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Kaupungit ovat käyttäjiä varten
Muo toilussa tärkeää on ihmisen toi minnan ymmär
täminen ja käyttäjän näkö kulman huo mioiminen osana 
suun nittelua.

Kau pungit ovat olemassa ihmisiä varten ja ne kuuluvat 
asuk kailleen. Open Helsinki – avoin kaupunki oli 
design pää kau pun ki vuoden 2012 kes keinen ajatus. 
Se tar koittaa käytt ä jä läh töistä kau punkia, jossa tieto, 
ideat, aja tukset ja ihmiset liikkuvat vapaasti.

Käytt ä jä läh töi syyden voi liittää kau pun keihin ainakin 
kahdella tavalla. Muotoilu tarjoaa keinoja, joiden avulla 
kau pun ki laiset voivat itse osal listua eli nym pä ristönsä 
kehitt ä miseen, eli puhutaan yhteis suun nitt elusta ja 
osal lis tavasta suun nitt elusta. Käyttäjän kaupunki on 
demo kraattinen kaupunki, jossa ihmiset ovat mukana 
omia asui na lueitaan kos kevassa pää tök sen teossa ja 
sen val mis telussa.

Toi saalta käyttäjän näkökulma kau punkien kehitt ä
misessä tar koittaa myös sitä, että kau punkien vir ka
miehet ja poliittiset pää tök sen tekijät syväl li semmin 
ymmärtävät kau pun ki laisten tarpeet. Asu kas läh töi
syyden kehitt ä miseen tuodaan käytt ä jä tut ki muksen 
mene telmiä, havain noidaan ihmisten arkea ja kon kre
ti soidaan tulevaa visua li soimalla.

Yhteis kuntaa vaivaava tur hau tuminen ja pysäh tyminen 
johtuvat usein siitä, että ihmisten arki ko ke musten 
mer kitystä ei ymmärretä. Muo toilun mene telmät 
voivat auttaa askeleen verran eteenpäin tässä ymmär
ryksessä. 

Kaupungit tarvitsevat 
monialaista yhteistyötä ja 
osaamista
Muotoilu yksin ei tietysti ratkaise kau punkien 
ongelmia, vaan kau pun kiym pä ris töissä tar vitaan 
monia laista osaamisia. Tar vitaan yhteis kun ta tie tei
lijöitä, huma nisteja, eko nomeja, kas va tus tie tei lijöitä, 
insi nöörejä, kau pun ki suun nitt e lijoita, juristeja, muo toi
lijoita ja monia muita.

Oleellista onkin, että voimme muo toilun mene telmillä 
edistää monia laista yhteistyötä ja ymmärrystä siitä, 
miten kau pun ki laiset ympä ris tössään toimivat. Muo
toilija on saanut kou lu tuksen, joka antaa välineitä 
käytt äjien näkö kulman huo mioi miseen, asioiden kon
kre ti soi miseen visua li sointien avulla ja siihen miten 
väis tämättä eteen tuleviin ongelmiin etsitään luovia 
rat kaisuja. Muo toilun rooli monen alan yhteisessä 
ongel man rat kaisussa ja uusien toi min ta mallien etsi
misessä liittyy eri tyisesti visua li sointiin ja havain nol lis
ta miseen. Kuinka tehdä ymmär rett äväksi ja kon kreet
tiseksi se, mitä ei oikein vielä ole olemassa?

Muotoilu luo enemmän säästöjä 
ja vähemmän palvelutarpeita
Vaikka raha ei ratkaise kaikkea, muo toilun mene
telmillä haetaan myös säästöjä ja fik sumpia tapoja 
tuottaa julkisia pal veluja. Maailma ympä rillämme 
muuttuu, mutta miten saadaan kau punkien toiminta 
vas taamaan uusia tilanteita ja uusia tarpeita: että 
käytämme rahat jär kevästi ja tuotamme sel laisia pal
veluja, jotka vas taavat käyttäjän tarpeita.

