
 

 

Tietosuojalauseke osallistujille:  

Brygan puistokantta koskeva tutkimusprojekti ja kävelyhaastattelut 

09/2020-12/2021  

Toteuttaja: prof. Hannu Hyypän tutkimusryhmä, Rakennetun ympäristön laitos, Aalto-yliopisto 

yhteistyössä dos. Nora Fagerholmin, Turun yliopisto, kanssa.  

Tutkimuksen koordinoinnista vastaa tohtorikoulutettava Kaisa Jaalama (kaisa.jaalama@aalto.fi; +358 

50 351 7225), joka on myös tutkimusprojektin päätutkija. Tutkimuksen päärahoittaja on Aalto-

yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksen tohtorikouluohjelma. 

1. Tutkimuksen aihe ja toteutus  

Tutkimuksen aihe on Brygan puistokannen ympäristön kokeminen ja havainnointi 1) Brygan 

oikeasssa ympäristössä sekä 2) siitä tehdyn digitaalisen näkymän kautta. 

Tutkimuksen toteutustapa on ensimmäisessä vaiheessa kävelyhaastattelu syksyn 2020 aikana sekä 

toisessa vaiheessa digitaalisesti toteutettu kävelyhaastattelu vuoden 2021 aikana. Haastattelut 

tallennetaan sanelimella ja tallenteet säilytetään Aalto-yliopiston aineistohallintaohjeiden mukaisesti. 

Sanelintallenteet litteroidaan, anonymisoidaan ja tallennetaan tietoarkistoon tai vastaavaan (ei EU:n 

ulkopuolelle). Varsinaisia haastattelun sanelintallenteita säilytetään vain tutkimustulosten julkaisuun 

saakka, jonka jälkeen ne hävitetään. 

Sinua on pyydetty osallistumaan tutkimuksen toiseen vaiheeseen, joka on digitaalisesti toteutettava 

kävelyhaastattelu virtuaalitodellisuudessa. Haastattelu toteutetaan syksyllä Helsingin Oodi-kirjaston 

ryhmätyötilassa ja se kestää noin 30 minuuttia. Paikalla ei ole lisäksesi muita osallistujia samaan 

aikaan. Mikäli päätät osallistua tutkimukseen, sinua pyydetään saapumaan paikalle terveenä ja 

käyttäen maskia. Tarjoamme osallistujille paikan päällä käsidesiä. Tutkimuksessa hyödynnetyt 

välineet desinfioidaan jokaisen käyttökerran jälkeen.  

Tutkimus toteutetaan virtuaalilasien avulla, joiden hyödyntäminen saattaa joillekin ihmisille aiheuttaa 

huonoa oloa. Jos sinulle tulee tutkimuksen aikana huono tai epämukava olo, voit keskeyttää 

osallistumisen milloin tahansa. Jos et halua jatkaa osallistumista, ilmoita asiasta ja keskeytämme 

tutkimuksen välittömästi. 

2. Miksi ja millä perusteella tutkimuksessa käsitellään henkilötietojasi  

Tutkimuksen tarkoituksena on hankkia tietoa kaupunkiympäristön kokemisesta oikeassa ympäristössä 

ja digitaalisesti virtuaalitodellisuudessa.  

3. Kuvaus rekisterin tietosisällöstä  

Tutkimuksen luonteesta johtuen varsinaisia henkilötietoja käsitellään tutkimuksessa vain rajallisesti. 

Tutkimuksessa ei kerätä haastateltavien henkilöiden nimiä, yhteystietoja tai muuta suoranaisesti 

henkilöä identifioivaa tietoa. Haastatteluiden kautta saatetaan kuitenkin saada sellaista henkilöön 

liittyvää tietoa, joiden pohjalta henkilö voi olla tunnistettavissa. Tutkimustuloksissa raportoimme 

haastateltavan iän, sukupuolen ja tiedon aiemmasta Kalasataman alueen ja Brygan puistokannen 

tuntemuksesta (asteikolla 1-3 sekä kyllä / ei). Lisäksi haastattelumateriaalissa saattaa nousta esiin 

henkilötietoihin viittaavia seikkoja, kuten haastateltavan asuinalueen nimi tai ammatti, mutta niitä ei 



 

raportoida tutkimustuloksissa, vaan päätutkija poistaa tunnistettavuuden kannalta kriittiset 

osat haastatteluaineistosta sen käsittelyvaiheessa. 

4. Ketkä kaikki käsittelevät henkilötietojasi  

Haastatteluaineiston anonymisointiin asti haastatteluaineistoa käsittelee päätutkija sekä luotettu 

litterointipalveluja suorittava yritys.  

Anonymisoitu haastatteluaineisto tallennetaan avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden 

mukaisesti tietoarkistoon tai vastaavaan (ei EU:n ulkopuolelle), josta ne ovat saatavilla 

tutkimuskäyttöön tulevaisuudessa. Jos et halua, että haastatteluaineisto tallennetaan osaltasi 

anonymisoituna tietoarkistoon hyödynnettäväksi myös muiden tutkimusprojektien ja muun 

tiedeyhteisön käyttöön, pyydämme ilmoittamaan siitä 1.12.2021 mennessä: kaisa.jaalama@aalto.fi. 


