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1 Johdanto 

Sosiaalinen media on tullut osaksi yhteiskuntaa. Sen vaikutukset voidaan nähdä niin val-

lankumouksissa kuin valtioiden politiikassa. Uutisoidut vaikutukset ovat valtaosin nega-

tiivisia ja jopa pelkoa herättäviä, mutta uuden tekniikan tuomat sosiaaliset mahdollisuu-

det ja hyödyt ovat myös nähtävissä. Ihmisten yhteen saattaminen ja kommunikaatio sa-

malla alustalla tuo eteen uudenlaista yhteisöllisyyttä ja osallistumista. 

Kaupunkisuunnittelussa on yhä tärkeämpää saada osallistettua asianosaisia mahdolli-

simman paljon ja tehokkaasti. Sen on tutkittu saavan asukkaat hyväksyvämmäksi ympä-

ristön muutokselle ja parantavan suunnitelmien laatua. Sosiaalinen media tarjoaa tähän 

uudenlaisen mahdollisuuden, mutta sen hyödyntäminen ei ole yhtä suoraviivaista kuin 

perinteisemmät metodit. Siksi on tärkeää tarkastella, mitä sosiaalinen media tarjoaa ja 

mitä haasteita se tuottaa. (Tutkimus: Osallistava suunnittelu paras keino ehkäistä kaa-

vavalituksia 2018.) 

Porvoon kaupungilla on sosiaaliseen median käyttöön ohjeistus, jonka mukaisesti tässä 

työssä on tarkoitus laatia tarkempi suunnitelma siitä, miten Porvoon kaupunki käyttäisi 

tulevaisuudessa sosiaalista mediaa kaupunkisuunnittelussa. Taustaksi suunnitelmalle 

on tässä työssä tutkittu mitä eri sosiaalisen median kanavia on tarjolla ja mihin käyttöön 

ne soveltuvat, miten muiden kaupunkien kaupunkisuunnittelijat hyödyntävät sosiaalista 

mediaa ja miten Porvoon kaupungin kaupunkikehityksen työntekijät näkevät kaupunki-

suunnittelun roolin ja sisällön sosiaalisessa mediassa. 

2 Sosiaalisen median kanavat 

2.1 Sosiaalinen media käsitteenä 

Sosiaalinen media tarkoittaa henkilökohtaista ja käyttäjäkeskeistä viestintää monelta 

monelle, joka on kaksisuuntaista, hallitsematonta ja reaaliaikaista. Siihen voidaan yhdis-

tää myös seuraavia ominaispiirteitä: teknologiapohjainen, internetiä hyödyntävä, dynaa-

minen, nopea ja toimintatapoja haastava. (Erkkola 2008: 22.) 
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Keskeisimpänä sosiaalisen median erona perinteiseen mediaan on käyttäjälähtöisyys, 

joka tarkoittaa käyttäjän mahdollisuutta luoda sisältöä, kun perinteisessä mediassa toi-

mitus vastaa sisällöstä. Toisena erottavana tekijänä on vuorovaikutteisuus. Vuorovaiku-

tus voidaan jakaa neljään tasoon. Yksi taso on mahdollisuus kahden- tai monenväliseen 

viestintään. Toinen on vuorovaikutuksen synkronisuus ajassa. Kolmas taso on käyttäjän 

kontrolli vuorovaikutukseen. Neljäs taso on yksilöiden reaktioiden ja toiminnan ymmärrys 

tilanteessa. Erityisesti kaksisuuntaisuus erottaa sosiaalisen median perinteisestä jouk-

koviestimestä. (Erkkola 2008 25.) 

2.2 Sosiaalisen median kategoriat 

Sosiaalinen media käsitteenä kattaa ison osan verkossa tapahtuvasta viestinnästä. Se 

voidaan jakaa seuraaviin alakategorioihin (kuva 1): 

• sisällöntuottaminen ja julkaiseminen (esim. blogit) 

• sisältöjen jakaminen (esim. Youtube tai Flikker) 

• sosiaaliset verkostopalvelut (esim. Facebook tai Twitter) 

• yhteistuotanto (esim. Wikipedia)  

• virtuaalimaailmat (esim. World of Warcraft)  

• ja liitännäiset (esim. Tinder) 

(Lietsala & Sirkkunen 2008: 19.)  

Näiden rajat kuitenkin ovat ajan saatossa hämärtyneet ja esimerkiksi Youtube ja In-

stagram ovat siirtyneet sisältöjen jakamisesta yhä enemmän verkostopalveluksi (Erkkola 

2008 26). 

Tässä työssä keskitytään tarkastelemaan asiaa yhteiskunnan ja julkisen toiminnan nä-

kökulmasta. Pääasiassa tässä työssä käsitellään sosiaalisia verkostopalveluita Face-

book, Twitter, Youtube ja Instagram, jotka nykyään mielletään tunnetuimmiksi sosiaali-

sen median kanaviksi. Samat sosiaalisen median kanavat ovat myös eniten käytettyjä 

ihmisten jokapäiväisessä arjessa ja ovat siksi muodostuneet kiinteäksi osaksi yhteiskun-

taa. 
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Kuva 1. Sosiaalisen median kanavat muodostavat alakategorioita, kuten sisältöjen jakaminen ja 
sosiaaliset verkostopalvelut (Pixabay 2019). 

2.3 Sosiaalisen median syntyhistoria 

Sosiaalinen media on syntynyt internetin teknologiamurroksessa. Internet sai alkunsa 

sotilaskäyttöön tarkoitetusta viestinnästä 1960-luvulla ja levisi sieltä yliopistojen kautta 

1970- ja 1980-luvuilla laajemmille väestömassoille. Kuitenkin vasta vuonna 1993 ilmestyi 

ensimmäinen graafinen selain Mosaic, sitä seurasi Netscape Navigator ja vuonna 1995 

Internet Explorer. Näiden selainten kautta internet lähti kasvamaan nopeasti maailman-

laajuiseksi tietoverkoksi (world wide web) www-selausmuodossa. Tämä voidaan nähdä 

sosiaalisen median lähtölaukauksena. (Erkkola 2008 43.) 

Internet ei kehittynyt kuitenkaan kerralla, vaan alussa se oli lähinnä kotisivuja, foorumeita 

ja hakukoneita. Blogipalvelut ja erilaiset chat -keskustelualustat olivat ensimmäisiä sosi-

aalisen median kehitysasteita 1990-luvulla. 2000-luvulla alkoivat muodostua isommat 

toimijat. Friendster oli ensimmäinen moderni sosiaalinen media ja se edelleen jatkaa toi-

mintaansa muuntuneena sosiaaliseen pelaamiseen keskittyneenä palveluna. Vuonna 

2003 Tulivat markkinoille ensimmäiset suuret toimijat kuten LinkedIn ja Myspace. Niitä 

seurasivat nykypäivän jättiläiset Facebook (2004), Youtube (2005) ja Twitter (2006). 
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Vuosi 2007 oli sosiaalisen median suuri vuosi. Silloin erityisesti Facebook löi läpi yli mil-

joonalla uudella käyttäjällä joka viikko. (Erkkola 2008 43.) 

2010-luvulla sosiaalinen media on vallannut alaa internetissä ja ihmisten elämässä. Suo-

malaisista jopa 82 prosenttia käyttää Facebookia ja Twitteriä 35 prosenttia. Suurin osa 

suomalaisista sosiaalisen median käyttäjistä käyttää palveluita päivittäin. Facebookia 

päivittäin käyttää 60 prosenttia ja Twitteriä 10 prosenttia suomalaisista. (Digitaalisen elä-

mäntavan tutkimus 2017.) 

Samaan aikaan on havaittavissa muutosta myös toiseen suuntaan, kun ensimmäistä 

kertaa osassa ikäluokista esimerkiksi Facebookin käyttäjämäärät ovat laskussa. Koska 

Facebook ei itse julkaise käyttäjämääriään, luvut ovat vielä tulkinnallisia ja on liian var-

haista sanoa, mikä on eri palveluiden tulevaisuuden käyttöaste (kuva 2). (Pönkä 2018.) 

Osa isoistakin sosiaalisen median palveluista on jo kadonnut markkinoilta. Tästä paras 

esimerkki on MySpace, joka käytännössä kadotti käyttäjänsä muutamassa vuodessa 

2010-luvun alussa. Myös Google on ilmoittanut sen Google+ -palvelun alasajosta 

vuonna 2019, koska käyttäjistä suurin osa vierailee sivustolla vain sekunteja vuodessa. 

(Barnett 2011.) 

 

Kuva 2. Aikajana sosiaalisen medioiden syntymisestä ja katoamisesta. 

2.4 Yleisimmät sosiaalisen median kanavat 

Eri maanosissa sosiaaliset mediat ovat levinneet eri tahtiin. Varsinkin keskustelu sovel-

luksista eri maanosilla on selkeät omat suosikkinsa. Esimerkiksi Venäjä ja Kiina ovat 
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rajoittaneet yleisimpien maailmanlaajuisten sovellusten käyttöä ja kehittäneet niiden ti-

lalle omat kansalliset versiot kuten Kiinan WeChat, joka korvaa Whatsappin. (Kallas 

2018.) 

