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Asuinympäristön digitaalisuus

Hankkeen tavoitteena on asukkaiden osallisuuden edistäminen oman asuinympäristön suunnitteluun 

ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Asuinympäristön digitaalisia palveluja kehitetään 

asukaslähtöisesti todelliseen tarpeeseen 

Hankkeen tarkempia tavoitteita olivat:

- Tuottaa ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -malli lähiöiden/keskustaajamien tulevaisuuden vision laadintaan ja     

alueiden kehitystyön tueksi

- Lähiön/keskustaajaman kehitystä tukevien digitaalisten palvelujen/digitaalisuutta tukevien toimintatapojen                  

ideoiminen ja kehittäminen palvelumuotoilun avulla

- Kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntäminen asuinympäristön kehittämisessä ja digitaalisten palvelujen                    

suunnittelussa

- Tuottaa kehitysehdotuksia ja suosituksia asukaslähtöisestä asuinympäristön kehittämisestä ja digitaalisten               

palvelujen suunnittelusta 

Toteutus

- Hankkeen valmisteluvaiheessa pääasiassa syntynyt osallisuusmallien benchmarking ja rakentamisen ja asumisen 

tulevaisuus prezi-esitys: https://prezi.com/p/z6iro7ywjri2/

- Asuinympäristön kehittämisen tulevaisuuspolku- malli

- Työpajat case-lähiöissä

- Astuplan-alustan kokeilu ja digitaalisten osallisuusvälineiden yhteiskehittäminen

https://prezi.com/p/z6iro7ywjri2/


Asuinympäristön digitaalisuus

Kuopion Neulamäki

• Työpaja 7.6, n. 25 osallistujaa; 

asukkaita, viranhaltijoita

• SWOT-analyysi Neulamäen 

vahvuuksista, 

mahdollisuuksista ja 

heikkouksista sekä miten 

digitaalisuus voisi näkyä 

Neulamäessä

Asukkaiden ”villit” ja vähemmän villit ideat:

• Frisbeegolf-rata, toivotaan kunnostamista: puistot, torin alue

• Alueen esteettömyyteen kiinnitettävä huomiota!

• Alue voisi toimia testialustana Savilahdessa kehitettäville teknologioille

• GPS-mobiiliappi liikenteen seurantaan, itseohjautuvat bussit

• Neulamäen ja Savilahden yhdistävä hissi

Idea Kuopiosta!

60-70-luvuilla 

rakennetut ”metsälähiöt” omaavat 

käyttämätöntä 

markkinapotentiaalia. Luonnosta 

ollaan valmiit maksamaan! Tiivistä 

harkiten, kehitä yhteyksiä vesien 

äärelle, kehitä virkistysreittejä ja 

kiinnitä huomio alueen 

brändäykseen ja imagoon 

luontokaupunginosana



Asuinympäristön digitaalisuus

Kouvolan Kuusankosken Rekola

• Verkkokysely: 30.5. – 10.6.2018 

28 henkilöä. 

• ”Messutyyppinen” työpaja Rekolan 

kehittämiseksi 11.6, asukkaita n. 30

+ Kouvolan kaupungin edustajia, 

mm. Kouvolan vesi

• Alueen vetovoimana rauhallisuus, 

lapsiystävällisyys

• Kiinnitettävä huomiota liikkumisen 

turvallisuuteen; valaistus, hidasteet, 

kävely/pyörätiet, siistiys, alueen 

kunnostaminen, alikulkutunneli, 

roikkuvat oksat ja muu kasvillisuus

• Pyöräilyn/kävelyn edistäminen

Konkreettisten kehittämispaikkojen osoittaminen kartalle ja dialogin aloitus kehittämistoimista

- Yhteisymmärrys, mitä purettavien kerrostalojen tilalle: ”Kerrostalojen tilalle suuri leikki/monitoimikenttä”

- Jatkuvuus: Innostus kovaa; toivottiin syksyksi uutta tilaisuutta työpajassa esiin tuotujen asioiden edistämiseen ja 

kylätoimikunnan/asukasyhdistyksen muodostamiseen

Idea Kouvolasta!

Kaupungin näkökulmasta rationaalinen päätöksenteko voi 

tuottaa huolta asukkaille. Pohdi jo etukäteen päätöksen 

vaikutuksia asukkaiden arkeen ja kiinnitä huomio viestintään ja 

vuorovaikutukseen, jos epäilet asian herättävän kysymyksiä! 

Varaudu hyvin asukastilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin!



