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1. Johdanto
Hiukkavaaraan suunnitellaan noin 20 000 asukkaan kaupunginosaa, jonka keskus palvelee 40 000 lähiseudulla asuvaa Oululaista. Hiukkavaarasta rakentuu kestävä pohjoinen talvikaupunki
– kaupunginosa, joka on käyttäjälähtöinen, älykkään energiatehokas ja neljän vuodenajan kaupunkielämän keskus.
Oulun kaupunki kehittää Hiukkavaarassa kaupunkisuunnittelun, -kehittämisen ja kumppanuuskaavoituksen käytäntöjään.
Hiukkavaaran INURDECO-kehityshanke (Integrated Urban Development Concept) mahdollistaa suunnittelussa tavanomaista
laajemman vuorovaikutteisuuden ja uusien menetelmien kokeilun. Osana hanketta laadittiin Hiukkavaaran vuorovaikutussuunnitelma, jota voidaan hyödyntää myös Oulun muiden alueiden
suunnittelussa.
Vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslaki korostaa yksipuolisen
kuulemisen sijasta osallistumista ja vuorovaikutusta. Vuorovaikutussuunnitelma helpottaa laajan hankkeen vuorovaikutteisuuden hallintaa. Tiedotus, kyselyt, tapahtumat, työpajat yms.,
voidaan ajoittaa siten, että saatu palaute on mahdollisimman
hyvin hyödynnettävissä suunnitelmissa ja tavoitteissa. Suunnitelmasta on apua myös vuorovaikutusmenetelmien valintaan ja
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käytettävien resurssien määrittämiseen. Kuntalaisen kannalta
vuorovaikutussuunnitelma havainnollistaa hankkeen etenemistä ja kertoo, milloin ja miten osallistuminen ja vaikuttaminen on
mahdollista.
Hiukkavaaran vuorovaikutussuunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä asemakaavoituksen ja konsultin kesken syksyn 2013
ja alkuvuoden 2014 aikana. Suunnitelma valmistui helmikuussa
2014. Vuorovaikutussuunnitelman laadintaan ovat osallistuneet
asemakaavoituksesta projektiarkkitehti Riitta Kosonen, kaavoitusarkkitehti Jere Klami, kaavoitusarkkitehti Leena Kallioniemi,
kaavoitusarkkitehti Eini Vasu ja Hiukkavaaran kehittämishankkeiden koordinaattori Ari Saine. Konsulttina toimi Marja Nousiainen, Vihipöllö Ky. Vuorovaikutussuunnitelma rajattiin koskemaan
erityisesti asemakaavoitusvaihetta, vaikka Hiukkavaaran suunnittelu ja rakentaminen alkuideasta toimivaksi kaupunginosaksi
aktiivisine asukkaineen onkin paljon laajempi prosessi, jonka eri
vaiheissa vuorovaikutusta tarvitaan. Suunnitelmaa päivitetään
hankkeen edetessä. Vuorovaikutussuunnitelma parantaa suunnittelua, tekee siitä käyttäjälähtöistä ja luo aitoa vuoropuhelua
eri ryhmien kesken.
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2. Hiukkavaarasta pioneeri – uusi malli kaupunkien
kehittämiseen
Oulun Hiukkavaara ja sen keskus rakentuvat uudenlaisella suunnittelulla, jossa lähtökohdiksi nousevat vuorovaikutus, yhteisöllisyys, käyttäjälähtöisyys, älykkyys, energiatehokkuus ja kestävä
kehitys. Jotta alueen kehittämisessä päästään tavoitteisiin, tarvitaan oikeita työkaluja eri ryhmien keskinäiseen vuoropuheluun.

Hiukkavaaran kehittämistyön teemat
• Asunnoiltaan ja ympäristöltään monipuolinen, kaupunkimainen tulevaisuuden kaupunginosa
• Kattavat ja hyvät palvelut
• Pyöräily, kävely ja joukkoliikenne keskeisessä asemassa
• Erinomaiset liikunta-, virkistys- ja ulkoilualueet
• Hulevesien kokonaisvaltainen suunnittelu
• Energia ja älykäs sähköverkko
• Keskitetyt jätehuollon ratkaisut
• Kaupunkiviljely
• Osallistaminen
• Kehittämishankkeet / Living Lab -alusta eli elävä laboratorio
• Taide kaupunkitilassa
• Talvikaupungin ratkaisut
• Kustannustehokkuus

Hiukkavaarasta rakentuu kestävä pohjoinen talvikaupunki – kaupunginosa, joka on käyttäjälähtöinen, älykkään energiatehokas
ja neljän vuodenajan kaupunkielämän keskus. Oulun kaupunki
kehittää Hiukkavaarassa kaupunkisuunnittelun, -kehittämisen ja
kumppanuuskaavoituksen käytäntöjä, laatii talvikaupunkistrategian sekä määrittelee käyttäjälähtöiset toimintamallit.
Hiukkavaaran ympäristön suuret viheralueet muodostuvat selkeästi erilleen asutuksesta. Hiukkavaara hyödyntää luontoa yhtenä menestystekijöistään ja monipuolinen maasto tukee kaikenlaista ulkoliikuntaa.
Joukkoliikenne on merkittävässä roolissa aluetta rakennettaessa. Kevyen liikenteen väyliä pitkin päästään helposti palveluihin
käsiksi.
Alueen palveluista suunnitellaan kattavat, silloin niitä ei tarvitse lähteä hakemaan muualta. Uusista rakennuksista halutaan
muunneltavia niin, että yhdyskunnan monet toiminnot voivat
sekoittua. Aiemmin yhdyskuntarakenne suunniteltiin niin, että
kaikille asioille kaupungissa oli omat alueensa. Nyt pyritään pois
nukkumalähiösuunnittelusta ja työssäkäyntialueista. Kaupunki
saa olla elävä ympäri vuoden ja vuorokauden.
Vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöön kannustetaan. Ilmastomuutos haastaa rakentajat ja kaupunkisuunnittelijat. Yritysten, kaupungin ja tutkimuslaitosten yhteistyöllä paneudutaan
kolmeen kehityssuuntaan. Energiaviisas rakentaminen, älykkäät
palvelut ja älykäs energiaympäristö hakevat ratkaisuja, joita voidaan soveltaa maailman laajuisesti.

Suunnittelutilanne ja suunnittelun aikataulu
Hiukkavaaran kaupunginosa muodostuu seitsemästä eri
osa-alueesta, jotka kaavoitetaan omina kokonaisuuksinaan.
Alueen koko on yhteensä noin 1500 hehtaaria. Ensimmäisten
osa-alueiden – Kivikkokankaan ja Kiulukankaan – rakentaminen on käynnissä. Hiukkavaaran keskuksen ytimen suunnittelu
kytkeytyy yhteen Inurdeco -kehittämishankkeen kanssa, ja tämä
suunnitelma koskee erityisesti tuota osa-aluetta. Keskuksen asemakaavaluonnos valmistuu keväällä 2014 ja asemakaavaehdotus
loppuvuodesta 2014.

Hiukkavaaran osa-alueet
Hiukkavaara on Oulun ja koko Pohjois-Suomen suurin lähivuosikymmenien aikana rakentuva kaupunginosa. Hiukkavaaraan
tulee asuntoja n. 20 000 uudelle asukkaalle. Lisäksi uusi Hiukkavaaran keskus palvelee 40 000 lähiseudulla asuvaa oululaista.
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Ekologisesti kestävään rakentamiseen tarvitaan sekä perinteisiä
rakennustuotteita että uuden teknologian sovelluksia. Niiden
käytössä tarvitaan osaamista ja asennemuutosta. Kestävän yhdyskunnan rakentamisen ratkaisevat päätökset tehdään jo ennen kaavoituksen aloittamista asettamalla tavoitteet.
Hiukkavaara on esimerkki siitä, kuinka kaupunki omalta osaltaan vaikuttaa kestävän yhdyskunnan rakentamiseen, kun tämä
otetaan työn ohjenuoraksi alusta lähtien. Hiukkavaaran Kivikkokankaan 1. osa-alueen ekotehokkuus on pientalovaltaisuudesta
huolimatta samalla tasolla kuin pääkaupunkiseudulle rakennettavissa uusissa kerrostalolähiöissä. (VTT/Kervo 2012)
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2.1 Inurdeco-hanke

Kartta: Oulun asemakaavoitus

Mikä on Inurdeco, miksi se on merkittävä, mitä sillä
tavoitellaan?
INURDECO, Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli, kestävä pohjoinen talvikaupunki, etsii toimivia ratkaisuja ja
vastaa useisiin haasteisiin. Tiukentuva energialainsäädäntö vaikuttaa rakentamiseen monella tavalla. Ilmastonmuutos haastaa
Oulun hakemaan uusia toimintatapoja samalla, kun Oulun merkityksen pohjoisen Skandinavian veturina halutaan kasvavan.
Kaupunki haluaa luoda uudella tavalla vetovoimaisia kaupunginosia yhdessä eri alojen toimijoiden ja yritysten kanssa. Kaupungin taloustilanne ja käynnissä oleva rakennemuutos kannustavat
rohkeisiin pelinavauksiin, joissa luodaan kestävää tulevaisuutta.

Hankkeen avulla kehitetään myös energiakysymyksiä paremmin
huomioon ottava asemakaava, sekä uusia energia-, asumis-,
rakentamis- ja palveluratkaisuja. Kansalaiset, yritykset ja viranomaiset halutaan entistä tiiviimmin mukaan suunnitteluun ja
sitä varten kehitetään vuorovaikutustyökaluja. Uudentyyppisen
osallistumisen mahdollistavat mm. Internet, sosiaalinen media
ja virtuaaliympäristöt. Hankkeen tuloksena kaupungin tontinluovutusta kehitetään siten, että se kannustaa yrityksiä luomaan
uusia tuotteita ja liiketoimintaa. Hiukkavaarassa myös talven
huomioon ottaminen suunnittelussa on tärkeää.

Alueelle kehitetään Oulun kaupungin, Oulun yliopiston, Sonell
Oy:n, Skanska talonrakennus Oy:n ja Hartela-Forum Oy:n yhteistyönä uudella tavalla parempaa asuinympäristöä. Toiminnassa
käyttäjien ja asukkaiden toiveet huomioidaan jo suunnittelun
ensi metreillä kiinnittämällä erityistä huomiota vuorovaikutukseen ja virtuaalimallintamiseen. Hankkeessa on mukana useita
vahvoja yhteistyökumppaneita, muun muassa Oulun Energia.

Rahoittajina ovat TEKES ja Euroopan unionin aluekehitysrahasto
(EAKR). Hankkeen budjetti on yhteensä 2 050 322 euroa, josta
tuettu osuus on TEKES- (teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) ja Euroopan unionin aluekehitysrahasto (EAKR) -rahoitteista. Hanke on käynnissä vuosina 2013–2014.
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3. Mikä on vuorovaikutussuunnitelma
ja miksi se on laadittu?
Onnistunut vuorovaikutus edesauttaa hyvän elinympäristön
ja kestävästi rakentuneiden yhdyskuntien kehittymistä. Se on
myös olennainen osa hyvää hallintoa. Onnistuneessa vuorovaikutuksessa on huomioitu kaikki osalliset, erilaisia näkemyksiä
on kuultu ja huomioitu jo suunnittelun alkuvaiheessa.
Vuorovaikutuksen avulla voidaan vähentää valituksia, säästää
aikaa ja resursseja ja se auttaa myös alueiden elinkaaren suunnittelussa, jolloin rahallinenkin säästö voi olla merkittävä. Tässä asiassa viranomaisten keskinäinen yhteistyö, sitoutuminen
yhteisiin päämääriin ja yhdessä laadittuihin strategioihin ovat
avainasemassa.
Perustuslain (731/1999) mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä
turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä
mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslain myötä kaavoitukseen tullut osallismenettely pyrkii takaamaan kansalaisten
vaikutusmahdollisuudet ja sitä kautta parantamaan ympäristön
laatua.
Vuorovaikutussuunnitelmassa tunnistetaan hankkeen osalliset,
tarvittava vuorovaikutus ja sen ajoittuminen suunnittelun kannalta kriittisiin pisteisiin sekä kuhunkin tilanteeseen sopivat
vuorovaikutusmenetelmät. Sen avulla voidaan myös tunnistaa
vuorovaikutuksen kompastuskiviä ja reagoida niihin oikein. Erityisesti suurissa tai monimutkaisissa hankkeissa tai hankkeissa,
joissa resursseja on rajallisesti käytettävissä, vuorovaikutuksen
suunnittelusta on hyötyä. Vuorovaikutussuunnitelma on yleensä
hyvä tehdä hankkeen alkuvaiheessa, jotta käytettävissä olevat
resurssit osataan jakaa oikein.
Vuorovaikutustapoja on paljon, eikä niitä kaikkia ole tarve käyttää samassa hankkeessa. Myös kaavoitusprosessin eri vaiheissa voidaan harkita, mikä menetelmä toimii kulloinkin parhaiten
vuorovaikutuksen välineenä ja kuinka paljon vuorovaikutusta
tarvitaan. Tässä suunnitelmassa on esitelty erilaisia kaavoituksessa käytettyjä vuorovaikutustapoja ja niiden soveltuvuutta erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Suunnitelma mahdollistaa eri
vaiheisiin soveltuvien vuorovaikutusmenetelmien valinnan.

saadun palautteen ja tulosten analysoinnille onkin varattava riittävästi aikaa, jotta tehty työ ei mene hukkaan ja tuloksia voidaan
hyödyntää suunnittelussa. Tuloksista ja niiden hyödyntämisestä
perusteluineen tulee myös tiedottaa avoimesti.
Hiukkavaaran keskuksen kaavoitus on jo pitkällä vuorovaikutussuunnitelman valmistuessa, mutta Hiukkavaarassa testattuja vuorovaikutusmenetelmiä ja vuorovaikutussuunnitelmaan
koottuja tietoja tullaan hyödyntämään paitsi Hiukkavaaran myöhemmin kaavoitettavissa osissa myös muissa Oulun asemakaavahankkeissa. Hiukkavaara on kansallinen pilotti myös vuorovaikutuksen kehittämisessä.

Erilaisia vuorovaikutustapoja

Tiedotus

Asemakaavoitus
aktiivinen

Tiedon vaihto

Asemakaavoitus
aktiivinen

Tiedon keräys Asemakaavoitus
aktiivinen

Palaute

Asemakaavoitus
passiivinen

Osalliset
passiivinen

Osalliset
aktiivinen

Osalliset
aktiivinen

Osalliset
aktiivinen

Vuorovaikutuksen osapuolet voivat olla aktiivisia tai passiivisia. Perinteisesti
asemakaavoitukseen liittyvä vuorovaikutus on ollut tiedottamista ennalta mää-

Vuorovaikutus ja osallistaminen vaativat sekä aikaa että ajatusta.
Saatujen mielipiteiden ja kehittämisehdotusten tulee näkyä valmiissa suunnitelmissa. Kyselyssä, työpajassa tai tapahtumassa
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rätyistä asioista, joita osalliset ovat voineet kommentoida, tai joista on voitu
valittaa. Nyt pyritään kohti vuorovaikutustapoja, joissa molemmat osapuolet
ovat aktiivisia. Kuva: Oulun asemakaavoitus

3.1 Millä tavalla vuorovaikutus parantaa kaavoituksen lopputulosta?
Vuorovaikutuksen avulla tiedon kulku paranee ja eri osallisten
mahdollisuudet vaikuttaa työhön lisääntyvät. Suunnittelijat saavat oikeanlaista tietoa oikeaan aikaan. Tavoitteena on parantaa
rakentamisen laatua, ratkaista ristiriitatilanteet kaavoituksen
alkuvaiheessa ja vaikuttaa rakentamisen elinkaarikustannuksiin. Onnistunut vuorovaikutus sitouttaa osallisia ja auttaa heitä
ymmärtämään paremmin kaavoitusprosessin kulkua. Näin myös
loppukäyttäjät voidaan ottaa huomioon entistä paremmin.
Suunnittelijoille osallistuminen tuottaa tietoa asukkaiden ja
muiden ympäristön käyttäjien tarpeista ja arvostuksista. Paikallistuntemus täydentää selvityksiin perustuvaa asiantuntijatietoa.
Ympäristön käyttäjien arkikokemus voi tuoda uusia näkökulmia
suunnitteluun. Keskustelua ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
tarvitaan erilaisten näkemysten yhteensovittamisessa.

