
Espoon keskus
–wwwkehittämisfoorumi

Nupurinkartano
–wwwsuunnittelufoorumi
–Signalskysely asumistoiveista
–”Joustava asemakaava ja valinnaiset
asumisratkaisut”

Hista
–wwwsuunnittelufoorumi

Erillisrahoituksella
–Lillhemtfoorumi
–Suurpellon asumiskysely

Espoon OPUSfoorumit
Yhdyskunta ja kaupunkisuunnittelun laboratorio, Arkkitehtuurin laitos, TKK



Kehittämisfoorumi (asuttu alue)
www.espoonkeskus.fi

kaupunkipolut

tapahtumia

palveluita

uutisia

kuvia
Suunnittelufoorumi
(uusi alue tai uudet hankkeet)

www.hista.fi
Kirkkojärven suunnittelu

Virastokeskuksen suunnittelu
www.lillhemt.fi

prosessipuu

keskustelufoorumi

paikallistietokartta

OPUSnettityökalut Teemakysely
Lasten ja nuorten

Turku

Teemakysely
Nupurinkartano

Teema
kysely

Teema
kysely

Sunankaaren
liikenneverkko

http://www.espoonkeskus.fi
http://www.hista.fi
http://www.lillhemt.fi


• alueen toimijoiden vuorovaikutusta
ja osallistumista tukeva Internet
foorumi

• avattu lokakuussa 2006
• 30004000 kävijää kuukaudessa

Espoon keskuksen kehittämisfoorumi
www.espoonkeskus.fi

http://www.espoonkeskus.fi


• Alueen hankkeet tarkasteltavissa
kartalla paikkaperusteisesti
sektorilogiikan sijasta

• Alueen toimijoiden yhteisesti
tuottamaa paikallista tiedonvaihtoa
”puolueettomalla”alustalla (mm.
kartalla)

• Alueellisten hankkeiden tapahtuma
arkistoja (mm. prosessipuissa),
jotka kokoavat yhteen virallisen ja
epävirallisen hanketiedon

Lähtökohtia



• Virallisen ja epävirallisen välimaastossa toimiminen on
haastavaa muttei mahdotonta

• Paikallisportaalin ”omistajuus”TKK:lla on ollut kaikille
sopiva kompromissi, kuitenkin paikallinen
toimijaverkosto avainasemassa

TIEDON VAIHTOA JA KOKOAMISTA

• Mm. kirjasto, paikallinen galleristi ja kaikki neljä
kaupunginosayhdistystä ovat ilmoitelleet

• Karttatyökalu taipuu erityyppisiin kyselyihin nopealla
aikataululla (TuomarilaSunatieverkkokysely,
Kaupungintalon ideakilpailuun liittyvä keskustelu)

• Paikallisportaali on hyvä alusta markkinoida mm.
kaupungin järjestämiä kyselyitä, tiedotteita jne.

• Keskustelufoorumin keskusteluihin ovat osallistuneet
myös luottamushenkilöt

• Prosessipuut keränneet positiivista palautetta

Kokemuksia



Suunnittelufoorumi
Ikkuna paikalliseen arkeen

§ kaavoittajille ja suunnittelijoille
näkymä alueen arkeen ja
paikallisiin toimijoihin

§ paikallisille toimijoille ja
asukkaille sekä mahdollisille
uusille asukkaille tietoa ja
keskustelua suunnittelu
hankkeista



§ Uuden alueen suunnittelun tueksi rakennettu sivusto
§ Kokoaa yhteen alueella käynnissä olevat hankkeet
§ Työkalut ja sisällöt:

§ Kommentointikartta
§ Tietosisällöt (esim. tiivistelmät)
§ Keskustelualue
§ Prosessipuu

Histafoorumi www.hista.fi

http://www.hista.fi


§ Rakennusten ja maiseman inventointiin liittyvä asukasnäkökulman
kartoitus

§ Työkalut ja sisällöt:
§ Inventoinnin tulokset
§ Kommenttikartta
§ Keskustelualue

Lillhemtfoorumi www.lillhemt.fi

Täydennysrakentamispaikka

Tässä olisi mukavasti rakennus
tilaa erillis, pari tai rivitaloille.
Nykyisellään tila ei juuri
houkuttele virkistykseen tai
muuhunkaan käyttöön.

http://www.lillhemt.fi


• Suunnittelufoorumi kiinteässä yhteydessä käynnissä olevaan
maankäytön suunnitteluun; Lillhemtin toimeksianto kaavoittajalta

