
Oppiva kaupunkisuunnittelu
paikallisuuden rakentajana

Maunulan kesäseminaari
10.6.2005

Aija Staffans
Teknillinen korkeakoulu

”Tietoyhteiskunnassa kyky 
osallistua 

tiedonrakennusprosessiin 
korostuu” 

(Hakkarainen 1999)







Virtaava maailma
(Kostiainen 1999, Sotarauta 1999)

”Ihmiset yhä kuitenkin elävät paikoissa. 

Mutta koska toiminnot ja valta yhteiskunnassamme 
järjestäytyvät virtojen tilaan, alkaa niiden 
rakenteellinen logiikka dominoida ja muuttaa 
oleellisella tavalla paikkojen merkitystä ja 
dynamiikkaa. Paikkoihin liittyvä kokemus eriytyy 
vallasta ja niiden merkitys eriytyy tiedosta.”

(Castells 1996, 428)



• Luova kaupunki
• Oppiva kaupunki
• Innovatiivinen kaupunki

Asukkaiden ja paikan merkitys tässä keskustelussa?



Kaupungin kilpailukyky

Tiettyyn kaupunkiin tai alueeseen liittyvällä 
kilpailukyvyllä tarkoitetaan talousaluetta, jolla on 
kyky houkutella ja ylläpitää markkinaosuutensa 
säilyttäviä tai kasvattavia yrityksiä, ja joka 
samanaikaisesti säilyttää tai parantaa toimintaan 
osallistuvien elintasoa. Kaupungin kilpailukykyyn 
sisältyvät siis sekä alueella olevien yritysten 
menestyminen että tämän menestymisen 
tuloutuminen kaupungin asukkaille.

Michael Parkinson ym. 2003



Paikallinen tieto, local knowledge

”I have shown that into every act of knowing there enters a 
passionate contribution of the person knowing what is 
being known, and that this coefficient is no mere
imperfection but a vital component of his knowledge.”
Polanyi 1959

”What happens to ´verstehen´ when ´einfühlen´disappears?”
Geertz 1983

”Who includes and who is included, and who localises and 
who is localised is not a cognitive or cultural difference, 
but the result of a constant fight.”
Latour 1986

epistemologinen käsite

metodologinen käsite

strateginen käsite



Tieto ja sen arvo
Arvovalintoja ja politiikkaa perustellaan tiedolla

- tieto on vaikuttamisen väline

”Objektiivinen” tieto versus strateginen tieto    

Erilaisten selvitysten ja raporttien määrä kasvaa

Kilpailu tiedosta kiihtyy osapuolien lisääntyessä

Tiedon saatavuus ja käytettävyys tärkeää

Paikallinen tieto











Kenen tarinoita?



Kaupunkisuunnittelu tiedonrakennuksena

Nonakan malli:
Tiedonrakennus hiljaisen tiedon ja 
eksplisiittisen tiedon jakamista tukevana 
jatkuvana prosessina

Sovellus:
Kaupunkisuunnittelu tiedonrakennus-
prosessina



Kaupunkisuunnittelu tiedonrakennuksena

Kaupunkisuunnittelun tiedonrakennus Nonakaa soveltaen





Maunulan keskusta-alueen suunnitteluvaihtoehdot (AADI OY, kesäkuu 2002)





Lauttasaaren yleiskaavatyöryhmän verkosto 1999-2003





Charles Leadbeater HS 10.6.2004 :

Tulevaisuudessa kaikki saavat tietoa helpommin ja 
tasavertaisemmin. Samalla verkostoitumisen arvo nousee.
Leadbeaterin mukaan kilpailussa pärjää, jos uskaltautuu 
ulos perinteisistä rakenteista ja ajattelumalleista.

Leadbeaterin mukaan työelämässä tarvitaan yhä 
useammin asioista laajasti kiinnostuneita ihmisiä, jotka 
kykenevät tuomaan yhteen eri alojen asiantuntijoita. 
Tällaiset ”amatööriasiantuntijat” jakavat työ- ja vapaa-
aikansa joustavasti eri asioille, mutta tekevät kaiken 
kunnianhimoisesti.