Suunnittelijat saavat
• tietoa ympäristön nykyisten ja tulevien käyttäjien, esimerkiksi asukkaiden ja yritysten, tarpeista ja arvostuksista.
• paikallistuntemusta olevasta ympäristöstä.
• erilaiset näkemykset ja tavoitteet tulevat esiin aikaisessa vaiheessa.
• vähemmän valituksia ja ristiriitoja.

Asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät haluavat mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöönsä. Tiedonsaanti ja mahdollisuus
seurata kaavoitusta riittävät useimmille osallisille. Osallistumisen tarve syntyy erityisesti, kun kaava-alueella on ratkaisua vaativia ongelmia tai kun kaavoitukseen liittyy ristiriitaisia tavoitteita.
Henkilökohtainen yhteys kaavoittajaan on asukkaille tärkeä: sitä
pidetään tärkeimpänä vaikuttamisen keinona. Toisaalta osallistujat kaipaavat myös varmuutta siitä, että luottamushenkilöt saavat tietoonsa esitetyt kannanotot.

Poliittiseen päätöksentekoon liittyy eri intressien punnintaa
ja arvovalintoja. Asukkaiden, muiden ympäristön käyttäjien ja
viranomaisten mielipiteet ovat kunnan luottamushenkilöille tärkeää tietoa päätöksenteossa. Ne tuovat uusia näkökulmia poliittiseen keskusteluun. Vuorovaikutuksessa saadaan erilaisten toimijaryhmien näkökulmat monipuolisesti esille – lähtökohdaksi
suunnittelijoille ja päätöksentekijöille.

Päätöksentekijät saavat
• eri tahojen mielipiteitä päätöksien pohjaksi.
• sitoutumista suunnitelman toteuttamiseen.
• tietoa yritysten näkökulmasta alueiden kehittämiseen.
• ymmärrystä kaupunkisuunnittelusta.
• eri hallintokuntien näkemyksiä alueista johdetusti.

Reiluksi koetun kaavoitusprosessin jälkeen eri osapuolien on
helpompi hyväksyä lopputulos, vaikkei se olisikaan joka suhteessa omien toiveiden mukainen. Toimiva vuorovaikutus rakentaa
osapuolten välistä luottamusta ja sitoutumista kaavan toteuttamiseen.
Vuorovaikutus on tärkeää myös hallintokuntien välisessä työssä niin, että kaavoitusprosessi etenee hyvässä yhteistyössä ja
rakentava vuoropuhelu osapuolten välillä toimii. Kaupungin tavoitteellinen yhteistyökumppanien etsintä uudelle alueelle vaatii
myös vuorovaikutusta. Tavoitetta ei saavuteta itsestään, siihen
pääsemiseksi tarvitaan suunnitelmallista vuoropuhelua, yhteistyötä ja selkeitä yhteisiä tavoitteita eri ryhmien välillä.
(Mukaillen: Osallistuminen yleis- ja asemakaavoituksessa, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2007. Ympäristöministeriö, Helsinki 2007.)

Asukkaat ja ympäristön käyttäjät saavat
• vaikutusmahdollisuuden omaan elinympäristöön.
• tietoa tulevista suunnitelmista.
• laadukkaamman ja toimivamman ympäristön.
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3.2 Laki edellyttää vuorovaikutusta – Oulu tekee enemmän kuin minimin
Vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslaki painottaa osallisten – suunnittelijoiden, kaavoittajien, luottamushenkilöiden,
kuntalaisten – välistä vuorovaikutusta. Lain tavoitteena on luoda
edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistää kestävää kehitystä sekä turvata osallisten mahdollisuus seurata kaavoitusta ja
vaikuttaa siihen. Eri tahojen välinen yhteistyö, avoin keskustelu,
tiedonvaihto, yhteisen kielen ja tiedollisen pohjan löytäminen
edesauttavat näiden tavoitteiden toteutumista.
Laki määrittelee virallisen tiedottamisen kaavoituksen eri vaiheista ja antaa osallisille mahdollisuuden jättää mielipiteitä,
muistutuksia, valituksia ja lausuntoja. Käytännön vuorovaikutus
on kuitenkin määritelty melko väljästi. Perinteisesti asemakaavoituksen yhteydessä vuorovaikutus on ollut tiedottamista ennalta määrätyistä asioista, joita on sen jälkeen voitu kommentoida
tai joista on voitu valittaa. Maankäyttö- ja rakennuslain voimaan
tultua vuorovaikutuksen osuus kaupunkisuunnittelussa ja asemakaavoituksessa on kasvanut. Etenkin laajoissa asemakaavahankkeissa vuorovaikutusta on pyritty laajentamaan ja monipuolistamaan Oulussa jo pitkään. Tälläkin hetkellä vuorovaikutus eri
osallisryhmien ja kaupungin välillä toimii paremmin kuin laki
edellyttää.

Kuva: Oulun asemakaavoitus
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MRL 1 § Lain yleinen tavoite
Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle
sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus
asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus,
asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.
MRL 6 § Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen
Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin jäljempänä tässä laissa
säädetään.
Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus
seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.

ASEMAKAAVOJEN JA ASEMAKAAVAMUUTOSTEN
VUOROVAIKUTUKSEN VÄHIMMÄISPROSESSI OULUSSA
PÄÄTÖKSENTEKO

SUUNNITTELU

VAIKUTTAMINEN/OSALLISTUMINEN

ALOITUSVAIHE
Kaupunki päättää kaavan laatimisesta tai muuttamisesta

Kaavoitustarpeen arviointi

Suunnittelun ohjelmointi
Alustavat tavoitteet
Selvitystarpeet, aluerajaus
Vaikutusarviointien laajuus
Yhdyskuntalautakunta päättää
OAS:n nähtäville asettamisesta

Yksityishenkilön / yhteisön aloite
tai maanomistajan anomus
kaavan laatimiseksi tai kaupungin
kaavoitusohjelman kohde

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
valmistuu
Ilmoitus kaavan vireille tulosta
OAS:sta tiedottaminen
Viranomaisneuvottelu (tarvittaessa)

Mielipiteet ja lausunnot OAS:n
riittävyydestä

VALMISTELUVAIHE

Yhdyskuntalautakunta päättää
kaavaluonnoksen nähtäville
asettamisesta
ja antaa vastineet
asemakaavaluonnoksesta
jätettyihin mielipiteisiin

Tavoitteiden tarkentaminen
Perusselvitysten laadinta ja täydentäminen
Kaavaratkaisun periaatteet ja vaihtoehdot
Vaikutusten arviointi
Vaihtoehtojen vertailu
Osallistumistilaisuuksia ja viranomaisyhteistyötä hankkeen merkittävyyden mukaan
Kaavaluonnos valmistuu

Kaavaluonnos ja kaava-aineisto nähtävillä
Luonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan

Palautetta vaihtoehdoista
Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet
Kaavaluonnos nähtävillä
--> Mielipiteet
--> Lausunnot

EHDOTUSVAIHE
Yhdyskuntalautakunta päättää
kaavaehdotuksen nähtäville
asettamisesta

Palautteen käsittely
Kaavaehdotuksen laadinta
Kaavaehdotus valmistuu
Kaavaehdotus nähtävillä
Ehdotuksen nähtävillä olosta tiedotetaan
Viranomaisneuvottelut (tarvittaessa)
Vastaus muistutusten tekijöille pyydettäessä

Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet
Kaavaehdotusnähtävillä
--> Muistutukset
--> Lausunnot

Yhteenveto muistutuksista ja lausunnoista
Muutosehdotukset
Kaava asetetaan tarvittaessa
uudelleen nähtäville

Kaava ehdotuksen tarkistaminen

HYVÄKSYMISVAIHE
Yhdyskuntalautakunta esittää
kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kaava
hyväksytään.

Kaava on lainvoimainen, mikäli hyväksymisestä ei ole valitettu valitusajan kuluessa tai
hallinto-oikeus on kumonnut valitukset

Kaavasta on mahdollista valittaa
hallinto-oikeuteen ja hallintooikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Kaavio: Oulun asemakaavoitus
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3.3 Vuorovaikutuksen haasteet?

3.4 Vuorovaikutussuunnitelmaa
laadittaessa huomioitavat asiat

Vuorovaikutuksen pitää olla toimivaa ja tuloksellista kaikkien
kannalta. Kaupunkisuunnittelu on prosessi, joka etenee monien
vaiheiden läpi. Vuorovaikutuksen haasteita voivat olla:

1. Vuorovaikutuksen tavoitteet ja periaatteet
• Miten tilaajan vuorovaikutuksen tavoitteet ja periaatteet
painottuvat tässä hankkeessa
2. Resurssit ja tehtävänjako
• Vuorovaikutukseen käytettävissä olevat resurssit
• Tehtävänjako tilaajan, palveluntuottajan ja viestintäyksikön
välillä
• Ketkä vastaavat kysymyksiin ja antavat tietoa hankkeesta
3. Osapuolet
• Vuorovaikutuksen eri osapuolet
• Perusviestit eri osapuolille
4. Vuorovaikutusmenetelmät ja -kanavat
• Vuorovaikutusmenetelmät ja -kanavat eri osapuolten kanssa
• Menetelmien ajoittuminen hankkeen eri vaiheisiin
5. Vuorovaikutuksen kytkeytyminen hankkeeseen
• Vuorovaikutuksen ajoittuminen, jotta se kytkeytyy mahdollisimman hyvin hankkeeseen
6. Ristiriitojen tunnistaminen
• Hankkeeseen mahdollisesti liittyvät ristiriidat
• Ristiriitojen ehkäisyyn ja ratkaisemiseen käytettävät
menetelmät ja niiden ajoittuminen hankkeeseen
7. Palaute
• Palautteen keräämisen kanavat ja milloin palautetta
kerätään
• Kuka ottaa palautetta vastaan, miten palaute käsitellään,
kuka vastaa palautteisiin, miten nopeasti vastaukset
annetaan
• Palautteen dokumentointi ja välittäminen muille mahdollisille osapuolille
• Lakisääteinen palaute käsitellään aina tilaajan käytäntöjen
mukaan (suunnitelman nähtävilläoloaikana saadut
lausunnot ja muistutukset)
8. Vuorovaikutuksen dokumentointi
• Käydyn vuorovaikutuksen dokumentointi
• Sovittujen asioiden ja niiden perusteluiden dokumentointi
9. Vuorovaikutuksen laadunvarmistus
• Laadunvarmistuksen toteuttaminen
10. Vuorovaikutuksen onnistumisen arviointi
• Vuorovaikutuksen onnistumisen arviointi hankkeen lopussa
• Tarvittaessa seurantatutkimus vuorovaikutuksen
onnistumisesta

– Osallisten sitouttaminen.
– Kaupungin omien prosessien/työntekijöiden motivoiminen
yhteisten päämäärien taakse.
– Tiedon jakaminen kaupungin omalle väelle siitä, mitä tehdään, miksi ja mihin se vaikuttaa.
– Hankevastarinta ja muutosvastarinta, kuinka näistä saadaan
rakentavia voimia?
– Aidon vuorovaikutuksen synnyttäminen.
– Vuorovaikutussuunnitelma ei saa olla vain kasa paperia mapissa, vaan sen pitää olla osa toimivaa arkea myös seuraavissa
hankkeissa.
– Vuorovaikutuksen oikea ajoittuminen.
– Resurssien ja oikea jakaminen niin, että vuorovaikutus palvelee mahdollisimman hyvin suunnittelua.
– Työn kuluessa nousee esille haasteita, joita ei voi ennakoida,
niistä tehdään listaa seuraavia vuorovaikutustilanteita varten.
Ratkaisujen löytyminen voi kestää aikansa ja on myös totta,
että joku kokee ongelman, toinen ei, kaikille ongelmat eivät ole
samat. Joitakin asioita voisi lähteä kyselemään työpajoissa,
ihmiset voivat ja mielellään haluavatkin olla osa ratkaisua,
eivät osa ongelmaa.
– Kaikkien kohderyhmien tavoittaminen, yhdellä kanavalla
tavoittaa vain osan. Käytettävät viestimet on valittava riittävän
monipuolisesti. Esimerkiksi ikääntyvät käyttävät prosentuaalisesti vähemmän sähköisiä ja virtuaalisia menetelmiä, nuorten
keskuudessa taas paperilehtien lukeminen on vähäisempää.
esimerkiksi ikääntyvien tiedottaminen ja osallistaminen.
– Living Lab -kehitysympäristön toiminnan jatkuminen alueen
rakentumisen jälkeenkin.

(Liikenneviraston ohjeita 21/2011,
Väylänpidon vuorovaikutusohje)
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3.5 Vuorovaikutussuunnitelma on osa hankeviestintää

Hankeviestinnällä pyritään muun muassa
– tiedottamaan uusista asioista erilaisille kohderyhmille ja
monilla eri kanavilla.
– muutoksen läpiviennin tukemiseen.
– kohderyhmien innostamiseen, sitouttamiseen ja vakuuttamiseen.
– hankkeen hyötyjen esittelyyn.
– vastaamaan niihin haasteisiin, joihin viestinnällä voidaan
vaikuttaa.
– työntekijöiden työn helpottamiseen oikean viestinnän avulla.

Viestinnän vaatimustasot
1. Tiedotetaan pelkkiä numeroita, lukuja, pinta-aloja,
tonneja, prosentteja.
2. Selitetään yleisölle, mitä numerot tarkoittavat, varmistetaan, että vastaanottaja on ymmärtänyt.
3. Suhteutetaan tiedot johonkin ennestään tuttuun, jotta
asiasta tulee ymmärrettävämpi.
4. Luodaan käytännön ja tekniset edellytykset vuoropuhelulle.
5. Käydään aktiivista vuoropuhelua rakentavassa hengessä yleisön kanssa.

Näille kaikille tasoille on oma käyttötarkoituksensa. Tämä vuorovaikutussuunnitelma tähtää siihen, että kohdat 4. ja 5. tulevat
mahdollisimman hyvin hoidettua.

Kuva: Riitta Kosonen

13

4. Kuka ja mikä on osallinen?
Käyttäjälähtöisyys, osallisuus sekä kehittäjien ja asiakkaiden
välinen vuorovaikutus ovat viimeisten vuosikymmenien aikana
jatkuvasti kasvattaneet merkitystään tuotteiden suunnittelu- ja
valmistusprosessissa. Tähän laajaan trendiin liittyy myös osallisuuden kehittäminen julkishallinnossa ja alueidenkäytönsuunnittelussa.
Osallinen on vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemä käsite. Kaavoituksen osallisia ovat paitsi maanomistajat ja
ne, joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa
huomattavasti vaikuttaa myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 §). Osallisille ja kunnan jäsenille varataan mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia sekä lausua kirjallisesti tai
suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallisilla on kunnan jäsenten
ohella oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta.

4.1 Mitä osallistumisella tarkoitetaan?
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisella tulee olla mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen
vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta, mitä aikaisemmin,
sen parempi. Osallismenettelyllä pyritään varmistamaan, että
kaavan suunnittelijoilla on käytössään monipuolista tietoa, joka
mahdollistaa paremman lopputuloksen. Lain tarkoituksena ei
ole, että osalliset päättäisivät kaavan sisällöstä. Päätösvalta pysyy kaupungin luottamuselimillä, joiden on osallisten mielipiteiden lisäksi otettava päätöksissään huomioon kaupungin aiemmat strategiset päätökset, taloudelliset resurssit ja monia muita
seikkoja.
Asemakaavan laadinnasta tai muutoksesta tiedotetaan osallisia
sekä eri yhteistyötahoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kuvataan se osallistumis- ja tiedottamismenettely, jota
kyseisessä kaavassa aiotaan noudattaa. Tästä voidaan poiketa
ainoastaan osallisille edullisempaan entistä vuorovaikutteisempaan suuntaan.
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Oulun kaupunki tiedottaa valmisteltavista asemakaavoista kaupungin verkkosivuilla (www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/
suunnitelmat-ja-hankkeet), Oulu10 ilmoitustaululla, lehti-ilmoituksella Kalevassa ja OAS:ssa määriteltyjä osallisia kirjeitse.
Vireillä olevista kaavoista tiedotetaan lisäksi kerran vuodessa
ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa. Useissa asemakaavahankkeissa järjestetään lisäksi muita kaavoitukseen osallistumistapoja, kuten työpajoja, kyselyitä ja maastokävelyitä. Nämä
lakisääteisiä vuorovaikutustapoja täydentävät tavat vaihtelevat
hankkeittain.
Tieto kulkee myös kaupungin sisäisesti. Asemakaavan ohjausryhmässä ovat edustettuna hakkeen kannalta oleelliset yksiköt
ja hallintokunnat sekä mahdollisesti muita keskeisiä tahoja. Esimerkiksi rakennusvalvonta, katu- ja viherpalvelut sekä maa- ja
mittaus saavat tiedon näin automaattisesti. Myös yhdyskuntalautakuntaa tiedotetaan tärkeistä asemakaavahankkeista. Eri
hallintokuntien ja yksiköiden välillä voidaan pitää tavanomaisten
neuvottelujen lisäksi ideapäiviä, joissa tieto välittyy eri näkökulmista ja jotka auttavat yhteisen näkemyksen löytymisessä ja sitouttavat toimintaan.

