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Globaalisaation vaikutukset
alkavat vähitellen todentua
Suomessakin. Lehdistä voi
todeta päivittäin, miten yri-
tyksistä vähennetään väkeä
ja toiminnot siirtyvät joko
tuotannollisesti halvemmille
alueille ja tai sinne missä
markkinat ovat (ks. HS
26.10.2003, s. D5). Vero-
korttiini liittyviin asioihin
vastataan puhelimessa Iisal-
messa, tilatessani laivalip-
puja asioin selvästi Virossa
toimivan toimiston kanssa
ja lentolippuni tilaan ties
mistä.

Globalisaatio perustuu kah-
teen tekijään:
1) tuote-, palvelu-, ja sijoi-
tusmarkkinoiden avautumi-
seen ja 2) kehittyneeseen
informaatiotekniikkaan,
joka mahdollistaa tehokaan
tiedonkulun ja toimintojen
hajautuksen. Tällöin paikas-
ta riippumattomat rutiintyöt
siirtyvät yhä halvemmille
alueille. Informaatioteknii-
kan kehitys ja sen haltuun-
otto sekä toisaalta paikkojen
kehittäminen onkin keskei-
nen yhteiskunnallinen haas-
te.

Globaalisaatiosta seuraa
palveluiden katoa, työttö-
myyttä, rikollisuuden kavua
sekä muuttoliikettä ja alu-
eellista erilaistumista. Tämä
kehitys uhkaa julkisen sek-
torin taloutta ja siten myös
julkisen sektorin palvelutar-

jontaa. Toisaalta globali-
saatio merkitsee tavaroiden
ja palvelujen halpenemista
ja vetovoimaisten ja innova-
tiivisten paikkojen syntyä
sekä hyvinvointia ja vau-
rautta.

Globaalisaatiossa raken-
nukset jäävät paikalleen
vaikka tehtaita ja pääomia
siirretään kaukomaihin.
Siksi kiinteistönomistajilla,
tavallisilla asunto-osake-
yhtiön omistaja-asukkailla
ja muilla asukkailla pitäisi-
kin olla suuri intressi vai-
kuttaa paikkojen kehi-
tykseen.

Kiinteistönomistajien rooli
voisikin olla juuri paikalli-
sen tietotekniikkainfran
rakentamisessa ja edullisten
ja nopeiden yhteyksien tar-
joamisessa asukkaille ja yri-
tyksille. Käytännössä tämä

tarkoittaisi nopeiden tieto-
verkkojen rakentamista ta-
loihin sekä ns. hot spotien
rakentamista paikkoihin,
joissa ihmiset liikkuvat ja
oleilevat kuten asemille,
kauppakeskuksiin, kahviloi-
hin, kirjastoihin sekä oppi-
laitoksiin ja työpaikoille.

Operaattoreita voidaan os-
taa ja niistä ennen pitkää
kehittyy globaalisti toimivia
yrityksiä. Näillä ei ole pai-
kallista kehittämisintressiä
toisin kuin puhelintekniikan
alkuaikoina, jolloin syntyi
asiakaspohjaisia puhelin-
osuuskuntia.

Siinä missä aiemmin myy-
tiin kahvia puoleen hintaan
sisäänheittotuotteena, tarjo-
taan nykyisin ilmainen lan-
gaton yhteys internetiin.
Alueen vetovoima = kukois-
tava, paikallinen talous.

Tässä lehdessä tutkija
Jonna Kangasoja esit-
telee Arabianrannan
tietoverkon kehittämis-
prosessia, jonka avulla
Arabianrantaan pyritään
luomaan vetovoimainen ja
innovatiivinen työpaikka-
ja asuinalue.
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Projektipäällikkö Mikko
Virkamäki esittelee, miten
YKS-projektissa paranne-
taan keskeistä asuinalueen
vetovoimatekijää eli koettua
rikosturvallisuutta ympäris-
töä ja alueellista kommuni-
kaatiota kehittämällä.

Tulevaisuuden tutkimuksen
seura, Helsingin kaupungin-
osayhdistysten liitto ja Es-
poon kaupungin-osayhdis-
tysten liitto ry Ekyl ovat -
organisoineet PKS 2017
–hankkeessa alueellisten
SWOT-analyysien teon pää-
kaupunkiseudulla, jotta voi-
taisiin tunnistaa kunkin

kaupunginosan vahvuudet
ja heikkoudet sekä toisaalta
tulevaisuuden mahdollisuu-
det ja uhat. Parempi maail-
ma avautuu todennäköisem-
min kehittämällä paikallisis-
ta vahvuuksista vetovoima-
tekijöitä sekä tarttumalla
tulevaisuudessa avautuviin
mahdollisuuksiin kuin vat-
vomalla ongelmia.
Onko globalisaatio uhka vai
mahdollisuus. Se riippuu
meistä itsestämme.

