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Internetin yhteisöpalvelut ovat saavuttaneet suuren suosion. Ne mahdollistavat digitaalisten 
yhteisöjen ja yhteisöllisyyden tunteiden aikaansaamisen käyttäjien välille. Kehittyneet 
verkkoyhteydet ja sisältötekniikat ovat antaneet mahdollisuuden monipuolisten vuorovai-
kutustyökalujen toteuttamiseksi. Sähköinen yhteisöllisyys on nouseva trendi, joka tukee 
arkipäivästä todellisuutta. Verkkojen paikallinen kehitys, niin laajakaistan kuin erilaisten 
alueverkkojen avulla on nostanut ajatuksia luoda myös paikallista yhteisöllisyyttä globaali-
en yhteisöpalvelujen rinnalle. 
 
Nopeiden alueverkkojen laajentuminen ovat tuoneet edistyneet verkkoyhteydet niin lähiöi-
hin kuin taajamienkin ulkopuolelle. Avointen alueverkkojen mallissa verkko ja palveluker-
ros ovat eriytetty toisistaan. Ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat tarjota palveluitaan suo-
raan alueverkon käyttäjille lähempänä verkkotasoa, verrattuna perinteiseen yhden verkko-
operaattorin malliin. Tämä mahdollistaa uusien innovatiivisempien palveluiden kehittelyn. 
 
Tässä diplomityössä tutkittiin mahdollisuuksia joilla voidaan edistää yhteisöllisyyttä pai-
kallisissa alueverkoissa ja hyödyntää niiden paikallista suorituskykyä, sekä resursseja pal-
veluiden toteutuksessa. Työssä selvitettiin ensin mistä käsitteet yhteisö ja yhteisöllisyys 
ovat muodostuneet. Selvityksen pohjalta tutkittiin mitä teknisiä menetelmiä on yhteisöjen 
ja yhteisöllisyyden tunteen aikaansaamiseksi olemassa. 
 
Selvityksen tuloksena syntyi teknologinen tiekartta tietoverkkoyhteisöllisyyteen, sekä sosi-
aalisten palvelualustojen luokittelukaavio, joiden tarkoitus on yhdessä kuvastaa yhteisölli-
syyttä tukevia palvelumahdollisuuksia. Työn viimeisessä vaiheessa toteutettiin yhteisölli-
nen alueverkkopalvelu, sekä yhteisövalvontajärjestelmä – lisäarvopalvelukonsepti, jotka 
pyrkivät hyödyntämään paikallisen alueverkon tarjoamaa suorituskykyä ja resursseja. 
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Social services in Internet have gained a lot of success between the users. Subscribers’ 
advanced network connections and enhanced content techniques in Internet are making 
possible to establish rich interaction environments among the users. A digital sense of 
community is a rising trend, which will support our everyday life. Enhanced regional 
access networks are raising questions about of creating a local social service instead of 
using global ones. 
 
High performance data networks are also expanding from cities to rural areas. Open 
Access Network (OAN) is a growing model for subscribers’ network access. It gives an 
open framework for customers and service providers to access and provide services. OAN 
model gives closer network level access to external service providers, compared with a 
traditional network operator model. This helps innovating new services to target networks. 
 
In this thesis are studied different possibilities how to advance the sense of community in 
regional access networks, and how to utilize the local network performance, resources and 
sense of community. First is explained the meaning of terms community and the sense of 
community. Second phase is to find out what are the possible technologies achieving social 
communities in a digitalized world. 
 
Potential technologies are compiled into a technological roadmap for the sense of commu-
nity in regional access networks and social platforms evaluation chart. These two charts 
will illustrate the service possibilities which will produce the sense of community in digital 
networks environment. In final part of this thesis is accomplished a local social service and 
community surveillance system –service concept. These demonstrations try to take advan-
tage of local access networks performance and resources to establish the sense of commu-
nity for the users. 
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KÄYTETYT LYHENTEET 
 
 
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. Digitaalinen tilaajalinja-

tekniikka, jonka avulla voidaan siirtää dataa perinteisten kupari-
linjojen yli. 

 
AJAX Asynchronous JavaScript and XML. Web-sovelluksissa käytet-

ty ohjelmointikieli, joka koostuu joukosta erilaisia interaktiivi-
sia asiakaspään kutsu-tekniikoita. Ne mahdollistavat rikkaiden 
käyttöliittymien luonnin, ilman erillisiä sivulatauksia. 

 
API Application Programming Interface. Eri ohjelmistojen välinen 

rajapinta. Määritellyt liittymät ja kutsut, joilla eri ohjelmistot 
voivat olla vuorovaikutuksessa keskenään. 

 
ATOM Atom Syndication Format. XML-pohjainen verkkosyötteiden 

tiedonvälitysformaatti. 
 
CMS Content Management System. Sisällönhallintajärjestelmä kes-

kittyy tietojärjestelmien sisällönhallintaan. 
 
CSCW Computer Supported Cooperative Work. Tietokoneavusteinen 

yhteistyö on tietokoneiden käyttämistä apuna ihmisten välisessä 
yhteistyössä. 

 
CSS Cascading Style Sheets. Kaskadinen tyyliohjejärjestelmä on 

www-dokumenttien muotoiluun kehitetty säännöstö. 
 
DHTML Dynamic Hypertext Markup Language. Staattisen HTML kielen 

toiminnallisuuden lisääminen eri tekniikoin, kuten CSS:n ja Ja-
vaScriptin avulla. 

 
Flash-OFDM Fast Low-latency Access with Seamless Handoff, Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing. OFDM-modulointiin perus-
tuva teknologia joka suunniteltu langattomaan laajakaistakäyt-
töön. 

 
Groupware Tietokoneavusteisessa yhteistyössä käytetty sovellustyyppi, 

joka tarjoaa erilaisia vuorovaikutuskeinoja ihmisten sähköiseen 
työskentelyyn. 

 
HTML Hypertext Markup Language. Kuvauskieli, jota käytetään verk-

kosivujen esityksessä. Tekstin rakenne voidaan määritellä ja eri 
tiedostojen välille voidaan luoda hyperlinkkejä. 

 
IPTV Internet Protocol Television. Internet-protokollaan perustuva 

teknologia televisio-ohjelmien jakeluun, joka sisältää myös pa-
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luukanavan. Tämä mahdollistaa mm. videoneuvottelut ja vuo-
rovaikutteiset tv-palvelut. 

 
IRC Internet Relay Chat. Internettiin kehitetty reaaliaikainen keskus-

teluprotokolla. 
 
JPEG Joint Photographic Experts Group:n -kuvaformaatti. Häviöllistä 

pakkausta käyttävä bittikarttagrafiikan tallennusformaatti. 
 
MashUp Web-sovellusta kuvaava käsite, jossa yhdistellään eri lähteistä 

saatavaa tietoa ja toiminnallisuutta. 
 
MJPEG Motion Joint Photographic Experts Group:n -formaatti. JPEG 

pakkaukseen perustuva tiedostoformaatti, jota käytetään video-
kuvan välittämiseen ketjuttamalla yksittäisiä JPEG – pakattuja 
kuvia peräkkäin. 

 
MMORPG Massively multiplayer online role-playing game. Tietoverkossa 

pelattava, käyttäjämäärältään yleensä suurikokoinen tietokone-
roolipeli. 

 
MUD Multi-User Dungeon. Monen käyttäjän tietokoneroolipeli, joka 

toimii tyypillisesti Internet-palvelimella. MMORPG tyyppisten 
pelien edeltäjä. 

 
REST REpresentational state transfer. Hajautettujen hypermediajärjes-

telmien ohjelmistoarkkitehtuuri, jota käytetään esimerkiksi 
www:ssä.  

 
RPC Remote procedure call. Ohjelmoinnissa käytetty etäkutsutekno-

logia, jossa osa ohjelmisto-osuuksia voidaan suorittaa toisessa 
tietokoneessa tai verkossa. 

 
RSS Really Simple Syndication. Internetissä paljon käytetty XML-

pohjainen verkkosyötteiden tiedonvälitysformaatti. Formaattia 
käytetään usein päivittyvän digitaalisen sisällön julkaisemiseen. 

 
SOAP Simple Object Access Protocol. Tietoliikenneprotokolla jonka 

pääasiallisena tehtävänä on mahdollistaa proseduurien etäkutsu. 
 
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access. Langaton 

laajakaistatekniikka. 
 
VOD Video On Demand. Tilausvideo joka ladataan digitaalisessa 

muodossa tietoverkon kautta. 
 
VoIP Voice over Internet Protocol. Puheen välittäminen tietoverkois-

sa digitaalisesti IP-protokollan avulla. 
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WWW World Wide Web. Internetissä käytetty hajautettu hyperteksti-
järjestelmä, jota luetaan (selataan) selaimella. 

 
XML eXtensible Markup Language. Merkintäkieli, jolla metatieto on 

kuvattavissa datan sekaan. 
 
XSS Cross site scripting. Web-sovelluksiin liittyvä tietoturva-aukko, 

joka mahdollistaa ulkopuolisen koodin syöttämistä sovelluk-
seen.  
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1 JOHDANTO 

 

Elämme tietotekniikan ja digitaalisen ajan alati kiihtyvässä kehityskaaressa. Nopeasti ke-

hittyvä tekniikka luo meille uusia mahdollisuuksia parantaa ja tehostaa omaa arkipäiväistä 

toimintaamme valjastamalla sen tarjoamat apukeinot käyttöömme. Uusien mahdollisuuksi-

en hyödyntäminen on toisaalta myös älyllinen haaste siitä kuinka pystymme näkemään ja 

ajattelemaan asioita uusilla tavoilla, mutta silti säilyttäen tuttujen asioiden perimmäisen 

luonteen. Tietoliikennetekniikan kehitys on yksi merkittävä suunta tässä kokonaisuudessa. 

Yhteystekniikoiden kehitys niin laite- kuin ohjelmistotasoillakin mahdollistaa tavoitetta-

vuuden kustannustehokkaasti myös haasteellisissa kohteissa, kuten harvaanasutuilla alueil-

la. Yhteyksien nopeus ja laatu on kehittynyt sille tasolle, että niiden yli voidaan tarjota en-

tistä rikkaampia sisältöjä. 

  

Merkittävänä asiana voidaan nähdä verkkotekniikassa piirikytkentäisyyden siirtymä paket-

tikytkentäisiksi verkoiksi, jolloin verkkokapasiteettia voidaan jakaa kustannustehokkaasti 

yhä useammille käyttäjille samanaikaisesti (Bell, Gemmell 1996). Yksinkertaistettuna tämä 

tarkoittaa halvempia mahdollisuuksia saada kiinteä verkkoyhteys myös kuluttajien kotei-

hin. 

 

Toinen oleellinen merkittävä edistysaskel on ”viimeisen mailin” – ongelman (eng. ”The 

Last-Mile Problem”) helpottuminen kehittyneiden verkkotekniikoiden ansiosta (Bell, 

Gemmell 1996). Ongelmassa haasteellista on saada tuotua nopea Internet – verkkoyhteys 

operaattoriverkon aktiivilaitteelta kuluttajan päätelaitteelle asti. Operaattori tuo keskuksel-

leen nopeaa runkoyhteyttään, mutta jatkoyhteyksien kustannustehokas tarjoaminen kulutta-

jille vaatii jatkuvasti kehittyviä tietoliikenneratkaisuja, jotka parantavat tätä hyötysuhdetta. 

Tämä haaste koskettaa erityisesti syrjäisempiä alueita, joissa tilaajalinjat ovat luonnostaan 

pidempiä kuin kaupungeissa ja muissa lähiöissä. 

 

Paljon ylläpitoa vaatineet kuparipareihin perustuneet lankalinjat maaseudulla, voidaan ny-

kyään korvata langattomilla teknologioilla. Langattomat teknologiat kuten Flash-OFDM 

tai WiMAX tarjoavat tilaajayhteyksiä, joilla voidaan tarjota vaihtelevantasoisia yhteysno-

peuksia (Haantie, Ojaniemi 2008). Toinen vaihtoehto on täysin kiinteät yhteydet, paikallis-
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ten yhteisöjen yhteistyöllä muodostetut kuituyhteydet kyläläisten välille ja liittymäpisteet 

operaattoriverkkoon. Kuituverkkoratkaisu pystyy varmasti tarjoamaan riittävän palveluta-

son monipuolisille sisältöpalveluille. 

 

Saadakseen todellista lisäarvoa parantuneille verkkoyhteyksille, tarvitaan niitä hyödyntäviä 

palveluita. Tietoyhteiskunta tarkoittaa digitalisoituvia palveluita, jotka löytyvät tietoverkon 

palvelimilta. Verkosta löytyvät palvelut helpottavat arkipäivää, eikä esimerkiksi pankissa 

tai postissa käynti ole enää välttämätöntä fyysisesti. Digitaalisen palvelutuotannon myötä 

yritysten palvelurajapinnat siirtyvät ja löytyvät yhä useammin verkosta (Auvinen, Ekholm 

& Martikainen 2005). Tämä ajaa myös kuluttajia omaksumaan uudet toimintatavat, sillä 

perinteinen tiskillä asiointi on usein jopa kalliimpaa lisäpalvelumaksujen takia. Tämä kehi-

tys herättää kysymyksen myös siitä miten tietoverkko vaikuttaa ihmisten väliseen kommu-

nikointiin, kun päivittäisiä asioita hoidetaan päätelaitteiden kautta? Toisaalta parantuneiden 

tietoliikenneyhteyksien luulisi myös lähentävän ihmisiä kommunikaation helpottuessa. 

Ettei lause jäisi vain teleoperaattorin mainoslauseenomaiseksi, täytyisi sille pyrkiä luomaan 

konkreettisia sovelluksia. 

 

Yhteisöllisyyden tarve on olemassa ja se toteutuu tietoverkoissa mitä erilaisimmin muo-

doin. Erilaiset sosiaaliset yhteisöt ovat aina olleet Internetin yksi peruspilareista, jonka 

päälle on toimintaa rakennettu (Kleinberg 2008). Nämä yhteisöt ovat globaaleja ja suuria 

kokonaisuuksia, joissa toiminta on hyvin monimuotoista. Toisaalta yrityksillä on verkkojen 

myötä ollut käytössä omat sisäiset ja suljetut verkkoyhteisönsä jossa sisältö on tarkemmin 

hallittua. Näiden mallien mukaisesti on mahdollista myös löytää toimivia yhteisöllisyys-

palveluita aivan arkiseen yhteisöllisyyden ylläpitoon. 

 

Tämän diplomityön tavoite on selvittää niitä vaihtoehtoja, kuinka nimenomaan alueverkko-

jen verkkoratkaisujen päälle voidaan toteuttaa yhteisöllisiä palveluita. Kuinka löydetään 

sopiva yhteisön palvelukonsepti, jonka päälle voidaan luoda monimuotoisia vuorovaiku-

tusmahdollisuuksia seudun yhteisön käyttöön. Erilaiset sosiaaliset palvelualustat toimivat 

pohjaratkaisuna yhteisölliselle palvelulle. Tutkimalla ja vertailemalla tarjolla olevia ratkai-

suvaihtoehtoja, lopputuloksena on käyttöönotettu esimerkkiratkaisu. Toteutuksen reunaeh-

toina täytyy ottaa huomioon eri verkkoratkaisujen ominaisuudet niin hallinnollisesti kuin 
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teknisestikin. Mihin kohtaa verkkoa itse palvelu on paras sijoittaa, niin että saataisiin sekä 

kaistannopeus maksimoitua, mutta kuitenkin säilytettyä palvelutaso ja sen hallinta hyvänä? 

Käyttäjille on tarkoitus tarjota yhteisöllinen palvelu paikallisessa alueverkossa, niin että se 

parhaiten pystyisi edistämään paikallista yhteisöllisyyttä. 

 

Työn lähestymistapa on sen luonteesta johtuen tekninen, mutta teemat liittyvät myös ih-

misten sosiaaliseen käyttäytymiseen. Sosiaaliset sovellusalustat nojaavat vahvasti siihen 

tietämykseen miten ihmiset kommunikoivat keskenään ja mitkä ovat käytettävyydeltään 

houkuttelevimpia tapoja toteuttaa ihmisen välistä vuorovaikutusta verkossa (Kleinberg 

2008). Täten viitekehyksenä pidän jo aiemmin toteutettuja tutkimuksia siitä miten yhteisöl-

lisiä toteutuksia on tehty ja havainnoitu ihmisten käyttötottumuksia. 

 

Työn ensimmäinen vaihe on tutustua yhteisön ja yhteisöllisyyden käsitteisiin. Tavoitteena 

selvittää mistä osatekijöistä termit koostuvat ja miten ne voidaan ymmärtää digitaalisessa 

ympäristössä. Sähköisten yhteisöjen toteuttamiseksi käydään läpi erilaisia sosiaalisia pal-

velualustoja. Ratkaisujen esittely ja arviointi soveltuvuudesta alueverkkoyhteisöön on yksi 

keskeisistä työn tavoitteista.  Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on pyrkiä erittelemään 

sovellusalustojen vertailujoukosta yksi tai kaksi potentiaalista sovellusalustaa, joista voitai-

siin tehdä käytännön testaus. Tavoitteena on pyrkiä löytämään alueellisen yhteisöön sovel-

tuva julkaisualusta, josta muokataan sopiva esimerkkiympäristö. 

 

Toisessa vaiheessa suoritetaan valitun alustan käyttöönotto. Käyttöönotossa asennetaan 

ensin valittu julkaisualustan runko ja valitaan siihen sopivat yhteisölliset komponentit. 

Tämän lisäksi toteutetaan esimerkkinä lisäarvopalvelukonsepti, jossa otetaan erityisesti 

huomioon paikallisuuden tarjoamat mahdollisuudet. Näitä mahdollisuuksia ovat mm. ver-

kon nopeus ja mahdollisuus saada käyttöön paikallisia verkkoresursseja. Paikallista toteu-

tusta on tarkoitus arvioida suhteessa samanlaiseen oletettuun toteutukseen Internetin avoi-

missa yhteisöpalveluissa. 

 

Viimeisessä ja kolmannessa vaiheessa suoritetaan toteutettujen ratkaisujen arviointia. Mi-

ten toteutus olisi mahdollista tarjota paikallisiin alueverkkoihin resurssit huomioiden ja 

onko ylipäätään järkevää tarjota paikallisia yhteisöpalveluita alueverkkoyhteisölle? Verta-
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uskohtana ovat Internetin avoimet ja ennen kaikkea ilmaiset yhteisöpalvelut, joiden avulla 

voidaan myös toteuttaa yhteisösivuja. Johtopäätösten perusteella on mahdollista tarjota 

käytännönmalleja ja mahdollisesti löytää uusia kehitystarpeita, kuinka alueverkkoyhteisöl-

le voitaisiin tarjota niille räätälöityjä itsenäisiä yhteisöpalveluita. 
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2 AVOINTEN ALUEVERKKOJEN OMINAISPIIRTEET 

 

Avoimet alueverkot tuovat uudenlaisen verkkoliittymävaihtoehdon monille, erityisesti 

maaseudun kotitalouksille. Mistä tekijöistä se koostuu ja mitkä ovat sen ominaiset luon-

teenpiirteet? On oleellista tunnistaa avoimille alueverkoille ominaiset piirteet, jotta voidaan 

hahmottaa hallinnolliset ja tekniset seikat sekä asettaa palvelusuunnittelulle reunaehtoja 

toimivuuden takaamiseksi. 

 

Alueverkko on fyysisen verkkorakenteen ja palveluiden muodostama kokonaisuus. On 

syytä erottaa toisistaan itse verkkokerros ja palvelut, mitkä välitetään loppukäyttäjille itse 

verkkokerroksen päällä (Pulkkinen 2007). Verkkorakenteena alueverkko voi tarkoittaa 

lähes mitä tahansa rakennettua alueellista verkkoratkaisua, jonka käyttäjinä ovat siihen 

liittyneet taloudet, virastot, yhdistykset ja yritykset. Verkottuminen voidaan jaotella eri 

tasoihin (kuva 1) siten, että kylä- ja kuntaverkot muodostavat seutuverkkokokonaisuuden, 

kun ne verkottuvat ympäryskuntien kanssa (Pulkkinen 2007). Alueverkot voivat laajentua 

myös ylöspäin maakuntaverkoksi ja näiden muodostamiksi yhteenliittymiksi (Riukulehto 

2007). Palvelujen osalta oleellista on se, mikä on verkon suorituskyky ja minkälaisilla eh-

doilla verkon hallinnoija tarjoaa mahdollisuutta palveluiden tarjoamiseen verkkonsa yli 

loppukäyttäjille. Palveluiden siirtäminen verkkokerroksen päällä vaatii aina yhteistyösopi-

musta itse verkon hallinnoijan kanssa. Kuitenkin verkko ilman palveluita on itsessään hyö-

dytön, joten on tärkeää tiedostaa erilaiset alueverkkojen hallinnolliset ratkaisut. Ratkaisu-

mallit voivat vaihdella hyvin suljetuista ja rajoitetuista toteutuksista, enemmän avoimen 

toiminnan ja kilpailun rakenteisiin. 
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Kuva 1. Kokonaiskuva alueverkosta ja siihen liittyvistä toimijoista 

Useimmiten alueverkkojen suunnittelussa on tavoitteena monipalveluverkko, missä entiset 

itsenäisten verkkojen palvelut konvergoituvat siirrettäviksi IP-pohjaisen verkon päälle (Ka-

rila 2007, Kerttula 2005). Esimerkkeinä mainittakoon esimerkiksi puhe- ja äänipalvelut, 

kuten puhelin ja televisio, joissa yhdistyvät molemmat median muodot. Ennen nämä palve-

lut vaativat oman ylläpidettävän siirtoverkkonsa, mutta nykyisin ne voidaan välittää saman 

siirtoverkon välityksellä. Alueverkon tilaajayhteyksien suorituskyky asettaa reunaehdot 

eritasoisten palveluiden toimittamiselle. Optimaalisessa tapauksessa tilaajayhteys on nyky-

aikainen nopea valokuituyhteys, jota kuvassa 1 edustavat kuitumoduulilla (KM) liitetyt 

taloudet (Pulkkinen 2007). Kustannuksiltaan vielä korkeiden valokuituliittymien sijaan 

käytössä on usein perinteisiä kuparisia puhelinlinjoja hyödyntäviä ADSL-liittymiä tai lan-

gattomia ja Flash-OFDM ja WiMAX – liittymiä. Näiden liityntätapojen nopeudet vaihtele-

vat vallitsevien olosuhteiden mukaan, minkä johdosta myös suorituskyky erot ovat huo-

mattavia. 

 

Käytännössä alueverkko on tietyn alueen toimijoiden yhteistyönä muodostettu verkkoto-

teutus, joka on tilattu joltain toimittajalta sovituin käyttöehdoin. Hallintomuotoina osuus-
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kunnat ja yhdistykset ovat yleisimpiä toimijoita alueverkkototeutusten tilaajina, minkä joh-

dosta päätäntävaltaa on pyritty tasapuolisesti jakamaan yhteisön kesken. 

 

2.1 Hallinnolliset verkkoratkaisut 

 

Alueverkkoon valittu verkon hallintamalli määrittää pitkälle sen käyttömahdollisuudet.  

Perinteinen verkkoinfrastruktuuri on ollut operaattoripohjaista. Käytäntö juontaa juurensa 

historiasta, jolloin kansallinen operaattori tai paikallisesti perustetut puhelinyhdistykset 

ovat rakentaneet viestintäyhteydet niin maaseudulle kuin kaupunki- ja kuntakeskuksiin. 

Sen jälkeen kuparipareihin perustuneet tilaajalinjat ovat joko kokonaan päivitetty uusiin 

siirtotieratkaisuihin tai digitalisoitu puhelinkeskukset ja hyödynnetty jo olemassa olevaa 

liityntäverkkoinfrastruktuuria. Eri muodoissaan olevat operaattoripohjaiset verkot hallitse-

vat edelleen vahvasti ja operaattorit pystyvät pitkälti sanelemaan, millaisia palveluita hei-

dän ylläpitämissään verkoissa voidaan tarjota. 

 

Vaihtoehtoinen kehityssuunta on ollut uusi ajattelumalli avoimesta verkkoratkaisusta, jon-

ka arkkitehtuuri eriyttää itse verkko- ja palvelukerroksen toisistaan. Verkkoratkaisua kutsu-

taan avoimeksi alueverkoksi, ja ratkaisusta on mahdollista saada aikaan myös täysin ope-

raattorineutraalitoteutus (Battiti et al. 2005). Loppukäyttäjä tarvitsee siirtoverkkoa päästäk-

seen käsiksi verkon palveluihin, minkä johdosta operaattoreilla on ollut hallinnassaan kes-

keinen markkinasegmentti. Avoin alueverkko on ratkaisumalli, joka antaa kuluttajille 

mahdollisuuden suurempaan itsenäisyyteen verkon valinnassa ja näin tuo myös lisää vapa-

utta palveluiden suunnitteluun ja tarjontaan. 

 

2.1.1 Operaattoriverkot 

 

Operaattorit ovat perinteisiä yhteyksien tarjoajia. Kansallisesti luotu lankaverkko on pal-

vellut käyttäjiään ja operaattorit ovat huolehtineet sen hallinnoinnista. Lankaverkko on 

luonut pohjan operaattoreiden valta-asemalle, mutta operaattoreiden asema on vaikeutunut 

nykyaikaisen verkkorakenteen myllerryksessä. Uusi suuntaus itsenäisten verkkojen kon-
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vergenssissa yhdeksi monipalveluverkoksi luo operaattoreiden liityntäverkoille suuren ja 

kalliin haasteen (Kerttula 2005). 

 

Operaattoriverkossa verkkoinfrastruktuurin omistus ja hallinta on jakautunut yhdelle tai 

muutamalle toimijalle. Määräysvalta verkon suhteen on keskittynyt vain muutamalle kau-

palliselle toimijalle (Viestintäviraston työryhmä 2005). Näin ollen myös verkkorakenteiden 

mukautuminen loppukäyttäjän tarpeisiin on pitkälti kiinni heidän maksuhalukkuudestaan. 

Eri operaattoreiden kilpailutus on loppukäyttäjän kannalta vaihtelevaa. Siellä, missä on 

useita toimijoita ja tiivistä asumiskeskittymää, on myös tarjontaa enemmän ja eri operaat-

toreille mahdollisuus kilpailla keskenään selkeästi parempi. Maaseudulla tilanne on vaike-

ampi, koska usein alueelliset verkkorakenteet ovat vain yhden hallitsevan operaattorin 

omistuksessa ja hallinnassa. Viestintämarkkinalain 24 § mukaan myös kilpaileville ope-

raattoreille tulee tarjota mahdollisuudet vuokrata olemassa olevia kaapeleita (Viestintävi-

raston työryhmä 2005). Vuokrajohtojen päällä toimintaan liittyy kuitenkin sitoutuminen 

omistajan ehtoihin ja ongelmiin, jolloin se ei aina houkuttele kilpailijaa tähän malliin. Osit-

tain tästä syystä operaattoriverkoissa esiintyy paljon päällekkäisyyttä. Nämä syyt lisäävät 

kokonaisylläpidon määrää verkoissa ja sitä kautta se näkyy myös kustannuksina ja hintata-

son nousuna asiakkaille. 

 

Operaattoriverkot omaavat hyvin kattavan peiton maantieteellisesti, niin kiinteillä kuin 

langattomilla yhteyksilläkin. Operaattorit pyrkivät tarjoamaan tietoliikenneyhteydet mah-

dollisimman kattavana, niin kuin se on kustannustehokkaasti vain mahdollista. Riippuen 

asiakkaan yhteyden teknisistä tarpeista, operaattoreilla on tarjottavana monia erilaisia lii-

tyntätekniikoita verkkoonsa (kuva 2) (Matsak 2005). 
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Kuva 2. Yleisimmät verkkotekniikat operaattorien liityntäverkoissa 

Operaattorit ovat kysynnän mukaan osallistuneet alue- ja seutuverkkohankkeisiin ja olleet 

toimittajana toteuttamassa verkkoratkaisuja. Ratkaisuissa hyödynnetään operaattorinverk-

koja sekä pyritään lisäksi löytämään uusia liityntäverkkoja loppukäyttäjille asti (Te-

liaSonera Oyj 2004). Operaattoriverkkojen kyky vastaanottaa uusia palveluita on kuitenkin 

pitkälti kiinni sopivien markkinamallien löytymisestä. Verkot soveltuvat huonosti uusiin 

innovointeihin, jotka saattavat vaatia uudenlaisia verkkoratkaisuja. 

 

2.1.2 Avoimet alueverkot 

 

Avoimen alueverkon malli on määritelmän mukaan alueellinen tietoliikenneverkko, mihin 

voi kuka tahansa liittyä mukaan käyttäjäksi tai palveluntarjoajaksi. Verkon hallinnoinnissa 

tulisi pyrkiä mahdollisimman neutraaliin toimintaan, missä keskitytään nimenomaan vain 

verkkokerroksen hallinnointiin ilman, että otettaisiin kantaa lainkaan itse verkon palvelui-

hin. Verkon hallinnoija voi olla yhdistys, osuuskunta, organisaatio tai vaikka palkattu toi-

mija, jonka tehtävä on koordinoida verkkoon liittyvien kohteiden osoitteita ja reititystä. 

Verkon kehitys ja laajennusmahdollisuus tulisi olla mahdollista yhteistyönä käyttäjien ja 

hallinnoijan kesken (Battiti et al. 2005). 
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Avoin alueverkko kuvassa 3. määrittyy Battiti et al. (Battiti et al. 2005) mukaan seuraavilla 

ehdoilla: 

 

1. Kenellä tahansa tulee olla vapaus valita mikä tahansa palveluntarjoaja verkossa. 

2. Palveluntarjoajille tulee olla vapaa pääsy tarjoamaan palveluitaan verkon käyttäjil-

le. 

3. Kenellä tahansa tulee olla vapaus liittymä verkkoon, eli oikeus lisätä liittymäpistei-

tä ja laajentaa verkon yhteisiä osia. 

 

 

Kuva 3. Avoimen alueverkon perusrakenne 

 

Koska arkkitehtuurissa verkko ja palvelut nähdään omina erillisinä kokonaisuuksina, mah-

dollistaa avoin alueverkko joustavan toimintaympäristön. Perinteinen toimintamalli, jossa 

operaattori tarjoaa siirtotien, yhdyskäytävän ja IP-palvelut kansainväliseen tietoverkkoon, 

OAN runkoverkko
(Avoin alueverkko)

Käyttäjä

Käyttäjä

Langaton yhteys

Palveluntarjoaja 1 Palveluntarjoaja 2 Palveluntarjoaja n

Käyttäjä

Käyttäjä

Langallinen yhteys

Käyttäjä
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Internetiin on nyt laajenemassa aivan uudelle tasolle. Avoimessa alueverkossa Internet 

nähdään vain yhtenä palveluna muiden joukossa. Kuvassa 4 nähdään, miten käyttäjillä voi 

olla valittavanaan eri palveluntarjoajien kesken vaikkapa erilaisia kuva ja äänipalveluita, 

kuten äänipuheluita ja televisiolähetystä alueverkon yli (Kerttula 2005). Halutessaan lop-

pukäyttäjä voi valita palvelukseen vaikka pelkän verkkopuhelimen ilman varsinaista Inter-

net yhteyttä. Tämä palveluntarjoajien riippumattomuus toisistaan on kilpailuttamisen kan-

nalta avoimuutta parhaimmillaan. Tällaista toimintamallia voidaan kutsua operaattorineut-

raaliksi (Battiti et al. 2005). 

 

Operaattorineutraali alueverkon tulisi täyttää Battiti et. al. (Battiti et al. 2005) mukaan seu-

raavat ehdot: 

 

1. Palveluntarjoajille täytyy olla löytyä luonnollinen sijoituspaikka verkosta, niin että 

niiden vaatimat datasiirtopalvelut eri arkkitehtuuritasoilla vastaavat vaatimuksia. 

2. Kaikille palveluntarjoajille tulee tarjota samat ehdot. 

3. Epäreilua kilpailua ei tule olla, eikä itse verkon hallinnoja saa tarjota palveluja ver-

kossaan käyttäjille. 

 

 

Kuva 4. Yleinen Open access – periaate 
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Avoin verkkorakenne voidaan suunnitella modulaariseksi verkoksi, jossa on selkeät alueta-

sot ja rajapinnat (Kerttula 2005). Tämä mahdollistaa verkkoalueen laajentamisen yhdistä-

mällä ne toiseen verkkoalueeseen. Jokainen taso voi muodostaa oman avoimen verkkonsa, 

joka voi laajeta aina kansainväliselle tasolle asti kun kansalliset runkoväylät yhdistetään 

toisiinsa. 