Kuitenkin kokonaisuudessaan yhdysvaltalaisten yhtiöiden Facebookin ja Googlen omis-

tamat palvelut Facebook, Instagram, Whatsapp ja Youtube ovat omassa luokassaan 

käyttäjämäärissä. Niiden kanssa kilpailevat ainoastaan itsenäisistä palveluista Twitter ja 

Snapchat. Isot sosiaalisen median palvelut Kiinan Qzone ja Venäjän VK ovat lähinnä 

maan omien kansalaisten käytössä. (Kuva 3.) 

  

Kuva 3. Palveluiden kuukausittaiset käyttäjät vuonna 2018 (Kemp 2018). 

Suomessa sosiaalisen median palveluiden käyttö jakautuu varsin perinteisten sovellus-

ten ympärille. Näistä Facebook on selvästi laajimmalle levinnyt sosiaalisen median pal-

velu. Lisäksi Whatsapp on suomalaisten keskuudessa suosituin keskustelusovellus. 

Youtube ja Instagram seuraavat perästä. Twitter ja Snapchat ovat saaneet myös jalan-

sijaa. Snapchat ja Instagram ovat erityisesti nuorten suosiossa ja noin puolet nuorista 

käyttävät kyseisiä sovelluksia. (Kuva 4.) 
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Kuva 4. Suomalaisten sosiaalisen median käyttö 2017 (Digitaalisen elämäntavan tutkimus 
2017). 

2.4.1 Facebook 

 

Kuva 5. Facebookin logo (Facebook brand resource center 2019). 

Facebook (kuva 5) on sosiaalisen median jättiläinen. Se on myös laajin ja monipuolisin 

nykyisistä kanavista. Alun perin yliopistojen sisäiseen käyttöön suunniteltu ohjelmisto 
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laajeni räjähdysmäisesti ympäri maailmaa. Ohjelmiston kehittäjä Mark Zuckerberg hallit-

see edelleen yhtiötä, ja hänen katsotaan olevan yksi maailman vaikutusvaltaisimmista 

henkilöistä. 

Sovelluksen perustoiminnollisuus oli alun perin käyttäjien mahdollisuus luoda omat sivut 

ja seinä, jotka yhdistettiin muihin käyttäjiin kaveritoiminnolla, jolloin jokaisella oli mahdol-

lista hallita, kuka pystyy kirjoittamaan omalle seinälleen. Nykyisin palvelu on kehittynyt 

enemmän käyttäjien luomien yksittäisten päivitysten virraksi. Jokaisen käyttäjän virta on 

erilainen. Virta koostuu kaverien, seurattujen brändien sivustojen ja ryhmien päivityk-

sistä. Suurin osa päivityksistä sisältää erilaista mediaa kuten kuvia, videoita ja linkkejä 

eri sivustoille. Virran lisäksi Facebookin yleisiin toiminnollisuuksiin kuuluu asioiden ym-

pärille muodostetut ryhmät ja tapahtumat, joihin käyttäjät voivat ilmoittautua. (Facebook 

newsroom 2019.) 

Facebookin sisältö kasvoi 2010-luvun varrella varsin pitkälti eri mainostajien ja brändien 

tuottamaksi, mutta viime vuonna Facebook päätti muuttaa algoritmejaan siten, että pal-

velussa näkyisi enemmän käyttäjille läheisten kaverien päivitykset (Hern 2018). 

Facebook on saanut viimeisinä vuosina paljon negatiivista julkisuutta sen erilaisista toi-

mista Yhdysvaltojen ja muiden maiden poliittisten vaalien vaikuttamisen osalta. Yhdys-

valtojen presidentinvaaleissa 2016 ulkomaiset bottiverkostot onnistuivat tietokoneauto-

maatiolla ohjatulla tileillä vaikuttamaan Facebookin päivityksiin siten, että erityisen paljon 

mielipiteitä jakavat artikkelit pääsivät esiin. Ongelmana olivat myös Itä-Euroopassa teh-

taillut valeuutiset, joita bottiverkot ja myös hyväuskoiset käyttäjät jakoivat palvelussa jopa 

miljoonia kertoja. Suurimpina valeuutisina vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentinvaa-

leissa olivat Paavin tuki presidenttiehdokas Trumpille ja presidentti Obaman varojen 

siirto veteraaneilta Syyrian pakolaisille. (Roberts 2016.) 

Facebookin kautta voidaan tavoittaa suuria määriä ihmisiä ja parhaassa tapauksessa 

tarjota heille toimiva kanava vaikuttamiseen ja mielipiteiden jakoon sekä asioista tiedot-

tamiseen. Haasteena on kuitenkin erityisesti kova kilpailu ihmisten huomiosta sekä ne-

gatiivisten asioiden paisuminen. Nämä ovat kuitenkin yleisiä haasteita kaikissa sosiaali-

sen median kanavissa. Viestinnän hallinta Facebookissa on rajattu, ja jos asialle haluaan 

huomiota, on se mahdollista vain maksamalla Facebookille päivityksen nostosta ihmis-

ten uutisvirtoihin. (Yrityksen digimarkkinoinnin rakentaminen Facebookin avulla 2019.) 
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2.4.2 Twitter 

 

Kuva 6. Twitterin logo (Twitter brand resourses 2019). 

Twitter (kuva 6) on kehittynyt lyhyine viesteineen julkisen keskustelun uudeksi alustaksi. 

Sitä käyttävät niin presidentit kuin popidolit viestintäänsä. Rajattu viestikoko tekee sisäl-

löstä tehokasta luettavaa, ja häshtagit antavat mahdollisuuden jokaiselle osallistua kes-

kusteluihin kommentoinnin lisäksi. 

Vuonna 2006 Twitter kehitettiin sms-viestien varaan ystäväpiireille kertomaan heidän 

päivittäisistä tapahtumistaan. Omistussuhteet olivat vaarassa kaataa koko palvelun, 

mutta tekijät ostivat palvelun itselleen ja jatkokehittivät sitä omalla rahoituksellaan. Pal-

velu löi läpi vuonna 2007 South By Southwest -tapahtumassa ja keräsi nopeasti huo-

miota. Äkkiä kymmeniätuhansia tviittejä kirjoitettiin päivässä. Läpimurto oli niin nopeaa, 

että palvelu ei pysynyt perässä. Palvelimien kaatumista esittäneestä valaan kuvasta tuli 

käyttäjille tuttu. Vuonna 2010 lähetettiin jo 50 miljoonaa tviittiä päivässä. (MacArthur 

2019.) 

Sms-viestien pohjalta lähtenyt palvelu omi 140 merkin rajauksen ja jatkoi sen käyttöä, 

vaikka palvelu siirtyi web-pohjaiseksi. Sen voidaan nähdä olevan koko palvelun vahvuus 

ja syy, joka erottaa sen muista sosiaalisen median palveluista. Vasta vuonna 2017 pal-

velu tuplasi merkkimäärän 280 merkkiin. (MacArthur 2019.) 

Twitterin on nähty olevan iso vaikuttaja monissa maailman tapahtumissa. Se on ollut 

kantavana voimana niin kansannousussa Egyptissä kuin mielenosoituksissa Wall Stree-

tillä. Siten siitä on tullut monissa diktatuureissa kielletty palvelu. Politiikassa siitä on tullut 
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uusi julkisen keskustelun väline. Suomessakin useat poliitikot käyvät päivittäin Twitterin 

kautta debattia sekä toisten poliitikoiden että kansalaisten kanssa. (Isotalus ym. 2018.) 

Facebookin tavoin myös Twitteriä epäillään käytetyn hyödyksi erinäisissä provokaati-

oissa ja propagandan välineenä. Esimerkiksi Britannian EU-eron kansanäänestyksessä 

on tutkittu lähetetyn neljäkymmentäviisituhatta tviittiä automaattisesti venäläisiltä bottiti-

leiltä, joilla on pyritty vaikuttamaan äänestyskäyttäytymiseen. (Lomas 2017.) 

Julkiselle toimijalle Twitter tarjoaa erityisesti asiasisältöihin keskittyvän kanavan. Sen toi-

minta on kuitenkin hektistä ja tarvitsee jatkuvaa läsnäoloa. Twitterin haasteet saavutet-

tavuudessa ovat samat kuin muillakin alustoilla: näkyvyyttä saavuttaakseen tulee kerryt-

tää seuraajia ja seuraajien kerryttämiseen tarvitaan näkyvyyttä. (Yrityksen digimarkki-

noinnin rakentaminen Facebookin avulla 2019.) 

2.4.3 Instagram 

 

Kuva 7. Instagramin logo (Instagram brand resources 2019). 

