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Vastaavatko 
karttakyselyt 
vuorovaikutteisen 
suunnittelun 
haasteisiin? 



Paikkalähtöinen ihmis-ympäristö-tutkimus

”Kova” 
paikkatieto

”Pehmeä” 
paikkatieto



TUTKIMUKSELLISET 
SOVELLUKSET

METODI 
VUOROVAIKUTTEISEEN 

SUUNNITTELUUN 

”Pehmeän” 

paikkatiedon 

analysointi 

suhteessa 

”kovaan” 

paikkatietoon Osallisten 

tiedon 

kiinnittyminen 

suunnittelu-

ratkaisuihin

Miksi ”pehmo-GIS” paikkatietoa? 



Esimerkkiprojekteja



ERI TEEMAT

• Sosiaalinen kestävyys

• Tiiviin 

yhdyskuntarakenteen 

hyväksyttävyys

• Ekosysteemipalvelujen 

saavutettavuus

• Active living -tutkimus

• Koettu turvallisuus

• Muistojen ympäristö

• Arkipalvelujen 

saavutettavuus

• Elämäntavat

• jne.

SUUNNITTELUN ERI 

VAIHEET

Käynnistys, 

Suunnitteluratkaisut, 

Päätöksenteko, Toteutus, 

Arviointi

ERI ASUKASRYHMÄT

Lapset, ikääntyneet

Urbaanit heimot

SUUNNITTELUN 

KOULUKUNNAT

Tietoon perustuva suunnittelu

Vuorovaikutteinen suunnittelu

Itseorganisoituva osallistuminen

ERI MITTAKAAVAT

Sisätiloista 

naapurustoihin, 

kaupunkeihin ja 

alueisiin

Sovelluksia tutkimuksessa ja 

vuorovaikutteisessa suunnittelussa



Neljän tasoista käyttäjätietoa

1
Yleinen tieto 
yksilöllisistä 
preferens-
siestä, 
elämän-
tavoista, 
käyttäyty-
misestä, 
asenteista tai 
arvoista

2
Paikka-
perustainen 
tieto 
yksilöllisistä 
preferens-
seistä, 
asenteista ja 
arvoista

3
Paikka-
perustainen 
tieto 
yksilöllisistä 
käyttäyty-
mistavoista, 
elämän-
tavoista ja 
arjen 
käytännöistä

4
Paikka-
perustainen 
tieto 
yksilöllisistä 
tulevaisuuden 
toiveista ja 
visioista

TAUSTAMUUT
TUJAT
• Ikä
• Sukupuoli
• Ammatti
• Koulutus
• Tulotaso
• jne.

VASTE-
MUUTTUJAT
• Tyytyväi-

syys omaan 
asuin-
alueeseen

• Elämän-
laatu

• Koettu 
terveys

• Koettu 
onnellisuus

• jne.



PPGIS metodien käyttö 
vuorovaikutteisessa 

kaupunkisuunnittelussa

+ -
PLUSSAT 

& 
MIINUKSET



Vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun haasteita…

VAIN 
KOURALLINEN 

IHMISIÄ 
OSALLISTUU

LIIAN 
MYÖHÄINEN 

OSALLISTUMINEN

TIETOA VAIKEA 
HYÖDYNTÄÄ

OSALLISTUMISEN 
VAIKUTTAVUUS?

OSALLISTU-
MINEN ON 
VAATIVAA

KESKITYTÄÄN 
VASTUSTAMAAN 

MUUTOKSIA



Toimivat
vuorovaikutteisen
suunnittelun käytännöt

Laaja-alainen

osallistuminen

PLUSSAT

1.

2.

3.

Digitaaliseen
osallistumiseen
liittyvät haasteet

MIINUKSET

Tehottomat, 
huonosti toimivat
käytännöt

1.

2.

3.

Laadukas ja 

käyttökelpoinen tieto
Tiedon laatuun
liittyvät ongelmat

Maarit Kahila & Marketta Kyttä (2018)



Laaja-alainen osallistuminen
+ Suhteellisen suuri määrä osallisia 

voidaan tavoittaa kohtuullisella 
vaivannäöllä

+ Voidaan tavoittaa uusia 
osallisryhmiä & saavuttaa 
edustavampi osallisuus

+ Saavutettavuus: tekniset ratkaisut 
tukevat laaja-alaista osallisuutta



Helsingin yleiskaavakysely

3745 vastaajaa 

Lähes 33 000 paikannusta



"Copyright Liikennevirasto /Digiroad 2012”

Veden äärellä –kysely 

pääkaupunkiseudulla

2121 vastaajaa

Yli 26 000 paikannusta

Osallisuuden edistäminen: Voidaan tavoittaa 
edustava joukko osallisia



Osallisuuden edistäminen: Voidaan tavoittaa uusia 
asukasryhmiä



… jopa lapsia ja nuoria

Kids out-kysely Helsingissä

1100 vastaajaa

Tässä aikuiset 
painavat 

kaasujalkaa!

