii-
visesti mukana 
keskustelussa, 
vaikka kaikilla 
mahdollisuus 
osallistua

RYHMÄ

5. Kasvokkain 
tapaaminen. 
Yht.työalusta; 
luonnos, 
suunnitelma, 
tms.

PIENRYHMÄ

Kuva 32
Ryhmän perusprosessin 
vaiheet ja kolme tasoa.

Kuva 33
Sosiaalisessa mediassa 
tapahtuva avoin designprosessi
Lähde: Näkki et al. 2011, 55 
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lee eteenpäin ja johtaa välillä toimintaan, välillä jää 
vain keskustelun asteelle. Kuitenkin myös keskus-
telun tasolle jääneet avaukset ovat tärkeitä, sillä ne 
voivat välillä myös itsessään riittää edistämään eri 
asioita, koska niiden kautta aiheet, ilmiöt ja toimi-
jat nousevat esiin suuremman joukon tietoisuuteen. 
Keskustelujen pohjalta voi myös esimerkiksi yksittäi-
nen käyttäjä jatkaa blogikirjoituksella tai visualisoin-
nilla, jonka voi taas saattaa myöhemmin ryhmän kä-
sittelyyn. Jos aiheeseen on löydetty esimerkiksi uutta 
näkökulmaa tai vain oikeat ihmiset sattuvat paikalle, 
aihe voi edetä pidemmällekin. Esimerkkinä tällaises-
ta tilanteesta on kaupunkibulevardikeskustelu, jos-
ta aluksi puhuttiin liikenneasiana eikä aihe edennyt. 
Kun näkökulma muutettiin asuntoasiaksi, se keräsi-
kin uudella tavalla kannatusta ja sen kanssa päästiin 
etenemään. 

Yleensä jo keskustelun aikana tulee ehdotuk-
sia, että mitä asialle voisi tehdä ja mitä kautta siihen 
voisi mahdollisesti vaikuttaa. Välillä joukko päättää 

siirtyä esimerkiksi toiselle alustalle kirjoittamaan 
yhdessä tekstidokumenttia, tai yksittäinen jäsen te-
kee karttaluonnoksen tai muun visualisoinnin jonka 
tuo keskusteluun muiden kommentoitavaksi. Aihei-
ta edistetään ja ideoidaan myös tapaamisissa ja esi-
merkiksi kävelykatselemuksissa, joita järjestetään 
aika ajoin eri paikkoihin joista joko keskustellaan 
julkisuudessa tai joille ryhmä näkee uudenlaisia ke-
hityssuuntia. Kävelykatselemuksista voi tulla loppu-
tuloksena esimerkiksi karttaluonnoksia alueen ke-
hittämiseksi (ks. esim. sivu 53: Siltasaaren alueen 
kehittäminen). 

Toimintatapoina ryhmällä on aiheiden tuominen 
julkiseen keskusteluun, jota ryhmä jo itsessäänkin 
edustaa, sekä esimerkiksi päättäjien lobbaaminen. 
Välillä vaikuttamiseen esimerkiksi riittää että ryh-
män tekemä suunnitelma tai hahmotelma julkais-
taan ryhmässä, koska jäseninä on myös lukuisa jouk-
ko päättäjiä, suunnittelijoita ja virkamiehiä jotka voi-
vat omassa työssään vaikuttaa.

DEFINITION  
OF PROBLEMS 

COLLECTION OF 
KNOWLEDGE AND 

COMPETENCES

DEVELOPMENT  
OF INNOVATIONS

DECISION  
MAKING

Ongelma, 
aihe, huomio: 
blogikirjoitus, 
artikkeli, 
tutkimus tms.

Blogikirjoitus joka syventää 
aihe�a tai esim. visualisointi/
kaavio tms. 

YKSILÖ

Aloitus-
postaus:  
jako & 
taustoitus 
ryhmässä

Loppu-
tuloksen 
jako, 
”esi�ely”, 
keskustelu Kiitokset, 

pingviinit, 
ym. 

Keskustelu &  
kommentointi: 
tieto, faktat, eri 
näkökulmat. 
Usein vain pieni 
porukka aktii-
visesti mukana 
keskustelussa, 
vaikka kaikilla 
mahdollisuus 
osallistua

RYHMÄ

Kasvokkain 
tapaaminen. 
Yht.työalusta; 
luonnos, 
suunnitelma, 
tms.

PIENRYHMÄ

Kuva 34
Ryhmän perusprosessi yhdiste ynä Näkin 
ym. (2011, 55) havaitsemaan sosiaalisessa 
mediassa tapahtuvaan designprosessiin.

evaluate plan

design
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Ryhmän tämänhetkinen prosessi etenee siis jok-
seenkin seuraavien vaiheiden kautta:

1 Keskustelun aloitus ja siihen tulevat kommentit 
toimivat kartoituksena siitä mikä ryhmäläisiä in-

nostaa, mitkä aiheet koetaan tärkeinä ja mitä halu-
taan viedä eteenpäin. Kaikki avaukset eivät herätä 
vastakaikua.

2 Johtopäätökset edellisestä vaiheesta: määritel-
lään mitä halutaan saada aikaan

3Ideointivaihe, joka sisältää lisää keskustelua. Täs-
sä vaiheessa keskusteluun osallistuu usein aktii-

visesti pienempi joukko ihmisiä ja ns. ulkopuolisten 
osallistuminen sisältää lähinnä yksittäisiä kom-
mentteja.

4 Jotkut eniten kannatusta saaneet ideat valitaan 
eteenpäin vietäviksi. Tässä vaiheessa mukaan tu-

lee Särelän kuvaama prosessi:
»  Etsi hyödyt laajasti ja lähteisiin perustuen,  

mieti miten voi vastata eri argumentteihin  
monelta kantilta

»  Selvitä syyt miksei asiaa ole jo tehty, miksei  
tapahdu, missä syy (esim. virkamiehet, sään-
nöt, toimintakulttuuri jne)

»  Visualisoi esteiden typeryyttä

5Varsinainen toteutus edellisten vaiheiden poh-
jalta voi olla esimerkiksi julkaisu, visualisointi, 

blogikirjoitus, yleisönosastokirjoitus, presentaatio, 
tapahtuma tms.

Ryhmän perusprosessin visualisoinnissa yhdis-
tyvät siis yhdessä tekemisen perusvaiheet ja ryhmäs-
sä havaitsemani kolme tasoa: yksilö, pienryhmä ja 
koko ryhmä. 

Edellisen aukeaman ensimmäisessä kuviossa 
(kuva 32) on visualisoitu pääpiirteittäin Lisää kau-
punkia Helsinkiin -ryhmän prosessi eri tasoineen. Se 
voi myös pysähtyä missä vaiheessa tahansa, tai palata 
iteratiivisten vaiheiden kautta takaisin alkuun. Kes-
kusteluvaihe tapahtuu koko ryhmän ja pienryhmän 
välisellä tasolla, tilanteesta riippuen. Seuraava, jo ai-
emminkin nähty kuva 33 esittää sosiaalisessa medi-
assa toteutettua designprosessia Somus-tutkimus-
hankkeessa.

Kahden edellä nähdyn kuvion, visualisoimani Li-
sää kaupunkia Helsinkiin -prosessin ja Näkin ym.:n 
(Näkki et al. 2011, 53) prosessikuvauksen välillä on it-
se asiassa huomattavia yhtäläisyyksiä eri vaiheineen. 
Näkin ym:n kuviossa ei kuitenkaan ole eritelty yksi-
löiden osallistumista, mutta siinäkin näkyy pienryh-

män (design team) ja koko ryhmän (open online space) 
tasot, sekä eri vaiheet joissa välillä toimitaan koko 
ryhmän kesken ja välillä pienemmällä osallistujajou-
kolla. Tekemisen vaiheet osuvat myös melko tarkas-
ti yksiin. 

Aukeaman kolmas kuvio (kuva 34) on yhdistel-
mä kahdesta edellisestä kuviosta ja se osoittaa pro-
sessien samankaltaisuutta ja toisaalta auttaa nimeä-
mään Lisää kaupunkia Helsinkiin -prosessin eri vai-
heita.

Perusprosessin visualisointi auttoi minua hah-
mottamaan yleiskuvaa ryhmän tekemisestä, mut-
ta se ei vielä tuo varsinaisesti uutta näkökulmaa toi-
mintaan saati auta ryhmää toimimaan paremmin. 
Päätin lähteä purkamaan prosessia vielä yksityiskoh-
taisempiin vaiheisiin, tavoitteenani tuottaa askel ker-
rallaan etenevä, ohjeistava prosessirunko jota ryhmä 
voisi seurata ja käyttää muistilistana – tai kehittää 
eteenpäin vielä toimivammaksi työkaluksi. 

Olin jo aiemmin analysoinut tekemiäni haastat-
teluja ja purkanut ja visualisoinut niitä post-it-lappu-
jen avulla (liite 3).

Jaottelin aiheita lapuilla kolmeen osa-alueeseen: 
keltaisilla lapuilla merkitsin palveluja ja prosessis-
sa hyödynnettyä infrastruktuuria (Keskustakirjas-
ton kavereissa Facebook, F2F, muut mediat on ereh-
dyksessä merkitty pinkeillä lapuilla, vaikka niiden 
tulisi olla keltaiset jakoni mukaan) pinkeillä lapuilla 
merkitsin työkaluiksi identi�oitavia asioita, vihreil-
lä haastateltavan omaa pohdintaa, huomioita ja aja-
tuksia. Lisäksi ryhmittelin kommentit sen mukaan, 
mihin ympäristöön ne liittyivät. Vaihtoehtoina olivat 
Facebook, F2F (face to face, kasvokkain) ja muut me-
diat. Nämä vaihtoehdot valikoituivat siksi, että työs-
kentelytapa case-esimerkeilläni on keskenään erilai-
nen: Keskustakirjaston kaverit -projekti painotti kas-
vokkain tapahtuvaa työpajatyöskentelyä, kun taas 
Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän yhteistyö ta-
pahtuu ensisijaisesti Facebookissa. Molempiin kui-
tenkin liittyy myös muiden medioiden käyttöä, pää-
asiassa muita verkko sivuja tai -palveluja.

