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Suurien muutosten sarja ja
kaupunkien keskeinen rooli

• Jälkiteollinen murros

• Urbanisaatio ja suurkaupungin elämäntapa

• Tuotantotapojen muutos ja aineeton talous

• Työn ja elämän epävarmuus



Näkökulmia kaupunkikeskusteluun

• Millainen ihminen viihtyy ja menestyy
modernissa kaupunkikulttuurissa ja
muuttuneessa maailmassa?

• Kulttuuri laaja-alaisesti vaikuttavana
elämän ja yhteiskunnan alueena ja
elämäntapojen kirjona

• Polarisaation haasteet
• Monikulttuurisuus
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Hyvinvointi ja osallisuus erilaisissa
yhteiskunnissa



Kaupunkikäsitteen moniulotteisuus

• Kaupunki (itse)hallinnollisena yksikkönä
• Kaupunki maantieteellisenä alueena
• Kaupunki väestötihentymänä
• Kaupunki kauppapaikkana (Max Weber)
• Kaupunki verkostona
• Kaupunki energian kuluttajana ja

tuottajana



Kaupunki - Habitat

• Habitat = elinympäristö
• Kaupunki ihmisten yhteisönä
• Kaupunki toiminta-areenana
• Kaupunki luovana tilana
• Kaupunki  elämänmuotojen

laboratoriona



Bisnes-
kampus

(f2f)

Kyläisyys

Urbaanit
saarekkeet

Netti-
kampus
(online)

Rytmisyys
(ajan kokemus)

Nopea Hidas

Tila

Tiivis

Väljä

Elintapojen erilaiset kontekstit



Monikeskuksinen 10-minuutin metropoli
”Density and distance”
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Mitä innovaatiot ovat?

• Innovaatiot yhdistetään perinteisesti
tuottavuuteen, talouskasvuun ja
kilpailukykyyn.

• Innovaatiot mielletään uusiksi teknologioiksi
ja tuotteiksi, joilla saavutetaan kilpailuetua

• Mutta innovaatiot ovat uusia ratkaisuja meitä
askarruttaviin asioihin (wicked problems)

• Innovaatio on uusi hyödyllinen asia, joka
on otettu käyttöön



Eettinen käänne:
Hyvän tekeminen on

menestystekijä!
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Kestävät ratkaisut
Kestävä innovaatio

Sinnikkäät
ongelmat

Kestävät innovaatiot ovat ihmiskeskeisiä
ratkaisuja sinnikkäisiin ongelmiin



Innovaatiot kuuluvat kaikille
Innovation for all

• Tuotetaan innovaatioita, jotka ratkaisevat
yhteiskunnan häijyjä ongelmia ja edistävät
kestävää hyvinvointia

• Voimaannutetaan kansalaiset osallistumaan
yhteiskunnan kehittämiseen ja käyttämään
omaa luovuuttaan ja osaamistaan uusien
ratkaisujen tuottamiseen

Hautamäki & Oksanen, 2011: Tulevaisuuden kulttuuriosaajat



Pehmeät innovaatiot

• Perinteisten kovien innovaatioiden sijaan
tulevaisuudessa tarvitaan pehmeitä
innovaatioita

• Pehmeitä innovaatioita ovat uudet ratkaisut
jotka liittyvät mm.
• Ihmisten arkeen
• palveluihin
• kestävään hyvinvointiin
• kansalaisyhteiskuntaan jne.



Ketkä tekevät pehmeitä innovaatioita

• Kansalaiset arjessa: äidit ja isät, nuoret ja
vanhat, naiset ja miehet, terveet ja sairaat,
omat ja vieraat

• Työntekijät työpaikoilla
• Asiakkaat ja palvelujen käyttäjät
• Kuluttajat käyttäessään tuotteita
• Asiantuntijat työssään
• Taiteilijat luodessaan teoksiaan
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Hyvään tuuppaaminen

• Ihmiset haluaisivat tehdä parempi valintoja,
mutta epäonnistuvat usein

• Aristoteles: syynä heikkoluontoisuus
• On osoitettava, mitä hyvää seuraa tietyistä

valinnoista (liikunta, ruokavalio,
tupakanpolton lopettaminen, kohtuullisuus)

• On tuupattava hyvään suuntaan luomalla
kannusteita ja helpottamalla päätöksen
tekemistä ja siinä pysymistä



Toimivan ihmisen malli
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Yllätysten kaupunki
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