Tykkään 
hiekkarannasta

Metsässä voi 
nauttia 

hiljaisuudesta

Hieno metsä! 
Jos  tää

hakataan, 
hakkaan sut!

Täällä on paljon 
roskia 

viikonloppujen 
jälkeen



Digitalisaatioon liittyviä ongelmia

- Digitaalinen kuilu

- Technologia stressi

- Methodologiset haasteet

- Digitaaliset metodit eivät yksin 
riitä!



Gottwald, S. Laatikainen, T. Kyttä, M. (2016) Exploring the usability of PPGIS among older adults: challenges and 
opportunities. International Journal of Geographical Information Science, 1-18.

Digitaalinen kuilu & teknologiastressi



Laadukas & 
käytettävä tieto
+ Tukee yksilöllistä osallistumista

+ Voidaan tuottaa diagnostista tietoa

+ Paljastaa osallistujien ristiriitaisia 
näkemyksiä

+ Mahdollisuus parantaa tiedon laatua 
satunnaistamalla

+ Monipuolinen tieto: tieteellisestä 
tiedosta kommenttidataan

+ Laadullinen ja määrällinen tieto

Kartalla näytetyt pisteet tuovat
asukasnäkökulman hyvin esille, 
esim. kaupunkibulevardit ja 
"konfliktialueet" nousevat selkeästi
esille.



PPGIS tulee yksilöllistä osallistumista

Yksilöllinen osallistuminen Kollektiivinen osallistuminen

Monipuolisuus Jokaisen yksilön tulee omata ja jakaa osa 

henkilökohtaisesta tiedostaan

Yksilöiden henkilökohtainen tieto suodattuu 

ryhmän tavoitteiden kautta

Itsenäisyys Ympärillä olevien ihmisten näkemykset eivät 

saa vaikuttaa yksilön näkemyksiin

Yksilön näkemykset muodostavat osan 

ryhmän yhteisestä ymmärryksestä

Hajautuneisuus Ihmiset tuovat esiin paikallista ja erityistä tietoa Eri tietolähteistä tulevaa paikallista tietoa 

huomioidaan ja yhdistellään

Yhdistäminen On joitakin tapoja kääntää henkilökohtaisia 

näkemyksiä julkisiksi päätöksiksi

On tehokkaita tapoja kääntää 

henkilökohtaisia näkemyksiä julkisiksi 

päätöksiksi

Kahila-Tani, M. (2016) Reshaping the planning process using local experiences: Utilising PPGIS in participatory urban planning. 
Aalto University publication series, 223. 



Uuden tyyppistä tietoa visuaalisessa muodossa
Helsingin yleiskaava: Uudet rakentamisen paikat sekä suojeltavat viheralueet



Paljastaa 

asukkaiden 

ristiriitaisia 

mielipiteitä

Helsingin 

yleiskaavakysely: 

yhteen-

sopivuusanalyysi

Täydennysrakentamisen 
puolustajat dominoivat

Viheralueiden 
säilyttämistä toivovat 
dominoivat

Ristiriitaiset mielipiteet



PPGIS:n käyttäminen diagnostisena työkaluna:
Yhdyskuntarakenteen tiiviys & elinympäristön koettu laatu
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Yksilöllisesti herkkä yhdyskuntarakenteen analyysi…



Datan laatuun liittyviä ongelmia

- Maantieteellinen ja 
sosioekonominen edustavuus

- “Kirsikanpoiminta”- aineiston 
väärinkäyttö tukemaan omia 
käsityksiä

- Yksityisyyden suoja

- Tiedon manipulointi

- Riittämättömät tiedon analyysitaidot



Maantieteellinen ja sosioekonominen edustavuus

Helsingin yleiskaavakysely

%

Population of Helsinki

Respondents



Toimivat vuorovaikutteisen
suunnittelun käytännöt

+PPSS – Vuorovaikutteisen 
suunnittelun tukijärjestelmä 

+Varhainen osallistuminen
+Vaikuttava osallistuminen?
+Paikkaperustaista tietoa voidaan 