Tarkoitukseni oli löytää Keskustakirjaston kaverit 
-projektista hyviä käytäntöjä joita voisi tuoda myös 
Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän toimintaan. 
Käytyäni haastattelut läpi ja poimittuani kustakin 
olennaisimmat lapuille, kokosin useampia maininto-
ja saaneet tai muuten erityisen tärkeiksi koetut asiat 
viereisen sivun yhteiseen taulukkoon (taulukko 2).
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Facebook Muut mediat F2F

Toiminnot,  
palvelut, 
“in�a”

»  Tiedonsaanti (muualta jae u 
sisältö & keskustelut)

»  Työväline: tavoi aminen,  
tiedo aminen, tiedon hankinta

»  Tietoa joka jaetaan 
Facebookissa tai 
esim. aloitetaan 
keskustelu linkillä

»  Blogit, foorumit, leh-
tiartikkelit, tieteelli-
set julkaisut

»  Verkkosivu sisällön 
julkaisemista/kerää-
mistä/säily ämistä 
varten, vuorovaikut-
teisuus muualla (FB)

»  (Työpaja)työskentely  
pienryhmissä

»  Fasilitaa ori + joku keski yy 
dokumentoimiseen

Työkalut
» Numerot, faktat, tutkimustieto
»  Tunteiden osoi aminen  

hankalaa
»  “Helpot” avaukset: mielipiteiden 

kysyminen, �ilistely
»  Keskustelunavaukset: linkki jossa 

hyvä otsikko ja kuva tärkeät
»  Hauskuus?
»  Yhteisöllisyys
»  Säännöt joita valvotaan, esim. 

sarkasmi kielle y
»  Moderointi: keskusteluilmapiirin 

ylläpito
»  Palkinnot: tykkäykset, pingvii-

nit, sanalliset kiitokset, prosessi 
itsessään

»  Näkökulman vaihto tarvi aessa

»  Helppokäy öinen, 
moderoitava kar a-
työkalu – mikä?

»  Blogikirjoitus 
menee syvemmälle 
aiheeseen ja sen voi 
linki ää uudelleen 
FB:hen

»  Yhteistyöalusta 
Google Docs

»  Tutustuminen, ryhmäytyminen
»  Erilaiset dokumentointiin & 

hahmo amiseen tarkoitetut 
työkalut/menetelmät: palvelu-
polku, persoonat, lomakkeet,  
visualisoinnit, leikillisyys,  
pelillisyys

»  Tasapaino: paljonko kerrotaan 
etukäteen tavoi eista vrt.  
luovuus VS. päämäärätietoisuus

»  Rytmitys, aiheen/näkökulman 
vaihto ajoissa

»  Materiaalit: post-it-laput, tussit, 
paperit jne

»  Fasilitointi: joku tietää & ohjailee 
päämäärää kohti, vetää yhteen

Huomiot,  
pohdinnat

»  Ajankäy ö: milloin osallistuu 
verkossa vrt. F2F?

»  Keskustelun herä elyn keinot: 
asiallinen trollaus/provosointi? 
VS. huono käytös, negatiivisuus 
verkkokeskusteluissa

»  Osallistumisen esteitä: työ, 
itsekritiikki, aika, minkälainen 
vuorovaikutus luontevaa

»  Epäselvä auktoritee irooli VS. 
F2F?

»  Osallistumisen helppous, sitä 
kau a saavute ava iso massa 

»  Miten hiljainen tieto käy öön?
»  Usein pieni aktiivinen joukko 

kiinni keskustelussa, miten  
aktivoida muita mukaan?

»  Keskustelujen nopea tahti,  
informaatiotulva

»  Ajankäy ö: milloin 
osallistuu verkossa 
vrt. F2F?

»  Innostuksen tar uminen,  
“päälle puhumisen hyvät 
puolet”

»  Miten määritellä tavoi eet?
»  Palkinto: muiden innostus,  

konkree inen muistaminen, 
sanalliset kiitokset

»  Ryhmien vaihtelu olisi tuonut 
lisää näkökulmaa?

Taulukko 2
Haasta elujen analysointia, 
yhtäläisyyksien merkitsemistä.
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-  Fasilitoijan 
tekemää

- Lomake

LISÄÄ KAUPUNKIA HELSINKIIN

FACEBOOK VERKKO F2F

Säännöt & 
moderointi

Kaupunki -
suunni�elu -
pubi

Kävelyt, retket

Kar�atyökalu

Sähköposti

Yhteisesti 
editoitava 
tekstityökalu

Palkitseminen

Ryhmä viestit

Erillinen ryhmä

- Lehtiartikkeli
- Blogikirjoitus
- Kuva

-  Esim. kysymys  
tai �ilistely

Erilaiset 
avaukset

Fasilitointi, 
hyvän 
keskustelu ilma-
piirin yllä pito

- Kehut & kiitokset
- Pingviini

- Google Docs
- Etherpad

- Google Maps

- Ylläpidolla ainakin

KESKUSTAKIRJASTON KAVERIT

TYÖPAJAT (F2F)

Ryhmäytymisen 
& tutustumisen 
työkalut

Ideoinnin 
työkalut

Syventämisen 
& kehi�elyn 
työkalut

-  Esinetarjotin 
(esi ely)

-  Speed dating 
(ens. ideat, 
ryhmäytyminen)

-  Verkkosivulla, 
jako FB, palautus 
sähköposti

-  Ideageneraa ori
-  Fasilitoitu 

ryhmäkeskustelu

-  post-it-laput, 
tussit, paperit ym. 

- Lomakkeet/pohjat

- Palvelupolut
- Persoonat
-  Service blueprint 

(palvelun 
määri ely)

VERKKO

Osallistujien 
haku FB- & 
verkko kampanja

Verkkotehtävät

Fyysiset 
työkalut

Sähköposti

Dokumentointi

KÄYTÖSSÄ OLEVAT JA KÄYTETYT TYÖKALUT

LUKUOHJE

yksilö

pienryhmä moderaa orit/
fasilitaa orit

koko ryhmä

Kuva 35
Lisää kaupunkia 
Helsinkiin 
-ryhmässä 
ja Keskusta-
kirjaston kaverit 
-projektissa 
käytössä olevia 
työkaluja
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Taulukoinnin, haastattelujen, havainnoinnin ja 
tausta-aineistojen perusteella listasin tarkemmin ja 
visualisoin myös Keskustakirjaston kaverit -projek-
tissa ja Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä käy-
tettyjä työkaluja (ks. kuva 35), jotta saisin paremman 
yleiskuvan valikoimasta, sekä siitä kuka mitäkin työ-
kalua käyttää. Tässä käytin samaa kolmen tason ja-
koa, jonka olin ryhmän toiminnassa huomannut (yk-
silö, pienryhmä, koko ryhmä), sekä lisäksi moderaat-
torit omana ryhmänään. Tämä jaottelu näkyi osin 
myös Keskustakirjaston kaverit -projektissa, jossa 
moderaattorin tilalla olivat fasilitaattorit ja varsinai-
nen toiminta tapahtui käytännössä kokonaan pien-
ryhmissä.

5.2 Yhteistyö askel askeleelta: 
prosessivisualisointi

Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän prosessin vi-
sualisointi voidaan nähdä karttana ryhmän toi-
minnasta. Visualisointi pyrkii ennen kaikkea 

kuvaamaan tapahtumaketjua, joka välillä johtaa hy-
vinkin konkreettisiin ja näkyviin tuloksiin ryhmän 
jäsenten yhteistyön myötä, välillä taas saa aikaan 
muutosta epäsuoremmin tuomalla kaupungin ke-
hittyskohteita ja muita vastaavia aiheita yleisemmin 
keskusteluun. Ryhmän jäsenille visualisointi tuo nä-
kyväksi heidän tekemäänsä työtä ja sen merkitystä, 
ja samalla pyrkii hienosäätämään ja tuomaan teke-
misen prosessiin ehkä lisää vaihtoehtoja miten ede-
tä. Ulospäin visualisointi osoittaa miten tämänkaltai-
nen, vapaamuotoinen itseorganisoituva ryhmä toi-
mii ja tekee asioita yhdessä, minkälaisten vaiheiden 
kautta sosiaalisessa mediassa tapahtuva keskustelu 
nousee esimerkiksi yleispuheenaiheeksi mediaan tai 
käsiteltäväksi kaupungin päätöksentekoelimiin. 

Taulukoituani yhteistyöhön liittyviä aiheita ja lis-
tattuani käytössä olevia työkaluja ja keinoja aloin jär-
jestää niitä prosessikaavion muotoon kohta kohdal-
ta. Lähtökohtana ja perusrakenteena käytin aiemmin 
tekemääni perusprosessin visualisointia, johon olin 
yhdistänyt myös Näkin ym. (Näkki et al., 2011) ku-
vion (kuva 34). 

Ensimmäiset luonnokset tein käsin A4-pape-
reille kolmeen eri vaiheeseen jaettuna: ”De�nition 
of problems” -vaiheen käänsin vapaasti prosessiin 

liittyen ”Ongelman tai aiheen löytäminen & tuominen 
muiden tietoon” -vaiheeksi. ”Collection of knowled-
ge and competences” kääntyi ”Tiedon haku, taustoi-
tus ja ideointi isolla porukalla” -vaiheeksi. Seuraa-
vaan vaiheeseen yhdistin kaksi vaihetta ”Develop-
ment of innovations” ja ”Decision making”, joista tuli 
tilanteeseen sopien ”Uuden luominen yhdessä & pää-
töksenteko”, koska mielestäni niissä oli havaittavissa 
päällekkäisyyttä prosessin iteratiivisesta luonteesta 
johtuen.

Hyödynsin yksityiskohtaisempaa prosessia luon-
nostellessani aiemmin tekemääni yleisluontoisem-
paa prosessikaaviota, johon olin merkinnyt eri toi-
met kolmeen tasoon yksilön, pienryhmän ja koko 
ryhmän mukaan. Pidin edelleen saman jaottelun, ja 
pyrin lisäksi korostamaan Näkin ym:n tapaan pien-
ryhmän osuutta, sillä olin huomannut ryhmää seu-
ratessani että asiat yleensä etenivät pienemmän ryh-
män kautta ja sen uskoa sen toimivuuteen tuki sekä 
lähdekirjallisuus (esim. Näkki et al. 2011; Sanders et 
al. 2010) että Keskustakirjaston kaverien työtapa. 