4.2 Mitkä ovat mahdollisia osallistumisen
ja vuorovaikutuksen sidosryhmiä ja avainryhmiä?
Osallisten joukko kaavan laadinnassa voi olla laaja. Maankäyttö- ja rakennuslain sanamuoto ”saattaa huomattavasti vaikuttaa”
onkin merkittävä osallisten avainryhmiä määriteltäessä.
Hankekohtaisesti sidosryhmät voidaan jakaa viestinnän kannalta muutaman muuttujan avulla ryhmiin, joista toiset ovat avainryhmiä ja näin elintärkeitä viestinnän kohderyhmiä. Toiset ovat
satunnaisia, painoarvoltaan vähäisempiä ryhmiä. Tavoitteena on
löytää avainryhmät, viestinnän oikeat kanavat ja sisältö näille
ryhmille. Avainryhmiä voi kartoittaa monella tavalla, joista tässä
on esitelty kolme.
Yksi keino on laittaa muuttujiksi seuraavia asioita:
– Laillisuusasema: Millainen lainvoima ryhmällä on takanaan,
kuinka oikeutettuja ovat sen odotukset, pyynnöt ja vaatimukset?
– Hankkeen merkittävyys: Kuinka paljon hankkeella on vaikutuksia osallisiin?
– Kontaktien kiireellisyys: Kuinka kiire oikean tiedon jakamisella
tai kuulemisella on?
– Kontaktien hidas tai nopea tahti: Kuinka usein ryhmään pitää
olla yhteydessä?
Toinen keino löytää vuorovaikutuksen osalliset ja avainryhmät
on miettiä alueen rakentumista toiminnoittain: koulu, päiväkoti, liikenne, tietoliikenne, jätehuolto, päivittäistavarakauppa,
terveyskeskus jne. Jokaiselle osa-alueelle listataan ne henkilöt/
yritykset/yhteisöt, joiden kanssa halutaan saada aikaan toimivaa
vuorovaikutusta.
Kolmas keino on miettiä osalliset ja avainryhmät toimijoittain:
• Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, rakennusvalvonta, maa- ja mittaus, katu- ja viherpalvelut, jne.
• Oulun kaupunki, muut yksiköt / hallintokunnat
• Päätöksentekijät: lautakunnat, kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto
•Viranomaistahot
• Suuralueen yhteistyöryhmä ja asukasyhdistykset
• Asukkaat, alueella työskentelevät, yhdistykset ja järjestöt
• Maanomistajat
• Kehittämishankkeet
• Yritykset
• Oulun yliopisto, OAMK, VTT, muut tutkimuslaitokset
• Alueen koulut, opettajat ja oppilaat
• Muut osalliset

Oulussa asemakaavan laatimisesta tiedotetaan ainakin
seuraavia osapuolia:
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja liikenne
• Oulun seudun ympäristötoimi
• Liikuntavirasto
• Oulun Vesi
• Oulun Energia
• Puhelinoperaattorit
• Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
• Oulun Luonnonsuojeluyhdistys ry
• Oulun kaupungin vammaisneuvosto
• Oulun vanhusneuvosto
• Suuralueen yhteistoimintaryhmä
• Asukasyhdistykset, pienkiinteistöyhdistykset (kaikki alueella
toimivat)
• Vaikutusalueen kiinteistönomistajat ja asukkaat
Hankkeesta riippuen voidaan tiedottaa myös seuraavia
tahoja:
• Pohjois-Pohjanmaan liitto
• Liikennevirasto (rautatiet ja yleiset tiet)
• Merenkulkulaitos
• Oulun kaupungin eri hallintokunnat
• Seuturakennetiimi
• Pohjois-Pohjanmaan museo
• Museovirasto
• Koskilinjat Oyj
• Oulun kihlakunnan poliisilaitos
• Naapurikunnat

Avainryhmien löytämiseksi on hyvä laatia yksinkertainen kaavake tai taulukko. Avainryhmät voivat vaihdella alueittain ja hankkeittain. Siksi on tärkeää, että käytössä on monenlaisia tapoja
kartoittaa osalliset tehokkaasti. Tärkeää on, että havainnollistetaan eri osapuolten vaikuttamismahdollisuudet ja -vaiheet, joissa vuorovaikutus tapahtuu.
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4.3 Osalliset avuksi monipuolisen vuorovaikutuksen onnistumisessa
Vuorovaikutusta voidaan tehdä myös yhteistyössä. Täydennystä
asemakaavoituksen omiin voimavaroihin ja osaamiseen on mahdollista saada eri tahoilta. Lähidemokratialla on hyvät yhteydet
eri alueiden yhteistyöryhmiin ja toimijoihin. Asukastuvat, asukas- ja kyläyhdistykset ovat oivia linkkejä alueella asuvien tavoittamiseksi.
Oulun oppilaitoksilla on paljon erityisosaamista. Yliopiston ammattikorkeakoulun lisäksi Oulun alueella tarjotaan eri alojen
toisen asteen koulutusta. Oppilaitosten kautta voidaan saada
osaamista esimerkiksi asiantuntijoiden tai opinnäytetöiden muodossa, mutta ne ovat myös keino tavoittaa tiettyjä kohderyhmiä.
Koulutyöpajoja tai tietylle ryhmälle suunnattuja kyselyitä voidaan toteuttaa myös alakouluissa.
Eri alojen yhdistyksistä löytyy usein paljon asiantuntemusta ja
asioiden edistämishalua. Tapahtuman tai työpajan järjestämiseen voidaan hyvin kysyä avuksi myös aiheesta kiinnostuneita
yhdistyksiä. Esimerkiksi pyöräilyseuroja saattaa kiinnostaa pyörätieyhteyksien kehittäminen, kulttuuritoimijoita teemallisen
tempauksen järjestäminen tai nuorison kanssa toimivia yhdistyksiä työpajojen mahdollisuudet. Myös yritykset voivat olla merkittävä yhteistyön voimavara.

Kuva: Kimmo Rönkä
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Kattavien yhteystietolistojen kokoaminen, ylläpitäminen ja hyödyntäminen on erityisen tärkeää, jotta vuorovaikutuksen järjestäminen ja siitä tiedottaminen eivät vie liikaa voimavaroja.
Yhteisesti saatavilla olevat yhteystietolistat, joita päivitetään
aktiivisesti helpottavat kaikkien työskentelyä. Valmiita listoja on
jonkin verran olemassa, ja niitä voi kysellä esimerkiksi Oulun lähidemokratian tai Oulun tiedotusvastaavien kautta. Tehokkaimmin tiedotus ja yhteyden pito onnistuvat kuitenkin henkilökohtaisella kutsulla.
Hiukkavaarassa on monenlaista vuorovaikutusta järjestetty yhteistyössä useiden eri tahojen kanssa, joista tässä mainitaan
muutama esimerkki. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun avustuksella on testattu uusia vuorovaikutustapoja kuten sähköinen
palautekanava Patio tai virtuaalikaupunkikierrokset CAVE:ssa.
Asukaskysely on tehty opinnäytetyönä. Hiukkavaara Piknikiä on
järjestetty yhteistyössä monien toimijoiden kuten Rockpoliksen,
Kulttuurikasarmin ja Hiukkavaaran yritysten kanssa. Inurdecohankkeen yritykset ovat tehneet omia kyselyitään ja hyödyntäneet sosiaalista mediaa vuorovaikutuksen välineenä.

5. Vuorovaikutusmenetelmien soveltuvuus eri tilanteisiin
ja kuinka niitä on käytetty Hiukkavaarassa?
5.1 Vuorovaikutusmenetelmiä
Vuorovaikutuksen ja viestinnän hallinnointi/ohjaaminen
Vuorovaikutussuunnitelma
Viestintä- ja markkinointisuunnitelma
Viralliset nähtävillä olot
Oulun kaupungin verkkosivut
Oulu10 ilmoitustaulu
Lehti-ilmoitus Kalevassa
OAS:ssa määritellyt osalliset kirjeitse
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus
Kaavoituskatsaus
Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet
Kyselyt
PATIO -verkkofoorumi
UBI-näytöt
Kirjekyselyt
Kyselylaatikot julkisissa tiloissa
Otakantaa.fi
Palautelomake
Virtuaalinen kaupunkimalli
Virtuaalinen kaupunkikierros CAVE 3d-virtuaalitilassa
Keskustelut ja tapaamiset virtuaalisessa kaupunkimallissa
Paikkatietopohjainen palaute / Karttapalautekanava

Verkkosivut ja -sovellukset
Kaupungin verkkosivut
Hankkeen omat verkkosivut
Eri tahojen kuten yritysten omat verkkosivut ja sovellukset
Verkko- ja mobiilisovellukset
Sosiaalinen media
Facebook-ryhmä
Blogi
Twitter
Teema-ryhmät
Esim. Hiukkis-ryhmä
Kehittämishankkeet ja Living Lab -kehitysympäristö
Kilpailut
Esittely
Esite
Näyttely
Perustekstit
Tiedottaminen
Lehti-ilmoitus (taittopalat)
Lehdistötiedote / Mediatiedote
Asukastiedote
Uutiskirje

Haastattelu, ryhmähaastattelu

Media
Mediatilaisuus
Mielipidekirjoitukset
Haastattelut (lehti, radio, televisio, sosiaalinen media,
Internet)
Eri medioiden tekemät jutut

Neuvottelut
Maanomistajatapaaminen
Maanomistajat, ryhmät, kiinteistönomistajat, yhteisöt, jne.

Läsnäolo kaupunkitilassa
Kontit, teltat, torikojut
Rotuaarin näyttö ja esiintymislava

Työpajat
Ideapäivät
Koulutyöpajat / muut erityisryhmät
Maastokävely

Tapahtumat
Hiukkavaara Piknik
Teemapäivät
Avoimien ovien päivät
Messut
Seminaarit
Yleisöluennot, keskustelut, paneelikeskustelut
= menetelmää käytetty Hiukkavaarassa 14.2.2014 mennessä
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5.2 Vuorovaikutuksen ja viestinnän suunnittelu
Vuorovaikutussuunnitelma ja viestintä- ja markkinointisuunnitelma ovat välineitä, joiden avulla vuorovaikutusta ja viestintää suunnitellaan ja ohjataan. Ne käsittelevät osin samoja asioita ja voivat olla myös yhdistetty samaksi dokumentiksi. Hankkeesta riippuen

Vuorovaikutussuunnitelma
Vuorovaikutussuunnitelman avulla määritetään vuorovaikutuksen tavoitteet ja periaatteet sekä osapuolet. Tavoite, kohderyhmä ja käytettävissä olevat resurssit vaikuttavat valittaviin menetelmiin. Vuorovaikutuksen ajoittuminen suunnitellaan siten, että se siitä saadaan
suurin hyöty hankkeen kannalta. Vuorovaikutussuunnitelma edesauttaa hankkeen vuorovaikutusprosessin onnistumista sekä palvelee
suunnittelua. Suunnitelman tarkoituksena on myös, että vuorovaikutuksen työnjako ja kustannukset tulevat arvioiduksi ja sovituksi.
Mikäli suunnitelma on julkinen, kertoo se myös osallisille, milloin ja miten vaikuttaminen on mahdollista. Hyvä vuorovaikutussuunnitelma antaa selkeät suuntaviivat, mutta on joustava ja tarkentuu työn edetessä.
Vuorovaikutussuunnitelman laajuus ja sisältö vaihtelevat hankkeen koon, sisällön ja merkityksen mukaan. Vuorovaikutussuunnitelmassa voidaan huomioida myös kaupungin sisäinen vuorovaikutus. Erityisesti suurissa tai monimutkaisissa hankkeissa tai hankkeissa, joissa resursseja on rajallisesti käytettävissä, vuorovaikutuksen suunnittelusta on hyötyä. Vuorovaikutuksen rooleista
ja resurssoinnista on sovittava hankkeen eri osapuolten kesken hankkeen alkuvaiheessa.

Esimerkkinä Hiukkavaaran Inurdeco-hanke

Viestinnän ja markkinoinnin roolit asemakaavoitus-, toteutus- ja ylläpitovaiheessa. Kuva: Oulun asemakaavoitus
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Viestintä- ja markkinointisuunnitelma
Viestintä- ja markkinointisuunnitelman avulla määritellään, kuinka hankkeesta viestitään ja kuinka sitä markkinoidaan. Suunnitelmaan on hyvä sisältyä sekä kaupungin sisäinen että ulospäin suuntautuva viestintä ja markkinointi. Viestintä- ja markkinointisuunnitelma painottuu yleensä tiedottamiseen. Tiedotuksen ja markkinoinnin suunnittelu ennakoivasti edesauttaa hankkeen viestinnän
onnistumista ja hankkeen etenemistä haluttuun suuntaan. Suunnitelman tarkoituksena on myös, että viestintään ja markkinointiin
käytettävät resurssit tulevat arvioiduiksi ja sovituiksi.
Viestintä- ja markkinointisuunnitelman laajuus ja sisältö vaihtelevat hankkeen koon, sisällön ja merkityksen mukaan. Erityisesti suurissa tai monimutkaisissa hankkeissa tai hankkeissa, joissa resursseja on rajallisesti käytettävissä, viestinnän suunnittelusta on hyötyä.
+ Tieto kulkee ja hankkeen viestinnällinen johtaminen helpottuu.
– Kaikkien osa-alueiden päivittäminen on työlästä.
Hiukkavaaran suunnittelun ja viestinnän tueksi on perustettu eri osapuolia edustava Hiukkavaaran viestintä- ja markkinointityöryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida Hiukkavaaran kokonaisviestintää. Hiukkavaaran suunnittelualue on suuri ja
siihen liittyvä toiminta sekä vaikuttavuus ovat monissa organisaation osissa perustoimintaa laajempaa eri osapuolten yhteistyötä ja useiden osa-alueiden kehittämistä. Viestintä toteuttaa hanketta ja on hankkeen johtamisen väline. Hiukkavaaran
viestintä perustuu Oulun kaupungin viestintäohjeisiin. www.ouka.fi/oulu/viestinta/etusivu
Hiukkavaaran viestinnän ja markkinoinnin työryhmä on laatinut viestintä- ja markkinointisuunnitelman, jonka pohjalta on
laadittu toimintasuunnitelma ja viestintäkello. Viestintäsuunnitelmasta löytyy viestinnän tavoitteet ja perusviesti, sekä niiden viestinnälliset kärjet. Viestintäsuunnitelman tavoitteena on koota jo toimivat perusviestinnän tavat yhteen ja lisätä
tiedonkulkua tarpeellisin osin, jotta hankkeen tavoitteet saadaan toteutettua. Kokonaisviestinnän yhteen kokoamisen ja tiedonkulun lisäksi suunnitelma selkeyttää eri toimijoiden omat roolit ja vastuut, sekä saattaa ne kaikkien osapuolten tietoon.

