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Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 

Ehdotuksen nimi: Kaupunginosien kehittämispeli 
 
Lyhyt nimi: KaKe 
 
Lyhyt kuvaus 
 
Kaupunginosien kehittämispeli tekee asuinalueen kehittämiseen liittyviä asioita 
ymmärrettäväksi alueen toimijoille kuten asukkaille, taloyhtiöiden ja yhdistysten 
edustajille, yrittäjille,  palveluiden tuottajille ja virkamiehille sekä organisoi näitä  
tekemään yhteistyötä asuinalueen ”yhteisen hyvän” puolesta. Toimintatavan avulla  
kehittämiseen saadaan perinteisiä toimintatapoja enemmän vapaaehtoisresursseja  
käyttöön. 
 
Menetelmän hyödyt 
 
Asuinalueen kehittämisen pelillistämisellä saadaan taantuvien asuinalueiden kehittä- 
miseen lisää paikallisia henkilöresursseja ja tehdään asuinalueen monimutkaista  
kehitysprosessia ymmärretäväksi. Näin vähennetään  asuinalueen segregaatiouhkaa.  
Yksilöiden syrjäytymisriskiä vähennetään kytkemällä asukkaita mukaan toimintaan  
kehittäjäverkostoihin. Roolittamisen avulla hyvin erilaiset ihmiset voivat toimia  
yhdessä. 
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Kaupunginosien kehittämispelin iskulauseet: 
 
O Lisää ymmärrystä asuinalueen kehittämiseen liittyvistä monimutkaisista 

tekijöistä 
O Organisoi käytännössä asukkaita, taloyhtiöitä, virkakuntaa ja yrittäjiä 

tavoitteelliseen yhteistyöhön parannusten puolesta 
O Luo uudenlaisen toimintamallin kaupunginosiin 
 
Menetelmän iskulauseet hyödyistä: 
 
O Tuo lisää resursseja, etenkin vapaaehtoistyötä, taantuvien asuinalueiden 

kehittämiseen - segregaation uhka vähenee 
O Peliroolien kautta osallistujat tunnistavat omat taitonsa ja voivat toimia 

suunnitelmallisesti yhdessä - yksilöiden syrjäytymisriski vähenee 
O Paikalliset vuorovaikutusverkostot vahvistuvat 
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Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 
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Asukkaat kehittävät kaupunginosaansa 
 
Tavoitteena on mobilisoida kaupunkilaiset kehittämään omaa kaupunginosaansa 
Kaupunginosan kehittämispelin (KaKe) avulla. 
 
Kehittämispeliä varten rakennetaan sähköinen pelilauta, jonka kukin kaupunginosa  
ensin räätälöi omaa tilannettaan vastaavaksi. Kehittämispeliä käydään sekä  
reaalimaailmassa että digitaalisessa ympäristössä.  
 
Kehittämispelissä kaupunginosat pyrkivät luomaan kehittäjäverkostoja kaupunginosan  
parantamiseksi. Kehittäjäverkostoista löytyy kaikille sopivia rooleja, joita on tunnistettu  
yhdeksän kappaletta. Tavoitteena on synnyttää mahdollisimman tiheä kehittäjäverkosto  
alueen sisällä ja myös alueelta ulospäin. 
 
Pelissä vaikutetaan todelliseen maailmaan synnyttämällä tietoa, ymmärrystä ja ideoita 
alueen menneestä kehityspolusta, nykytilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. 
 
Tavoitteena tulevaisuudessa on mahdollisimman monen kaupunginosan kukoistus.  
 
Kehittämispelillä torjutaan alueiden segregaatiota ja myös yksilöiden sosiaalista  
syrjäytymistä.  Yksilöiden syrjäytymistä estetään luomalla ihmisille positiivisia rooleja  
toimia oman yhteisönsä hyväksi ja saada näin muilta yhteisön jäseniltä  arvonantoa. 



Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 
Innovaatio ratkaisee suurkaupunkien ongelmia 
 
Kaupunginosan kehittämispelillä torjutaan asuinalueiden segregaatiota (eli nega- 
tiivistä eriytymistä) ja myös yksilöiden sosiaalista syrjäytymistä.   
 
