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ESIPUHE

•   osallistuva budjetointi on osallistuvan demokratian prosessi, jossa kaupunkilaiset 
päättävät osasta kunnallisten kehittämisrahojen käyttöä. Sitä on viime 
vuosina kokeiltu pienimuotoisesti eri puolilla Suomea. espoon keskuksen 
aluekehittämisryhmä halusi kokeilla, miten osallistuva budjetointi sopisi 
asukasvuorovaikutuksen työkaluksi. 

•   Budjettipeli toteutettiin 28.8.-13.9.2015. Peli oli ohjatusti pelattavana espoo-päivänä 
ja seuraavalla viikolla asukaspuiston asukaskahvilassa. Verkossa se oli auki 2 viikkoa. 

•   Peliä pelasi 160 henkilöä ja puiston hankinnat toteutetaan eniten kannatusta 
saaneiden vaihtoehtojen pohjalta. Pelin yhteydessä pidetyissä asukaskohtaamisissa 
konkretisoitui ihmisten kiinnostus omaa asuinaluettaan ja sen kehittämistä kohtaan. 
Pelissä eniten kannatusta saaneet valinnat toteutetaan perusparannuksen aikataulun 
mukaisesti. uusittu asukaspuisto on käyttövalmiina syksyllä 2016. 
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•   työ saatiin aikaan nopeassa aikataulussa hyvällä yhteistyöllä virkamiesten, 
paikallisen korkeakoulun, konsultin ja asukkaiden välillä, ja sen tulokset tulevat 
suoraan käyttöön. Peli suunniteltiin kiinteässä yhteistyössä puistosuunnittelun 
kanssa ja aluekehittämisryhmän jäsenten asiantuntijuutta hyödynnettiin pelin 
toteuttamisessa sekä viestinnässä ja markkinoinnissa.  

•   Pelin toteutti työryhmä, jossa toimivat jani Päivänen, tommi kärki,  
jokke katajamäki ja ari kujala WSP:ltä sekä jyrki Vanamo Steep Interactivestä. 
työtä ja pelinrakennusta ohjasivat Mikko kivinen (espoon keskus-projekti/tekninen 
ja ympäristötoimi), tuija Norlamo-Saramäki (Perhe- ja sosiaalipalvelut/Sosiaali- ja 
terveystoimi), kai Fogelholm (esikunta/tekninen ja ympäristötoimi), heli enberg 
(tekninen keskus/tekninen ja ympäristötoimi) sekä Soile juujärvi ja anna-leena 
Mutanen laurea-ammattikorkeakoulusta. 

Mikko kivinen
espoon keskuksen projektinjohtaja
espoon kaupunki
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POHJATYÖT
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mITÄ TEHTIIN?

Viestintä ja 
markkinointi – 

toimiva yhteistyö

Budjetointipelin 
suunnittelu 
yhteistyössä 

puistosuunnittelun 
kanssa

Loppuraportti
+

Ideariihi kaupungin 
kanssa: Sovellukset 

muualla

Budjetointipeli 
netissä

Budjetointipeli 
”livenä”

Suvelan osallistavan 
budjetoinnin konsepti; 

kaupungin eri 
vastuutahojen vahvalla 

sitoutumisella!
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mIKÄ OSALLISTUVA BUDJETOINTI?

•   osallistuva budjetointi on demokraattisen päätöksenteon ja osallistuvan 
demokratian prosessi, jossa kaupunkilaiset päättävät osasta kunnallisen tai muun 
julkisen budjetin käyttöä

•   Mahdollisuus tunnistaa, keskustella ja priorisoida julkisten varojen käyttökohteita, 
sekä valtaa osallistua todellisiin päätöksiin.

•   kokeilut eri puolilla maailmaa ovat osoittaneet, että osallistamalla kansalaisia 
budjetointiin voidaan 

→ tehdä julkisten rahojen käytöstä tasa-arvoisempaa 
→ lisätä hallinnon läpinäkyvyyttä
→ ja samalla nostaa osallistumisen astetta.
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SUVELAN OSALLISTUVAN 
BUDJETOINNIN KONSEPTI

•   osallistuva budjetointi on luonteva osa kokeilukulttuuria: suurten ja hitaiden 
rakenneuudistusten sijaan kokeillaan rohkeasti uutta ja tehdään ripein ottein yhdessä

•   uuden budjetointikonseptin soveltaminen kaupungissa kannattaa aloittaa 
pienehköllä paikallisella hankkeella

