
Turun kaupunki
Rakennuslupien hakemisen 
asiakasymmärrys
26.4.2021



Sisällysluettelo
Yhteenveto

Rakennusluvan hakemisen asiakasymmärrys
● Mistä tehty asiakasymmärrys rakentuu?
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● Tässä dokumentissa esitellään yksityishenkilön rakennusluvan hakuun 
liittyvä asiakasymmärrys, joka tehtiin projektin aikana.

● Asiakasymmärrystä hyödynnettiin työpajan pohjana. Työpajassa ideoitiin 
asiakaslähtöisiä tapoja viestiä varhaiskasvatuksen palveluista kunnan 
verkkopalvelussa.

● Tätä asiakasymmärrystä voi hyödyntää oman palveluviestinnän tueksi. 
Mieti miten oppeja voi hyödyntää omassa kontekstissasi.

● Asiakasymmärrys ei ole koskaan valmista ja välillä tieto vanhenee. Muista 
kerätä palautetta julkaistuun sisältöön ja päivitä tarvittaessa. 

Yhteenveto



Ingress spot

Rakennusluvan hakemisen 
asiakasymmärrys
“Haluan rakentaa omakotitalon Turkuun”



Mistä asiakasymmärrys rakentuu?



Epäselvä prosessi
vs. spesifit tarpeet.

Pirstaloitunut kokemus
Tietoa joutuu hakemaan monista lähteistä.

UKK:t työllistävät

Yhteenveto

Lupaneuvojat vastailevat toistuviin 
kysymyksiin.

Nämä teemat nousivat erityisesti 
esille haastatteluissa.

1.

2.

3.



1. Epäselvä prosessi
Mitä rakennuslupaa varten tarvitaan, minkälaisia 
dokumentteja pitää toimittaa, milloin pitää aloittaa 
hakemuksen kanssa, …?



““Hirveästi piti blogeja katsoa, mitä muut tekee. 
Mikä hemmetin sähkösuunnitelma, pitääkö 

asentajakin olla jo päätetty? Perustuksia varten 
pitää olla jo rakennus suunniteltu ja siitä se sitten 
meneekin siihen, että koko homma pitää olla aika 

valmiina kun lupaa haetaan.”

Rakentaja
Helsinki / Luumäki



Miten hakuprosessi toimii:
● Kuinka kauan ennen rakentamisen aloittamista pitää hakea lupaa?
● Kuinka pitkään käsittelyssä kestää?
● Mitä dokumentteja pitää olla valmiina kun lähtee hakemaan lupaa? 
● Mitä vaatimuksia dokumenteilla on?
● Mitä asiantuntijalausuntoja lupaa varten tarvitaan?

Spesifit kohteeseen liittyvät kysymykset:
● Mistä löydän asemakaavan?
● Mitkä rajoitukset koskevat tonttiani?
● Minkälaiset erityisrajoitukset kunta on asettanut?
● Miten mitataan X, mitä tarkoittaa Y, … → miten tulkitsen ohjeita?

Asiakkaiden suusta



● Tarvitsenko rakennusluvan (asialle X)?
○ Pienet rakennelmat: aidat, roskakatokset, autotallit, uima-altaat
○ Sauna, yms. sisäremontit
○ Tarvitsenko luvan sähkötöille, LVI-remppaan, jne.?

● Kuinka kauan lupahakemuksen käsittelyssä kestää ja miksi?
● Hakuprosessin ja vaiheiden epäselvyydet
● Mitä tontille saa rakentaa?
● Miten lasken lupamaksun hinnan?
● Voiko kaavamääräyksistä poiketa (esim. saanko rakentaa enemmän 

kerroksia?)

Lupaneuvonnan tunnistamat UKK:t



Käyttäjäymmärrysanalyysi (Hakutermianalyysista)

Mitä etsit turku.fi:n sisällä?

 

Kävijä on jo rakennus- ja toimenpidelupa sivuilla ja aloittaa sivustohaun (haku tai asiasanat)  - Mutta mitä hän hakee?

- Rakennuslupa, Toimenpidelupa
- Terassi (haetuin yksittäinen termi)
- Myönnetyt rakennusluvat
- Laituri, Ranta, uima-allas, Leikkimökki, Kasvihuone,

Ilmalämpöpumppu, Ilmanvaihto, Aurinkopaneelit,
Maalämpö

- Valomainos
- Hulevesi
- Puunkaato, Kaivuilmoitus
- Rakennuslautakunta, rakennushanke
- Vastaava mestari, työnjohtaja, rakennusvalvonta
- Naapurit, Naapurien kuuleminen, rajat
- Piirustukset,  asemakaava
- Tontit

Huom! Termit lupa sellaisenaan  poissuljettu sanapilvestä, jotta muut tarve-termit korostuisivat  enemmän.  