Instagram (kuva 7) tuli markkinoille hieman myöhemmin, kuin muut sosiaalisen median 

kanavat. Se aloitti toimintansa vasta 2010 kesällä. Tekijöillä oli ensin ollut mielessä ku-

vien liittäminen paikkoihin, mutta kilpailun myötä palvelu muutettiin pelkästään kuvien 

jakamiseen keskittyväksi. Aluksi palvelu toimi vain Applen iOS-laitteilla, mutta keräsi silti 

huiman suosion. Erityisesti käyttäjät pitivät Instagramin mahdollisuudesta kuvien muok-

kaamiseen filttereillä, joilla kuviin sai luotua erilaisia tunnelmia ja silloiset heikkolaatuiset 

kännykkäkameralla otetut kuvat tulivat miellyttäväksi katsoa. Android-käyttöjärjestelmän 
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puhelimille sovellus tuli vasta 2012, ja siitä eteenpäin Instagram on varsin suvereenisti 

hallinnut valokuvien jakamista sosiaalisessa mediassa. (Markowitz 2012.) 

Facebook osti nousevan palvelun huikealla miljardin hinnalla vuonna 2012. Palvelu kui-

tenkin kehittyi varsin pitkälle itsekseen erillisenä palveluna Facebookin rinnalla. Palve-

luun on sittemmin lisätty ominaisuuksia kopioituna muista palveluista. Yksi isoimmista 

on tarinat, jotka ovat esillä vain yhden päivän. Ominaisuus on varsin suora kopio nuorten 

suosiman Snapchatin perustoiminnallisuudesta.  Uusimpana ominaisuutena vuonna 

2018 Instagram julkaisi osittain erillisen videopalvelun InstagramTV:n YouTuben kilpaili-

jaksi. (Upbin 2012.) 

Instagramia pidetään viimeisenä iloisena sosiaalisena mediana. Se ei ole muiden palve-

luiden tavoin joutunut suuresti politiikan välineeksi tai vihaisten kommenttien valtaa-

maksi. Se edelleen toimii ystävien väliseen kuvien ja tarinoiden välittämiseen, ja kom-

mentointi koostuu pitkälti tykkäyksistä ja positiivisesta reagoinnista. (Statt 2017.) 

Julkiselle toimijalle Instagram tarjoaa nuorille suunnatun kanavan, jolla voi pelillistää toi-

mintoja hashtagien avulla ja saavuttaa yleisempää huomiota tuottamalla laadukasta ku-

vamateriaalia. Asiapohjaiseen keskusteluun tai asioiden esittelyyn se ei kuitenkaan hy-

vin sovellu. (Yrityksen digimarkkinoinnin rakentaminen Facebookin avulla 2019.) 

2.4.4 Youtube 

 

Kuva 8. Youtuben logo (Yotubeen liittyvät resurssit 2019). 

Youtube (kuva 8) on videoiden jakamisen jättiläinen. Palvelu on muodostunut pelkästä 

videoiden jakamisesta yhteisölliseksi palveluksi, jossa jaetaan nykyhetkellä yli 400 tuntia 

videoita joka minuutti. Youtuben sisältö on kaikkea perinteisistä musiikkivideoista ja uu-

tisista erinäisiin kotivideoihin. Yhtenä merkittävänä sisältönä ovat videon muotoiset blogit 

eli vlogit, jotka tarjoavat katsojille ikkunan ihmisten elämään. Sosiaalinen aspekti on ollut 

https://www.theverge.com/2017/2/2/14479988/instagram-donald-trump-news-escape-politics-social-media
https://www.digimarkkinointi.fi/blogi/yrityksen-brandin-rakentaminen-facebook-markkinoinnin-avulla
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osa alustaa jo alusta asti, koska videoiden näkyvyys on riippunut paljon niiden saamasta 

huomiosta muilta käyttäjiltä. Myöhemmin palvelun kommentointi ja videoiden kanavien 

seuraaminen on muodostunut tärkeäksi osaksi palvelua. Palvelu myös ehdottaa teko-

älyn avulla lisää videoita katsottavaksi sen mukaan, mitä aikaisemmin on katsonut. 

Youtuben perustivat kolme PayPalilla työskennellyttä henkilöä vuonna 2005, ja sen toi-

mintaa aluksi ylläpidettiin pizzerian yläkerrasta. Sivusto kasvoi jo ensimmäisenä vuonna 

vauhdilla ja sai huomattavia tukijoita enkelisijoittajista, joiden avulla se vuonna 2006 kas-

voi nopeammin kuin mikään muu sivusto koko internetissä. Kuukausittaisia käyttäjiä oli 

keskimäärin yli 20 miljoonaa, ja sivuston videot saivat yli 100 miljoonaan katsojakertaa 

joka päivä. Jo saman vuoden 2006 syksyllä Google osti yhtiön huimalla 1,65 miljardin 

kauppasummalla. (Wasserman 2015.) 

Nykypäivänä Youtube tarjoaa alustan, jossa yksittäiset henkilöt voivat tuottaa sisältöä 

työkseen ja kerätä rahaa Youtuben tarjoamilla mainostuloilla. Se on muuttanut media-

kenttää ja nyt nousevia Youtube-tähtiä, "tubettajia", nousee niin musiikkiteollisuuden 

kuin televisiotuotantojen huipulle täydestä tuntemattomuudesta. Yrittäjiä kuitenkin on niin 

paljon, että oman katsojakunnan saaminen vaatii suurta onnistumista ja erinomaista jat-

kuvaa sisältöä tiukassa kilpailuasetelmassa ihmisten huomiosta. (Mendes 2018.) 

Julkisille palveluille Youtubella on varsin ohut tarjonta. Uutispalvelut tuottavat sisältöä 

jonkin verran, ja opetus- sekä tiedotusvideoita jaetaan palveluun katsottavaksi. Kuiten-

kaan niitä ei palvelun käyttäjät palvelusta juuri löydä, jos eivät erityisesti niitä hae tai siirry 

videoon suoralla linkillä. Siksi asioiden nostaminen yleiseen tietouteen palvelun sisällä 

on erittäin vaikeaa. (Digitaalisen elämäntavan tutkimus 2017.) 

2.5 Sosiaalisen median tulevaisuuden näkymät 

Alana sosiaalinen media on ollut jatkuvassa murroksessa, ja jopa isoimmat yhtiöt joutu-

vat kamppailemaan käyttäjistä. Facebookin käyttäjämäärät ovat osassa länsimaista ol-

leet jo laskusuhdanteessa, ja varsinkin nuoret ovat siirtyneet muihin palveluihin vauh-

dilla. Sosiaalisen median palveluiden käytön kattavuus on kuitenkin Suomessa jatkuvasti 

ollut lisääntymässä, ja yhä vanhemmat ihmiset ovat ruvenneet käyttämään sosiaalista 

mediaa. (Frier 2018.) 
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Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sosiaalisen median palvelut ovat nousseet erittäin 

merkittävään rooliin, ja tulevaisuudessa voidaan nähdä vaikuttavuuden olevan jopa vielä 

suurempaa. Valtiot ja instituutio ovat kuitenkin ottaneet myös kriittisen otteen ja vaatineet 

yrityksiltä vastuuta aiheuttamistaan ongelmista. Useissa maissa voidaankin tulevaisuu-

dessa ja osin jo nyt nähdä rajoitettavan sosiaalisten medioiden käyttöä. Totalitaristisissa 

valtiossa voidaan jopa kieltää sosiaalisten medioiden olemassaolo. Osa valtioista kuten 

Kiina ja Venäjä kehittävät valtion omia sovelluksia, kuten VK ja Qzone, korvaamaan va-

paammin toimivia sosiaalisen median kanavia. (Fountain 2017.) 

Sosiaalisten medioiden on myös tutkittu aiheuttavan ihmisissä psyykkisiä muutoksia. 

Osa haitallisista muutoksista, kuten riippuvuus palveluiden käytöstä, on mennyt niin pit-

källe, että uusimmat puhelimet tarjoavat aikarajoitteita sovellusten käytön rajoittamiseen. 

Loputon virta uutta sisältöä pitää ihmisen koukussa, ja erilaiset palkinnot suuremmasta 

käytöstä on suunniteltu saamaan ihmisen olemaan joka päivä kiinni sovelluksissa useita 

tunteja. Osa yrityksistä on myös tajunnut, että ihmiset lopettavat palveluiden käytön pit-

källä aikavälillä, jos käyttäjät tulevat huonolle tuulelle ja heidän hyvinvointinsa laskee. 

Siten esimerkiksi Facebookin siirtymä enemmän ystävien päivityksiä näyttäväksi on yri-

tys lisätä positiivista vaikutusta ihmisten hyvinvoinnille. Toisaalta samalla se myös edes-

auttaa riippuvaisten kiinnittymistä palveluun. Riippuvuuden on tutkittu huonontavan mm. 

koulunkäyntiä ja parisuhteita sekä aiheuttavan ahdistusta ja jopa masennusta joissain 

yksilöissä. (Griffiths 2018.) 