Nokian pääjohtaja Jorma
Ollila totesi, että Suomi uh-
kaa ajautua pysähtyneisyy-
den tilaan. Olisiko alueelli-

sesta mobilisoitumisesta tä-
hän apua? Tavoitteena voisi
olla positiivisesti erilaistu-
neiden, innovatiivisten ym-
päristöjen luominen sekä
kaupunginosien organisoi-
tuminen kehittyneiden ja
edullisten informaatio-
yhteyksien hankkimiseksi
kotitalouksille ja pienyri-
tyksille.

Hannu Kurki,
KaKe-ohjausryhmän
puheenjohtaja
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Vuosi on kulunut. Kaupun-
ginosien Kehittämisverkosto
KaKe käynnistettiin viralli-
sesti syksyllä 2002 osana
pääkaupun-kiseudun yh-
teistä ”osaaminen ja
osallisuus” –kaupunki-
ohjelmaa. Tosin jo sitä en-
nenkin järjestettiin epäviral-
lisemmin muutama seututa-
son tilaisuus.
    Ensimmäinen vuosi on
hurahtanut verkkokoneen
virittämisessä, perustoimin-
tojen käynnistämisessä.
Työtyylimme on ollut kaikes-
sa pikemminkin avoimen
kartoittava kuin etukäteen
tarkkaan suunnitteleva.
On tartuttu eteen tuleviin
kiinnostaviin teemoihin ja
innovaatioihin. Erilaisia ta-
paamisia ja seminaareja on
ollut pitkälle toistakymmen-
tä, viestintäverkko on myös
alkanut hahmottua. Siitä
tämä järjestyksessä toinen
Kake-tiedotekin on osoituk-
sena. Lukuisat kehittäjät ja
tutkijat ovat saaneet Ka-
Ke:sta vuorovaikutteisen
tarttumapinnan.

Toimijaverkkoteoria on ollut
keskeisesti esillä tilaisuuk-
sissamme. Siitä olemme op-
pineet, että pienikin projekti
paisuu äkkiä monitasoiseksi
verkostovyyhdeksi.
KaKe:ssakin voimme hah-
mottaa useita kerroksia:
kaupunkiohjelma, kau-
pungit, KaKe-organisaatio
(ohjausryhmä, alihankkijat,
koordinaattorit), ideoijat ja
kehittäjät, tutkijat ja op-
pilaitokset, innovaatiot
sekä paikalliset projektit.
Kaikki tasot eivät aina ke-

hity projektimaailmassa yh-
täaikaisesti. Hallinnan kan-
nalta on kuitenkin löydettä-
vä aina ratkaisevat paino-
pistealueet, oikeat henkilöt
intresseineen ja resurssei-
neen. Unohtamatta yhteyk-
siä sukulaishankkei-siin.
Projekti on ollut oppimisen
paikka kaikille siinä toimi-
ville.

Yhtenä päätavoitteenamme
olemme pitäneet paikallisten
innovaatioiden leviämistä
koko seudun käyttöön. Hyvä
esimerkki tästä löytyy tur-
vallisuuspuolelta. Helsingin
kaupunginosissa kehitelty
asukasvetoinen YKS-projek-
timalli on herättänyt kiin-
nostusta muissakin kau-
pungeissa. Samoin paikal-
linen viestintä ja verkottu-
minen, niiden monen kirja-
vat ratkaisut tarjoavat run-
saasti keskinäistä opittavaa
ja sovellettavaa.

KaKe-tapaamisten teemat
voidaan tiivistää muuta-
maan, osin päällekkäiseen-
kin päälohkoon:
   a) paikallinen verkostoitu-
   minen, verkostoitumiset
   vetäjät (kehitysyhtiöt,
al      uefoorumit, kiinteistö-
          yhtiöt)
   b) paikallisviestintä,

   paikallisportaalit
   c) innovaatiot (Yks-Kaks -
   projekti, Asuntosäästäjät
   ry., yhteiskerhotilat)
   d) toimijaverkot

Osallisuus on ollut, sisään-
rakennettuna, läpileikkaa-
vana teemana kaikissa ope-
raatioissa. Osallisuutta on
pohdittu etenkin hankkeen
ohjausryhmässä, joka on
tarjonnut alustan myös kau-
punkikohtaisten strategioi-
den erittelylle.
    Tulevaisuuden haasteita
on se, kuinka KaKe:ssa syn-
tynyttä tietoa voidaan hyö-
dyntää myös kaupunkien
suunnittelukoneistoissa.
Vuoden kokemuksella voi-
daan huomata, että kehittä-
misverkosto on erityisen
hyvä areena väitöskirjojen
viimeistelijöille esitellä tutki-
mustuloksia ja lisätä omia
kontaktipintoja. Tämän syk-
syn pääseminaarimme alus-
tajista peräti neljä kuuluu
tähän kategoriaan.