5.3 Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet
Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet ovat kaikille avoimia yleisötilaisuuksia. Ne ovat paljon käytetty tapa tiedottaa hankkeesta osallisia.
Lakisääteisissä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa, joita suurin osa Oulun tilaisuuksisata on, ei pidetä työpajaa. Tiedotus- ja keskustelutilaisuuksissa esitellään hankkeen etenemistä, jonka jälkeen on mahdollisuus kysymyksiin ja keskusteluun. Joskus yleisötilaisuuden yhteydessä voidaan pitää myös työpaja. Työpajaan eivät välttämättä osallistu kaikki läsnäolijat.
Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet ovat yleensä ensisijaisesti tiedottamista varten. Joskus osallistujat voivat olla pettyneitä, mikäli
keskustelulle ei ole varattu tarpeeksi aikaa. Tilaisuuden muistio tms. on hyvä tuoda esim. hankkeen nettisivuille etenkin, mikäli tilaisuudessa esitettiin paljon kysymyksiä tai pidettiin työpaja.
+ Mahdollistaa laajalle joukolle tiedottamisen.
+ Kuka tahansa voi osallistua.
+ Mikäli tilaisuudessa ei pidetä työpajaa, vaadittavat resurssit varsin kohtuulliset.
+ Virallinen tilaisuus, jonka kautta osallinen saa asiansa kuuluviin liittyen konkreettisiin asioihin kaavaluonnoksessa tai -ehdotuksessa.
– Ei sovellu laajamittaiseen palautteen keräämiseen.
– Suurin osa paikalla olijoista ei esitä kysymyksiä.
– Osallistujamäärä vaikea arvioida ennalta.
– Mikäli tilaisuudesta ei tiedoteta hyvin ennakkoon, ei paikalle tule osallistujia. (Lakisääteisistä tiedotustilaisuuksista tiedotetaan
aina verkkosivuilla, Oulu10 ilmoitustaululla ja Kalevassa, tai lisäksi OAS:ssa määritellyllä tavalla)
Hiukkavaarassa virallisia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia on pidetty sekä kaavarunko- että asemakaavavaiheissa. Kaavarunkoluonnoksen esittelyä oli 21.5.2006 kuulemassa 4 henkilöä. Kaavarunkoehdotuksen tiedotustilaisuuteen mennessä
kiinnostus Hiukkavaaran oli kasvanut jo niin paljon, että 21.2.2008 pidetyssä tilaisuudessa oli 54 kuulijaa. Tämä osoittaa, että
tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien osallistujamäärä vaihtelee huomattavasti, ja sitä on vaikea ennalta arvioida. Viimeisimmän tiedotus- ja keskustelutilaisuuden aiheena tammikuussa 2014 oli Soittajankankaan, Vaskikankaan ja monitoimitalon
kaavaehdotus. Paikalla oli 11 osallistujaa. Vapaamuotoisempia tiedotustilaisuuksia ovat olleet Hiukkavaara Piknikin yhteydessä pidetyt tietoiskut.
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5.4 Kyselyt
Kyselyjen avulla pyritään usein selvittämään suuria joukkoja (esim. asukkaat) koskevia tietoja, mutta niitä voidaan hyödyntää myös
pienien ja rajattujen ryhmien (esim. poliittiset päättäjät, asiantuntijat) mielipiteiden kartoittamiseen. Kyselyn onnistumisen kannalta
on tärkeää, että esitettävät kysymykset ovat täsmällisiä ja ymmärrettäviä. Kysymysten huolellinen muotoilu helpottaa myös vastausten
analysointia. Kysely ei saa olla liian pitkä.
Kyselyjen toteuttamistapoja on monia. Tässä on lueteltu muutama hyviksi ja huonoiksi todettuine puolineen. Kysely voidaan järjestää samaan aikaan myös usealla eri menetelmällä. Kyselystä tiedottaminen laajasti, tehokkaasti ja kohdennetusti on tärkeää, mikäli
halutaan runsaasti vastauksia. Jos kyselystä tiedotetaan henkilökohtaisesti (postitse, sähköpostitse, kysely täytetään tapahtumassa,
yms.), saadaan yleensä enemmän vastauksia kuin pelkästään yleisesti tiedottamalla (esim. kaupungin verkkosivuilla).
Yleisesti ottaen sähköiset kyselyt ovat paperikyselyjä kustannustehokkaampia ja niiden analysointi on helpompaa. Verkkokyselyt saattavat yhä edelleen rajata osan potentiaalisista vastaajista kyselyn ulkopuolelle.

PATIO-verkkofoorumi
PATIO on verkkofoorumi, jossa käyttäjät voivat osallistua tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja antaa palautetta. PATIO on kehitetty
Oulun kaupungin Tulevaisuuden palveluyhteiskunta-hankkeessa. Palvelua hallinnoi OULLabs (Oulu Urban Living Labs). Lisätietoa:
www.oullabs.fi, www.patiolla.fi.
+ PATIO:lla on valmis kohtuullisen aktiivinen käyttäjäkunta.
+ PATIO:n käyttäjät edustavat eri aloja.
+ PATIO:lla suurin osa vastaajista on nuoria aikuisia eli osallisryhmä, jotka on perinteisesti ollut vaikea tavoittaa.
+ PATIO:n käyttäjä saa jatkossa tietoa sähköpostitse uusista häntä mahdollisesti koskevista kyselyistä.
– PATIO:n vastaajat eivät edusta kaikkia ikäluokkia.
– Palveluun täytyy kirjautua ja pääkäyttäjän täytyy hyväksyä kirjautuminen, jotta voi vastata. Mikäli palveluun tulee ainoastaan
vastatakseen kyseiseen kyselyyn, ei vastaaja välttämättä palaa enää toista kertaa kirjautumisen jälkeen, jolloin vastaukset jäävät
saamatta.

UBI-näytöt
UBI-näytöt ovat julkisen tilan kosketusnäyttöjä, joita on yhteensä 15 kpl Oulun kaupungin alueella. Ne mahdollistavat uudenlaisen
vuorovaikutuksen kaupunkilaisten ja tietotekniikan välillä. Ubiikki Oulu on rakennettu Oulun yliopiston koordinoiman UBI (UrBan
Interactions) -tutkimusohjelman ja Oulun kaupungin yhteistyönä. Lisätietoja: www.ubioulu.fi
UBI-näyttöjen avulla sähköiset kyselyt voidaan tuoda julkisiin paikkoihin perinteisten kirjekyselyjen tapaan, ja sähköisiin kyselyihin
voivat vastata kaikki halukkaat.
+ Kyselyt julkisissa paikoissa kaikkien nähtävillä.
+ Kyselyn mainokset pyörivät myös ruudulla.
+ Monivalintakysymykset soveltuvat hyvin UBI-näytöille.
– Vapaakenttäkyselyt eivät suositeltavia yksityisyyden takia. Myös käyttöliittymä on sellainen, että tekstivastausten täyttäminen on
hidasta.
– Kyselyjen oltava lyhyitä, jotta ne vastataan loppuun asti.
– Kysely on lyhytaikainen, joten se ei välttämättä tavoita suurta määrää osallisia.
Keväällä 2013 yhtäaikaisesti järjestettyihin PATIO-keskusteluun ja UBI-kyselyyn osallistui yhteensä yli 200 ihmistä. He kertoivat mielipiteensä siitä, millainen on viihtyisä ja toimiva kaupunkiympäristö erityisesti talvisaikaan. PATIOn vastaajista
suurin osa oli 20–39-vuotiaita. Vastauksia saatiin myös Oulun ulkopuolelta. UBI-näytöt yllättivät positiivisesti, sillä niiden
kautta saatiin noin 120 vastausta. Tuloksiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.ouka.fi/oulu/hiukkavaara/kyselyt.

20

Kirjekyselyt
Kirjekyselyt lähetetään postitse ennalta valitulle kohderyhmälle. Kysely voidaan jakaa esimerkiksi tietyn alueen postiosoitteisiin tai
kyselyissä voidaan hyödyntää satunnaisotantaa, jolloin vastaajat edustavat laajempaa väestöryhmää. Kirjekyselyn versiona voidaan
pitää myös sähköpostitse lähetettävää sähköistä kyselyä. Tämä edellyttää sopivien sähköpostilistojen käyttämistä.
+ Kysely tavoittaa teoriassa kaikki, kenelle se on lähetty.
+ Kyselyyn vastaaminen on helppoa, eikä edellytä tekniikan tuntemista.
– Kyselyyn, eivät vastaa kaikki kyselyn saajat.
– Paperi-kyselyn käsittely ja analysointiin tarvitaan sähköistä kyselyä enemmän aikaa.
– Kyselyyn voivat vastata vain ”kutsutut” –> muut eivät tiedä / ole saaneet kyselylomaketta
Keväällä 2013 Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto lähetti satunnaisotannalla kirjekyselyn, johon saatiin 185 vastausta.
Vastaajien keski-ikä oli 47 vuotta. Luonto ja luonnonläheisyys olivat merkittävin tekijä, miksi vastaajat voisivat kuvitella
muuttavansa Hiukkavaaraan. Suurin osa vastaajista haluaisi Hiukkavaaran muistuttavan olevista alueista Karjasiltaa.

Kyselylaatikot julkisissa tiloissa
Julkisissa tiloissa olevien kyselylaatikoiden avulla kyselyihin voivat vastata kaikki halukkaat. Hyviä kyselyn sijoituspaikkoja ovat julkiset tilat, joissa ihmiset ”joutuvat” odottamaan. Tällaisia ovat esimerkiksi uimahalli, kirjasto, lento-, juna- tai linja-autoasema tai Valve,
jossa harrastusten ennen tai jälkeen odotetaan.
+ Kaikilla vastausmahdollisuus.
+ Vastaajina myös ”sattumalta” vastaajia, jotka eivät normaalisti ole aktiivisia.
– Kyselyyn vastaaminen vaatii tiettyyn paikkaan tulemista.
Syksyllä 2013 toteutettiin vuorovaikutusaiheinen kysely sekä kaupungin nettisivuilla että paperisena seitsemässä julkisessa
tilassa ympäri Oulua. Kysely oli auki viikon ja siihen saatiin yhteensä noin 100 vastausta, joista 60 tuli sähköisesti ja loput
paperisina. Kyselylaatikon sijoittaminen vaikuttaa huomattavasti vastausten määrään: osassa laatikoista ei ollut yhtään vastausta, kun taas uimahalli ja suunnittelualueella sijainnut kirpputori olivat hyviä vastauspaikkoja. Paperivastausten käsittely
vaatii enemmän aikaa kuin sähköisten.

Otakantaa.fi
Otakantaa.fi on oikeusministeriön ylläpitämä osallistumis- ja vuorovaikutuskanava. Palvelun käyttö on ilmaista. Virkamiehet, kansalaiset ja järjestöt voivat tuoda haluamiaan asioita yleiseen käsittelyyn luomalla hankkeen. Hankkeeseen voi rakentaa erilaisia osallistumistapoja kuten keskusteluita, kyselyitä ja suoraa verkkokeskustelua. Hankkeen perustaminen vaatii rekisteröitymistä. (www.
otakantaa.fi)
+ Ilmainen.
+ Kaikille avoin.
+ Valtakunnallisesti käytössä ja ylläpidetty.
+ Hyvä ja toimiva, mikäli kyseessä tekstipainotteinen kysely.
– Liitteiden ja kuvien liittäminen osaksi hanketta / kyselyä toistaiseksi puutteellista.
– Paikkatietopohjainen karttasovellus soveltuu usein maankäytön kysymyksiin paremmin.
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5.5 Palautelomake
Palautelomake voi olla käytössä koko hankkeen ajan. Lomake voi olla täytettävissä esimerkiksi sähköisenä hankkeen verkkosivuille
ja paperisena kaupungin palvelupisteessä. Jatkuvasti käytössä olevan palautelomakkeen avulla osalliset voivat jättää mielipiteensä
missä vaiheessa kaavoitusprosessia tahansa. Lomake on hyvä muotoilla joustavaksi ja avoimeksi siten, että sama lomake voi olla
käytössä koko hankkeen tai ainakin tietyn hankkeen vaiheen ajan. On tärkeää määritellä, kuinka usein palautteet käsitellään ja millä
viiveellä niihin vastataan.
Palautelomake voidaan myös rajata koskemaan tiettyä tapahtumaan tai hankkeen osaa, jolloin kysymykset voivat olla yksityiskohtaisempia.
+ Palautteen antaminen osallisille mahdollista heti, kun asia on ajankohtaista.
+ Kaikkien käytettävissä, mikäli palautteenantomahdollisuudesta on tiedotettu.
+ Vastaajilla valta päättää, mistä ja milloin palautetta annetaan.
– Asiaton palaute.
– Jatkuvasti käytössä olevalla lomakkeella ei voida esittää tarkkoja kysymyksiä.
– Ei saada välttämättä vastauksia niihin kysymyksiin, joihin suunnittelijat tarvitsisivat tietoa.

5.6 Virtuaalinen kaupunkimalli
Virtuaalisella kaupunkimallilla voidaan esittää kaupunkisuunnitelmat kolmiulotteisina. Mallinnuksen avulla suunnitelmia havainnollistaan ja esitellään helposti päivitettävässä muodossa. Mallissa on mahdollista vierailla virtuaalihahmoilla, järjestää kaupunkikierroksia eri käyttäjäryhmille ja jättää kommentteja suunnittelijoille. Virtuaalimaailmassa voidaan testata kaupunkirakenteen toimivuutta ja
tehdä muutoksia ennen suunnitelmien valmistumista. Hiukkavaaran suunnittelussa pilotoidaan Oulun virtuaalista kaupunkimallia.
Loppuvuodesta 2013 on valmistunut selvitys Virtuaalimallinnus suunnittelun ja vuorovaikutuksen työkaluna, pilottikohteena Hiukkavaara. (tähän nettilinkki selvitykseen) Siinä on kerrottu, mitä on vuorovaikutteinen 3D-virtuaalimallinnus, mihin sitä voidaan käyttää
suunnittelussa, kaavoituksessa ja rakentamisessa, millä tekniikalla mallinnetaan ja miten suunnitteluteknologian käyttöä voitaisiin
kehittää. 3D-mallin avulla vuorovaikutusta voidaan tehostaa kaavan luonnostelussa ja vaihtoehtojen arvioinnissa, kaavaluonnoksen
ja -ehdotuksen yhteydessä, tontinluovutus-, rakennussuunnittelu- ja rakennuslupaprosessissa sekä rakennusten ja ympäristön ylläpitovaiheessa.

Virtuaalinen kaupunkikierros CAVE 3d-virtuaalitilassa
CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) on kolmiulotteinen suunnittelutila. Se mahdollistaa virtuaalimallin kokemisen 3d-lasien
läpi kaarevalle kuvapinnalle heijastettuna. Oulussa tiloja on tällä hetkellä kolme: Oulun yliopistolla, Oulun seudun ammattikorkeakoululla ja UKI Arkkitehdit Oy:llä. Tila mahdollistaa virtuaaliset kaupunkikierrokset ryhmille. Ensimmäinen Hiukkavaaran virtuaalimallin kaupunkikierros testiryhmille järjestettiin 7.5.2013. Lisätietoja verkkosivuilta esim. cave.oamk.fi
+ Realistinen tutustumistapa suunnitelmiin, todentuntuinen tilakokemus.
+ Mahdollisuus keskustella ryhmässä malliin tutustuessa.
– Ei mahdollista suuren ryhmän osallistumista samalla kertaa.
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5.7 Paikkatietopohjainen palaute / Karttapalautekanava
Paikkatietoja hyödyntävän karttapalautejärjestelmän avulla voidaan tehdä kyselyjä, osa palautekanavista mahdollistaa myös vuorovaikutteisen keskustelun. Kartalle sijoitetut kommentit, rajaukset ja kuvat ovat suoraan hyödynnettävissä, sillä ne ovat paikkaa sidottuja.
Myös suunnitelmia voidaan kommentoida paikkatietopohjaisesti. Sovelluksesta riippuen vastauksista voidaan tehdä myös tietokantoja, joita voi käyttää yleisillä paikkatieto-ohjelmilla.
Verkossa toimivia kaupallisia karttapalautekanavia on useita. Harava on ympäristöministeriön toteuttama karttapohjainen kyselypalvelu. Palvelu hyödyntää maanmittauslaitoksen kartta- ja ilmakuva-aineistoa. PehmoGis on vastaava palvelu, joka on kehitetty Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Aalto-yliopistolla.
+ Soveltuvat erityisesti olemassa olevien alueiden ja täydennysrakentamiskohteiden suunnittelun ja vuorovaikutuksen apuvälineiksi.
+ Tieto paikkaan kiinnitettyä.
+ Analysoiminen helppoa.
+ Osassa sovelluksia vastauksia voi havainnollistaa esim. paikalta otetun valokuvan avulla.
– Sovellukset maksullisia.