3 Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelussa 

3.1 Sosiaalisen median hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa Suomessa 

Suomessa yksikään kaupunki ei ole vielä ottanut sosiaalista mediaa pääasialliseksi työ-

välineeksi kaupunkilaisten osallistamisessa kaavoitukseen. Kaupungit hyödyntävät so-

siaalista mediaa monipuolisesti viestinnässä erilaisin pilotein. Kaupunkisuunnittelun sa-

ralla sosiaalisen median näkyvimmiksi toimijoiksi ovat muodostuneet puolijulkiset toimi-

jat, kuten Facebook-ryhmät, jotka kokoavat asian ympärille kiinnostuneita keskustele-

maan aiheesta. Tästä yhtenä isoimpana esimerkkinä on ”Lisää kaupunkia Helsinkiin” -

ryhmä, joka perustettiin Helsingin yleiskaavan ympärille toimimaan vastavoimana ainai-

selle lisä- ja tiivistysrakentamisen vastustamiselle. (Osallistuminen 2013.) 
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3.1.1 Suomalainen kaupunkisuunnittelu Twitterissä 

Twitterissä yksi onnistuneimmista kaupunkisuunnittelun tileistä on seuraajilla mitattuna 

Helsingin Kaupunkiympäristö -tili, joka tviittaa päivittäisistä kaupunkiympäristöön liitty-

vistä asioista, ja tilille voi vinkata kaupungilla havaituista ongelmista (kuva 9). Seuraajia 

tilillä on noin 23 300, ja tviittejä on kertynyt yli 18 600. Sen erityisenä vahvuutena ovat 

humoristiset otteet aiheisiin, mistä esimerkkinä kommentti ”Jos tämä on totta niin, lumi-

aurakuskit ovat todella kiitollisia” tai uutinen, joka on otsikoitu ”Talvi on peruttu”. Humo-

ristisilla nostoilla on houkuteltu iso joukko ihmisiä seuraamaan tiliä, ja samalla sen arki-

sempi sisältö tapahtumista ja hankkeista saa myös paljon huomiota. Samankaltaista tiliä 

pitää yllä myös Espoon kaupunkitekniikka, mutta vain kymmenesosalla seuraajamää-

rästä. (@HelsinkiKymp 2018.)  

 

 

 

Kuva 9. Esimerkki Helsingin Kaupunkiympäristötilin tviitistä (@HelsinkiKymp 2018). 
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Suoria kaupunkisuunnittelun tilejä on Twitterssä esimerkiksi Lempäälällä ja Nurmijär-

vellä. Lempäälällä on varsin kattava aktiivinen kaavoitukseen keskittynyt Twittertili, joka 

on aloitettu syyskuussa 2017. Sen sisältönä on niin kunnan kaavoitus- ja kehitysasiat 

kuin uudelleen lähetetyt tviitit teeman ympäriltä. Nurmijärven asemakaavoitus on kokeil-

lut Twitterin käyttöä maaliskuusta 2018, mutta sen käyttö vaikuttaa hiipuneen alkuinnos-

tuksen jälkeen, eikä heinäkuun 2018 jälkeen ole julkaistu kuin yksi tviitti. (@Lempaalan-

Kaavat 2018.) 

Tampereen kaupungilla on kaikilla toimialoilla yhteinen Twitter tili, jolla on runsaasti tviit-

tejä eri aiheista. Sen osana on myös tiedotteita asemakaavojen nähtäville tulosta (kuva 

10.). Lisäksi Tampereen älykaupunkikehitykseen on oma Smart City Tampere -tili, joka 

keskittyy älykaupunkia koskeviin aiheisiin ja uutisiin. Se toimii osana projektia asian ym-

pärillä. (@Tamperekaupunki 2018.) 

 

Kuva 10. Esimerkki Tampereen kaupungin tiedottamisesta Twitterissä (@Tamperekaupunki 
2018). 

Kokonaisuudessaan voidaan nähdä, että Twitter on sosiaalisista medioista ehkä ahke-

rimmin käytetyimpiä kaupunkisuunnittelun kanavia. Sen käytössä on kuitenkin jokaisella 

kaupungilla ollut omat mallinsa, jotka toimivat eri tavoin huomion ja tiedottamisen kana-

vina.  
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3.1.2 Suomalainen kaupunkisuunnittelu Facebookissa 

Kaupunkisuunnittelun Facebook-sivuja löytyy esimerkiksi Uudenkaupungin kaupunki-

suunnittelulta ja Jyväskylän kaupunkisuunnittelulta. Uudessakaupungissa sivun nimi on 

Kaupunkisuunnittelu Uusikaupunki, ja sillä on 787 seuraajaa sekä 743 tykkääjää. Sivus-

ton päivitykset ovat pääasiassa kaupungin kaavoituksen tiedotuksia, kaupungin histo-

riaa, kyselyitä kaupunkilaisille eri aiheista sekä muita ajankohtaisia kaupungin asioita, 

kuten istutusten aloittaminen. (@KaupsuUki 2018.) 

3.1.3 Suomalainen kaupunkisuunnittelu Youtubessa 

Youtubea kokeellisesti kaupunkisuunnittelun visualisoinnissa hyödyntää esimerkiksi 

Lahden kaupunki. Uudesta Ranta-Kartanon alueesta on tehty video, jossa aluetta esitel-

lään ilmakuvin ja 3D -mallilla. Videoon sisältyy selostus, jossa kerrotaan, mitä videolla 

näkyy, mitä eri toimintoja alueelle tulee ja mitä kaupunkisuunnittelussa tavoitellaan. Vi-

deolla on 553 näyttökertaa ja siitä löytyy linkit kaavan kommentointimahdollisuuteen eril-

lisessä kommentointi sovelluksessa. Sovelluksessa kommentti liitetään asemakaavakar-

tan tiettyyn kohtaan. Käytössä on myös perinteisemmät mielipiteen jättämisen kanavat 

sähköpostitse tai fyysisesti Lahti pisteeseen. (Ranta-Kartano yhdistää 2018.)  

3.1.4 Suomalainen kaupunkisuunnittelu Instagramissa 

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelulla on oma Instagram kanava (kuva 11).  Muissa ka-

navissa kuten Facebookissa ja Twitterissä kaupunkisuunnittelu toimii osana Lappeen-

rannan kaupungin yleistä kanavaa, mutta Instagramissa se tuottaa itsenäiselle kanavalle 

sisältöä. Instagramin päivitysten sisältö on pääosin kuvia kaupungista. Historialliset ku-

vat ja asemakaavat ovat myös osana sisältöä. Lisäksi tietoa on myös tapahtumista ja 

ideakilpailuista. Osan sisällöstä ovat tuottaneet kaupungin kesätyöntekijät, joilla on myös 

oma blogi, johon osassa päivityksistä viitataan. (@kaupunkisuunnittelu_lpr 2019.) 
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Kuva 11. Ote Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun Instagramista. (@kaupunkisuunnittelu_lpr 
2019). 

3.2 Kokonaisratkaisu Jyväskylässä 

Jyväskylässä kaupunkiympäristö-yksiköllä on oma kanava useissa sosiaalisen median 

palveluissa. Facebookissa Jyväskylän kaupunkiympäristön tili on kerännyt 776 seuraa-

jaa, Twitterissä 454 seuraajaa. Myös Youtubessa sen videoita oli katsottu tämän vuoden 

aikana yli 3 000 kertaa. (@JKL_kaupsu 2019.) 
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Päivitykset Facebookissa ja Twitterissä ovat pääsääntöisesti samoja, mutta osa sisäl-

löstä on kanavakohtaisesti räätälöityä. Reaktioita on enemmän kerännyt Facebookin päi-

vitykset, mutta nekin luvut ovat maltillisia noin 10 tykkäyksen ja muutaman jaon verran. 

Twitterissä on lisäksi hyödynnetty kaupunkilaisten tviittejä ja jaettu niitä uudelleen (kuva 

12). (@JKL_kaupsu 2019.) 

 

Kuva 12. Ote Jyväskylän kaupunkiympäristön uudelleen jakamasta tviitistä. (@JKL_kaupsu 
2019). 

3.3 Sosiaalisen median mahdollisuudet ja uhat kaupunkisuunnittelussa 

Uusi tekniikka tuo uusia mahdollisuuksia, eikä sosiaalinen media ole tästä poikkeus. So-

siaalinen media eroaa perinteisestä mediasta myös siinä, että sen käytöstä tulevat kus-

tannukset ovat vain työvoiman hinta. Osaltaan se johtaa siihen, että sosiaalisen median 

palvelut täyttyvät viesteistä ja sieltä erottautuminen on haastavaa, jollei jopa mahdo-

tonta, elleivät ihmiset eritysesti, halua nähdä juuri sitä sisältöä, jota tuotat. (Digitaalisen 

elämäntavan tutkimus 2017.) 
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Kaupunkisuunnittelulle sosiaalinen media tuo uuden ulottuvuuden ajassa, jossa osallis-

taminen ja eri näkökantojen kerääminen ovat tärkeä suunnittelun osa. Kaupunkisuunnit-

telu on usein kiinnostavaa erityisesti sille osalle ihmisiä, jonka asuinympäristöön muutos 

vaikuttaa. Lisäksi on joukko ammattilaisia ja harrastajia, jotka haluavat osallistua kau-

punkien kehitykseen yleisemmällä tasolla. Näille sosiaalinen media tarjoaa alustan, jolla 

pystytään käymään keskustelua ja jakaa mielipiteitä sekä uutisia aiheesta. (Osallistumi-

nen 2013.) 