Kau punkien muo toilun käyttöä pitäisikin osata paljon 
paremmin argu mentoida kus tan nusten kautta. Tar
vitaan mitatt a vuutta ja vai kutt a vuutta, las kelmia siitä, 
miten käyttäjän tyy ty väisyys parantaa koko nai suuden 
toi mi vuutta. Miten tyy ty väinen asiakas motivoi hen ki
lö kuntaa. Miten ongel maansa nopeammin rat kaisun 
saanut kau pun ki lainen antaa tilaa seu raavalle jonossa. 
Miten yhteis suun nittelu poisti vali tus kierteen.

Entäpä jos syntyisi jopa sel laisia julkisia pal veluja, 
jotka ennal taeh käisevät pal ve lu tarpeita ja tekevät 
olemassa olevat palvelut jopa tar peett omiksi? Vuo
sittain saapuva valmis veroehdotus on tästä hyvä 
esi merkki. Tuskin kukaan suo ma lainen kaipaa aikaa, 
jolloin veroil moi tuksen täytt äminen oli aloi tettava aina 
alusta.

Kaikesta tästä – enna koinnista, ajan säästöstä, 
nopeammasta toi minnasta ja paremmasta asia kas ym
mär ryksestä syntyy kus tan nus te hok kuutta ja säästöjä.

Kaupunkeja voi kehittää myös 
kokeiluilla
Muo toilun käyttö tar koittaa muutosta. Tun nis tettuun 
ongelmaan etsitään luovaa rat kaisua ja samalla 
kysee na lais tetaan nykyinen tapa toimia. On lupa tehdä 
toisin ja siksi muo toilun käyttö herättää osin epä var
muutta ja vas tustusta.

Kau pun geissa pit kä jän teisen kehitt ä mistyön rinnalle 
tar vitaan myös nopeita kokeiluja ja reipasta uuden
laista tes taamista. Muo toilun mene telmiin liittyy 
vahvasti kokei lu kulttuuri, protoilu, jossa uudet 
pal ve lu kon septit ja eri laiset tavat toimia tes tataan 
käy tännössä ennen lopullisia rat kaisuja. Kokei lu kult
tuurin vah vis taminen auttaa kau punkeja löy tämään 
radi kaa lejakin uusia rat kaisuja. Kokei lu kultt uuriin 
liittyy myös se, että Asioita ei voi suun nitella val miiksi, 
vaan on altis tettava puo li valmis tai vasta ajatus jul
kiseen kes kus teluun.

Ehkä muo toilun mene telmien hyö dyn tämisen voisi 
tii vistää kahteen sanaan: se on asennetta ja toi mintaa. 
Asennetta siten, että uskal letaan heitt äytyä uusiin 
tilan teisiin ja kokeilla eri laisia lähes tymisiä tie tämättä 
mihin ne johtavat. Toi mintaa siten, että oppiminen 
usein tapahtuu tekemisen kautta ja hyväk sytään, että 
epä on nis tuminen on osa toi mintaa.

Muo toilun mene telmät ovat lupa tehdä asioita toisin 
 haas tavasti, käytt ä jä läh töisesti, kokeel lisesti ja kon
kreettisen tekemisen kautta. 

Tulevaisuuden palvelut 
suunnitellaan asukkaille ei 
kaupungeille
Muo toilun mene telmät auttavat kau punkeja hah mot
tamaan ja visua li soimaan tulevaa. Muo toilun avulla löy
detään toi min ta malleja ja pal veluja, jotka rat kaisevat 
asukkaan tarpeen aiempaa paremmin. Ne saattavat 
samalla tehdä nykyiset palvelut tar peett omiksi tai 
muokata voi mak kaasti vanhojen pal velujen sisältöä.

Muo toilussa on pitkälti kyse asiakkaan tar peiden 
ymmär tä misestä ja kyvystä löytää eri laisia vaih
toehtoja niiden tyy dytt ä miseksi. Muotoilu tuo jul kisten 
pal velujen ja kau pun kiym pä ristön kehitt ä miseen juuri 
niitä työ kaluja, joita tar vitaan tule vai suuden hah mot
ta miseen. Par haim millaan muo toilun mene telmät 
siis auttavat ymmär tämään ja hah mott amaan jotain 
sel laista, mitä vielä ei ole olemassa.

