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OPUS-hanke
OPUS (Oppiva kaupunkisuunnittelu ja asumisen arki) on Tekes –
rahoitteinen tutkimushanke

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ns. oppivan kaupunkisuunnittelun 
konsepti, joka perustuu asukkaiden, julkisen sektorin ja yritystoimijoiden 
väliseen yhteistyöhön (”P4-malli”)

Konseptia rakennetaan simuloimalla valituilla esimerkkialueilla käynnissä
olevia suunnitteluprosesseja ja toimijaverkoston työskentelyä

Hankkeessa kehitetään innovatiivisia menetelmiä vuorovaikutteisen 
suunnittelun avuksi (internetpohjaiset kehittämisfoorumit, osallistuvat 
paikkatietosovellukset, interaktiivinen prosessikartta)

Hankkeen toteuttajina TKK:n kaksi laboratoriota: Arkkitehtiosaston 
Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun laboratorio sekä Tietotekniikan 
osaston SimLab

Kolmivuotinen hanke: 2995 - 2007
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Selainpohjainen
kehittämisfoorumi

Arviointi, pehmoGIS

OPUS-hanke ja P4-malli
(Public-Private-People -Partnership)
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Kirkkojärven puiston 
yleissuunnittelu
Turvallisuusbarometri
Aluebarometri
Kaupunkipolkutietokanta

Kaupunkisuunnittelu-
prosessin kehittäminen internetiin 
rakennettavan kehittämisfoorumin
avulla.

Tarkoituksena tuoda yhteen 
paikallinen tieto ja suunnittelutieto. 

Foorumi toimii paikallisen keskustelun ja 
kehittämisen toimintaympäristönä. Sen 
avulla kerätään, välitetään ja arvioidaan 
tietoa alueesta.

Toimintatutkimuksen tavoite

Sovelluksia

Kehittämisfoorumi

Tavoitteena on synnyttää alueelle myös 
uusia palvelumalleja ja liikeideoita



Paikkatietopohjaisten nettimenetelmien kehittäminen 
elinympäristön koetun laadun ja ympäristön haltuunoton 

tutkimiseen 

Uusi ’pehmolayer’
paikkatietojärjestelmään

Asukkaat paikantavat 
ympäristökokemuksiaan 

kartalle

Internet-pohjainen PehmoGIS



Paikallinen tieto
Alueellinen näkökulma

Tiedonrakennus
Oppiminen

Paikalliset toimijat tiedon
käyttäjinä, tuottajina, 
ylläpitäjinä

Käyttöliittymä tiedon 
välittäjänä, yhdistäjänä, 
varastona

Internet
-käyttöliittymä

Paikkatieto, 
WebGIS

Paikallisuus  

MapServer Open Source

Paikkaan sidotun tiedon 
tarkastelu, tuottaminen ja 
siirto

ORGANISOITUMINEN 
JA ANSAINTALOGIIKKA

AVOIN JA EDULLINEN 
KOMMUNIKOINTIVÄLINE

VUOROVAIKUTUS 
JA AVOIMUUS VAATIMUKSENA

TAVOITTEENA TIEDON JAKAMINEN 
JA KIINNOSTUS YHTEISEEN 

YMPÄRISTÖÖN

Suunnittelu

Tietoa kaikentasoi-
seen suunnitteluun:
• Prosessikuvaus
• Linkitykset
• Keskustelut
• Karttatyökalut
• Ajallinen seuranta

Joomla Open Source
julkaisu –ja 
sisällönhallintajärjestelmä
Hajautettu hallinta

Kehittämisfoorumi



Kuinka tuoda paikallinen tieto ja paikalliset 
toimijat mukaan kaupunkisuunnitteluprosessiin? 
(Joka on yhä monimutkaisempi, monitoimijaisempi ja 
globaalimpi)

Paikallisen “epävirallisen” tiedon ja “virallisen 
tiedon” paikka ja merkitys 
suunnitteluprosessissa.

Kuka hyötyy ja miten?

Tutkimusaihe ja väitöskirja: “Internet, kaupunkisuunnitelu ja
paikallinen tieto”

Kysymyksiä





Minun Maunulani-kartta, helmikuu 2003 –
toukokuu 2006

• Käyttäjäkysely keväällä 2006 (15 vastausta)
• 192 talletusta, 876 symbolia, 432 kommenttia
• ”sotkukommentteja” noin 13 %.