 

Verkkorakenne (kuva 5) voidaan erottaa seuraaviksi tasoiksi (Kerttula 2005): 

 

1. kyläverkko (liitäntaso, access) 

2. kunta- eli seutuverkko (metro-taso) 

3. maakuntaverkko (runkoverkkotaso, core) 

 

 

Kuva 5. Open access – verkot ja niiden yhteydet toisiinsa 

Avoimet alueverkot ovat ennen kaikkea suurin helpotus maaseudun kotitalouksille, mikä 

helpottaa viimeisen mailin ongelmaa tarjoamalla nopeita paikallisia yhteyksiä. Tämä ei 

olisi perinteisillä kustannusmalleilla mahdollista operaattorien toimesta. Avoimet aluever-

kot ovat sekä uhka että mahdollisuus perinteisille operaattoreille. Yhteisön itsensä muodos-

tama alueverkko vapauttaa operaattorit viimeisen mailin ongelman pulmasta, jolloin ne 

voivat keskittyä tarjoamaan omia palveluitaan alueverkon rajapinnalta käsin (kuva 5, SP = 

palveluntarjoaja) omien runkoverkkojensa kautta (Karhula, Ikonen & Juutilainen 2006). 

Toisaalta alueverkkojen yhteisö vapauttaa laajetessaan kilpailua ja syö operaattorien hallit-
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sevaa markkina-asemaa (Karhula, Ikonen & Juutilainen 2006). Alueverkkojen verkottumi-

nen tulevaisuudessa voi laajentaa operaattorikilpailun myös kansainväliselle tasolle (Kert-

tula 2005). 

 

2.1.3 Case: Fionets -yhteistyöryhmittymä 

 

Fionets on lyhenne sanoista Finnish Open Networks. Sen ovat perustaneet kahdeksan itse-

näistä valokuituverkkoa Pohjanmaalta. Kyseessä on siis aito seutuverkkojen verkottuma 

joka muodostaa yhteistyöryhmittymän, jolla on yksi yhteinen hallinto. Yhteistyöryhmitty-

mä yhtenäistää alueverkkojen sisäisiä toimintamalleja. Yhteistyöllä voidaan keskittää yllä-

pitoa, päivystystä, tiedottamista ja julkisuuskuvaa (Suomen Seutuverkot ry 2008). Yksittäi-

set paikalliset alueverkot muodostavat yhdessä rintaman jolla on yksi yhteinen rajapinta eri 

ulkoisille operaattoreille, jotka voivat olla niin muita avoimia tai kaupallisia verkko-

operaattoreita tai puhtaasti palveluoperaattoreita. 

 

Yksi yhteinen rajapinta hyödyttää ennen kaikkea palveluiden tarjontaa. Yksittäiset alue-

verkot ovat olleet taloudellisesti hankala kumppani palveluntarjoajille ja operaattoreille. 

Yhdistymällä saavutettu suurempi asiakasmäärä mahdollistaa palvelujen tarjoamisen kan-

nattavuuden, jolloin hyöty on molemminpuolinen (Suomen Seutuverkot ry 2008). Palve-

luntarjoajat motivoituvat näkemään uuden markkinasektorin ja kotitaloudet saavat vapau-

den valita palveluita. 

 

Fionets – ryhmässä ensisijainen asiakassuhde on asiakkaan ja verkko-operaattorin välillä, 

missä laskutus tapahtuu verkkoliitynnän osalta (Suomen Seutuverkot ry 2008). Liityntä-

maksu muodostaa suurimman maksuerän ja kuukausimaksuilla hoidetaan verkon perusyl-

läpitoa. Verkkoliityntä mahdollistaa asiakkaalle vapaasti valittavat palveluoperaattorit. 

Asiakas hankkii haluamansa palvelut tarjolla olevilta palveluoperaattoreilta ja palveluope-

raattorit laskuttavat asiakasta suoraan tilattujen palveluiden perusteella. Vastaavasti palve-

luoperaattori maksaa Fionets – ryhmittymälle oikeudesta tarjota palveluitaan kuituverkos-

sa. Verkon käyttömaksu määräytyy tapauskohtaisesti sen mukaan, kuinka paljon palve-

luoperaattorin tuottamat palvelut hyödyntävät kuituverkkoa. Palveluoperaattorille tarjotaan 
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keskitetty hallintatyökalu palveluntuottamisen seurantaan kuituverkossa, jonka kautta ta-

pahtuu myös vikatiketöinti. 

 

2.2 Palvelut 

 

Palvelut toimivat lähtökohtana verkkoinvestoinneille. Loppukäyttäjä näkee ja käyttää pal-

veluita, eikä niinkään välitä verkkotekniikasta. Verkkokerros on loppukäyttäjälle mahdolli-

simman läpinäkymätön tekijä palveluiden taustalla. Digitaaliset palvelut ovat konvergoi-

tumassa omilta itsenäisiltä siirtoteiltään kohti yhtenäistä monipalveluverkkoa, jossa kaikki 

informaatio siirretään IP-pohjaisesti (Kerttula 2005). Tämä luo aivan uudenlaisen palvelu-

kokonaisuuden. 

 

Triple-play on käsite joka tarkoittaa kolmen eri perusmedian siirtämistä saman yhteyden 

kautta. Näitä ovat ääni, kuva ja muu sekalainen dataliikenne. Käytännön tasolla käsite saa-

daan kattamaan valtaosa digitaalisista palveluista, kuten puhelinliikenne, radio, televisio ja 

Internetin tarjoamat palvelut (Klemetti 2008). Parantuneiden yhteyksien myötä myös so-

velluspalvelut ovat keskittymässä verkon keskuspalvelimille, josta niitä voidaan käyttää 

suoraan ilman paikallista asennusta työasemille. Lisäksi erilaiset siirtopalvelut, kuten var-

muuskopiot verkon yli palvelimille, ym. tiedonjakamispalvelut ovat yleistyneet nopeasti. 

 

Useiden alueverkkojen omaksuma avoimen alueverkon periaateratkaisu mahdollistaa myös 

mukautuvan palvelurakenteen. Aiemmin esitelty Battiti et. al. (Battiti et al. 2005) määritte-

lemä avoimen alueverkon malli eriyttää palvelut omaksi kokonaisuudeksi verkkokerroksen 

päälle. Se avaa uusia taloudellisia toimintamalleja palveluiden tuottamiseen valmiin verk-

koinfrastruktuurin ylitse. Asiakkaille ei tarvitse enää myydä koko Internet-palvelupakettia, 

joka sisältää yhteyden ja lisäpalvelut, vaan voidaan keskittyä tuottamaan pelkästään koh-

dennettuja palveluita. Etenkin nopeat kuitupohjaiset alueverkkoratkaisut tarjoavat uusia 

palvelumahdollisuuksia, jotka voivat hyödyntää verkon suorituskykyä. Toisaalta myös 

langattomat verkkoratkaisut tuovat vahvasti paikallisuuteen vetoavat paikkatietopohjaiset 

palveluratkaisut mahdolliseksi. 
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Tämän hetken tilanne Suomessa alueverkkopalveluiden osalta on vaihteleva. Alueverkois-

sa tarjottavat paikalliset palvelut rajoittuvat tällä hetkellä pitkälti alueverkon hallinnoijan 

tarjoamiin palveluihin. Varsinaisia palveluoperaattoreja on muutama ja heidän tarjoamiaan 

palveluita ovat lähinnä VoIP-palvelut ja IPTV (Karhula, Ikonen & Juutilainen 2006). Yk-

sittäisten pienten alueverkkojen on vaikeaa saada ulkoisia palveluoperaattoreita, koska 

riittävää käyttäjäkuntaa ei ole houkuttelemaan taloudelliseen toimintaan (Karhula, Ikonen 

& Juutilainen 2006). Tämä johtaa siihen, että verkon hallinnoijan on itse tarjottava käyttä-

jilleen palveluita, kuten laajakaistaisia Internet yhteyksiä ja sähköpostia verkon käytännöl-

lisyyden takaamiseksi. Toimintamalli on ristiriidassa Battiti et. al. (Battiti et al. 2005) mää-

rittelemän operaattorineutraalin verkko-operoinnin mallin kanssa. Ongelmaksi muodostuu-

kin, että ulkoisia palveluoperaattoreita kiinnostaa entistä vähemmän kohderyhmä, jossa jo 

verkon hallinnoija toimii samalla palvelukentällä, kuten juuri laajakaistaisten Internet yh-

teyksien tarjoajana (Karhula, Ikonen & Juutilainen 2006). Monopoli on aina haitaksi ja 

lisää uusien yrittäjien arkuutta lähteä haastamaan vanhoja pioneereja.  
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3 YHTEISÖT JA YHTEISÖLLISYYS 

 

Yhteisön määritelmä on sanakirjan mukaan: ”esimerkiksi elämänmuodon, taloudellisten 

tai aatteellisten päämäärien perusteella kokonaisuuden muodostava ihmisryhmä tai yh-

teenliittymä” (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004). Elämme jokainen erilaisten yh-

teisöjen ympäröiminä, vaikkemme sitä välttämättä itse tiedostaisikaan. Näitä yhteisöjä ovat 

esimerkiksi perheyhteisö, kyläyhteisö, kuntayhteisö, kaupunkiyhteisö, työyhteisö, kouluyh-

teisö, kansainyhteisö. Mainittu jaottelu on konkreettinen esimerkki elävästä elämästä. Ny-

kyajalle tunnusomaisia yhteisöjä voivat olla myös kommunikaatio- ja toimintayhteisöt, 

sekä verkkoyhteisöt jotka yhdistelevät niin kommunikaatiota kuin toimintaakin eri tavoin. 

 

Yhteisöjä voidaan määritellä monin eri tavoin. Tyypillisesti yhteisöjä voidaan määrittää 

sosiologisesti, lainopillisesti, fyysisesti (kyläyhteisö, kaupunkiyhteisö, kouluyhteisö, työ-

yhteisö) ja biologisesti kasveista tai eläimistä, jotka elävät tai kasvavat samalla alueella ja 

ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yhteisöihin liittyy myös ajallinen määre. Yhteisöjä 

syntyy sekä kuolee ja niiden määrittymiseen liittyy jokaisen aikakauden oma leimansa, 

miten ne nähdään. 

 

Sosiologisesti yhteisölle tunnusomaisia piirteitä ovat yhteinen päämäärä ja mielenkiinnon 

kohde. Yhteisön toimintaa ohjaa yhteinen päätösvalta ja yhteisesti sovitut säännöt, joiden 

rajoissa toimitaan. Riippuen yhteisön avoimuudesta jäseneksi voi päästä joko vapaasti liit-

tymällä, maksamalla tai tekemällä jonkun sopimuksen, tai hankkimalla muutoin muiden jo 

yhteisön jäseninä olevien hyväksynnän. Yhteisön hyöty yksilölle muodostuu toiminnan 

kaksisuuntaisuudesta. Aktiivinen, hyvin toimiva yhteisö sisältää jäsenten välistä vuorovai-

kutusta, jolloin vallitsee usein myös antamisen ja saamisen periaate. Yhteisössä toimimi-

nen on silloin tehokkaampaa kuin yksin määränpäähän pyrkiminen. Hyväksynnän, meriit-

tien keräämisen, yhteisen- ja oman hyötymisen kautta yhteisön jäsen saa motivaatiota 

omalle toiminnalleen yhteisössä. 

 

Yhteisö käsite sisältää siis hyvin monenlaisia kokonaisuuksia ja voidaankin sanoa, että ne 

ovat jatkuvassa liikkeessä. Yhteisöjen rakenne voi muuttua niin fyysisesti kuin kokemuk-

sellisestikin jokaisen omassa tunnemaailmassa. Tässä yhteydessä puhutaankin yhteisölli-
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syyden tunteesta, eli siitä yhteenkuuluvuuden tunteesta, jotain tiettyä yhteisöä kohtaan. 

Yhteisöllisyys on kielitoimiston sanakirjan mukaan ”tunne yhteisöön kuulumisesta” (Ko-

timaisten kielten tutkimuskeskus 2004). Nämä tunteet määrittyvät jokaisella ihmisellä hen-

kilökohtaisesti, jolloin jotkut kokevat herkemmin ja jotkut vasta pitemmän tutustumisen 

jälkeen kuuluvansa johonkin yhteisöön. Yhteisö voi olla olemassa ja sen sisällä ihmisiä 

toimijoina, mutta kuitenkin ilman että heille syntyy yhteisöllisyyden tunnetta, tai että tunne 

on vain osalla ihmisistä. 

 

Yhteiskunta muodostuu yhteisöistä, yhteisöllisyydestä ja yhteyksistä. Verkkosanakirjan 

mukaan yhteiskunta on ”ihmisyhteisö sosiaalisena, järjestäytyneenä kokonaisuutena, esi-

merkiksi valtio tai kaupunki” (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2004). Uusi tietoyh-

teyskunta nostaa esiin kysymyksen yhteisöllisyydestä laajemmassa mittakaavassa. Kuinka 

tietokoneet ja tietokoneverkot edesauttavat virtuaalisen yhteisöjen ja yhteisöllisyyden syn-

nyssä? Teknologian kehittyminen luo uusia ulottuvuuksia yhteisöllisyyteen. Teknolo-

giatutkija Arnold Paceyn mukaan teknologinen toiminta sisältää neljä osa-aluetta: tekninen 

ulottuvuus, organisatorinen ulottuvuus, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus sekä käyttä-

jäulottuvuus (Pacey 1999). Näistä neljästä käyttäjien kokemukset ovat tärkeä osatekijä 

ymmärtääksemme, miten inhimilliset kokemukset välittyvät toiminnassa. Perinteisissä me-

dioissa käyttäjät voitiin nähdä lukijoina, katsojina ja kuuntelijoina. Käyttökokemukset oli-

vat siis varsin yksisuuntaisia ja passiivisia. Nykyään tietokoneet ja tietoverkot tarjoavat 

kaksisuuntaista viestintää, jossa käyttäjän rooli muuttuu aktiivisiksi toimijoiksi, sisällön-

tuottamiseen osallistuvina tekijöinä. Käyttäjät pääsevät itse vaikuttamaan siihen, millaisek-

si yhteisön ja yhteisöllisyyden kokemukset muodostuvat. Interaktiivisuus motivoi kyvyk-

käitä osaajia, mutta toisaalta voi aiheuttaa epäonnistumisen tunteita kokemattomille käyttä-

jille (Herkman 2001). Eri ulottuvuuksien tulee tukea toisiaan, jotta vuorovaikutuksen ja 

sitä kautta yhteisöllisyyden kokemukset vahvistuisivat. 

 

3.1 Yhteisöllisyys Internetissä 

 

Virtuaalisen yhteisöt tai verkkoyhteisö ja virtuaalinen yhteisöllisyys ovat niitä käsitteitä, 

jotka määrittävät uudenlaista toimintaa globaalissa tietoverkossa Internetissä. Reaalimaa-

ilman tilat, yhteisöt siirtyvät ja sekoittuvat virtuaaliyhteisöihin. Teknologian merkitys arki-
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elämässä on kasvamassa ja teknologian läsnäolon hämärtyminen mielessämme on johta-

massa siihen, että huomaamme sen vasta kun tekniikassa syntyy vikatilanne. Virtuaaliyh-

teisöihin liittyminen on vielä toistaiseksi täysin tietoista toimintaa. Virtuaaliyhteisöön ei 

jouduta tai synnytä, vaan siihen liitytään tietoisesti. Uteliaisuus ja osallistumisen tarve oh-

jaa kokeilemaan erilaisia palveluita. Verkkoyhteisöt rakentuvat pitkälti käyttäjien ehdoilla 

ja heidän myötävaikutuksesta. Käyttäjät muodostavat sisältöä palveluihin, joko tarkoituk-

sella ja tavoitehakuisesti, tai välttämättä lainkaan tiedostamatta sitä. Virtuaaliyhteisöllisyys 

muodostuu yhteisöistä saatavista käyttökokemuksista. Käyttökokemukset rakentuvat, niin 

sosiaalisista kuin teknologisistakin tekijöistä, eli vuorovaikutus, sisältö ja toisaalta käytet-

tävyys ovat avaintekijöitä. 

 

Verkkoyhteisöllisyyden kehitys on kulkenut käsi kädessä tietoteknisen kehityksen kanssa 

ja teknologian yleistymisen myötä, myös virtuaaliyhteisöt ovat saaneet vapaamuotoisem-

man sisällön ja osallistumisen (Herkman 2001, Wellman 2001). Kun katsotaan Internetin 

historiaa taaksepäin yhteisöjen muodostumisen juurille, voidaan nähdä että tarpeet tiedon 

jakamiselle ovat lähtöisin sotilaallisista motiiveista, joista ne kehittyivät eteenpäin tieteelli-

siin ja taloudellisiin piireihin (Wellman 2001, Robert 2001). Seuraavassa tärkeimpiä yhtei-

söjen ja yhteisöllisyyden kehittymisen kannalta olevia merkkipaaluja (Robert 2001): 

 

- 1960 luvulla hallitsivat keskuskoneet ja tietovarastot, josta tietoa voitiin noutaa. 

Tiedemaailman tarpeisiin.  

- Tiedemiesjoukko kehitti 1970-luvun alussa sähköpostin ja sen kylkiäisenä postitus-

listat. Sähköposti ja postituslistat olivat ensimmäinen todellinen askel kohti virtuaa-

lisia yhteisöjä, joissa voitiin kommunikoida toisten jäsenten kesken. 

- 1978 ensimmäinen julkinen BBS-järjestelmä (Bulletin Board System). BBS järjes-

telmä koostui lankaverkkoon liitetystä tietokoneesta, joka pystyi ottamaan vastaan 

datapuheluita käyttäjien tietokoneilta. Palvelinohjelmisto tarjosi käyttäjille tiedosto-

ja, keskustelualueita ja chat-keskusteluja. BBS järjestelmiä voidaan pitää nykyisten 

Internet-yhteisöjen esikuvina. 

- Vuonna 1979 Richard Bartle and Roy Trubshaw kehittivät MUD (Multi-User Dun-

geon) tekstipohjaisen verkkopelin. 

- 1984 julkaistiin ensimmäinen moderoitu uutisryhmä. 
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- 1988 Suomalainen Jarkko Oikarinen kehitti IRC:n (Internet Relay Chat) reaaliai-

kaisen keskustelun Internet-käyttäjien välillä. 

- 1990 Tim Berners-Lee loi WWW:n (World-Wide Web) hajautettu hypertekstijärjes-

telmän, joka on luonut pääasiallisen pohjan nykyiselle sisällöntuotannolle Interne-

tissä. 

- 1993 Eric Bina ja Marc Andreessen kehittivät ensimmäisen suuren suosion saaneen 

WWW-selaimen Mosaic:n. Mosaic:n helppokäyttöisyys ja kehittynyt sisällönesitys 

käynnistivät WWW:n räjähdysmäisen kasvun. 

 

Kuten voimme huomata niin verkon yhteisöjä voidaan toteuttaa monin eri tekniikoin. Yh-

teisöjen sisältö pitkälti määrittää minkälainen teknologia on niille luontevin toimintaympä-

ristö. Kommunikoinnin tarve voi olla joko asymmetristä tai symmetristä. Asymmetrinen 

kommunikointi voi olla esimerkiksi vuoropohjaista kommunikointia keskustelufoorumilla, 

kun taas symmetrinen kommunikointi tapahtuu reaaliaikaisessa keskustelussa, verkkope-

leissä tai virtuaalimaailmoissa. 

 

Verkkoyhteisöjä voidaan myös jakaa niiden sisällön ja toimimisen tyyppien mukaan. Min-

kälaisista ideologioista käyttäjäkunta koostuu ja mitkä ovat yhteisön tavoitteet. Ulla Hei-

nonen määrittelee väitöskirjassaan verkkoyhteisöt kahteen erilaiseen yhteisötyyppiin nii-

den lähtökohtien ja motiivien mukaan (Heinonen 2008). Ensimmäinen tyyppi on vapaa-

ajan verkkoyhteisöt ja toinen työelämän ja koulutuksen verkkoyhteisöt. Lisäksi hän jakaa 

pääryhmät useampiin alaryhmiin. Vapaa-ajanyhteisöt käsittävät alatyypit: 1. peliyhteisöt, 

2. virtuaaliset leikkikodit, 3. seuranhakuyhteisöt, 4. virtuaaliset kriisiyhteisöt, 5. harras-

teyhteisöt, 6. faniyhteisöt sekä 7. vertaisyhteisöt. Työelämän yhteisöt jakautuvat 1. verkko-

työyhteisöihin ja 2. virtuaalisiin koulutusyhteisöihin. Vapaa-ajan verkkoyhteisöt perustuvat 

vapaaehtoisuuteen. Niihin liitytään vapaaehtoisesti ja omasta mielenkiinnosta, ilman varsi-

naisia toiminnan velvoitteita. Työelämän ja koulutuksen verkkoyhteisöt liittyvät yksilön 

asemaan, jolloin hän voi olla velvoitettu yhteisentoiminnan kautta liittymään yhteisöön, 

vaikkei hän itse sitä haluaisikaan. Niskavaara et. al. (Niskavaara, Nurminoro & Vänttinen 

2000) jakavat verkkoyhteisöt kolmeen eri kategoriaan. 1. Alueelliset verkkoyhteisöt, 2. 

sukupuoleen tai ikään perustuvat verkkoyhteisöt, 3. Ammattiin ja harrastuksiin perustuvat 

verkkoyhteisöt. Alueelliset verkkoyhteisöt kytkevät yhteen reaalimaailman ja virtuaalisen 
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verkkomaailman tapahtumia. Nämä verkkoyhteisöt rakentuvat jo jonkin olemassa olevan 

paikallisen yhteisön tueksi. Tarpeina on ollut esitellä omaa paikallista toimintaa ja tarjota 

myös yhteisön jäsenille uudenlaista tapaa kommunikointiin. Sukupuoleen tai ikään perus-

tuvat verkkoyhteisöt jakautuvat selkeästi kohdennettuihin ryhmiin. Verkossa on niin naisil-

le, kuin miehille ja nuorille ja vanhoille suunnattuja verkkoyhteisöjä. Niskavaara et. al 

(Niskavaara, Nurminoro & Vänttinen 2000) on osittain samoilla linjoilla Ulla Heinosen 

kanssa, mutta ei tee niin jyrkkää jakoa ammattiin ja harrastuksiin perustuvissa verkkoyhtei-

söissä. Heidän mielestään myös ammattiin perustuvissa verkkoyhteisöissä voi olla paljon-

kin vapaaehtoisuuteen ja omaan ammatilliseen mielenkiintoon perustuvaa motivaatiota. 

 

Siirtyminen yhteisöistä yhteisöllisyyden käsitteeseen tuo mukaan uusia määreitä yhteisö-

määreiden rinnalle. Perinteiset yhteisön määrittäjät, kuten fyysinen koko, sijainti ja jäsen-

ten sidokset toisiinsa ovat saaneet rinnalleen jäsenten välisten suhteiden merkitykset, eri-

tyisesti niiden laatu ja voimakkuus. Millaista on jäsenten välinen käyttäytyminen, sisäinen 

kontrolli, luottamus sekä kiintymys yhteisössä. Barry Wellman on määritellyt yhteisöjen 

käsitettä yksilöiden kautta (Wellman 2001). Miten yksilöt kokevat saamansa tuen, infor-

maation ja yhteenkuuluvuuden tunteen sekä sosiaalisen identiteetin.  Miten yksilöt kokevat 

saamansa tuen, informaation ja yhteenkuuluvuuden tunteen sekä sosiaalisen identiteetin. 

Yhteisöllisyyden perustana voivat olla myös taloudelliset, aatteelliset, alueelliset syyt.  

Lisäksi mieltymykset, uskomukset, harrastukset, tunteet, sukulaisuus ja maailmankatsomus 

luovat mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle (Niskavaara, Nurminoro & Vänttinen 2000). 

Kimmo Lapintie korostaa vapaaehtoisuuden merkitystä yhteisöllisyyden synnyssä. Yhtei-

söllisyyttä pidetään ihanteena ja tavoiteltavana asiana (Lapintie 1998). Verkkoyhteisön ja 

verkkoyhteisöllisyyden syntyyn vaaditaan aitoa motivaatiota ja konsensusta lähes koko 

paikallisyhteisöltä. 

 

3.2 Alueverkkoyhteisö 

 

Erilaisissa alueverkoissa on takana erilaisia yhteisöjä. Yhteisöjen aktiivisuus taso ja toi-

minnan laatu määrittelee myös osaltaan verkkoyhteisön muotoutumista. Yleisesti yhteisöt 

ja yhteisöllisyys ilmenee voimakkaampana maaseudulla, jossa kylät ja kylätoimikunnat 

ovat olleet vaikuttamassa paikallisten alueverkkorakenteiden syntyyn. Kaupunkien yhteisöt 
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ovat taloyhtiöissä ja lähiöissä. Yhteisöt ovat suurempia ja käyttäjäkunnaltaan erilaisia kuin 

maaseudulla. Molemmilla alueilla on omat luonteenpiirteensä ja haasteensa, kun mietitään 

asiaa paikallisten verkkoyhteisöpalveluiden näkökulmasta. 

 

Maaseuduilla aktiivista toimintaa harjoitetaan erilaisissa yhdistyksissä ja kylätoimikunnis-

sa. Kun maaseudullakin taloudet alkoivat päästä verkkoon, niin syntyi jo tarve saada ai-

kaan kylälle oma verkkosivu. Projektirahoitusten turvin kyläläisiä innostettiin tuottamaan 

tietoa omasta alueestaan verkkoon. Tässä oli osittain kuntien taka-ajatuksena saada aikaan 

kansalaisvoimin tuotettua mainosmateriaalia myös ulkopuolisille vierailijoille alueesta. 

Ensimmäisten verkkosivujen ongelma oli paikallisvoimin hyvällä tahdolla tehdyt tuotok-

set, jotka kyllä näyttivät persoonallisilta, mutta varsinaisen ammattitaidon puutteen vuoksi 

selkeys ja käytännöllisyys eivät olleet aina niin hyvää, kuin mitä olisi vaadittu. Lisäksi 

ongelmaksi muodostui ajan ja rahoituksen puute, joka on johtanut siihen että sivustot ovat 

jääneet lähinnä staattisiksi mainoslauseiksi ilman ajankohtaista sisältöä. 

 

Seuraavassa listattuna muutamia merkittäviä alueellisia yhteisöverkkopalveluita, jotka toi-

mivat maaseutu- ja maakuntaympäristöissä ja joissa on erityisesti pyritty ottamaan huomi-

oon käyttäjien vuorovaikutusta: 

 

- http://www.oyk.fi/, Oppiva Kansalaisverkko on pohjoiskarjalaisille tarkoitettu pal-

velu, joka mahdollistaa sähköisen viestinnän valtion, kuntien, yritysten, yhteisöjen 

ja yksityishenkilöiden välillä. Kansalaisverkossa voi keskustella reaaliaikaisesti 

toisten verkossa olevien kanssa, lähettää sähköpostia, ilmaista mielipiteitäsi ja 

kommentoida toisten viestejä. Kirpputorilla voi myydä, ostaa, vaihtaa, vuokrata tai 

vaikkapa antaa tavaroita. Yritykset voivat mainostaa ja markkinoida kansalaisver-

kossa tuotteitaan ja palvelujaan, myös julkinen sektori on näkyvästi esillä omilla 

viestialueillaan. Sivustoa ylläpitää Pohjois-Karjalan Aikuisopiston Joensuun yksik-

kö. 

- http://www.klaukkala.fi/, Klaukkalan alueportaali. Sivustoa ylläpitää Uudenmaan 

Tietotiimi. 
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- http://www.plappi.fi/, eLappi-sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa Pohjois-, Itä-, ja 

Tunturi-Lapin alueelta. Sivustolla voi käydä keskustelua alueen asioista. Sivustoa 

ylläpitää Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä. 

 

Kaupunkilähiöissä toimintaa on taloyhtiössä ja kaupunginosayhdistyksissä. Potentiaalista 

käyttäjäkuntaa on runsaasti tarjolla, mutta yhteisö ja yhteisöllisyys eivät yleensä ole yhtä 

tiivistä kuin maaseudulla. Yhteisö koostuu hyvin heterogeenisistä ihmisryhmistä, joissa voi 

olla edustettuina erilaisia ikä-, uskonto ja kulttuuriryhmiä. Näin ollen haaste houkutella 

käyttäjiä vuorovaikutukseen paikalliseen verkkoyhteisöön on iso, koska osaava käyttäjä-

kunta on jo tottunut käyttämään erilaisia Internetin yhteisöpalveluita, joista he saavat tar-

vitsemansa hyödyt. Kaupungeissa verkkoyhteisöjen syntyyn ovatkin eniten vaikuttaneet 

erilaiset kokeiluluontoiset toimijat ulkopuolelta. Yliopistot ovat tuottaneet paikallisia yh-

teisöverkkopalveluita, lehtitalot yrittivät edistää paikallista yhteisöllisyyttä ja yhdistykset ja 

yritykset rahoittajien kautta luovat yhteisöverkkopalveluita käyttäjille käytettäviksi.  

 

Kaupungeissa verkkopalveluiden tuottajien motiivit vaihtelevat, Yliopistot ovat usein mu-

kana tieteellisistä syistä, jolloin yhteisöverkkopalvelu tarjoaa mahdollisuuden havainnoita 

teknologissosiaalisia vuorovaikutussuhteita. Eri julkisrahoittajien kautta on toteutettu myös 

muita verkkoyhteisöpalveluita eri koulutustasoilla, niin tutkimusmielessä kuin muinakin 

harjoitustöinä. Toinen motivaatiotekijä voi olla kaupallinen osin kaupallinenkin toiminta. 

Kuntasektori tilaa palveluita yrityksiltä, joka toimittavat kunnille verkkosivut ja niihin liit-

tyviä yhteisöllisiä elementtejä. Tyypillisiä palvelutoteutuksia ovat erilaiset portaalit, joita 

löytyy niin kunnalliselta, seutukunnalliselta, kuin maakunnallisiltakin tasoilta. Portaaleihin 

on pyritty kokoamaan alueellisia uutisia. Sisältö koostuu niin itse tuotetusta materiaalista, 

kuin jo verkosta muualta löytyvistä materiaaleista, jotka liittyvät paikallisiin asioihin. Esi-

merkiksi säätiedot, paikallisuutiset ja paikallislehdet ovat tyypillisiä tietolähteitä, joita voi-

daan yhteistyösopimuksin yhdistellä portaaliin saataville. 
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Seuraavassa listattuna muutamia merkittäviä alueellisia yhteisöverkkopalveluita, jotka toi-

mivat urbaaneissa ympäristöissä ja joissa on erityisesti pyritty ottamaan huomioon käyttä-

jien vuorovaikutusta: 

 

- http://www.kaupunginosat.net/, Helsingin kaupunginosien yhteisöverkkopalvelun 

sivusto, jotka ovat Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n ylläpitämät. 

- http://www.mansetori.fi, Tamperelaisten oma nettisivusto, jota kaupunkilaiset itse 

tekevät. Täällä löytyvät kaupunginosien sivut, asukkaiden oma verkkolehti Man-

semedia ja keskustelufoorumi. Sivustoa ylläpitää Tampereen Kaupunki. 

- http://www.nettila.net, Korso-Koivukylän alueportaali. Sivustoa ylläpitää Vantaan 

kaupunki. 

- http://www.arabianranta.fi/, Arabianranta on Helsingin kaupunginosan sivustoko-

konaisuus, johon on luotu asukkaille suunnattuja palveluja, kuten omat, taloyhtiö-

kohtaiset sivut, joita päivittävät talon omista asukkaista valitut ylläpitäjät. Sivustoa 

ylläpitää Art and Desing City Helsinki Oy. 

 

Maaseutu- ja maakuntaympäristöissä toimii selvästi vähemmän yhteisöverkkopalveluita, 

kuin urbaaneilla alueilla. Syyt ovat pääteltävissä yhteisöjen koon ja verkkoinfrastruktuurin 

levinneisyydestä käsin. Yhteisöverkkopalvelu tarvitsee käyttäjiä toimiakseen ja käyttäjä-

kuntaa on riittävästi saatavilla kaupunkikeskittymissä maantieteellisesti pienelläkin alueel-

la. Suuremmasta yhteisöstä löytyy myös enemmän aktiivisia toimijoita ylläpitämään ja 

osallistumaan verkkoyhteisön toimintaan. Projektipohjaisten yhteisösivustojen suuri haaste 

on saada yhteisön jäsenet toimittamaan arkisia asioita sähköisesti sivuston kautta ja tuot-

tamaan sinne uutta sisältöä. Yhteisön toiminta on elinehto yhteisösivuston toiminnalle kun 

muu projektirahoitus on käytetty loppuun. 

 

3.2.1 Käyttäjät ja käyttötarpeet 

 

Aivan kuten minkä tahansa kohderyhmän tunteminen ennen palvelujen tarjontaa, niin yhtä-

lailla alueverkkokäyttäjien ominaispiirteet on hyvä tietää etukäteen, ennen kuin lähdetään 

suunnittelemaan heille sopivaa yhteisöverkkopalvelua. Kun kyseessä on paikallinen yhtei-

söverkkopalvelu, niin yleiset lähtökohdat palvelulle ovat keskittyminen paikallisiin asioi-
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hin, yleisyys aihepiireissä, asiallinen ja selkeä ulkoasu. Ääripäitä on hyvä välttää niin sisäl-

löissä kun suunnittelussa muutenkin, sillä paikallisen yhteisöverkko palvelun tulee profiloi-

tua ennen kaikkea kansalaisverkkopalveluksi, jonka tehtävä on palvella kaikenlaisia käyttä-

jiä. 

