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Mitä itseorganisoituminen on?



Osallistuvaa ja yhteisöllistä tuotantoa
paikallinen identiteetti ja kulttuuri



Osallistuvaa ja yhteisöllistä tuotantoa II
tilojen ja toimintojen toteutus



Osallistuvaa ja yhteisöllistä tuotantoa III
elinympäristön ylläpito ja kohentamistyöt



Osallistuva suunnittelu ja yhteiskunnallinen muutos
(Leadbeater, 2004)
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Itseorganisoituminen kaupunkisuunnittelun
näkökulmasta?

Haaste I: Kaupunkien muutos ja siihen vaikuttavat tekijät ovat olleet
kaupunkisuunnittelun tutkimuksen ensisijainen mielenkiinnon kohde
(Jacobs 1957; Flyberg 1996; Batty 2001).

Osallistuvassa kaupunkisuunnittelussa näkökulma on jäänyt
varjoon, koska huomio on kiinnittynyt osapuolten väliseen
vuorovaikutukseen suunnitteluprosessin sisällä  (Forester 2009).

Haaste II: Kaupunkitilan muutos ei tapahdu lineaarisesti
hankkeistettuna ja hallittuna suunnitteluprosessina, vaan erilaisten
kaavoitus- ja kehittämishankkeiden tuloksena.

Haaste III: Yhteiskunnallinen muutos, jossa nopea tiedonvälitys ja yhä
epämuodollisempi kansalaistoiminta muuttavat hallinnon tapaa ja
poliittisia toimintatapoja.



Kaupunginosan
tilallinen &

toiminnallinen
muutos

ja sen hallinta

Itseorganisoituva kaupungin kehitys
= konteksti

(Boolens & Boostra 2011; Baynes 2009;
Sotarauta)

Paikallinen kehittäminen =
Menetelmät

Horelli 2002;
Sarkissian 2009;

Craig 2007;
Kretzmann & McKnight 1993

Kaupunkisuunnittelu
= Prosessi:
Jacobs; Healy
Innes & Booher;
Forester



Local initiatives and projects
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Itseorganisoituminen vs.
asukasosallistuminen

• Itseorganisoituminen on usein satunnaista ja spatio-
temporaalisesti moniulotteista, mikä tekee siitä vaikeasti
tunnistettavan perinteisen kunnallisen hallinnon keinoin.
merkittäviksi kaupungin fyysistä ja toimintaa muuttaviksi
voimiksi.

• Toisin kuin asukasosallistuminen, itseorganisoituva
asukastoiminta ei ole yksittäisissä kaavoitusprosesseissa
tilaisuuksiin kutsuttava valittavien ihmisten joukko, vaan
aktiivisesti omaa elinympäristöään muokkaava ja ylläpitävä
yhteisöjen verkosto (eli ns. YIMBY).



Kumpaakin tarvitaan – sekä suunnittelun
kumppanuuksia että itsorganisoitumista

Suunnitteluun osallistuminen mahdollistaa asukkaiden äänen
kuulumisen hallinnossa ja suunnitelmien paremman
osuvuuden

Itseorganisoituminen puolestaan ohjaa kaupunginosan
kehitystä suunnitteluprosessien ulkopuolella ja niiden välillä.

Ilman itseorganisoitumista asukkaiden lähiyhteisöt
rapautuvat Vakavimmillaan tämä johtaa kaupunkialueen
taantumiseen ja sosiaaliseen segregaatioon, joista ulostie on
vain niillä, ”joilla on rahaa murtautua ulos ja muuttaa pois”
(Hamdi 2010).



Itseorganisoituminen täydentää ja osaltaan ohjaa
kaupungin kehitystä

Kaupunkitilan muutos on kompleksista, formaalien, semi-formaalien ja
ei-formaalien verkostojen kautta tapahtuvaa toimintaa.
Maanomistukseen ja rakennuttamiseen perustuneiden formaalien
suunnittelukumppanuuksien ohella tulisi huomioida alueen toimijoiden
itseorganisoituminen, josta semi-formaalit ja ei-formaalit verkostot
ponnistavat.

Yksittäisten kohteiden kehittämisestä rakenteiden tukemiseen?

Osallistuvasta suunnittelusta yhteisölliseen tuotantoon?



Kiitos!

Lisätiedot ja yhteydenotot
sirkku.wallin@aalto.fi