Tapa kehittää julkisia pal veluita on väis tämättä 
muutt umassa. Ihmiset eivät enää sopeudu jul kisiin 
pal ve luihin vaan julkiset palvelut pitää suun nitella 
vas taamaan asuk kaiden tarpeita. Tule vai suuden hah
mott amisen ja visua li soinnin tar koitus on saada uudet 
rat kaisut myös nopeammin käyttöön.

Toimiva kaupunki on hyvä 
kaupunki
Uskomme, että muo toilulla on tule vai suudessa tärkeä 
rooli, kun mie titään miten ihmisen olisi kau pungissa 
hyvä olla, elää ja toimia. Toimiva kaupunki eli Design 
Driven City on kaupunki, joka paitsi tie dostaa muo
toilun mer ki tyksen, ymmärtää mitä se on ja osaa 
käyttää muo toilua paremman kau pungin kehitt ä
misessä.

Muo toilun hyö dyn täminen kau pun geissa tar koittaa 
asuk kaiden ymmärrystä, arjen havain nointia ja ennak
ko luu lotonta kokeilua.

Kaupungit tarvitsevat muotoilua 
toimiakseen
Yli puolet maailman ihmisistä asuu kau pun geissa. 
Maailman ter veys jär jestön ennus teiden mukaan 
kau pun gis tuminen jatkuu vilkkaana. Vuonna 2030 
arviolta jo kuusi kym menestä maa pallon asuk kaasta 
asuu kau pun geissa ja vuonna 2050 jopa seitsemän 
kym menestä.

Muo toilun läh tökohta on rat kaista ongelmia luovasti, 
myös kau pun kiym pä ris töissä. Muo toilun mene telmät 
auttavat kau punkeja löy tämään uusia, radi kaa lejakin 
tapoja toimia ja rakentaa paremmin tule vai suuttaan. 
Muo toilun teh tävänä on puo lustaa käyttäjän näkö
kulmaa ja ymmärtää kuinka toimimme urbaanissa 
ympä ristössä.

Kau pungit ovat yhä vai keampia koko nai suuksia ja 
tar vitsemme eri alojen asian tun ti joiden osaamista 
rat kai semaan kau punkien ongelmia. Miten asumme, 
miten liikumme paikasta toiseen, miten käytt ämämme 
energia tuo tetaan, mil laisia pal veluja kaupunki tarjoaa 
tai missä syömämme ruoka val mis tetaan?

Tärkeää on myös jakaa hyväksi huo mattuja käy täntöjä. 
Kau pungit ympäri maailmaa, niin isot kuin pie netkin, 
ovat kaikki samojen kysy mysten äärellä. Kau pungit 
yksin ker taisesti tar vitsevat muo toilun mene telmiä 
tule vai suuden koh taa miseen. 

Muotoilulla luodaan parempaa 
palvelua asukkaille
Pal ve lu muo toilusta puhutaan yhä enemmän myös 
osana jul kisten pal ve luiden kehitt ämistä, mutta mitä 
se oikein on?

Yksin ker tais tettuna pal ve lu muo toilulla tar koi tetaan 
pal velujen kehitt ämistä muo toilun mene telmillä. Näitä 
mene telmiä ovat esim. havain nointi, visua li sointi, 
yhteis suun nittelu, pro to tyypit ja tes taaminen. Palvelun 
käyttäjä on kaiken aikaa suun nittelun kes kiössä: pal
ve lu kokemus suun ni tellaan siten, että se vastaa sekä 
käytt äjien tarpeita että palvelun tar joajan tavoitteita.

Pal ve lu muo toilussa pyritään siis takaamaan, että 
palvelut ovat hyö dyllisiä, käy tettäviä ja haluttavia 
käyttäjän näkö kulmasta, ja palvelun tar joajan osalta 
tehok kaasti tuo tettuja ja muista pal ve luista erottuvia.