•   haluttiin toteuttaa nettipohjaisen pelin avulla, koska 
→ sähköiset palvelut ovat yhä laajemmin kaikkien käytössä
→ pelaaminen on kaikenikäisiä kiinnostava, visuaalinen ja aktiivinen tapa ottaa  

kantaa 
→ pelimuoto mahdollisti sovelluksen nopean toteuttamisen
→ välinettä on helppo levittää sosiaalisen median kautta 
→ soveltaminen myöhemmin muille alueille tai muuntyyppisiin kohteisiin on  

vaivatonta
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KOHTEENA SUVELAN ASUKASPUISTO

•   espoon keskuksen alueella asukkaiden osallistuminen eri hankkeisiin on jäänyt 
hyvistä yrityksistä huolimatta usein matalaksi

→ kehitystyöhön ja vuorovaikutukseen halutaan löytää uusia kiinnostavia 
toimintamalleja

→ osallistuva budjetointi on yksi näistä

•   Suvelan asukaspuiston uusiminen todettiin hyväksi kohteeksi budjetointikokeiluun,  
     koska 

→ Puisto on pinta-alaltaan suppea, sijainniltaan keskeinen ”kolmas paikka” eli 
sosiaalisuutta edistävä julkinen tila

→ Suunnittelijat olivat juuri määrittelemässä vaihtoehtoja viimeistelyä ja hankintaa 
varten

→ hanke siirtymässä rakentamisvaiheeseen 2015-16, joten pilotti tuottaa nopeasti 
näkyviä tuloksia 
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VIESTINTÄ JA mArKKINOINTI
•   Viestinnässä haluttiin korostaa, että kokeiluun osallistuminen on helppoa ja hauskaa, 

pääviestiksi sovittiin:

→ ”Minkälaisia kalusteita ja toimintoja haluaisit Suvelan uuteen asukaspuistoon? 
Suositaanko pihapelejä vai koristellaanko asfalttipinnat ornamenteilla? Suvelan 
asukaspuiston parantaminen on alkamassa. espoo-päivänä 29.8. voit osallistua 
paikan päällä työpajassa puiston viimeistelyyn ja hankinnoista päättämiseen! 
osallistuvassa budjetoinnissa voit antaa aloitteita, priorisoida niitä ja ottaa 
kantaa, mihin yhteiset rahat käytetään.”
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•   Paikallisia viestintäkanavia käytettiin laajasti hyväksi:
 

→ www.espoopaiva.fi
→ espoon sosiaalisen median kanavat: Facebook, twitter
→ keski-espoo -lehti
→ From espoo with love -tapahtuman viestintäkanavat
→ Viestintä kaupunginosan taloyhtiöihin, asukaspuistoon ja ilmoitustauluille, 

Suviksen työväenopistolle, uuden kappelin lastenohjaajille, kirstin koululle, 
alueen päiväkoteihin, kiinteistöjen isännöitsijälle VVo:lle, espoon asunnoille 
ja Suvelan kiinteistöpalveluille (SkIPa) sekä muiden paikallisten kontaktien 
kautta.
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TILAISUUDET - 
BUDJETOINTIPELI LIVENÄ

•   Budjetointipeli vietiin kansalaisten käytettäväksi paikan päällä 

→ kauppakeskus entressessä espoo-päivänä 29.8.2015
→ Suvelan asukaspuiston väliaikaisissa tiloissa kirstin koululla maanantaina 

31.8.2015

•   yhdessä pelattaessa ja käyttäjiä neuvoessa saatiin hyödyllisiä kommentteja 

→ puiston suunnitteluun 
→ budjetointipelin kehittämiseen
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PELIN SUUNNITTELU

•   yhteistyössä työryhmän, suunnittelijoiden ja ohjelmistoyrityksen kesken luotiin pelin 
konsepti, jossa määriteltiin pelin tavoitteet ja säännöt

•   konseptia ja luotua sovellusta voidaan jatkossa soveltaa muissa hankkeissa 
kustannustehokkaasti

•   tunnistettiin 7 kohdetta (kohteet 1-7), joissa tehtävillä ratkaisuilla olisi vaikutusta 
kokonaiskustannuksiin sekä yksi kohde (kohde 8, puistopuut), jolla ei ollut 
kustannusvaikutusta, mutta josta haluttiin myös selvittää asukkaiden näkemys
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•   Selvitettiin näihin kohtiin soveltuvat vaihtoehdot sekä niiden hankintahinnat

•   Päätettiin, että budjetointitehtävässä annetaan kattosumma, joka sopivasti rajaa 
mahdollisia valintoja