Eri tasoilla osallistumiseen liittyen olin myös to-
dennut, että osallistujien persoonaerot olisi hyvä ot-
taa jotenkin huomioon, sillä eri tyyppiset ihmiset 
osallistuvat eri tavoin. Fasilitoinnin keinoin tähän voi 
vaikuttaa esimerkiksi aktivoimalla myös hiljaisem-
pia osallistujia. Jos aktiiviselle fasilitoinnille ei ole 
mahdollisuutta, myös useamman eri kanavan käyt-
täminen ja pienempi ryhmäkoko voi auttaa, koska 
silloin jokainen voi valita itselleen parhaiten sopivan 
tavan osallistua: erilaisia vaihtoehtoja olisi siis hyvä 
olla tarjolla. 

Erityisesti olin kiinnostunut Uuden luominen yh-
dessä -vaiheesta ja siitä miten siinä toteutuvat osal-
listuvaan suunnitteluun liitetyt vaiheet luodata, val-
mistella, ymmärtää ja luoda (Sanders et al. 2010), ja 
Näkin ym.:n (Näkki et al. 2011) mukaan koko uutta 
luova designin kehä: suunnittele, luo, toteuta, arvioi. 

Löysin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmän toi-
minnasta useita eri vaiheita. Selkeyden ja ymmär-
rettävyyden vuoksi halusin näyttää ja nimetä visu-
alisoinnissa prosessin vaiheet melko yksityiskohtai-
sesti, joten pilkoin aiemmin Näkin ym. kuvion (kuva 
34, Näkki et al., 2011) kautta löytämäni ja nimeämä-
ni vaiheet vielä pienempiin osiin. ”Ongelman tai ai-
heen löytäminen & tuominen muiden tietoon” -vai-
heen alle mahtuvat siis seuraavat vaiheet: ”alku – 
ongelman määrittely” sekä ”avaus – ongelman esiin 
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nostaminen”. ”Tiedon haku, taustoitus ja ideointi 
isolla porukalla” sisältää ”keskustelu – lisätietojen 
keruu ja ideointi” ja ”ryhmäytyminen” -vaiheet. Uu-
den luominen yhdessä & päätöksenteko” sisältää 
vaiheet ”tekeminen – uuden luominen yhdessä”, se-
kä ”julkaisu & viestintä”.

Palkitseminen nousi vahvasti esiin kaikissa haas-
tatteluissa, vaikka varsinaisilla fyysisillä palkinnoilla 
ei ollutkaan merkitystä osallistumisen motivaation 
kannalta: itse projektin ja sen etenemisen katsottiin 
pääsääntöisesti olevan tärkein palkinto. Lisää kau-
punkia Helsinkiin -ryhmää havainnoidessani kuiten-
kin totesin että onnistumisista puhuttiin lopulta aika 
vähän. Toki esimerkiksi lehdessä julkaistu, yhdessä 
toteutettu yleisönosastokirjoitus linkitettiin ryhmään 
ja se keräsi jonkun verran keskustelua, mutta ”me 
teimme sen” -henkistä kirjoittelua ei juurikaan näky-
nyt – tämä voi toki myös johtua kesän hiljaisemmas-
ta ajankohdasta tai siitä ettei aihetta yksinkertaisesti 
siinä kohdassa ollut. Halusin muistuttaa ja kannus-
taa onnistumisista viestimistä ja siten korostaa sen 
merkitystä. Tällöin osallistujat ja muut ryhmän jäse-
net voivat vielä konkreettisemmin huomata että osal-
listumisella on merkitystä ja muutosta voidaan saada 
aikaan – ja niin ollen se voisi kasvattaa myös muiden 
motivaatiota osallistua yhdessä tekemiseen.

Visualisointia luodessa oli tärkeää pystyä näyttä-
mään monen tasoista tietoa: piti ilmaista minkälaisel-
la kokoonpanolla missäkin vaiheessa toimitaan, mis-
sä mediassa milloinkin ollaan ja toisaalta vielä kuva-
ta eri elementtien suhdetta toisiinsa vaikkei prosessi 
suoraan lineaarisesti etenekään. Halusin kuitenkin 
samalla pitää visualisoinnin silmäiltävänä ja mah-
dollisimman selkeänä, joten pyrin yksinkertaiseen il-
meeseen ja lyhyisiin teksteihin. 

Ryhmän kolmen tason (yksilö, pienryhmä ja ko-
ko ryhmä) lisäksi olen kuvannut prosessiin myös yl-
läpidon erillisenä ryhmänä. Ylläpidon/moderaatto-
rien rooli on tällä hetkellä ryhmässä suurempi kuin 
visualisoinnissa, ja esimerkiksi fasilitointi kuten ns. 
�ilistelyavausten teko on usein heidänharteillaan. 
Prosessivisualisoinnilla tarkoitukseni onkin näyttää, 
että myös ryhmän ns. tavalliset, yksittäiset jäsenet 
voivat toimia ryhmässä aktiivisesti. Sen ei ole tarkoi-
tus vähentää ylläpidon roolia, vaan helpottaa toisaal-
ta työtaakkaa ja samalla mahdollistaa heillekin tilai-
suus osallistua yhteistekemiseen sisällön kautta yk-
sityishenkilöinä.

Prosessissa on varsinkin alkupäässä useita vaih-
toehtoja keskustelun aloitukselle ja sen etenemiselle: 
osallistuja voi esimerkiksi linkittää sisältöä muualta 
tai vain yksinkertaisesti kysyä muiden mielipidettä. 
Keskusteluun osallistuminen ja sen eteenpäin vie-
minen voi myös sisältää Facebook-keskustelun lisäk-
si eri medioihin tehtyjä luonnoksia tai kirjoituksia. 
Tämä vastaa ryhmän tämänhetkistä todellisuutta, ja 
mielestäni oli tärkeää kirjata se mukaan visualisoin-
tiin jotta eri tyyppiset keskustelun aloitukset voidaan 
tunnistaa ja jotta jokainen voisi löytää itselleen sopi-
van tavan osallistua.

Pienryhmän muodostuminen ei ole tällä hetkellä 
ryhmässä niin selkeä vaihe, vaikka siihen välillä var-
ta vasten eri projekteissa pyritäänkin. Esimerkkiä täs-
tä näyttää myös ryhmästä jo aiemmin muodostunut 
Urban Helsinki -kollektiivi, josta mainitsin aiemmin 
sivuilla 17 ja 53. Ryhmäytyminen voi myös yksinker-
taisimmillaan tarkoittaa sitä, että keskustelua ylläpi-
tää ja käy keskenään pieni porukka ja muiden ns. ul-
kopuoliset kommentit jäävät vähäisiksi. Ryhmäyty-
misvaihe on eri muodoissaan toiminnassa selkeästi 
näkyvillä ja sen merkitys vahvistui toisaalta Keskus-
takirjaston kaverit -projektin, toisaalta Näkin ym:n 
kaavion myötä: pienempi osallistujajoukko saa asioi-
ta eteenpäin paremmin, koska esimerkiksi yhteisym-
märryksen löytäminen on helpompaa, samoin joh-
donmukaisuuden säilyttäminen. 

Ryhmässä ei aina siirrytä muihin medioihin jat-
kamaan työskentelyä, vaikka se voisi olla hyödyksi 
lopputuloksen kannalta. Halusin tuoda sen proses-
sivisualisointiin omaksi vaiheekseen, koska muiden 
medioiden ja alustojen käyttämisellä on roolinsa toi-
saalta osallistumisen mahdollistajana ja ryhmän yh-
teishengen luojana, sekä samalla se voi auttaa tuo-
maan tekemiseen lisää konkretiaa. Myös eri me-
dioiden vaikutus sisältöön olisi hyvä pitää mielessä: 
uudenlainen käsittely- ja toimintatapa voi tuoda mu-
kanaan uudenlaisia ajatuksia sisältöön liittyen. 

Yhdessä tekemisen osion halusin visualisoida 
melko yksityiskohtaisesti, jotta se olisi listamainen 
ja niin ollen helpommin seurattava ja toistettava, ja 
erityisesti sisällön kannalta selkeä. Lisäksi prosessin 
edetessä tarvitaan enemmän ja enemmän perustelu-
ja erilaisille valinnoille ja ehdotuksille: kirjoittaminen 
koetaan usein suuritöisemmäksi kuin puhuminen ja 
yhteen laajaan kysymykseen vastaaminen voi tuntua 
työläämmältä kuin useaan pieneen, siksikin pilkoin 
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LISÄÄ KAUPUNKIA HELSINKIIN -RYHMÄN PROSESSIN VISUALISOINTI

Kuva 36
Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -ryhmän 
prosessi visualisoituna

Fokusoi: 
MITÄ halutaan 
saada aikaan

MIKSI 
mitä hyötyä 
siitä olisi

NÄYTÄ: 
visualisoi 
miltä näy äisi, 
miten toimisi

KEHITÄ 
eteenpäin

JULKAISE Seuraa 
etenemistä, 
tarvi aessa 
uusi alku

VIESTI 
etenemisestä 
& eritoten 
onnistumisista

MIKSEI  
ole vielä 
tapahtunut/
tehty?

MITEN 
voitaisiin 
toteu aa?

KESKUSTELE: 
kommentit, 
ehdotukset, 
lisäykset...

tekeminen:
uuden luominen yhdessä

lopuksi: 
julkaisu & viestintä

AIHE TAI 
ONGELMA
johon 
kaivataan 
muutosta 

Visualisointi, 
blogiteksti tms. 

Apua saa 
tarvi aessa

Kysymys, 
�ilistely  avaus
tms.

Olemassaoleva 
artikkeli tai 
tutkimus

Ryhmäytyminen:
aktiiviosallistujat 
keskustelussa tai 
erillinen ryhmä

FASILITOINTI: 
yhteenveto, 
tarkennukset, 
innostaminen

Keskustelua, 
mukaan 
tempautuminen

Pienryhmä:  
keskustelu/viest it/ 
kasvokkain/yhteistyö-
alusta tms.

Yhteisesti täyte�ävä 
KANVAS
�ohjailee kohti päämäärää, 

au aa vetämään asioita 
yhteen, “fasilitoi”

alku:  
ongelman 
määri�ely

avaus:  
ongelman  
esiin nostaminen

keskustelu:  
lisätietojen keruu  
ja ideointi 

ryhmäytyminen

LUKUOHJE

Esim. blogi-
teksti, 
visualisointi...

