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Harava –
kekseLiäs vAikuttAMiseN väLiNe
Kaarina Vartiainen

Kansalaisten mielipiteiden ja ajatusten huomioiminen on  noussut 
merkittäväksi teemaksi rakennetun ympäristön suunnittelu-
prosesseissa. esimerkiksi julkisen hallinnon hankkeissa  kansalaisten 
kuulemisen entistä tehokkaammalle järjestämiselle on ollut 
 suurta tilausta. Ympäristöministeriössä ryhdyttiinkin keväällä 2011 
 määrittelytyöhön, jonka hedelmänä kypsyi karttapohjainen kysely-
palvelu Harava valmistuen kesällä 2013.

kYSElYpAlvElU hARAvA on sähköinen karttapohjainen 
ideointi- ja palautekanava, joka edistää elinympäristöä koskevaa 
kansalaisosallistumista. Haravan avulla asukkaiden mielipiteet voi 
kerätä jo ennen suunnittelutyön aloittamista ja näin ollen tehostaa 
suunnitteluprosessia. Myös suunnittelutyön aikana on mahdol-
lisuus täydentää tai laajentaa kysymyksiä ja pyytää asukkailta 
tarkentavia kommentteja. 

Harava-palvelun käyttöä voi myös laajentaa koskemaan oikeas-
taan mitä tahansa elämänaluetta kuten asumista, liikkumista, oppi-
mista, terveyttä, ostoskäytäntöjä, turvallisuutta tai luontoa. Haravan 
kehittämistyössä mukana olevien pilottien kyselyaiheet ovatkin 
olleet erittäin monimuotoisia. Kansalaisilta on kyselty esimerkiksi 
vieraslajihavainnoista, keskustojen kehittämisideoista, merkittävistä 

maisemista, kulttuuriympäristöistä ja liikenneturvallisuudesta. Vas-
taajat merkitsevät mielipiteensä suoraan sähköiselle kartalle, mikä 
helpottaa sekä palautteen antamista että sen käsittelyä. 

Haravassa erilaisilla organisaatioilla on mahdollisuus itse luoda 
tarpeisiinsa sopiva karttapohjainen kysely ja julkaista se verkossa. 
Kyselyä rakennettaessa sopivien kysymysten keksiminen aivan 
uuteen kyselyyn on usein hyvin aikaa vievää. Haravassa on jo tällä 
hetkellä monia valmiita kyselypohjia eri aihepiireihin, joita voi 
käyttää sellaisenaan tai muokata. Monilta Haravaa käyttäneiltä 
organisaatioilta on saatu positiivista palautetta valmiista kyselypoh-
jista, joiden avulla oman kyselyn laatiminen on sujunut nopeasti.

Oheisessa kuvassa on esimerkki kyselyn rakentamisesta Hara-
vassa. Kyselyyn voi lisätä sekä karttapohjaisia että lomakepohjaisia 

esimerkki kyselyn rakentamisesta Haravassa. lähde: www.eharava.fi.
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kysymyssivuja. Ylläpitokäyttöliittymän kautta on mahdollisuus 
lisätä kyselyyn myös omia kartta-aineistoja ja katsella kyselyä 
esikatseluikkunassa. 

hARAvAN TOTEUTUS YhdESSä pIlOTTIEN kANSSA
Harava-palvelu on toteutettu yhteistyössä laajan pilottiorganisaatio-
joukon kanssa. Pilotit ovat olleet mukana palvelun ideoinnista lähtien. 
Toteutusprojektiin kuuluivat olennaisesti työpajat, joissa pilotit suun-
nittelivat omia kyselyitään ja joissa heiltä saatiin runsaasti arvokasta 
palautetta, toiveita ja huomioita palvelun rakentamista varten. Moni 
organisaatio onkin kokenut erinomaisena mahdollisuutena olla 
vaikuttamassa tulevaan palveluun jo palvelun rakentamisvaiheessa.

Tällä hetkellä Haravaa on käytetty jo noin 20 kyselyssä. Pilotti-
organisaatioiden tekemät kyselyt on tallennettu Harava-palveluun 
ja ovat siten kaikkien Harava-käyttäjien hyödynnettävissä. Myös 
uusia asiakkaita kannustetaan laittamaan kyselyt julkisiksi muille 
käyttäjille, jolloin palvelun sisäinen tietopankki kasvaa.