 

Taloustutkimus Oy:n tekemä seutuverkkojen käyttäjätutkimus vuodelta 2003 pohjautuu 

Sitran rahoittamaan oppivat seutukunnat hankkeen alueiden käyttäjien kartoitukseen (Ok-

sa, Turunen 2004). Tutkimuksen alueellinen pääpaino on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Siinä 

käy ilmi, että tyypillinen aktiivikäyttäjä on iältään yli 40-vuotias. Sukupuolijakauma vaih-

telee ikäryhmän mukaan. Iäkkäistä käyttäjistä enemmistö on miehiä, mutta keski-ikäisten 

enemmistö on naisia. Käyttäjien tietotekniset taidot ovat peruskäyttäjän tasoa. Nämä tiedot 

kertovat heti, että poikkeama Internetin käyttäjäkuntaan on radikaali. Internetissä tyypilli-

siä käyttäjiä ovat nuoremmat ikäpolvet, jotka jo kokeneita teknologian käyttäjiä. Tutki-

muksen mukaan käyttäjien suhtautuminen seutuverkkoyhteisöön on maltillinen. Tarvetta 

virtuaaliseen yhteisöelämään ei suuremmin ole, eikä keskustelua verkossa nähdä kovin 

tarpeelliseksi. Sen sijaan tärkeämpänä pidetään verkosta saatavien tietojen alueellisten pal-

velutietojen merkitystä. Sähköinen asiointi, virastojen yhteystiedot, tietoja aukioloajoista, 

asioiden hoidosta ja tehdyistä päätöksistä katsotaan tärkeiksi. Käyttäjillä on haluja päästä 

vaikuttaman ja osallistumaan alueellisiin asioihin verkon kautta, joten yhteisöllinen dialogi 

ei ole täysin tyrmätty ajatus, vaikkei kevyitä kahvikeskusteluja haluttaisikaan verkon väli-

tyksellä käydä. Tutkimuksen keskeinen kysymys oli se miten suuri menetys olisi paikalli-

sen verkon ja verkkopalveluiden lopettaminen. Suhtautuminen vaihteli sosio-ekonomisen 

aseman ja iän mukaan ja se osaltaan heijasti käyttötarpeita kunkin käyttäjäryhmän mukai-

sesti. Yleisesti yli 55 % piti verkon lopettamista joko suurena tai melko suurena menetyk-

senä. Sukupuolella ei ollut merkittävää eroa, sillä 53 % piti verkon lopettamista menetyk-

senä, eli mielipiteet jakautuivat varsin tasaisesti. Eri-ikäisillä verkon merkitys sen sijaan 

vaihteli. Nuorilla aikuisilla (20–29 v.) vain yksi kolmasosa koki verkon loppumisen mene-

tyksenä, mutta yli kuusikymppisistä kaksi kolmasosaa piti lopettamista menetyksenä. So-

sio-ekonomisessa mielessä tarkasteltuna löytyi myös selviä eroja. Eläkeläiset ja maanvilje-

lijät kokivat verkon erityisen tarpeelliseksi. Yrittäjistä, työttömistä ja osa-aikaisista myös 

yli puolet kannattaa alueellista verkkoa. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että 

paikallisen verkon ja verkkopalveluiden suurin merkitys on juuri niillä perinteisen paikalli-
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sen identiteetin edustajilla. Käyttäjät jotka ovat juurtuneet seudulleen iän ja sosio-

ekonomisen asemansa mukaan. Nuoremmat käyttäjät eivät enää koe paikallisuuden merki-

tystä yhtä tärkeänä, sillä he ovat jo tottuneet verkon globaaleihin yhteisöihin ja näkevät 

tulevaisuutensa mahdollisesti jossain muualla, kuin kotipaikkakunnallaan. 

 

Sami Huohvanainen on kartoittanut omassa opinnäytetyössään käyttäjien osallistumisha-

lukkuutta yhteisöllisen verkkopalvelun sisällöntuottamiseen (Huohvanainen 2008). Hänen 

kyselytutkimuksessa eniten vastauksia tuli ikäryhmästä 45–54-vuotiaat. Nuorempi suku-

polvi oli selvästi vähemmin edustettuna, mikä osoittaa saman suuntaukseen siitä, että pai-

kallisista yhteisöpalveluista eniten kiinnostuneita ovat keski-iän tienoilla olevat. Johtopää-

tös on varsin looginen, sillä ikäryhmässä asuinpaikka on juurtunut paikalliseen yhteisöön. 

Hänen tutkimus sijoittuu kaupunkilähiöön. Yli puolella verkon käyttö oli päivittäistä ja 

mikä erityistä niin taajama-alueella myös mobiilikäyttäjien määrä oli peräti 24 %. Vastaa-

jat olivat varsin teknologiamyönteisiä ja uskoivat yhteisöverkkopalvelun edistävän yhteis-

ten asioiden hoitoa ja yhteisöllisyyttä. Vastanneista 76 % -88 % arvioi yhteisöverkkopalve-

lun olevan tarpeellinen ja peräti 70,5 % vastaajista arvioi osallistuvansa myös verkkokes-

kusteluihin. Tulokset olivat siis varsin rohkaisevia ja selvästi optimisteisimpiä, kuin Talo-

ustutkimus Oy:n tekemässä seutuverkkojen käyttäjätutkimuksessa. 

 

Toni Jaakkolan opinnäytetyössä on kartoitettu niin ylläpitäjien kuin käyttäjienkin mielipi-

teitä alueverkkojen paikallisista palveluista ja niihin osallistumisesta (Jaakkola 2007). Täs-

sä yhteydessä kiinnostavat käyttäjien mielipiteet. Kyselyssä suurin vastaajien ikäryhmä oli 

edelleen 40-49v, joita oli 55,6 % kaikista vastanneista. Yli puolet myös käyttivät verkkoa 

päivittäin. Kyselyn perusteella lähes puolet vastanneista on käyttänyt tai käyttää verkon 

sisältöpalveluita, mutta tarve niiden tuomiseen vain paikalliseen verkkoon oli hyvin vä-

häistä. Käyttäjät olivat siis selvästi tyytyväisiä jo Internetistä löytyviin yhteisöpalveluihin. 

Käyttäjistä 44,7 % toivoi enemmän yhteisöllisiä sisältöpalveluita, joissa sisältö on valmiik-

si tuotettua. Paikallisia palveluita käytti vain 23,7 %, mutta mielenkiintoa uusille paikalli-

sille palveluille kyllä oli. Käyttäjälähtöiset sisältöpalvelut eivät kuitenkaan saaneet niin 

suurta suosiota kuin paikalliset sisältöpalvelut muuten. Käyttäjistä 59,6 % koki että paikal-

liset palvelut toivot lisäarvoa alueverkkoon. Tulosten perusteella käyttäjät haluavat ennen 

kaikkea paikallista tietoa, mutteivät välttämättä itse olisi niin innokkaita osallistumaan nii-
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den tuottamiseen ja yleiseen keskusteluun. Toisaalta aktiivien joukko oli halukas saamaan 

myös vuorovaikutteisia komponentteja paikalliseen verkkoonsa. Esimerkiksi keskustelut, 

tapahtumakalenterit, kirpputorit ja ilmoitustaulutyyppisiä ratkaisuehdotuksia esitettiin. Eri-

tyisesti ehdotus: ”Lisää kylän/yhteisön tiedonkulkuun liittyviä palveluja, jotta muodostuisi 

sosiaalinen yhteisö” on kysymyksiä herättävä. Uudet kokeilut ja tekniikat nähtiin aina ter-

vetulleina. Mielenkiintoisena esityksenä oli myös, että alueverkon käyttäjien tulisi itse saa-

da vapaasti kehittää palveluita verkkoonsa ja alueverkon mahdollistavan niiden tarjoami-

sen. 

 

Kuten edellä mainituista tutkimustuloksista nähdään, niin tyypillisistä alueellisten yhteisö-

verkkopalvelujen käyttäjistä tiedetään jo jotain, jonka perusteella voi lähteä suunnittele-

maan heille suunnattuja palveluita. Käyttäjien löytäminen, heidän kiinnostuksen herättämi-

nen ja heidän sitouttaminen palveluun on aina haasteellinen tehtävä, mutta asiaa edesauttaa 

yleistiedot käyttäjien tarpeista ja asenteista. 

 

3.2.2 Case: Oppivat seutukunnat 

 

Oppivat seutukunnat lyhenteeltään OSKU, oli Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) 

vuosina 2001–2003 rahoittama tietoyhteiskuntahanke, jonka tavoitteena oli tuoda tietoyh-

teiskunnan palveluita paikallisten asukkaiden luo ympäri Suomen (Korhonen, Keränen 

2003). Keskeinen tavoite oli pyrkiä kehittelemään edellytyksiä tietoteknisen kehityksen 

ulottamiselle kehityksen kärjestä syrjässä oleville alueille ja väestöryhmille. Tämä tarkoitti 

tietotekniikan tuomista lähelle ihmisiä niin teknisesti, kuin tunnetasollakin. Luomalla tie-

toverkkoinfrastruktuuria soveltuvilla tekniikoilla ja tarjoamalla tietoyhteiskunnallisia pal-

veluita verkossa, oli tavoite osoittaa tietotekniikan helpottavan nykyaikaista arkista elämää. 

 

Pidemmän ajan tavoite oli luoda edellytyksiä, tietotaitoa ja toteuttamismalleja, joilla voi-

daan edistää alueiden eri väestöryhmien verkottumista tietotekniikan avulla. Sen lisäksi 

toinen keskeinen tavoite oli kerätä kokemusperäistä tietoa siitä, kuinka tietoyhteiskuntake-

hitys eteni erilaisissa toimintaympäristöissä. 
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OSKU hanke käsitti kahdeksan eri puolilla Suomea olevaa alueellista pilottihanketta, joissa 

toteutettiin samanlaista toimintamallia tietotekniikan tuomisessa ihmisten käyttöön. Se 

sisälsi koulutustoimintaa paikallisille aktiiveille, joiden tehtävänä oli levittää tietämys, tu-

kea ja innostusta alueen ihmisille. Tarjoamalla ilmaisia nettipisteitä paikallisissa yleisissä 

toimipisteissä, voitiin kaikille antaa mahdollisuus verkkopalveluiden tutustumiseen ja käyt-

tämiseen. Verkko haluttiin tehdä todelliseksi kansalaisverkoksi, joka oli jokainen oikeus 

riippumatta siitä omistaako yksittäinen ihminen välineistöä sen käyttämiseen. Tärkeintä oli 

tarjota tietämystä ja henkisiä eväitä palveluiden hyödyntämiseen paikasta riippumatta. 

 

Yhteisöllisyys oli OSKU hankkeen yksi avaintekijöistä siihen, kuinka verkkoa ja sen pal-

veluita markkinoitiin ihmisille. Luomalla virtuaaliyhteisöjä, joissa pyrittiin tuomaan tieto-

tekniikan hyödyntämistä esille linkittämällä se reaalimaailman toimintaan, pyrittiin osoit-

tamaan että asioita voidaan tehdä myös verkossa. Virtuaaliyhteisöjen hyödyntäminen eri-

tyisesti maaseuduilla joissa välimatkat voivat olla pitkiä naapureidenkin kanssa, on mah-

dollista parantaa yhteisön toimintaa vuorovaikutuksen lisäämisellä yhteisöpalvelun kautta. 

 

Tuloksina OSKU hankkeesta jäi keskeisenä johtopäätöksenä se, että yhden yhtenäisen rat-

kaisumallin soveltaminen keskenään hyvin erilaisilla alueilla ei ole niin suoraviivaista kuin 

oletettiin. Syynä olivat erilaiset verkkoympäristöratkaisut, jotka vaihtelivat maantieteelli-

sen sijainnin ja haasteellisuuden mukaan. Myös käyttötarpeet, tavat, resurssit ja toiminta-

kulttuuri vaihtelivat alueellisesti toisistaan. Ne vaikuttivat siihen, kuinka käyttökelpoiseksi 

tekniset ratkaisut koettiin. Ihmisten suhtautuminen vaihteli alueittain, mikä vaikutti aktiivi-

suuteen ja sitä kautta osaamistasoon. Useasti osallistuminen jäi muutamien aktiivien va-

raan. Kansalaisverkon viesti jäi useille epäselväksi, sillä yhteisöpalvelut eivät aina pysty-

neet tarjoamaan selkeitä hyötyjä käyttäjilleen yleisen yhteydenpidon lisäksi. 

 

Tulosten perusteella voitiin vetää johtopäätöksiä, että on tärkeää tuntea paikalliset tavat ja 

toimijat. Projektin toteutus ylätasolta asukasyhteisöille on haasteellista. Pyrkimys ihmislä-

heiseen toimintaan ja paikallisten aktiivien löytäminen edistää kohti onnistuneempaa lop-

putulosta. Käyttäjien innostaminen ja opettaminen sisällöntuotannon kulttuuriin poikii vuo-

rovaikutusta yhteisössä. Tukea lisäsisällöstä antaa kolmansien osapuolien kiinnostus palve-

luiden tarjoamisesta yhteisölle. Hanke jätti elämään alueellisia yhteisöjä jotka sinnittelevät 
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hengissä ja odottavat uusia avauksia kun tekniikka edelleen kehittyy ja kypsyy myös maa-

seudulla.  
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4 YHTEISÖLLISET SISÄLTÖPALVELUTEKNIIKAT 

 

Yhteisöllisillä sisältöpalvelutekniikoilla tarkoitan niitä teknologisia työkaluja, joilla on 

mahdollista aikaansaada käyttäjien välistä vuorovaikutusta, mikä taas voi edesauttaa yhtei-

sön ja yhteisöllisyyden tunteen synnyssä. Asiaa voidaan purkaa aivan ruohonjuuritasolta 

alkaen. Kun puhutaan virtuaaliyhteisöistä, niin tilanne on se, että käyttäjät ovat yhteydessä 

toisiinsa verkon välityksellä. Verkko voi olla mikä tahansa tiedonvälitysverkko. Verkko 

mahdollistaa tiedon välittämisen verkon muille jäsenille. Tätä tiedon välitystä kutsutaan 

viestinnäksi. Leif Åberg määrittelee viestinnän seuraavasti: ”viestintä on sanomien välitys-

tä, sanomien, joiden informatiivisuus ja merkitys vastaanottajalle vaihtelevat” (Åberg 

2000). Se miten paljon vastaanottaja pystyy tulkitsemaan sanomia, riippuu monesta tekijäs-

tä. Viestin sisältö, vastaanottajan tiedot, viestintätilanne, ja tapa tai keinot jolla viesti väli-

tetään. Myös viestintätarpeet vaihtelevat, riippuen asiasta, myös niiden esitystapojen täytyy 

mukailla sisältöä. Esimerkiksi jos on tarve välittää tärkeää ohjeistusta, niin sitä ei kannata 

tehdä suullisesti vaan välittää se kirjallisena. Toisaalta opetustilanteessa on tärkeää, että on 

olemassa reaaliaikainen dialogi opettajan ja oppilaan välillä. Kun kyse on verkkoviestin-

nästä, niin voidaan todeta jo lähtökohtaisesti että viestintätilanne on virtuaalinen. Keskuste-

lun osapuoli tai osapuolet eivät sijaitse samassa tilassa, jolloin perinteistä kasvokkain vies-

tintää ei pysty tapahtumaan. Näin ollen onkin hyvin merkityksellistä, ne tavat ja keinot 

jolla viestintää harjoitetaan. Tässä yhteydessä siis ne työkalut jotka mahdollistavat tilantei-

siin sopivat keinot. 

 

Yhteisön yksi yleinen määritelmä on yhteiset intressit jotain päämäärää kohtaan (Mäyrä 

2003, van Dijk 1999). Yhteisössä toimitaan viestimisen kautta yhteisten asioiden puolesta. 

Reaalimaailmassa yhteisö voi toimia tapaamalla esimerkiksi kokouksissa ja palavereissa. 

Taloyhtiö järjestää yhtiökokouksen, jossa päätetään yhteisölle tärkeistä lähiympäristön 

asioista. Ennen tapaamista, kokouksesta ilmoitetaan ilmoitustauluilla ja jokaiselle huoneis-

tolle voidaan lähettää kutsu kirjeessä. Itse kokoustilannetta ja yhteisten asioiden hoitoa 

helpottavat työkalut, joilla asioiden hoitoa voidaan helpottaa. Muistiot, kynät, piirtoheitti-

met ovat kaikki apuvälineitä yhteiseen viestintään. Kokouksessa saadaan tietoa yhtiön asi-

oista ja uutta tietoa myös luodaan yhteisillä päätöksillä. Kun asiaa ajatellaan virtuaalisen 

verkkoyhteisön näkökulmasta, niin samat analogiat täytyy voida toteuttaa ohjelmallisesti. 
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Verkkoyhteisöt voivatkin koostua monesta erilaisesta teknologiasta, jotka tukevat erilaisia 

viestinnän keinoja tilanteesta riippuen. 

 

Tietokoneavustettu yhteistyö (eng. computer supported cooperative work) pyrkii antamaan 

ratkaisuvaihtoehtoja siihen, kuinka yhteisön toiminta voidaan muuntaa reaalimaailmasta 

joko osittain tai kokonaan virtuaaliseksi. Alkuperäisen määritelmän computer supported 

cooperative work (CSCW) kehitti Irene Greif ja Paul M. Cashman vuonna 1984 (Grudin 

1994). Määritelmä pyrki kuvaamaan sitä kuinka eri tietoteknisiä teknologioilla voitiin hyö-

dyntää työskentelyssä. Määritelmä tietokoneavustettu yhteistyö on yleinen termi, joka yh-

distää ymmärryksen siitä, kuinka ihmiset työskentelevät ryhmässä, käyttäen apuna tietoko-

neverkon tarjoamia teknologioita ja niihin liittyviä rauta, ohjelmisto ja palvelupohjaisia 

tekniikoita (Grudin 1994). Tietokoneavusteinen yhteistyö jakaantuu siis työkaluihin ja ym-

päristöihin. Erilaiset sosiaaliset ja fyysiset käyttöympäristöt määrittävät sitä, millaiset työ-

kalut sopivat kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten. Näitä työkaluja kutsutaan työryhmäoh-

jelmistoksi (eng. groupware). 

 

Kuten voimme huomata niin tietokoneavusteinen yhteistyö on kehitetty tehostamaan ensi-

sijaisesti niitä toimintamalleja joita käytetään yritysmaailmassa. Motiivit työn tehostami-

selle teknisillä apuvälineillä ovat ymmärrettäviä tulosjohtoisissa yrityksissä. Tietoko-

neavusteisella yhteistyöllä tähdätään hallitsemaan kasvavia tietovirtoja, pyritään tehosta-

maan kustannuksia ja yleisesti nopeuttamaan työskentelyä. Kehitetyt työryhmäohjelmistot 

antavat työkaluja verkkoviestintään, jotka soveltuvat erilaisiin tilanteisiin. Nämä samat, 

alun perin tuloksellisen työskentelyn tarpeisiin kehitetyt tekniikat ovat levinneet myös In-

ternetin yhteisöpalveluiden käyttöön. Vaikka työkalujen toimintaperiaatteet ovatkin samoja 

kuin yritysmaailmassa, niiden käyttö perustuu pitkälti vapaaehtoisuuteen. Tarkoituksena on 

vain houkutella käyttäjiä kommunikoimaan yhteisössä toisilleen, helpottamalla sitä erilai-

sin tekniikoin. Verkon yhteisöpalvelut rakentuvat pitkälti Metcalfen lain mukaan: ”mitä 

enemmän jollain asialla on käyttäjiä, sitä arvokkaammaksi se tulee” (Shapiro, Varian 

1999). Termiä sosiaalinen ohjelmisto käytetäänkin kuvaamaan työryhmäohjelmistoja työ-

paikan ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan (Zara 2004). Sosiaaliset ohjelmistot ovat työ-

ryhmäohjelmistojen pohjalta mukautuneet mitä erilaisimpiin vapaa-ajan käyttötarkoituk-
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siin. Yksi suosituimmista sovellutuksista ovat erilaiset verkostosovellukset ihmisten kes-

ken, joissa on mahdollisuus tavata niin uusia kuin vanhojakin kavereita. 

 

4.1 Virtuaaliset työryhmätekniikat 

 

Kuten todettua, tietokoneavusteinen yhteistyö on kokonaisuus joka koostuu niin teknisistä 

kuin sosiaalisista aihealueista. Tässä työssä tarkastellaan asiaa teknisestä näkökulmasta. 

Seuraavaksi käydään läpi niitä teknisiä komponentteja, joista vuorovaikutteinen työryhmä-

ohjelmiston ympäristö koostuu. Työryhmäohjelmistojen työkalut on kehitetty työyhteisön 

työskentelytarpeiden näkökulmasta (Zara 2004). Työryhmäohjelmistot soveltuvine työka-

luineen ovat sittemmin muuntautuneet myös vapaa-ajan viestintään ja ne muodostavatkin 

Internetin yhteisöverkkopalveluiden teknisen selkärangan (Wellman 2001). Tätä taustaa 

vasten onkin oleellista käydä läpi keskeisimmin soveltuvat työkalut verkkoyhteisölliseen 

viestintään ja perusteita niiden valinnalle. 

 

Tietokoneavusteinen yhteistyö koostuu siis käyttäjien sosiaalisesta ympäristöstä, yhteis-

työstä ja teknisestä työryhmäohjelmistosta, joka taas koostuu yksittäisistä työkaluista, jotka 

yhdessä toisiaan tukien muodostavat ohjelmistokokonaisuuden. Työryhmäohjelmiston 

kaksi pääteknologiaa ovat tietoliikenneverkot ja hajautetut järjestelmät. Näiden tekijöiden 

avulla työryhmäohjelmisto pyrkii luomaan käyttäjilleen yhteisen työympäristön, jossa 

ryhmän jäsenet voivat toimia yhteistyössä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. 

 

Työryhmäohjelmistot ja niiden työkalut voidaan jakaa ajan ja paikan mukaan neljään eri 

pääluokkaan (Grudin 1994). Aika ja paikka määrittävät työkaluille erilaisia toiminnallisia 

reunaehtoja parhaan vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi. Pääluokat muodostuvat asyn-

kronisesta ja synkronisesta viestinnästä niin hajautetusti kuin paikallisestikin. Reaalimaa-

ilmassa vastaavat aika ja tila vaihtoehdot voivat olla esimerkiksi seuraavasti: samassa ajas-

sa ja paikassa on luontevaa kommunikoida keskustelemalla kasvokkain, jolloin vuorovai-

kutus on rikasta. Osapuolet pystyvät aistimaan toista sanoilla, eleillä, äänen painoilla jne. 

Kun ollaan samaan aikaan eri paikoissa, kommunikointi voi tapahtua vaikkapa puhelimen 

välityksellä, jolloin vuorovaikutus on yleisesti äänenpainojen ja sanojen varassa. Kun tila 

pysyy samana, mutta tapaamisajat eivät ole samat, niin tapana on jättää vaikkapa muisti-
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lappu toiselle osapuolelle, joka voi lukea sen saavuttuaan paikalle eri aikaan. Kun sekä 

paikka, että aika ovat erilaiset, niin kommunikointi hoituu kirjeitse. Lähettäjä lähettää kir-

jeen eri osoitteesta toiseen ja vastaanottaja ottaa kirjeen vastaan kun se saapuu perille mää-

ränpäähän. 

 

Työryhmäohjelmiston työkalut pyrkivät siis vastaamaan reaalimaailman vastineita tieto-

teknisessä ympäristössä. Kuvassa 6 (Baecker et al. 1995) on esitetty työryhmäohjelmisto-

jen nelikenttä, josta käy ilmi eri aika-tila työkaluvaihtoehdot. Kun ajatellaan tämän työn 

aiheena olevaa yhteisöllistä verkkopalvelua, niin voidaan määrittää sen ensisijaiseksi toi-

mintaympäristöksi virtuaalinen verkkotila. Ryhmän jäsenet toimivat kukin omilta päätteil-

tään, eli siis eri paikoista, hajautetusti. Sen sijaan vuorovaikutus, kommunikointi voi olla 

niin vuoropohjaista, kuin reaaliaikaistakin, eli asynkronista tai synkronista. Näin ollen kes-

kitytään tarkastelemaan nimenomaan nelikentän hajautettujen tilojen asynkronisia ja synk-

ronisia työkaluja.  
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Kuva 6. Työryhmäohjelmistojen nelikenttä 

Hajautetun tilan asynkronisia työkaluja ovat esimerkiksi, sähköposti, tiedonsiirtoprotokol-

lat, sähköiset ilmoitustaulut ja keskustelualueet. Sähköposti on perinteinen tapa kommuni-

koida jo aivan Internetin alkuajoista lähtien. Sen avulla on rakennettu myös erilaisia vari-

aatioita, kuten sähköpostilistat ja uutisryhmäpalvelut. Tiedonsiirtoprotokollien merkitys on 

oleellinen. Niiden tarkoitus on olla käyttäjille mahdollisimman läpinäkyvä, mutta silti toi-

mia tehokkaana datan välittäjänä. Tiedonsiirtoprotokollien avulla on mahdollista jakaa 

tiedostoja käyttäjien kesken. Erilaiset kuva- ja videopalvelut ovat entistä suositumpia vies-

tinnänmuotoja. Erityisesti videopalveluiden osalta kehittyneillä tiedonsiirtoprotokollilla on 

merkittävä vaikutus. Sähköiset ilmoitustaulut ja keskustelualueet ovat toteutuksiltaan lähel-

lä toisiaan. Sähköinen ilmoitustaulu pyrkii olemaan hallinnoitu ilmoituskanava ryhmälle 

päin. Sen ylläpidosta vastaa vain rajattu joukko, joka lisää ja päivittää ilmoituksia käyttäjil-

le luettavaksi. Keskustelualueet ovat sen sijaan vuorovaikutukseltaan avoimempia ratkaisu-

ja, joissa käyttäjät pääsevät keskustelemaan keskenään, jättämällä viestejä toisten luetta-



39 

vaksi ja kommentoivaksi. Tyypillistä on keskusteluaiheiden ketjuttaminen loogisiksi koko-

naisuuksiksi. Verkkopalveluissa on myös syntynyt sähköisten ilmoitustaulujen ja keskuste-

lualueiden yhteen sulautumista, siten että käyttäjillä on mahdollisuus kommentoida ja kes-

kustella ilmoitusta suoraan sen yhteydessä. Mahdollisuus tarjoaa lisää vuorovaikutusta, 

mutta tuo myös lisähaasteen ilmoitustaulun hallinnoijille, kommenttien valvonnan muo-

dossa. 

 

Hajautetun tilan synkroniset työkalut ovat reaaliaikaisia viestinnän välineitä. Tyypillisesti 

reaaliaikaisesta viestinnästä puhuttaessa tulee mieleen ensimmäisenä keskustelut erilaisin 

menetelmin. Äänipuhelut ja tietokoneavusteisen työskentelyn myötä yleistyneet videopu-

helut sekä konferenssit ovat hyvä esimerkki synkronisista työkaluista. Videopuhelut, tele-

konferenssit ovat tehty helpottamaan esimerkiksi kokouksia, jolloin matkustaminen fyysi-

sesti tiettyyn kokouspaikkaan ei ole enää välttämätöntä.  Näiden tueksi on kehitetty myös 

erilaisia jaettuun esitykseen perustuvia työtiloja, kuten dokumenttieditorit ja neuvottelujär-

jestelmät joissa informaatiota voidaan esittää ja muokata koko ryhmän kesken. Esitetyt 

työkalut ovat enimmäkseen yritysmaailman käytössä. Vapaaehtoisissa verkkoyhteisöissä ja 

vapaa-ajan verkkoviestinnässä suosituimmaksi muodoksi on noussut kommunikointi kir-

joittamalla, joita edustavat erilaiset chat ja pikaviestityökalut. Reaaliaikaiset tekstikeskuste-

lut mahdollistavat käyttäjien välisen tiedonvaihtamisen niin synkronisesti kuin asynkroni-

sestikin. Erityisesti pikaviestimet toimivat molemmilla tavoilla. Niiden avulla voi nähdä 

vastapuolen tilan onko hän aktiivisena päätteen ääressä ja valmis keskustelemaan, tai hä-

nelle voi viestittää kaikesta huolimatta, jolloin viesti näkyy vastaanottajan ruudulla kun hän 

palaa päätteelle, tai kirjautuu sisään pikaviestimeensä. Juuri tilatiedon saatavuus tuo lisä-

ulottuvuuden kommunikointiin. Yhdistetty tilatieto ja kommunikointi liittyvät läheisesti 

yhdistetyn viestinnän (eng. Unified Communications) käsitteeseen, jossa pyritään integ-

roimaan viestinnän eri muotoja saumattomasti yhteen käyttöliittymään (Pleasant 2008). 

 

Chat- ja pikaviestityökalujen etu perinteisiin äänipuheluihin ja konferensseihin verrattuna 

on parempi keskustelun hallittavuus ja sen sulauttaminen muun toiminnan joukkoon. 

Kommunikointia voi tapahtua jatkuvasti pienissä erissä pitkin päivää muun toiminnan 

ohessa. Se ei sido osapuolia osallistumaan yhtäjaksoiseen keskusteluun, vaan käyttäjät ovat 

vapaampia toimimaan myös muiden työkalujen kanssa. Esimerkiksi puhelinkonferenssissa 
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jossa on monta osallistujaa, täytyy vain yhden osallistujan puhua kerrallaan, että viesti vä-

littyy selkeästi kaikille osapuolille. Verkkoviestinnässä käyttäjät voivat ottaa osaa reaaliai-

kaiseen chat-keskusteluun ryhmän kesken. Yksittäinen käyttäjä voi osallistua yhteiseen 

keskusteluun milloin tahansa, riippumatta siitä miten muut keskustelussa olevat kommuni-

koivat yhteiselle kanavalle. Tämän jälkeen vastuu viestien vastaanottamisen tulkinnasta jää 

käyttäjien varaan. Kanavalle ilmestyvät viestit eri käyttäjiltä sitä mukaa kun he julkaisevat 

kirjoituksensa muille, ja näin ollen lukijan vastuulle jää tietojen lukeminen ja omasta mie-

lestään oleellisen informaation poimiminen keskusteluviestien joukosta. Parhaimmillaan 

keskustelu toimii selkeästi kun osallistujia ei ole liikaa tai keskustelu pysyy muuten ym-

märrettävällä tempolla. Keskusteluja voidaan myös hallinnoida ylläpitäjän toimesta, jolloin 

vain asialliset viestit päätyvät itse kanavalle asti, tai vain tietyillä henkilöillä on keskuste-

luoikeus. 

 

Chat- ja pikaviestityökalut muodostavat hyvin keskeisen kommunikointiympäristön. Ne 

tarjoavat reaaliaikaisuutensa myötä hyvin hetkessä olevaa viestintää, jolloin niillä on myös 

vahva tunnevaikutus henkilöiden ja ryhmän välillä sosiaalisesti. 

 

Yleisesti virtuaaliset työkalut edustavat joukkoa erilaisia kommunikointia ja vuorovaiku-

tusta edistäviä välineitä. Niitä paketoidaan toiminnallisesti yhteensopiviin kokonaisuuksiin 

ja tarjotaan kokonaisena ohjelmistoratkaisuna. Nykyinen sisältötekniikoiden kehitys mur-

taa vanhoja ratkaisuja ja ajaa tilalle uusia vaihtoehtoja.  

 

Ensimmäisen polven työryhmätekniikat on paketoitu itsenäisiksi sovelluspaketeiksi, joita 

on myyty työasemiin asennettavina ohjelmistoina. Uraa uurtavin työryhmäsovellus on 

Soft-Arc yhtiön julkaisema FirstClass ohjelmistokokonaisuus. Se pyrkii kokoamaan yhteen 

tehokkaat työkalut yhteisölliseen työskentelyyn. Se saavutti suuren suosion poikkeukselli-

sesti niin vapaa-ajan kuin koulutus- ja yritysmaailmankin käytössä. FirstClass ohjelmistoa 

käyttäviä paikallisyhteisöjä ovat esimerkiksi Oppiva Kansalaisverkko (http://www.oyk.fi/) 

(Korhonen, Keränen 2003) ja Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto 

(http://www.ekyl.fi/). Suuret ohjelmistovalmistajat kuten IBM:n Lotus toimisto-

ohjelmisto- ja Microsoftin Office toimisto-ohjelmistopaketit ovat tarjonneet työryhmäomi-

naisuuksia, jotka keskittyvät dokumenttien luomiseen ja jakamiseen, sekä hyödyntämään 
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yhdistetyn viestinnän ominaisuuksia, toimimalla ristiin eri osa-ohjelmistojen kanssa. Näitä 

ominaisuuksia on täydennetty neuvotteluohjelmistoilla, kuten IBM:n Lotus Sametime tai 

Microsoftin Netmeeting sekä erinäisillä viestintätyökaluilla. 