Esim. kävely-
katselemus

yksilö

pienryhmä

ylläpito

koko FB-ryhmä

FB

MUUT ALUSTAT

Aihe voi myös nousta 
laajempaan julkiseen 
keskusteluun ja sitä 
kau a edistyä

Huomioi 
kuva ja hyvä 
& kuvaava 

otsikko

Viesti myös 
oma mielipide/
tunnereaktio 

Pohjusta 
avaus hyvin, 

niin muilla on 
tar umapintaa

Varaudu 
nopeaan 
tahtiin ja 

infotulvaan

Hajauta 
viestintää eri 

kanaviin: tukee 
ryhmäytymistä

Fasilitoi ja  
luo yhteis-

henkeä & yht. 
kieltä

Poimi 
olennaiset 

keskustelusta 
yhteistyö-
alustaan

Huomioi 
lähteet ja 

monipuoliset 
näkökulmat

VINKKI

Mieti mikä julkaisu-
tapa palvelee aihe a 

parhaiten. Esim. 
julkaisu, työpaja, 

presentaatio, yleisön-
osasto kirjoitus, 

tempaus...

Hyväksy myös 
epä onnistuminen: 
syynä voi olla esim. 

väärä ajankohta, 
näkökulma, julkaisu-

kanava...

Muista myös 
kiitokset! Ja e ä 
monelle paras 

palkinto on itse 
prosessi ja e ä 

tärkeät asiat 
etenevät.

Tee kar a, 
kaavio, graa�, 

kollaasi...



vaiheen yksityiskohtaisiin osiin. Yleisemminkin työ-
kaluseteissä suositaan usein yksinkertaista vaihe vai-
heelta etenevää runkoa, joka osaltaan madaltaa kyn-
nystä käytännön tekemiseen. 

Yhdessä tekemisen osio mukailee paitsi Mikko 
Särelän kuvailemaa ryhmän prosessia, myös usein 
kehän muotoon kuvattua designprosessia. Yhdessä 
tekemisen vaiheessa toin lisäksi prosessivisualisoin-
tiin kokonaan uuden elementin mukaan: yhteisesti 
täytettävä kanvas on tarkoitettu projektin dokumen-
taation välineeksi sekä ohjaamaan toimintaa eteen-
päin fasilitaattorin tapaan. Ideaalitilanteessa kanvas-
ta täytetään jokaisen vaiheen aikana, kun asiat ovat 
vielä tuoreessa muistissa ja esimerkiksi tarkennuksia 
on helppo kysyä saman tien. Kanvaksesta lisää seu-
raavassa luvussa. 

Yhdessä tekemisen osiossa on vaiheita joissa tar-
vitaan erityisen paljon ideoita ja ajatuksia. ”Mik-
sei niin ole vielä tapahtunut” ja ”miten asia voitai-
siin toteuttaa” -vaiheissa voidaan ja kannattaakin 
avata kysymys koko Facebook-ryhmälle, jolloin saa-
daan ideoita ja ajatuksia laajemmalta joukolta. Koko 
Facebook-ryhmän suhteen pienryhmä on tärkeässä 
asemassa keskustelun avaajana ja ylläpitäjänä kun 
koko joukolta pyydetään ideointi- ja kommentoin-
tiapua.

Prosessin avaamisen voi toteuttaa esimerkik-
si kysymyksen tai tehtävän muodossa, jolloin kuva-
taan lyhyesti mitä ollaan tehty tai aikeissa tehdä ja 
esitetään selkeitä kysymyksiä asiasta (Friedrich et al., 
2012). Tämä pätee myös tilanteessa jossa pienryhmä 
on muodostunut keskusteluketjuun: voidaan avata 
esimerkiksi uusi, erillinen ketju jossa kysytään asioi-
ta muilta; tällöin sen huomioarvo on myös parempi 
kuin jos kysymys liitetään osaksi jo pitkälle edennyt-
tä keskustelua. Samalla myös uudet osallistujat voi-
vat innostua aiheesta: uuteen keskusteluun on hel-
pompi liittyä mukaan kuin jo meneillään olevaan. 

Prosessivisualisoinnissa oli tärkeää myös näyttää, 
että prosessi ei yleensä ole lineaarinen, vaan vaiheet 
voivat toistua. Myös alkuun palaaminen on välillä 
vaihtoehto, jos asian käsittely ei etene halutulla taval-
la. Muutenkin prosessin vaiheet harvoin toistuvat yk-
si kerrallaan, vaan ne etenevät osittain päällekkäisi-
nä. Visualisoinnissa on kuitenkin mielestäni tärkeää 
näyttää mahdollisimman ”puhdas” prosessi, jolloin 
sen eri vaiheet on helpompi huomata todellisessa ti-
lanteessa ja niihin on siten helpompi tarttua.

Visualisoinnissa on lisäksi yksittäisiä ohjeistavia 
käytännön vinkkejä tai huomioita. Vinkit koostuvat 
Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä tai Keskusta-
kirjaston kaverit -projektissa hyväksi havaituista käy-
tännöistä, joiden on visualisoinnissa tarkoitus avata 
tai helpottaa vaiheen käsittelyä ja tuoda lisää näkö-
kulmia eri vaiheiden käsittelyyn. Vinkkejä voisi olla 
enemmänkin tuomassa lisää konkretiaa, mutta toi-
saalta silloin visualisointi menettäisi yleisluontoi-
suuttaan ja samalla lisäelementtien johdosta visuaa-
linen esitystapa voisi muuttua sekavaksi.

Visualisointi kuvaa Facebookissa tapahtuvaa tai 
ainakin alkavaa prosessia, mutta tässä vaiheessa se on 
vain karttamainen kuva, joka voidaan pitää ryhmän 
tiedostoissa PDF-muodossa tai kuvamuotoisena ku-
vakansiossa, jolloin se on suoraan silmäiltävissä. Jos 
visualisointia täydennetään myöhemmin tai esimer-
kiksi toteutetaan ohjemaisempaan muotoon, sen esi-
tystapaa kannattaa miettiä uudelleen niin että se oli-
si suoraan upotettavissa Facebookiin helppoa käyttöä 
ajatellen. Myös esimerkiksi interaktiivinen sovellus 
tai osiin palasteltu visualisointi voisivat olla toimivia 
vaihtoehtoja.

5.3 Fasilitoiva kanvas ja kortit 
keskustelua herättämään

Fasilitoinnin suuri merkitys designprosessille 
nousi esiin erityisesti Keskustakirjaston kaverit 
-haastatteluissa, mutta myös lähdekirjallisuu-

dessa. Lähdekirjallisuuden kautta vastaan tuli toi-
saalta myös näkemys, jonka mukaan riittävän vahva 
visio voi riittää olemaan yhdessä tekemistä edistävä 
voima, varsinkin lyhytkestoisissa projekteissa. Koin 
kuitenkin, että fasilitoinnista voisi olla hyötyä Lisää 
kaupunkia Helsinkiin -ryhmän toiminnassa, varsin-
kin niin ettei se kuormittaisi ainoastaan ylläpitoa.

Tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen ja ajanviettee-
seen perustuvassa ryhmässä pääasiassa ylläpito fasi-
litoi keskusteluja silloin kuin muilta toimiltaan eh-
tivät. Periaatteessa kuka tahansa käyttäjä voi myös 
halutessaan pyrkiä fasilitoimaan muita, mutta de-
signprosessissa fasilitointia olisi hyvä tehdä pitkin 
matkaa. 

Ryhmässä jossa kaikki ovat ikään kuin samalla 
viivalla voi olla hankalaa erikseen nostaa ketään jä-
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The Business Model Canvas
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Kuva 39
Lisää kaupunkia Helsinkiin -kanvas



senistä fasilitaattorin rooliin, koska osallistujat ym-
märrettävästi ovat mukana itse aiheen takia ja ha-
luavat olla esimerkiksi mukana ideoimassa. On myös 
havaittu että lyhytkestoisissa itseorganisoituvis-
sa prosesseissa ryhmän osallistujien motivaatio vie 
asiaa tarpeeksi eteenpäin, joten pyrin kiertämään 
varsinaisen fasilitaattorin puutteen konseptoimal-
la kevyeen itsere´ektointiin perustuvan kanvaksen, 
joka on tarkoitettu (pien)ryhmän yhteisesti täytettä-
väksi dokumentiksi. 

Aluksi ajatukseni oli kehittää pelkkä lomake-
tyyppinen tekstidokumentti, mutta selkeyden ja tie-
tynlaisen houkuttelevuuden kannalta päätin viedä 
sitä visuaalisempaan kanvas-muotoon: houkuttele-
vuudella tavoittelen sitä että kanvas toimisi työkalu-
na jota täytettäisiin prosessin edetessä, ja että se olisi 
riittävän vapaamuotoinen niin että jokainen ryhmän 
jäsen voisi sinne kirjata – tai vaikka suoraan kopi-
oida – olennaisia asioita keskustelusta. Ajatus kan-
vas-muodon toimivuudesta sai vahvistusta Keskus-
takirjaston kaverit -projektissa käytetyistä erilaisista 
palvelupolku-, blueprint- ym. lomakkeista (kuva 38). 
Varsinaisena esikuvana kanvakselle on kuitenkin 
erityisesti Business Model Canvas (kuva 37), jota olen 
käyttänyt aiemmin muiden projektien yhteydessä.

Alex Osterwalderin kehittämä Business Model 
Canvas on työkalu joka on tarkoitettu bisnesmal-
lien kehittämisen apuvälineeksi. Se auttaa kokoa-
maan tiivistetysti yhteen olennaiset pointit, jolloin 
bisnesmallista on helpompi kertoa muille ja kehit-
tää eteenpäin. (Strategyzer AG 2015.) Samaa tavoitte-
len Lisää kaupunkia Helsinkiin -kanvaksella. Vaikka 
Facebookin keskustelut ikään kuin dokumentoitu-
vat itsestään väliin jää myös paljon epäolennaisuuk-
sia ja ”kohinaa”. Siksi olisi tärkeää tehdä yhteenvetoa 
ja poimia olennaisimpia huomioita ja ideoita pitkin 
matkaa. Kanvaksen olisikin tarkoitus tukea design-
prosessin etenemistä fasilitaattorin tavoin, kun sinne 
kerätään vaihe vaiheelta tärkeimpiä ajatuksia ja ide-
oita vaihe vaiheelta. 

Luonnostelin kanvaksesta esimerkkien ja muuta-
mien kehitysvaiheiden kautta yksinkertaiseen ruu-
dukkomuotoon toteutetun lomakkeen (kuva 39). 
Alussa (ks. liite 4) tekstimuotoinen dokumentti sisäl-
si visualisoimani designprosessin vaiheet auki kir-
joitettuna, ja antoi esimerkkivaihtoehtoja eri näkö-
kulmille tai käsiteltäville aiheille. Kanvas-muotoon 
päädyttyäni halusin kuitenkin viedä dokumenttia 

MITÄ Lisää kaupunkia Helsinkiin  
lisäämällä...