5.8 Työpajat
Työpajoja voidaan järjestää, jos halutaan tietoa jostain tietystä teemasta, alueesta tai tietyn rajatun osallisryhmän mielipide. Pelkän
osallistamisen takia työpajoja ei kannata järjestää. Tämä vuorovaikutustapa soveltuu hyvin lasten ja muiden erityisryhmien (esim.
vanhukset, maahanmuuttajat, liikuntaesteiset) kanssa työskentelyyn, sillä työpajat voivat olla tehtäviltään hyvin eri tyyppisiä.
On tärkeää, että työn tulokset tuodaan julki ja niitä hyödynnetään suunnitelmissa. Tehtävien suunnittelu onkin työpajan valmistelun
tärkein vaihe. Työskentelyyn on varattava riittävästi aikaa, jotta aiheen käsittely ei jää pinnalliseksi. Hyvä keino on osoittaa ryhmille
ensisijainen tehtävä ja lisätehtävä nopeille, mikäli aikaa jää. Työpajoja voidaan käyttää myös ristiriitojen käsittelyyn. Tällöin ryhmätyön
vetäjän rooli on tavanomaista tärkeämpi. Työpajoihin ei voida kutsua osallistumaan kaikkia osallisia, vaan osallistujajoukko on hyvä
rajata tarkoituksen mukaiseksi.
+ Mahdollistaa keskustelun ja ristiriitojen käsittelyn.
+ Pienissä ryhmissä myös hiljaiset pääsevät ääneen.
+ Työpajan sisältö voidaan räätälöidä teemaan sopivaksi ja kohderyhmälle mielekkääksi.
+ Mahdollistaa valittujen teemojen yksityiskohtaisen käsittelyn.
+ Työpajoissa väärinkäsitykset voidaan heti korjata.
+ Työpajojen tulokset saadaan osallisten nähtäville esimerkiksi verkkosivuille.
– Työpajaan ei voida yleensä kutsua kaikkia osallisia.
– Ilman ennakkoilmoittautumista varattavien resurssien määrä on vaikea arvioida.
– Erityisesti erityisryhmien työpajojen onnistuminen vaatii vetäjältä kohderyhmän tieto- ja taitotason tuntemista.
– Työpajojen valmistelu edellyttää resursseja.

Ideapäivät
Ideapäiviksi kutsutaan tässä yhteydessä asiantuntijoiden tai kaupungin sisäiseen vuorovaikutukseen tarkoitettuja työpajapäiviä. Ideapäivän tarkoituksena on syventää yhteistä näkemystä, tahtotilaa ja sitoutumista.
+ Soveltuvat eri näkökulmien esittämiseen ja ajatusten kehittämiseen.
+ Tiedon siirto eri osapuolten välille.
+ Yhdessä työstettyjä ajatuksia on mielekästä edistää.
+ Tiivis työskentely parantaa yleensä hankkeen hyväksyttävyyttä.
– Liian tiheästi järjestetyt ideapäivät vähentävät osallistumista.
Hiukkavaaran suunnittelussa ideapäivät on koettu hyväksi keinoksi löytää yhteinen tavoitetila ja vaihtaa tietoa. Ne myös
sitouttavat eri osapuolia hankkeeseen.
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Maastokävely
Maastokävely on menetelmä, jossa suunnittelijat ja osalliset tutustuvat yhdessä hankkeen ennakolta valittuihin kohteisiin. Maastossa
hankkeen haasteet ja mahdollisuudet on helppo hahmottaa, ja ratkaisuvaihtoehdoista voidaan keskustella yhdessä. Suunnitelmien
esittelyyn ja keskusteluun on hyvä valita mahdollisimman rauhalliset paikat, jolloin kuuluvuus paranee. Maastokäynnillä käydyt keskustelut kirjataan muistiin tai nauhoitetaan. Yleensä maastokäynti on paras suorittaa päivänvalolla.
+ Mahdollistaa yksityiskohtien tarkastelun paikan päällä.
+ Edesauttaa suunnitteluratkaisujen ymmärtämistä.
– Osallistujamäärä ei voi olla kovin suuri, jotta kaikki kuulevat ja tulevat kuulluksi.
– Kävely pidetään yleensä päivällä, mikä vaikeutta osallistumista.
– Keskustelujen dokumentointi kirjoittamalla on hankalaa etenkin, jos osallistujia on paljon.

5.9 Haastattelu, ryhmähaastattelu
Haastattelut ovat hyvä tapa kerätä tietoa, kun tiedetään keneltä kannattaa kysyä. Suoraan kysymällä, joko kasvokkain tapaamisessa, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä, saadaan nopeasti sellaista tietoa, joka muutoin jäisi löytymättä. Haastattelut voivat olla
avoimia tai luottamuksellisia. Haastatteluja voidaan pitää myös ryhmissä, jolloin eri osapuolet täydentävät toisiaan ja muistitieto tarkentuu. Haastattelijan apuna on hyvä olla toinen henkilö, joka kirjaa vastaukset muistiin ellei keskusteluja nauhoiteta. Haastattelujen
muistio on hyvä toimittaa tarkastettavaksi haastatelluille.
+ Mahdollistaa keskustelun ja asioiden syvällisen tarkastelun eri näkökulmista.
+ Menetelmä on joustava, koska kysymyksiä voidaan tarkentaa ja muuttaa.
+ Sopii käytettäväksi asiantuntijoiden lisäksi myös erityisryhmien kanssa.
– Tuloksia ei voi yleistää.
– Haastatella voidaan vain rajallinen määrä ihmisiä.
– Haastateltavia voi olla vaikea löytää / valita.
– Tulkinta haastatteluissa subjektiivista.
– Vaatii paljon resursseja.

5.10 Neuvottelut
Neuvottelu tarjoaa molemmille osapuolille yhtäläisen vuorovaikutusmahdollisuuden. (vrt. haastattelu, jossa toinen kysyy ja toinen
vastaa) Neuvotteluun voidaan kutsua myös useita osapuolia, mikä on perusteltua erityisesti eri osapuolten välisissä kompromissitilanteissa. Menetelmä soveltuu ristiriitojen käsittelyyn. Neuvotteluja käytetään yleisesti vuorovaikutusvälineenä avainosallisten kanssa,
joita ovat esimerkiksi maanomistajat.
+ Mahdollistaa henkilökohtaisen keskustelun ja yhteisen pohdinnan ratkaisuista.
+ Soveltuu ristiriitojen käsittelyyn.
+ Parantaa yleensä hankkeen hyväksyttävyyttä.
– Mahdollistaa vain pienen joukon kuulemisen.
– Neuvotteluiden tasapuolisuudesta on pidettävä erityistä huolta. On kerrottava selkeästi, millä perusteella tapaamiset on valikoitu.
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5.11 Tapahtumat
Tapahtumat ovat hyvä paikka esitellä hanketta, tiedottaa ja järjestää työpajoja. Erityisesti mikäli tapahtuma liittyy hankkeen aihealueeseen, kannattaa tilaisuus hyödyntää. Tapahtumia voidaan järjestää myös hankkeen puitteissa. Tällöin järjestämiseen ja markkinointiin
tulee varata paljon voimavaroja. Tapahtumia ovat esimerkiksi erilaiset teemapäivät, kaupunginosapäivät, festivaalit, messut ja avoimien ovien päivät.
+ Tiedotus hoituu muun tiedotuksen kanssa yhdessä.
+ Ei tarvitse järjestää erillistä tilaisuutta.
+ Paikalla paljon erilaisia ihmisiä –> tieto tavoittaa myös epäaktiivisia Hiukkavaarasta kiinnostuneita ja siellä toimivia ihmisiä.
+ Saadaan helpommin positiivista palautetta.
+ Info-tilaisuudessa yleensä huomattavasti enemmän osallistujia kuin ”perinteisissä” kaavan tiedotustilaisuuksissa.
+ Osallistujille henkilökohtainen kontakti suunniteltavaan alueeseen.
+ Hyvä tilaisuus tuoda laajemmin tietoa alueen suunnittelusta ja toteutuksesta varsinaisen työpajan lisäksi.
– Mikäli samaan aikaan on muuta mielenkiintoisempaa ohjelmaa, ei kaikkeen osallistuta.
– Työpajoihin osallistujien määrä vaikea arvioida, vaikka käytettäisiin ennakkoilmoittautumista.
Hiukkavaara Piknik järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Tapahtuman avulla on haluttu tuoda esille Hiukkavaaraa,
vanhan kasarmin suojissa toimivaa monipuolista harrastus- ja yritystoimintaa sekä kaupunkisuunnittelua. Lavalla raikaava rokki, ateljeensa avanneet taiteilijat, pihakirppiksen luoma markkinatunnelma, harrastusjärjestöjen esitykset ja paikalle
saapuneet sadat ihmiset tarjoavat hienon mahdollisuuden esitellä kaupunkisuunnittelua siellä, mihin suunnitellaan. Elokuun lopussa järjestetyssä tapahtumassa on sekä tiedotettu suunnittelun kulusta että järjestetty eriteemaisia työpajoja
Hiukkavaaran kehittämiseksi.
Kokemukset ovat olleet positiivisia. Innokkaita kyselijöitä on riittänyt pitkin päivää. Työpajoihin on osallistunut sekä alueen
asukkaita ja harrastajia että aiheesta muutoin kiinnostuneita ihmisiä. Ihmisiä ei myöskään tarvitse erikseen houkutella
paikalle, vaan suunnittelun vaiheista käydään kuulemassa muun ohjelman välissä.

Seminaarit, yleisöluennot, keskustelut ja paneelikeskustelut
Seminaareissa voidaan välittää tietoa ja verkostoitua. Ne ovat hyviä paikkoja markkinoida hanketta asiantuntijoille. Yleisöluennoilla,
keskusteluissa ja väittelyissä puolestaan hankkeen aihepiirit tuodaan yleiseen keskusteluun. Tilaisuuksissa voi nousta esiin uusia
näkökulmia sekä suunnittelijoille että muille osallistujille. Julkiset tilaisuuksien avulla hanke voi saada myös medianäkyvyyttä.
+ Hyviä markkinointi- ja verkostoitumiskanavia.
– Pitää varautua vastaamaan yllättäviin kysymyksiin riittävällä asiantuntemuksella.

Kuva: Kimmo Rönkä
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5.12 Verkkosivut ja sovellukset
Verkkosivut ovat ehkä hankeen tärkein viestintä ja vuorovaikutuskanava. Nykyään suurin osa ihmisistä etsii tietoa ja palautteen antomahdollisuutta ensimmäisenä Internetin kautta. Hankkeen verkkosivujen ajantasaisuus, houkuttelevuus ja helppokäyttöisyys ovatkin
ensiarvoisen tärkeitä. Niiden tulisi toimia myös mobiililaitteilla ja kosketusnäytöllä. Verkkosivuilta tulee löytyä vastaus ainakin seuraaviin kysymyksiin: mitä, miksi, milloin, missä ja keneltä vastauksia kysymyksiin? Mikäli hankkeella on ajankohtaista palsta, tulee sen
olla ajan tasalla. Sivuilla voi olla linkki myös sähköiseen palautelomakkeeseen.
+ Kaikkien tavoitettavissa ajasta ja paikasta riippumatta.
+ Sisältää vastaukset peruskysymyksiin.
+ Mahdollistaa laajalle joukolle tiedottamisen tehokkaasti.
+ Päivittäminen helppoa.
– Voi syntyä väärinkäsityksiä, jos sivuja ei päivitetä jatkuvasti.
– Tietomäärän kasvaessa sivustot saattavat käydä vaikealukuisiksi.
– Vaatii jatkuvaa päivittämistä ja uudistamista.
Hiukkavaaralla on omat verkkosivut, joita päivitetään jatkuvasti. Sivuja käytetään tiedotuskanavana, vuorovaikutuksen välineenä sekä julkisena materiaalipankkina. Sivustolle linkitetään kyselyt, selvitykset ja muut ajankohtaiset toiminnot. Ajantasainen tieto Hiukkavaaran kaavoituskohteista löytyy sivustolle linkitetyistä projektikorteista. www.ouka.fi/oulu/hiukkavaara/
etusivu
INURDECO-hankkeessa toimivilla yrityksillä on omia verkkosivujaan ja -sovelluksiaan: Sonell Oy:n perustamalla www.hiukkavaara.fi -sivulla pidetään blogia ja esitellään alustavia korttelisuunnitelmia videoina. Hartela-Forum Oy kehittää yhteistyökumppaneidensa kanssa vuorovaikutteista virtuaalityökalua, jonka avulla voidaan esitellä suunnitelmia verkkosivuilla
kolmiuloitteisesti, kohdistaa vuorovaikutus haluttuun suunnitteluvaiheeseen ja saada entistä paremmin tietoa asiakkaiden
toiveista.

Intranet
Intranettiä voidaan käyttää sisäisessä vuorovaikutuksessa rajatulle ryhmälle. Se soveltuu erityisesti materiaalin vaihtoon ja tiedotukseen.
Akkunan kautta on tiedotettu omaa organisaatiota Hiukkavaaran tapahtumista. Uutiskirjeen lisäksi tapahtumat ja kyselyt
ovat olleet Akkuna-ilmoitusten aiheena.

5.13 Sosiaalinen media
Sosiaalinen media on verkostoihin ja tiedon sekä kokemusten jakamiseen perustuvaa mediaa. Se tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja. Sosiaalinen media on yleisnimitys runsaalle
määrälle verkkosovelluksia, joita ovat esimerkiksi Facebook ja Twitter. Kaikkia sosiaalisen median sovelluksia ei voida käyttää. Kannattaa harkita hankekohtaisesti, mikä tai mitkä ovat kulloinkin sopivat ja käytössä olevat sovellukset. Sosiaalinen media on tehokas
mutta myös arvaamaton viestintäväline. Mielenkiintoinen sisältö ja sen ahkera päivittäminen ovat avain asemassa, sosiaalisen median
toimivuuden kannalta. Koska tietoa tarjolla paljon ja monelta kantilta, vain kiinnostavimmat sivustot saavuttavat laajan suosion. Kuiva
ja puiseva sisältö saattaa aiheuttaa sen, että tieto hankkeesta leviää sosiaalisessa mediassa huonommin kuin perinteisen lehti-ilmoituksen avulla tai tiedotustilaisuudessa.
+ Erittäin tehokas media, mikäli sisältö saadaan tarpeeksi mielenkiintoiseksi.
– Tavoittaa ainoastaan kyseisen median käyttäjät.
– Vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä.
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Facebook-ryhmä
Facebook-sivut ja -ryhmä ovat paljon käytettyjä viestintä ja vuorovaikutusvälineitä, joiden avulla tieto voi levitä nopeasti ja laajalle.
Tällä hetkellä (2013, n. 2milj. käyttäjää) Facebook on Suomen suosituin sosiaalisen median kanava. Hankkeen sivujen päivittämisoikeus on hyvä olla monella henkilöllä. Kaikki eivät halua päivittää tai kommentoida hanketta omana itsenään, jolloin hankkeelle on
hyvä luoda kuvitteellinen henkilö, jonka kautta kommentteja on helpompi lähettää. Hyvä esimerkki suositusta ja positiivisena koetusta
hahmosta on Oulun jätehuollon Oiva Roina.
+ Erittäin tehokas media, mikäli sisältö saadaan tarpeeksi mielenkiintoiseksi.
– Tavoittaa kunnolla ainoastaan Facebookin käyttäjät, vaikka hankkeen Facebook-sivut voikin nähdä kirjautumatta palveluun.
– Vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja päivittämistä.
Hiukkavaaralla on tällä hetkellä kaksi Facebook-sivua: HIUKKAVAARA :D on Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden ylläpitämä avoin ryhmä. Hiukkavaara on INURDECO-hankkeessa osapuolena toimivan rakennusliike Sonellin
ylläpitämä sivu.
HIUKKAVAARA :D –ryhmän sisältönä on pääasiassa Hiukkavaaraan liittyvät tapahtumat ja linkit. Ryhmään liittyminen
edellyttää ylläpitäjän hyväksymistä. Hiukkavaara –sivulla on mm. kyselyitä, linkkejä sekä sisältöä Sonellin perustamalle
www.hiukkavaara.fi –sivulta, jolla pidetään blogia ja esitellään alustavia korttelisuunnitelmia. Facebook-sivulle pääsee
mukaan tykkäämällä, erillistä hyväksymistä ei tarvita.