 

Nykyään Internetin ja sen sisältötekniikoiden kehityksen myötä, sosiaaliset verkkopalvelut 

ovat valtaamassa alaa perinteisiltä työryhmäsovelluksilta. Ohjelmistotoiminnot siirtyvät 

verkkoselaimella toimiviksi ja palvelimilta suoraan ajettaviksi kokonaisuuksiksi. Tämä 

mahdollistaa tehokkaan keskitetyn kehittämisen ja ylläpitämisen mallin verkkosovelluksil-

le, verrattuna perinteiseen ohjelmisto-palvelin arkkitehtuurin työryhmäsovelluksiin, jotka 

ovat riippuvaisia manuaalisista ohjelmistopäivityksistä. 

 

4.2 Työryhmätekniikat verkossa 

 

Intranet on yleisnimitys yksityisille, ulkopuolelta suljetulle tietokoneverkolle, joka käyttää 

hyväkseen samoja tekniikoita tiedonjakamiseen, kuin julkisessa vastineessaan Internetissä. 

Tyypillisesti intranet mielletään yrityksen lähiverkossa toimivaksi verkkosivustoksi, joka 

palvelee tiedonjakokanava yrityksen työntekijöitä (Zara 2004). Väite pitääkin paikkansa, 

mutta intranet voidaan nähdä myös laajempana kokonaisuutena, jolloin se käsittää kaikkia 

niitä palveluita yrityksen lähiverkossa, joihin käyttäjillä on pääsy. Lisäksi intranet on 

yleisnimitys suljetulle yhteisön toimintoalustalle, kuten vaikkapa taloyhtiöiden tai yhdis-

tysten sivustoille (Zara 2004). Sen näkyvin ulkomuoto on verkkosivusto johon on koottu 

yhteen kaikki paikallisesti saatavilla olevat palvelut. Intranet määrittää palvelun hallinnol-

lisen saatavuuden rajattuun käyttäjäryhmään, mikä lähtökohtaisesti käsittää organisaation 

tai yhteisön vakiojäsenet. Kuitenkin intranet käyttöoikeutta voidaan tarvittaessa laajentaa 

tietyn ulkopuolisen sidosryhmän käyttöön, jolloin laajennusta kutsutaan ekstranetiksi. 

 

Intranetin sisältö vaihtelee organisaation mukaan, mutta yleisesti sitä on käytetty luotetun 

tiedon turvalliseen jakamiseen. Intranetin palvelin sijaitsee ensisijaisesti organisaation 

omassa lähiverkossa, jossa se on palomuurien takana käytettävissä ainoastaan verkon sisä-

puolelta. Informaatio on hallinnoitua ja julkisesta Internetistä eristettyä. On vaihtelevia 

käytäntöjä siitä halutaanko Intranetin kautta tarjota ulkoisista verkkolähteistä poimittua 

informaatiota, vai pidetäänkö sisältö periaatteellisesti puhtaana jolloin se on vain ja ainoas-
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taan lähtöisin organisaation sisältä. Tietoturvallisuuden kannalta Intranetin täydellinen eris-

täminen julkisen verkon informaatiosta on turvallisinta, jolloin ulkoiset uhkatekijät on mi-

nimoitu. 

 

Intranet näkyy käyttäjälle verkkosivustona. Nykyisellään se rakentuu portaalina, joka pyr-

kii yhdistelemään organisaatiossa tarvittavia työkaluja helposti löydettävään muotoon. 

Alun perin syyt Intranetin kehittämiselle olivat yhteisen kustannustehokkaan jakelukana-

van perustamisessa. Myöhemmin se alettiin nähdä myös potentiaalisena yhteisöympäristö-

nä ja päätöksenteon tukijärjestelmänä (Lai 2001). Hyödyntämällä työryhmätekniikoiden 

työkaluja, voidaan Intranet sivustolle luoda yhteistyötä tukevia komponentteja aivan sa-

malla tavalla kuin perinteisissä työryhmäohjelmistoissa, tai julkisen verkon yhteisöpalve-

luissa. Intranetin käyttötarkoitukset voidaankin jakaa kolmeen eri pääluokkaan: Informaa-

tioon, kommunikaatioon ja yhteistyöhön (Zara 2004). 

 

Informaation jakaminen on ensimmäinen Intranetin tehtävistä. Se käsittää dokumenttien 

hallinnan, tiedon hakemisen, tiedostojen jakamisen, vastaukset yleisiin kysymyksiin, taito-

jen kartoituksen, henkilöhakemiston, uutiset. Tässä tapauksessa käyttäjä on vastaanottaja 

informaatiolle. Mallissa tieto kulkee ylhäältä alas, käyttäjä ei itse tuota varsinaisesti sisäl-

töä sivustolle, vaan pääpaino on hallitun ja organisoidun tiedon tarjoaminen lukijoille. 

 

Kommunikaation tukeminen on toinen tehtävä. Se käsittää sähköpostin, jakelulistat, wikit, 

jaetut kalenterit, tehtävien hallinnan, chat- ja pikaviestityökalut, työnhallinnan, e-

oppimisen, jne. Tässä tapauksessa käyttäjä on sekä vastaanottaja, että lähettäjä. Informaati-

on kulkua tapahtuu siis sekä ylhäältä alas, että alhaalta ylöspäin. Vuorovaikutus tapahtuu 

yksilöiden välillä sisällön avulla. 

 

Todellisen yhteistyöympäristön luonti on kolmas ja tärkein tehtävä. Se käsittää keskustelu 

foorumit, e-valmennuksen (sisällön luominen, mikä tapahtuu kyselyprosessin kautta), käy-

tännönläheiset yhteisöt, kommunikaatiotyökalut jotka tukevat informaation syntymisessä, 

eivätkä pelkästään sen vaihtamisessa. Tässä tapauksessa käyttäjä on sekä vastaanottaja, 

lähettäjä, että agentti. Hän siis vastaanottaa ja lähettää tietoa, mutta myös prosessoi vas-
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taanottamaansa tietoa ryhmän kesken ja lähettää sitä muokattuna eteenpäin järjestelmään. 

Sisältö siis muokkautuu (iteroituu, jalostuu) yhteisön vuorovaikutuksesta. 

 

Intranetit koostuvat edellä kuvattujen komponenttien sekoituksesta, mutta pääasiallisin 

käyttötarkoitus on edelleen informaation jakaminen. Riippuen organisaation tai yhteisön 

työskentelyolosuhteista, määrittyy myös yhteistyön aste intranetissä. Kun paikallisen ja 

samassa ajassa tapahtuvan vuorovaikutuksen mahdollisuus on, se tapahtuu yleensä myös 

reaalimaailmassa ensisijaisesti. Tässä prosessissa intranet toimii vain tukityökaluna infor-

maation jakamisessa. Tilanteet joissa yhteisö on hajaantunut niin fyysisesti kuin ajallisesti 

erilleen, niin yhteistyöympäristön käyttömahdollisuudet saavat suuremman merkityksen. 

 

4.3 Sosiaaliset verkkotekniikat 

 

Sosiaalisilla verkkotekniikoilla tarkoitan kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat yhteisöl-

listen sisältöpalveluiden syntyyn. Aiemmin kuvatut työryhmätekniikat joita on sovellettu 

ensin organisaation sisäisesti suljetuissa verkoissa, ovat murtaneet tiensä myös vapaa-ajan 

harraste käyttöön. Tietokoneavusteinen yhteistyö, yhdistetty viestintä ja työryhmätekniikat 

ovat kaikki luoneet pohjaa nykyaikaisille kaiken kansan verkonyhteisöpalveluille. Yhteise-

nä tekijänä on vuorovaikutuksen luominen käyttäjien välillä, jonka avulla on mahdollista 

koota yhteen yhteisö, joka parhaimmillaan aikaansaa yhteisöllisyyden tunteita käyttäjis-

sään. Tämän työn kannalta sosiaaliset verkkotekniikat ovat keskeisessä roolissa. Alue- tai 

seutuverkkoyhteisö ei ole yritysorganisaatio, vaan kansalaisten vapaaehtoiseen toimintaan 

perustuva, harrasteyhteisöön rinnastettava kokonaisuus. Sosiaaliset verkkotekniikat pyrki-

vätkin käsittelemään juuri käyttäjien omaan, vapaaehtoiseen sisältötuotantoon liittyviä ky-

symyksiä. Sosiaalisessa yhteisöpalvelussa käyttäjän rooli on tärkein. Käyttäjä on yksittäi-

senä toimijana avaintekijä koko palvelun toimimiselle. Osallistuminen palvelun käyttöön 

aikaansaa vuorovaikutusta, joka ruokkii itse itseään houkuttelemalla ja rohkaisemalla myös 

muita käyttäjiä osallistumaan yhteisöön. Näin ollen oleellista on käyttäjälähtöinen ajattelu-

tapa palveluiden suunnittelussa. 

 

Viestinnässä on tapahtunut tietoverkkojen ja sisältöpalvelujen yleistymisen myötä suurem-

pi murros rikkaampaan kaksisuuntaiseen viestintään. Uudenlaiset julkaisualustat mahdol-
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listavat reaaliaikaisen kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen mahdollisuuden. Perinteisessä 

lähettäjä – vastaanottajat mallissa ensisijaisesti lähettäjä lähetti luomaansa sisältöä vas-

taanottajille, tyypillisesti vaikkapa radio- ja televisiolähetykset. Vuorovaikutusta toki ta-

pahtui vastaanottajien palautteen muodossa puhelimitse, tai kirjeitse, mutta käytännössä 

kommunikointi tapahtui yksittäin lähettäjän kanavan kautta.  

 

Internetin ja erityisesti sen graafisen www-ympäristön myötä avautui aivan uusi mahdolli-

suus sisällöntuottamiselle, sekä viestinnälle. Tässä yhteydessä mainittakoon, että tarkaste-

lussa on nimenomaan Internetin www-ympäristö ja sen sisällöntuotanto. Yleisesti Interne-

tin sisältötuotantoa tapahtuu myös monilla muilla alueilla, kuten sähköpostin, uutisryhmien 

ja vaikkapa IRC-keskustelukanavien ympärillä. Www:n osalta käyttäjäystävälliset käyttö-

liittymät pääsivät yleistymään hypertekstimuotoisessa www-ympäristössä helposti ja nope-

asti. Verkon sisältö koostuu hypertekstimuotoisten dokumenttien linkittyneestä verkosta, 

jota käyttäjät pystyvät tarkastelemaan selaimillaan. Vielä www:n alkuvaiheessa tietover-

kon kaksisuuntaisuutta ei voitu hyödyntää kovinkaan paljoa sisällöntuotannossa. Verkko-

sivut koostuivat pitkälti staattisista rakenteista. Sivustot koottiin työasemien editoreilla ja 

valmiit tuotokset julkaistiin verkon palvelimille yleisön nähtäville. Vuorovaikutteisuus 

sivustoilla rajoittui lähinnä yleisiin palautelomakkeisiin tai äänestyksiin, jotka osasivat 

hyödyntää hieman erillisiä komponentteja toimintojen suorittamiseen. Verkkosivujen koos-

tuivat HTML-kuvauskielestä, joka nimensä mukaisesti on tarkoitettu vain sisällön raken-

teen muotoiluun. HTML-standardin tueksi ei ollut vielä tarjolla mitään varsinaista ohjel-

mistokieltä, jolla sivustot olisivat saaneet älykkyyttä reagoida käyttäjälle päin. Tämä lyhyt 

kuvaus kertoo Internetin ja sen graafisen www-ympäristön ensimmäisestä aikakaudesta, 

jota on ryhdytty nimittään web1.0 versioksi (Åman 2007). 

 

Web1.0 kertoo uudenlaisen aikakauden alkamisesta. Sitä edeltäneet työryhmätyökalut ja 

ohjelmistot olivat jo olleet arkipäivää aiemmin apuna ihmisten välisessä tietokoneavustei-

sessa kommunikaatiossa. Niiden etu oli tehokkaan vuorovaikutuksen aikaansaaminen, mut-

ta heikkous standardien ja yhteensopivuuden puute. Yhteistä julkaisujärjestelmää ei ollut, 

joten käyttäjät oli sidottu käyttämään vain tiettyä työryhmäohjelmistoa kommunikointiin 

tietyn yhteisön kanssa. Internetin www-järjestelmän kehittymisen myötä on tapahtunut 
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työryhmäominaisuuksien uudelleentuleminen, niiden integroituessa www:n julkaisujärjes-

telmiin ja näin aikaansaaden tehokkaan yhdistelmän sisällön ja kommunikaation hallintaan. 

 

4.3.1 Sosiaalinen media – web2.0 

 

Sosiaalisen median käsite liittyy Internetin ja www:n kehitykseen, jossa toteutuu työryh-

mäominaisuuksien ja julkaisujärjestelmien välinen yhteenliittymä. Se mahdollistaa sen, 

että käyttäjät riippumatta heidän ajasta ja paikastaan, voivat osallistua aktiivisesti vuoro-

vaikutukseen verkkosivuilla toisten käyttäjien kanssa (Åman 2007). Verkkosivusto toimii 

yhteisen tilana yhteisön vuorovaikutukselle. Sosiaalisen median tilat syntyvät käyttäjien 

yhteisöistä, joissa käyttäjät itse toimivat osana itse palvelun sisällöntuottoprosessia. He 

voivat osallistua yhteisön toimintaan tuottamalla sisältöä, muokkaamalla niitä, kommen-

toimalla, keskustelemalla, jakamalla aineistoja ja verkottumalla keskenään. Palveluiden 

tarkoitus on ruokkia käyttäjien kiinnostusta ja innostaa osallistumaan. Lähestymistapa on 

hyvin käyttäjäkeskeistä, sillä palvelumallit rakentuvat käyttäjien suosion varaan. Työkalut 

itsessään eivät ole tarkoitus, vaan käyttäjien innostaminen sosiaalisen toimintaan keske-

nään, tietokoneiden välityksellä. 

 

Verkossa uudenlainen toimintapa murtaa perinteisiä talous- ja toimintamalleja. Yhden tuot-

tajan mallista on siirrytty yhteisölliseen toimintaan, jossa kaikki ovat osana tuottamispro-

sessia (Åman 2007). Tämän www:n uuden jalostuneen käyttötarkoituksen ja kehitysasteen 

kustantaja ja konsultti Tim O’Reilly nimesi Web2.0:ksi omassa käsitekartassaan (O'Reilly 

1995). Termi on vakiinnuttanut aseman yleisessä kielessä, vaikkakaan se ei edusta mitään 

tiettyä standardia, vaan on vain yleinen käsite kuvaamaan nykyistä www:n toiminta-

ajatusta ja kehitysvaihetta. Sosiaalinen media ja Web2.0 ovat toisilleen hyvin läheisiä ter-

mejä, ensimmäinen edustaa monitieteellistä tarkastelua sosiaalisista toimintatavoista ja 

mahdollisuuksista, periaatteessa missä tahansa mediassa, mutta käytännössä ideologia to-

teutuu parhaiten juuri verkossa. Web2.0 edustaa osin samaa, mutta pyrkii myös kuvaamaan 

kaikkia niitä teknologioita joilla sosiaalinen vuorovaikutus on mahdollista verkossa (Åman 

2007). Uudet teknologiat mahdollistavat dynaamisten, älykkäämpien verkkosivujen raken-

teen, mikä avaa uudenlaisia toteutusmalleja perinteisiin staattisiin verkkosivustoihin näh-

den. Näin ollen verkkosivujen kautta voidaan aikaansaada vuorovaikutuskanavia toisten 
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käyttäjien kanssa. Tietoverkot ovat yhdistäneet tietokoneet sekä informaation, ja nyt 

Web2.0 uusien mahdollisuuksien myötä myös aidommin ihmiset, kun sovellutukset tavoit-

tavat suuren yleisön. 

 

Kun tarkastellaan käsityksiä siitä miksi Web2.0 mielletään, niin voidaan huomata, että ky-

se on mielikuvista ja osin myös tulevaisuuden ennusteista. Kuten aiemmin todettua, niin 

Web2.0 ei ole mikään oikea standardi, vaan yleiskäsite kuvaamaan Internetin nykyhetkeä, 

sen palvelurakenteita ja mahdollisuuksia. Vapaamuotoista käsitettä voidaan hahmottaa 

seuraavilla kuvauksilla (Åman 2007, O'Reilly 1995): 

 

- kevyet ohjelmointimallit 

- kollektiivisen älyn valjastaminen 

- käyttäjien luoma sisältö 

- laiteriippumattomat www-palvelut 

- ohjelmistoversioinnin loppu 

- osallistumisen verkko 

- rikas käyttäjäkokemus 

- tiedon merkityksen kasvu 

- www ohjelmistoalustana 

- yhteisöllinen tuotanto 

 

Teknologian kehittymisen myötä www:n merkitys on kasvanut kuvauskielellä toteutusta 

julkaisujärjestelmästä, kokonaisvaltaisemmaksi ohjelmistoalustaksi. Käyttäjien kasvaneet 

yhteysnopeudet, kiinteät verkkoyhteydet ja kasvanut palvelinkapasiteetti mahdollistavat 

älykkäänpien ja sisältörikkaampien palveluiden kehittämisen. Skaalautuvien kuvaus- ja 

ohjelmistokielien avulla palveluiden käyttöliittymien tarjoaminen on mahdollista verk-

koselainten kautta, niin että ne mukautuvat kulloisenkin päätelaitteen mukaan. Perinteiset 

ohjelmistot muuntuvat verkkopalveluiksi, jolloin sovellusarkkitehtuurissa palataan keskus-

palvelimien ratkaisuihin, aivan kuten tiedonkäsittelyn alkuaikoina. Tämä näkyy verkkopal-

veluiden jatkuvana kehityksenä paremmin käyttäjien ehdoilla. Reagointi käyttäjien toivo-

muksiin ja ilmaisten rajapintojen tarjoaminen vapaalle jatkokehittämiselle on tyypillistä. 

Uuden ajan palvelutuotantoa leimaakin avoimen lähdekoodin suosio. Tämä mahdollistaa 
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suosittujen palveluiden kehittämisen yhdessä käyttäjäyhteisön kanssa ja antaa mahdolli-

suuden nostaa palvelun suosiota ja tunnettavuutta entisestään. Kuten jo aiemmin todettua, 

niin erityisesti yhteisöverkkopalveluiden arvo kasvaa käyttäjien mukanaan tuoman infor-

maation myötä. Käyttäjien luoma palvelusisältö on avaintekijä. Palveluiden ansaintamalli 

rakentuu useasti mainostajien mainostilasta maksamiin palkkioihin käyttäjämäärän mu-

kaan. Haittapuolena siis useissa yhteisöverkkopalveluissa onkin juuri vilkkuvat mainokset, 

jotka ovat kuitenkin edellytys palvelun toiminnan jatkamiselle. 

 

Staattisen ”lukitun” informaation verkko on muuttunut osallistumisen verkoksi, jossa käyt-

täjillä on mahdollisuus osallistua tiedon aktiiviseen käsittelemiseen tuottamalla uutta tietoa, 

arvioimalla tietoa ja jakelemalla sisältöä yhteisöllisesti (Åman 2007). Osallistumisen ver-

kossa käyttäjien luoma sisältö ja yhteisöllinen tuotanto muodostavat koko toiminnan run-

gon (O'Reilly 1995). Verkon yhteisöpalvelut tukevat ihmisiä tuottamaan kulttuuria itsel-

leen ja itseään varten, jolloin se auttaa ylläpitämään myös alueellisia kulttuureja virtuaali-

sessa muodossa. 

 

Kollektiivisen älyn syntyminen yhteisöverkkopalveluissa on toinen merkittävä tekijä, mikä 

liittyy myös keskeisesti yhteisöllisyyden tunteisiin. Parhaimmillaan hyvin toimiva verkko-

yhteisö edistää jotain tiettyä yhteistä intressiä, ja yhteisöllisen sisällöntuotannon kautta 

saadaan kootuksi yhteisön älyä yhteen. Kollektiivinen äly pitää myös yhteisen sisällön 

tuottamisen kasassa, siten että yhteisössä tapahtuu jatkuvaa arviointi ja muokkausta jul-

kaistua informaatiota kohtaan. 

 

4.3.2 Protokollat ja tekniikat 

 

Web2.0 älykkäiden ja reaktiivisten sivujen taustalla on eri standardien ja protokollien se-

koitus. Toisiaan täydentäen ne mahdollistavat sisällön monipuolisen yhdistelemisen ja esit-

tämisen. Keskeinen muutos on sisällön ja ulkoasun erottaminen toisistaan. Se mahdollistaa 

palveluiden mukauttamisen erilaisille päätelaitteille, joissa prosessointinopeus, näytön ko-

ko ja tiedonsiirtonopeus voivat vaihdella huomattavasti. 
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Sisällön hallintaan keskeisiä tekijöitä ovat kollektiivisen älyn vaikutus niin käyttäjäyhtei-

söstä käsin, kuin palvelustakin päin. Käyttäjäyhteisö pystyy vaikuttamaan sisältöön, mutta 

myös palvelut voivat hallita sisältöä älykkäästi. Palvelut voivat esittää yksittäiselle käyttä-

jälle personoitua informaatiota hänestä määritetyn profiilin mukaan. Käyttäjä voi itse ker-

toa palvelulle ohjeita, mitkä asiat häntä kiinnostavat ja miten hän haluaa sisällön esitettä-

väksi, jonka jälkeen palvelu osaa yhdistellä tietoa eri tietolähteistä käyttäjän haluamalla 

tavalla. 

 

Kuten kuvasta 7 voimme havaita, Web2.0 ohjelmistoarkkitehtuuri voidaan jakaa kolmeen 

kerrokseen (Forret 2005). Taustalla on tietokannat, joista tarvittava tieto saadaan kerättyä 

eteenpäin. Palveluilla on omat paikalliset tietokannat, mutta tiedon yhdistely on mahdollis-

ta myös toisten palveluiden tarjoamasta tiedosta. Toisella tasolla toimivat tiedon proses-

sointiin ja välitykseen tarkoitetut protokollat. Niiden rakenne on kuvauskieltä, jolla kuva-

taan tiedon rakenne metatietona. Hallitsevana formaattina on XML (eXtensible Markup 

Language), jossa tiedon rakenne on kuvattu ilman ennalta määrättyjä muotoiluja tiedon 

esittämiselle. Se sisältää metadataa eli kuvailutietoa, mikä antaa merkityksen tiedon eri 

elementeille. XML formaatin sisältämän metadatan avulla voidaan välitettävää tietoa yhte-

näistää, parantaa sen löydettävyyttä ja mahdollistamalla vapaan yhdisteltävyyden eri ympä-

ristöihin. XML hyödyntävistä viestiprotokollista RSS (Really Simple Syndication) on käy-

tetyimpiä tapoja välittää ja päivittää digitaalista sisältöä. Sen avulla palvelut voivat tarjota 

tuottamaansa tietoa käyttäjille ja tieto on mahdollista muotoilla esityskerroksella haluttuun 

muotoon. RSS on suunnattu helppokäyttöiseksi sisällönvälitys protokollaksi, jota käyttäjät 

voivat hyödyntää suoraan. REST (Representational State Transfer) ja SOAP (Simple Ob-

ject Access Protocol) ovat suunniteltu ohjelmointirajapintoja hyödyntäväksi protokolliksi 

palveluiden välille. 
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Kuva 7. Web2.0 teknologioiden väliset suhteet 

Viimeisellä tasolla eli julkaisukerroksella kerätty tieto voidaan mukauttaa kuvauskielen 

avulla haluttuun esitysmuotoon. Tietoa voidaan myös yhdistellä edelleen ja liittää hyödyn-

nettäväksi kolmansien osapuolien ohjelmistorajapintojen tueksi. Perinteinen HTML-

kuvauskieli on saanut tuekseen CSS:n (Cascading Style Sheets), joiden avulla voidaan tyy-

liohjeet eriyttää muusta sivun rakenteesta omaksi kokonaisuudekseen. Ne ovat ehdotuksia 

siitä kuinka sivuston ulkoasu tulisi esittää. Sivusto voi sisältää vaihtoehtoisia CSS määri-

tyksiä, jolloin se on mahdollista personoida käyttäjien toiveiden mukaisesti (Ranta 2008). 

Toinen keskeinen julkaisukerroksen teknologia on AJAX (Asynchronous JavaScript and 

XML), joka käsittää joukon tekniikkaa joiden avulla palvelukutsuja voidaan lähettää palve-

limille, ilman että sivua tarvitsee ladata uudelleen. AJAX:n vaikutus on keskeinen Web2.0 

palvelusovelluksissa (Ranta 2008). Kutsujen lähetys ja muutosten vastaanottaminen taus-

talla ilman koko sivunäkymän uudelleen päivitystä mahdollistaa reaktiivisten ja nopeampi-

käyttöisten www-käyttöliittymien toteuttamisen. Kun AJAX:n avulla hyödynnetään palve-
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lujen sovellusrajapinnoilta saatavia kutsuja, voidaan eri palveluiden tarjoamaa tietoa yhdis-

tellä uusiksi palveluiksi. Näitä yhdistelmiä kutsutaan MashUp – palveluiksi, jotka sisältä-

vät uudenlaisia innovaatioita (Ranta 2008). Tyypillisiä MashUp toteutuksia ovat esimer-

kiksi karttatietopalvelun ja paikkatiedon yhdistäminen siten että käyttäjä voi nähdä kartalta 

joko oman sijaintinsa, tai vaikkapa lähikauppansa aukioloaikoineen. 

 

4.3.3 Keskeiset palvelukomponentit 

 

Verkon eri palvelukokonaisuudet syntyvät erilaisten teknisten palvelukomponenttien avul-

la. Kyseessä on usein samanlaisia työryhmäominaisuuksia sisältäviä kokonaisuuksia, kuin 

perinteisissä työryhmäsovelluksissa ja niiden vuorovaikutus työkaluissa. Palvelukom-

ponentit mahdollistavat sisällöntuottamisen ja julkaisemisen suoraan palvelinsovelluksen 

kautta. Web2.0 tyylisesti niihin liittyy yhteisöllinen ulottuvuus eli vuorovaikutusta voi ta-

pahtua kaksisuuntaisesti. Seuraavaksi käydään läpi tyypillisiä yleisesti käytetyimpiä palve-

lukomponentteja, joista Web2.0 olemus tällä hetkellä syntyy. 

 

Blogit eli verkkopäiväkirja on palvelu, jonka avulla voidaan julkaista päivittäisiä ajatuksia, 

yleensä lyhyehkönä esityksenä (Ranta 2008). Merkintöjen tekeminen onnistuu verk-

kosivulta ja ne jäsentyvät aikajärjestyksessä, niin että vanhat merkinnät siirtyvät uusien 

edeltä pois taustalle. Vanhimmat viestit löytyvät arkistolinkkien takaa ja niitä voi myös 

hakea hakutoimintojen avulla. Merkintöjen tallentamiseen ja etsimiseen liittyy niiden kate-

gorisointi, jolloin ne liitetään joko suoraan tiettyyn aihekategoriaan, tai niihin lisätään niin 

sanottuja avainsanoja eli tageja tarjoamaan meta-tietoa sisällöstä. Blogimerkintöjä voidaan 

siis hakea hyvin monipuolisin ehdoin, kuten kirjoittajan, kirjoitusajankohdan, kategorian 

tai avainsanojen mukaan. 

 

Blogeihin liittyy yhteisöllisiä muotoja, kuten lukijoiden kommentointimahdollisuus jokais-

ta merkintää varten. Kommentoinnilla lukijat voivat luonnollisesti avata aiheesta keskuste-

lua toisten lukijoiden ja blogikirjoittajan kanssa. Blogin pitäjä voi osallistua täydentämään 

ja selvittämään kirjoituksiaan. Blogi voidaan linkittää myös muihin samanhenkisiin blo-

geihin ja erityisesti blogimerkinnöissä voidaan viitata suoraan toisten blogien merkintöihin, 

sekä kommentoida niitä. Kun joku toinen viittaa omassa blogissaan toisen blogiin, vas-
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taanottaja saa kommenttimerkinnän, jota kutsutaan Trackback tai pingback merkinnäksi. 

Se on automaattinen signaali siitä, että kirjoittajan blogimerkintää on huomioitu ja paluu-

linkistä voi käydä lukemassa asiasta tarkemmin. Blogien verkostosta käytetään nimitystä 

blogosvääri, jonka avulla lukijat voivat avartaa omia mielikuviaan monien eri blogien avul-

la. Blogeista voikin löytyä ns. blogroll, joka toimii blogin ylläpitäjän kirjanmerkkilistana, 

muista hänen seuraamistaan blogeista. 

 

Blogit edustavat ajanhetkessä kiinni olevaa viestinvälitystä. Niillä eri käyttäjät voivat jul-

kaista omia mielipiteitään ja uutisia omasta arkielämästään muille. Julkaisukanava ne edus-

tuvat kansalaisjournalismia laidasta laitaan. Blogien sisällöt voivat lisäksi koostua myös 

kuva- ja videosyötteistä, jolloin niitä voidaankin nimittää sisällön mukaan joko kuva tai 

videoblogeiksi.  

 

Uutena ilmiönä ovat mikroblogit, jotka keskittyvät hyvin suppeaan tilatietomaiseen viestin-

tään. Merkinnät koostuvat muutaman lauseen mittaisista toteamuksista, jolloin ne soveltu-

vat hyvin reaktiiviseen vuorovaikutukseen (Ranta 2008). Mikroblogit tarjoavat kokonai-

suutena todellisen tietotulvan joka asettaa niiden seuraajalle haasteen valikoida informaati-

on kohinasta oleellisen. 

 

Mediajakopalvelut ovat erilaisia tietokantoja, joihin käyttäjät voivat lähettää erilaisia tie-

dostojaan ja julkaista ne muille yhteisön jäsenille (Ranta 2008). Internetissä tiedostojen 

jakaminen on aina ollut suosittua, mutta nykyiset www-käyttöliittymät tarjoavat rikkaan 

käyttöliittymän mikä mahdollistaa erilaisten mediasisältöjen esittämisen suoraan selaimes-

sa. Ensimmäisessä vaiheessa yleistyivät tekstien ja kuvien julkaisu. Tietoverkkojen nopeu-

den kasvun myötä myös ääni- ja erityisesti videotiedostojen julkaisu on tullut mahdollisek-

si. Mediajakopalvelu tarjoaa tiedostoille levytilaa ja pyrkii innostamaan käyttäjiä sisällön-

lähettämiseen. Uusi sisältö ruokkii uusia kiinnostuneita kävijöitä ja palvelu hankkii usein 

tulonsa mainoksien kautta. Käyttäjillä on yleensä myös mahdollista liittää tiedostojaan 

mediajakopalveluistaan vaikkapa omiin blogeihinsa tai kotisivuihin. 

 

Wiki – tekniikka edustaa sosiaalista mediaa parhaimmillaan. Sen tunnetuin hyödyntäjä on 

verkon tietosanakirja Wikipedia, joka on saavuttanut yhtä hallitsevan aseman tietosanakir-
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jojen joukossa, kuin Google hakupalveluissa. Wiki – tekniikka lukeutuu julkaisualustojen 

joukkoon. Sen ominaispiirteet liittyvät vahvaan yhteisölliseen sisällöntuottamiseen. Sivus-

ton rekisteröityneet käyttäjät saavat roolit joiden mukaan heillä on oikeus tuottaa ja muoka-

ta sivuston informaatiota, jotka rakentuvat eri artikkeleista (Ranta 2008).  

 

Wiki – tekniikka on saanut keskeisen roolin verkon kollektiivisen älyn soveltamisessa si-

ten, että informaatiota tuotetaan keskitetysti formaaliin muotoon. Tuotettua sisältöä arvioi-

daan jatkuvasti yhteisön toimesta, jolloin jäsenet päättävät sisällön asianmukaisuudesta. 

Yhteisöön sisältyy aina useita mielipiteitä, mutta tavoite on että älyllisesti keskustelevan 

yhteistyön tuloksena syntyy vähitellen laadukkaasti jalostettua sisältöä. 

 

Blogien, mediatietokantojen ja wikien lisäksi verkossa on lukematon määrä mitä erilaisim-

pia palveluita, jotka pyrkivät yhdistelemään Web2.0 ideologiaa niin teknologisesti kuin 

sosiaalisestikin. Palveluita voidaan jaotella puhtaasti sosiaalisiin verkostoihin keskittyviin 

työkaluihin, joissa pääpaino on henkilökohtaisten profiilien kautta kasvattaa omaa ystävä-

verkostoaan. Tiedon yhdistelyyn keskittyvät palvelut, joista käytetään myös nimitystä ag-

gregointipalvelut tarjoavat käyttäjille mahdollisuutta koostaa sivunäkymä useista erilaisista 

tietolähteistä käyttäen apuna RSS-syötteitä. Tiedonjäsentelypalvelut seuraavat, suodattavat, 

indeksoivat ja analysoivat erilaisten verkkopalveluiden sisältöä ja mahdollistavat asiako-

konaisuuksien hahmottamisen laajemmin, tarjoamalla tiivistettyjä asiakokonaisuuksia 

käyttäjille. 