→ Mikäli käyttäjä valitsisi kaikkiin kohteisiin kalleimman vaihtoehdon, hinnaksi 
tulisi 43 800 euroa

→ Päädyttiin siihen, että sopiva kattosumma budjetointitehtävään olisi  
40 000 euroa
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SUUNNITTELIJAN
KONKrEETTISET VALINNAT  

→  PELILAUTA
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Viheralueen 
käsittely:
Metsäinen nykytila / 
avoin nurmipinta

Uudet
puistopuut:
Mongolian- 
vaahteroita /
omenapuita

Puistoliikunta:
Pelkistetyt tangot ja 
seniorilaite /
Voimailulaitteet 
nuoremmille

Asfalttipihan 
käsittely:
ornamentti- 
maalaus ja
pihapelikenttiä /
ei mitään

Leikkialueen 
kalusteet:
Neljä vaihtoehtoa 
kalusteryhmäksi

Piknik-alueen kalusteet
kolme vaihtoehtoa 
kalusteryhmäksi

Pingis:
kyllä / ei

Grilli:
kyllä / ei

6

8

1

7

2

3

5 4
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BUDJETOINTIPELI

Valitaan puiston eri alueiden kalusteet 
vaihtoehdoista. käytetty rahamäärä päivittyy 
valintojen mukaisesti. Suurenna kuvaa 1.

jäljelle jäävien rahojen käyttöehdotus 
sekä käyttäjän yleistiedot. 
Suurenna kuvaa 2.
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TULOKSET
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KETKÄ PELASIVAT BUDJETTIPELIÄ?
•   Pelaajia oli runsaan kahden viikon aukioloaikana yhteensä 160 henkilöä

•   Sukupuoli: 

→ Naisia ja tyttöjä 71 %
→ Miehiä ja poikia 29 %

•   lapset ja nuoret saavutettiin hyvin mm. asukaspuiston työntekijöiden avulla

•   Postinumeron perusteella Suvelan asukkaat vastasivat aktiivisesti, mutta myös 
muualta espoosta runsaasti vastauksia
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PELAAJIEN VALINNAT

1. PuIStolIIkuNta

Ruotsalaisen haGSin kotimaisesta 
teräksestä valmistama kuntoilulaitesarja 
sai 56 % äänistä. 

kotimainen Carousel oy:n 
kuntoilulaitesarja sai 29 % äänistä. 

18 % ei hankkisi lainkaan kuntoilulaitteita 
puistoon.

9 276 €
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2. leIkkIalueeN kaluSteet

Saksalaisen Spiel Baun ekologinen 
laitesarja sai 36 % äänistä.

toiseksi suosituin oli ruotsalainen 
haGSin leikkivälinesarja, 32,5 % äänistä. 

kotimainen lappsetin sarja sai 16 % ja 
tanskalaisen kompanin sarja 13 % äänistä.
 

10 781 €
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3. PIkNIk-alueeN kaluSteet

Suosituin oli saksalainen Falcon puusta 
ja metallista valmistettu nelisuuntainen 
pöytäryhmä isommille ryhmille, 52 % 
äänistä. 

Falcon toinen puusta ja metallista valmis-
tettu pöytäryhmä sai 22,5 %.

Ruotsalainen puusta valmistettu perintei-
nen pöytäryhmä, valmistaja haGS, sai 
14 %.

4. GRIllI

ulkogrillien osalta kysyttiin, hankitaanko 
vai ei. Malliksi oli valittu  haGSin kes-
tävä teräksinen puistogrilli. 72 % ostaisi 
sellaisen puistoon. 

28 % ei hankkisi puistoon grilliä.

2 695 €

1 991 €
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5. PINGIS

Pingispöydäksi oli valittu ilkivaltasuojattu 
julkisten puistojen pöytä. 67,5 % 
kannatti hankintaa, loput eivät hankkisi 
pingispöytiä.

6. VIheRalueeN käSIttely

59 % oli sitä mieltä, että asukaspuiston 
nurkassa oleva viheralue tulisi pitää 
nykyisenä puistometsänä.

41 % halusi mieluummin lisää nurmipintaa 
piknik- ja oleskelualueeksi. 
 

1 747 €
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7. aSFalttIPIhaN käSIttely

83 % kannatti ratkaisua, jossa 
asfalttipihalle tehdään värimassalla 
toteutettu n. 400 m2  labyrintti, 
joka toimii sekä koristeaiheena että 
pelialustana.

loput 17 % pitäisivät asfaltin paljaana.
 