Kaksi esimerkkiä:

• Vancouver 
• Kööpenhamina



• monikulttuurisuus 

• hyvä hallinto

• vahvat klusterit

• luovuus 

• korkeatasoinen infrastruktuuri

• alhainen verotus  

• korkea elämänlaatu



Seututaso         Paikallistaso

British Columbia
(2 milj. asukasta)

Vancouver
(560 000 asukasta, 23 kaupunginosaa)



Strateginen suunnittelu



Hyvä hallinto

NIST
Neighbourhood Integrated Service Teams





Seututaso           Paikallistaso
Kansainvälinen, kilpailukyky markkinointi                       Asukkaiden hyvinvointi, demokratia

Öresund 3,5 miljoonaa asukasta
(Tanska 2,4 ja Ruotsi 1,1)

Kööpenhamina 500 000 asukasta
(15 kaupunginosaa)



Seututaso
Öresund –yhteistyö

-Öresund Network AB
(kansainvälinen markkinointi)
-Öresund-instituutti
(ei-kaupallinen yhteistyö:
viranomaiset, yliopisto ja yritykset)

Region Hovedstaden
”The Human Capital”

-Copenhagen Capacity
(investointiagentti)
-Wonderful Copenhagen
(matkailuportaali)

Paikallistaso

”Tulevaisuuden Kööpenhamina ja 
Kööpenhaminalaiset”
(elämäntapa ja kuntastrategia)

• Paikallisdemokratia – edustuksellinen
demokratia mahd. lähelle (lokalråd)
• Projektidemokratia – tietyn alueen 
tai väestöryhmän ongelmien ratkomisen
toimintatapa
• Käyttäjädemokratia – palveluiden arvioiminen

Avainhankkeet



Kehätie

Metro 4 – Cityring
Vanha keskusta

Östmager

Satama-alue
Valby

Örestad



1

2

3



VUOROVAIKUTUS!

• vuorovaikutus lisää ymmärrystä ihmisten välillä 
(Friedmann, transaktiivinen suunnittelu)

» OPTIO YMMÄRRYKSEEN
• vuorovaikutus tukee tiedonrakennusta erilaisten näkökulmien 

välillä, mahdollistaa hiljaisen tiedon jakamisen 
(Polanyi, Nonaka)

» OPTIO TIETOON
• vuorovaikutus innostaa ja inspiroi, mikä tukee innovatiivisuutta ja 

luovuutta 
(Nonaka, innovaatioteoriat)

» OPTIO LUOVUUTEEN
• vuorovaikutus vahvistaa luottamusta kasvattaen yhteisön 

sosiaalista pääomaa 
(Putnam, verkostoteoria) 

» OPTIO LUOTTAMUKSEEN, SOSIAALISEEN PÄÄOMAAN
• vuorovaikutus laajentaa asiantuntijuutta dynaamisemmaksi 

(Bereiter, Hakkarainen)
» OPTIO ASIANTUNTIJUUTEEN



Vuorovaikutus kaupunkisuunnittelussa

Innovatiiviset foorumit

Keskustelevat foorumit

Demokratiaa vahvistava
vuorovaikutus

Uudistava vuorovaikutus



Keskustelevat 
foorumit

Lähellä asukkaita 
olevat pysyvät 
toimintatavat, 
joiden varaan 

tapauskohtaisia 
vuorovaikutusprosesse

ja voidaan rakentaa. 
Esimerkiksi alue- ja 

netti-foorumit

Demokratia

Luova 
kehittäjäverkosto

Aktiivisten henkilöiden 
verkosto, joka 

mobilisoituu/”ryhmittyy” 
tietyn konkreettisen 

tehtävän parissa 
kehittämään uusia 

ajatuksia.