MITÄ Lisää kaupunkia Helsinkiin  
rakentamalla...

MITÄ Lisää kaupunkia Helsinkiin  
muu�amalla...

MIKSEI Miksei ole vielä toteute u?  
Mikä taho vastustaa? 

MIKSEI Miksei ole vielä toteute u?  
Laki tai säännöt esteenä?  
– miten ne voisi kiertää?

MIKSEI Miksei ole vielä toteute u?  
Mitä resursseja puu�uu? 

MIKSI Mitä hyötyä siitä olisi  
kaupunkilaisille...

MIKSI Mitä hyötyä siitä olisi  
ympäristölle...

MIKSI Mitä hyötyä siitä olisi  
kaupungille...

MITEN Miten voitaisiin toteu aa? 
Miten kiertää esteet? 
– luo skenaarioita 

MILLÄ  
KEINOIN

Millä keinoin eteenpäin?
Listaa keinovalikoimaa  
ja toteuta!

Kuva 40
Kor iluonnoksia keskusteluja 
herä ämään ja ohjaamaan.
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eteenpäin yksinkertaisempaan muotoon, ja toisaal-
ta tuoda prosessiin mukaan konkreettisia, visuaali-
sia elementtejä joita voisi hyödyntää suoraan Face-
book-ryhmässä. 

Jotta vuorovaikutus kanvas-työkalun ja ryhmän 
välillä vahvistuisi, luonnostelin lomakkeen tilalle se-
tin ”kortteja” (kuva 40), jotka pohjautuvat designpro-
sessin vaiheisiin. Erilaisia korttipakkoja ja -settejä on 
käytetty osana monia design-työkalusettejä (ks. lisää 
sivu 37), mutta pääsääntöisesti nämä ovat fyysisiä, 
painettuja kortteja joita käytetään työpajatilanteissa. 

Korttipakkamainen toteutus voisi Facebook-ym-
päristössä toimia esimerkiksi tavallisina kuvakan-
sioon ladattavina kuvina, jolloin niiden oheen saisi 
tarvittaessa liitettyä myös enemmän tekstiä. Kuvia 
voisi nostaa keskustelujen aloituksiksi määrittele-
mään aihetta, houkuttelemaan osallistujia mukaan 
kommentoimaan ja kehittämään, tai esimerkiksi oh-
jaamaan keskustelua tiettyyn suuntaan, samaan ta-
paan kuin korttien kanssa työpajaympäristössäkin 
toimitaan. 

Varsinkin kaupunkisuunnitteluaiheita käsitel-
täessä on tärkeää käsitellä asioita mahdollisimman 
monesta näkökulmasta, koska niin monet asiat ovat 
yhteydessä toisiinsa. Lisäksi kaupunkilaisten mie-
lipiteet, käytännöt ja kiinnostuksen kohteet eroavat 
toisistaan. Pyrin ottamaan monipuolisen käsittelyta-
van huomioon korttiluonnoksia kehittäessäni. Kort-
tivalikoima noudattelee kanvaksen rakennetta, ja ja-
kautuu viiteen osa-alueeseen: mitä, miksi, miksei, 
miten ja millä keinoin. 

Kortit sisältävät vaihtoehtoja näkökulmista joi-
den kautta kulloistakin aihetta voidaan käsitellä. 
Luonnostelin jokaiseen osa-alueeseen esimerkkikor-
tin tai pari, mutta määrää voisi jatkossa kasvattaa ja 
sisältöjä voisi muokata yksityiskohtaisemmin eri ai-
heisiin liittyviksi. Tässä konseptivaiheessa halusin 
kuitenkin pitää sisällöt yleisluontoisina ja esimer-
kinomaisina. 

Yhteisesti täytettävä kanvas toimii samalla myös 
prosessin dokumentaationa, jonka kautta voidaan 
seurata ja vetää yhteen prosessin etenemistä, sekä 
yhteenvedonomaisena apuna esimerkiksi myöhem-
mässä vaiheessa projektiin osallistuville. Korttien on 
tarkoitus ohjailla keskustelua ja toimia muistutukse-
na näkökulmasta jonka kautta asiaa käsitellään, sekä 
samalla ylipäänsä muistuttaa ottamaan eri näkökul-
mia huomioon. 

Kuva 41
Facebookin Sticker Storesta voi ladata “tarrase ejä” 
joita voi käy ää yksityisviesteissä ja kommenteissa.
Screenshot: Facebook.com

Kuva 42
Tarroja voi käy ää 
esimerkiksi yksityisviesteissä.
Screenshot: Facebook.com
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Kuva 43
Luonnoksia 
Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -tarroille

Varsinaisessa käytössä kanvas voisi olla esimer-
kiksi avoin dokumentti Google Docsissa, koska Face-
bookissa ei ole mahdollista usean henkilön käsitellä 
samanaikaisesti samaa dokumenttia. Jatkokehittelyä 
ajatellen kanvaksen voisi myös toteuttaa verkkoso-
velluksen muotoon, johon voisi kirjata asioita ylös 
prosessivisualisointia mukailevaan kaavioon. Täl-
löin lopputulos on jo valmiiksi visuaalisessa muodos-
sa ja siten helpommin silmäiltävissä ja analysoitavis-
sa vaihe vaiheelta. 

5.4. Tarrasetti

Facebookissa voi hymiöiden lisäksi käyttää ”tar-
roja” (sticker), joita käyttäjä voi seteittäin ladata 
erillisestä Facebookin sisällä sijaitsevasta ”kau-

pasta” (Sticker Store). Erilaisia tarrasettejä voi ladata 
omaan Facebookiin ilmaiseksi ja niitä voi käyttää esi-
merkiksi yksityisviesteissä ja kommenteissa. Tarroja 
voi toteuttaa kuka tahansa, ja niitä tehdäänkin usein 
esimerkiksi eri teemojen ympärille (esim. Pride, ks. 

kuva 42). Perussisältöä tarroille ovat sarjakuvamaiset 
hahmot jotka välittävät erilaisia tunnetiloja. Hymi-
öistä tarrat eroavat lähinnä isomman konsa puoles-
ta, jolloin ne voivat olla yksityiskohtaisempia. Tarrat 
voivat myös sisältää kevyttä animaatiota.

Kävimme Mikko Särelän kanssa keskustelua 
tarroista haastattelussa, ja ne nousivat esiin myös 
muissa Lisää kaupunkia Helsinkiin -haastatteluis-
sa, erityisesti tunteiden näyttämisen apuvälineenä 
ja toisaalta hauskana ja tilannetta keventävänä ele-
menttinä, samaan tapaan kuin hymiöt ja esimerkiksi 
ryhmässä käytössä oleva pingviinikin. 

Tarrasetti voisi tuoda lisää ryhmän jäsenten vuo-
rovaikutukseen, mutta toisaalta siinäkin on vääri-
nymmärryksen vaara, kuten kirjoitetussa tekstissä-
kin: ihmiset tulkitsevat ja lukevat asioita eri tavoin. 
Kuitenkin visuaalisten elementtien käyttäminen yh-
dessä kirjoitetun tekstin kanssa auttaa viestin perille 
saamisessa.

Hahmottelin muutamia ryhmän toimintaan 
olennaisesti liittyviä elementtejä ikonimaisiksi ku-
vioiksi, ks. kuva 43 viereisellä sivulla. Aiheet tarra-
luonnoksille nousivat ryhmän keskustelujen sisäl-
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LUKUOHJE

yksilö

pienryhmä moderaa orit/
fasilitaa orit

koko ryhmä

FACEBOOK VERKKO MUU

LISÄÄ KAUPUNKIA HELSINKIIN 
-TYÖKALUSETIN ELEMENTIT

Kuva 44
Lisää kaupunkia 
Helsinkiin 
-työkalusetin 
elementit ja 
niiden käy ö

Prosessi visualisointi: kar�a

Kortit
Kanvas

Tarrat

MITÄ Lisää kaupunkia Helsinkiin  
lisäämällä...

MIKSEI   

MIKSI Mitä hyötyä siitä olisi  
ympäristölle...

MITEN  
Miten kiertää esteet? 
– luo skenaarioita 
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löstä: tiivis kaupunki, polkupyöräily, NIMBY (not in 
my backyard) ja YIMBY (yes in my backyard), Helsin-
ki, yksityisautoilu ja julkinen liikenne. Osaan tarra-
luonnoksiin päätyneistä aiheista suhtaudutaan ryh-
mässä yleisesti positiivisesti, osaan negatiivisesti. 
Uskon että tarrojakin käytettäisiin vastaavissa mer-
kityksissä.

Tarrojen ulkoasua voisi viedä vielä monin verroin 
pidemmälle, koska tarramuoto Facebookissa nimen-
omaan mahdollistaa yksityiskohtia ja jopa animaa-
tiota. Tässä konseptivaiheessa esitystapa on kuiten-
kin vain luonnoksenomaisen viitteellinen. On kui-
tenkin hyvä huomata, että jos jokin elementti saa 
tärkeän merkityksen, sen olomuodolla ei välttämät-
tä ole niin suurta merkitystä: esimerkkinä tästä voi-
daan käyttää esimerkiksi ryhmässä käytettävää pin-
gviiniä, joka on todellisuudessa pienen pieni ikoni, 
mutta se on ryhmän sisällä kohonnut erityiskiitok-
sen tai -palkinnon asemaan. 

5.5 Työkalusetin konsepti  
– pohdintaa

Luomani konsepti Lisää kaupunkia Helsinkiin 
-työkalusetille sisältää prosessin visualisoinnin, 
yhteisesti täytettävän fasilitoivan ja dokumentoi-

van kanvaksen, kortit Facebook-keskustelun tueksi ja 
näkökulmia laajentamaan, sekä tarrasetin avaamaan 
keskustelua ja helpottamaan omien tunteiden esittä-
mistä. 