Yksilöiden syrjäytymistä torjutaan luomalla ihmisille positiivisia rooleja  toimia oman  
yhteisön hyväksi ja näin saada muilta yhteisön jäseniltä arvonantoa. 
 
Pelin käyttö on hyödyllisintä yleiskaavaprosesseissa, joissa voidaan vaikuttaa 
asuinalueen rakenteellisiin ongelmiin kuten alueen kytkeytymiseen muuhun 
kaupunkirakenteeseen ja asuntokannan rakenteeseen. 
 
Kaupunginosan kehittämispeliä voidaan käyttää myös CO2-päästöjen vähentämiseen. 
 
Pelissä syntyvät ideat ovat muiden toimijoiden käytössä, mikä kiihdyttää kehitys- 
prosesseja. 
 
Pelimallin käyttö liittyy ongelmaratkaisuprosessien pelillistämiseen (gamification).  
Tällä pyritään tekemään vaikeita ongelmia ymmärrettäväksi ja tehostamaan yhteisön  
oppimista.  Pelimallin käyttö luo myös suomalaiselle peliteollisuudelle uusia markkinoita.  
Kehittämispelin avulla voidaan ratkaista maailman metropolien suuria sosiaalisia  
ongelmia. 
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Taustateoriat 
 
Kaupunginosakehittämispeli hyödyntää kehittyviä viestintäteknologioita sekä 
näitä tukevia teoreettisia viitekehyksiä, jotka koostuvat seuraavista teorioista: 
- systeemiteoria 
- verkostoteoria 
- kompleksisuusteoria 
 
Kaupunginosat tulkitaan kehittämispelissä systeemeiksi, jotka muodostuvat  
alasysteemeistä (taloyhtiöt, asunnot, liiketilat, yritykset ja muut palveluita  
tuottavat organisaatiot). Systeemin kuvauksessa käytettävien muuttujien määrä pysyy  
rajallisena. 
 
Verkostoteoriaan liittymäpinta syntyy verkostokaupunkiajattelun sekä kehittäjäverkoston 
kautta. Verkostokaupunkiajattelua sovelletaan valmisteilla olevassa yleiskaavassa, 
jonka valmistelu alkoi 2012 ja jonka valtuusto hyväksynee 2016. Kehittäjäverkostojen 
synnyn ymmärtäminen on taas keskeistä innovaatiotoiminnassa. 
 
Kompleksisuusteoria näkökulmaa hyödynnetään tehtäessä ymmärrettäväksi 
monen toimijan monimutkaisia kehitysprosesseja, joissa sattumalla (eli ulkopuolisella  
”uhkalla” tai ”mahdollisuudella”) on merkittävä rooli systeemin kehittymisessä ts. 
puhutaan ”emergenteistä” muutosprosesseista ja ”bifurkaatiokohdista”. 

Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 
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Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 

Peli –käsitettä käytetään toimintamallissa kolmessa merkityksessä: 
 
Kehittämispelissä luodaan simulointipelimalli, joka ennustaa alueen kehitystä ja vertaa 
sitä muiden kehitykseen. Tavoitteena on vertailun avulla löytää kaupunginosia, jotka 
tuottavat parempia tuloksia kuin niiden lähtökohdat ennustavat. Simulointimallin avulla  
voidaan ennustaa alueen kehitystä eri vaihtoehtoisilla ratkaisulla. 
 
Kehittämispelissä toimijat roolitetaan vrt. roolipelit. Järjestelmä pitää lukua toimijoista 
ja heidän rooleistaan (= tehtävistä/osaamisesta). Tavoitteena on tuottaa uutta luovia 
kehittäjäverkostoja, joissa kaikille halukkaille löytyy sopiva rooli. Roolittamisen kautta 
toiminnasta tulee kevyttä ja tuottavaa. Pelissä vertaillaan eri alueiden kykyä 
mobilisoida henkilöresursseja. 
 