Kau pungit tar joavat asuk kailleen suuren määrän eri
laisia pal veluja: opetusta, ter vey den hoitoa, sosi aa li
pal veluja ja monen laisia neu vontaan ja lupaasioihin 
liittyviä pal veluja. Pal ve lu muotoilu on yksi keino 
uudistaa näitä julkisia pal veluja, etsiä vaih toeh toisia 
toi min ta tapoja ja ymmärtää paremmin kau pun ki
laisten tarpeita. Pal ve lu muotoilu auttaa jul kisten 
pal velujen suun nitt e lijoita paran tamaan käytt ä jä ko
kemusta, enna koimaan tulevaa, näkemään niitä koko
nai suuksia, mihin palvelu liittyy ja löy tämään vaih toeh
toisia malleja palvelun toteutt a miselle.

Par haim millaan muotoilu on arjen hel pottaja. Myös 
siksi julkisia pal veluja pitää muo toilla.

Yhteissuunnittelu on asukkaiden 
osallistamista
Yhteis suun nittelu eli codesign tar koittaa sitä, että 
käyttäjät, niin nykyiset kuin tulevat, otetaan mukaan 
suun nitt e lu pro sessiin. Pal ve luiden yhteis suun nit
teluun osal lis tetaan mukaan usein myös eri alojen 
asian tun tijoita.

Koska kau pungit ovat olemassa ihmisiä varten, on 
luon nollista, että kau punkien käyttäjät, asukkaat ja 
yri tykset otetaan mukaan kau pungin pal velujen ja toi
minnan suun nitt eluun.

On kaksi syytä, miksi kau punkien kan nattaa käyttää 
yhteis suun nittelun mene telmiä: yhteis suun nittelun 
avulla käytt äjiltä saatu tieto saapuu suoraan osaksi 
pal velujen suun nittelua. Koh taaminen käytt äjien 
kanssa tuottaa suun nitt e lijalle aina uutta tietoa ja avaa 
eri laisia näkö kulmia. Yhteis suun nittelun työ pa ja työs
kentely auttaa siis vir ka miehiä kom mu ni koimaan 
käytt äjien kanssa paremmin ja suun nitt elusta tulee 
vuo ro vai kutt einen prosessi.

Osal lis tuminen tekee asiasta hen ki lö koh taisen ja 
läheisen. Mah dol lisuus osal listua uusien pal velujen 
kehi tykseen voi madaltaa uusien pal velujen käytt öön
ott o kynnystä ja muu toksen omak sumista. 

Kaupungit ovat kokonaisuuksia
Muotoilu katsoo aina koko nai suutta. Se ei ole yhden 
rajatun ongelman opti mointia, vaan muotoilu on tapa 
lähestyä koko nai suuksia ja hah mottaa ympäristö, 
jossa toi mitaan ja ongelma, jota ryh dytään rat komaan.

Muo toi lu pro sessissa pyritään ymmär tämään riip
pu vuus suhteet, taus ta vai kuttajat, käytt äy tyminen, 
totutut mallit, muu toksen esteet, sosi aaliset suhteet 
ja moti vaatio. Ja tämän lisäksi kään tämään näkökulma 
siten, että koko nai suutta kat sotaan käyttäjän läh tö
kohdista.

Muo toilun mene telmien käyttö auttaa näkemään 
asioita yhtä virastoa tai yksitt äistä palvelua laa jemmin. 
Kau pun ki laisen näkö kulmasta julkisen palvelun 
pal ve lupolku ylittää usein virastojen rajat. Mie titään 
asiaa vaikka kun toutuvan potilaan näkö kulmasta, joka 
palaa sai raalasta takaisin kotiin ja tar vitsee apua tai 
yksitt äisen yhdis tyksen näkö kulmasta, joka jär jestää 
tapahtumia ja toi mintaa eri ikäisille kau pun ki laisille.