Kyselyitä tehdään jo nyt merkittävässä määrin sähköisesti. Siten mielipiteiden ja muistu-

tusten jättäminen asemakaavoista ja yleiskaavoista, on varmasti se, joka ensimmäiseksi 

sähköistyy. Saadaanko osallistamisesta interaktiivista tai sosiaalisen median kautta toi-

mivaa, jää nähtäväksi. Kuitenkin esimerkiksi mielipiteen tviittaaminen tietyllä hastagillä 

tai Instagramiin kuvien tallentaminen tärkeistä asioista alueella tuntuu järkevältä ja rea-

listiselta mahdollisuudelta. Koska ihmiset ovat jo näissä verkostoissa ja käyttävät niitä 

päivittäin, olisi siellä toimiminen ihmisille varmasti tutumpaa, kuin mennä erilliseen pal-

veluun, jossa mielipiteitä kerätään. (Osallistuminen 2013.) 

Vahvuutena sosiaalisen median käytössä olisi myös sen monisuuntaisuus. Perinteisen 

mallin tilalle, jossa suunnittelijat kysyvät ja asukkaat vastaavat, olisi mahdollista saada 

keskustelevampaa toimintakulttuuria sosiaalisen median avulla. Tämä voisi poistaa osan 

osallistamisen vastakkainasettelusta. Perinteisessä kuulemisessa kokonaiskuva on vaa-

rassa vääristyä, kun mielipiteensä jättävät pääsääntöisesti ne, joille asian vastustaminen 

on tärkeää. Lisäksi ihmisen näkökulma voi muuttua, kun kuulee muiden näkemyksiä. 

Tämä luo kuitenkin myös uhan, sillä sosiaalista mediaa hallitsevat myös erinäiset kohut. 

Joukko voi myös intoutua yhdessä lynkkaamaan ajatuksen tai pelkästään huonon sana-

muodon. Sosiaalisessa mediassa toimiminen saattaa näin ollen aiheuttaa myös haittaa 

ja harmia. Tästä voi seurata kynnys lähteä vaikuttamaan sosiaaliseen mediaan. (Tutki-

mus: Osallistava suunnittelu paras keino ehkäistä kaavavalituksia 2018.) 

https://www.epressi.com/tiedotteet/rakentaminen/tutkimus-osallistava-suunnittelu-paras-keino-ehkaista-kaavavalituksia.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/rakentaminen/tutkimus-osallistava-suunnittelu-paras-keino-ehkaista-kaavavalituksia.html
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3.4 Sosiaalisen median soveltaminen kaupunkisuunnittelussa Porvoossa 

3.4.1 Porvoon kaupunki sosiaalisessa mediassa 

Sosiaalinen media on toistaiseksi ollut Porvoon kaupungilla käytössä vain viestintäyksi-

kön kautta. Kaupunkisuunnittelulla ei ole omia tilejä tai oikeuksia kaupungin tileille. Tie-

dotteita ja muita ilmoituksia on voitu lähettää viestinnän kautta kaupungin Facebook-

sivulle sekä kaupungin omille internetsivuille. (Kontio 2018.) 

Kaupunkilaisten osallistamisessa Porvoon kaupunkisuunnitteluun on hyödynnetty kyse-

lyalustoja kuten Webropolia ja Haravaa. Niillä on toteutettu kyselyjä kaavojen suunnitte-

lun tueksi lomakkeilla sekä karttapohjaisina kyselyinä. Kyselyihin on kuitenkin yleensä 

ollut myös mahdollista vastata kirjallisesti. (Kontio 2018.) 

Uusia medioita on hyödynnetty Porvoossa Länsirannan hotelli ja hypermarketti -hank-

keessa. Kaavan visualisoinnin osana tehtiin video ja sitä on esitelty niin Youtube- kuin 

Vimeo-palveluiden kautta. Video käsittelee hotelli- ja hypermarkettikonseptia sekä Por-

voonjoen Länsirantaa ja sinne rakennettavia muita alueita 3D -mallin ja ilmasta kuvatun 

videon yhdistelmänä. Tämä ei kuitenkaan tarjonnut keskustelualustaa vaan toimi linkistä 

nähtävänä lisämateriaalina. (Kontio 2018.) 

Kaupunkisuunnitteluun liittyvässä tonttimarkkinoinnissa on hyödynnetty Flikker-kuvien 

jakamispalvelua sekä käytetty kaupungin Facebook- ja Instagram-kanavia markkinoin-

tiin. Vastuullisena tahona toteutuksessa on ollut viestintä. Kaupunkisuunnittelu on vain 

tarjonnut materiaaleja ilmakuvien ja kaavamateriaalien muodossa. (Kontio 2018.) 

Twitterissä ei ole ollut kaupunkisuunnittelun suoria tiedotteita tai uutisia. Porvoo ei kau-

punkina muutenkaan löydy Twitteristä, pois lukien ylimmän johdon omat tilit, joiden 

kautta jotkin tapahtumat ja hankkeet ovat saaneet näkyvyyttä myös kaupunkisuunnitte-

lun osalta. (Kontio 2018.) 

3.4.2 Porvoolaisten yleiset Facebook-ryhmät 

Suurimpia ja eniten käytettyjä sosiaalisen median kanavia Porvoossa ovat yleiset por-

voolaisten ryhmät Facebook-ryhmät: Porvoolaiset ja Porvoolaisille. Näissä ryhmissä jae-

taan Porvoo-aiheista materiaalia niin valokuvien kuin uutisten muodossa. 
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Myös kaupunkisuunnittelun aiheet nostattavat ajoittain runsaasti keskustelua näissä ryh-

missä. Ne toimivat siten julkisen keskustelun alustana, josta myös kaupunkisuunnittelu 

voi kuunnella kaupunkilaisten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista ilman virallista osallis-

tumista keskusteluun. (Kuva 13.) 
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Kuva 13. Esimerkki keskustan kehittämisen aiheuttamasta keskustelusta Facebookin Porvoolai-
set-ryhmässä. 



22 

  

4 Kysely kaupunkikehityksen henkilöstölle 

Osana tätä työtä toteutettiin kysely kaupunkikehityksen henkilöstölle sosiaalisen median 

hyödyntämisestä kaupunkisuunnittelussa. Kyselyllä pyrittiin saamaan kuvaa Porvoon 

näkemyksistä sosiaalisen median käyttämiseksi kaupunkilaisten osallistamisessa kau-

punkisuunnitteluun. Lisäksi haluttiin tietää, onko henkilöstö kiinnostunut seuraamaan 

kaupunkisuunnittelua sosiaalisen median kanavista ja miten isolla resurssilla kaupunki-

suunnittelun tulisi osallistua sosiaalisen median käyttämiseen. 

4.1 Kyselyn toteutus 

Kysely toteutettiin Google Forms -kyselylomakkeella Porvoon kaupunkikehityksen hen-

kilöstölle, joka toimii kaavoituksen parissa. Kysely lähetettiin sähköpostitse linkkinä jou-

lukuussa 2018 ja siihen annettiin kaksi viikkoa vastausaikaa. Yhteensä kyselyn vastaan-

ottajia oli 51 henkilöä, ja siihen saatiin 23 vastausta, joista yksi oli tyhjä. 

Alun perin kysely oli tarkoitus tehdä koko kaupungin kattavana Team Porvoo -sovelluk-

sen kautta. Team Porvoo -sovellus on kaupungille hankittu älypuhelinsovellus, jota voi-

daan käyttää asukkaiden mielipiteiden keräämiseksi eri teemoista. Viestintäyksikkö kui-

tenkin katsoi, että tämän tapainen kysely ei ole sovelias sille alustalle, joten kysely tehtiin 

vain sisäisesti kaupunkikehitysyksikössä Google Forms -kyselylomakkeella. 

4.2 Kyselyn sisältö 

Kysymyksiä oli kyselyssä seitsemän. Niillä pyrittiin saamaan selville, mitkä toimet sosi-

aalisen median käytössä olivat vastaajien mielestä tärkeimpiä, ja miten paljon resursseja 

sosiaalisen median hyödyntämiseen osallistamisessa tulisi käyttää sekä mihin sosiaali-

sen median kanaviin olisi hyvä osallistua. 