Vastaajista:
• miehiä oli 54% ja naisia 46%. 
• Maunulassa asuvia oli 72 % ja muualla asuvia 29%.
• Työikäiset 

Kokemuksia Maunulasta



Ketkä osallistuivat?

Ikäryhmäjako
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Mitä kommentoitiin?
Symbolien ja kommenttien lukumäärät

Ajalta helmikuu 2003 - toukokuu 2006
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Kaikki symbolit 317 235 165 159

Kaikki kommentit 151 125 81 75

Miellyttävä Epämiellyttävä Turvaton Liikenteellisesti 
vaarallinen



Missä vastaajat asuivat?



Miellyttävät paikat
N=123
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Epämiellyttävät paikat
N=110
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Turvattomat paikat
N=78
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Liikenteellisesti vaaralliset paikat
N=66
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Piittaamattomuus Liian kova vauhti

Liikennevalot + 

huono näkyvyys

Huonoa

suunnittelua
Korjausehdotuksia

Useita eri tyyppisiä

kommentteja



Kaikki, ei asu Maunulassa, miellyttävät paikat (kevät 2006)

“Saunabaari ja
kaupat luovat kivan
pikku-keskustan
maunulalle”

“Koivikkotie mukava
ja rauhallinen
autoista”

“Kotileipomossa
yksi kesäisiä
lempiterassejani”  



Kaikki, asuu Maunulassa, miellyttävät paikat (kevät 2006)



Kaikki, asuu Maunulassa, liikenteellisesti vaaralliset paikat (2006)

”Vaarallinen risteys”

”Yksi poika jäi auton 
alle tuossa kohtaa... 
siellä on niin hiljaista 
että autot luulevat 
voivansa ajaa nii
kovaa kuin haluavat”

”Tähän kohtaan pitää 
lisätä liikennemerkki”

”Täällä ajetaan liian 
kovaa”.



Kaikki, asuu Maunulassa, turvattomat paikat (syksy 2003)

Turvattomuus 
keskittyy Ostarille (24 
mainintaa eli yli 
kolmannes kaikista) ja 
sen läheisyyteen.

Kommentteja:

”Ostoskeskustan 
huumeveikot 
pelottavat erityisesti 
vanhuksia. Poliisin 
mielestä alue on 
rauhoittunut, mutta 
osa syynä lienee, että 
vanhemmat ihmiset 
eivät enää tule 
alueelle”.

”varsinkin iltaisin 
pelottava paikka”



Kaikki, asuu Maunulassa, turvattomat paikat (kevät 2006)

Puistot, metsiköt, 
kulkureitit, koulujen 
ympäristö…

Jokin on muuttunut?

Mitä voi päätellä –
vai voiko mitään?



Alueen asukkaat
Uudet asukkaat (”Muuttaisinko alueelle?”)
Kaavoittajat, suunnittelijat, konsultit
Yrittäjät
Asukasyhdistykset
Projektit
Päätöksentekijät (”helposti pureskeltavaa 

materiaalia päätöksenteon pohjaksi”)
Tutkijat
Ketkä muut?

Kenelle hyötyä?



Käyttötapoja

Alueen profilointi
Yleisilme, ”brändäys”
Palvelut ja palvelujen käytön seuranta
Ajallinen seuranta: asuinaluebarometri
Teemoitetut ja ajallisesti rajatut kyselyt 

(toisentyyppiset symbolit)
Snapshotteja päättäjille



Kuva: Antti Sunell



Kuvat: Antti Sunell





Teemakarttoja voidaan
tuottaa käyttäen erilaisia
kriteerejä: 
Kommenttikartalta
saatujen kommenttien
(positiivinen, negatiivinen, 
kehittämisidea) 
visualisointi

Kommentointikartta

Monenlaiset paikalliset
tahot tuottavat kartalle
perustietoa: Suunnittelijat, 
asukkaat, yhdistykset, 
asukasaktiivit jne.