Asuinympäristön digitaalisuus

Oulun Rajakylä

• Verkkokysely 28.5.-11.6.2018 ja työpaja alueen 

avaintoimijoille/palvelujen tuottajille alueen kehittämisen 

mahdollisuuksista (SWOT), n. 20 osallistujaa 

Konkreettisten kehittämispaikkojen osoittaminen kartalle ja dialogi kehittämistoimista

• Tarvitaan yhteiskeskustelua alueen palvelutarjoajien kesken; ostarin ilmeen parantaminen

• Alueita ei kehitetä eristyksissä – Linnanmaa-Kaijoharjun kampusalueen kehittäminen tarjoaa mahdollisuuden 

Rajakylälle profiloitua opiskelija kaupunginosana – vaatii alueen brändäystä, kaupunkikuvan elävöittämistä 

(taide, julkisivujen kunnostaminen, siistiys), nuorille tärkeitä palveluja ja toimivaa joukkoliikennettä

• Osallistamisen idea on konkreettisten kehitysehdotusten ohella myös julkisen päätöksentekoprosessin 

opettamista kuntalaisille – idea prosessiaikajanasta

• Tarvitaan toimija edistämään alueen imagoa, brändäystä ja kehittämistä. Alueen yhdistykset?

Idea Oulusta!

Palveluverkon oikeudenmukaisuus ei ole sitä, että 

kaikilla alueilla on samat palvelut – vaan sitä, että 

asukkaat pääsevät juuri heille tarpeellisiin palveluihin = 

palveluverkon kustomointi tarpeen, 

ei väestömäärän suhteen



Asuinympäristön digitaalisuus

Turun Pansio-Perno

• Työpaja 18.6.2018; Kerro Kantasi-palvelun 

palvelumuotoilu, iltapäivällä ulkotilaisuus 

heikoimmassa asemassa oleville asukkaille 

Digitaalisen osallistumisalustan ”check list” ja 

haastavien asukasryhmien osallistaminen

• Digialustan tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet 

tarkastuslistan luominen

• Tunnistettavissa kolme asukasryhmää osallistumi-

sessa; aktiivit, satunnaiset ”oman asian mukaan” 

osallistujat ja heikosti tavoitettavat

• Tunnistettiin digialustojen rajallisuus 

osallistumisessa  konkreettiset ehdotukset mikä 

toimii; kansio, yhteiskäyttöinen tietokone, vertaistuki

• Yhteisten sosiaalisten sääntöjen sopiminen alueen

käytöstä – esiinny napakasti ja varaa raha jo 

etukäteen, voit luvata sopimuksen heti paikan päällä 

Hanki Luottamus. Arvostus.

Idea Turusta!

Erityisryhmät tavoittaa parhaiten kasvotusten, ei 

digitaalisesti. Mene kentälle, panosta kasvokkain 

tapahtuvaan vuorovaikutukseen luottamuksen 

rakentamiseksi – uhrattu aika maksaa itsensä 

takaisin. Kasvokkain tapahtuva kommunikointi voi 

olla myös resurssitehokasta! – Asukkaita voi 

osallistaa alueen kehittämiseen missä vain;

kouluissa, terveydenhoitajan/sosiaalityöntekijän 

vastaanotolla, kolmannen sektorin palveluissa 

Osallistaminen ei ole vain 

kaupunkisuunnittelun asia 



Positiivista:
-”Joskus hanke edellä” toimintatapa voi toimia sysäyksenä alueen kehittämiselle, jota ei olisi

muuten tullut ajatelleeksikaan

-Hanke toimi meillä herättelijänä laajemman lähiöiden kehitysohjelman käynnistämiselle

-Digitaalisen alustan kehittämisen minimitarkistuslistat ovat hyödyllisiä, vaikka toki tunnistamme 

niiden rajallisuuden. Mutta niillä pääsee alkuun

-Kokeiltiin ja pilotoitiin kehitysvaiheessa olevaa alustaa, tuettiin digiosallistumista ja aloittelevan 

yrityksen tuotekehitystä

Jotain siltä väliltä:
-Hankkeen aikana selvisi millaisesta alustasta ASTU-alustassa on oikein kyse. Se ei sovi tällä 

hetkellä meidän tarpeisiin, mutta alustojen väliset käyttötarkoituserot on hyvä tiedostaa. Meille 

hankkeen arvo on työpajojen sisältö yleiskaavan suunnittelun tueksi

Kehitettävää:
-Hankkeen aikataulu oli haasteellinen, ei ollut tarpeeksi aikaa perehtyä alustaan  työpajoissa 

kirjaus jouduttiin toteuttamaan konsultin toimesta. Syksyn ASTU-alustan esittelytilaisuudet toimivat 

henkilökunnan  esittely/koulutustilaisuutena halukkaille – ASTU-alusta käytettävissä huhtikuun 

loppuun 2019

-Ennen kuin kaupungit haluavat jatkaa kokeilua, tarvitaan tietoa alustan käyttömaksuista 

tulevaisuudessa ja tiedon säilyttämisestä. Ei haluta sitoutua ja käyttää aikaa sellaiseen, minkä 

hyödyllisyydestä ei ole myöhemmin takuita. ”Digitaalisten välineiden kehittämisessä ja 

käyttöönotossa huomioitava on aika ja raha. Niin se vaan menee”

Kokeilujen ja yhteiskehittämisen pitää tarjota jotain kummallekin osapuolelle, vaikka palvelua ei 

loppujen lopuksi otettaisiinkaan käyttöön 



Kiitos!