8. uudet PuIStoPuut

Mongolianvaahterat voittivat 
puistopuiden valinnassa niukoin luvuin, 
50,5 %.

kakkoseksi jäivät syötäviä omenia 
tuottavat omenapuut, 49,5 %.

6 000 €
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mIHIN mUUHUN SUVELASSA 
HALUTAAN PANOSTAA?

Parissa kohteessa asukkaiden suosikit eivät olleet kalleimpia vaihtoehtoja.  
tavallisimmista valinnoista kertyi kokonaissumma 32 490 euroa ja budjetista jäi jäljelle 
7510 euroa. Budjetin alittaneilta kysyttiin pelissä vielä: 

Mihin käyttäisit säästyneet rahat? 

Vesiliukumäki, 
vesileikkivälineet, 

uima-allas 
→ 24 vastausta

trampoliini
→ 14 vastausta
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Nuorison/
yläkouluikäisten 

liikunta
tapahtumat, talkoot 

ja tarjoilut

Valaistus, taiteilijat, 
puutarhurit

kiipeilyseinä
Sulkemisajan 

ulkopuolella käytössä 
olevat WC:t

kunnossa- ja 
ylläpito: mm. 

koirankakkaroskis
koko perheen/

aikuisten liikunta: 
koris, lentis

Pelikentälle kiinteät 
maalit ja matalat 

koripallokorit 

leikkivälineitä, 
esim. ulkoleluja, 

lumilapioita, 
haravoita, pulkkia, 
palloja ja mailoja

Istutukset: mm. 
köynnöksiä, krasseja, 

marjapensaita, 
syötäviä kasveja uusia polkupyöriä, 

kolmipyöriä, 
polkuautoja

Muita ehdotuksia:
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mITEN TULOKSET OTETAAN 
HUOmIOON?

•   Peliä suunniteltiin kiinteässä yhteistyössä puistosuunnittelun kanssa. Näin 
varmistettiin vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus. 

•   asukkaiden suosikkivaihtoehdot valittiin puistosuunnitelman viimeistelyyn.  
•   koska suosituimmista valinnoista muodostuva ”kori” alitti budjetin, pohdittiin 

muiden toivottujen parannusten toteutusmahdollisuuksia.
•   Pelaamisen yhteydessä saatiin puiston henkilökunnalta kokemukseen pohjaavia 

kommentteja, joiden pohjalta täsmennettiin puiston yläosan toimintoja. 
•   asukkaiden vapaissa vastauksissa korostunut allasmainen vesiaihe toteutuu sikäli, 

että yläpihalle suunnitellaan vesileikkipaikka. allasta ei voida toteuttaa, koska se ei 
täytä nykyisiä vesihygienianormeja. 
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•   Pelaajien ehdottama maatrampoliini ei tilantarpeensa vuoksi mahdu Suvelan 
asukaspuiston kunnostettavaan osaan. lisäksi kunnostettava alue on tarkoitettu 
lähinnä pienille lapsille. trampoliini olisi hyvä lisäys tarjontaan isommille lapsille 
ja nuorille. ehdotus pyritään toteuttamaan jatkossa Suvelan alueelle esimerkiksi 
vastapäisen parkour-puiston yhteyteen.

•   toivottu puiston valaistuksen kehittäminen pyritään toteuttamaan värivaloin, mikäli 
riittävän korkeita valaisinpylväitä on mahdollista sijoittaa alueelle.
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KOKEmUKSET PELIN KÄYTÖSTÄ 
SUUNNITTELUSSA

Helppous rohkaisee

•   Suvelan asukaspuiston suunnittelussa haluttiin kokeilla, miten osallistuva budjetointi 
sopisi vuorovaikutuksen työkaluksi. 

•   työkalun tulisi olla käytännönläheinen, helppokäyttöinen ja erilaisissa toiminnoissa 
hyödynnettävä. 

•   Pelimuoto mahdollisti sovelluksen nopean toteuttamisen. Pelin avulla saatiin 
helpolla tavalla runsaasti asukkaiden ideoita asukaspuistojen suunnitteluun. 

•   Peli koettiin palautteiden perusteella helppokäyttöiseksi ja havainnolliseksi tavaksi 
osallistua alueen kehittämiseen. Pelistä on tullut asukkailta poikkeuksellisen paljon 
kiitosta. 
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Levittäminen vaivatonta

•   Välinettä on helppo levittää sosiaalisen median kautta. 25 % pelaajista oli saanut 
siitä tiedon internetin kautta ja vain 3 % sanomalehdestä. Parhaiten tieto kuitenkin 
kulki ihmisten välisissä verkostoissa, sillä runsaat 30 % pelaajista oli saanut siitä 
tiedon perheenjäseneltä tai tutulta, kollegalta tai yhteisötyöpajasta.