Blogi
Blogi tarkoittaa verkkosivua, jolle yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa tekstejä kohtuullisen säännöllisesti. Blogi voi olla päiväkirjamainen, kolumneista koostuva tai rankasti kantaa ottava. Blogit kirjoitetaan yleensä jonkun teeman ympärille. Hankkeen blogi voisi
olla parin viikon välein päivittyvä melko lyhyt teksti, jota kirjoittaa vuorollaan tunnetut hankkeeseen tai sen teemoihin liittyvät ihmiset
kuten poliitikot, asiantuntijat tai kulttuuripersoonat.
+ Kiinnostava blogi houkuttelee aiheen pariin ja innostaa ihmisiä osallistumaan.
+ Blogin avulla voi luoda positiivista imagoa hankkeelle.
– Huono sisältö ei kiinnosta ketään.
– Tarvitaan aktiivisia ja taitavia kirjoittajia.

Twitter
Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jota voidaan kuvata maailmanlaajuisena tekstiviestijärjestelmänä. Vuonna 2013 sillä oli Suomessa noin 0,5 miljoonaa käyttäjää. Tviittaamisella tarkoitetaan lyhyiden, 140 merkkien pitkien viestin kirjoittamista ja lähettämisestä
palvelun viestivirtaan. Twitterissä kuka tahansa voi seurata ketä tahansa. Toisen käyttäjän tviittaamista voi seurata, vaikka hän ei seuraisikaan sinua. Kaikki viestit ovat siis julkisia. Twitter sopii muun muassa reaaliaikaiseen tiedottamiseen ja tapahtumien ennakko- ja
jälkimarkkinointiin.
+ Voi houkutella aiheen pariin, innostaa ihmisiä osallistumaan
ja luoda positiivista imagoa hankkeelle.
– Tarvitaan aktiivisia ja taitavia kirjoittajia.
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5.14 Hiukkis-ryhmä
Hiukkis-ryhmä on koottu tiiviimmästä osallistumisesta ja tiedotuksesta kiinnostuneista osallisista. Se sisältää muun muassa asukkaita, asiantuntijoita, alueen harrastajia ja käyttäjiä, yrittäjiä, päättäjiä ja alueelle muuttamaan kiinnostuneita. Ryhmää tiedotetaan aina
sähköpostitse, kun jotain hankkeeseen liittyvää tapahtuu.
+ Aktiiviset osalliset saavat tietoa ja pääsevät osallistumaan aina halutessaan.
+ Suunnittelijat saavat kontakteja paikallisen ympäristön tai kulttuurin tuntijoihin.

5.15 Kehittämishankkeet ja Living Lab -kehitysympäristö
Yhteisrahoituksella toimivat kehittämishankkeet mahdollistavat kaupunkikehittämiseen liittyvän lisäresurssin saamisen jonkin erityistavoitteen saavuttamiseksi. Eritystavoite voi olla esimerkiksi uusi toimintamalli, uuden asian tutkiminen, laadun parantaminen,
uuden tuotteen luominen tai muu vastaava osa-alue, joka liittyy kehitettävään kokonaisuuteen. Kehittämishankkeisiin voidaan hakea
rahoitusta useista eri rahoituslähteistä, kuten kansallisista tai kansainvälisistä kehittämisohjelmista.
Living Lab -termille löytyy eri lähteistä useita määritelmiä. Esimerkiksi HYPERLINK ”http://www.livinglabs.fi” www.livinglabs.fi sivustolla todetaan, että ”Living Lab on käyttäjälähtöinen avoimen innovaation ekosysteemi tosi-elämän ympäristössä. Living Labin avulla
voidaan kehittää yhdessä käyttäjien kanssa hyödyntäjien (yritys tai julkinen toimija) tuotteita tai palveluita aidoissa käyttötilanteissa
arjen keskellä. Käyttäjät toimivat arjen innovaattoreina.” Käyttäjälähtöisyys tarkoittaa käyttäjien ottamista mukaan kehitystoimintaan.
Avoimen innovaation ekosysteemi on eri toimijoiden eri rooleilla muodostama tarvelähtöinen yhteistyöverkosto, johon kuuluvat esimerkiksi käyttäjät, kehittäjät (mm. tutkimuslaitokset), hyödyntäjä (kuten yritykset) ja mahdollistajat (esim. kaupungit).
+ Luodaan uutta ja parempaa, jatkuva kehitys.
+ Kanava yrityksille osallistua kehittämiseen.
+ Kehittäminen on käyttäjälähtöistä.
+ Monitoimijainen yhteistyöverkosto.
– Vaikea saada toiminaan.
– Vaatii resursseja, oikeiden roolien ymmärtämistä ja organisoitumista.
– Jos toimintatapaa ei viestitä selkeästi, voi syntyä sekaannusta ja vääriä lupauksia.
Hiukkavaarassa kehitetään uudenlaista asuinympäristöä ja kaupunkitilaa, joka toimii eri vaiheissaan avoimena testiympäristönä, Living Labina, elävänä laboratoriona. Teemana on Arctic Smart City, jossa keskitytään arktisen ja ääriolosuhteisiin
sopivan kestävän ja energiatehokkaan kaupunkisuunnittelun sekä rakentamisen kehittämiseen. Toinen merkittävä teema on
ICT -teknologioita hyödyntävän älykkään kaupungin rakentaminen. Hiukkavaaraan kutsutaan yrityksiä ja tutkimuslaitoksia
testaamaan uusia rakentamiseen ja asumiseen liittyviä tuotteitaan ja toimintatapojaan. Tuloksena syntyy uusia menestystuotteita ja työpaikkoja. Lisäksi parannetaan alueen viihtyisyyttä ja asukkaiden ja toimijoiden mahdollisuuksia omalähtöiseen toimintaan. Taustana valitulle toimintatavalle on Oulun kaupungin tavoite etsiä uusia keinoja kaupungin elinvoiman ja
kilpailukyvyn sekä vetovoimaisen kaupunkiympäristön kehittämiselle. Hiukkavaaran Living Labin toiminnassa ovat tiiviisti
mukana alueen oppilaitokset Oulun yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Oulun seudun ammattiopisto, yritykset
sekä Oulun innovaatioallianssin jäsenet.
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5.16 Kilpailut
Kilpailuja käytetään ideoiden keräämiseen. Kilpailut voivat keskittyä alueen suunnittelemiseen tai yksittäisiin ideoihin. Ne voivat olla
suunnattuja ammattilaisille, kuten arkkitehtikilpailut, tai kaikille halukkaille, jolloin etsitään usein yksittäisiä ideoita. Kilpailujen avulla
saadaan yleensä runsasjoukko erilaisia vaihtoehtoja.
+ Paljon vaihtoehtoja.
– Ei välttämättä valmiita ratkaisuja.
Oulun kaupunki järjesti yleisen ideakilpailun Oulun Hiukkavaaran keskuksen asemakaavan valmistelua varten vuonna 2009.
Kilpailun tavoitteena oli suunnitella kaavarungossa osoitettujen tarpeiden mukaan Hiukkavaaran keskuksesta vahvan identiteetin omaava, persoonallinen ja omaleimainen sekä moderni ja kestävän kehityksen mukainen uusi aluekeskus sekä
asunto- ja työpaikka-alue 6300 asukkaalle. Kilpailuun otettiin vastaan 36 ehdotusta. Kilpailuehdotusten pohjalta saatuja
ideoita on hyödynnetty Hiukkavaaran keskuksen jatkosuunnittelussa.

5.17 Esittely
Hankkeen esittely on osa hankkeen tiedottamista ja markkinointia. Hanketta voidaan tehdä tunnetuksi monella tavalla, joista tässä on
esitelty kolme.

Esite
Esitteeseen kootaan hankkeen tärkeimmät tiedot ja tavoitteet. Sen on hyvä olla houkutteleva ja hankkeen kohderyhmään vetoava.
Esitteen tulee kuvata hanketta ja olla erottuva. Sitä voidaan jakaa erilaisissa tilaisuuksissa ja infopisteissä.
+ Tarjoaa tietoa ja muistuttaa hankkeesta.
+ Helppo jakaa eri tilanteissa.
– Esite vanhentuu suhteellisen nopeasti.
Hiukkavaaraasta on tehty yleisesite vuonna 2012, joka 2013 käännettiin myös englanninkieliseksi. Esite löytyy Hiukkavaaran
verkkosivuilta, ja sitä jaetaan Ympäristötalon aulassa ja asemakaavoituksessa. Esitteitä on tarkoitus laatia lisää eri tarpeisiin.
www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=b5bbea17-0f7d-481e-a04b-3299839eae76&groupId=139863

Näyttely
Näyttely kertoo hankkeesta helposti lähestyttävällä tavalla. Hyvä näyttely houkuttelee tutkimaan lisää ja tarjoaa virikkeitä eri aisteille.
Se on monikerroksinen ja aukeaa jo nopealla silmäyksellä, mutta tarjoaa kiinnostuneille myös yksityiskohtaista tietoa. Näyttely voi
olla joko perinteinen katsottava ja kosketeltava tai digitaalinen. Usein perinteiseen näyttelyyn jaksaa tutustua perusteellisemmin kuin
digitaalisella näytöllä vaihtuviin kuviin, mutta digitaalinen näyttely voidaan pitää myös hankkeen verkkosivuilla. Mikäli näyttely on
siirreltävissä, voidaan sitä esitellä eri paikoissa. Näyttelyä tehdessä on hyvä miettiä, onko näyttelyssä ensisijaista tiedottaminen vai
hankkeen esittäminen mielenkiintoisesti.
+ Hyvä näyttely herättää kiinnostusta.
+ Siirreltävä näyttely mahdollistaa aiheen esittelyn eri paikoissa.
– Tieto vanhenee nopeasti.
– Epäonnistunut näyttely ei paranna hankkeen imagoa.
– Jos näyttelyplansseja ei voida jatkohyödyntää.
Hiukkavaara-aiheinen näyttely pidettiin Oulun ympäristötalon aulassa alkuvuodesta 2012. Näyttelyssä esiteltiin koko Hiukkavaaran alue, sen tavoitteet ja aikataulu. Näyttely sai paljon positiivista huomiota, ja näyttelyplansseista tehtiin myös pienennökset, joita on kuljetettu mukana muissa tapahtumissa.
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Uutiskirje
Uutiskirje on tietyin väliajoin hankkeesta kiinnostuneille ja yhteistyötahoille lähetettävä ajankohtainen tietopaketti. Ilman kattavaa
yhteystietolistaa uutiskirjeen vaikutus jää pieneksi. Sähköpostiosoitteita onkin hyvä koota jatkuvasti hankkeen edetessä. Uutiskirje on
mainio tapa tiedottaa suurista hankkeista.
+ Ajankohtaista tietoa määräajoin.
+ Aiheesta kiinnostuneet saavat paljon tietoa.
– Tavoittaa vain jo tiedossa olevat osalliset.
Hiukkavaaran uutiskirje lähetetään noin neljä kertaa vuodessa. Siinä on kerrottu esim. Hiukkavaaran kaavoituksen, rakentamisen tilanteesta, sekä Hiukkavaaraan liittyvistä tapahtumista. Yhteystietolistalle on koottu hankkeen parissa työskenteleviä, Hiukkavaarassa ja lähialueilla asuvia sekä muita Hiukkavaarasta kiinnostuneita. Uutiskirjeen voi kuka tahansa tilata
sähköpostiinsa. Uutiskirje on luettavissa myös Hiukkavaaran verkkosivuilta. www.ouka.fi/oulu/hiukkavaara/uutiskirje

Perustekstit ja esitykset
Perustekstit ja esitykset ovat osa hankeviestintää. Perustekstit rakennetaan hankkeen tavoitteista ja toiminnasta projektin aikana eri
tarkoituksiin. Niissä kerrotaan projektin kannalta keskeisimmät asiat: pääviesti ja viestinnälliset kärjet. Erilaisia perustekstejä ovat
mm. tiedotepohja, PowerPoint-esitykset, hissipuhe. Aineisto kehittyy työn edetessä.
Hiukkavaara-hankkeelle on jo olemassa joitakin perustekstejä ja PowerPoint -esityksiä, jotka on mahdollista poimia myös
nettisivuilta:
Hiukkavaara - Oulun kaupungin keskeinen kasvusuunta
www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=4b1af6a5-ea5a-4067-8c3d-2312ada9705a&groupId=139863
Hiukkavaaran INURDECO-hankkeesta
www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=abcd1b84-dc88-43a1-8c9e-fe894ab4eb21&groupId=139863
Tavoitteena on räätälöidä lisää erilaisia perustekstejä hankkeen edetessä muuttuviin tarpeisiin.

5.18 Media
Hyvä ja onnistunut vuorovaikutus tavoittelee ja myös saa myönteistä medianäkyvyyttä. Silloin kieli on helppoa ja ymmärrettävää,
kansalaisviestintää lisätään, tiedonkulkua valikoidaan jotta vältytään infoähkyltä. Myös rahoittajien kuuluu tietää työn vaiheista ja
tuloksista, mitä tehtiin ja miten se meni? Myönteinen medianäkyvyys on keino saada rahoittajat ja muut avainryhmät vakuutettua.
Hanke myydään viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla.
Mietitään kohdennetut ja tarkkaan kärkiensä osalta suunnitellut juttuvinkit eri medioihin. Taustatietoa hankkeesta toimitetaan säännöllisesti medioihin, näin voidaan kertoa myös tulevista töistä ja viestinnästä tulee proaktiivista.
Vastineita ja palautetta annetaan välittömästi virheellisten uutisten jälkeen. Uutiset oikaistaan, viranomaiset tulevat työhuoneistaan
ulos omilla nimillään ja osallistuvat keskusteluun.
Aktiivinen viestintä – henkilökohtaisten kontaktien solmiminen toimittajiin, ymmärrys journalistista työtä ja siinä ilmeneviä puutteita
kohtaan. Toimittajien auttaminen ja samalla puolella oleminen. Näin julkisuutta voidaan hyödyntää tukemaan omia tavoitteita.
Synnytetään uutisia ja kommentoidaan niitä asiantuntijoina tai taustainfon jakajina. Mietitään etukäteen, mitkä asiat tulevaisuudessa
kannattaisi nostaa uutisaiheiksi, ennen kuin media tekee sen omasta näkökulmastaan. Molemmat roolit kuuluvat hyvään viranomaistoimintaan. Tämä on proaktiivista viestintää, jonka avulla voidaan tukea kaupungin yleisiä pitkän tähtäimen strategisia tavoitteita.
Reaktiivinen viestintä – julkisuus koetaan haitalliseksi tai turhaksi. Mediaihmisiin suhtaudutaan epäluuloisesti, ollaan eri puolella.
Tiedottaminen pakon edessä. Tämä on kunnan julkisen kuvan ja tavoitteiden, sekä poikkeustilanne-riski-tai kriisiviestinnän kannalta
haitallinen lähestymistapa.
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6. Vuorovaikutuskysely
Vuorovaikutussuunnitelman teon yhteydessä toteutettiin kysely, jonka avulla kartoitettiin, mihin ja miten kuntalaiset haluavat
kaavoituksessa vaikuttaa. Kyselyssä selvitettiin myös, mistä
asioista kaavoituksessa tulisi tiedottaa, mitkä tiedotuskanavat
vastaajien mielestä tavoittavat parhaiten ja kuinka usein tiedotusta toivotaan.
Kiteytettynä ihmiset halusivat vaikuttaa eniten vanhan kasarmin ja palveluiden suunnitteluun Hiukkavaarassa. Muun Oulun
suunnittelussa palvelut tulivat ykkösenä, liikenne, liikunta, kaupunkikuva ja kulttuuriympäristö tulivat tasavahvoina perässä.

Tällä hetkellä suurin osa ihmisistä kokee, ettei voi juuri vaikuttaa
kaavoitukseen. Tämä on selkeä parannuskohde. Ihmiset haluavat että, kaikkia kuunnellaan, ja saadut mielipiteet otetaan huomioon suunnittelussa.
Marraskuussa 2013 toteutettuun viikon mittaiseen kyselyyn saatiin yhteensä 98 vastausta, joista 59 sähköisen kyselyn kautta ja
39 paperivastauksina. Paperisen kyselylomakkeen pystyi täyttämään Oulun uimahallissa, Oulun laatukirpputorilla, Pääkirjastossa, Valveella, Ympäristötalolla, Oulu10:ssä ja Aleksinkulmassa.

”Saadut mielipiteet ja kommentit huomioidaan oikeasti suunnitelmissa. Pelkkä kysyminen ei riitä, vuorovaikutuksen pitää näkyä myös lopputuloksessa.”

”Haluan varmistaa vanhan kasarmialueen tämänhetkisten kulttuuritoimintojen säilymisen sekä kehittää
niitä. Vanhoissa rakennuksissa työskentelee lukuisa
määrä ammattitaiteilijoita ja muusikoita. Heidän osaamistaan voisi miettiä rikastuttamaan myös Hiukkavaaran uusien alueiden asukkaiden elämää ja toimintoja.”