Paikallistietokartta Kirkkojärven
suunnittelufoorumi

Kehittämisfoorumi
Paikallistietokartta, Kommentointikartta ja Suunnittelufoorumit







Konseptisuunnittelu
työryhmä
• Kaupungin edustajat
• Paikalliset yhdistykset
• Seurakunta
• Yritykset

Kehittämisfoorumi
Internetkäyttöliittymä

Espoon kaupunki
• Kaavoitus 
• Tekninen toimi 

(paikkatietoaineistot)
• Espoon keskuksen 

kehittämishanke
• Muut projektit

Turun kaupunki 
MapServer tuki

EVTEK -
työryhmä

Joomla

Karttasovellukset

sivutaitto

Kehittämisfoorumikonseptin 
rakentamisessa mukana

OPUStutkijat
Paikallisen tiedon 
kerääminen ja 
soveltaminen

Ylläpitäjätahot

Asukkaat



…projekti loppuu uudet ylläpitäjät
…rahat loppuvat  uusi ansaintalogiikka
…ihmiset vaihtuvat uusi toimijaverkosto
…tulevat ylläpitäjät haluavatkin jotain muuta? 

kehittämisresurssit
…käytännöt eivät muutukaan vaikutus?
…kun vaikutuksia on vaikea osoittaa 

analyysi ja uusi kierros?

Mitä sitten kun…. 



OPUS -tutkijat
Paikallisen tiedon 
kerääminen, kehitystyö
ja suunnittelu

Konseptisuunnittelu
työryhmä
• Kaupungin edustajat
• Paikalliset yhdistykset
• Seurakunta
• Yritykset

Kehittämisfoorumi
Internetkäyttöliittymä

Espoon kaupunki
• Kaavoitus 
• Tekninen toimi 

(paikkatietoaineistot)
• Espoon keskuksen 

kehittämishanke
• Muut projektit

EVTEK -
työryhmä

Kehittämisfoorumikonseptin 
ylläpidossa mukana

Ylläpitäjätahot
- Järjestöt
- Viranomaiset 
- Suunnittelijat
- Yksittäiset asukkaat
- Hankkeet

Asukkaat

Yritykset
Tekninen 
ylläpito

Taloyhtiöt
?

Tutkijat
Seuranta, tutkimus,
(kehitystyö)



Projektista ylläpitoon
Esimerkkinä Kotikatu –projekti ja Kaupunginosien 

kotisivut:
Pilottikohde: Pihlajisto (1997)
Seuraavana Lauttasaari ja Maunula (1998-1999)

Resurssit: yksi tutkija TKK:ssa + Helka ry. taustalla
Vuonna 2000 hankitaan oma palvelin (sijainti TKK)
samana vuonna Helka ry. palkkaa mikrotukihenkilö-kouluttajan 
useita sivustoja lisää
Syksystä 2001 Helkassa osapäiväinen kouluttaja ja tukihenkilö
2003 –2004 valmistellaan julkaisujärjestelmään siirtoa
syksyllä 2004 otetaan käyttöön Mambo (pilotti Maunula)
Keväällä 2006: 43 Mambo-sivustoa, 20+ muuta

resurssit: osapäiväinen kouluttaja, 2 teknistä ylläpitäjää, 
kehittäjäkonsultti

Ylläpito ja kehittäminen yhä vaativampaa…



Kotisivujen 
teknologian ja 
toimitustavan 
evoluutio…



Ratkaistava tulevaisuudessa

Kun projektista tulee prosessi, toimintatapa ja 
rahoitusrakenne muuttuu
Kun projektista tulee osa kaupungin ja alueen 
toimintaa, se muuttuu professionaalimmaksi
Kun toiminta laajenee, vanha toimijajoukko ei 
enää riitä
On myös osoitettava entistä selkeämmin 
rahoittajatahoille, mitkä ovat toiminnan hyödyt
Jatkokehittäminen vaatii entistä enemmän 
resursseja kolmas sektori tiukilla
Kuinka kaupunki vastaa?



Oppiva kaupunkisuunnittelu?

Yhteisillä tiedon areenoilla suurempi 
yhteinen ymmärrys kokonaisuudesta?
Tietoa ”ulkopuolisille”
Tietoa päättäjille
Prosessien tallennusta
Avoimuus, julkisuus
Avainasemassa kaupunki/kunta, joka 
haluaa nähdä itsensä yhtenä osapuolena,  
osana toimijaverkostoa



Paikallisuuden rakentuminen?

Kokemuksellinen tieto liittyy aina 
paikkaan, sillä ihmiset elävät paikoissa (!)
Liittymä paikkaan voi kuitenkin olla hyvin 
erilainen – erityisesti kaupungeissa
Intressi osallistua nousee lähiympäristöstä
Paikallinen näkemys ylittää 
sektorihallinnon rajat
Kaupunginosan kotisivut ja 
kehittämisfoorumit luovat virtuaalisen 
paikallisuuden tilan.