Käyttäjäymmärrysanalyysi

Mikä pyörii huulilla Googlessa?

 

Google hauissa nousee samat termit, kuin liittyvät myös turku.fi:n 
Suositus:  Sisältöä olisi hyvä rakentaa näiden teemojen ympärille - omat osiot, väliotsikot, kuvat, taulukot jne..



2. Pirstaleinen kokemus
Aihe on monimutkainen ja tietoa pitää kaivaa monista eri 
lähteistä. Kun prosessi on epäselvä, on tiedonhankintakin 
tuskaista ja kanavasta toiseen hyppiminen turhauttavaa. 



Yhden rakentajan “kanavat” rakennusprosessin aikana:

● Kaupungin tai kunnan verkkopalvelu
● Kaupungin tai kunnan asiakaspalvelu
● Erillinen e-lupapalvelu
● Maanmittauslaitos
● Rakennusalan ammattilaiset ja asiantuntijat

---------------------------------------------------------
● Blogit ja verkkosivut
● Ystävät ja sukulaiset

→ Prosessin selkeä avaaminen: tätä voit odottaa - nämä askeleet on tiedossa - 
näitä asioita tulet tarvitsemaan + UKK:t

Pirstaleisuus ja tieto vaikeasti saatavilla



“
“Järjestelmä on tehty [ammattimaisille] 

suunnittelijoille.”

Lupaneuvoja
Turku



Yksityishenkilöille ja ammattilaisille erilliset verkkosivut / palvelupolku?

Tätä toistivat kaikki: prosessi on niin epäselvä ja hankala, että yleensä 
ulkoistetaan ammattilaiselle

Palveluna rakennusluvat ovat laaja kokonaisuus, mutta yksittäisen asiakkaan tarve 
on spesifi. Verkkopalvelun tulisi ohjata ja auttaa asiakasta löytämään helposti 
spesifiin tarpeeseensa tarvittavat tiedot. 

→ Geneerisestä palvelukategoriasta kohti asiakkaan tarpeita

Maallikko vs ammattilainen



3. UKK:t työllistävät
Lupaneuvojat saavat paljon yhteydenottoja samoista 
perusaiheista, joista ei löydy tarpeeksi selkeää tai 
ymmärrettävää tietoa kaupungin verkkosivulla.



● Tarvitsenko rakennusluvan (asialle X)?
○ Pienet rakennelmat: terassit, aidat, roskakatokset, autotallit, 

uima-altaat
○ Sauna, yms. sisäremontit
○ Tarvitsenko luvan sähkötöille, LVI-remppaan, jne.?

● Kuinka kauan lupahakemuksen käsittelyssä kestää ja miksi?
● Hakuprosessin ja vaiheiden epäselvyydet
● Mitä tontille saa rakentaa?
● Miten lasken lupamaksun hinta lasketaan?
● Voiko kaavamääräyksistä poiketa (esim. saanko rakentaa enemmän 

kerroksia?)

Lupaneuvonnan tunnistamat UKK:t



Hetkelliset jonkin aikaa kestävät tiedotteet, esim. kun rakennusjärjestys muuttuu, 
lomasijaisuudet, käyttökatkot. 

Nyt käytösssä uutiskirjepohjainen tiedote, joka menee kumppaneille, mutta ei näy 
tavallisille asiakkaille. 

→ Tämä relevanttia myös monissa muissa, esim. tämän projekin uimarannat 
casessa (sinilevätilanteet jne.) + toimii myös kevyen sisällön sisältötyyppinä 
(blogit)

Tiedottamisen mahdollisuus



Epäselvä prosessi
vs. spesifit tarpeet.

Pirstaloitunut kokemus
Tietoa joutuu hakemaan monista lähteistä.

UKK:t työllistävät

Vertailu

Lupaneuvojat vastailevat toistuviin 
kysymyksiin.

Samat teemat nähtiin myös 
varhaiskasvatuksen 
asiakasymmärryksessä.

1.

2.

3.



Ingress spot

Asiakasymmärryksen 
muodostamisesta
“Haluan lapselleni päivähoitopaikan. Lapseni 
tarvitsee hoitoa joskus myös klo 17 jälkeen”.



Asiakasymmärrys on palvelumuotoiluvetoisen lähestymistavan kulmakivi. 
Asiakasymmärrys muodostuu tutkimalla ja sen tavoitteena on ymmärtää 
asiakkaiden tarpeet, toiveet, huolenaiheet ja preferenssit. 

Asiakasymmärrystä voi ja kannattaa muodostaa monista eri lähteistä, esim.:
● Haastattelut ja kyselytutkimukset
● Verkkosivun analytiikka ja hakutermianalyysi
● Olemassa olevien palautteiden analysointi
● Asiakaspalvelun ja asiakasneuvojien kanssa keskustelu, mahdollisten 

asiakaspalvelun tikettien analysointi
● Työpöytätutkimus (verkkosivut, some, foorumit, olemassa olevat 

tutkimukset, uutiset, jne.)
● Benchmarking

Miten asiakasymmärrys muodostuu?