Kehittämispelissä pyritään plussummapeli –tilanteisiin, joissa eri osapuolet tekevät  
Yhteistyötä yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi (vrt. Maunulan ottoautomaatin  
hankkimisprosessi (1999-2000) ja Maunulan ryhmäkorjaushanke 
(2007-2013). Plussummapelin teoria määrittää kaksi ehtoa co-operatiivisen strategian 
toteutumiselle: 1) osapuolet ymmärtävät, miten yhteinen hyvä syntyy,  
2) osapuolet saavat riittävästi hyötyä. Helsingin Sanomat teki heinäkuussa 2001  
Maunulan Saunabaarin ottoautomaatista koko sivun jutun taloussivuille esimerkkinä  
peliteorian soveltamisesta kaupunginosan yhteisen hyvän rakentamisessa. 7/22 



Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 
Pelin kulku 
1) Peli käynnistyy yksilön kokemasta ongelmasta. 
2) Ongelman ratkaiseminen edellyttää asukkaiden vuorovaikutusta. 
3) Kohtaamiset synnyttävät verkostoja ja ratkaisuideoita. 
4) Simuloinnin avulla saadaan nopeasti testattua erilaisia tulevaisuuden vaihtoehtoja. 

sekä erilaisten ratkaisumallien vaikutuksia. 
5) Ongelmat synnyttävät tarpeen ratkaista niitä yhdessä ja organisoitua. 
6) Osa ihmisistä erikoistuu ylläpitämään alueen viestinnän ja vuorovaikutuksen välineitä. 
7) Omat mediat (lehti, kotisivut, facebook) levittävät tietoa ja lisäävät kiinnostusta toimintaan. 
8) Alueen oma lehti on tehokas tapa saada viesti perille. 
9) Kotisivut ovat edullinen tapa tiedottaa asioista ja varastoida syntyvää tietoa. 
10) Alueen kehittämisessä tarvitaan erilaisia ihmisiä. Roolittamisen avulla erilaiset ihmiset 

pystyvät tekemään yhteistyötä. Erilaisuuden hyödyntäminen rikastaa yhteisöä. 
11) Hyvät ideat syntyvät leikkimielisessä vuorovaikutuksessa. 
12) Jossakin vaiheessa yhteisö alkaa ratkaistavien ongelmien lisäksi tunnistaa mahdollisuuksia. 
13) Ideat leviävät ja jalostuvat vuorovaikutuksessa. 
14) Isot muutokset vaativat paljon aikaa. Siksi tekemisen on oltava hauskaa, osa elämää. 
15) Tekeminen synnyttää osaamista. 
16) Tekeminen ja osaaminen synnyttävät arvostusta. 
17) Jossakin vaiheessa syntyy jotakin, jolla on arvoa myös muissa kaupunginosissa. 
18) Arvoa lisäävä toiminta alkaa näkyä alueen maineessa. 
19) Alueen maine vetää uusia toimijoita puoleensa. 8/22 



Asukkaita 

Asuntoja 

Kiinteistöjä:  
taloyhtiöitä,  
pientaloja 

Liiketiloja 

Liikekeskuksia 
Liikekatuja 

ASUINALUEESTA DIGITAALISESSA MALLISSA KUVATTAVAT ASIAT 

Asuinalueen 
vetovoima 

Liikekeskuksen 
vetovoima 

Liikenne: väylät Liikennemäärä 

Palveluita, yrityksiä 

Luontoa 

Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 
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Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 

Keskeistä on ymmärtää alueiden jatkuvaa muutosta siihen ja  
vaikuttavia taustatekijöitä pitkällä aikavälillä 
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Väestön määrä 1962-2013 

0-19 vuotiaat  1962-2013 
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Yli 64-vuotiaat 1962-2013 
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  Maunula Pohjois-Haaga 

Asuntoja 4360 5770 

Omakotitaloja 41 0 

Rivitaloasuntoja 192 56 

ARAVA-vuokra-asuntoja 49% 29% 

Asuu vuokralla 65% 49% 

Asuu omassa asunnossa 29% 44% 

Muu asunnon hallintosuhde 5% 6% 

      

Asukkaita 7100 9300 

Yhden hengen kotitalouksia 56% 57% 

Yli 65-vuotiaiden osuus 23% 21% 

Työttömyysprosentti 12,7% 7,3% 

Vieraskielisten osuus 11,8% 11,8% 

      

Sairastavuusindeksi*) 105 89 

Kuolleisuusindeksi*) 106 101 

Työkyvyttömyysindeksi*) 116 77 

Maunulan ja Pohjois-Haagan tunnuslukuja  

*) luvut kohdistuvat peruspiireihin (Maunula 8 660 as. ja Haaga 26 810 as.) 

Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 

Alueiden tilastollinen vertailu auttaa ymmärtämään asioiden 
samankaltaisuuksia mutta myös erilaisuuksia muiden alueiden välillä. 
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Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 

Alueiden keskustat kytkeytyvät muiden alueiden keskustoihin 
tehokkaan joukkoliikenneverkon välityksellä. Seurattavia 
asioita ovat asuinalueen vetovoima ja liikekeskustan vetovoima. 

Liikekeskustan 
vetovoima 

Asuinalueen 
vetovoima 

12/22 



Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 

Kehittämispelillä tehdään ymmärrettäväksi solmukohtien  
suhteita ja vuorovaikutusta sekä ominaisuuksia ja potentiaalia. 
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Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 

Kehittämispelissä kasvatetaan kehittäjäverkoston jäseniä (bonding)  
ja kytketään näitä muiden alueiden kehittäjäverkostoihin (bridging) 
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Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 
Pelissä on tarjolla erilaisia rooleja. Rooli -käsite yhdistää tehtävän,  
osaamisen ja intressin. Kaikille riittää tehtävää ja sopiva rooli. 

toimija 

narri 

mestari 

haltija 

velho 

profeetta 

tietäjä 

kulutuksella 
vaikuttaja 

mielipiteellä 
vaikuttaja 

Ulkopuolinen innovaattori,  
jonka missiona on pilotoida  
uutta ideaa. 

Päättäjä, päättää  
organisaation (esim. taloyhtiön)  
kytkeytymisestä prosessiin. 

Saa muutosprosessin  
liikkeelle. Omaa strategista 
kyvykkyyttä eli kyvyn 
toimia oikea-aikaisesti. 

Kyky abstraktiin ajatteluun,  
suunnittelee tulevaisuutta. 
Tietäjällä on tiettyyn alaan  
liittyvää korkean tason tietämystä 

Sosiaalisesti lahjakas henkilö,  
joka kytkee uusia ihmisiä  
mukaan kehittämisprosessiin. 

Omaa erityistaitoa 
kuten taittaa lehteä tai 
tekee kotisivuja. 

Vapaaehtoinen, joka tekee  
välttämätöntä työtä, joka  
ei kuitenkaan edellytä  
erityisosaamista. 

Henkilö, joka ilmaisee julkisesti  
mielipiteensä kokouksessa,  
netissä, lehdessä, kyselyssä. 

Vaikuttaa asuinalueen kehitykseen  
kulutuspäätöksillä. Valinnoilla kuluttaja  
voi edistää alueen kehittymistä. 
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Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 

Vuorovaikutus 

alueen 

ulkopuolisten 

toimijoiden 

kanssa 

Paikallisuus 

Viestintä, julkisuus 

Verkostoituminen, 

organisoituminen 

Alueen lehdet 

Facebook 

Tietoyhteiskunnassa muutos tapahtuu tiedonrakentamisen kautta. Tämä edellyttää 

vuorovaikutuksen ja verkottumisen välineiden kehittämistä ja niiden toimivuuden  

arviointia, mutta myös osaamisen kehittämistä. 

Kotisivut 

Asukkaiden  

toiminnan 

ja kohtaamisen  

paikat 

Aluefoorumit,  

säännölliset  

asukastilaisuudet 
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Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 