Kysymykset 

Jatka lausetta: Tulisiko kaupunkisuunnittelun sosiaalisessa mediassa… 

o Olla jatkuvasti läsnä ja keskustelussa mukana. 
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o Tiedottaa kaavoista ja muista suunnitelmista kaupungin kanavissa.  

o Tuottaa päivityksiä ja kuvamateriaalia kaupungista ja ajankohtaisista ai-
heista. 

o Muodostaa oma keskusteluryhmä asian ympärille. 

o Muu vaihtoehtoinen teksti. 

Millainen sisältö olisi tärkeintä kaavoituksen osalta? 

Kuinka paljon resursseja tulisi sosiaaliseen mediaan mielestäsi käyttää kaupunkisuun-

nittelussa? 

Mihin kanaviin kaupunkisuunnittelun tulisi mielestäsi osallistua? 

Seuraisitko sinä henkilökohtaisesti, jos kaupunkisuunnittelu tuottasi itsenäistä sisältöä 

sosiaaliseen mediaan? 

Pitäisikö asukkaiden osallistamisessa pyrkiä siirtymään sähköisiin menetelmiin kaavoi-

tuksen osalta? 

Muuta palautetta tai ideoita sosiaalisen median hyödyntämiseksi kaavoituksessa ja kau-

punkisuunnittelussa. 
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4.2.1 Toiminta sosiaalisessa mediassa 

 

Kuva 14. Vastaukset kysymykseen pylväinä 1 

Ensimmäisessä kysymyksessä tuli valita jatkoja lauseelle ”Tulisiko kaupunkisuunnittelun 

sosiaalisessa mediassa…”. Vaihtoehdot olivat 

• Olla jatkuvasti läsnä ja keskustelussa mukana. 

• Tiedottaa kaavoista ja muista suunnitelmista kaupungin kanavissa.  

• Tuottaa päivityksiä ja kuvamateriaalia kaupungista ja ajankohtaisista ai-
heista. 

• Muodostaa oma keskusteluryhmä asian ympärille. 

• Muu vaihtoehtoinen teksti. 

Vaihtoehdoista pystyi valitsemaan useamman vaihtoehdon. 

Kysymyksellä (kuva 14) pyrittiin samaan vastaus siihen, millaisia rooleja kaupunkisuun-

nittelun tulisi ottaa sosiaalisessa mediassa. Vastauksista nähdään, että ehdottomasti en-

sisijaiseksi tarkoitukseksi sosiaaliselle medialle nähtiin tiedottaminen. Melkein kaikki vas-

tanneet näkivät, että tiedottaminen olisi jotain, mitä kaupunkisuunnittelun tulisi tehdä so-

siaalisessa mediassa. Tiedottamisen lisäksi noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että 

kaupunkisuunnittelun tulisi myös tehdä yleisempiä päivityksiä ja tuottaa kuvamateriaalia 
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sosiaaliseen mediaan. Sen sijaan jatkuva keskustelu tai oma ryhmä ei ollut vastaajien 

mielestä kaupunkisuunnittelulle sopiva tehtävä. 

4.2.2 Sisältö sosiaalisessa mediassa 

 

Kuva 15. Vastaukset kysymykseen 2 ympyrädiagrammina 

Toisessa kysymyksessä annettiin valittavaksi vaihtoehtoja kysymykseen ”Millainen si-

sältö olisi tärkeintä sosiaalisessa mediassa kaavoituksen osalta?” Vaihtoehdoista pystyi 

valitsemaan vain yhden, ja ne olivat 

• Tiedot nähtävillä olevista kaavoista ja suunnitelmista  

• Tulevaisuuden ajatukset ja visiot 

• Kuvat kaupungista ja suunnitelmista  

• Tiedotteet suunnitteluun liittyvistä tapahtumista 

• Keskustelu aiheesta  

• Muu vaihtoehto. 

Kysymyksellä pyrittiin saamaan kuvaa siitä, mikä on kaikkein tärkeintä eri hyödyntämi-

sen mahdollisuuksista ja mihin sisältöön kannattaa keskittyä sosiaalisen median hyödyn-

tämisessä. 
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Vastauksista nähdään (kuva 15), että tärkein on kaupunkisuunnittelun perustoiminto, eli 

tiedot nähtävillä olevista kaavoista ja suunnitelmasta. Kuitenkin myös joka viides vastaa-

jista piti tapahtumista tiedottamista tätä tärkeämpänä, ja muutama valitsi myös keskus-

telun sekä tulevaisuuden ajatukset ja visiot. 

4.2.3 Resurssien käyttö sosiaaliseen median sisällöntuotantoon 

 

Kuva 16. Vastaukset kysymykseen 3 pylväsdiagrammina 

Kysymyksellä 3 pyrittiin selvittämään, kuinka tärkeänä sosiaalisen median käyttö voi-

daan nähdä, kun hyväksytään, että sosiaalinen media myös kuluttaa resursseja. Kysy-

myksessä arvioitiin resurssitarvetta yhdestä kymmeneen. Yksi tarkoitti, että resursseja 

ei tarvita lainkaan ja kymmenen tarkoitti yhtä henkilötyövuotta. 

Vastaukset (kuva 16) hajosivat tasaisesti koko vastausskaalalle lukuun ottamatta suu-

rimpia määriä. Näin ollen vastaukset painottuvat pienempään päähän. Reilu viidesosa 

vastaajista ei nähnyt resurssien käyttöä lainkaan tarpeelliseksi. Reilu puolet vastaajista 

sijoittui keskivaiheille. Muutama vastaaja näki tarpeen jopa sitä suurempana. Vastauk-

sista voidaan todeta, että kokonaista henkilötyövuotta ei voida nähdä tarpeellisena re-

surssina sosiaalisen median käyttöön vaan korkeintaan puolen henkilön resurssi voi-

daan nähdä tarpeellisena. Havaittavissa on myös näkemyksiä, että resursseja ei tulisi 

käyttää sosiaaliseen mediaan ollenkaan. 
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4.2.4 Kaupunkisuunnittelulle sopiva sosiaalisen median kanava 

 

Kuva 17. Vastaukset kysymykseen 4 pylväsdiagrammina 

Kysymyksellä 4 pyrittiin kartoittamaan, mihin sosiaalisen median kanaviin kaupunkisuun-

nittelun tulisi keskittyä. Vaihtoehtoina olivat suurimmat sosiaalisen median kanavat Fa-

cebook, Instagram, Twitter ja Youtube. Vastauksista (kuva 17) nähdään selvästi, että 

Facebook nähtiin tärkeimpänä kanavana. Lisäksi Twitterin näkee reilu puolet vastaajista 

hyvänä vaihtoehtona. Instagramin sekä Youtuben kannatus on selkeästi vähäisempää.  

4.2.5 Kaupunkisuunnittelun asiasisältöjen kiinnostavuus 

 

Kuva 18. Vastaukset kysymykseen 5 ympyrädiagrammina 
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Kysymyksellä 5 pyrittiin selvittämään, olisivatko vastaajat itse kiinnostuneita kaupunki-

suunnittelun tekemästä sisällöstä. Vaihtoehtoina oli hyvin jyrkkä jako kyllä, ei ja ehkä. 

Vastaajista puolet näkisi Porvoon kaupunkisuunnittelun olevan kiinnostavuudeltaan sitä 

luokkaa, että he henkilökohtaisesti seuraisivat sen tuottamaa sisältöä. 13 prosenttia vas-

taajista ei olisi lainkaan kiinnostunut seuraamaan kaupunkisuunnittelua (kuva 18). 

4.2.6 Sähköinen osallistaminen 

 

Kuva 19. Vastaukset kysymykseen 6 pylväsdiagrammina 

 

Kysymyksellä 6 pyrittiin avaamaan laajemmin sähköisten menetelmien suosiota osallis-

tamisen menetelmänä. Vastauksen pystyi antamaan skaalalla yhdestä kymmeneen. 

Yksi tarkoitti, että tulee pysyä perinteisissä menetelmissä ja kymmenen, että tulee siirtyä 

sähköisiin menetelmiin. Perinteisiä menetelmiä vastaajista tuki vain kolme vastaajista. 

Loput vastaajista olivat joko voimakkaasti siirtymisen puolesta tai siltä väliltä. Näin voi-

daan todeta, että siirtyminen sähköisiin menetelmiin nähdään pääosin hyvänä muutok-

sena (kuva 19). 
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4.2.7 Muu palaute 

Viimeisenä kysymyksenä annettiin mahdollisuus antaa vapaata palautetta tekstikentällä. 

7 vastaajista jätti palautetta. Kaksi vastaajista halusi korostaa, että erityisesti merkityk-

sellisissä hankkeissa tulisi hyödyntää sosiaalista mediaa. Toiset kaksi vastausta huo-

mioi, että sosiaalinen media on haastava keskustelualusta ja että keskustelu vaatii mo-

derointia. Yhdessä vastauksessa huomioitiin, että keskustelu on jo sosiaalisessa medi-

assa. Yhdessä vastauksessa toivottiin kuvia ja havainnollistuksia vangitsemaan katseita 

ja toisessa vuosittaisia visiointitapahtumia, joita ennen ja jälkeen voisi käydä sosiaali-

sessa mediassa keskustelua aiheesta. 