Osallistumisella säästöjäkin

•   asukkaiden suosikit eivät olleet kalleimmat annetuista vaihtoehdoista. 
•   Pelin avulla saatiin kustannustehokkaasti asukkaiden ideoita parannuksista 

asukaspuistoon sekä muualle Suvelaan. Säästyneellä rahalla voidaan toteuttaa 
joitakin näistä.
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Potkua prosessiin

•   yhteistyö sekä virkamiesten kesken että virkamiesten ja asukkaiden välillä aktivoitui 
ja sai nopean aikataulun ja konkreettisen kokeiluhankkeen kautta uutta energiaa. 

•   tulokset ovat hyödynnettävissä suoraan Suvelan asukaspuiston suunnittelussa. 

Vielä ehtii kokeilla!

•   Suvelan asukaspuiston osallistuvan budjetointipeli on edelleen kokeiltavana   
31.12.2015 asti osoitteessa http://steep.fi/suvela/
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Oppia tulevaan

•   tulevissa hankkeissa osallistuva budjetointi kannattaisi toteuttaa aikaisemmassa 
vaiheessa suunnittelua, jolloin vaihtoehtoja voidaan tarjota enemmän.

•   kuitenkin pelin avulla osallistumisen tulisi onnistua, kohteesta riippuen, noin 10-20 
minuutin aikana, joten tärkeää on varmistaa, että pelaaminen on sujuvaa. 

•   Pelin helppoon käyttöön ja ymmärrettävyyteen tulee edelleen panostaa. yksi tapa 
selkiyttää pelaamista voisi olla eteneminen määrätyssä järjestyksessä, jolloin sovellus 
ohjaa pelaajaa kohti maalia.
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PeLAAjIen eHdOtUkSIA

Pelaajilta pyydettiin myös kommentteja pelimenetelmästä sekä kysyttiin, mihin 
muuhun vastaaja mielellään näkiksi sovellusta käytettävän.

→ tällaista lisää kaikkeen suunnitteluun. arkisiin paikkoihin, jossa ihmiset liikkuvat 
(bussipysäkit, kauppojen ja muiden palveluiden piha-alueet)

→ asukastalon suunnitteluun
→ Vanhoille alueille piristävä menetelmä asukkaiden aktivoimiseksi lisäämään 

yhteisöllisyyttä!
→ koulun suunnitteluun
→ kirjastojen hankintoihin
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→ espoon keskuksen jokirannan kehittämiseen
→ asukaspihoihin
→ joupinlaaksontien - joupinlaakson puiston rakentamiseen, valaisemiseen ja 

turvallisuuteen
→ Saarnilaakson/Sunan alue kaipaisi vastaavaa faceliftiä :)
→ Samantyylisissä hankkeissa ja koulujen ja päiväkotien uudistuksissa varmasti 

hyvä. Myös aikuisväestölle suunnattuna puistouudistuksia tehtäessä. 
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LIITE
BudjetoINtIPelIN ”NaPPulat” 
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1. PuIStolIIkuNtalaItteet

kulmikkaat ja pelkistetyt teräskalusteet
12626 €

Pyöreät ja värikkäät teräsputkikalusteet 
9276 €
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2. leIkkIalueeN kaluSteet

Vaaleat 
teräskalusteet 
korostusväreillä
13749 €

tummat 
teräskalusteet 
korostusväreillä
7165 €

koristeelliset ja 
luonnonväriset 
puukalusteet
10781 €

Värikkäät metalli- ja 
muovikalusteet
17615 €
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3. PIkNIk-alueeN kaluSteet

Neljään suuntaan 
istuttava piknik-ryhmä
2695 €

Vastakkain istuttava 
moderni piknik-ryhmä
1740 €

Vastakkain istuttava 
perinteinen piknik-ryhmä
762 €
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4. GRIllaaMINeN 5. PINGIS

Moderni teräksinen puistogrilli
1991 €

Puistopingispöytä teräsverkolla
1747 €
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6. VIheRalueeN käSIttely

avoin nurmipinta
5000 €

Metsäinen nykytila
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7. aSFalttIPIhaN käSIttely

ornamenttimaalaus ja pihapelikenttiä
6000 €

8. uudet PuIStoPuut

Mongolianvaahterat omenapuut
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