 

Yhteisöllinen sisältötuotanto, ideointi ja työnresurssointipalvelut ovat käsitteitä laajoja ja 

tähän kategoriaan lukeutuu moni verkon palveluista. Ne yhdistelevät niin Wiki – tekniik-

kaa, kuin myös aggerointiin ja jäsentelyyn liittyviä tekniikoita. Tavoitteena on jakaa työs-

kentelyä suuren yhteisön kesken tehokkaalla tavalla. 

 

Myös perinteisten toimistotyökalujen verkkoversiot ovat yleistyvä trendi. Kehittyneet tek-

nologiat mahdollistavat perinteisten ohjelmistotoiminnallisuuksien toteuttamisen www-

selaimessa toimivalla käyttöliittymällä. Erityyppisiä dokumentteja voidaan toteuttaa suo-

raan verkkopalvelun kautta ja yhdistellä niitä muihin verkon palveluihin. 
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Sosiaalinen kirjanmerkintä ja luokittelu avainsanojen avulla, sekä RSS – teknologian käyt-

tö on hyvin yleistä kaikilla edellä mainituille suosituille palvelukomponenteille (Ranta 

2008). Avainsanat eli tag-merkinnät ovat saaneet suosion kansankielisenä, yksinkertaisena 

tapana lisätä tiedonjäsentelyä helpottavaa metatietoa sisältöihin (Ranta 2008). Se on avoin 

yhteisöllisesti tuotettu luokittelujärjestelmä, joka siis perustuu vapaasti määriteltyihin 

avainsanoihin. Luokittelu ei rakennu hierarkkisesti, vaan avainsanojen välillä on vain as-

sosiatiivisia viittauksia merkittyjen sisältöjen perusteella. Avainsanoista muodostuu avain-

sanapilviä, joita voidaan visualisoida vaikkapa yleisimpien avainsanojen mukaan. 

 

Koska informaation määrä Internetissä lisään hyvin paljon ja valtaosa siitä on nykyisin 

käyttäjien luomaa sisältöä, on avainsanajärjestelmä yksinkertaisuudessaan riittävän help-

pokäyttöinen, että käyttäjät saadaan lisäämään meta-tietoa julkaisemalleen sisällölle. Sillä 

on suuri merkitys tiedon löytämisen kannalta, ettei kaikki sisältö sekoitu epämääräiseksi 

massaksi. 

 

Avainsanajärjestelmästä käytetään nimitystä folksonomia, mikä kuvastaa sen kansanomais-

ta luonnetta. Se on yksinkertaistettu versio virallisemmasta taksonomiasta, jossa tieto pyri-

tään kuvaamaan hyvin tarkalla tavalla ylä- ja alakategorioihin. 

 

Jo aiemmin Web2.0 teknologioissa esitelty RSS – sisällönvälitysprotokolla on avainsano-

jen ohella toinen verkkopalveluiden käytetyimmistä teknologioista. RSS:n yhteydessä pu-

hutaan tiedon syndikoinnista, joka tarkoittaa sitä tietoa välitetään palvelusta toiseen tai 

suoraan käyttäjille. Palvelun tai käyttäjän ei tarvitse tarkkailla toisia palveluita, vaan hän 

saa RSS syötteenä tuoreet päivitykset uusista muutoksista. RSS – syöte sisältää tiivistel-

män uudesta tiedosta ja linkin alkuperäiseen lähteeseen. 
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5 YHTEISÖLLISET PALVELUVAIHTOEHDOT ALUEVERKOISSA 

 

Alueverkot yhdistävät talouksia verkkotasolla, mutta ne eivät tarjoa automaattista ratkai-

sumallia käyttäjien vuorovaikutukselle. Alueverkkojen käyttäjille tarkoitettuja palvelukon-

septeja löytyy erinäinen määrä. Esimerkinä verkko-osuuskunta Kuuskaista 

(http://www.kuuskaista.com/ -palvelut) on pyrkinyt miettimään ja toteuttamaan oman 

alueverkkoonsa sitä hyödyntäviä palveluita varsin monipuolisesti. Myös erilaiset hankkeet 

kuten OSKU (Korhonen, Keränen 2003) ovat tarjonneet yhteisöllisiä palveluja alueverkko-

jen käyttäjille. 

 

Avoimet alueverkot tarjoavat hyvät peruslähtökohdat palvelujen toimittamiselle ja toteut-

tamisellekin. Toisin kuin yleisen verkkopalvelun suunnittelussa, alueverkoissa lähtötietoi-

na tiedetään tietyn alueverkon tekninen rakenne ja sitä myötä myös suorituskyky. Käytän-

nössä tällä tarkoitan sitä, että verkon suorituskyky on selvitettävissä ja siirtonopeudet ovat 

kategorisoitavissa liityntätapojen mukaan. Tehokkaimmissa alueverkoissa liityntätapana on 

käytetty valokuitua, mikä takaa hyvin suorituskykyiset yhteydet vähintään alueverkon si-

sällä ja tyypillisesti myös alueverkkojen rajapinnasta ulospäin muihin verkkoihin, kuten 

Internetiin. Toisaalta alueverkot voivat koostua myös eritasoisista liityntäratkaisuista, mikä 

tarkoittaa sitä että kauimmaiset verkon liityntäpisteet voivat olla merkittävästi hitaampia 

kuin alueverkon nopeimmat liittymät (Kerttula 2005). Alueverkko voi olla myös täysin 

langaton kaupunkiverkko tai maaseutuverkko, jossa siirtonopeudet eivät yllä huippunope-

uksiin, mutta takaavat riittävät yhteysnopeudet verkon peruskäyttöä varten. Verkon suori-

tuskyvyn selvittäminen antaa kuitenkin hyvän lähtökohdan palveluiden suunnittelulle ja 

sisällön mitoittamiselle. Suorituskykyisessä alueverkossa voidaan käyttäjille tarjota moni-

muotoisempia palveluita, kuten tiedostojen jakoa, videolähetyksiä ja vaikkapa ääni- tai 

videopuheluita. 

 

Kun puhutaan yhteisöllisestä palvelusta alueverkoissa, se voi tarkoittaa hyvin erilaisia pal-

velukonsepteja. Yksinkertaisimmillaan yhteisöpalvelu voi olla alueverkon oma keskustelu-

kanava tai foorumi. Monimuotoisempi palvelu voi olla vaikkapa alueellinen verkkokamera 

paikallisissa tapahtumissa tai tiloissa. Tilausvideot ja paikalliset multimediatietokannat 

voivat myös edustaa yhteisöllistä henkeä.  Erilaisia palveluita voidaan käyttää eri päätelait-
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teiden kautta. Videopalveluita voidaan käyttää suoraan televisioruudulta alueverkkoon 

kytkettävän päätelaitteen avulla. Kuitenkin edelleen suosituin tapa hyödyntää alueverkkoa 

tapahtuu perinteisen työaseman kautta selaimen ja sähköpostin muodossa. Vaikka esimer-

kiksi sähköpostilla onkin ollut aina vankka jalansija digitaalisen ajan kommunikoinnissa, 

niin yhä enemmän suosiota saavat erilaiset yhteisöpalvelut (Åman 2007, Ranta 2008). Näin 

ollen tyypillisen yhteisöpalvelun perustaminen palvelemaan alueverkon käyttäjiä voi antaa 

monimuotoisia kommunikoinnin mahdollisuuksia alueen ihmisten kesken. Verkon erilaisia 

palvelukonsepteja voidaan tarjota saataville keskitetysti yhteisöpalvelun kautta. 

 

5.1 Teknologinen tiekartta tietoverkkoyhteisöllisyyteen 

 

Teknologisen tiekartan määrityksellä tietoverkkoyhteisöllisyyteen tarkoitan kaikkia niitä 

teknisiä komponentteja joiden avulla voidaan aikaansaada palveluita, jotka edistävät yhtei-

sön ja yhteisöllisyyden syntymistä tietoverkon välityksellä. Niissä kaikissa yhdistyy jon-

kinasteinen vuorovaikutuksellisuuden olemus eri tasoilla. Tietoverkkoyhteisöllisyys näh-

dään yleisesti isossa kuvassa kattavan koko Internetin yli käytävän vuorovaikutuksen, mut-

ta tässä tapauksessa näkökulmaa voidaan tarkentaa työn aiheen mukaisesti avoimien alue-

verkkojen tasolle. Menetelmät toki soveltuvat katsanto kannasta riippumatta niin laajoihin 

tietoverkkokokonaisuuksiin kuin pienempiinkin yksikköihin. Yritän kuitenkin osoittaa, 

voidaanko alueverkkotasolla toimittaessa saavuttaa joitain etuja teknologian ja yhteisölli-

syyden kannalta. 
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Kuva 8. Teknologinen tiekartta tietoverkkoyhteisöllisyyteen 

Kuvassa 8 on määrittelemäni teknologinen tiekartta tietoverkkoyhteisöllisyyteen kokonai-

suudessaan. Olen rakentanut sen horisontaalisiin, että vertikaalisiin osatekijöihin, joiden 

välillä voidaan katsoa olevan loogisia yhteyksiä. Lähden purkamaan sitä alhaalta ylös ja 

loogisina kokonaisuuksina. 
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Teknologian ja yhteisöllisyyden yhteenliittymä edustaa myös kahta erisuuntaista tieteen-

alaa, joissa tieteen pelikenttä on hyvin laaja. Esittämässäni tiekartassa (kuva 8) painotun 

enemmän teknologiseen puoleen ja käsittelen sitä mahdollisuuksien karttana, joka antaa 

ajatuksia kaikista niistä keinoista ja ideoista kuinka yhteisöllisyyttä voidaan toteuttaa tek-

nisten toteutusten kautta. Tiekartta ei tarjoa suoria vastauksia oikeista palvelukonsepteista. 

Toimiva palvelukonsepti vaatii oikeanlaisen teknologisen toteutuksen oikeassa paikassa, 

mikä taas edellyttää käyttäjäkunnan ja käyttötarpeiden hyvää tiedostamista etukäteen. Vii-

me kädessä käyttäjät itse osoittavat, mikä toimii käytännössä ja mikä taas kuihtuu pois. 

 

5.1.1 Informaatio- verkko- ja palvelukerros 

 

Lähtökohtana yhteisöllisyydelle on kommunikaatio, informaation vaihtaminen. Kun ajatel-

laan avointa alueverkkoa ja sen mahdollisuuksia voidaan se jakaa käyttäjiin, informaatioon 

sekä dataan, itse verkkokerrokseen ja sen päälle toteutettuihin palveluihin.  

 

 

Kuva 9. Teknologisen tiekartan lähtötason informaatio- verkko- ja palvelukerros 

Kuten kuvasta 9 näemme, olen jakanut alimmaiselle tasolle tiedon ja tarpeiden tekijät: 

- käyttäjät (käyttäjien muodostama yhteisö) 

- alueverkon sisältä saatava data 

- kolmansien osapuolten data, ulkopuoliset lähteet kuten Internet 

 

Avoin alueverkko toimii siirtotienä sen päällä toimiville palveluille, jotka hyödyntävät 

kokoamalla ja muokkaamalla saatavaa dataa. Yhteisöllinen palvelu elää sisällöstä, oli se 

sitten käyttäjien luomaa tai laitteiden tarjoamaa. Esimerkiksi laitteiden ja erilaisten senso-

reiden tarjoamalla datalla tarkoitan kaikkea niistä muodostettavaa dynaamista informaatio-

Käyttäjät/yhteisö
Laitteet/sensorit/

hallinta/data
Kolmansien 

osapuolten data

Avoin alueverkko

Palvelut
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ta alueellisista tekijöistä. Ajatus nojaa osin vahvasti tulevaisuuteen ja tietotekniikan sulau-

tumiseen arkisiin asioihin, mikä mahdollistaa hyvin monimuotoisen laitetiedon ja hallin-

nan, jota voidaan hyödyntää myös yhteisötasolla. Nykyisellään voidaan esimerkkinä ottaa 

vaikkapa valvonta- tai sääkamerakuvan välittämisen johon on yhdistetty paikallisen sää-

aseman tarjoamat tarkat säätiedot. 

 

Alueverkon tuottaman datan lisäksi yhteisöpalvelu voi hyödyntää myös ulkoisien tietoläh-

teiden tarjoamaa dataa, jos se vain on teknisesti ja lainsäädännöllisesti mahdollista. Infor-

maatiota voidaan muodostaa vaikkapa kaupungin tai kunnan tarjoamista tiedotteista, joista 

suodatetaan alueellista sijaintia koskevat asiat. Tarjolla voi olla hyvin monenlaista tietoa, 

jota voidaan pyrkiä kokoamaan yhteen niin, että saataisiin koostettua tarjolla olevasta tie-

dosta vain tiettyä aluetta koskeva informaatio. Näin yksittäisen käyttäjän tarvitse metsästää 

paikallista tietoa Internetin eri lähteistä. Menetelmää hyödynnetään jo varsin hyvin, mutta 

osin ongelmana on yhtenäisyyden puute tiedonsaantirajapinnoissa, sekä lainsäädännölliset 

asiat. Tyypillisenä esimerkkinä voidaan mainita sääpalvelun tarjoaman paikallisen säätilan 

liittäminen alueellisen verkkosivulle. 

 

5.1.2 Yhteisölliset palvelumahdollisuudet 

 

Alueverkon yhteisölliset palvelumahdollisuudet voidaan erottaa erityyppisiin palvelukoko-

naisuuksiin. Yhteistä kaikille on vuorovaikutus eri tavoin sisällön kautta. Eri palvelut ta-

voittavat erilaisia käyttäjäkohderyhmiä. 

 

 

Kuva 10. Teknologisen tiekartan yhteisöllisten palvelumahdollisuuksien kerros 
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Kuvassa 10 on jaoteltu erilaisia yhteisöllisiä palvelumahdollisuuksia. Nykyaikainen alue-

verkko voi tarjota niin perinteiset viestintäpalvelut, kuin Internetin tarjoamat palvelut sa-

man siirtotien yli. Tästä kehityksestä käytetään markkinointitermiä Triple-play kuvasta-

maan juuri eri palvelutyyppien yhtäaikaista välittämistä kuluttajille. Triple-play – termi 

voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan (Klemetti 2008): 

 

- 1. Datayhteyteen, mikä käytännössä tarkoittaa Internet yhteyttä ja sen protokolla 

perheen tarjoamia palveluvaihtoehtoja. 

- 2. Multimediapalveluihin, eli äänen ja kuvan välittämiseen. Keskeisimpinä vaikut-

tumina puhelinliikenteen (VoIP) ja televisiosignaalin (IPTV) siirto, jolloin voidaan 

puhua muodostuneesta kolmiyhteydestä, datan, äänen ja kuvan muodossa. Huomi-

oitavaa on, että puhelinliikenteen ja televisiosignaalin välitys voidaan hoitaa edel-

leen myös perinteisin teknologioin nopean kuituyhteyden läpi ilman IP-protokollan 

hyväksikäyttöä. 

 

Internetin merkitys Triple-play:ssä on hyvin merkittävä ja eri palveluiden jakelukanavat 

ovat sulautumassa vahvasti www-ympäristöön. Voidaankin paremmin puhua hybridimedi-

oista, joissa niin sisältöjen kuin päätelaitteiden merkitys on laajentunut perinteisestä muo-

dosta ristiin yhteensopivaksi monimedian kentässä (Karila 2007, Klemetti 2008). Voimme 

siis lukea sanomalehteä niin paperisena, kuin yhtälailla tietokoneen kuvaruudulta tai televi-

siosta käsin. Televisio signaalia voidaan välittää IP-verkon yli, jolloin niin kutsutta 

IPTV:tä voidaan katsella joko tarkoitusta varten valmistetulla päätelaitteella television vä-

lityksellä, tietokoneen kuvaruudulta Internet palvelun kautta, tai mobiililla päätelaitteella 

langattomasti. 

 

Siirryttäessä tarkastelemaan konkreettisemmin alueverkon mahdollistamaa yhteisöllistä 

palvelutarjontaa voidaan kuvasta 10 nähdä jaottelu vuorovaikutuksen mahdollistaviin pal-

veluryhmiin. Yhteisöt ja niiden synnyttämä yhteisöllisyys tarvitsee vuorovaikutuksellista 

toiminnallisuutta palvelusta riippumatta. Aiemmin esitelty tietokonetuettu yhteistyön teoria 

edustaa niitä toiminnallisia elementtejä, joita digitaalisen maailman palveluilta edellytetään 

vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi. 
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Kuvassa 10 tietokonetuetun yhteistyön rajapinnan päälle olen järjestänyt seuraavat palve-

lukokonaisuudet: 

 

- perinteiset vuorovaikutustyökalut (pre-www työkalut) 

- www-pohjaiset palvelut 

- virtuaali- ja pelimaailmat 

- videokuvan lähetys (IPTV) ja tilausvideot (VOD) 

- äänipohjaiset palvelut (VoIP) 

 

Internetin perinteiset vuorovaikutustyökalut, joista keskeisimpänä sähköposti, sähköposti-

listat, uutisryhmät ja IRC eli reaaliaikainen keskustelu protokolla, ovat olleet Internetin 

rakennuspalikoita aivan sen alkuajoilta asti. Ne ovat olleet ennen www:n läpimurtoa kan-

tavia voimia tietoverkkoviestinnässä, ja ovat edelleen suosittuja työkaluja joiden avulla 

voidaan saada aikaan aktiivista kommunikaatiota käyttäjien kesken. Ryhmän työkalut so-

veltuvat paremmin tekstipohjaiseen viestimiseen, kuin suurien multimedia sisältöjen välit-

tämiseen. Sähköpostilla ja sen johdannaisilla kuten sähköpostilistoilla ja uutisryhmillä voi-

daan saavuttaa ryhmävuorovaikutusta mikä voi edesauttaa yhteisöllistä viestintää, mutta 

haasteena on yhtenäisen ympäristön puute ja tiedon hallinta. 

 

IRC:n eli reaaliaikaisen keskustelun avulla voidaan aikaan saada synkronista kommuni-

kointia käyttäjien kesken. Yhteisöllä voi olla oma keskustelukanavansa, jossa voidaan kes-

kustella, lähettämälle sinne viestijä omaan vapaaseen tahtiin. IRC:n käyttäminen yhteisö-

viestintään on suosittua edistyneempien tietokoneen käyttäjien keskuudessa ja se tarjoaa 

hyvin mukautettavan toimintaympäristön ylläpitäjille. Viestintää voidaan valvoa ja keskus-

telua tallettaa, sekä kanaville voidaan lisätä automaattista toiminnallisuutta. Keskustelu-

kanava voidaan integroida www-palveluun tai sitä voidaan käyttää itsenäisillä sovelluksil-

la. IRC:n teknisyys on sekä haaste, että mahdollisuus. Se on selkeästi standardoitu proto-

kolla, mutta sille on myös paljon vaihtoehtoisia uudempia pikaviestin- ja muita vastaavia 

www-pohjaisia ratkaisuja. 

 

Virtuaali- ja pelimaailmat edustuvat osin myös aikaansa edellä olevaa futuristista vaihtoeh-

toa yhteisön toiminta-alustaksi (Wellman 2001). Molemmat pyrkivät sananmukaisesti tar-
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joamaan virtuaalista maailmaa käyttäjien toimintatilaksi, jossa näkökulma nähdään ns. 3D-

maailmana ”first-person” (hahmon silmin), ”third-person” (hahmon takaa) tai ”top-down” 

(ylhäältä päin) kuvakulmista. Käyttäjät voivat valita itselleen hahmon eli ”avatarin”, jona 

he haluavat näyttäytyä ja ilmentää omaa tilaansa muille käyttäjille. Tämän jälkeen virtuaa-

limaailmoissa voidaan liikkua oman hahmon avulla ja kommunikoida muille käyttäjille 

joko kirjoittamalla tai puhumalla mikrofonin kautta. Virtuaalimaailmaan on mahdollista 

luoda uutta sisältöä, perustamalla omia alueita. Alueet voivat sisältää informaatiota ja niitä 

voidaan käyttää kokoontumisalueina aivan kuin jäljitellen reaalimaailman tapahtumia. Vir-

tuaalimaailmojen avulla on toteutettu opetusta, business palavereita, näyttelyitä, messuja ja 

tapahtumia, eli lähes mitä tahansa reaalimaailmasta lähtöisin olevia asioita. 

 

Merkittävimpiä virtuaalimaailmoja ovat Second Life ja Active Worlds ja pelimaailmasta 

erityisesti Internet-pohjaiset roolipeliympäristöt (MMORPG, Massive Multiplayer Online 

Role-playing Game) kuten historiallinen MUD (Multi-User Dungeon) ja nykyaikainen 

World of Warcraft – virtuaalipelimaailma. 

 

IPTV (Internet Protocol Television) ja VOD (Video on Demand) edustavat perinteisen 

televisiomaailman muuntautumista uusiin muotoihin (Auvinen, Ekholm & Martikainen 

2005, Karila 2007). Kun mietitään niiden mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja vuorovaiku-

tuksellisuuden näkökulmasta, voidaan todeta että ne luovat uusia kanavia sisällöntuottami-

seen kansalaistasolla, sekä mahdollistavat kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen. Videokuvaa 

voidaan lähettää paikallisista tapahtumista ja niitä voidaan kohdentaa IP-verkossa alueelli-

sesti multicast – lähetyksinä. Lisäksi perinteinen televisio on yksisuuntainen ja passiivinen 

kanava, jota on totuttu vain katselemaan. Tekniikan myötä kaksisuuntaisuus on lisääntynyt 

puhelin ja tekstiviesti – kommunikoinnin myötä. IPTV tarjoaa kaksisuuntaisen kanavan 

lähettäjän ja vastaanottajan välille. Tämä mahdollistaa katsojien aktivoinnin vaikkapa ää-

nestysten tai kommentoinnin muodossa. Suurempi kaksisuuntaisuuden hyöty saavutetaan 

tilausvideoiden (VOD) hyödyntämisessä. Lähetyksiä voidaan katsella milloin tahansa. 

Käyttäjät voivat tuottaa videosisältöä mediatietokantaan, joista muut käyttäjät voivat niitä 

etsiä ja katsella. Yhteisöllisyyden kannalta rikkaampi vuorovaikutustapa on yhdistää ääni-

puhelut (VoIP, Voice over Internet Protocol) ja videokuvan siirto, mikä mahdollistaa esi-
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merkiksi etäkokoukset. Puhutaan telepresenssistä, jonka avulla voidaan luoda paikallaolon 

tunnetta esimerkiksi kokouksen osapuolten kesken (Karila 2005). 

 

5.1.3 Yhteisölliset www-pohjaiset palvelut 

 

Palvelukokonaisuuksista eniten mahdollisuuksia tarjoavat www-pohjaiset sovellutukset, 

joista niiden käsittämää kokonaisuutta laajennetaan tarkemmin kuvassa 11 Internetin ja 

erityisesti www:n evoluutio on edennyt kohti entistä sosiaalisempaa vuorovaikutusympä-

ristöä. Tässä työssä jo aiemmin esitellyt teknologiat taustalla, www-ympäristö mahdollis-

taa monipuolisia kommunikaatiotapoja käyttäjien kesken. 

 

 

Kuva 11. Teknologisen tiekartan yhteisöllisten www-pohjaisten palveluiden kerros 

Yhteisöllisen www:n osatekijät voimme havaita kuvassa 11 Se koostuu kokoelmasta erilai-

sia julkaisumenetelmiä, jotka soveltuvat kukin erilaiseen kommunikaatioon. Kokoamalla 
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yhteen eri komponentteja voidaan saada aikaan sosiaaliseksi palvelualustaksi kutsuttu ym-

päristö. 

 

5.2 Sosiaalisten palvelualustojen luokittelu 

 

Teknologinen tiekartta tietoverkkoyhteisöllisyyteen on tarkentunut www-tason myötä 

sosiaalisiin palvelualustoihin. Ne ovat yleistyneet vauhdilla ja muodostavatkin hyvin 

merkittävän osuuden erilaisista julkaisujärjestelmistä verkossa. Seuraavaksi määritte-

len erilaisten palvelualustojen sopivuuden alueverkkoympäristöön. 

 

 

Kuva 12. Sosiaalisten palvelualustojen luokittelu 

3. taso
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Ning



64 

Sosiaalisia palvelualustoja voidaan luokitella niiden ominaisuuksien mukaan. Jaan kuvassa 
12. palvelualustojen tarjonnan kahteen pääluokkaan (1. taso), sekä molempien alakategori-
oihin (2. taso) seuraavasti: 

 

- Isännöidyt palvelut 1. tasolla, jotka jakautuvat 2. tasolla ilmaisiin, mainosrahoittei-

siin, maksullisiin itsepalvelupohjaisiin (mainosvapaisiin) ja kokonaan tilaustyönä 

tehtyihin toteutuksiin. 

- Asennettavat (itsenäiset) palvelut 1. tasolla, jotka jakautuvat 2. tasolla ilmaisiin, li-

sämaksullisiin ja täysin maksullisiin palvelualustoihin. 

 

Oheisen kategorisoinnin lisäksi sijoitan palvelualustat niiden teknisten ominaisuuksien 

mukaan ”mukautettavuusasteeseen”. Se on yhdistelmä palvelualustan teknisestä kehitty-

neisyydestä, laajennettavuudesta, yhteisötuesta ja yleisestä mukautettavuudesta (brändäys, 

mainosvapaus). 

 

Lisäksi tasoille 3. ja 4. olen eritellyt erityyliset palvelualustat. Tasolla 3. on teemaltaan 

yleiset sosiaaliset palvelualustat. Tasolla 4. on toiminnaltaan ja teemoiltaan nimenomaises-

ti naapuruston yhteisölliseen vuorovaikutukseen keskittyneet sosiaaliset palvelualustat. 

Nämä pyrkivät tarjoamaan kohdennetumman palvelun juuri esimerkiksi avoimen aluever-

kon kaltaiseen ympäristöön, jossa halutaan edistää paikallisen naapuruston välistä kommu-

nikaatiota verkon yli. 

 

5.2.1 Isännöidyt sosiaaliset palvelualustat 

 

Isännöidyt sosiaaliset palvelualustat tarjoavat mahdollisuudet perustaa oman yhteisöpalve-

lun halutulle kohderyhmälle. Ne tarjoavat toiminnallisen palvelualustan ohjelmakoodin 

omalla verkkopalvelimellaan ja vaihtelevan määrän talletustilaa käyttäjien sisällöille. In-

ternetissä on runsaasti erilaisia yhteisöpalveluita, mutta tässä haluan rajata tarkastelun ns. 

”white-label” palveluihin. Määre tarkoittaa sitä, että palvelu tarjoaa mahdollisuuden perus-

taa hyvin vapaamuotoisen sosiaalisen sivuston ilman mitään tiettyä teemaa. Käyttäjä voi 

mukauttaa sivustoa hyvin paljon haluamakseen. Hän voi valita yhteisölleen tarvitsemansa 

komponentit ja muokata palvelun ulkoasua omaan teemaan sopivaksi. 



65 

 

Tyypillisesti tarjolla on ilmaisia kuin maksullisiakin palveluita. Ilmaiset palvelut tarjoavat 

riittävät toiminnot, mutta palvelussa näkyy käyttäjille mainoksia sivuston ulkoasussa. Li-

sämaksua vastaan on mahdollista saada ”premium-tason” ominaisuuksia, mikä tarkoittaa 

yleensä mainoksien poistamista, lisää levytilaa, verkko-osoitteen mukauttamisen ja käyttä-

jille siirretyn datamäärän lisäämistä. Palvelun pystyttäminen on tehty mahdollisimman 

helpoksi, niin että saataisiin houkuteltua mahdollisimman paljon uusia käyttäjiä. Kasvavat 

käyttäjämäärät tietävät lisätuloja palveluntarjoajalle ja käyttäjien tuottama sisältö kasvattaa 

tietopääomaa. Olisikin huomioitavaa juuri käyttöehtojen merkitys, kuinka palvelut pyrkivät 

valtaamaan oikeuksia käyttäjien luomaan sisältöön. Yleensä käyttäjät rekisteröityessään 

palveluun, eivät keskity lukemaan pitkiä lakitekstejä, jolloin he tietämättään voivat antaa 

palveluntarjoajalle oikeuden heidän tuottamiin sisältöihin. 

 

Mukautettavista alustoista valitsin vertailuun Ning – palvelun (http://www.ning.com/) ja 

sen samankaltaisen kilpailijan KickApps:n (http://www.kickapps.com/). Molemmat edus-

tavat ”white-label” palvelumallia, jossa käyttäjille tarjotaan helppoa tapaa luoda oma yh-

teisöpalvelunsa, joita palveluntarjoaja ylläpitää omilla ehdoillaan ja jotka käyttäjä joutuu 

hyväksymään. 

 

Molemmat palvelut käsittävät kattavan kokonaisuuden komponentteja ja ne voivat toimia 

myös mediatietokantoina. Suurin ero palveluiden välillä on niiden profiloituminen käytön 

ja uuden ryhmän perustamisessa. Ning palvelussa on selkeästi panostettu yksinkertaiseen 

toteutukseen ja helppouteen, kun taas KickApps antaa käyttäjälle hieman vapaammat kädet 

ulkoasun muokkaukseen. Tämä tietenkin osaavissa käsissä parantaa palvelun mukautetta-

vuutta Ning – palveluun verrattuna, mutta toisaalta monimutkaistaa kynnystä ottaa palve-

lua käyttöön. 

 

Naapuruston yhteisölliseen vuorovaikutukseen keskittyneet palvelut rajoittuvat pitkälti 

maksullisiin ja mukautettuihin ratkaisuihin. Varsinaisia avoimia alustoja ei ole tarjolla. Sen 

sijaan kaupallisia yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet rakentamaan suljettuja yhteisöpalvelui-

ta tietyn paikallisen käyttäjäkunnan käyttöön. 
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Seuraavat palvelut pyrkivät tarjoamaan naapuruston vuorovaikutukseen sopivia työkaluja: 

 

- eNeighbors (http://www.eneighbors.com) 

- LifeAt  (http://www.lifeat.com/) 

- LinkingCommunities (http://www.linkingcommunities.com/) 

- Resident Interactive (http://www.residentinteractive.com/) 

- Neighborware (http://www.neighborware.com/) 

 

Palveluiden tarkoituksena on pyrkiä nostamaan esille naapurustoille tärkeitä teemoja, kuten 

turvallisuus, päätöksenteko ja yhteydet eri paikallisten toimijoiden kesken. Teknisinä rat-

kaisuina palvelut eivät kovin dynaamista mukautettavuutta, sillä niiden toteutus rajoittuu 

juuri siihen mitä kukin konsepti tarjoaa. Käyttäjille ei jää paljoa varaa itse mukauttaa kom-

ponentteja. 

 

Muista palveluista poiketen Groups Near You (http://www.groupsnearyou.com/) tarjoaa 

erilaista lähestymistapaa paikalliseen yhteisöllisyyteen. Se tarjoaa mahdollisuuden koota 

yhteen verkosta löytyviä muita paikallisia sivustoja. Palvelu on muista poiketen ilmainen, 

joten se tarjoaa helpon tavan koota leikekirjan tavoin verkosta löytyvää paikallista tietoa 

yhden palvelun alle. Tarkastelu hetkellä palvelu oli beta-asteella, eli julkisessa testissä. 

Tämän vuoksi ei voida varmuudella sanoa, muuttuuko se testivaiheen jälkeen maksullisek-

si. 

 

5.2.2 Itsenäiset palveluratkaisut 

 

Itsenäiset palveluratkaisut tarjoavat vaihtoehtoisen tavan muodostaa paikallinen yhteisölli-

syyttä edistävä palvelu. Aiemmin läpi käydyt isännöidyt palvelut toimivat Internetin yli, 

jolloin yhteydet kulkevat monien verkkosolmujen läpi ja palvelun käyttöä sitovat kolman-

nen osapuolen käyttöehdot. Nämä tekijät voivat heikentää palvelunlaatua ja tuoda tietotur-

variskejä, jos yhteisössä halutaan käsitellä asioita esimerkiksi omilla nimillä toisin kuin 

Internetissä on tapana. 
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Alueverkkoon toteutettu paikallinen, itsenäinen palveluratkaisu on aidommin ”naapuruston 

oma intranet”. Paikallisen toteutuksen myötä voidaan hyödyntää paremmin verkon paikal-

lista nopeutta, lisätä palvelun saavutettavuutta ja riippumattomuutta ja vastata itsenäisesti 

palvelinresursseista, kuten levytilasta. Itsenäinen palveluratkaisu antaa lisäksi mahdolli-

suuden hyvin vapaalle muokattavuudelle. 