”Vuorovaikutus alkaisi jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja olisi jatkuvaa ja aktiivista
läpi koko prosessin, jolloin on aito mahdollisuus
vaikuttaa, ei sitten vasta kun suunnitelmat on jo
melkein valmiit ja melkein lyöty lukkoon.”

”Mahdollisuus kommentoida suunnitelmia matalalla kynnyksellä anonyymisti esimerkiksi hankkeen
nettisivuilla tai blogissa toisi hyvin eri ääniä esiin.
Perustelluista ja asiallisista kommenteista koostuva
moderoitu blogi voisi toimia esim. Kalevan verkkosivujen tyylistä nettioksennuskirjoittelua paremmin.”
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7. Vuorovaikutuksen aikataulu
Kaavoitushankkeet ja suunnittelu sisältävät selkeitä kohtia vuorovaikutukselle. Osa on lakisäänteistä vuorovaikutusta ja toisaalta suunnittelija voi toivoa vuorovaikutusta. Osalliset voivat haluta
vaikuttaa eri vaiheissa. Alla on kuvattu asemakaavoituksen päivittyvä vuosikello.

Hiukkavaaran vuorovaikutusta ja tiedottamisesta on myös muilla tahoilla mm. BusinessOulu, Rakennusvalvonta, Yliopisto, Konsernipalvelut, omat vuosikellonsa. Viesti: myös muut vuorovaikutteisia.

Kuva: Oulun asemakaavoitus
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Hiukkavaaran suunnittelutilanne 10.2.2014

Kuva: Oulun asemakaavoitus

8. Vuorovaikutuksen seuranta ja arviointi
Vuorovaikutusta seuraamaan perustetaan pieni seurantaryhmä.
Ryhmä seuraa ja arvioi 1–2 kertaa vuodessa vuorovaikutuksen
toteutumista. Seurantaryhmää koordinoi asemakaavoitus.
Ensimmäisen kerran hankkeen puitteissa tehdystä vuorovaikutuksesta raportoidaan Inurdeco-hankkeen päätyttyä vuoden 2014
lopulla. Vuorovaikutusta arvoidaan esimerkiksi näistä näkökulmista:
• Mitä vuorovaikutusta ollut seurantajakson aikana?
• Miten vuorovaikutuksen tulokset otettu huomioon suunnitelmissa?
• Saatujen kokemusten perusteella tarkennetaan menetelmien hyviä ja huonoja puolia.
• Tarkennetaan vuorovaikutussuunnitelmaa seuraavalle
jaksolle.
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Liitteet
Vuorovaikutuskysely: Kooste vastauksista

Vuorovaikutusta vai ei?
Kuinka osallistumista ja tiedotusta asemakaavoituksessa tulisi kehittää?

VASTAAJIEN IKÄJAKAUMA

17 tai alle
18–24
25–34
35–44
45–54
55–64
65–74
75–84
85 tai yli
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1. SUHTEESI HIUKKAVAARAAN?

Hiukkavaaran asukas
Hiukkavaaran lähiympäristön asukas
Kiinnostunut asumaan Hiukkavaarassa tulevaisuudessa
Töissä Hiukkavaarassa
Kiinnostunut toimimaan Hiukkavaarassa yrittäjänä
Hiukkavaaran suunnittelija tai kehittäjä
Hiukkavaarassa harrastaja
Poliittinen päättäjä
Jokin muu (esim. asun muualla kuin Hiukkavaarassa)

Vastaajista 57,7 % oli jonkinlainen suhde Hiukkavaaraan. (Esim.
lähialueen tai Hiukkavaaran asukas, Hiukkavaaran harrastaja tai
yrittäjä). Loput 42,3% ilmoittivat suhteensa Hiukkavaaraan olevan joku muu. Vieressä niiden vastaukset, jotka olivat antaneet
lisätietoja kyseiseen kohtaan.

– Olen kuvataiteilija ja Kulttuurikasarmi ry: Hallituksen jäsen
(perustajajäsen)
– Hiukkavaarassa harrastajaksi kiinnostunut
– Asun muualla kuin Hiukkavaarassa (3 kpl)
– Kiinnostunut kaavoitukseen vaikuttamisesta
– Olen kiinnostunut koko Oulusta
– Kiinnostunut Hiukkavaarasta

3. HALUATKO OSALLISTUA ALUEIDEN SUUNNITTELUUN JA KEHITTÄMISEEN?

Haluan osallistua Hiukkavaaran ja/tai muiden uusien alueiden suunnitteluun ja kehittämiseen
Haluan osallistua, kun suunnittelu ja kehittäminen
koskee omaa asuinaluettani tai sen lähiympäristöä
Haluan osallistua, kun suunnittelu ja kehittäminen
koskee Oulun keskustaa
Haluan osallistua, kun suunnittelu ja kehittäminen
koskee tiettyä aluetta.
En halua osallistua

Haluan osallistua, kun suunnittelu ja kehittäminen koskee
tiettyä aluetta, mitä?
– Vanha kasarmialue jossa sijaitsevat niin taiteilijoiden työhuoneet kuin bändien reenikämpätkin
– Hiukkavaaran vanhaa aluetta
– Hiukkavaaran kasarmeja
– Koskee kaikkia Oulun alueita
– Oulua ylipäätään
– Kun aihe on tarpeeksi kiinnostava
– Luotan valittuihin, en ole aina samaa mieltä

– Alueiden uudistamista
– Haukiputaan suuralue
– Peltola
– Madekoski
– Kello, Kiviniemi
– Kastelli
– Kumpulankangas
– Heinäpää
– Jääli
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4. MIHIN ASIOIHIN HALUAT OSALLISTUA HIUKKAVAARAN SUUNNITTELUSSA?
Hiukkavaaran kasarmi ja sen toiminnot (12)
– Bänditilojen yms. kulttuuri- ja harrastustilojen suunnittelu ja
säilyttäminen (10)
– Yhteisöjen mahdollisuudet toimia alueella, esim. eri kulttuurija taidealan yhteisöt
– Hiukkavaara lasten näkökulmasta
– Vanhan Hiukkavaaran säilyttämiseen sekä uuden ja vanhan
alueen yhdistämiseen liittyviin seikkoihin.
– olen yrittäjänä (Kirpputori) ruokalassa. Mikä on tämän rakennuksen kohtalo suunnittelussa?
– Haluan varmistaa vanhan kasarmialueen tämänhetkisten
kulttuuritoimintojen säilymisen sekä kehittää niitä. Vanhoissa
rakennuksissa työskentelee lukuisa määrä ammattitaiteilijoita
ja muusikoita. Heidän osaamistaan voisi miettiä rikastuttamaan myös Hiukkavaaran uusien alueiden asukkaiden elämää
ja toimintoja.
Palvelut (12)
– Asumiseen ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden suunnitteluun
– Palvelujen sijoittumiseen ja sisältöihin
– Palveluiden pysymiseen ja helppoon saavutettavuuteen
– Perheiden palvelut: koulu ja päivähoito
– Sote-palvelut
– Palvelukeskus / -verkosto
Liikunta ja virkistys (10)
– Liikuntapaikat: uimahalli, liikuntakeskukset, nuorten liikuntapaikat
– Ulkoilu- ja harrastusalueiden suunnitteluun
– Puistot ja leikkipuistot
– Virkistyskäytön monipuolisuuteen

Ympäristöystävällisyys (5)
– Ekologisuus
– Ympäristöystävällisyys
– Energiatehokas rakentamiskulttuuri
Liiketoiminta (5)
– Liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen yrityksille
– työympäristöjen kehittämiseen
– kaupat ja liikekeskukset
– työpaikat
Luonto (3)
– Metsä
– Luontoarvojen huomioon ottaminen
– Alueen kehittämiseksi Oulun luontomatkailun keskuksena mallia Rukan kävelykylä
Kaupunkikuva ja esteettisyys (3)
Meluasiat (1)
– Ns. tavallisena tallaajana hieman vaikea ymmärtää, mihin
kaikkeen voisin periaatteessa osallistua. Ehkä meluasiat
kiinnostavat kuitenkin eniten. Miten voin vaikuttaa siihen, että
asuinalueellani olisi alhainen melutaso?

Liikenneratkaisut (7)
– Kevyenliikenteenväylät,
– Autoliikenteen risteysalueiden turvallisuus
– Katuverkko, infra

Maankäyttö, kehittäminen ja ideointi (12)
– Kaikkeen
– Kaavoitus
– Luova ideointi, ideoiden jatkojalostus
– Kehittämiseen
– Talvikaupunkiratkaisuihin
– Aluerakenne
– Kommentoida suunnitelmia
– Ympäristö
– Raikkautta ja kestäviä käytännön läheisiä ratkaisuja ei soppailua.
– Haluan osallistua suunnitteluun laaja-alaisesti, erityisesti
minkälaisia toimintoja alueelle tulee ja minkälaisille toimijoille
tiloja.

Asuminen (6)
– Asumisviihtyvyys
– Asumisen sijoittumiseen ja sisältöihin
– Tontit
– Nykyään rakennetaan mielestäni usein liian tiheästi ja eikä
viihtyisyyteen kiinnitetä huomiota. Useissa maailman suurkaupungeissa näyttää väljemmältä kuin Oulussa ja viheralueita
on runsaasti. Lisäksi toivoisin, että kerrostalojen alakertoihin
kaavoitettaisiin enemmän liiketilaa, eivätkä asuinalueet olisi

Muita kommentteja
– Haluan, että muiden alueiden kehittäminen ei jää Hiukkavaaran jalkoihin
– Lähiympäristöä ei saa pilata Hiukkavaaran nimissä järkevä
suunnittelu
– Hiukkavaara ei ole minulle henkilökohtaisesti tarpeeksi kiinnostava.
– Olen kiinnostunut mutta pelkään ettei löydy aikaa
– Siitä en vielä tiedä

Kulttuuri ja harrastukset (10)
– Harrastusmahdollisuuksien kehittäminen
– Vapaa-ajan ympäristöjen kehittäminen
– Yhteistyömallin ja -kulttuurin eteenpäin viemiseen
– Kulttuuritilojen tulevaisuuden pohtimiseen
– Kulttuuripaikat
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pelkkiä nukkumalähiöitä. Talojen väritys voisi myös olla jotakin muuta, kuin valkoista/betonia tai toisaalta 70-luvun värejä.
Esim Tukholmassa on käytetty hienosti värejä myös uusissa
taloissa.

– Luotan valittuihin
– Sopimuksen mukaan, aluekeskustelun jälkeen
– En ole hyvä suunnittelija mutta mikäli jossain asioissa kysytään mielipidettä tai miten voisin itse johonkin tiettyyn asiaan
vaikuttaa, autan parhaani mukaan.

– HALUAN osallistua Oulun keskustan kehittämiseen tällä mahtavalla (mullistavalla?) kaupunkilaiset huomioivalla tavalla
– Hiukkavaarasta tulee nukkumalöhiö jossa ehkä nukun, keskusta on Oulun oikeasti laajati merkittävä paikka!

5. MIHIN ASIOIHIN HALUAT OSALLISTUA MUUN OULUN SUUNNITTELUSSA?
Palveluiden kehittäminen (18)
– Palveluiden pysyvyys
– Helppo saavutettavuus
– Palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien sijoittelu
– Kestävien ja kaikkia asukkaita palvelevien palveluiden suunnitteluun
– Kouluverkostosuunnittelu
– Talvikangas suurkoulu
– Terveyspalveluiden kehittäminen
– Olemassa olevien Oulun omistaminen rakennusten mm. Haukiputaan koulun säilyttämiseen ja toimintaan
– Haluaisin myös, että ihmisten asiantuntijuutta palveluiden
käyttäjänä ja tarvitsijana otettaisiin enemmän huomioon.
Liikenneyhteydet (9)
– Kevyenliikenteenväylät ja pyöräilyreitit
– Kulkuyhteydet ja reitistöt
– Autoilun vähentäminen
– Katuverkko, infra
– Autoliikenteen risteysalueiden turvallisuus
– Ihmisläheisen, autottoman ja ekologisen ympäristön luomiseen
Liikunta ja virkistys (9)
– liikuntapalavelut: uimahalli, nuorten liikuntapaikat- Puistot ja
leikkipuistot
– Viheralueet
– Pyöräilyn parantaminen
Kaupunkikuva ja kulttuuriympäristö (9)
– Kaupunkikuvan ja toiminnallisuuden yhteensovittaminen
– Esteettisyys
– Viihtyisyys
– Kulttuuriympäristön huomioiminen ja säilyttäminen
– Oululaisen identiteetin kasvattaminen
– Vanhojen rakennusten ja ympäristön säilyttäminen
– Luonnonmukainen ei kapitalistislähtöinen kaupunkisuunnittelu
Kulttuuri / yhteisöllisyys / harrastusmahdollisuudet (8)
– Yhteisöllistä toimintaa tukeviin hankkeisiin
– Katutaiteeseen, graffiteihin, luovaan ympäristöön
– Kulttuuri, etenkin musiikki
– Lasten Oulu

– Uuden Oulun alueen kulttuuri- ja harrastustoiminnan kehittämiseen
Keskusta (7)
– Keskustan kehittäminen ja suunnittelu
– Suistoalueen kehittäminen
– Korkean rakentamisen ja kaupunkimaisen rakentamisen
visiointi
– Asemakaavoihin
– Keskustan kulttuuriympäristön huomioimiseen
– Keskustaan ostoskeskus
Maankäyttö / Kaavoitus (5)
– Maankäyttö ja rakentaminen
– Aluerakenne, palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien sijoittelu, kulkuyhteydet ja reitistöt
– Ympäristö
– Keskustan ja suistoalueen kehittämiseen, korkean rakentamisen ja kaupunkimaisen rakentamisen visiointiin.
– Pääperiaatteisiin koko kaupungin osalta, vanhojen rakennusten ja ympäristön säilymiseen, ihmisläheisen, autottoman ja
ekologisen ympäristön luomiseen.
Osallistumistavat (5)
– Osallistumalla tilaisuuksiin
– Tapahtumat kiinnostavat yleisesti
– Vastaavaan kuin Hiukkavaarassakin, kuinka luoda uusilla menetelmillä käyttäjäystävällisempi, parempi asuinympäristö.
– Kovin moniin, jos niihin osallistuminen vaikuttaa jollakin
konkreettisella tavalla, ja asiakokonaisuuksien hahmottamisesta on tehty mahdollista monipuolisella ja ymmärrettävällä
osallistumisaineistolla.
– Hmm, voisin vaikka vastata johonkin kyselyyn alueelle toivottavista palveluista tms..
Ympäristöystävällisyys (4)
– ekologisuus
– ihmisläheisen, autottoman ja ekologisen ympäristön luomiseen
Liiketoiminta (4)
– Liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen yrityksille: referenssit ja pilotit
– Keskustaan ostoskeskus
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Lähialueet (3)
– (lähi)ympäristö, myös haja-asutusalueilla ja vanhoissa kuntakeskuksissa
– Siihen, että Oulun viihtyisyys säilyisi, eikä jo rakennettuja
kaupunginosia pilattaisi täydennysrakentamalla niitä ahtaan
tuntuisiksi. Mielestäni Oritkari voitaisiin ottaa asuin- ja virkistyskäyttöön! Kauheaa haaskausta pitää teollisuusalueena
kaunista merenrantaa!
Asuminen (2)
– Asuinympäristön viihtyisyyden kehittämiseen

Meluasiat (1)
Jätehuolto (1)
Muuta (5)
– Kaikkeen
– Byrokratian purkaminen
– Luotan valittuihin ja olen jo nyt pettynyt.
– Sopimuksen mukaan, aluekeskustelun jälkeen.
– Muu Oulu