Koko prosessin visualisointi voidaan ajatella ryh-
män toimintaa kuvaavana karttana sekä samalla oh-
jeena dokumentoivan ja fasilitoivan kanvaksen käytöl-
le. Samalla se tuo lisäymmärrystä ryhmän toiminnas-
ta ryhmäläisille itselleen sekä ulospäin, ja sitä kautta 
korostaa sen merkityksellisyyttä molempiin suun-
tiin: ryhmä on jo tähän mennessä saanut paljon ai-
kaan, vaikka moni voi ajatella sen ”vain” nettikeskus-
teluna joka ei johda mihinkään. Kuitenkin jo ryhmän 
koko tuo painoarvoa keskusteluille, ja prosessin visu-
alisointi lisää sitä tuomalla esiin erilaisia vaihtoehtoja 
miten eri aiheita voidaan tuonkaltaisen ryhmän kaut-
ta edistää. Lisäksi visualisointi kokoaa yhteen ryhmän 
hyviä käytäntöjä ja tekee niitä näkyväksi, jotta onnis-
tumisia voidaan toistaa ja yhdessä tekemistä kehittää. 

Kanvaksen tarkoitus on auttaa fasilitoimaan ja 

Kuva 45
Screenshot: Lisää 
kaupunkia Helsinkiin 
-Facebook-ryhmä
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dokumentoimaan etenemistä, sekä järjestelemään 
olemassa olevaa ja kerättyä tietoa niin että ”projekti” 
voidaan julkaista sen pohjalta valitussa ympäristössä 
ja siten edetä ryhmän tavoitteiden saavuttamisessa. 

Kortit ja tarrat ovat visuaalisia elementtejä joiden 
avulla voidaan laajentaa keskusteluja sekä aiheiden 
että osallistujien kautta.

Työkalusetin konsepti on tässä vaiheessa yleis-
luontoinen eikä hyödynnä Facebookin toiminnal-
lisuuksia tarroja lukuunottamatta. Pidemmälle 
viety työkalusetti voisi olla räätälöity tiukemmin 
Facebook-ympäristöön, koska Lisää kaupunkia -ryh-
mäkin toimii ensisijaisesti siellä, mutta toisaalta sii-
nä voisi ilmetä ongelmia esimerkiksi päivitysten 
kanssa. Työkalujen on myös mielestäni hyvä toimia 
Facebookin peruskäytön tapaan, joka pääsääntöisesti 
tarkoittaa keskustelujen käyntiä, kuvien ja videoiden 
jakamista ja yksityisviestejä, joten siinä mielessä esi-
merkiksi kuvamuotoiset elementit ovat perusteltuja 
ja helppokäyttöisiä mahdollisimman monille.

Halusin saada palautetta myös Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -ryhmäläisiltä kehittääkseni prosessin vi-
sualisointia. Aluksi lähetin alkuvaiheen version visu-
alisoinnista haastattelemilleni Lisää kaupunkia Hel-
sinkiin -ryhmän jäsenille, mutten saanut vastauk-
sia. Kehitin visualisointia vähän eteenpäin muualta 
saamieni kommenttien perusteella, ja jaoin sen Li-
sää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä PDF-tiedostona 
23.7., ks. kuva 45. Pyysin aloitusviestissäni komment-
teja ja kehitysehdotuksia ryhmän jäseniltä. Nostin 
viestiä kerran kommentilla, sillä aluksi sain vain yh-
den yksityisviestin Facebookin kautta. Myöhemmin 
sain kuitenkin vielä muutaman kommentin lisää liit-
tyen prosessiin ja sen vähäiseen kommentointiin. 

Myös koko ryhmä on ollut heinäkuussa tavallis-
ta hiljaisempi lomakauden takia, ja uskon että sillä 
on vaikutusta kommenttien vähyyteen. Tätä vahvis-
ti myös yhden moderaattoritiimiläisen kommentti, 
jossa hän myös mainitsi että monet käyttävät loman-
sa aikana lähinnä mobiililaitteita, kuvamuotoisena 
prosessi olisi ollut helpompi katsoa mobiililaitteella-
kin ja sitä kautta olisin voinut saada enemmän kom-
mentteja. Tämän olin itsekin päätellyt. Kuvatiedosto-
na prosessi olisi näkynyt saman tien ryhmän seinällä 
ja siten saanut enemmän huomiota. Halusin kuiten-
kin laittaa visualisoinnin luonnoksena ja PDF-tiedos-
tomuoto edustaa itselleni työtiedostoa.

Sain myös palautetta liian ”valmiin” visualisoin-

nin jakamisesta: kaksi ryhmän jäsentä koki, että kaa-
vioon oli hankala tarttua, koska se oli jo niin pitkäl-
le mietitty ja selkeä tarttumapinta, koukku, puuttui. 
”Miksi kommentoida, jos asia on jo tehty?”, kirjoittaja ky-
syy ja arvelee, että ryhmän yhteistyön alle päätyykin 
erityisesti sellaisia monitahoisia aiheita, joiden rat-
kaiseminen on yksin liian vaikeaa. 

Selkeästi keskeneräisempään visualisointiin oli-
sikin varmasti tullut enemmän kommentteja. Oman 
itsekriittisyyteni ja toisaalta graa�kkotaustani ta-
kia halusin vielä viimeistellä prosessin visuaalisesti 
miellyttäväksi ennen muille näyttämistä. Ehkä työs-
tövaiheessa olisi ollut hyvä toimia selkeämmin luon-
nosmaisella tasolla, esimerkiksi pelkkää viivapiir-
rosta käyttämällä. Myös sisällöllisesti olisi ollut esi-
merkiksi hyvä jättää vaihtoehtoja eri vaiheille, jolloin 
olisi käynyt selkeämmin ilmi mihin kaipaan apua.

Sain jonkin verran kritiikkiä pienryhmävaihee-
seen liittyen, koska sen koettiin nousevan proses-
sissa liian voimakkaasti esiin ainoana mahdollisena 
kehityssuuntana, vaikka todellisuudessa Urban Hel-
singin tyyppisiä ryhmästä irtautuvia pienryhmiä on 
loppujen lopuksi kirjoittajan mukaan aika vähän, ja 
asiat etenevät myös pelkän keskustelun kautta, kuten 
olen itsekin todennut. Tähän liittyen halusin selven-
tää kaaviota ja lisäsin visualisointiin huomautuksen, 
että myös julkinen keskustelu on tapa edistää monia 
asioita.

Päättelin myös, että pienryhmä-termi ei ehkä ole 
paras mahdollinen kuvaamaan kaikkea sitä toimin-
taa mitä sen alle mahtuu, mutten kuitenkaan muut-
tanut sitä toiseksi. Toivon myös tekemäni lisähuo-
mautuksen selventävän tätä. 

Yksi yksityisviestinä tullut kommentti liittyi kan-
vaksen ja prosessivisualisoinnin yhdistämiseen, jo-
ta olin itsekin jo ehtinyt ajatella mahdolliseksi jatko-
kehittelyn paikaksi: olisi helppoa täydentää sisältöjä 
suoraan kaavioon, jolloin prosessin fokus säilyisi eh-
kä vielä paremmin ja sitä olisi helppo seurata jos esi-
merkiksi mukaan liittyisi joku joka ei ollut aiemmin 
osallistunut. Tämä voisi olla esimerkiksi verkkopoh-
jainen sovellus.

Olisi ollut kiinnostavaa kehittää myös muuta työ-
kalusettiä yhdessä ryhmän kanssa, mutta tein pää-
töksen että kehitän työkalusetin konseptiasteelle it-
senäisesti. Olemassaolevaa konseptia muokaten ja 
kehittäen ja sen päälle rakentaen ryhmä voisi lähteä 
rakentamaan uutta käytännössä, esimerkikiksi jon-
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kun kehitysprojektin aikana. Kiinnostavinta olisikin 
nähdä minkälaiseen käyttöön työkalut lopulta pääty-
vät ja ylipäänsä minkälaisiksi ne käytössä muodos-
tuvat. Tämä voisi myös olla mielenkiintoinen kohde 
jatkotutkimukselle, esimerkiksi sivulla 38 mainitse-
mani Hagenin ja Robertsonin ”throw it out there and 
see what happens” -lähestymistavan kautta (Hagen & 
Robertson 2009).

Voiko ryhmän prosessin näkyväksi tekemises-
tä tai työkalujen kehittämisestä sitten olla hait-
taa ryhmälle? Liika ohjailu ja pelkän hyödyn tai te-
hokkuuden tavoittelu muuttaa toimintaa helpos-
ti vähemmän vapaamuotoiseksi ja rennoksi, joka 
varmasti kääntyisi haitaksi ja vähentäisi osallistu-
misaktiivisuutta ja -intoa. Siksi pyrin painottamaan 
visualisoinnissa ja työkalujen käytössä ryhmän jä-
senten roolia: se on kuitenkin kaupunkilaislähtöisen 
toiminnan ydintä.

Syvempi ymmärrys ryhmän toimintatavasta voi-
si toki auttaa hidastamaan tai pysäyttämään ryhmän 
toimintaa ja yhteistekemisen prosesseja, mikäli jos-
tain syystä joku niin haluaisi tehdä. Uskon kuitenkin 
että visualisointi hyödyttää ryhmää enemmän kuin 
haittaa. Toiminta on joka tapauksessa avointa ja pro-
sessin syvällisemmän ymmärryksen kautta sitä voi-
daan myös kehittää eteenpäin paremmin. 

 

77



6 
LOPUKSI

O len tässä opinnäytetyössä käsitellyt kau-
punkilaisten osallistumista Helsingin 
kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämi-
seen sosiaalisessa mediassa erityisesti 
designin näkökulmasta. Olen listannut 

tekijöitä jotka ovat vaikuttaneet kaupunkilaisten li-
sääntyneeseen osallistumisaktiivisuuteen, sekä käy-
nyt läpi tapoja tehdä osallistuvaa suunnittelua eri 
lähtökohdista. Olen perehtynyt kahteen Helsingin 
kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen liittyvään 
käytännön case-esimerkkiin jotka perustuvat kau-
punkilaisten osallisuuteen. Edellisten pohjalta olen 
visualisoinut ryhmän yhteistekemisen prosessia ja 
kehittänyt konseptin työkalusetille, joka on tarkoi-
tettu tukemaan ja selkeyttämään kaupunkilaisten 
osallistumista Helsingin kaupunkisuunnitteluun ja 
-kehittämiseen keskittyvässä Lisää kaupunkia Hel-
sinkiin -Facebook-ryhmässä. 

Pyrin tässä viimeisessä luvussa vetämään yhteen 
opinnäytteen keskeisiä asioita alussa määrittelemie-
ni tutkimuskysymysten kautta. 