 

Haittoina itsenäiselle toteutukselle on niiden pystyttämisen vaatima palvelinresurssi ja 

asennustyö. Riippuen yhteisön ja käyttäjämäärän koosta, täytyy palvelulle olla mitoitettuna 

riittävät suoritusresurssit. Tähän vaikuttaa lisäksi millaista sisältöä halutaan yhteisöpalve-

lussa välittää. Kun yhteisöpalveluun halutaan lisätä käyttäjille mahdollisuus tallettaa ja 

katsella videokuvaa, vaaditaan palvelimelta enemmän palvelulle osoitettua suorituskykyä. 

 

Vaikkakin palvelualustojen asennusproseduurit on pyritty tekemään hyvin suoraviivaisiksi, 

niin silti niiden asentamista ei voi verrata normaalin työpöytäohjelmiston asentamiseen. 

Asentamisessa syntyy varsin helposti pieniä teknisiä ongelmatilanteita, jotka yleensä liitty-

vät hakemisto-oikeuksiin ja niiden oikeisiin määrittelyihin. Lisäksi palveluille täytyy olla 

asennettuina tarvittavat ohjelmistolisäosat palvelimella, kuten tietokantapalvelin ja suori-

tettavalle ohjelmakoodille sopiva kääntäjä, kuten PHP tai ASP. 

 

Avoimen alueverkon malli tarjoaa kuitenkin niin teknisiä kuin hallinnollisiakin ratkaisu-

malleja itsenäisen palvelualustan aikaansaamiseksi. Palvelu on mahdollista pystyttää pie-

nemmissä ympäristöissäkin harrastelijaresurssein, jos yhteisössä on osaavia aktiivitoimijoi-

ta. Toimivampana ratkaisuna näen kuitenkin palvelun toteuttamisen ja ylläpidon ulkoista-

misen kolmannen osapuolen resurssille, joka kuitenkin pystyy tarjoamaan tietoturvallisen 

ja nopean palveluliittymän avoimen alueverkon reunalta. Avoimen alueverkon mallin ide-

aalitilan mukaisesti itse verkon ylläpitäjän ei tulisi puuttua palvelukerroksen politiikkaan, 

vaan toteuttajana voi olla asiaan erikoistunut yritys, joka tarjoaa yhteisöllistä palvelua tuot-

teena alueverkolle. Yhteisöpalvelu on mahdollista täten eriyttää omaksi itsenäiseksi palve-

lukseen ja sen käyttämiseksi ei tilaajien tarvitse hankkia edes Internet yhteyttä. 

 

Lähennettäessä tarkastelua itse tarjolla oleviin palvelualustoihin, voidaan määritellä tärkei-

tä valintakriteereitä. Laajennusmoduulien määrä, käyttäjäyhteisön tuki ja suosio ovat tär-
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keimpiä valintaperusteita asennettavalle ohjelmistolle. Itsenäisten palveluratkaisujen ver-

tailuun olen valinnut seuraavat esimerkit: 

 

- Elgg (ilmainen) 

- Joomla (ilmainen) 

- Dolphin (ilmainen + premium maksullinen) 

- Community Server (maksullinen) 

 

Elgg on avoimeen lähdekoodiin perustuva sosiaalinen yhteisöalusta. Se sisältää tyypilliset 

toiminnot kuten blogit, uutisten koostamisen RSS:n avulla, tiedostojenjakamisen, tag-

avainsana systeemin tiedonjäsentelyä varten. Sen ilmaisuus on houkutellut paljon käyttäjä-

kuntaa esimerkiksi oppilaitoksissa, jossa sen avulla on toteutettu erilaisia oppimisympäris-

töjä. Ilmaisuuden ja vapaan GPL ohjelmistolisenssin ansiosta sen hyödyntäminen on help-

poa ja mahdollistaa koodikannan muokkaamisen tarkoituksiin sopivaksi. 

 

Joomla on sisällönhallintajärjestelmä, joka on aikaa myöten suuren suosion myötä päässyt 

jalostumaan suureksi ohjelmisto kokonaisuudeksi. Se on hyvin modulaarinen toiminta-

alusta mikä on tehnyt siitä suositun vaihtoehdon. Tämä näkyy yhteensopivien lisäosien 

määrässä, jota käyttäjäyhteisö on luonut. Käyttäjäyhteisen tuki ja lisäosien määrä tekee 

Joomlasta todella hyvin mukautettavan palvelualustan. Joomla on Elgg:n tavoin GPL li-

senssoitu. Joomlan ohella on hyvä mainita myös sen kovimmat kilpailijat Drupal, WordP-

ress ja Wiki-tyyliset julkaisualustat. Ne nauttivat kukin uskollisen käyttäjäkunnan suosiota 

ja ovat laajennettavissa hyvin monimuotoisiksi julkaisualustoiksi. Tässä työssä olen kui-

tenkin rajannut tarkastelun Joomlaan, josta lisää luvussa 6. 

 

Dolphin (Smart Community Builder) on myös lähtökohdiltaan avoimen lähdekoodin il-

mainen sosiaalinen yhteisöalusta. Se juontaa juurensa seuranhakupalvelusta kehitettyyn 

toteutukseen, jonka toimintaidea on laajentunut yleiseen sosiaalisten suhteiden ylläpitoon 

keskittyneeseen ohjelmistoon. Käyttäjillä on omat profiilisivustonsa ja he voivat liittyä 

toistensa ystäviksi. Dolphiniin on saatavilla erinäisiä lisäosia, joilla voidaan tuoda mukaan 

lisää toiminnallisuutta. Lisäosat rajoittuvat kuitenkin enemmän yrityksen itse tuottamiin 

palikoihin, kuin käyttäjäyhteisön tuottamiin. Dolphin on lisenssioitu Creative Commonsin 
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mukaan, mikä tarkoittaa myös varsin avointa lisenssiointi ympäristöä. Kuitenkin Dolphin 

on askel kaupallisemman ohjelmiston suuntaan, sillä ilmaisessa versiossa mukautettavuus 

kärsii huomattavasti, isohkon Dolphin brändin ja mainosten esilläolosta. Maksamalla pie-

nehkön lisämaksun, voi ympäristöstä saada mainosvapaan ja virallisen käyttötuen. 

 

Community Server on Telligent Systemsin täysin kaupallinen tuote. Se tarjoaa varmatoi-

misen, tuetun käyttöympäristön jonka voi asentaa niin itsenäisenä palvelinsovelluksena, 

kuin isännöitynä ratkaisunakin. Se sisältää kattavan määrän yhteisöllisiä työkaluja ja se 

voidaan ulkoasultaan mukauttaa hyvin pitkälle. Toisaalta yhteisötuki ja lisäosat rajoittuvat 

pitkälti valmistajan tarjoamille resursseille.  
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6 YHTEISÖLLISEN ALUEVERKKOPALVELUN TOTEUTUS 

 

Yhteisölle jolla on käytössään nopea verkkoinfrastruktuuri, kasvaa tarve myös palveluille, 

kuten tässä työssä on jo aiemmin todettu. Nopeat yhteydet antavat vapaampia mahdolli-

suuksia palvelukonseptien kehittelylle. Kun tavoitteena on erityisesti yhteisöllisyyttä ko-

rostavan palvelun luominen, on suunnittelun kannalta erityisesti haasteellista ottaa huomi-

oon nopeiden yhteyksien tuomat mahdollisuudet, kuin niinkään rajoitteet. Mielenkiintoinen 

kysymys onkin siis kuinka voitaisiin hyödyntää verkon nopeutta yhteisöllisten ominai-

suuksien tuottamisessa? Tämä näkökulma on oleellista siksi, että se olisi yksi merkittävä 

syy paikalliselle yhteisölliselle alueverkkopalvelulle, kun vertaillaan palvelun toteutus-

mahdollisuuksia Internetin avoimiin yhteisöpalveluihin. 

 

Tyypillisiä Internetin yhteisöpalveluja ovat erilaiset sosiaaliseen vuorovaikutukseen täh-

täävät palvelukokonaisuudet. Ne rakentuvat erilaisista vuorovaikutuskomponenteista, ku-

ten keskustelupalstoista ja erilaisista sosiaalisen vuorovaikutuksen ryhmätyökaluista. 

Alueverkkoyhteisön voi teknisesti yhtälailla perustaa niiden varaan, mikä usein onkin se 

todennäköisin toteutusvaihtoehto. Perustamalla yhteisöpalvelu jonkin kolmannen osapuo-

len tarjoaman valmiin palvelukonseptin avulla, sitoutuu samalla palvelun käyttöehtoihin, 

mutta vastavuoroisesti saa usein jo puolivalmiin lähtökohdan oman yhteisöpalvelun suun-

nitteluun. Yhteisön tehtäväksi jää sisällöntuottaminen omille jäsenilleen ja itse palvelun 

omistaja huolehtii teknisestä hallinnoinnista. 

 

Toinen lähestymistapa yhteisöpalvelun toteutukseen on esittämäni paikallinen yhteisölli-

nen alueverkkopalvelu, jossa yhteisöpalvelu tarjotaan ensisijaisesti vain paikallisesti alue-

verkon sisällä sen käyttäjille. Tällä toteutusmallilla voidaan saavuttaa suurempi itsenäisyys 

palvelulle niin teknisesti kuin hallinnollisestikin. Palvelun tekninen itsenäisyys mahdollis-

taa uusien palvelukomponenttien tuottamisen juuri paikallisiin tarpeisiin. Aiemmin esitetty 

nopean verkkoinfrastruktuurin hyödyntäminen mahdollistuu palvelussa ja integrointi pai-

kallisiin resursseihin on helpompaa ja turvallisempaa. Paikallisia resursseja voivat olla 

esimerkiksi erilaiset verkkoon kytketyt hyöty- ja viihdelaitteet joiden sisältämää tietoa voi-

taisiin näin hyödyntää yhteisöpalvelussa. Hallinnollinen itsenäisyys antaa mahdollisuudet 

teknisten resurssien mukautettavuuteen, mutta antaa myös vapauden määrittää omat käyt-
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töehdot palvelun käytön suhteen. Näiden lisäksi teknisen ja hallinnollisen itsenäisyyden 

myötä myös tietoturvan voidaan katsoa lisääntyvän, kun siihen voidaan vaikuttaa täysival-

taisesti. 

 

Paikallisen toteutuksen mallissa on hyötynäkökulmien ohella myös useita haaste-tekijöitä. 

Ne eivät ole haittatekijöitä, vaan ennen kaikkea haaste-tekijöitä, jotka vaativat erilaisia 

lisäresursseja verratessa puolivalmiisiin Internetin yhteisöpalvelualustoihin. Paikallinen 

toteutus vaatii enemmän suunnittelutyötä ja teknisiä resursseja, koska lähtökohtaisesti 

kaikki pitää tehdä täysin tyhjästä (verrattaessa Internetin yhteisöpalveluihin). Tämä onkin 

varmasti suurin kynnys paikallisen toteutuksen mallissa monille alueverkkoyhteisöille, 

joilla resurssit ovat usein ulkoisen rahoituksen varassa. Keskeisimmät haaste-tekijät voi-

daan jakaa palvelun suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen, sekä sen jälkeiseen ylläpitoon ja 

varmistukseen. Heikkoudet missä tahansa vaiheessa heijastuvat yhteisöpalvelun laadussa 

käyttäjille, joten suunnitelma täytyy olla selkeä ennen toimeen ryhtymistä. 

 

Kuten todettua, tämän työn kannalta oleellinen lähestymistapa on paikallisen toteutuksen 

luominen. Luomalla itsenäinen paikallinen alueverkon yhteisöpalvelu, on mahdollista ha-

vainnoida itsenäisen ratkaisun tuottamia mahdollisuuksia ja toisaalta myös haastetekijöitä 

uhkineen. Tätä tavoitetta varten olen kartoittanut tarjolla olevia itsenäisiä sosiaalisia palve-

lualustoja, joiden avulla on mahdollista perustaa sivuston toiminnallinen perusrunko. Valit-

tuani sopivan palvelualustan, olen lisäksi kehittänyt sen päälle lisäarvopalvelukonseptin, 

jolla on erityisesti tarkoitus hyödyntää paikallisen alueverkon nopeutta sen toiminnassa. 

Lisäarvopalvelukonseptissa yritän myös korostaa paikallisten verkkoresurssien käyttöä niin 

teknisesti kuin tietoturvallisesti, kun verrataan konseptin vaihtoehtoista toteutustapaa julki-

sen yhteisöpalvelun päällä Internetissä. 

 

6.1 Palvelualustana Joomla ja Community Builder komponentti 

 

Kun tavoitteena oli sosiaalisen palvelualustan suunnittelu ja toteutus, kävin vertaillen läpi 

erilaisia toteutusvaihtoehtoja luvussa 5. Tarjolla on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja, joten se 

toisaalta helpotti, mutta myös toi lisähaastetta sopivimman palvelualustan valintaan.  
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Tärkeitä perusteita paikallisen yhteisöverkkopalvelun alustan valinnalle olivat: 

 

- Avoimen lähdekoodin alusta, mikä mahdollistaa sen hyödyntämisen ilman lisenssi-

kustannuksia. 

- Mukautettavuus, laajennettavuus. On tärkeää, että käytetty alusta mahdollistaa pai-

kallisen integroinnin verkkoresursseihin ja tyyliin. 

- Kehittäjän- ja käyttäjäyhteisöntuki, mikä helpottaa huomattavasti uuden alustan 

käyttöönotossa ja sen kehittämisessä. Erityisesti käyttäjäyhteisöntuki (aktiiviset 

keskustelufoorumit, IRC-kanavat, blogit yms.) on arvokas lisäarvo, joka tuo myös 

uskottavuutta itse tuotteelle. 

- Tarjolla olevien lisäosien määrä, lokalisaatioiden tuki. Palvelualustan rikastuttami-

nen valmiilla lisäosilla mahdollistaa sen nopean kehittämisen ja uusien ominai-

suuksien tuottamisen käyttäjille vähällä vaivalla. Hyvin tärkeää on myös lokalisaa-

tion tuki, eli mahdollisuus kielitiedostoille, joilla palvelualustan valikkotekstit voi-

daan kääntää paikallisesti. 

 

Edellä lueteltujen perustelujen mukaan, päädyin valitsemaan palvelualustaksi Joomlan, 

joka pystyy vastaamaan esitettyihin vaatimuksiin varsin hyvin. Kuten luvussa 5. mainittu 

Joomla on hyvin yleiskäyttöinen ja monipuolisesti mukautuva julkaisualusta. Tärkeänä 

tekijänä Joomlan valinnassa olikin juuri sen mukautuvuus, ja erityisesti sen soveltuvuus 

sosiaaliseksi palvelualustaksi sopivien lisäosien ansiosta. Lähtökohtaisesti Joomla on vain 

hyvä yleiskäyttöinen julkaisujärjestelmä, mutta asentamalla sopivia komponentteja se saa-

daan muuntumaan sosiaaliseksi palvelualustaksi. 

 

Joomlan muuntamiseksi yleisestä www-sivujen julkaisujärjestelmästä sosiaalisia vuorovai-

kutusmahdollisuuksia käsittäväksi sosiaaliseksi palvelualustaksi tarvitaan sen päälle erik-

seen asennettava lisäkomponentti. Joomlalle yhteensopivia yhteisökomponentteja on tarjol-

la muutamia, joista tärkeimmät ovat Community Builder ja JomSocial. Molemmat ovat 

ominaisuuksiltaan lähellä toisiaan ja merkittävin ero onkin siinä, että Community Builder 

on vapaan lisenssin komponentti, kun taas JomSocial on kaupallinen tuote. Koska toteu-

tuksessa on peruslinjana nojaaminen vapaan lisenssin ohjelmistoihin, oli Community Buil-

derin valinta selkeä, kun se myös pystyi tarjoamaan yhtä kattavan ja laadukkaan kokonai-
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suuden kuin JomSocial. Tämän lisäksi kehittäjän- ja käyttäjäyhteisön tuki on hyvä, johtuen 

vapaan lisenssin myötävaikutuksesta. 

 

Community Builder on Joomlaan keskeisiin käyttäjähallintatoimintoihin integroituva kom-

ponentti. Sen tavoitteena on laajentaa sivustolle rekisteröityvien käyttäjien vuorovaikutusta 

keskenään, tarjoamalla avoimempaa käyttäjätietoinformaatiota muille sivuston käyttäjille, 

sekä antamalla kommunikointityökaluja käyttäjienväliselle vuorovaikutukselle. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä, että rekisteröityneet käyttäjät saavat omat käyttäjäprofiilinsa, 

jotka voivat olla myös muiden käyttäjien nähtävissä. Profiilit toimivat käyttäjien omina 

pienimuotoisina ”mainossivuina” muille. Ne voivat sisältää valokuvan käyttäjästä ja erilai-

sia lisätietokenttiä joita ylläpitäjä on määritellyt, sekä reaaliaikaisen informaation siitä mitä 

käyttäjä juuri sillä hetkellä on tekemässä. Käyttäjät voivat selailla sivuston käyttäjälistoja 

ja näin löytää muiden käyttäjien profiileita. Tämän jälkeen käyttäjät voivat verkostoitua 

keskenään, lähettämällä kaveripyynnön toisen profiilin kautta. Hyväksytyn kaveruussuh-

teen muodostumisen jälkeen, molemmat osapuolet näkevät pikalinkkien kautta toistensa 

ajantasaiset profiilit ja voivat nopeammin kommunikoida keskenään lisätyökalujen avulla. 

Profiilien lisäksi Community Builder tarjoaa käyttäjienväliseen vuorovaikutukseen yksi-

tyisviestityökalua (uddeIM) ja harrasteryhmätyökalua (GroupJive). Näiden ohella Com-

munity Builder integroituu sisäänrakennetun tuen ansiosta moniin muihinkin lisäkom-

ponentteihin, jolloin sen tarjoamat profiilitiedot ja toisen komponentin vastavuoroinen lii-

kenne Community Builderiin onnistuu sulavasti. Hyvänä esimerkkinä on keskeinen yhtei-

sösivun keskustelufoorumi komponentti Kunena, joka edustaa omaa kehityshaaraansa, 

mutta nivoutuu tiukasti yhteen Community Builderin kanssa. Sivuston ylläpitäjille Com-

munity Builder tarjoaa laajennettua käyttöoikeuksien hallintaa, sekä erilaisia hallintatyöka-

luja. Sisäänrakennettujen ominaisuuksien ohella saatavilla on moninaisia laajennusmoduu-

leita erilaisten lisätoimintojen toteuttamiseksi, sekä tuki paikallisille kielipaketeille. 

 

Itse asennusvaiheessa täytyi ensin valmistella palvelinohjelmisto Joomlan vaatimuksiin 

vastaaviksi. Toimiakseen Joomla tarvitsee www-palvelimen PHP -ohjelmointikielituella, 

esityskerrosta varten, sekä MySQL-tietokannan tietojen tallennukseen. Kun asennusvaihe 

oli suoritettu onnistuneesti loppuun, siirryin Joomlan hallintakäyttöliittymään, jossa määri-

tellään sivuston toiminta ja ulkoasu. Hallintakäyttöliittymän kautta asennetaan kaikki lisä-



74 

osat, kuten juuri edellä mainittu Community Builder ja yksittäin asennetaan myös jokainen 

lisäosa. Community Builderin konfiguroinnissa on tärkeää muistaa määrittää Joomlan si-

säinen käyttäjähallinta tapahtumaan Community Builder komponentin kautta, sillä muuten 

käyttäjätietokanta ei pysy yhtenäisenä. 

 

Sivuston toiminnan ja ulkoasun muodostamiseksi on ymmärrettävä Joomlan modulaarinen 

toimintamalli. Sivuston muokkaamiseksi käytetään muutamia keskeisiä toimintoja: 

 

- Valikkorakenteen muokkaus. Valikot muodostavat sivustolla liikkumiseen tarvitta-

vat linkit eri artikkelien ja komponenttien välille. Valikkoja voidaan sijoittaa si-

vunäkymään vapaasti eripuolille. 

- Artikkelien hallinta. Artikkelit ovat sivustolle tuotettuja yksittäisiä sivuja, kuten uu-

tisia ja tietosivuja joita voidaan avata valikoiden kautta. Artikkelien tuottamiseen 

voidaan delegoida oikeuksia myös käyttäjille. 

- Moduulien hallinta. Moduulit ovat sivunäkymän eri paloja, jotka voivat sisältää 

toimintoja ja informaatiota. Moduuleiden sijainti ja näkyvyys voidaan määrittää 

tarkasti. 

- Komponenttien hallinta. Komponentit ovat varsinaisia toiminnallisia lisäosia Joom-

laan. Ne sisältävät omat toiminnalliset kokonaisuutensa ja ne voidaan esittää mo-

duulien tai valikkojenlinkkien kautta käyttäjille. 

- Pluginien hallinta. Pluginit ovat Joomlan taustalaajennuksia, jotka toimivat tausta-

prosesseissa. 

 

Toteutuksessa pystytin Alueverkko-Intranet nimisen yhteisösivun. Lähtökohtaisesti palve-

lun käyttöoikeus on rajattu alueverkon asiakkaille, mutta käyttöoikeus on mahdollista laa-

jentaa extranet tyyliseksi myös alueverkon ulkopuolelta autentikoinnin avulla. 
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Kuva 13. Alueverkko-Intranet – yhteisöpalvelun etusivunäkymä 

Etusivu kuvassa 13 sisältää kirjautumisen, päävalikon, käyttäjävalikon ja etusivunäkymän 

eri moduuleista. Päävalikko koostuu neljästä pääotsikosta (suluissa käytetty komponentti): 

 

- Etusivu. Päälinkki etusivulle. 

- Yhteisö. Päälinkki käyttäjälistaukseen (Community Builder) alalinkit käyttäjän 

omaan viestilaatikkoon (uddeIM), sekä ryhmälistaukseen (GroupJive). 

- Yhteisövalvonta. Päälinkki yhteisövalvontajärjestelmän esittelyartikkeliin ja alalin-

kit yhteisövalvontajärjestelmään, sekä yhteisövalvontailmoituksiin (Kunena). 

- Yhteyskeskus. Päälinkki yhteyskeskuksen esittelyartikkeliin ja alalinkit keskustelu-

alueelle (Kunena), reaaliaikaiseen webchattiin (jPFChat), sekä IRC-

keskustelukanavalle (CGI:IRC wrapper). 

- Media. Päälinkki medioiden hallinnan esittelyartikkeliin ja alalinkit tiedostojenhal-

lintaan (Remository), sekä www-linkkien listaukseen. 
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Päävalikko muodostaa sivun toiminnallisen rungon, jossa on pääsy kaikkiin tarjolla oleviin 

toimintoihin. Alueverkkoyhteisölle tarjotaan mahdollisuus monimuotoiseen vuorovaiku-

tukseen keskenään. Tarkoituksena on pyrkiä mahdollistamaan niin synkroninen kuin asyn-

kroninenkin kommunikointi erilaisin työkaluin, sekä tarjoamaan näiden lisäksi sisällönhal-

lintaa käyttäjille. Alueverkko-Intranetin käyttäjillä on mahdollisuus kommunikoida niin 

ryhmässä (harrasteryhmät GroupJive – komponentilla ja Kunena keskustelufoorumi), kuin 

yksityisemmin (uddeIM yksityisviestit, jPFChat yksityiset keskustelut käyttäjien välillä). 

Lisäksi yhteyskeskusvalikossa on linkki IRC-keskustelukanava ikkunaan, joka on esi-

merkki vanhemman, mutta edelleen käytetyn teknologian integroinnista Joomlaan wrapper 

moduulin avulla. 

 

Käyttäjävalikossa on käyttäjien oikeustason oikeuttamat henkilökohtaiset linkit. Kaikilla 

käyttäjillä on oikeus omalle profiilisivulle ja omiin tietoihin joita voi muokata. Lisäksi va-

likoiduilla käyttäjillä voi olla delegoidut oikeudet tuottaa uusia artikkeleja, sekä lähettää 

myös www-linkkejä. 

 

Etusivulla esitetään viimeisimmät uutisartikkelit, sekä aktiviteettilaatikko jossa esitetään 

käyttäjien suorittamia toimintoja sekä tilatietoja itsestään. Etusivun oikeassa laidassa esite-

tään käyttäjistä tiivistettyä tilastotietoa profiilikuvien avulla, kuten uusimmat käyttäjät, 

aktiivisimmat käyttäjät, viimeksi kirjautuneet käyttäjät, ja viimeksi profiilinsa päivittäneet 

käyttäjät. Käyttäjämoduulin alapuolella on yhteisövalvontajärjestelmän tuottamaa infor-

maatiota, jossa esitetään viimeisen yhteisövalvontaotos sekä viimeisimmät ilmoitukset. 

Näistä ominaisuuksista tarkemmin lisää seuraavissa kappaleissa. Yleisesti etusivun tarkoi-

tuksena on tarjota nopea kooste sivuston kaikista tapahtumista, sekä tuoda profiilikuvin 

muita käyttäjiä esille yhteisöllisyyttä korostaen.  



77 

6.2 Yhteisövalvontajärjestelmä – lisäarvopalvelukonsepti 

 

Paikallinen yhteisöllinen alueverkkopalvelu – Alueverkko-Intranet tarjoaa esimerkkitoteu-

tuksen yhteisöllisestä sosiaalisesta palvelusta. Se voi palvella jo sellaisenaan paikallisen 

alueverkon käyttäjiä, mutta ennen kaikkea se tarjoaa itsenäisenä toteutuksena mahdolli-

suuksia uusille paikallisille palvelumalleille. Itsenäisen toteutusmallin mahdollisuuksia on 

perustelua pyrkiä hyödyntämään, jotta se tuottaisi enemmän vastiketta siihen panostetuille 

resursseille. Täten myös tämän työn kannalta onkin oleellista esittää yksi mahdollinen lisä-

arvopalvelukonsepti, minkä avulla olisi mahdollista hyödyntää mahdollisimman montaa 

paikallisen itsenäisen toteutuksen mukanaan tuomaa etua verrattaessa Internet -pohjaisiin 

toteutuksiin. 

 

Yhteisövalvontajärjestelmä – lisäarvopalvelukonsepti on esimerkkitoteutus, jolla pyrin 

hyödyntämään itsenäisen toteutusmallin mukanaan tuomia etuja. Yhteisövalvontajärjes-

telmä on yhteisöllinen kameravalvontajärjestelmä, minkä avulla paikallinen alueverkkoyh-

teisö voi tarkkailla paikallisia kohteita. Yhteisöllistä valvontakonseptia on hyödynnetty 

mm. Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa erilaisten rikollisuudentorjuntaryhmien (eng. crime 

watch groups, neighborhood watch) toiminnassa. Kyseessä on kansalaisten muodostama 

rikosten ehkäisyyn keskittynyt toiminta, jossa on hyödynnetty myös teknisiä apuvälineitä. 

Toiminnan tavoitteena on huolehtia paikallisesta ympäristöstä ja sen turvallisuudesta. Yh-

teisö suorittaa kansalaisvalvontaa ja ilmoittaa havainnoista paikallisille viranomaisille jat-

kotoimia varten. Toisaalta kameravalvontaa on hyödynnetty myös useissa muissakin tar-

koituksissa, kuten eläinten tarkkailussa, liikennevalvonnassa ja vaikkapa sääkameroina. 

 

Yhteisövalvontajärjestelmä antaa käyttöliittymän paikallisesti sijoitettujen valvontakame-

roiden seuraamiseen, sekä mahdollisuuden raportoida havainnoista suoraan Alueverkko-

intranetin keskustelualueelle. Yhteisövalvontajärjestelmä käyttöliittymä muodostuu kartta-

pohjan päälle maantieteellisesti sijoitetuista kameraikoneista, joiden kautta saa reaaliaikai-

sen kamerakuvan auki. Kameroista päivittyy pienoiskuva reaaliaikaisesti kamerapohjalle ja 

kuvaa voi suurentaa kahteen eri lisäkokoon tarkastelun helpottamiseksi. Käyttäjällä on 

mahdollisuus ottaa kuvakaappaus havainnoistaan, sekä lisätä mukaan selvitys. Kuvakaap-

pauksen voi lopuksi lähettää keskustelualueelle muiden käyttäjien kommentoivaksi. 
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Tavoitteena on edistää paikallisen yhteisön kiinnostusta omaan lähiympäristöönsä ja sitä 

kautta myös aktivoida sen viihtyvyyden parantamiseen. Yleisesti kameravalvonnassa on 

tiloja joissa voidaan hyödyntää automaattista liikkeeseen perustavaa hälytystä, mutta myös 

julkisia paikkoja joissa ominaisuutta ei voida hyödyntää luonnollisen jatkuvan liikkeen 

takia. Täten käyttäjäyhteisön muodostama satunnainenkin ”valvonta” voi olla hyödyllistä 

tällaisissa kohteissa. Kameraikoneiden sijoittelulla karttapohjan päälle tuodaan käyttäjille 

myös paikkatieto konkreettisesti esille, jolloin kameran välittämä kuvainformaatio on no-

peasti yhdistettävissä oikeaan paikkaan. 

 

Yhteisövalvontajärjestelmä – lisäarvopalvelukonsepti pyrkii hyödyntämään seuraavia itse-

näisen toteutuksen mahdollistamia ominaisuuksia: 

 

- Nopean alueverkkoinfrastruktuurin suorituskyvyn hyödyntämistä reaaliaikaisen 

kamerakuvan välittämisessä. 

- Turvallinen pääsy paikallisiin resursseihin. Paikalliset verkkokamerat ja työasemien 

webkamerat. 

- Luotetun informaation välitys turvallisesti paikallisessa verkossa. 

 

6.2.1 Kameravalvonnan lainsäädäntö 

 

Kameravalvonta aiheena herättää usein paljon keskustelua ja siihen liittyy myös negatiivi-

sia tuntemuksia yksilönsuojaa kohtaan. Teknologia on yleistymässä, mutta siihen liittyvät 

lainsäädännöt voivat olla kansalaisilla huonosti tiedossa, joten suhtautumiseen vaikuttaa 

epämääräiset luulot ja puheet. Kameravalvontaa suunnittelevan tuleekin olla varma oman 

toiminnan laillisuudesta hyvissä ajoin ennen kuin lähtee viemään projektiaan eteenpäin. 

Järjestelmän esittely yhteisölle edellyttää selkeiden perustelujen ja vallitsevan lainsäädän-

nön selvittämistä kaikille osapuolille väärinkäsitysten välttämiseksi. 
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Kameravalvonnalle ei nykyisellään ole yhtenäistä yleistä lainsäädäntöä, vaan sitä koskevat 

ja rajoittavat seuraavat lait:  

 

- Suomessa rikoslain salakatselua ja -kuuntelua koskevat säännökset (RL 24:5-7), se-

kä kotirauhan suojaamat paikat (RL 24:11 §). 

- Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö (Henkilötietolaki 523/1999, voim. 

1.6.1999) ja tähän liittyen henkilörekisteririkosta (RL 38:9) koskevat säännökset. 

 

Se miten edellä mainittuja lakeja tulee soveltaa, riippuu pitkälti käyttökohteesta ja tarpeis-

ta. Ensimmäiseksi tärkein kysymys on valvontakameroiden lainmukainen sijoittaminen. 

Oleellista on eri kohteiden omistussuhteet, jotka myös määrittävät oikeuden päättää val-

vontakameroiden sijoittamisesta tarkoituksen mukaisesti. Kohteet voidaan jakaa omistus-

suhteidensa mukaan: 

 

- Omakotitaloon ja tonttiin. Omakotitalon omistaja voi vapaasti päättää haluaako hän 

sijoittaa omaan kiinteistöönsä tai tontille valvontakameran. 

- Yhteisötyyppisiin alueisiin, kuten kiinteistöosakeyhtiöt ja vuokratalot. Yhteisö-

tyyppiset kohteet voivat päättää demokraattisesti valvontakameroiden sijoittamises-

ta. Tyypillisesti päätäntävalta on tällöin yhdistysten ja yhtiöiden hallituksilla ja yh-

tiökokouksilla. 

- Julkiset alueet, jotka ovat kunnan, kaupungin tai valtion omistuksessa. Päätäntäval-

ta on tällöin alueesta vastaavan tahon hallinnollisella päätäntäelimellä. 

 

Vaikka omistussuhteet määrittävät oikeuden asentaa valvontakameran omistamalleen alu-

eelle, niin on huomioitavaa että myös kameran suuntaamisella on lainsäädännöllinen mer-

kityksensä. Määritelmässä siirrytään harmaalle alueelle, jos valvontakamera on sijoitettu 

kuvaamaan omistussuhteeseen oikeuttavan alueelta ulospäin, jolloin usein kyse on tapaus-

kohtaisesta laillisuuden määrittelystä. Onkin siis suositeltavaa rajata kameran kuvaama 

alue niin että se ei ulotu liiaksi sallitun alueen ulkopuolelle. Lisäksi kotirauhan suojaamat 

paikat (RL 24:11 §) ovat erityisiä tiloja, joihin vaaditaan kaikkien tarkkailtavien suostu-

mus. Näitä tiloja ovat asunnon lisäksi asuintalojen porraskäytävät, asukkaiden yksityisalu-

etta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen ja talon saunatilat. Yhteisöti-
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loista piha- ja paikoitusalueiden, pyörävaraston ja varastokomerotilojen kameravalvonnasta 

voidaan päättää yhtiön toimivaltaisen toimielimen enemmistöpäätöksellä. 