6. MIHIN KOET PYSTYVÄSI VAIKUTTAMAAN ASEMAKAAVOITUSPROSESSISSA?
En voi vaikuttaa mihinkään (22)
– En mihinkään, vain negatiivisesti
– Oikeat vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset
– Aika vähän. Prosessit etäisiä.
– Nykyisellään en juuri mihinkään. Toivoisin voivani vaikuttaa
ammattitaidollani (palvelumuotoilu) alueen toimivuuteen tuomalla esiin asukkaiden tarpeet.- Tällä hetkellä en mihinkään.
Olen käynyt info- ja keskustelutilaisuuksissa, mutta niissä ei
ole syntynyt edes keskustelua, vaan kaavoitus on jo päättänyt
kaikesta etukäteen ja usein lähestulkoon pilkannut osallistujien ehdotuksia.
– Mahdottomimpia prosesseja päästä vaikuttamaan. Kaavoitus
on tietyn ryhmän aluetta, eikä asukasta juurikaan kuunnella.En kovin paljon, huonosti. On sellainen tuntuma, että lopulta
raha ja virkamiesten päätökset määrittelevät asiat kaavoituksessakin.
Vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset (6)
– Lähinnä mielipiteisiin
– En paljon, lähinnä kaavoittajien tiedon lisäämiseen ja näkökulmien esiin nostoon.
– Tarpeeksi ajoissa kun saadaan kuultuna olla niin voidaan tuoda omia näkemyksiä aiheisiin ja asioiden kehittämisiin.
– Tuskin mihinkään. Osallisuuspuhe on pääosin hienoa
sananhelinää ja suurin osa osallistumisesta kiinnostuneista
vastustavat kuitenkin suunnitelmia. Nimbyille ei pitäisi antaa
sananvaltaa, vaan ammattilaisen näkemystä kunnioittaa,
mutta vuoropuhelun kautta. Ehkä lähiympäristön ”tärkeistä
paikoista” ja asukkaiden kokemuksista saadaan tietoa suunnittelun pohjaksi, mikä saattaa olla osallistavan suunnittelun
tärkein anti.
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Pystyn vaikuttamaan (13)
– Koko sana on aika vieras käsite, mutta kaikkeen voi vaikuttaa,
jos pitää tarpeeksi meteliä.- Kaavoitusratkaisujen luovuuteen
ja toimivuuteen käytännössä
– Ideointiin ja kommentointiin
– Tiedottamaan vanhan Hiukkavaaran alueesta, kuinka paljon
näissä tiloissa on perustaa Hiukkavaaran säilyttämiselle (on
monenlaista yrittämistä)
– Yleiseen kokonaiskuvaan, erityistarpeiden huomioonottamiseen
– Käyttäjä ystävällisyyteen, esteettömyyteen
– Tuomalla näkökulmaa ja ideoita, loppu on vastaanottajista
kiinni
– Rakentamiseen
– Poliittisten päättäjien kautta aika moneenkin asiaan, mutta
kokemuksesta tiedän, että se on kova tie.
– Voin tuoda omia ajatuksiani ja näkemyksiäni mukaan suunnitteluun, joissakin tilanteissa on kuitenkin tuntunut siltä ettei
muiden kuin asemakaavoituksen omilla ideoilla ole kantavuutta. Kokouksissa on jyrätty muiden ajatukset nurin vaikka ne
olisivat olleet enemmistönä. Ideointia saa kuitenkin tehdä.
En tiedä voinko vaikuttaa / En ymmärrä kysymystä (7)
Haluan lisätietoa vaikutusmahdollisuuksista (2)
– Tietoa on vaikea löytää

7. MIHIN HALUAISIT VAIKUTTAA? VOIT MAINITA ERITYISEN TEEMAN TAI ALUEEN.

Palvelut (14)
– Koulut (koko, sijainti, laatu) (5)
– Terveysasemat, kirjastot, lähikaupat, koulut, päivähoito
– Ikäihmisten, lasten ja nuorten palvelut
– Saavutettavuus ja pysyvyys
– Palvelut on meiltä viety, muuta luvattiin.
– Että alueesta tulee sellainen, jossa asukkaat saavat yleisimmät palvelut -- terveys, opiskelu, päivähoidot, urheilu, virkistys,
harrastus -- tarvitsematta lähteä muualle.
Hiukkavaara / Kasarmi (9)
– Haluaisin vaikuttaa siihen, että Hiukkavaaran kasarmirakennukset säilytetään samoissa käyttötarkoituksissa kuin nyt.
Taiteilijoiden- ja bändien työtilat tulisi säilyttää. (6)
– Yrittäjien mahdollisuudet vanhassa Hiukkavaarassa
– Hiukkavaaran vanhan alueen suunnittelu
– Vanhan Hiukkavaaran kerrostaloalueen kehittäminen
– Lasten olot Hiukkavaarassa
– Hiukkiskeskus !
– Kulttuuritoiminnot: Vanhan kasarmialueen taiteilijoiden
osaamisen ja palveluiden hyödyntäminen uusilla Hiukkavaaran alueilla. Kulkuyhteyksien parantaminen Hiukkavaaraan:
Bussiyhteydet tmv. Uusien alueiden julkiset tilat ja taiteilijoiden osaamisen hyödyntäminen niiden suunnittelussa.
Liikenne (9)
– Kevyenliikenteen toimivuuden kehittäminen (3)
– Julkinen liikenne
– Turvalliset liikenneyhteydet
– Alikulut, pyörätiet, suojatiet
Asuminen (9)
– Asumismukavuus
– Tonttijako
– Rakentaminen
– Omakotialueen kaava, järkevät pohjat
– Lisärakentamiseen haja-asutusalueilla oleville isoille tonteille
– Sosiaalisesti kestävään asuinympäristöön. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumisen parantamiseen.
– Asukkaiden vapaat kokoontumistilat, toimintamahdollisuudet,
liikenneyhteydet, asuinympäristön viihtyisyyden lisääminen
myös muilla kuin kaupallisilla palveluilla.
Kaupunkikuva ja -rakenne (9)
– Ympäristö
– Ulkonäköön
– Esteettömyys
– Viihtyisyys
– Ympäristön laatu ja arvovalinnat- Toimintojen monipuolistamiseen kaupunkirakenteessa, korkealaatuisen ja sosiaalisesti
toimivan, virikkeellisen ja elävän julkisen (katu-, ym.) tilan
syntymiseen

– Järkevä kaavoitus, loppuun asti viety suunnittelu esim. Ritaharju / Metsokangas, toimivatko lapsiperheiden palvelut?
– Keskustan ja lähialueiden rakennustehokkuuden nostamiseen, kaupunkikuvan laadullisiin seikkoihin, yleiskaavoituksen
periaatteiden pohtimiseen, sekä korkean rakentamisen ja
kaupunkimaisuuden edistämiseen.
Tietyt alueet (8)
– Talvikankaan alue (2)
– Myllyoja
– Jääli
– Kaukovainio
– Kastelli
– Keskusta
– Haukiputaan suuralueella keskustan kehittämiseen ja Kiiminkijoen kunnostamisen suunnitteluun
– Siihen, että Oulun viihtyisyys säilyisi, eikä esimerkiksi jo
rakennettuja kaupunginosia pilattaisi täydennysrakentamalla
niitä ahtaan tuntuisiksi. Mielestäni Oritkari voitaisiin ottaa
asuin- ja virkistyskäyttöön! Kauheaa haaskausta pitää teollisuusalueena kaunista merenrantaa!
Liikunta ja virkistys (7)
– Liikuntapaikat ja liikunta-alueet
– (Lasten) harrastustoiminta ja ulkoilumahdollisuudet
– Hyvin rakennettuihin urbaaneihin viheralueisiin
– Viheralueet ovat ihmisten ja eläinten henkireikiä ja luovat
viihtyisyyttä ja houkuttelevat siten uusia asukkaita Ouluun sen
sijaan, että kaikki kynnelle kykenevät muuttavat pois viihtyisämpään elinympäristöön.
Yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus (5)
– Yhteiset tilat
– Erilaiset alueen sisäiset ja ulkoiset vuorovaikutusprosessit ja
niiden kehittäminen
– Tapahtumien järjestely ja siellä mukana oloon on yleistä
mielenkiintoa, tietysti voin auttaa ruumiillisissa töissä milloin
missäkin hommassa.
Olemassa olevan ympäristön säilyttäminen (4)
– Olevien rakennusten ja alueiden säilyminen ja täydennysrakentaminen
– Olemassa olevan rakennuskannan ja uuden rakentamisen
yhteensovittaminen. Luontoarvojen huomioonottaminen.
– Heinäpään säilyttäminen (mitä jäljellä on)
Taide- ja kulttuuri (2)
– Betonialueiden koristamiseen taiteella
– Kulttuuritilojen säilyttämiseen/lisäämiseen
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Liiketoiminta (2)
– Uuden liiketoiminnan mahdollistaminen, uusien ratkaisujen
hyödyntäminen
– Yritysten parempi osallistaminen
Poikkimaantien silta (2)
En osaa sanoa (2)

Muut (5)
– Talvirakentamiseen, energiatehokkaaseen rakentamiseen
– Ympäristöystävällisyys
– Melu
– Jätehuolto
– Kun Muuraojan viljelypalstat lakkautetaan, tule pitää huoli,
että korvaavat palstat löytyvät pyörämatkan päästä, Saarela on
liian kaukana.

8. MITÄ KAUTTA HALUAT TIETOA UUSIEN ALUEIDEN, KUTEN HIUKKAVAARAN, SUUNNITTELUSTA JA
KEHITTÄMISESTÄ? (valitse kolme tärkeintä)

Asemakaavoituksen tiedotus- ja keskustelutilaisuudet
Muiden tilaisuuksien ohessa
Suunnittelutyöpajat
(esim. Hiukkavaara Piknik -tapahtumassa kesäisin)
Suunnittelijoiden kanssa tehtävät
kävelykierrokset alueella
Hankkeen Internet-sivut
Sähköpostitse lähetettävä uutiskirje
Internet-keskustelufoorumi (PATIO yms.)
Sosiaalinen media (Facebook yms.)
Viralliset lehti-ilmoitukset
Lehti-, radio-, televisio- ja verkkouutiset,
artikkelit ja haastattelut
Virtuaalinen kaikille avoin kolmiulotteinen malli, jossa
voidaan kulkea ja keskustella alueen suunnittelusta
Seminaarit
Joku muu, mikä?

– Keskellä kaupunkia olevasta avoimesta näyttelytilasta,
kuten Laituri Helsingissä
– viralliset kokoukset
– Forum24-lehti
– asiantuntijatyöryhmä
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9. KUINKA USEIN HIUKKAVAARASTA TAI MUUSTA ASEMAKAAVAHANKKEESTA TULISI TIEDOTTAA?

Etsin tietoa jatkuvasti
Kerran viikossa
Kerran kuukaudessa
Kerran 2-3 kuukaudessa
Pari kertaa vuodessa
Kerran vuodessa riittää minulle

10. MITKÄ VUOROVAIKUTTAMISEN TAVAT OVAT HOUKUTTELEVIA JA HELPPOJA KÄYTTÄÄ?

Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet
Internet-kyselyt
Kyselyt UBI-näytöillä
Kirjekyselyt
Virtuaalinen kaupunkikierros
kolmiulotteisessa tietokonemallissa
Virtuaalinen keskustelu
kolmiulotteisessa tietokonemallissa
Työpajat
Seminaarit
Facebook-ryhmä
Muu sosiaalinen media
Internet-blog
Paikkatietopohjainen karttasovellus, jonka
avulla kommentit sijoittuvat oikeisiin paikkoihin
Maastokävely
Ideapäivät
Kehityshankkeet
Tapahtumat
Esittelyt julkisissa tiloissa
Jatkuvat vaikutusmahdollisuudet julkisissa tiloissa kuten Oulu10, Valve, kirjastot ja asukastuvat
Muu, mikä?

– Julkinen erittäin
näkyvä tila, juuri
esittelyä ja vuorovaikutusta varten
– Forum24-lehti
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11. MIKÄ ON TÄRKEINTÄ VUOROVAIKUTTEISESSA SUUNNITTELUSSA?

Otetaan saadut ideat ja mielipiteet huomioon suunnittelussa
(24)
– Kaikkien kuunteleminen, hyvien ideoiden toteuttaminen
– Tunne että voi vaikuttaa ja tasavertainen osallinen
– Kerätty tieto ja mielipiteet oikeasti välittyvät eteenpäin suunnittelussa ja päätöksenteossa.
– Asukkaita ei vain kuunneltaisi, vaan mielipiteet vaikuttaisivat
päätöksiin.
– Saadut mielipiteet ja kommentit huomioidaan oikeasti suunnitelmissa. Pelkkä kysyminen ei riitä, vuorovaikutuksen pitää
näkyä myös lopputuloksessa.

Vuorovaikutuksen ja osallistumisen helppous (7)
– Helppokäyttöiset välineet, riittävä ja helposti saavutettava
informaatio
– Selkeä suunnitelma / materiaalit, joita voidaan kommentoida
– Porkkana kepin päässä. Toimiva syötti, jolla houkutellaan
ihmiset mukaan.
– Materiaalin on oltava luotettavaa ja nopeasti omaksuttavaa,
esim. 3d-mallit.
– Vetäjällä tulee olla hyvä ote asioihin ja tasapuolinen näkemys
ihmisten kohtelusta. On ikävää kuulla suunnittelutilaisuuden
jälkeen joku jo valmiiksi nuijittu päätös alueesta.

Kuullaan ja kuunnellaan kaikkia osapuolia (18)
– Otetaan huomioon alueen asukkaat (6)
– Otetaan huomioon eri näkökannat
– Ihmisten oikea-aikainen aito kuuntelu
– Aito keskustelu, joka vaikuttaa päätöksiin
– Eriävien mielipiteiden kuuntelu
– Kaikkia kuullaan tasapuolisesti
– Osallistujilla kuulluksi tulemisen kokemus
– Kuunnellaan osallistujien toiveet ja tavoitteet sekä otetaan ne
huomioon suunnittelussa.

Vastataan saatuun palautteeseen / perustellaan ratkaisut (6)
– Mielipiteisiin, ehdotuksiin ja kysymyksiin reagoidaan ja vastataan
– Palautetta myös suunnittelijalle ideoista ja toiveista

Tiedonkulku (9)
– Selkeä ja ymmärrettävä tiedottaminen
– Kerätty tieto ja mielipiteet oikeasti välittyvät eteenpäin suunnittelussa ja päätöksenteossa
– Riittävä ja helposti saavutettava informaatio.
– Alkuvaiheen tiedotus on tärkeää
– Vuorovaikutteisen suunnittelun tulokset tulee julkaista kaikkien osapuolien tietoisuuteen.
– Avoin tiedottaminen suunnitelmista ja ratkaisujen perusteleminen
Aito vuorovaikutus (8)
– Vuorovaikutus alkaisi jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja olisi jatkuvaa ja aktiivista läpi koko prosessin, jolloin on
aito mahdollisuus vaikuttaa, ei sitten vasta kun suunnitelmat
on jo melkein valmiit ja melkein lyöty lukkoon.
– Yleisesti sanottuna todellisen vuorovaikutuksen toteutuminen.
Tällä tarkoitan sitä, että mielipiteitä oikeasti kuunnellaan ja
niihin vastataan. Keskustelua on pystyttävä pitämään yllä,
jotta molemminpuolinen ymmärrys kasvaisi ja vältyttäisiin
väärinkäsityksiltä. Virallisen suunnitteluprosessin tulisi tukea
vuorovaikutteisuutta demokraattisesti.
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Mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua (5)
– Aito vaikuttamismahdollisuus. Tiedotustilaisuudet, joissa
vaikutusmahdollisuus on vain näennäistä, ovat lannistavia.
Avoin keskustelu (4)
– Aito ja avoin keskustelu, joka vaikuttaa päätöksiin
– Mahdollisuuksien ja resurssien ymmärtäminen
– Rehellinen ja toimiva keskusteluyhteys kaikkien osapuolten
kesken.
– Mahdollisuus kommentoida suunnitelmia matalalla kynnyksellä anonyymisti esimerkiksi hankkeen nettisivuilla tai blogissa toisi hyvin eri ääniä esiin. Perustelluista ja asiallisista kommenteista koostuva moderoitu blogi voisi toimia esim. Kalevan
verkkosivujen tyylistä nettioksennuskirjoittelua paremmin.
Tulosten julkaisu (2)
– Kerrotaan toteutuneista ideoista.
– Osoitetaan osallistujille, mihin heidän panoksensa on mennyt,
jotta työn jälki näkyy. Luottamus on tärkeää.
Yhteistyö (2)
En osaa sanoa (2)

Hiukkavaaran maankäyttö ja INURDECO-hanke:
Leena Kallioniemi, kaavoitusarkkitehti
044 703 2425
leena.k.kallioniemi @ouka.fi
Eini Vasu, kaavoitusarkkitehti
044 7032402
eini.vasu@ouka.fi