Miten kaupunkilaiset osallistuvat Helsingin  
kaupunkisuunni�eluun ja -kehi�ämiseen  
Facebookin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä? 

Kaupunkilaisten osallistuminen on viime vuosi-
na muuttunut ja lisääntynyt muun muassa osallis-
tumisen kulttuurin myötä, ja erilaiset onnistuneet 
tempaukset ja tapahtumat ovat entisestään lisänneet 

osallistumista. Sosiaalinen media on ollut yhtenä 
tärkeänä vaikuttajana tässä, sillä se on osaltaan hel-
pottanut yhteyden saamista muihin samanhenkisiin 
ihmisiin ja siten erilaisten yhteisprojektien eteen-
päin vientiä aiempaa helpommin. 

Kaupunkisuunnittelu on perinteisesti ollut am-
mattilaisten hallinnassa, vaikka siihen lakisääteises-
ti osallisuusmenettely kuuluukin. Kaupunkilaiset 
kuitenkin osallistuvat enenevissä määrin kaupunki-
suunnitteluun myös itse valitsemillaan ja määrittele-
millään tavoilla. Tuota itseorganisoituvaa osallistu-
mista tapahtuu esimerkiksi sosiaalisen median ka-
navissa ja varsinkin Facebookissa kaupunkilaisista 
koostuvissa vapaamuotoisissa ryhmissä, joissa kes-
kustellaan, ideoidaan ja toimitaan yhteisen ympäris-
tön kehittämiseksi. 

Käydessäni läpi perinteistä osallistuvaa suunnit-
telua ja sen työkaluja totesin että se painottaa enim-
mäkseen kasvokkain tekemistä. Osallistuva kaupun-
kisuunnittelu puolestaan tarkoittaa pääsääntöisesti 
vielä vain kaupunkilaisten kaavaluonnosten kom-
mentointimahdollisuutta, joka kuitenkin on lakisää-
teinen oikeus. Avoin osallistuva suunnittelu (PD in 
the wild) taas osuu itseorganisoituvan toiminnan ja 
osallistuvan suunnittelun välille, ja Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -Facebook-ryhmä on hyvä esimerkki tästä 
– höystettynä ripauksella itseorganisoituvaa kaupun-
kisuunnittelua.

Palvelumuotoilun keinoja hyödyntänyt Keskus-
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velyjä ja niihin perustuvia suunnitelmia alueille, jot-
ka nähdään potentiaalisina kehiityskohteina.

Toiminta on vapaamuotoista ja se halutaan pitää-
kin sellaisena. Jäseniä ryhmässä on kuitenkin niin 
paljon, että ylläpitoa/moderointia tarvitaan, mutta 
pääsääntöisesti keskustelu pysyy asiallisena muun 
muassa selkeiden sääntöjen ansiosta. Yksi ylläpidon 
tärkeimmistä tehtävistä on luoda hyvää keskustelu-
kulttuuria ryhmään. Esimerkiksi erilaiset ns. helpot 
�ilistelyavaukset toimivat  eräänlaisena työkaluna 
tässä, ja niihin on usein helpompaa saada myös hil-
jaisempia ryhmän jäseniä osallistumaan.

Aktiivisimmat keskustelut ovat todella nopeita 
koska osallistujia voi olla useitakin. Ideoita ja ajatuk-
sia tulee paljon, mutta toisaalta samalla ryhmässä on 
menetetty pohdiskelevampi ote. Tätä moni paikkaa 
kuitenkin blogikirjoituksilla, joissa voidaan syventyä 
yksittäisiin aiheisiin ja perustella esimerkiksi lähde-
materiaalien kautta. Perusteellisempiin blogikirjoi-
tuksiin voidaan taas lisäksi viitata ryhmän keskuste-
luissa myöhemmin.

Visuaalisuus on suuressa roolissa ryhmässä, ja 
asioita pyritään esittämään erilaisten visualisointi-
en avulla. Myös keskustelunavauksiin joissa on jo-
kin havainnollistava kuva tartutaan yleensä aktiivi-
semmin.

Miten toimintaa voitaisiin tehdä näkyväksi ja  
ymmärre�ävämmäksi sekä ryhmän jäsenille e�ä  
ulkopuolisille, ja minkälaista lisätietoa toiminnan  
näkyväksi tekeminen voi tuoda?

Ryhmän toimintaa ei tähän mennessä ole juuri-
kaan dokumentoitu, ja toiminnan systemaattinen 
kehittäminen on toistaiseksi ollut enimmäkseen yl-
läpidon harteilla ja riippuvaista heidän aikatauluis-
taan ja muista kiireistään.

Vapaamuotoisuus on tärkeää ryhmässä ja ryh-
män perustaja Mikko Särelä kuvaakin ylläpitoa tasa-
painoiluksi riittävän ja riittävän vähäisen ohjauksen 
välillä, jotta ryhmäläiset kokisivat ryhmän ja sen toi-
minnan omakseen.

Halusin auttaa nostamaan kaupunkilaisia ja hei-
dän tekemäänsä tärkeää työtä näkyväksi sekä ryh-
män sisällä että ulkopuolella, ja samalla auttaa luo-
maan lisää onnistumiseen johtavia käytäntöjä. Taus-
tavaikuttimena oli myös halu tuoda kaupungin 
suuntaan lisänäkemystä siitä mihin suuntaan kau-
punkia toivotaan kehitetettävän: uskon että lisänä-

takirjaston kaverit -projekti antoi kattavaa taustatie-
toa siitä miten toimitaan kaupungin lähtökohdista 
toteutetussa kaupunkilaisten tietoja ja taitoja hyö-
dyntävässä osallistavassa projektissa. Lisäksi se antoi 
vahvoja viitteitä siitä, että myös viranomaistahoilla 
uskotaan yhteistyöhön ja sitä kautta saataviin tulok-
siin, ja että kiinnostusta ja halua tehdä asioita käyttä-
jä/kaupunkilaislähtöisesti löytyy, kunhan vain löyde-
tään toimivat ja kaikkia osapuolia palvelevat yhteis-
työn muodot.

Lisää kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmä on 
toiminut jo useamman vuoden. Jäseniä ryhmässä on 
tällä hetkellä lähes 8 000 (viitattu 28.7.) ja määrä kas-
vaa edelleen jatkuvasti. Ryhmä on saavuttanut pa-
rin viime vuoden aikana paljon julkisuutta ja onnis-
tunut luomaan uudenlaista kaupunkisuunnittelun 
kulttuuria Helsinkiin. Konkreettisista onnistumisis-
ta tähän mennessä ehkä suurin on kaupunkibulevar-
diaiheen nostaminen laajempaan keskusteluun ja 
lopulta osaksi työn alla olevaa uutta Helsingin yleis-
kaavaehdotusta, mutta myös ryhmän kautta muo-
dostunut Urban Helsinki -kollektiivi ja sen Pro Hel-
sinki 2.0, joka on vaihtoehto Helsingin viralliselle 
yleiskaavalle. 

Ryhmässä keskustellaan kaupunkisuunnitteluun 
ja laajemminkin kaupunkiin liittyvistä aiheista, ku-
ten kaavoituksesta, liikenteestä, rakentamisesta ja 
arkkitehtuuristakin, asumisesta ja kaupunkikulttuu-
rista. Keskusteluja aloitetaan esimerkiksi lehtiartik-
kelien tai tieteellisten julkaisujen pohjalta, blogikir-
joitusten kautta tai esimerkiksi vain kysymällä mui-
den mielipidettä johonkin asiaan.

Jo pelkästään julkiseen keskusteluun ryhmässä 
nostamalla voidaan edistää monia asioita, sillä ryh-
mää seuraa monipuolinen joukko ihmisiä, mukaan-
lukien monia poliitikkoja, suunnittelijoita ja median 
edustajia. 

Keskustelun lisäksi ryhmässä kuitenkin tehdään 
asioita myös käytännössä. Välillä koko keskustelu 
alkaa suoralla ehdotuksella, jossa pyydetään mui-
ta mukaan esimerkiksi kirjoittamaan vastinetta tai 
kannanottoa johonkin aiheeseen. Välillä taas keskus-
telun myötä muodostuu pienempiä porukoita, jotka 
saattavat toteuttaa suunnitelmia tai muita projekteja 
yhdessä: tämä saattaa tapahtua ryhmän seinällä kes-
kustelun sisällä tai ryhmä saattaa siirtyä toiselle alus-
talle tai esimerkiksi omaan pienempään ryhmäänsä 
jatkamaan. Ryhmä tekee myös yhteisiä kaupunkikä-
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kyvyys ja ryhmän keinovalikoiman kasvattaminen 
auttavat viemään ryhmän työtä eteenpäin. 

Ryhmän toimintaa havainnoimalla ja jäseniä 
haastattelemalla sain käsityksen ryhmän toiminnas-
ta ja prosessista. Havaitsin myös että siinä on monia 
yhtymäkohtia muihin sosiaalisessa mediassa tapah-
tuviin yhteistekemisen prosesseihin.

Visualisoin ryhmän prosessia vaihe vaiheelta, 
tarkoituksenani luoda yksinkertainen ja selkeä pro-
sessikaavio joka toisaalta toimisi vaihe vaiheelta ete-
nevänä karttana joka ohjaa mitä seuraavaksi voisi 
tehdä, toisaalta nimeäisi ja toisi näkyviin tiettyjä pro-
sessin vaiheita joihin ei välttämättä normaalisti kiin-
nitetä kovin suurta huomiota.

Ryhmässä toimitaan kolmella tasolla: yksilö, 
pienryhmä ja koko ryhmä. Pääasiassa toiminta ta-
pahtuu Facebookissa, mutta välillä käytetään myös 
muita alustoja, ja varsinkin sisältöjä linkitetään ja 
jaetaan muualta. Kuvaan visualisoinnissa miten pro-
sessi etenee, missä vaiheessa toimitaan milläkin ta-
solla tai kokoonpanolla ja missäkin mediassa. Koska 
halusin samalla auttaa kehittämään toimintaa, täy-
densin visualisointia Keskustakirjaston kaverit -pro-
jektissa hyviksi havaituilla käytännöillä, sekä lähde-
kirjallisuudesta nousseilla huo mioilla.

Prosessin vaiheet ovat alku eli ongelman määrit-
tely, avaus eli ongelman esiin nostaminen, keskuste-
lu eli lisätietojen keruu ja ideoiminen, ryhmäytymi-
nen, tekeminen eli uuden luominen yhdessä ja lo-
puksi vaihe julkaisu ja viestintä.