 

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö astuu mukaan siinä vaiheessa, jos valvon-

takamerat myös tallentavat välittämäänsä kuvaa. Kerätyt materiaalit ovat henkilötietoa, 

jonka käsittely koskee henkilötietolaki. Kameravalvonnan osalta henkilötietolain keskeiset 

edellytykset ovat: 

 

- Kameravalvonnan tarve tulee olla asiallisesti perustelu. 

- Näkyvä ilmoitus kameravalvonnasta, jonka lisäksi erikseen mainittuna tallentaako 

kamera vai ei. Tämä on yksityisyydensuojan kannalta hyvin oleellinen seikka. Li-

säksi kameravalvonnasta ilmoittamisella on usein myös rikollisuutta ehkäisevä vai-

kutus. 

- Avoimuuden periaate. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa re-

kisteröitävälle häntä koskevien tietojen keräämisestä missä, miten ja mihin tarkoi-

tukseen niitä kerätään. Rekisteriselosteesta tulee ilmetä valvonnan perustiedot ja 

vastuuhenkilöt. Tallennetut tiedot tulee tarvittaessa pystyä esittämään niitä koske-

ville osapuolille. 

- Huolellisuuden velvoite. Kaikkea kerättyä tietoa tulee käsitellä huolellisesti. Ne 

täytyy asianmukaisesti suojata, hävittää sekä rajata pääsy niiden käsittelyyn. 

 

6.2.2 Tekninen toteutus 

 

Yhteisövalvontajärjestelmä on luonteeltaan tyypillinen Internetin Web2.0 kehitysvaiheelle 

tyypillinen ns. ”MashUp” – sovellus. Tässä työssä aiemmin esitellyn MashUp käsitteen 

mukaisesti kyseessä on www-pohjainen sovellus, joka hyödyntää tietoa ja toiminnallisia 

rajapintoja eri lähteistä. Toteutuksen pääasiallisena ohjelmointikielenä on käytetty PHP 

sekä JavaScript – kieltä. Lisäksi on hyödynnetty myös XML ja CSS-tyylitiedostoja infor-

maation esityksessä ja talletuksessa. JavaScript kielen kanssa käytettynä XML, CSS sekä 

XMLHttpRequest – objekti muodostavan jo aiemmin esitellyn termin AJAX:n. 
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Jokaisella eri tekniikka on oma käyttötarkoituksensa toteutuksessa (liite 2). PHP-kielellä 

toteutetut koodiosat suoritetaan palvelimella ennen niiden lähettämistä eteenpäin käyttäjän 

selaimelle. JavaScriptillä luodut koodiosat suoritetaan asiakkaan päässä eli käyttäjän se-

laimessa. PHP koodiosat vaativat aina uuden pyynnön koodiosien suoritusta varten, kun 

taas JavaScript ja sen muodostamalla AJAX kokonaisuudella voidaan hallita taustaproses-

seja suoraan selaimessa, ilman koko sivun uudelleenpäivitystä. Täten PHP:tä voidaan myös 

hyödyntää taustaprosessina JavaScriptin kutsumana. PHP:n avulla voidaan myös suorittaa 

palvelinpään toimintoja, joita JavaScriptillä ei ole mahdollista tehdä. Näitä ovat toteutuk-

sessa kameraikoneiden kuvien generointi, kuvakaappausten ottaminen ja niiden jatkopro-

sessointi. JavaScriptillä puolestaan hallitaan käyttäjälle selaimesta avautuvaa käyttöliitty-

mää ja sen toimintaa. 

 

Yhteisövalvontajärjestelmän käyttöliittymä hyödyntää eri lähteistä saatavaa tietoa ja toi-

minallisuutta (kuva 14). Esityspohjana käytetään Google Maps karttapohjaa, jonka päälle 

noudetaan eri lähteistä valvontakameroiden tarjoamaa kuva-dataa (liite 1). Järjestelmä on 

vastavuoroisesti vuorovaikutuksessa Joomlassa sijaitsevan Kunena-keskustelufoorumi 

komponentin kanssa, johon se lähettää käyttäjien ottamat yhteisövalvontailmoitukset pro-

sessisoinnin jälkeen. 
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Kuva 14. Yhteisövalvontajärjestelmän teknisen toteutuksen rakennekuva 

Karttapohjaksi valitsin vertailun jälkeen Googlen karttapalvelun tarjoaman avoimen kart-

tapohjan Google Maps:n. Vaihtoehtoina olivat myös Microsoft:n Bing ja NAVTEQ:n 

Map24 – karttapalvelut. Google Maps:n valinnan perusteeksi muodostui kuitenkin parhain 

avoin ohjelmointirajanpinta eli Google Maps API. Se tarjoaa hyvin monipuoliset ohjel-

mointimahdollisuudet karttapohjan mukauttamiseksi eri tarkoituksiin. Lisäksi runsaat esi-

merkit ja tärkeä kehitys- ja käyttäjäyhteisöntuki helpottaa ohjelmointirajapintaan tutustu-

mista ja sen hyödyntämistä. 

 

www-palvelin

Www-palvelimen rajapinnassa URL Rewrite moduuli

Tietokanta
(Joomla+

komponentit)

sisäinen

Tietokanta
(Google 
Maps)

ulkoinen

(kameroiden rajapinnassa ZoneMinder webkameroiden valvontatyökalu)

Yhteisövalvontajärjestelmä

Sosiaalinen palvelualusta (Joomla+Community Builder) +
Kunena keskustelufoorumi ja yhteisövalvontajärjestelmän integraatio
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Valvontakameroiden kuva-data noudetaan eri verkkoresursseista. Toteutuksessa on esi-

merkkikameroina käytetty kolmenlaisia kameratyyppejä: 

 

- Oman akselinsa suhteen liikuteltavia kameroita. 

- Staattisia paikallisia kameroita. 

- 3. osapuolen ulkoisista verkkolähteistä noudettuja avoimia kameroita, kuten keli-

kameroita. 

 

Kaikille kameralähteille yhteistä on se, että niihin on mahdollista päästä käsiksi IP-

pohjaisen verkon yli. Tällaisia kameroita ovat erilaiset verkkokamerat ja myös tavalliset 

työasemien webkamerat. Verkkokamerat pystyvät tarjoamaan 24/7 kuvaa, kun taas osa 

käytetyistä esimerkkikameroista on normaaleja työasemiin sijoitettu webkameroita, jolloin 

kuva-dataa on tarjolla ainoastaan silloin kun työasemat ovat päällä ja verkossa. Työasemis-

sa sijaitsevat webkamerat tarvitsevat kevyen lisäohjelmiston, mikä mahdollistaa kamera-

kuvan välittämisen yhteisövalvontajärjestelmään. Tällaisia sovelluksia ovat tyypillisesti 

erilaiset webkamera-ohjelmistot jotka toimivat pieniä itsenäisiä www-palvelimia. Näiden 

lisäksi erilaiset 3. osapuolien kamerat ovat mahdollisia kuva-lähteitä. Kamerat voivat välit-

tää joko reaaliaikaista videokuvaa tai tietyn väliajoin päivittyvää kuvakaappausta, joka 

voidaan noutaa järjestelmään. 

 

Valvontakameroiden kuvavirtatoteutus tukee MJPEG (Motion JPEG) sekä JPEG muotoista 

kameroiden välittämää kuva-dataa. JPEG on häviöllistä pakkausta käyttävä bittikarttagra-

fiikan kuvien tallennusformaatti. MJPEG on JPEG formaattiin perustuva liikkuvan kuva-

datan välittämiseen tarkoitettu formaatti. Se eroaa JPEG formaatista siten, että se tuottaa 

jatkuvan kuvavirran jossa jokainen videokuvan yksittäinen kuva on tiivistetty JPEG kuvak-

si MJPEG formaatin sisään. Sekä MJPEG että JPEG formaatit ovat varsin hyvin tuettuina 

että verkkokameroissa ja palvelinohjelmistoissa. Toteutuksen kannalta formaatit ovat help-

poja käsitellä, sillä kuva-data saadaan http pyynnöllä ja MJPEG – formaatista voidaan par-

sia erilleen yksittäisiä JPEG kuvia. Tämän lisäksi formaattien kuvapakkauksen tasoa voi-

daan säädellä, jolloin voidaan datan määrää tiivistää huomattavasti ja nopeuttaa sen siirtä-

mistä. 
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Eri kameralähteiden yhtyeenkokoaminen tapahtuu kahdessa eri palvelinrajapinnassa. Peri-

aate on se, että kaikki järjestelmän omat kameralähteet kootaan www-palvelimen hakupo-

lun alle käyttäen www-palvelinohjelmiston url-rewrite lisäosaa. Sen tarkoituksena on nou-

taa ja edelleen ohjata välimuistipalveluna http-pyynnöt julkisen www-palvelimen kautta 

käyttäjille. Yhteisövalvontajärjestelmä ei tee suoria http-pyyntöjä eri kameralähteisiin vaan 

se keskustelee url-rewrite moduulin läpi. Tämän tarkoituksena on estää käyttäjiä näkemäs-

tä suoraan kameralähteiden alkuperäisiä osoitteita. Kameralähteet voidaan myös suojata 

salasanalla ja yhteisövalvontajärjestelmä ensin autentikoituu niihin saadakseen pääsyn ku-

va-dataan. Kameroiden hakupolun käsitteleminen www-palvelimen kautta on myös Ja-

vaScript koodiosion kannalta tärkeää. JavaScriptiä hyödynnetään liikuteltavien kameroiden 

ohjauksessa, minkä johdosta ohjauspyynnöt kohdistuvat paikallisen www-palvelin alueel-

le, eikä suoraan ulkoisten kameroiden rajapintaan. Useat selaimet varoittavat ulkoisiin läh-

teisiin kohdistuvien JavaScript pyyntöjen käytöstä, sillä niihin liittyy ”cross site scripting” 

(XSS) tyyppisiä hyväksikäyttömenetelmiä. 

 

Riippuen palvelun käyttäjämäärästä on mahdollista käyttää erillistä valvontakameroiden 

palvelinohjelmistoa välittämään keskitetysti kameroiden kuvaa www-palvelimelle ja siitä 

itse käyttäjille. Tämä sen takia, että monen yhtäaikaisen kuvapyynnön takia yksittäisen 

verkkokameran lähetyskaista ja suorituskyky voivat kuormittua liikaa, jolloin se ei enää 

saa välitettyä kuvaa kaikille katselijoille. Välissä oleva valvontakameroiden palvelinohjel-

misto noutaa ensin kameran kuvan ja monistaa sen edelleen oman lähetyskaistan ja suori-

tuskykynsä mukaan useille yhtäaikaisille katselijoille. Toteutuksessa testasin ZoneMinder 

nimistä valvontakameroiden palvelinohjelmistoa tähän tarkoitukseen. Sijoittamalla Zone-

Minder palvelinohjelmisto keskustelemaan suoraan valvontakameroiden kanssa saadaan 

aikaan rajapinta johon voidaan osoittaa http-pyynnöt itse yhteisövalvontajärjestelmän 

www-palvelimesta url-rewrite moduulilla. 

 

Käyttöliittymä näkymään sijoittuvat valvontakameraikonit luetaan XML tiedostosta, joka 

sisältää jokaisen kameran asetustiedot. Asetustieto sisältää kameran karttakoordinaatit, 

kameran nimen, kameran hakupolun, kameratyypin ja mahdolliset lisäoptiot eri tyypeille. 

Kameraikonit sisältävät tuoreen staattisen kuvan kuvauskohteesta, ja käyttäjällä on mah-

dollisuus valita ikoneiden uudelleenpäivitys nopeus valikosta. Kameraikonit generoidaan 
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palvelimen päässä PHP:llä alkuperäisestä kameralähteestä pienentämällä niitä. Jos kamera-

lähde ei ole pyyntö hetkellä saatavissa, generoidaan ikoniin virheilmoitus. Lisäksi käyttö-

liittymän oikeaan yläkulmaan on listattuna kaikki kamerat pikalinkkeinä, jotka auttavat 

siirtymään kartalla suoraan oikeaan paikkaan. 

 

Kameraikonin voi laajentaa napsauttamalla sitä ensin kerran, jolloin se avautuu keskiko-

koiseen ikkunaan. Avautuvassa ikkunassa näkyy kameran välittämä suora kuvavirta, tai 

sen hetkinen kuvakaappaus (liite 1). Koska suora kuvavirta muodostuu MJPEG – formaa-

tista on huomioitava, ettei valtaselaimista Microsoftin Internet Explorer tue sen esittämistä 

suoraan, vaan apuna on käytettävä erillistä JAVA-pohjaista esityskomponenttia. Mozilla 

säätiön Firefox selain osaa näyttää MJPEG – kuvavirtaa suoraan ilman erillistä lisäosaa. 

Kameraikkuna voidaan suurentaa täyteen kokoonsa tai sulkea oikean yläkulman toimin-

tanapeista. Suurentamalla ikkuna saadaan esille myös lisätoiminnot. Kaikille kameroille 

yhteistä on ”Tee yhteisövalvontailmoitus!” – linkin ilmestyminen kameraikkunan alaosaan. 

Osassa kameroista on mahdollisuus pyöritellä kameraa akselinsa suhteen. Tätä varten ka-

merakuvan alapuolelle ilmestyy sitä varten ohjauspainikkeet, jotka lähettävät ohjauspyyn-

nöt AJAX komentoina kameralle. 

 

Yhteisövalvontailmoituksen tekeminen on mahdollista ”Tee yhteisövalvontailmoitus!” – 

linkistä. Napsauttamalla linkkiä järjestelmä ottaa kuvakaappauksen sen hetkisestä kuvavir-

rasta ja generoi kuvaan vesileimaksi kameran nimen ja aikaleiman. Kuvakaappaus tallen-

tuu ”/snapshots” – nimiseen alihakemistoon JPEG formaatissa ”latest-snapshot.jpg” nimel-

lä. Kuvakaappauksen alapuolella on tekstikenttä johon käyttäjä voi syöttää kuvauksen ot-

tamastaan kuvasta. Lopuksi painettaessa lähetä – painiketta järjestelmä ensin lähettää ku-

vauksen ja kuvalinkin Kunena keskustelufoorumille AJAX pyyntönä. Jos lähetys onnistuu, 

kopioidaan ”latest-snapshot.jpg” – tiedosto kameran nimestä ja aikaleimasta muodostetuksi 

uudeksi tiedostonimeksi, joka on myös etukäteen ilmoitettu Kunena – keskustelufoorumille 

lähetetyssä kuvalinkissä. Lopuksi tulostetaan käyttäjälle ilmoitus ” Yhteisövalvontailmoi-

tus lähetetty!”. Tämän jälkeen yhteisövalvontailmoitus on nähtävissä keskustelufoorumilta. 
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Yhteisövalvontajärjestelmäsovellus koostuu kolmen tyyppisistä tiedostoista, jotka toteutta-

vat eri toiminnallisuuksia. Seuraavaksi yksityiskohtainen kuvaus keskeisten tiedostojen 

suorittamista toiminnoista sovelluksessa. 

 

PHP – päätteiset tiedostot suoritetaan siis palvelimen päässä ja ne sisältävät pääasiassa 

kuvavirran käsittelyyn tarkoitettuja toimintoja (liite 2): 

 

- cam-thumb.php: Noutaa lähteen kuva datan ja generoi siitä kameraikonikuvakkeen 

karttapohjalle. 

- kelikameraplugin2.php: Noutaa kelikameroiden tarjoamaa kuva dataa. Parsii läh-

teestä kuvatiedoston ja esittää tuoreimman kuvakaappauksen. Tätä tiedostoa kutsu-

taan käyttöliittymässä aikasilmukassa kamerakuvaa tarkasteltaessa. 

- snapshot.php: Tämä tiedosto sisältää niin PHP – koodia, kuin myös JavaScript ja 

AJAX – koodiosia. Ensin otetaan kuva datasta kuvakaappaus ja lisätään siihen ka-

meran nimi sekä aikaleima. Kuvakaappaus talletetaan ”/snapshots” – kansioon, 

jonka jälkeen JavaScript ja AJAX toiminnolla lähetetään yhteisövalvontailmoitus 

Kunena – keskustelufoorumille. 

- snapshot-postprocess.php: Tätä tiedostoa kutsutaan siinä vaiheessa, jos 

snapshots.php – tiedoston AJAX pyyntö yhteisövalvontailmoituksen lähettämisestä 

keskustelufoorumille suoritetaan onnistuneesti. Snapshot.php tiedoston tallettama 

väliaikainen ”latest-snapshot.jpg” kopioidaan uudelle nimelle vastaamaan lähetet-

tyä ilmoitusta. 

 

 HTML – päätteiset tiedostot sisältävät käyttöliittymän ja siihen liittyvät toiminnot, jotka 

on toteutettu JavaScript ja AJAX kutsuilla. Käyttöliittymän ydin on eriytetty omaksi ” yh-

teisovalvonta-core.js” tiedostokseen, joka sisältää puhdasta JavaScript – ohjelmakoodia. Se 

sisältää Google Maps – karttapohjan API kutsut, joiden avulla toteutetaan käyttöliittymän 

näkymä ja sen kameraikoneiden sijoittelu, käsittely ja avaamistoiminnot. Kameraikoneiden 

tiedot luetaan ”data.xml” – tiedostosta.  
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7 YHTEENVETO 

 

Yhteisöllisyys ja sen sähköinen ulottuvuus on ollut tämän työn keskeinen tutkimuskohde. 

Vastakkainasettelussa on humaanit, abstraktit arvot ja toisaalla tekniikan asettamat abso-

luuttiset reunaehdot. Lähtökohta on siis ollut työn kannalta haasteellisen mielenkiintoinen 

ja motivoiva. Mitään yhtä selvää ratkaisumallia yhteisöllisen palvelusovelluksen arkkityy-

pille en ole työn edetessä havainnut. Olen voinut todeta tarjolla olevan merkittävän määrän 

erilaisia konsepteja ja välineitä, joiden avulla on mahdollista toteuttaa yhteisöllisyyttä edis-

täviä palveluita. Oleellisimmat reunaehdot muodostuvat oletetusta kohderyhmästä, tarkoi-

tuksesta ja teknisistä resursseista. 

 

Avoimessa Internetissä sosiaaliset palvelut ovat muodostaneet keskeisen kehitysaskeleen, 

missä erilaiset vuorovaikutustyökalut on keskitetty www-ympäristöön. Tämä on ilmiönä 

ollut juuri se suuret massat tavoittava lähetystapa, missä toiminta tehdään selkeäksi ja hel-

poksi. Palveluiden menestys rakentuu käyttäjien määrään ja heidän aktiivisuuteen tuottaa 

uutta sisältöä palveluiden tarjoamilla välineillä muulle yhteisölle. Internetin kaikille avoin-

ten yhteisöpalvelujen tärkeä perusperiaate on pyrkiä tarjoamaan avointa sisältöä käyttäjiltä 

toiselle, minkä tarkoitus on myös houkutella uusia käyttäjiä palveluun. Avoimet yhteisö-

palvelut toimivat ilmaisuudestaan huolimatta kaupallisin tavoittein, mikä tarkoittaa tulojen 

hankkimiseen käytettyjä erilaisia keinoja. Tyypillisesti palvelun käyttäjille syötetään mai-

noksia mitä erilaisimmissa yhteyksissä ja osin jopa käyttäjien tuottamaan sisältöön voidaan 

yrittää puuttua (Tuormaa 2009). Merkityksellistä onkin siis tajuta, että palvelujen tarjoajien 

käyttöehdot sanelevat toimintasäännöt yhteisössä toimimiselle. Internetin avoimet yhteisö-

palvelut tarjoavat pääsyn yhteisöön ja mahdollisuuden luoda oman suljetun yhteisön, mutta 

toisaalta käyttäjä joutuu sitoutumaan kolmannen osapuolen tarjoamiin ehtoihin ja toisaalta 

sen liiketaloudellisiin riskeihin. Voikin siis pahimmillaan käydä niin että palveluntarjoajan 

lopettaessa yhteisöpalvelun toiminnan tai yritysfuusioiden tapahtuessa tilanne muuttuu 

radikaalisti. 

 

Edellä mainittujen uhkakuvien myötä, tässä työssä tutkin mahdollisuutta toteuttaa koko-

naan oma itsenäinen yhteisöpalvelunsa. Lisätekijänä oli ottaa huomioon nopeiden alue-

verkkojen tuomat mahdollisuudet. Itsenäisen ratkaisun toteuttaminen vaatii resursseja, joita 
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ei voida edellyttää löytyvän monestakaan alueyhteisöstä. Tässä esittäisin ratkaisumallina 

itsenäisen ratkaisun osittaisen ulkoistamisen paikallisessa alueverkossa toimivalle palve-

luntarjoajalle. Mahdollisuus toimia nopean paikallisen alueverkon reunalla antaa mahdolli-

suuden myös hyödyntää paremmin sen tarjoamaa suorituskykyä ja sisäisiä verkkoresursse-

ja palvelun toteutuksessa. Tämän lisäksi yhteisö itse voisi vastata palvelun käyttöehdoista, 

mikä antaisi tietoturvaa yhteisön tuottamalle sisällölle. 

 

Tässä työssä toteutettu paikallinen yhteisöllinen alueverkkopalvelun – Alueverkko-Intranet 

osoittaa sen, että palvelun muokkaaminen yhteisölle sopivaksi on mahdollista varsin vähäi-

sin ponnistuksin. Valmiin pohjakonseptin kopiointi on myös mahdollista toisille asiakkail-

le, jolloin kaikkea muokkaamista ei tarvitse edes aloittaa täysin alusta. Vaikka käyttöönotto 

kuulostaakin helpolta, tulisi silti huomioida palvelun ylläpitämiseen vaadittavat resurssit. 

Näitä ovat mm. tiedostojen ja tietokantojen varmistus, palvelualustan päivittäminen ja 

yleinen palvelutason valvonta. Esimerkiksi Alueverkko-Intranetin parin kuukauden kehi-

tyksen aikana, palvelualustana käytettyyn Joomla sisältöhallintajärjestelmään päivityksiä 

ilmestyi useita. Osa päivityksistä oli tarkoitettu kriittisten tietoturva-aukkojen paikkaami-

seen. Tämän lisäksi myös eri osakomponentit päivittyivät osin samasta syystä, joten päivi-

tyksiä ei voinut pelkästään mukavuussyistä jättää tekemättä. 

 

Sinänsä pelkän yhteisöpalvelun itsenäinen toteutus alueverkkoon voi monista kuulostaa 

vähintäänkin kyseenalaiselta, kun samanlaisen palvelun voi tietyin kompromissein perus-

taa ilmaiseksi Internetin avoimissa yhteisöpalveluissa. Olisikin hyvä pyrkiä miettimään 

uusia palvelukonsepteja joilla pyritään korostamaan paikallisuutta tarjoavia palveluita, 

samalla hyödyntäen paikallisia verkkoresursseja ja suorituskykyä. ”Tehot irti paikallisuu-

desta” voisi olla hyvä iskulause kuvaamaan tätä tarkoitusta. Yhteisövalvontajärjestelmä – 

lisäarvopalvelukonsepti oli tämän työn toinen keskeinen toteutusesimerkki tällaisesta so-

velluksesta. Paikallisuuden, yhteisön ja yhteisöllisyyden sekä verkkoresurssien yhdistämi-

nen oli haasteellinen kysymys mietittäväksi. Yhteisövalvontajärjestelmä pyrkii hyödyntä-

mään ja edistämään edellä mainittuja seikkoja. Sitä on mahdollista jatkojalostaa eri suun-

tiin, kuten vaikkapa lisäämällä karttapohjalle muutakin alueellista paikkatietoa ja vuoro-

vaikutusta. Sovelluksen ulkoinen karttapohjaresurssi on toisaalta mahdollisuus, mutta 

myös riski. Kolmannen osapuolen tarjoama resurssi edellyttää myös sitoutumista tiettyihin 
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lisenssiehtoihin, joiden yhteensovittaminen omiin käyttötarkoituksiin on aina selvitettävä. 

Lisäksi muutokset kolmannen osapuolen toimittamassa resurssissa voivat yllättäen muuttaa 

omaa sovellusta. Tästä esimerkkinä oli kehityksen aikana tapahtunut Google Maps kartta-

pohjan katunimien muuttuminen Ruotsinkielisiksi (Poropudas 2009). Toisaalta Google 

Mapsin kehittyminen taustalla, antaa myös yhteisövalvontajärjestelmä – sovellukselle uu-

sia mahdollisuuksia. Tiedossa on esimerkiksi Google Maps näkymän laajentuminen ka-

tunäkymään, jolloin kameraikoneiden sijoittelu tämän katunäkymän sekaan voi tarjota ai-

van uudenlaista kokemusta kameroiden paikan tiedostamiseen.  

 

Karttapohjan lisäksi yhteisövalvontajärjestelmään voisi luoda erilaisia käyttöoikeustasoja. 

Rajaamalla tietyt kameraikonit vain tietyille käyttöoikeustasoille, voisi järjestelmän lähtö-

kohtaa laajentaa entistä avoimemmaksi. Käyttäjien tarkempi tunnistaminen mahdollistaisi 

myös käyttöliittymän toteuttamisen kameraikoneiden tarkempaan käsittelyyn, kuten niiden 

lisäämiseen, poistamiseen ja ominaisuuksien editoimiseen. Tämä mahdollistaisi helpon 

ylläpidon suoraan käyttöliittymästä käsin, ilman data.xml tiedoston editoimista erikseen. 

 

Jatkuvasti kehittyvä tietoverkko laajenee ja nopeutuu aina lähemmäs loppukäyttäjää, jol-

loin avautuu uusia markkinoita erilaisille sovelluksille. Esittämäni Alueverkko-Intranet ja 

yhteisövalvontajärjestelmä – lisäarvopalvelukonsepti ovat yksi esimerkkikokonaisuus, jolla 

olisi mahdollista lähetystä paikallisten alueverkkojen asiakkaita. Tässä työssä olen pyrkinyt 

käymään läpi tarpeita ja niihin sopivia teknisiä menetelmiä, joilla olisi mahdollista toteut-

taa yhteisöllisyyttä tukevia konsepteja alueverkon yhteisölle. Oma johtopäätökseni tämän 

työn perusteella on, että palveluiden tuottamiseksi alueverkkoihin tarvitaan niin aktiivista 

kyläyhteisöä, kuin myös ulkoisia palveluntarjoajia jotka yhteistyössä kyläyhteisön kanssa 

tuottavat tekniset palveluratkaisut.  
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Liite 2. Yhteisövalvontajärjestelmän keskeisimmät ohjelmakoodit 
 

(jatkuu) 

cam-infowindow.htm 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi-fi" lang="fi-fi" dir="ltr" > 
<head> 
<meta content="fi" http-equiv="Content-Language" /> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Yhteisövalvontakamera</title> 
 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="yhteisovalvonta.css" /> 
 
<style type="text/css"> 
.style1 { 
 text-align: center; 
} 
.style2 { 
 background-color: #F2EFE9; 
} 
.style3 { 
 border-width: 0; 
} 
</style> 
 
<script type="text/javascript"> 
 function gup( name ){   
  name = name.replace(/[\[]/,"\\\[").replace(/[\]]/,"\\\]");   
  var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)";   
  var regex = new RegExp( regexS );   
  var results = regex.exec( window.location.href );   
  if( results == null )     
   return "";   
  else     
   return results[1]; 
 } 
  
 var z = 50; 
  
 function askurl(url, parameters, type) 
 { 
  var XhrObj = null; 
  if(window.XMLHttpRequest) // Firefox 
  XhrObj = new XMLHttpRequest(); 
  else if(window.ActiveXObject) // Internet Explorer 
  XhrObj = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
  else { 
   alert("Selaimesi ei tue XMLHTTPRequest -objektia."); 
  } 
  XhrObj.onreadystatechange = function () 
  { 
   if(XhrObj.readyState == 4 && XhrObj.status == 200) 
    { 
    // null 
    } 
  } 
  if (type==1) 
  { 
   XhrObj.open("GET", url+"&time="+new Date().getTime(), true); 
   XhrObj.setRequestHeader("Cache-Control","no-cache"); 
   XhrObj.send(null); 
  } 
  if (type==2) 
  { 
   XhrObj.open("POST", url, true);    
     //Lähetetään sopiva header-informaatio pyynnön mukana    
   XhrObj.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");    
   XhrObj.setRequestHeader("Content-length", parameters .length);    
   XhrObj.setRequestHeader("Connection", "close"); 
   XhrObj.send(parameters); 
  } 
 } 
</script> 
 
</head> 
<body> 
  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%" class="style2"> 
    <tr> 
      <td class="style1"> 
 <script type="text/javascript"> 
 <!-- 
 var request = gup( 'cstream' );
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 var params = gup( 'params' ); 
 var cimage = gup( 'cimage' ); 
 var size = gup( 'size' ); 
 var ctype = gup( 'ctype' ); 
 var cname = gup( 'cname' ); 
 var crefresh = gup( 'crefresh' ); 
 var request2=0; 
 
 var width=320; 
 var height=240; 
 
 var now; 
 var splitarray = new Array(); 
 
 if (size==1) { 
  width=640; 
  height=480; 
 } 
 
 switch (ctype) 
 { 
  case "1": 
  request2=request + "?q=" +params; 
  break; 
  case "2": 
  request2=request+params; 
  break; 
  case "3": 
  request2=cimage; 
  break; 
  case "4": 
  request2="kelikameraplugin2.php?sivu="+cimage; 
  break; 
  case "5": 
  request2=request + "?q=" +params; 
  break; 
 } 
 
 var content = "<img src=\"" + request2 + "\" width=\""+ width +"\" height=\""+ height +"\" 

id=\"camimage\">"; 
 if ((ctype !=3 && ctype !=4) && (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer") && (naviga-

tor.platform != "MacPPC") && (navigator.platform != "Mac68k")) 
 { 
  content = "<applet code=\"com.charliemouse.cambozola.Viewer\" archive=\"cambozola.jar\" 

width=\""+ width +"\" height=\""+ height +"\"><param name=\"url\" value=\"" + request2 + 
"\"></applet>" 

 } 
 if (size==0) content += "<br/><p class='style1'><strong>" + cname + "</strong></p>"; 
 document.write(content); 
 if (ctype==3 || ctype==4) setInterval('reloadImage()',crefresh); 
 
 function reloadImage() { 
  now = new Date(); 
  splitarray = document.images.camimage.src.split('?'); 
  document.images.camimage.src = splitarray[0] + "?key=" + now.getTime(); 
 } 
 //--> 
 </script> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td class="style1"> 
 <script type="text/javascript"> 
 <!-- 
 if (size==1) 
 { 
  if (ctype==1) { 
   ptzcontent = "<a href=\"#\" onclick=\"askurl('"+ request +"/control/?tilt=-

5','','"+ ctype + "')\">\n" + "<img height=\"19\" src=\"ptz-icon-up.png\" 
width=\"19\" class=\"style3\" /></a>\n" + "<a href=\"#\" onclick=\"askurl('"+ 
request +"/control/?pan=-5','','"+ ctype + "')\">\n" + "<img height=\"19\" 
src=\"ptz-icon-left.png\" width=\"19\" class=\"style3\" /></a>\n" + "<a 
href=\"#\" onclick=\"askurl('"+ request +"/control/?pan=5','','"+ ctype + 
"')\">\n" + "<img height=\"19\" src=\"ptz-icon-right.png\" width=\"19\" 
class=\"style3\" /></a>\n" + "<a href=\"#\" onclick=\"askurl('"+ request 
+"/control/?tilt=5','','"+ ctype + "')\">\n" + "<img height=\"19\" src=\"ptz-
icon-down.png\" width=\"19\" class=\"style3\" /></a>"; 

   document.write(ptzcontent); 
  } 
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  if (ctype==2) { 
   ptzcontent = "<a href=\"#\" onclick=\"askurl('"+ request 

+"PANTILTCONTROL.CGI','TiltSingleMoveDegree=1&PanTiltSingleMove=1','"+ ctype + 
"')\">\n" + "<img height=\"19\" src=\"ptz-icon-up.png\" width=\"19\" 
class=\"style3\" /></a>\n" + "<a href=\"#\" onclick=\"askurl('"+ request 
+"PANTILTCONTROL.CGI','PanSingleMoveDegree=1&PanTiltSingleMove=3','"+ ctype + 
"')\">\n" + "<img height=\"19\" src=\"ptz-icon-left.png\" width=\"19\" 
class=\"style3\" /></a>\n" + "<a href=\"#\" onclick=\"askurl('"+ request 
+"PANTILTCONTROL.CGI','PanSingleMoveDegree=1&PanTiltSingleMove=5','"+ ctype + 
"')\">\n" + "<img height=\"19\" src=\"ptz-icon-right.png\" width=\"19\" 
class=\"style3\" /></a>\n" + "<a href=\"#\" onclick=\"askurl('"+ request 
+"PANTILTCONTROL.CGI','TiltSingleMoveDegree=1&PanTiltSingleMove=7','"+ ctype + 
"')\">\n" + "<img height=\"19\" src=\"ptz-icon-down.png\" width=\"19\" 
class=\"style3\" /></a>"; 

   document.write(ptzcontent); 
  } 
  document.write("<br/><a href='snapshot.php?cstream="+ request2 +"&cimage="+ cimage 