Vuorovaikutus 

alueen 

ulkopuolisten 

toimijoiden 

kanssa 

Paikallisuus 

Viestintä, julkisuus 

Verkostoituminen, 

organisoituminen 

Alueen lehdet Kotisivut 

Facebook 

Aluefoorumit,  

säännölliset  

asukastilaisuudet 

Asukkaiden  

toiminnan 

ja kohtaamisen  

paikat 

• Luo ja kerää uutta tietoa 

alueelle 

• Ylläpitää ja stimuloi 

keskustelua paikallisista 

aiheista 

• Luo verkostoja 

• Mahdollisuus testata uusia 

ideoita 

• Tuo esiin uusia hankkeita  

• Kohtaamispaikka 

• Verkostoituminen  

• Organisoituminen 

• Fyysisesti lähellä 

asukkaita ja paikallisia 

toimijoita 

• Toiminnallinen keskus 

• Tehokas paikallinen 

media, tarkasti luettu, 

tavoittaa hyvin asukkaat 

• Luo paikallista 

identiteettiä 

• Ilmoittelupaikka 

paikallisille yrityksille ja 

yrittäjille 

• Luo mielikuvan 

kaupunginosasta 

• Alueellisen kehittämisen 

”pelilauta” 

• Dialogi, keskustelu 

• Paikallinen 

palveluportaali 

• Digitaalinen tiedon 

varasto, jonne ymmärrys 

kumuloituu 

 

Verkottaa toimijoita. 

Tavoittaa myös 

ulkopuolisia 
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Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 
Toimintamallia voidaan myös soveltaa CO2-päästöjen vähentämiseen. 
Seurattavia asioita ovat: 
- kiinteistöjen energiankulutus 
- kulutus ja kierrätys 
- liikkumisesta aiheutuneet päästöt 
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Pelillistäminen ja visualisointi  
 
Tulevaisuuden älykkäät kaupungit ovat tiloja, jossa myös  
uudenlaiselle suunnittelulle ja osallistumiselle on varattu  
oma paikkansa. Virtuaalisuutta hyödyntämällä voidaan  
tuottaa toimivia ja yhteisöllisiä työkaluja ”fiksu kaupunki-
ajatteluun”. 
 
Hannu Hyyppä, rakennetun ympäristön mittauksen ja  
mallinnuksen professori 



Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 

Muutos syntyy pitkä-
jänteisen toiminnan 
kautta. Monimutkaisen 
systeemin muutos vie 
vuosia jopa 
vuosikymmeniä. 
 
Pelimäisyys ja tulosten 
havainnollisuus 
kannustavat pitkäjän- 
teiseen kehittämiseen. 

19/22 



Onko ideaa tai jotain vastaavaa jo toteutettu muualla? 
 
Ideaa on kehitelty vuosien varrella muun muassa Maunulassa: 
 
Hankeidea (2011): Road Map to Milano  –  Kollektiiviseen oppimiseen perustuva  
energiansäästömalli asukkaille, taloyhtiöille ja kaupunginosille 
 
http://maunula.net/kehittminen-mainmenu-55/maunula-2020-mainmenu-1009 
 
Hankeidea (2012): Suuri demokratiapeli – Äänestänkö jaloillani vai ryhdynkö itse  
parantamaan kaupunginosaani? 
 
http://maunula.net/component/content/article/2-uncategorised/2990-suuri-demokratiapeli 

Kaupunginosien kehittämispeli (KaKe) 
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EHDOTUKSESSA OVAT MUKANA 
 
Kaupunginosien kehittäjäverkosto (KaKe),  Saeeda Marjala, saeedamarjala@gmail.com 
 
Maunula-Seura ry, Teija Kamb, teija.kamb@ossy.fi 
 
Maunulan yhteiskoulu, Helsingin matematiikkalukio, Carita Jalasto, carita-jalasto@mayk.fi 
 
Simo Sankari, simo.j.sankari@gmail.com 
 
Tarja Koskela, tarja.koskela@welho.com 
 
Suunnittelutoimisto Pöyry & Pöyry Ky, Matti Pöyry, 040-5018108, matti.poyry@ppky.fi 
 
Ekosto Oy, Eino Rantala, 0400-410 835, eino.rantala@ekosto.fi 
 
WSP Group, Jani Päivänen, jani.paivanen@wspgroup.fi 
 
Metropolia Rakennus- ja kiinteistöala, Hannu Hyyppä, hannu.hyyppa@metropolia.fi 
 
Aalto-yliopisto Rakennetun ympäristön mittauksen ja mallinnuksen instituutti,  
Hannu Hyyppä 
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Käynnistetäänkö peli? 