• Yhteys Avoimen Espoon aineistoihin tärkeä; täydentävän
aineiston julkaisemiselle myös kysyntää

• Joustavuus etu; tiedon esitystapa ja työkalut voidaan valita
tapauskohtaisesti

• Käytettävyyteen kiinnitetty erityistä huomiota; palaute positiivista
• Suunnittelun pitkittyminen vähentää foorumin vetovoimaa;

kävijöitä on vähän, jos mitään ei tapahdu; Nupurinkartano oli
pysähdyksissä noin vuoden;

• Vaikuttaako Histaan kohdistuva kritiikki niin, että avainhenkilöt
varovat näkymistä foorumilla?

• Lillhemt konkretisoi asiantuntijatiedon ja asukastiedon
vuoropuhelun, tuloksia odotetaan

Kokemuksia
suunnittelufoorumeista



Nupurinkartanon wwwkysely talvella 2006

sähköposti

aivoriihi

arviointi

raportointi

Asuinaluetoiveet
Nupurinkartanon nettikysely

Signalsmenetelmä



Suurpellon wwwkysely toukokuussa 2007

palvelutarpeet

tilantarpeet

arkkitehtuuri

Yhteistyössä
Asuntosäätiön, VVO:n and StudioMind Oy:n kanssa

Asumistoiveet
Suurpellon nettikysely



• Vastauksia saadaan kahdessa viikossa 300 +/ 50
• Käyttäjäpalaute innostunutta
• Sekä Nupurinkartanossa että Suurpellossa

yhteistyökumppanit tyytyväisiä tuloksiin
• Suurpellossa käytetty analyysityökalu avaa uusia

mahdollisuuksia eri tyyppisten asukasryhmien
tunnistamiseen

• Kyselyiden yhteydessä kutsuttu halukkaita
sähköpostilistalle; tehostettu mahdollisuus
osallistua alueen kehittämiseen sen eri vaiheissa

Kokemukset nettikyselyistä



Huomisen aluerakentaminen:
Joustavat kortteliratkaisut
ja vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi

Saara Melama
diplomityö, 4.12.2007



Tavoite 1: Asukkaiden toiveet
§ Väljyys ja maalaismaisuus
§ Yksityisyys ja yhteisöllisyys
§ Erilaiset ja muuttuvat tarpeet

Tavoite 2: Joustavuus
§ Joustavuuden sitominen

osaksi suunnitteluratkaisua

Ratkaisuehdotus
§ Joustavat kortteliratkaisut
§ Huokoinen korttelirakenne
§ Muuntuvat taloryhmät
§ Asuntoratkaisujen valinnaisuus



Huokoinen korttelirakenne:
minimirakennusoikeus ja
lisärakennusoikeudet



Asuntoratkaisujen valinnaisuus

Tilapaletti A
Perusyksikön koko

–ullakolla

–ilman

Tilapaletti B

Autotalli

Työhuone

Sivuasunto

Tilapaletti C

Harrastustila

Verstas

Saunaosasto



Suunnittelufoorumin
mahdollisuudet

Selvitys
Inventointi Suunnittelu

Toteutumisen
seuranta

Markkinointi

Kehittämisfoorumi:
Alueellinen yhteistyö

Palveluiden tarjoaminen
Alueen imagon rakentaminen

Suunnittelufoorumi kasvaa ja kehittyy
vuosien kuluessa alueelliseksi portaaliksi,
joka tukee yhteistyötä, palvelutarjontaa,
asukastoimintaa, kouluja, ym.



Yhteistyömalli kaavoittajan
ja korkeakoulun välillä



Yhteenveto (9.1.2008 Espoossa)

•Alueelliselle sivustolle selkeä tarve:
 tukevat suunnittelua ja yhteistyötä
 joustavuus ja epävirallisuus etu
 vahvistavat paikallisia piirteitä

•Alueiden sivujen suhde kaupungin virallisiin
sivuihin määritellään; näkyvyys, linkitys

•Pitäisikö kaupungin myös omilla sivuillaan
tarjota enemmän tilaa paikalliselle
informaatiolle?



Alueellisen kehittämisen malli

”Espoo model”
Alueellinen projektinjohtaja
P4 verkosto (kaupunki, yritykset, asukasjärjestöt)

Paikallinen hyvinvointiryhmä
Paikallinen nettifoorumi