4.3 Yhteenveto 

Kysymyspatteristo vahvisti sitä, mikä näkyy muiden kaupunkien ratkaisuissa ja kuinka 

he hyödyntävät sosiaalista mediaa. Tiedottaminen perustoimintona on sydän toimin-

nalle, ja se nähdään selkeästi tärkeimpänä toimintona. Isompi murros työtapaan tai laa-

jempi sosiaalisen median käyttö keskustelun välineenä sai vähemmän kannatusta. Toi-

minnan siirtyminen sähköisiin menetelmiin nähtiin hyvänä ja erityisesti Facebook alus-

tana nähtiin toimivana. Resurssien määrä sosiaalisen median hyödyntämiseen jakoi aja-

tuksia. Henkilökohtaisesti vastaajat olisivat kiinnostuneita seuraamaan sosiaalisen me-

dian kautta Porvoon kaupunkisuunnittelua.  

5 Suunnitelma sosiaalisen median hyödyntämisestä kaupunkisuunnitte-
lussa 

Porvoon kaupungin viestinnän sosiaalisen median strategiassa vaaditaan yksiköitä laa-

timaan suunnitelma sosiaalisen median käytöstä, jos sosiaalista mediaa halutaan itse-

näisesti hyödyntää. Tämä suunnitelma on laadittu tätä itsenäistä käyttöä varten ja siitä 

on keskusteltu kaupunkisuunnittelun yksikön sisällä ja viestinnän kanssa. Lopullista hy-

väksyntää suunnitelmalle ei kuitenkaan ole viestinnältä haettu. 

Suunnitelmassa asetetaan tavoitteet, käsitellään kohderyhmät, pohditaan materiaali, 

tyyli ja arviointi. Lisäksi mietitään, kuka viestintää tekee ja miten heidän kouluttamisensa 

hoidetaan. 
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5.1 Raamit 

Porvoon kaupungin viestinnän sosiaalisen median strategia ja ohjeistus asettaa raamit 

suunnitelmalle sosiaalisen median hyödyntämisestä kaupunkisuunnittelussa. Porvoon 

kaupungilla viestintä vastaa sosiaaliseen mediaan menevästä sisällöstä ja on siten ra-

jannut eri yksiköiden osalta, miten sosiaalista mediaa tulisi käyttää. Kaupungilla on käy-

tössä matkailulle omat sosiaalisen median kanavat ja kaupungin muille toiminnoille omat 

yhteiset sosiaalisen median kanavat. 

Pääsääntönä tällä hetkellä on se, että sosiaalisessa mediassa käytetään Porvoon yleistä 

tiliä Facebookin ja Instagramin osalta. Käyttöoikeuksia voi näihin tileihin saada, mutta 

niiden käyttöön pitää olla suunnitelma sekä käydä keskustelua viestien sisällöstä vies-

tinnän kanssa ja saada koulutus tekemiseen. Twitteriä voidaan käyttää henkilöprofiilein, 

joiden puitteissa voidaan toimia vapaammin. Kaupungin kanavissa päivitykset tulee tuot-

taa pääosin kaksikielisesti: suomeksi ja ruotsiksi. 

Näitä nykyisiä toimintasääntöjä on tarkoitus noudattaa myös kaupunkisuunnittelun 

omassa sosiaalisen median käytössä seuraavassa tarkemmin esiteltävän sosiaalisen 

median käytön suunnitelman mukaan. 

5.2 Tavoitteet 

Porvoon kaupunkisuunnittelun tavoitteena on ottaa käyttöön sosiaalinen media siten, 

että se toimii jatkuvana työvälineenä, jolla ensisijaisesti tarjotaan asukkaille tietoa kau-

punkisuunnittelun työhön liittyvistä aiheista ja toissijaisesti osallistetaan kaupunkilaisia 

erityisen merkittävissä hankkeissa ja kaavoissa. 

5.3 Kohderyhmät 

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti porvoolaiset asukkaat, jotka ovat kiinnostuneita kau-

punkisuunnittelusta. Osana toteutusta voidaan tulevaisuudessa tuottaa sisältöä myös 

kohdennetummin yksittäisiin hankkeisiin vain kyseisen alueen asukkaille. Lisäksi yrityk-
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set ja muut kaupunkisuunnittelun yhteistyötahot niin kaupungin sisältä kuin ulkopuolella-

kin voisivat sosiaalisen median kautta pysyä ajan tasalla kaupunkisuunnittelun hankkei-

den edistymisestä. 

5.4 Materiaali 

Materiaali on kaupunkisuunnittelun muun työn osana tuotettavaa kuva- ja tekstimateri-

aalia sekä mahdollisesti aiheeseen liittyviä artikkeleita ja uutisia. Erityisesti keskeisten 

alueiden osayleiskaavassa pyritään antamaan mahdollisuus seurata projektin etene-

mistä myös sosiaalisesta mediasta. Tavoitteena on tiedottaa kaavaprosessista, selvityk-

sistä ja tapahtumista. Sosiaaliseen mediaan voidaan tuottaa erityismateriaalia, mutta re-

sursseja ei siihen erityisesti kohdenneta. Olemassa olevia materiaaleja voidaan joutua 

muokkaamaan niiden sovittamiseksi alustojen toiminnollisuuksiin. 

5.5 Tyyli 

Sosiaalisen median tyyli pyrkii olemaan vapaampi kuin muussa viestinnässä. Kuitenkin 

asiasisällössä ja aiheissa pysyen. Mahdollinen huumori tai muu vapaampi viestintä tulee 

pohtia tarkemmin ja mahdollisesti hyväksyttää yhteistyössä viestinnän kanssa. Viestin-

nän tulee kuitenkin olla sujuvaa, eikä viestejä tule liikaa hioa, jotta viestintä tuntuu aidolta. 

5.6 Arviointi 

Sosiaalisen median viestintää tulee tarkastella ajoittain taaksepäin. Hyvä sääntö olisi 

puolivuosittain katsoa viimeisten kuuden kuukauden osalta tehdyt toimet eli 

• tarkastaa millaisia päivityksiä on tehty 

• tarkastaa miten usein päivityksiä on tehty 

• tarkastaa millaisilla viesteillä päivityksiin on vastattu 

• seurata seurannan kehitystä ja mitä reaktioita päivitykset tuottavat.  

Tulosten pohjailta mietitään, mitä voidaan parantaa ja mitä muutoksia tai uusia asioita 

voidaan kokeilla tulevaisuudessa. 
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5.7 Vastuuhenkilöt 

Sosiaalisen median käyttö painottuu aluksi erityisesti yleiskaavaan ja siten sitä johtaa 

yleiskaavapäällikkö, mutta työtä tehdään kaupunkisuunnittelusta koostetussa ryhmässä 

jatkuvana jokaviikkoisena toimintana. Viestinnästä tulee keskustella joka viikko osana 

yksikköpalaveria ja pohtia tulevan viikon toimet. Jos osalliset ja muut kaupungin asuk-

kaat seuraavat joukoin viestinnän kanavia ja toiminta laajenee, tulee henkilöresurssia 

tarkastella tarkemmin. 

5.8 Koulutus 

Sosiaalisen median käytön koulutusta saadaan viestinnältä ja ulkopuolisista kaupallisista 

koulutuksista. Osa kaupunkisuunnittelu henkilöstöstä on jo käynyt Twitter-koulutuk-

sessa. Osaamista tulee päivittää, jos alustaa tai toimintatapaa muutetaan. Sosiaalinen 

media on jatkuvassa muutoksessa, joten uusien ominaisuuksien hallinta vaatii säännöl-

listä koulutusta ja osaamisen päivittämistä. 

6 Toteutusesimerkki sosiaalisen median hyödyntämisestä kaupunki-
suunnittelussa 

Tässä työssä on laadittu yksi toteutusesimerkki siitä, kuinka kaupunkisuunnittelu voisi 

hyödyntää sosiaalista mediaa Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa. Toteutus-

esimerkki perustuu kaupunkisuunnittelun sisäisiin ja viestinnän kanssa käytyihin keskus-

teluihin. Esimerkkiä voidaan toteuttaa sellaisenaan tai siitä voidaan ottaa ideoita toteu-

tukseen. 

6.1 Kanavat 

Toteutusesimerkin pääkanavana toimii yleiskaavapäällikölle luotu Twittertili, jonka päivi-

tyksistä vastaa tehtävään määrätty ryhmä. Esimerkissä ei eritellä viestejä kaupungin 

yleisiin kanaviin Facebookin ja Instagramin osalta. Näihin tulisi kuitenkin osana viestintää 

saada tärkeimmät viestit näkyviin. 
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6.2 Osayleiskaavan osallistaminen 

Yksi Porvoon kaupunkisuunnittelun merkittävimmistä hankkeista seuraavina vuosina on 

Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavan päivittäminen. Esimerkissä osana sitä ote-

taan Twitter käyttöön ja osayleiskaavaprosessin kulusta viestitään siellä.  