● Asiakasymmärryksen muodostaminen vaatii aikaa ja 
tekijöitä. Siksi on tärkeää priorisoida ja miettiä sopiva 
laajuus kunkin palvelukokonaisuuden 
asiakasymmärrykselle. Ulkopuolisten asiantuntijoiden 
hyödyntäminen kannattaa ainakin aluksi. 

● Asiakasymmärrystä kannattaa lähteä muodostamaan 
ensisijaisesti eniten käytetyille ja vierailluille 
palvelukokonaisuuksille. 

● Aloita kartoittamalla ensin mitä tietoa on jo saatavilla 
ja tunnista, mitä pitäisi ymmärtää paremmin →  Tutki ja 
hanki lisätietoa asianmukaisella prioriteetilla, muista 
palvelun vaikuttavuus.

Asiakasymmärryksen laajuudesta ja 
priorisoinnista



1. Olette tunnistaneet mitä tietoa ja millä hakutermeillä asiakkaat etsivät

● Esim. asiakkaat hakevat “päiväkotia”, eivät “varhaiskasvatusta”
● Käytetyimmät hakutermit, joihin tulisi vastata sisällöllä: “päiväkodit Turku”, 

“päivähoidon maksut”

2. Ymmärrätte asiakkaiden tärkeimmät prioriteetit

● Esim. mistä löydän lähimmät päiväkodit, mitä eri vaihtoehtoja on, miten 
päivähoitopaikkaa haetaan, mitä päivähoito maksaa

* Mukaillen Richards 2017

Asiakasymmärrys on tehty hyvin kun* (1/2)



3. Tiedätte keitä palvelun tyypilliset asiakkaat ovat

● Esim. tuoreita vanhempia Turun alueella, joista moni vaihtaa keskenään 
kokemuksia Facebookissa ja muilla foorumeilla

● Osa asiakkaista on muuttanut ulkomailta ja suomalainen varhaiskasvatus on 
vierasta heille

4. Minkälaisia olettamuksia ja huolia asiakkailla on

● Esim. ovatko päiväkodit turvallisia lapselleni
● Saanko haluamani paikan
● Miten voin vaikuttaa hakuprosessiin, jotta saan varmasti paikan

* Mukaillen Richards 2017

Asiakasymmärrys on tehty hyvin kun* (2/2)



Asiakasymmärryksen tavoitteena on muodostaa ymmärrys ihmisten 
yleisimmistä palveluihin liittyvistä tarpeista. 

Kun tehdään palveluviestintää verkossa, tulisi asiakasymmärryksen perusteella 
olla mahdollista muodostaa käsitys: 

○ Asiakkaiden usein kysymistä kysymyksistä
○ Kielestä, jota asiakkaat käyttävät
○ Tunteista, jotka liittyvät palveluihin ja tarpeisiin
○ Asiakkaiden tietotasosta palveluihin liittyen

Mitä asiakasymmärryksellä tehdään? (1/2)



Tämän ymmärryksen pohjalta:

○ Asetetaan prioriteetit sisällölle
○ Pidetään huolta, että vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin
○ Valitaan minkälaisin elementein sisältöä kannattaa tuottaa
○ Otsikoidaan UKK:t ja tietosivut
○ Valitaan sopiva äänensävy, jolla asiakasta puhutellaan
○ Tuotetaan ymmärrettävää ja tarpeisiin vastaavaa sisältöä
○ Muodostetaan sopivat palvelupolut

Mitä asiakasymmärryksellä tehdään? (2/2)



● Sisältö ei ole koskaan täydellistä tai valmista. 
Jatkokehitysideoita syntyy ja uusia tarpeita 
tunnistetaan matkan varrella → Jatka aina kehittämistä 
dataan perustuen.

● Ennen julkaisua sisältö kannattaa ensin käydä läpi ja 
testata organisaation asiantuntijoiden kanssa.

● Julkaisun jälkeen kannattaa tehdä palautteen 
antaminen helpoksi ja kehittää sisältöä saadun 
palautteen perusteella. Mikäli mahdollista, osoita 
asiakkaille että heidän palautteensa on huomioitu - 
tämä kannustaa antamaan palautetta jatkossakin. 

Testaa ja vahvista



* Mukaillen Richards 2017

Tutki
Rajaa
Ideoi

Sisältösuunnittelun 
prosessi*

Kirjoita 
Pyydä palautetta

Julkaise 
Kerää palautetta, mittaa, 

ylläpidä ja kehitä



:-)

Kiitos!



wunder.io

Shaping the Digital Experience


