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12:00 Tervetuloa – käyttöliittymäsuunnittelusta ja datavisualisoinnista Piritta Winqvist, 
LINK Design
12:20 Tampereen kaupungin nopeiden kokeiluiden demojen esittely 

Jari Saukko, Ekokumppanit 
12:40 Energiaviisaat kaupungit: käyttäjäprofiilit ja vinkkejä suunnitteluun Emma Berg, 
Helsingin kaupunki

12:55 Työpaja: Kiinteistödatan visualisointi

13:10 Työpajaosuus 1

14:10 Tauko 

14:45 Työpajaosuus 2 

15:50 Tilaisuuden yhteenveto

16.00 – 17.00 Verkostoitumista

Ohjelma ja aikataulu:
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Tilaisuuden esitykset

Piritta kertoi käyttäjälähtöisyyden ja viestin kohdentamisen 
tärkeydestä käyttöliittymäsuunnittelussa ja datavisualisoinnissa. 
Teemoina esiin nousivat: ymmärrettävyys, käyttäjien motivointi ja 
palautteen antamisen merkitys.

Jari esitteli Energiaviisaat kaupungit -hankkeen puitteissa 
toteutettuja demoja ja kokeiluja. Esityksessä painotettiin 
kansainvälisen monistettavuuden merkitystä  liiketoiminta-
näkökulmasta sekä sitä, ettei energian säästö itsessään 
välttämättä kiinnosta – hyödyt ja toiminnan palkitsevuustekijät on 
tuotava esille, jos 
toivotaan muutosta.

Emma antoi esityksessään hyviä vinkkejä
datavisualisointiin koululaisten näkövinkkelistä. 
Esityksessä esiteltiin Helsingin kaupungin toteuttamaa projektia 
kouluympäristöissä ja sen yhteydessä luotuja käyttäjäprofiileja.

Kaikki esitykset jaetaan osallistujille
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Työpajan kulku 

Työpajassa ideoitiin pienryhmissä käyttäjälähtöisiä 

tiedon visualisointitapoja. Kaikki viisi ryhmää toteuttivat 

ideat eri kohderyhmän näkökulmasta. 

Työpajan ensimmäisessä osuudessa määritettiin 

• haaste, joka halutaan ratkaista

• Tarkennettiin kohderyhmää niin, että kaikilla on selkeä kuva, 

kenelle konseptia ollaan luomassa

• Käyttöympäristö (minkälainen kiinteistö) 

• Kanavat, joissa tietoa jaetaan

• Minkälainen data on käyttäjälle merkityksellistä ja 

miten se hänelle mielenkiintoisesti visualisoidaan

Työpajan toisessa osuudessa ideoitiin 

kiinteistödatan visualisointikonsepti

Lopuksi kaikki ryhmät esittelivät konseptinsa muille osallistujille. 

Työpajapohja ja teemakortit on esitelty seuraavilla sivuilla.

Ryhmien 1,5 h aikana luomat konseptit on koostettu 

yhteenvedon loppuun.
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Työpajamateriaalit

Tehtäväpohja + 
virike- ja teemakortit
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2. Kohderyhmä. Kenelle tietoa esitetään? Keneen halutaan vaikuttaa?

3. Konteksti. Millainen on käyttöympäristö, kanava ja kontaktipiste, jossa tietoa esitetään 

kohderyhmälle?

4. Data. Pohdi, mitä olet kertomassa, kenelle visualisointia ollaan tekemässä ja mihin 

tarkoitukseen, sekä miten sitä tullaan käyttämään. Mitä dataa tarvitaan, mikä on olennaista tietoa 

vietin kannalta?

5. Visualisointi. Hyvä visualisointi aukeaa katsojalle nopeasti ja on helposti 

ymmärrettävissä. Pohtikaa visuaalisuuden teemakortteja hyödyntäen, mikä tapa olisi paras tapa 

kertoa tarinaa ja vaikuttaa valitsemaanne kohderyhmään. Mikä motivoi, innostaa ja kannustaa 

kohderyhmää? Mikä estää käytön? 

6. Ideointi. Ideoikaa kiinteistödatan visualisointikonsepti valitsemallenne kohderyhmälle. 

1. Haaste. Mikä on suunnitteluhaasteenne? Mihin haluatte vaikuttaa? Mitä haluatte kertoa?



ASUKKAAT

• asumiseen ja asuinympäristöön liittyvät asiat
• tiedostus

KÄYTTÄJÄT

TALOYHTIÖT

• kiinteistön hallinta
• seuranta, arviointi ja päätöksenteko

KÄYTTÄJÄT

KÄYTTÄJÄT

LAPSET, KOULULAISET JA 
PÄIVÄKOTIRYHMÄT

• ympäristökasvatus
• opetusmateriaalit

KIINTEISTÖSSÄ TYÖSKENTELEVÄT 

• kaupungin (tai muun organisaation) työntekijät
• päivittäinen toimistotyö

KÄYTTÄJÄT

HUOLTO JA YLLÄPITO

• kiinteistönhuolto ja isännöinti
• korjaukset ja päivystyskäynnit

KÄYTTÄJÄT

KÄYTTÄJÄT

Käyttäjäryhmäkortit



ULKOTILAT JA YMPÄRISTÖ

• opastus ja tulosuunnat
• liikkumismahdollisuudet ja sähköauton lataus
• julkiset taideteokset

JULKISIVU

• ulospäin viestiminen
• hyödynnetään keskeinen sijainti ja liikenteen

solmukohdat

SISÄÄNKÄYNTI

• helposti lähestyttävyys ja kutsuvuus

AULA

• rakennuksen käyntikortti
• ensivaikutelma
• elämyksellisyys

LOUNASRAVINTOLA/KAHVILA

• odotus ja jonottaminen
• ruokahävikki-info

NÄYTTELYTILA

• mahdollisuuksien kirjo!
• tilan hyötykäyttö ja avaaminen

KÄYTÄVÄTILAT

• laajojen pintojen hyödyntäminen

NEUVOTTELUHUONEET JA LUENTOSALI

• tiedonjako vierailijoille

HISSI JA PORTAIKKO

• kannustus portaiden käyttöön, 
porrashaasteet

• infonäytöt hisseissä

TOIMISTOHUONEET

• yksin vai yhdessä?
• vakiopaikat vai hot desk?

KEITTIÖ JA SOSIAALITILAT

• yhteisöllisyys ja ryhmäyttäminen
• vinkit ja motivointimahdollisuudet
• tauot ja rauhoittuminen 

TEKNINEN TILA

• ”talon sydän”
• energiankulutuksen seuranta

YKSITYISET AVOIMET AVOIMET AVOIMET

AVOIMET AVOIMET AVOIMET

AVOIMET AVOIMET AVOIMET

YKSITYISET

YKSITYISET
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Kiinteistödatan visualisointikonseptit

01 Eläkeläiset & Senioriasukkaat

02 Koululaiset 7-9-vuotiaat

03 Kiinteistönhuoltohenkilö

04 Toimistotyöntekijä

05 Omistusasujat
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