Erityisinä huomioina visualisoinnista voisi nos-
taa ryhmäytymisen, yhdessä tekemisen ja lopun 
viestintävaiheen. Ryhmäytymisen vaihe voi tarkoit-
taa kokonaan uuden porukan muodostumista ja sitä 
kautta pitkällekin vietyjen suunnitelmien luomista, 
josta on muutamia esimerkkejä kuten Urban Helsin-
ki. Ryhmäytyminen voi myös yksinkertaisimmillaan 
tarkoittaa ryhmän seinällä käytävää aktiivista kes-
kustelua, jossa on pieni porukka tiiviisti mukana, ja 
johon on ulkopuolisena usein hankalampi liittyä mu-
kaan kesken kaiken. 

Yhdessä tekemisen vaiheessa pyrin lisäksi koros-
tamaan pienemmällä ryhmällä tekemistä ja toisaal-
ta mahdollisuutta välillä avata prosessia koko ryh-
mälle: lähteet ja Keskustakirjaston kaverien työtapa 
puhuivat tämän puolesta. Myös fasilitoinnin merki-
tys korostui, joten pyrin tuomaan sitä mukaan Lisää 
kaupunkia Helsinkiin -prosessiin luomalla yhteisesti 

täytettävän kanvaksen, johon keskusteluja voi vetää 
yhteen ja tiivistää fasilitaattorin tavoin. Kanvas toi-
mii myös samalla dokumentaationa. 

Lopun viestintä-vaiheessa halusin vielä erikseen 
mainita kiitosten tärkeydestä: osallistumisen syy on 
pääsääntöisesti sisäinen, mutta kiitoksen ja onnistu-
misista viestimisen voima on silti suuri, se luo uskoa 
siihen että tämänkaltaisella tekemisellä on merkitys-
tä ja sitä kautta voi myös houkutella lisää osallistujia 
tuleviin projekteihin.

Hyödynsin lähdeaineistosta löytämääni sosiaali-
sessa mediassa tapahtuvaa designprosessin visuali-
sointia tausta-aineistona, mutta vein Lisää kaupun-
kia Helsinkiin -visualisointia huomattavasti pidem-
mälle näyttäen eri vaiheet yksityiskohtaisemmin. 
Prosessin vaiheiden näyttäminen ja nimeäminen 
mahdollistaa prosessin tiiviimmän tarkastelun ja 
toistamisen myös jatkossa.

Luomani prosessivisualisointi on monin paikoin 
melko yleisluontoinen ja muutamia yksityiskohtai-
sempia elementtejä lukuun ottamatta voi sopia myös 
monen muun sosiaalisessa mediassa toimivan ryh-
män käyttöön yhdessä tekemisen prosesseissa. Vä-
hintäänkin se antaa lähtökohdan muille prosessivi-
sualisoinneille. 

Minkälaisilla työkaluilla ryhmän kaupunkilaisläh-
töistä osallistumista ja designprosessia voisi tukea 
ja samalla tehdä toimintaa avoimemmaksi yksi�äi-
selle ryhmän jäsenelle?

Opinnäytetyön tuotannollisessa osuudessa halu-
sin luoda selkeyttävän visualisoinnin lisäksi konsep-
tin työkalusetille, joka voisi tukea ryhmän toimintaa 
ja avata sitä aktiiveille. Perehdyin osallistuvan suun-
nittelun ja avoimen osallistuvan suunnittelun sekä 
osallistavan kaupunkisuunnittelun lähdeaineistoon 
erityisesti työkalujen ja keinojen näkökulmasta, ja 
tutustuin erilaisiin työkalusetteihin. Lisää kaupun-
kia Helsinkiin -ryhmän lisäksi tutustuin Keskusta-
kirjaston kaverit -caseen, jossa on suunniteltu uut-
ta kirjastoa yhdessä kaupunkilaisten kanssa erilaisia 
palvelumuotoilun työkaluja ja keinoja käyttämällä.

 Erilaisia designin avuksi toteutettuja työkaluset-
tejä on tarjolla valtavasti ja ne ovat saaneet osakseen 
myös kritiikkiä, koska käyttäjä – jolla usein ei ole ai-
empaa kokemusta designprosesseista – ei voi tietää 
johtaako työkalujen käyttäminen tavoiteltuun lop-
putulokseen. Kattavimmat setit ovat laajoja ja sisältä-

80



vät esimerkiksi vaihe vaiheelta opastettuja metodeja 
käyttäjäkeskeisen designprosessin läpiviemiseksi. 
Työkalusetti voidaan myös toteuttaa olemassa ole-
viin käytäntöihin tai toteutettuun prosessiin perus-
tuen, jolloin se lähinnä hienosäätää olemassaolevaa.

Loin Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmää ajatel-
len konseptin työkalusetille joka perustuu ryhmän 
toimintaan. Työkalusetin pohjana on toteuttamani 
prosessivisualisointi, joka samalla toimii karttana 
ryhmän toimintaan ja työkalujen käyttöön. Konsep-
tin muut osat ovat kanvas, kortit ja tarrat.

Kuten mainitsin, fasilitointi nousi esiin tärkeänä 
prosessin laatua parantavana tekijänä sekä Keskus-
takirjaston kavereissa että lähteissä, vaikka toisaal-
ta itseorganisoituvissa, lyhytkestoisissa projekteissa 
voidaan pärjätä ilmankin, mikäli ryhmän tavoite ja 
osallistujien tahtotila ovat riittävän vahvat. Halusin 
kuitenkin tuoda Lisää kaupunkia Helsinkiin -pro-
sessiin fasilitoinnin hyötyjä, joten luonnostelin pro-
sessin visualisoinnin oheen kanvaksen, jonka tarkoi-
tuksena on vetää asioita yhteen ja toimia projektien 
dokumentaationa, jolloin projekteihin on helpompi 
liittyä mukaan myös kesken matkan. Kanvas on eri-
tyisesti pienryhmätasolla täytettävä dokumentti, jo-
ka tarkoitus on koota yhteen prosessin eri vaiheissa 
syntyvää tietoa.

Luonnostelin muutamia esimerkkejä kuvamuo-
toisista korteista, joita voidaan käyttää Facebook-ryh-
mässä keskustelun herättäjänä, ohjaamassa ja muis-
tuttamassa eri näkökulmista, samaan tapaan kuin 
fyysisiä kortteja käytetään usein design-työpajoissa. 
Ne perustuvat kanvaksen sisältöön ja niiden avulla 
voidaan nostaa eri aiheita keskusteluun.

Tarrat nousivat esiin Lisää kaupunkia Helsinkiin 
-aiheisissa haastatteluissa. Niitä pidetään yleisesti 
hauskoina ja yhyeisöllisyyttä lisäävinä elementtei-
nä. Lisäksi haastateltavani kokivat, että niiden avul-
la on helpompi osoittaa tunteitaan verkkokeskuste-
lussa kuin sanoin. Verkkokeskusteluissa on usein 
väärinymmärryksen vaara, joten teksti yhdistetty-
nä kuvaan tuo lisää keskusteluun ja yleisesti auttaa 
viestin perille viemisessä. Luonnostelin muutaman 
esimerkkitarran, joiden aiheet nousevat ryhmän kes-
kusteluista ja joihin suhtaudutaan ryhmässä pää-
sääntöisesti melko yksimielisesti. 

Työkalusetti on konseptivaiheessa, ja seuraava 
askel olisi antaa se jatkokehittelyyn Lisää kaupunkia 
Helsinkiin -ryhmälle, jotta siitä tulisi ryhmän tarpei-

den mukainen. Kiinnostavaa olisi testata konseptia 
jossain ryhmän oikeassa projektissa, ja samalla muo-
kata sitä vastaamaan tarpeita. Työkalusetin kehityk-
sessä olisi myös tärkeää jättää tarpeeksi liikkumava-
raa tulevaisuuden jatkokehittelylle, koska käytäntö-
jen, toiminta-alustan ja -mallien muuttuessa myös 
työkalujen tulisi kehittyä niiden mukana.

Ai niin, se pingviini. Se on Lisää kaupunkia Hel-
sinkiin -ryhmässä jaettava ylläpidon erityiskiitos.  
Papukaijamerkki, jota ei sellaisenaan ole Facebookin 
hymiövalikoimassa. Jos pingviinin saa, tietää teh-
neensä ryhmän tavoitteita edistävän erityisen hyvän 
työn. 
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Ohjausdokumentti

Projektin työnimi:_________________________________________________________________________

MITÄ halutaan saada aikaan
Lisää kaupunkia Helsinkiin rakentamalla_____________________________________________________
...tekemällä:_____________________________________________________________________________
...muuttamalla:__________________________________________________________________________
...lisäämällä:______________________________________________________________________________
...______________________________________________________________________________________

MIKSI niin tulisi tehdä, mitä hyötyä siitä olisi
..kaupunkilaisille:__________________________________________________________________________
..kaupungille:____________________________________________________________________________
..ympäristölle:____________________________________________________________________________
..liike-elämälle:____________________________________________________________________________
...______________________________________________________________________________________

MIKSEI niin ole vielä tapahtunut/tehty?
Johtuuko se joidenkin tahojen vastustuksesta?
Listaa tahot:______________________________________________________________________________
Resurssipulasta?
Tarvittavat resurssit:________________________________________________________________________
Laista tai säännöistä?
Listaa säännöt:____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Muusta syystä?____________________________________________________________________________

MITEN asia voitaisiin mahdollisesti toteuttaa?
Miten kiertää edellisessä kohdassa listatut asiat?_____________________________________________
________________________________________________________________________________________
Luo esimerkiksi skenaarioita miten eri toteutusvaihtoehdot vaikuttaisivat.

MITEN asiaan voidaan parhaiten vaikuttaa? 
Nostamalla aihe julkiseen keskusteluun; missä mediassa?_______________________________________
Päättäien lobbaaminen____________________________________________________________________ 
Suora toiminta____________________________________________________________________________
Muu keino________________________________________________________________________________

NÄYTÄ: visualisoi miltä näyttäisi, miten toimisi jne.

ESITTELE koko ryhmälle 
Kommentit, kehitysehdotukset, lisäykset:____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

KEHITÄ eteenpäin

JULKAISE valitulla tavalla ja seuraa etenemistä, tarvittaessa aloita alusta uudella näkökulmalla.
VIESTI etenemisestä & eritoten onnistumisista

Liite 4: Kanvaksen luonnos
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