Harava-pilotit ja muut käyttäjät ovat antaneet innokkaasti 
palautetta palvelun valmistuttuakin. Keskeisenä huomiona on 
ollut kyselyn laatimisen helppous ja nopeus. ”Kun kysymysten 
sisältö oli valmis, rakennettiin itse kysely Harava-työkalulla puolessa 
työpäivässä julkaisukuntoon. Valmiin sisällön syöttäminen Harava-
palveluun ja kyselyn rakentaminen oli nopeampaa kuin osasimme 
arvella. Kyselyn laatimisessa apuna oleva käyttöliittymä on selkeä 
ja nopea käyttää. Kaikki kyselyn toteuttamiseen tarvittavat toimin-
nallisuudet ovat valmiina työkaluina käyttäjän edessä, sen kuin 
valitsee joukosta tarvitsemansa! Inhimillisen tiedon keruutyökaluna 
Haravan kaltainen karttakyselypalvelu on korvaamaton,” kertoo 
Kaisa Savola Varsinais-Suomen liitosta.

Haasteina Haravan käytössä on mainittu muutamien käsitteiden 
ymmärtäminen ja miten käsitteiden välistä hierarkiaa olisi parasta 
hallita. Toiveena onkin ollut käyttäjäkoulutusten järjestäminen 
uusille käyttäjille, jolloin käyttäjät pääsisivät nopeammin alkuun. 
Kehitysideana esille on noussut lukuisia erilaisia asioita aina sym-
bolikirjastojen laajentamisesta raportointityökalun kehittämiseen 
asti. Harava-palvelua tullaan kehittämään ja uusia ominaisuuksia 
julkaistaan säännöllisesti. Päivityksistä sekä uusista ominaisuuksista 
löytyy tietoa osoitteesta www.eharava.fi. 

Kyselyiden vastaajilta on saatu palvelusta positiivista palautet-
ta. He ovat erityisesti pitäneet palvelua selkeänä käyttää, vaikkei 
kartalle piirtäminen olisikaan ennestään tuttua. Useampikin kysely 
on päättymässä syksyn alkupuolella, jolloin varmasti kuullaan lisää 
näkemyksiä aineiston käsittelystä ja hyödyntämismahdollisuuksista.

SAde

hARAvAllE TUkEA TARkkAIlIjASTA
Kyselypalvelu Haravaa tukee sen sisarpalvelu Tarkkailija. Vahtipal-
velu Tarkkailija tuo esille käyttäjää kiinnostavan, verkosta löytyvän 
rakennetun ympäristön tietosisällön. Palvelu kerää tietoa eri toi-
mijoiden verkkopalveluista käyttäjän määrittämien aihepiirien ja 
alueiden perusteella. Tarkkailijan tarkoitus on aktivoida kansalaisia 
suunnittelun varhaisessa vaiheessa, esimerkiksi ohjaamalla heitä 
vastaamaan Harava-kyselyihin. Paikallinen ajankohtaistiedottami-
nen helpottuu ja nopeutuu Tarkkailijan avulla, mikä auttaa asukkai-
ta seuraamaan elinympäristönsä muutoksia. Etenkin maankäytön 
hankkeissa konfliktien riski pienenee, kun kuntalaiset saadaan 
varhain mukaan suunnitteluhankkeisiin.

Tarkkailija ja Harava tarjoavat uusia työkaluja osallistua ja vaikut-
taa elinympäristön suunnitteluun. Asiantuntijoille ja päättäjille ne 
tuovat tukea päätöksentekoon ja suunnitteluun. Harava täyden-
tää perinteisiä osallistumisen menetelmiä, sillä verkkopohjaista 
kyselypalvelua hyödyntämällä tavoitetaan laajemmin asukkaiden 
mielipiteet, kun osallistuminen ei ole sidonnaista aikaan tai 
paikkaan. Tällöin päätöksiä voidaan tehdä demokraattisemmin ja 
perustellummin.

kirjoittaja työskentelee Harava- ja tarkkailija-palveluiden 
 projektipäällikkönä suomen ympäristökeskuksessa.  
sähköposti kaarina.vartiainen ymparisto.fi.

Ilona Osara, Ympäristöhallinnon kuvapankki

tietotekniikkatoimittajien sekä useiden kumppaneiden kuten 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn ja kuntien kans-
sa. Harava-palvelun on toteuttanut tietotekniikan palveluyritys 
Dimenteq Oy. 

Lisätietoja:  www.eharava.fi 
 www.etarkkailija.fi  
 http://sateenvarjolla.blogspot.fi/ 
 www.ym.fi/epalvelutasuminen

pARhAIllAAN käYNNISSä OlEvA Sähköisen asioinnin 
ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) on yksi nykyisen 
hallituksen kärkihankkeista. Valtiovarainministeriön koordinoi-
ma ohjelma kestää vuoden 2015 loppuun. 

SADe-ohjelmassa on seitsemän osakokonaisuutta, joista 
yksi on Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut. Siinä tuotetaan 
asumiseen ja rakennettuun ympäristöön liittyviä sähköisiä 
palveluita erilaisten lupien ja tukien hakemiseen sekä tie-
to- ja analyysitarpeisiin. Palveluiden toteutuksesta vastaa 
ympäristöministeriö yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, 