yhdistää muihin tietoaineistoihin
+Voidaan edelleen prosessoida

deliberatiivisessa prosessissa

Olennaista on se, että olemme pystyneet
tarjoamaan osallistumiskanavan myös sellaisille
helsinkiläisille, joita meidän on vaikea houkutella
esimerkiksi tapahtumiimme tai asukastilaisuuksiin. 
Näyttää siltä, että esimerkiksi nuoret aikuiset ja 
lapsiperheet olivat aktiivisia ja se on ilahduttavaa. 
Tärkeää oli myös se, että käyttöliittymä oli selkeä, 
vastaaminen oli helppoa ja mukavaa. Lisäksi
pystyimme viestinnällisesti saamaan kyselyllä
näkyvyyttä ja sitä kautta erittäin hyvän määrän
vastauksia. Nyt haasteena on sitten osoittaa mikä
on kyselyn vaikuttavuus ja kyetä myös kertomaan
tämä selkeällä tavalla ulos.



Yksittäisistä kyselyistä toimivaan 

vuorovaikutteisen suunnittelun tukijärjestelmään: 

Maptionnaire palvelu
Kokeile… 
http://maptionnaire.com



Vuorovaikutteisen suunnittelun tukijärjestelmä 
(PPSS) Starting of a new project

 Local insight

 Background information

 Communication

Making plan

proposals

 Evaluating

the plans

 Collecting

feedback

Decision making and 

accepting the plan

 Official commenting

 Giving complaints

Implementation, 

evaluation and 

follow-up

 Feedback for 

the planning

 Ongoing

evaluation

Kahila-Tani, M. (2016)



Missä suunnitteluprosessin vaiheessa työkalua 
käytetään?
Todelliset suunnitteluprojektit 2013-2017, n= 218

Aloitusvaihe

Vaihtoehtojen vertailu

Päätöksenteko

Ylläpito

Arviointi



Uuden palvelukorttelin yhteissuunnittelu
Suurpelto, Espoo



Vaikuttavaa
osallistu-
mista?
Helsingin 
yleiskaava:
Osallisten 
mielipiteen ja 
kaavaluonnoksen 
vertailu

Asukkaiden paikannukset Kaava-alueen 
sisällä (%)

Kaava-alueen 
ulkopuolella (%)

TOTAL
(%)

Tärkeät viheralueet 1515
(25 %)

4476
(75 %)

5991
(100 %)

Ehdotuksia uusista 
rakentamisalueista

9580
(61 %)

6138
(39 %)

15718
(100 %)



PehmoGIS data kaupungin 
paikkatietojärjestelmässä

• Tietoa lapsilta 59 päiväkodista

• Luonnonympäristöt joita käytetään 
varhaiskasvatuksessa

• Reitit näihin paikkoihin

Asumakaava ei 
huomioinut lasten 
käyttämää reittiä 
yksityisen tontin läpi.

Reitti on nyt merkitty v. 
2016 kaava-
luonnokseen. 

Pehmeän paikkatiedon integrointi 

& hyödyntäminen Lahdessa 



 4 työpajaa 2/2015

 Yli 100 osallistujaa

 PPGIS aineisto saatavilla

Syventävä deliberatiivinen prosessi
Helsingin yleiskaava: Aineiston edelleen työstäminen työpajoissa



Toimimattomat & tehottomat
käytännöt
- Merkityksellinen osallistuminen – vältä

osallisten “leikittämistä”

- Haasteet aineiston hyödyntämisessä 
käytännön suunnittelutyössä

- Paineet kyselyjen yhteiskehittelyyn & 
osallistuvaan aineiston analysointiin 

- Ylhäältä alaspäin osallistamista? 

- Kulut 



Merkityksellinen osallistuminen – vältä

osallisten leikittämistä

… myös PPGIS:iä voidaan käyttää vain 

terapauttisena osallistumismenetelmänä 

Toistaiseksi suurin hyöty on ollut
“imagohyöty”. Jotta voisimme todella
hyödyntää aineistoa suunnittelussa, 

analyysia täytyy syventää.” 
(Case Helsinki: Planner)



Helsinki-case on raportoitu

Yhdessä 36 muun elävän elämän suunnitteluhankkeen
analyysin kanssa Maarit Kahila-Tanin väitöskirjassa

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/19347



PLUSSAT JA MIINUKSET
- missä tasapaino?



Kiitos!
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The cases between 2013 and 2017

23 %

23 %

13 %

27 %

7 %

7 %
Urban planning

Green area planning and
management

Transportation planning
and mobility

Research

Building level

Other