Esimerkissä käydään läpi, miten teoriassa Twitterin aktiivinen käyttäjä, joka on kiinnos-

tunut Porvoon kaupunkisuunnittelusta, voisi osallistua yleiskaava prosessiin Twitterin vä-

lityksellä. 

6.2.1 Aloitus 

Osayleiskaavaprosessi käynnistyy osana Porvoon kaupungin strategiatyötä ja siitä ker-

toivat niin kaupunginjohtaja kuin apulaiskaupunginjohtajakin Twitterkanavillaan. Uutena 

Twitter-viestijätulokkaana on yleiskaavapäällikkö ja hänen Twitter-tilinsä, jonka ensim-

mäiset päivitykset uudelleen tviitataan ja sieltä Porvoon asukas Pekka Porvoolainenkin 

saa huomata kyseisen kanavan auenneen. Pekka päätti kaupungin kehityksestä kiinnos-

tuneena ruveta seuraamaan tiliä. 

6.2.2 Selvitykset 

Yleiskaavapäällikön Twittertilin päivitykset jatkuvat strategiatyön jälkeen kertoen selvi-

tyksistä, joita tehdään osana yleiskaavoitusta. Yksi näistä selvityksistä on liikenneselvi-

tys koko Porvoosta. Pekka Porvoolainen huomaa selvityksen Twitter-virrassaan ja kiin-

nostuneena tutkii sitä. Hän haluaa huomauttaa, että pyöräliikennettä ei ole selvityksessä 

korostettu strategian mukaisella tavalla. Hän vastasi yleiskaavapäällikön viestiin ja saa-

kin nopeasti tietää, että pyöräliikenteestä on laadittu aivan oma taustaselvitys.  

6.2.3 Luonnos 

Luonnosvaiheen tultua julki Pekka Porvoolainen huomaa Twitter-virrassaan siitä ilmoi-

tuksen ja tykkää siitä havaitessaan, että asiat Porvoossa etenevät mallikkaasti. Hän ja-

kaa myös päivityksen omille seuraajilleen, ja nyt myös Pekan ystävä Matti huomaa 

osayleiskaavaluonnoksen tulleen julki. Matin naapuriin on yleiskaavassa asetettu täy-
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dennysrakentamista entiselle teollisuusalueelle. Mattia kuitenkin harmittaa, että kaava-

muutoksella viheryhteys läheiseen metsään katkeaa rakentamattoman teollisuustontin-

läpi. Matti vastaa päivitykseen mielipiteensä, ja siihen vastataan asiallisesti kommentilla 

”hyvä huomio, voidaan tutkia viherkäytävän vetämistä teollisuusalueen läpi”. Viesti saa 

huomiota myös muilla Twitter-käyttäjillä, ja sitä jaetaan useita kertoja. 

6.2.4 Työpaja 

Yleiskaavaluonnoksen jälkeisestä työpajasta tiedotetaan Twitterissä. Pekka huomaa il-

moituksen ja osallistuu tapahtumaan. Tapahtumalle on perustettu oma Twitter-hashtag 

ja sitä kautta keskusteluun voi myös osallistua etänä. Tilaisuudessa iso vihainen maan-

omistaja ottaa dominoivan roolin ja vie koko keskustelun kohti yhtä pientä aluetta kes-

kusta alueen reunalla. Pekka ei uskalla osallistua keskusteluun, mutta hänellä on idea 

siitä, miten asia voitaisiin ratkaista. Pekka tviittaa hashtagillä varustettuna oman ideansa. 

Se pulpahtaa kaikkien näkyviin näytöllä kulkevaan Twitter-virtaan kaikkien nähtäville. 

Sieltä useat muut huomaavat idean hyväksi ja käyvät tykkäämässä siitä. Vihainen maan-

omistajakin huomaa tviitin ja sen tykkäykset ja ymmärtää menneensä liian pitkälle. Hän 

ehdottaa kompromissia tviitin mukaisesti. Kaavoittajakin huomaa idean mahdolliseksi ja 

lupaa viedä sen ehdotukseen. 

6.2.5 Ehdotus 

Kun osayleiskaavaehdotus asetetaan nähtäville, on yleiskaavapäällikkö saanut jo yli tu-

hat seuraajaa. Kaava saa paljon huomiota Twitterissä, ja sen muutokset saavat sekä 

kiitosta sekä kritiikkiä. Keskustelu ja mielipiteet vaihtuvat, ja sen seurauksena kaavaan 

tehdään vielä pieniä muutoksia. 

6.2.6 Hyväksyminen 

Ehdotus hyväksytään ja siitä käydään pitkä keskustelu valtuustosalissa. Keskustelua 

seuraa myös Pekka kotoaan Youtuben livestreamista ja keskustelee myös itse samaan 

aikaan Twitterissä asian hashtagillä. Kaava hyväksytään äänestyksen jälkeen ja Twitte-

rissä käydään asiasta vielä jälkipuintia niin kommentoiden Itä-Uusimaan uutista, kuin le-

vittäen epäilyjä siitä, mahtavatko hyvät kaavan tavoitteet toteutua vai jäädä unelmiksi. 
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7 Yhteenveto 

Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia kaupunkilaisten osallistamiseen kaupunki-

suunnittelussa. Tässä työssä on käyty läpi sosiaalisen median teoriaa, eri kanavia, eri-

laisia toimintamalleja sekä toteutusesimerkkiä Porvoon kaupunkisuunnittelussa. 

Sosiaalisen median kanavat kehittyvät ja jatkavat nopeaa muutostaan maailmassa. Kau-

punkisuunnitteluun kannalta hyödyllisenä välineenä näkyivät erityisesti Twitter ja Face-

book. Toimijoille, jotka keräävät paljon seuraajia, vaikuttaisi Twitter olevan toimivin vaih-

toehto. Seuraajien kerääminen ei kuitenkaan ole helppoa, joten myös osallistuminen jul-

kisena toimijana Facebookin valmiisiin ryhmiin voisi olla mahdollinen tapa näkyä sosiaa-

lisessa mediassa. Myös Instagramin voi Lappeenrannan esimerkin mukaisesti saada toi-

mivaksi kanavaksi, jonka sävy pysyy helpommin myönteisenä. 

Sosiaalisten medioiden käyttö kaupunkilaisten osallistamisen välineenä ei ole etene-

mässä kuitenkaan kovin pikaisena muutoksena. Tämän työn aloittamisesta keväällä 

2018 on kulunut puolitoista vuotta, eikä Porvoon kaupunkisuunnittelu ole käyttänyt tois-

taiseksi yhtäkään sosiaalisen median kanavaa. Muutos vaatii henkilökohtaista halua 

työntekijöiltä, mutta myös johdon tukea. Lisäksi koko työyhteisön ilmapiirin tulee olla otol-

linen sosiaalisen median käyttämiseen. Opinnäytetyöhön sisältynyt kysely kuitenkin 

osoittaa, että sosiaalisen median lisäarvo tunnistetaan ainakin teoriassa. Tapa, jolla so-

siaalista mediaa tulisi kaupunkisuunnittelussa käyttää, on jopa varsin selvä vastanneille, 

ja toiminta voisi alkaa nopeastikin. Työtahti on kuitenkin niin tiivis, että sosiaalisen me-

dian lisääminen siihen voi olla liian iso kynnys sosiaalisen median käytölle, jos henkilö-

kohtaista innostusta ja erillisiä työresursseja siihen ei erikseen löydetä. 

Tämä työ tarjoaa hyvän pohjan lähteä rakentamaan sosiaalisen median käyttöä Porvoon 

kaupunkisuunnittelussa. Työ sisältää suunnitelman ja toteutusesimerkin, joilla aloittami-

sen kynnys on matalampi. Toteutusesimerkki antaa myös mallin siitä, mitä hyötyä sosi-

aalisesta mediasta olisi asukkaille. 

Sosiaalisen median käytön voi aloittaa kaupunkisuunnittelussa pienelläkin panostuk-

sella. Yksi tutkimukseni esimerkkikaupungeista oli jo lähtenyt useassa eri sosiaalisen 

median kanavassa toimimaan. Kuitenkin palatessani kaupungin sosiaalisen median ti-

leille opinnäytetyön loppupuolella, olivat tilit jo poistuneet. Tämä esimerkki osoittaa, että 

sosiaalinen media ei ole helppo viestinnän väline. Uutta toimintaa voi olla haastavaa 
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ylläpitää, jos lähdetään viestimään kaikissa sosiaalisen median kanavissa samaan ai-

kaan. Monet kaupungeista on kuitenkin jo ominut uuden työkalun toimintaansa. Onkin 

upeaa seurata, kuinka esimerkiksi Helsingin kaupunkiympäristö -tili Twitterissä palvelee 

kansalaisia monissa eri asioissa nopeasti ja sellaisella alustalla, jota ihmiset muutenkin 

arjessaan käyttävät. Toivottavasti Porvoossa päästään vielä samaan. 
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