+"&ctype="+ ctype +"&cname="+ cname +"'>Tee yhteisövalvontailmoitus!</a>"); 
 } 
 //--> 
 </script> 
      </td> 
    </tr> 
  </table> 
</body> 
</html> 

 
cam-thumb.php 
<? 
//yhteisovalvonta-mashup source-code 8.7.2009 
//ver 1.0 (proof-of-consept) 
//Antero Laukkanen, antero.laukkanen@pp.inet.fi 
//cam-thumb.php 
 
ini_set('default_socket_timeout', 5); 
 
function kelikamera($cam) { 
 $baseurl="http://www.tiehallinto.fi"; 
 $fd = @fopen($cam, "r"); 
 $value = ""; 
 if (fd) { 
  while(!feof($fd)){ 
   $value .= @fread($fd, 4096);  
  } 
  //<IMG SRC="/alk/kelikamerat/C0352901251818.jpg?random=1245943256" BORDER=0 WIDTH=526 

HEIGHT=400> 
  $start= strpos($value, "<IMG SRC=")+10;   
  $finish= strpos($value, "?random=");   
  $length= $finish-$start; 
  $value=substr($value, $start, $length); 
 } 
 fclose($fd); 
 return $baseurl.$value; 
} 
 
$fimage=0; 
$f=0; 
$r=0; 
//$cambaseurl="http://sirppi:82/extranet/yhteisovalvonta/"; //dev 
$cambaseurl="http://localhost:82/extranet/yhteisovalvonta/"; 
$csteam=$_GET["cstream"]; 
$cimage=@$_GET["cimage"]; 
$ctype=@$_GET["ctype"]; 
 
switch ($ctype) { 
    case 1: 
        $f = @fopen($cambaseurl . $csteam, 'r'); 
        break; 
    case 2: 
        $fimage=@imagecreatefromjpeg($cambaseurl . $cimage); 
        break; 
    case 3: 
        $fimage=@imagecreatefromjpeg($cimage); 
        break; 
 case 4: 
  $fimage=@imagecreatefromjpeg(kelikamera($cimage)); 
  break; 
 case 5: 
        $f = @fopen($cambaseurl . $csteam, 'r'); 
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        break; 
} 
 
if(!$fimage && !$f) { 
 //ei voida avata 
 //tulostetaan offline-logo 
 $logo = imagecreatefrompng( "offline.png" ); 
 header( "Content-type: image/png" ); 
 imagepng( $logo ); 
 imagedestroy( $logo ); 
} 
else { 
 //avaus ok 
 if (!$fimage) { 
  $boundary="\n--"; 
  while (substr_count($r,"Content-Length") != 2) $r.=fread($f,512); 
        $start = strpos($r,'ÿ'); 
        $end   = strpos($r,$boundary,$start)-1; 
        $frame = substr("$r",$start,$end - $start); 
  fclose($f); 
  $fimage = imagecreatefromstring($frame); 
 } 
 
 $width = imagesx($fimage); 
 $height = imagesy($fimage); 
 $new_width = 76; 
 $new_height = 56; 
 
 switch ($ctype) { 
  case 1: 
   $image_p = imagecreatefrompng( "shadow-blue.png" ); 
         break; 
  case 2: 
   $image_p = imagecreatefrompng( "shadow-blue.png" ); 
         break; 
  case 3: 
   $image_p = imagecreatefrompng( "shadow-green.png" ); 
         break; 
  case 4: 
   $image_p = imagecreatefrompng( "shadow-yellow.png" ); 
   break; 
  case 5: 
   $image_p = imagecreatefrompng( "shadow-green.png" ); 
   break; 
 } 
 
 imagealphablending($image_p, false); 
 imagesavealpha($image_p, true); 
 imagecopyresampled($image_p, $fimage, 2, 2, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height); 
 
 header("Content-type: image/png"); 
 imagepng($image_p); 
 imagedestroy($fimage); 
 imagedestroy($image_p); 
} 
?> 

 
data.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<markers> 
  <marker lat="61.047879" lng="28.129613" camname="Cam1-LPR-Kourula" cam-
stream="webcams/source1/cameras/1/?q=40" camimage="0" camtype="1" camrefresh="0"/> 
  <marker lat="61.054049" lng="28.152122" camname="Cam2-LPR-Huhtiniemi" cam-
stream="webcams/source1/cameras/2/?q=40" camimage="0" camtype="1" camrefresh="0"/> 
  <marker lat="61.040005" lng="28.096848" camname="Cam3-LPR-Uus-Lavola" camstream="webcams/source2/mjpeg.cgi" 
camimage="webcams/source2/image.jpg" camtype="2" camrefresh="0"/> 
  <marker lat="61.038675" lng="28.163452" camname="Cam4-LPR-Mattila" cam-
stream="webcams/source3/cameras/1?q=40" camimage="0" camtype="5" camrefresh="0"/> 
  <marker lat="61.054630" lng="28.174610" camname="Cam5-LPR-Leiri" camstream="webcams/source4/cameras/1?q=40" 
camimage="0" camtype="5" camrefresh="0"/> 
  <marker lat="61.064993" lng="28.093221" camname="Cam6-LPR-LUT" camstream="0" cami-
mage="http://lame.lut.fi/lutcam/webcam.jpg" camtype="3" camrefresh="1000"/> 
  <marker lat="61.096267" lng="28.373823" camname="Cam7-LPR-Muukko" camstream="0" cami-
mage="http://www.tiehallinto.fi/alk/kelikamerat/kamera-C0352901.html" camtype="4" camrefresh="60000"/> 
  <marker lat="61.070328" lng="28.304901" camname="Cam8-LPR-Kanavasilta" camstream="0" cami-
mage="http://alk.tiehallinto.fi/alk/kelikamerat/kamera-C0355801.html" camtype="4" camrefresh="60000"/> 
  <marker lat="61.041501" lng="28.187313" camname="Cam9-LPR-6tie" camstream="0" cami-
mage="http://alk.tiehallinto.fi/alk/kelikamerat/kamera-C0356601.html" camtype="4" camrefresh="60000"/> 
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  <marker lat="61.042914" lng="28.198128" camname="Cam10-LPR-6tie" camstream="0" cami-
mage="http://alk.tiehallinto.fi/alk/kelikamerat/kamera-C0356602.html" camtype="4" camrefresh="60000"/> 
  <marker lat="60.957861" lng="28.530293" camname="Cam11-LPR-Nuijamaa" camstream="0" cami-
mage="http://www.tiehallinto.fi/alk/kelikamerat/kamera-C0351002.html" camtype="4" camrefresh="60000"/> 
  <marker lat="61.134701" lng="28.819456" camname="Cam12-IMT-Pelkola" camstream="0" cami-
mage="http://www.tiehallinto.fi/alk/kelikamerat/kamera-C0350802.html" camtype="4" camrefresh="60000"/> 
  <marker lat="61.231923" lng="28.859367" camname="Cam13-IMT-6tie" camstream="0" cami-
mage="http://www.tiehallinto.fi/alk/kelikamerat/kamera-C0352502.html" camtype="4" camrefresh="60000"/> 
  <marker lat="61.603294" lng="29.482498" camname="Cam14-PRL-Sarkisalmi" camstream="0" cami-
mage="http://www.tiehallinto.fi/alk/kelikamerat/kamera-C0352202.html" camtype="4" camrefresh="60000"/> 
  <marker lat="61.869587" lng="28.906403" camname="Cam15-SLN-Savonlinna" camstream="0" cami-
mage="http://www.tiehallinto.fi/alk/kelikamerat/kamera-C0351700.html" camtype="4" camrefresh="60000"/>   
</markers> 
 
kelikameraplugin2.php 
<? 
//yhteisovalvonta-mashup source-code 8.7.2009 
//ver 1.0 (proof-of-consept) 
//Antero Laukkanen, antero.laukkanen@pp.inet.fi 
//kelikameraplugin2.php 
 
// Report simple running errors 
ini_set('error_reporting', E_ALL ^ E_NOTICE); 
// Don't log errors to the web server's error log 
ini_set('log_errors', 0); 
 
$cam=$_GET["sivu"]; 
$cambaseurl="http://www.tiehallinto.fi"; 
$fd = @fopen($cam, "r"); 
$value = ""; 
while(!feof($fd)){ 
 $value .= @fread($fd, 4096);  
} 
fclose($fd); 
//<IMG SRC="/alk/kelikamerat/C0352901251818.jpg?random=1245943256" BORDER=0 WIDTH=526 HEIGHT=400> 
$start= strpos($value, "<IMG SRC=")+10;   
$finish= strpos($value, "?random=");   
$length= $finish-$start; 
$value=substr($value, $start, $length); 
$fimage=@imagecreatefromjpeg($cambaseurl . $value); 
header("Content-type: image/jpeg"); 
imagejpeg($fimage); 
imagedestroy($fimage); 
?> 

 
latest-snapshot.htm 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi-fi" lang="fi-fi" dir="ltr" > 
<head> 
<meta content="fi" http-equiv="Content-Language" /> 
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
<title>Yhteisövalvontakamera - Viimeisin yhteisövalvontaotos</title> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="yhteisovalvonta.css" /> 
<script type="text/javascript"> 
<!-- 
var now; 
var splitarray = new Array(); 
 
function popup(url,width,height) { 
  var left   = (screen.width  - width)/2; 
  var top    = (screen.height - height)/2; 
  var params = 'width='+width+', height='+height; 
  params += ', top='+top+', left='+left; 
  params += ', directories=no'; 
  params += ', location=no'; 
  params += ', menubar=no'; 
  params += ', resizable=no'; 
  params += ', scrollbars=no'; 
  params += ', status=yes'; 
  params += ', toolbar=no'; 
  newwin=window.open(url,'imagewindow', params); 
  if (window.focus) {newwin.focus()} 
  return false; 
} 
 
function reloadImage() { 
 now = new Date(); 
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 splitarray = document.images.camimage.src.split('?'); 
 document.images.camimage.src = splitarray[0] + "?key=" + now.getTime(); 
} 
//--> 
</script> 
</head> 
 <body onload="setInterval('reloadImage()',60000);"> 
 <a href="snapshots/latest-snapshot.jpg" onClick="popup(this.href, 640, 480); return false"> 
 <img src="snapshots/latest-snapshot.jpg" border="0" alt="Viimeisin yhteisövalvontaotos" width="98%" 

height="98%" id="camimage" /></a> 
 </body> 
</html> 

 
snapshot.php 
<? 
//yhteisovalvonta-mashup source-code 29.7.2009 
//ver 1.0 (proof-of-consept) 
//Antero Laukkanen, antero.laukkanen@pp.inet.fi 
//snapshot.php 
 
ini_set('default_socket_timeout', 5); 
 
function kelikamera($cam) { 
 $baseurl="http://www.tiehallinto.fi"; 
 $fd = @fopen($cam, "r"); 
 $value = ""; 
 if (fd) { 
  while(!feof($fd)){ 
   $value .= @fread($fd, 4096);  
  } 
  //<IMG SRC="/alk/kelikamerat/C0352901251818.jpg?random=1245943256" BORDER=0 WIDTH=526 

HEIGHT=400> 
  $start= strpos($value, "<IMG SRC=")+10;   
  $finish= strpos($value, "?random=");   
  $length= $finish-$start; 
  $value=substr($value, $start, $length); 
 } 
 fclose($fd); 
 return $baseurl.$value; 
} 
 
$fimage=0; 
$f=0; 
$r=0; 
$cambaseurl="http://localhost:82/extranet/yhteisovalvonta/"; 
$csteam=$_GET["cstream"]; 
$cimage=@$_GET["cimage"]; 
$ctype=@$_GET["ctype"]; 
$cname=@$_GET["cname"]; 
 
switch ($ctype) { 
    case 1: 
        $f = @fopen($cambaseurl . $csteam, 'r'); 
        break; 
    case 2: 
        $fimage=@imagecreatefromjpeg($cambaseurl . $cimage); 
        break; 
    case 3: 
        $fimage=@imagecreatefromjpeg($cimage); 
        break; 
    case 4: 
        $fimage=@imagecreatefromjpeg(kelikamera($cimage)); 
        break; 
    case 5: 
        $f = @fopen($cambaseurl . $csteam, 'r'); 
        break; 
} 
 
if(!$fimage && !$f) { 
 //ei voida avata 
 echo("Tapahtui virhe! Ei voitu avata kuvavirtaa."); 
} 
else { 
 //avaus ok 
 if (!$fimage) { 
 $boundary="\n--"; 
 while (substr_count($r,"Content-Length") != 2) $r.=fread($f,512); 
    $start = strpos($r,'ÿ'); 
 $end   = strpos($r,$boundary,$start)-1; 
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 $frame = substr("$r",$start,$end - $start); 
 fclose($f); 
 $fimage = imagecreatefromstring($frame); 
} 
   
 $owidth = imagesx($fimage); 
 $oheight = imagesy($fimage); 
 $width = 640; 
 $height = 480; 
 
 $image_p = imagecreatetruecolor($width, $height); 
 imagecopyresampled($image_p, $fimage, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $owidth, $oheight); 
 
 $timestamp=date("Ymd-His"); // 20010310-133025 
 $text="Yhteisövalvonta | ".$cname.", ".$timestamp; 
 $black = imagecolorallocate($image_p, 0, 0, 0); 
 $white = imagecolorallocate($image_p, 255, 255, 255); 
 imagerectangle($image_p, 0, 0, $width-1, $height-1, $black); 
 imagefilledrectangle($image_p, 0, $height-30, $width, $height-5, $black); 
 imagestring($image_p, 5, 5, $height-25, $text, $white); 
 imagejpeg($image_p, 'snapshots/latest-snapshot.jpg', 50); 
 imagedestroy($fimage); 
 imagedestroy($image_p); 
} 
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi-fi" lang="fi-fi" dir="ltr" > 
<head> 
<meta content="fi" http-equiv="Content-Language" /> 
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="Content-Type" /> 
<title>Tee valvontailmoitus</title> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="yhteisovalvonta.css" /> 
  
<style type="text/css"> 
.style1 { 
 text-align: center; 
} 
.style2 { 
 text-align: center; 
 color: blue; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 14px; 
} 
.style3 { 
 border-width: 0; 
} 
.newStyle1 { 
 font-size: small; 
 border-width: thin; 
 border-style: solid; 
} 
</style> 
 
<script type="text/javascript" language="javascript"> 
   var http_request = false; 
   function makePOSTRequest(url, parameters, phase) { 
      http_request = false; 
      if (window.XMLHttpRequest) { // Firefox 
         http_request = new XMLHttpRequest(); 
         if (http_request.overrideMimeType) { 
            http_request.overrideMimeType('text/html'); 
         } 
      } else if (window.ActiveXObject) { // Internet Explorer 
         try { 
            http_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); 
         } catch (e) { 
            try { 
               http_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 
            } catch (e) {} 
         } 
      } 
      if (!http_request) { 
         alert('Selaimesi ei tue XMLHTTPRequest -objektia.'); 
         return false; 
      } 
       
   if (phase) http_request.onreadystatechange = alertContents; 
   http_request.open('POST', url, true); 
   http_request.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded"); 
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   http_request.setRequestHeader("Content-length", parameters.length); 
   http_request.setRequestHeader("Connection", "close"); 
   http_request.send(parameters); 
   return 1; 
   } 
 
   function alertContents() { 
 if (http_request.readyState == 4) { 
  if (http_request.status == 200) { 
   result = http_request.responseText; 
   document.getElementById('myspan').innerHTML = "<p 

class='style2'>Yhteisövalvontailmoitus lähetetty!</p>"; 
  }  
  else { 
   alert('Ongelma lähetyksessä!'); 
  } 
 } 
   } 
    
   function get(obj) { 
  <? echo "var msubject = 'Yhteisövalvontailmoitus | $cname - $timestamp';\n" ?> 
  <? echo "var mmessage = '[img]yhteisovalvonta/snapshots/$cname-

$timestamp.jpg[/img][br]'+encodeURI(document.getElementById('message').value)+'';\n" ?> 
  var poststr = "op-

tion=com_kunena&Itemid=34&func=post&parentid=0&catid=3&action=post&subject="+ msubject 
+"&message="+ mmessage; 

  var postresult = makePOSTRe-
quest('../index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=post&do=reply&catid=3', poststr, 0); 

   
  if (postresult) { 
   <? echo "var poststr2 = 'filename=$cname-$timestamp.jpg';\n" ?> 
   postresult = makePOSTRequest('snapshot-postprocess.php', poststr2, 1); 
  } 
   } 
</script> 
</head> 
<body> 
<img src="<? echo "snapshots/latest-snapshot.jpg?key=".$timestamp ?>" /><br /> 
<table align="center" style="width: 100%"> 
<form action="javascript:get(document.getElementById('myform'));" name="myform" id="myform"> 
<tr> 
 <td class="style1" colspan="2"><a href="javascript:history.go(-1)"><img alt="Siirry takaisin live-

kuvaan..." height="19" src="ptz-icon-left.png" width="19" class="style3"/></a></td> 
 <span name="myspan" id="myspan" class="style2"> 
 <td class="style1"> 
 Kirjoita tähän lyhyt kuvaus ottamastasi kuvasta:<br /> 
 <textarea class="newStyle1" cols="50" rows="2" name = "message" id = "message"></textarea> 
 </td> 
 <td class="style1"><br /><input class="newStyle1" type="submit" name="submit" value=" Lähetä ilmoi-

tus " /> 
</td> 
</tr> 
</form> 
</span> 
</table> 
</form> 
</body> 
</html> 

 
latest-snapshot.htm 
<? 
//yhteisovalvonta-mashup source-code 9.7.2009 
//ver 1.0 (proof-of-consept) 
//Antero Laukkanen, antero.laukkanen@pp.inet.fi 
//snapshot-postprocess.php 
 
$file=$_POST["filename"]; 
copy("C:/Inetpub/wwwroot/extranet/yhteisovalvonta/snapshots/latest-snapshot.jpg", 
"C:/Inetpub/wwwroot/extranet/yhteisovalvonta/snapshots/".$file); 
?> 

 
yhteisovalvonta.htm 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi-fi" lang="fi-fi" dir="ltr" > 
<head> 
 <meta content="fi" http-equiv="Content-Language" /> 
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> 
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 <link href="favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon" /> 
 
 <title>Yhteisövalvonta</title> 
 
 <!-- mediaserver.mine.nu --> 
 <script 

src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2.x&amp;key=ABQIAAAAPhMvLjKTvBwytETPUpkmSRQ3Kr3G5E8
F2dLISLdXyt0TMX9LlRT4-7b7efRaLM0vgbsupd0K2RXSTg" type="text/javascript"></script> 

 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="yhteisovalvonta.css" /> 
 <link rel="stylesheet" href="MOOdalBox/css/moodalbox.css" type="text/css" media="screen" /> 
 <style type="text/css"> 
  .style1 { 
  text-align: center; 
  } 
  .style2 { 
  vertical-align: middle; 
  } 
  .style3 { 
  color: #0000FF; 
  } 
  .style4 { 
  color: #008000; 
  } 
  .style5 { 
  color: #FF9933; 
  } 
  .style6 { 
  text-align: center; 
  vertical-align: middle; 
  font-size: medium; 
  } 
  .style7 { 
  vertical-align: middle; 
  font-size: 2mm; 
  } 
 </style> 
 
 <script type="text/javascript" src="MOOdalBox/js/mootools.js"></script>  
 <script type="text/javascript" src="MOOdalBox/js/moodalbox.js"></script>  
 <script type="text/javascript" src="yhteisovalvonta-core.js"></script> 
 
</head> 
<body onload="initialize()" onunload="GUnload()"> 
 <div id="map_canvas" style="width:100%;height:100%;"></div> 
</body> 
</html> 

 
yhteisovalvonta-core.js 
//yhteisovalvonta-mashup source-code 3.8.2009 
//ver 1.0 (proof-of-consept) 
//Antero Laukkanen, antero.laukkanen@pp.inet.fi 
//yhteisovalvonta-core.js 
 
var gmarkers = []; 
var i=0; 
var side_bar_html = ""; 
var LabelContainer; 
var bottom_bar_html = ""; 
var BottomContainer; 
var top_bar_html = ""; 
var TopContainer; 
var mrefresh="30000"; 
var intervalID = []; 
var currentMarker=0; 
 
function getc(c_name) { 
 if (document.cookie.length>0) { 
  c_start=document.cookie.indexOf(c_name + "=") 
  if (c_start!=-1) {  
   c_start=c_start + c_name.length+1  
   c_end=document.cookie.indexOf(";",c_start) 
   if (c_end==-1) c_end=document.cookie.length 
   return unescape(document.cookie.substring(c_start,c_end)) 
  }  
 } 
 return 0 
} 
 



(liite 2 jatkoa) 
 

(jatkuu) 

function setc(name,value,expiredays) { 
 var exdate=new Date(); 
 exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays); 
 document.cookie=name+ "=" +escape(value)+((expiredays==null) ? "" : 

";expires="+exdate.toGMTString()); 
} 
 
function runit() { 
 if(document.forms[0].myRefresh.value!=getc('myRefresh')) { 
  mrefresh = document.forms[0].myRefresh.value;     
  setc('myRefresh',mrefresh,3650); 
  clearInterval(intervalID[0]); 
 } 
 document.forms[0].myRefresh.value=mrefresh; 
 intervalID[0]=setInterval("markerrefresh()",mrefresh); 
} 
 
function mklastselected() { 
 if(getc('myRefresh')) { 
  mrefresh=getc('myRefresh'); 
  document.forms[0].myRefresh.value=mrefresh; 
 } 
 else { 
  document.forms[0].myRefresh.value=mrefresh; 
  setc('myRefresh',mrefresh,3650); 
 } 
 runit(); 
} 
 
//------------------------[ linkkilaatikko alku ]-------------------------- 
function LabelControl() {  } 
LabelControl.prototype = new GControl(); 
 
LabelControl.prototype.initialize = function(map) { 
 LabelContainer = document.createElement("div"); 
 LabelContainer.style.overflow="auto"; 
 LabelContainer.style.backgroundColor = "#ffffcc"; 
 LabelContainer.style.border = "1px solid black"; 
 LabelContainer.style.height="250px"; 
 LabelContainer.style.width="150px"; 
 LabelContainer.style.paddingLeft="5px"; 
 map.getContainer().appendChild(LabelContainer); 
 return LabelContainer; 
} 
  
LabelControl.prototype.getDefaultPosition = function() { 
 return new GControlPosition(G_ANCHOR_TOP_RIGHT, new GSize(7, 33)); 
} 
 
//------------------------[ linkkilaatikko loppu ]------------------------- 
 
//--------------------------[ alalaatikko alku ]--------------------------- 
function BottomLabelControl() {  } 
BottomLabelControl.prototype = new GControl(); 
 
BottomLabelControl.prototype.initialize = function(map) { 
 BottomContainer = document.createElement("div"); 
 BottomContainer.style.overflow="auto"; 
 BottomContainer.style.backgroundColor = "#ffffcc"; 
 BottomContainer.style.border = "1px solid black"; 
 BottomContainer.style.height="55px"; 
 BottomContainer.style.width="99%"; 
 BottomContainer.style.paddingLeft="1px"; 
 map.getContainer().appendChild(BottomContainer); 
 return BottomContainer; 
} 
  
BottomLabelControl.prototype.getDefaultPosition = function() { 
 return new GControlPosition(G_ANCHOR_BOTTOM_RIGHT, new GSize(7, 33)); 
} 
 
bottom_bar_html = "<table align='center' style='width: 100%'><tr><td class='style1'><strong>Yhteisövalvonta 

1.0 | Antero Laukkanen 2009 </strong> | <strong><a href='#' On-
Click=\"MOOdalBox.open('info.htm','Yhteisövalvonta | Käyttöohjeet','600 
500')\">Info</a></strong> | </td><td class='style1'><img class='style2' height='24' 
src='shadow-blue-thumb.png' width='30' /><span class='style3'><strong>=liikuteltava kame-
ra </strong></span><img class='style2' height='24' src='shadow-green-thumb.png' 
width='30' /><span class='style4'><strong>=staattinen kamera </strong></span><img 
class='style2' height='24' src='shadow-yellow-thumb.png' width='30' /><span 
class='style5'><strong>=kelikamera </strong></span></td><td 
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class='style1'><strong>kamerakierto: <a href='#' On-
Click=\"intervalID[1]=setInterval('markerswing()',5000);\">käynnistä</a> | <a href='#' 
OnClick=\"clearInterval(intervalID[1]);\">pysäytä</a><br/><form method='post' 
name='form0'>kuvakkeiden päivitysnopeus: </strong><select name='myRefresh' OnC-
hange='runit();' class='style7'><option value='null' selected>-</option><option val-
ue='5000'>5sek</option><option value='10000'>10sek</option><option val-
ue='20000'>20sek</option><option value='30000'>30sek</option><option val-
ue='60000'>1min</option><option value='120000'>2min</option><option val-
ue='300000'>5min</option><option value='1800000'>30min</option><option val-
ue='3600000'>60min</option></select></form></td></tr></table>"; 

 
//-------------------------[ alalaatikko loppu ]-------------------------- 
 
//--------------------------[ ylälaatikko alku ]--------------------------- 
function TopLabelControl() {  } 
TopLabelControl.prototype = new GControl(); 
 
TopLabelControl.prototype.initialize = function(map) { 
 TopContainer = document.createElement("div"); 
 TopContainer.style.overflow="auto"; 
 TopContainer.style.backgroundColor = "#ffffcc"; 
 TopContainer.style.border = "1px solid black"; 
 TopContainer.style.height="27px"; 
 TopContainer.style.width="230px"; 
 TopContainer.style.paddingLeft="1px"; 
 map.getContainer().appendChild(TopContainer); 
 return TopContainer; 
} 
  
TopLabelControl.prototype.getDefaultPosition = function() { 
 return new GControlPosition(G_ANCHOR_TOP_RIGHT, new GSize(170, 33)); 
} 
 
top_bar_html =  "<table align='center' style='width: 200px'><tr><td class='style6'>| <strong><a href='#' 

On-
Click=\"MOOdalBox.open('http://mediaserver.mine.nu/extranet/yhteisovalvonta/ilmoitukset.h
tm','Yhteisövalvonta | Ilmoitukset','800 800')\">Valvontailmoitukset</a></strong> 
|</td></tr></table>"; 

 
//-------------------------[ ylälaatikko loppu ]-------------------------- 
  
//kuvakkeiden automaattinen päivitys 
function markerrefresh() { 
 for (var i = 0; i < gmarkers.length; i++) { 
  var marker = gmarkers[i]; 
  var data = marker.getIcon().image; 
  marker.setImage(data + "&key=" + Math.random());  
 } 
} 
 
//automaattinen kamerakierto 
function markerswing() { 
  if(currentMarker == i) currentMarker = 0; 
  GEvent.trigger(gmarkers[currentMarker], "click"); 
  currentMarker++; 
} 
   
function initialize() { 
 if (GBrowserIsCompatible()) { 
  // luodaan karttapohja 
  var map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 
  map.setCenter(new GLatLng(61.06, 28.14), 17-5); 
  map.addControl(new GMapTypeControl()); 
  map.addControl(new GLargeMapControl()); 
  map.addControl(new LabelControl()); 
  map.addControl(new BottomLabelControl()); 
  map.addControl(new TopLabelControl()); 
      
  // luodaan kamerakuvakkeen perusastukset 
  var baseIcon = new GIcon(G_DEFAULT_ICON); 
  baseIcon.shadow = "shadow.png"; 
  baseIcon.iconSize = new GSize(80, 65); 
  baseIcon.shadowSize = new GSize(80, 65); 
  baseIcon.iconAnchor = new GPoint(40, 66); 
  baseIcon.infoWindowAnchor = new GPoint(40, 30); 
  baseIcon.imageMap=[0,0, 80,0, 80,65, 0,80]; 
 
  function createMarker(point,name,cstream,cimage,ctype,crefresh) { 
   var WebCamIcon = new GIcon(baseIcon); 
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   WebCamIcon.image = "cam-thumb.php?cstream="+ cstream +"&cimage="+ cimage 
+"&ctype="+ ctype; 

   var marker = new GMarker(point, {draggable: true, icon: WebCamIcon, title: 
name}); 

   var linkid = "link"+i; 
 
   GEvent.addListener(marker, "click", function() { 
    var camsource=cstream; 
    var params=0; 
    if (ctype==1) { 
     camsource=cstream.split("?"); 
     params=camsource[1].split("="); 
     params=params[1]; 
     camsource=camsource[0]; 
    } 
    if (ctype==2) { 
     var splitpoint=cstream.lastIndexOf('/')+1; 
     camsource=cstream.substring(0,splitpoint); 
     params=cstream.substring(splitpoint,cstream.length); 
    } 
 
    html_small = "<br><iframe src='cam-infowindow.htm?cstream=" + cam-

source + "&params=" + params + "&cimage=" + cimage +"&size=0&ctype="+ 
ctype +"&cname="+ name +"&crefresh="+ crefresh +"' width='320' 
height='270' border='0' frameborder='0' marginheight='0' margin-
width='0' scrolling='no' style='float: center'/>"; 

 
    html_large = "<iframe src='cam-infowindow.htm?cstream=" + camsource + 

"&params=" + params + "&cimage=" + cimage +"&size=1&ctype="+ ctype 
+"&cname="+ name +"&crefresh="+ crefresh +"' width='640' height='580' 
border='0' frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' scrol-
ling='no' style='float: center'/>"; 

    
    var smallContentDiv = document.createElement('div'); 
    smallContentDiv.innerHTML = html_small; 
 
    var maxContentDiv = document.createElement('div'); 
    maxContentDiv.innerHTML = html_large; 
 
    marker.openInfoWindowHtml(smallContentDiv, {noCloseOnClick: true, max-

Content: maxContentDiv, maxTitle: "Yhteisövalvontakamera"}); 
           
    var iw = map.getInfoWindow(); 
    
    GEvent.addListener(iw, "maximizeclick", function() { 
     if (intervalID[1]) clearInterval(intervalID[1]); 
     maxContentDiv.innerHTML; 
    }); 
 
    GEvent.addListener(marker, "infowindowclose", function() { 
     smallContentDiv.innerHTML = ""; 
     maxContentDiv.innerHTML = ""; 
     document.getElementById(linkid).style.background="#ffffcc"; 
    }); 
 
    document.getElementById(linkid).style.background="yellow"; 
   }); 
 
   marker.enableDragging(); 
    GEvent.addListener(marker, "drag", function(){ 
   }); 
 
   gmarkers[i] = marker; 
 
   // linkkitiedot linkkilaatikkoon 
   side_bar_html += "<span id='"+linkid+"'><a href='#' on-

click='GEvent.trigger(gmarkers["+i+"],\"click\")'>" + name + "</a></span><br/>"; 
 
   i++; 
   return marker; 
  } 
 
  //------------------------[ kamerapisteet alku ]-------------------------- 
  function kamerapisteet() { 
  // ladataan kamerapisteet data.xml tiedostosta 
  // <markers> 
  //   <marker lat="61.047879" lng="28.129613" camname="Cam1 LPR-Kourula" 

//camstream="webcams/source1/cameras/1/?q=40" camimage="0" camtype="1" camrefresh="0"/> 
  // </markers> 
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  GDownloadUrl("data.xml?key=" + Math.random(), function(data, responseCode) { 
  // Virheentarkastus 
   if(responseCode == 200) { 
    var xml = GXml.parse(data); 
    var markers = xml.documentElement.getElementsByTagName("marker"); 
    for (var i = 0; i < markers.length; i++) { 
     var latlng = new 

GLatLng(parseFloat(markers[i].getAttribute("lat")),parseFloat
(markers[i].getAttribute("lng"))); 

     var cname = markers[i].getAttribute("camname"); 
     var cstream = markers[i].getAttribute("camstream"); 
     var cimage = markers[i].getAttribute("camimage"); 
     var ctype = parseFloat(markers[i].getAttribute("camtype")); 
     var crefresh = parseF-

loat(markers[i].getAttribute("camrefresh")); 
     map.addOverlay(createMarker(latlng, cname, cstream, cimage, 

ctype, crefresh)); 
    } 
   } 
   else if(responseCode == -1) { 
    alert("Virhe! Ei voitu lukea kameradataa, yritä myöhemmin uudel-

leen."); 
   } else {  
     alert("Virhe! Ei voitu lukea XML tiedostoa, tarkasta XML 

tiedoston sijainti."); 
    } 
    LabelContainer.innerHTML = side_bar_html; 
    BottomContainer.innerHTML = bottom_bar_html; 
    TopContainer.innerHTML = top_bar_html; 
    mklastselected(); 
   }); 
   return 1; 
  } 
  //------------------------[ kamerapisteet loppu ]------------------------- 
 var result = kamerapisteet(); 
 } 
} 