Innovatiivisuus

Avoin valmistelu

Valmistelukäytäntö, 
joka suosii vaihtoehtoisia 
tarkasteluita ja on avoin 

laajennetulle 
asiantuntijuudelle.

Hyvä hallinto





Malli rakennetaan toimintatutkimuksena
pilottityöskentelyn avulla simuloimalla 
käynnissä olevia suunnitteluprosesseja 
ja toimijaverkoston työskentelyä.

Oppiva kaupunkisuunnittelu - ja asumisen arki

Public

Private

People

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa
ns. oppivan kaupunkisuunnittelun konsepti, 
joka perustuu asukkaiden, julkisen sektorin
ja yksityisten toimijoiden väliseen yhteistyöhö

Konseptiin sisältyy vuorovaikutteisten 
menetelmieninnovatiivinen soveltaminen 
(webbipohjaiset kehittämisfoorumit, 
osallistuva paikkatieto, interaktiivinen 
prosessikartta).

Prosessisimulointi

Selainpohjainen
kehittämisfoorumi

Arviointi, pehmoGIS



Public

People

Private

Prosessisimulointi

Arviointi, pehmoGIS

Selainfoorumit



Prosessisimulointi



Empiirinen aineisto
Simulointi
Analysointi

Hyödyntäminen
Tutkimustulokset

Paikkatuntemus  

Kehittämisfoorumit

Foorumi 2
prosessi, taustat,

keskustelut,
visiot ja visualisoinnit

Foorumi 1
prosessi, taustat,

keskustelut,
visiot ja visualisoinnit

Internet-käyttöliittymä

Avoin Espoo Kaupunginosa-
toimijat

Muut hankkeet
Kaupungin 

karttapalvelu

GIS-kartat:
Teemat
Kyselyt

Paikkatieto, tiedonkeruu

Kehittämisfoorumit



pehmoGIS

uusi layer paikkatietojärjestelmään?



Suurpellon alueen suunnittelu

Promenadi
Kaupunkisuunnittelu-

prosessin
kehittäminen

Alueellisia, asumista
tukevia palvelumalleja 

ja liikeideoita

Kaupunkisuunnittelun 
lähtökohtien juurrutta-
minen ja uuden alueen

”brändäys”



Espoon keskuksen kehittäminen

Kirkkojärven 
täydennys-

rakentaminen

Paikallinen tieto
ja 

suunnittelutieto

Selainpohjainen
kehittämisfoorumi

Uusia palvelumalleja ja 
liikeideoita

Kaupunkisuunnittelu-
prosessin

kehittäminen

Kaupunkipolut

Turvallisuus-
barometri

Aluebarometri



Espoon Nupurin suunnittelu

Luonnonläheinen,
turvallinen ja
esteettinen

asuinympäristö

Kaupunkisuunnittelu-
prosessin

kehittäminen

Uusia alueellisia
palvelumalleja, liikeideoita

ja verkottumista

Asukkaat
tuotekehittäjinä

Osallistuva
kaava- ja asuntosuunnittelu



Elinympäristön arviointi
Turku, Kuuma-kunnat

Arviointi osana
kaupunkisuunnittelu-

prosessia

Räätälöityjä 
web-menetelmiä 

(pehmoGIS)

Vertailutietoa 
kaupungeista

+
myönteinen
laatutekijä

-
kielteinen
laatutekijä

Tutkimustietoa 
asukkaiden 

elinympäristöön 
liittyvistä tarpeista



ASUKKAAT

KILPAILUKYKY

PAIKALLINEN
HYVINVOINTI

VISIO KAUPUNGISTA ?

YMPÄRISTÖKOKEMUS





Visio  kaupungista?
Luova kaupunki?





Areté
hyveellisyys

Ennoia
pyrkimys

Episteme
tieto

Sofia
viisaus

Suomalainen visio 
menestyvästä ja 

hyvinvoivasta
kaupungista ?

Suomalainen visio 
menestyvästä ja 

hyvinvoivasta
kaupungista ?