Seminaareja järjestettäessä
olemme törmänneet kau-
punkitutkimuksen rajalli-
suuteen. Esimerkiksi kau-
punginosiin liittyvästä lähi-
taloudesta ei tahdo löytyä
korkeakoulutason selvityk-
siä. Tyhjenevän maaseudun
ja kylien tutkimukseen tun-
tuu kuitenkin olevan resurs-
seja. Tähän nähden se työ
mitä esimerkiksi Maunulas-
sa on tehty paikallisten ra-
vintoketjujen, riippuvuuk-
sien ja toimijoiden mobili-
saation edellytysten selvittä-
misessä on uraa uurtavaa.
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Verkkojen vuosi



Sen soisi herättelevän insti-
tuutioitakin.

Kumppanuuden tavoitteena
on tuottaa osallisille lisäar-
voa; sitä hyötyä, mitä yksin
toimiessa ei saa. Kaupun-
ginosissa kumppanuus
useimmiten ryhmittyy pro-
jektien ympärille. Joskus
siihen ei tarvita suuriakaan
aineellisia resursseja, jos-
kus tarvitaan. Useimmiten
panostukset tulevat ulko-
puolisena rahoituksena.
Entä kun rahoitus päättyy?
Halua ja tarvetta jatkoon sil-
ti usein on.

Projekteja käynnistettäessä
puhutaan harvemmin an-
saintalogiikasta. Pitäisi.
Etenkin jos projektista halu-
taan tehdä prosessi, pitkä-
jänteinen muuttumisen ja
muuttamisen väline. Kau-
punkien kyky toimia rahoit-
tajina pääkaupunkiseudulla
on tunnetusti vaikeutunut.

Ensi kevätkauden teemoihin
tuleekin kuulumaan projek-
tien varainhankinta ja yrit-
tämisen eri muodot. Emme-
kä mekään KaKe- verkostos-
sa voi jäädä tämän kysmyk-
senasettelun ulkopuolelle.
On alettava miettiä reilun
vuoden päästä päättyvän
kaupunkiohjelmakauden
jälkeisiä organisoitumsmuo-
toja ja rahoitusta. Sehän
taas edellyttää entistä sel-
vemmin verkostotyön tuot-

tamien hyötyjen tunnistami-
sta jo nyt, vaikka vuosi on-
kin kehittämishankkeissa
lyhyt aika.
    Mutta vielä on aikaa
tulla mukaan verkoston
työhön, tuoda siihen oma
luova panos tai panna
vaikka oma projekti näky-
viin Kake-verkkoon. Halu-
ammeko nähdä mitä muual-
la tapahtuu, oppia muiden
kokemuksista, se riippuu
vain meistä. Vain toimimalla
itse aktiivisesti tiedon tuot-
tamisessa voimme olettaa
muidenkin tekevän niin.
Välineiden kehitys on pääs-
syt vauhtiin – aletaan nyt
käyttää niitä. Lähetä tietoa
sähköpostilla koordinaatto-
reille tai projekteistasi suo-
raan osoitteseen
www.kakeverkko.net.

Ari Tolvanen,
KaKe -pääkoordinaattori
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Tässä hieman semanttista ja sisällöllistä pohdittavaa talven kylmyy-
teen.. Pääkaupunkiseudun kaupunginosathan ovat useimmiten kool-
taan jopa keskisuurten kaupunkien tasoa. Silti niistä puhutaan joskus
(lue: aina) kylinä. On kyläfoorumia, kyläpajaa, kyläkoulua… Tällä pu-
hunnalla halutaan tavallisesti korostaa yhteisöllisyyttä ja sehän sinäl-
lään on hyvä asia. Mutta kylä-sana assosioituu myös vierauteen.
Kun ollaan kylässä ollaan pois kotoa. Vieras tulee aina kylään. Ja vier-
auttahan kylä-puheella nimenomaan halutaan välttää. Onko siis kielel-
lisestikään oikein puhua kylistä kaupungeissa? Ota kantaa, peruste-
le. Mitä tilalle? Kotipesä? Lähetä vastauksesi Kakeverkkoon keskus-
telua -palstalle. Paras kommentti / ehdotus palkitaan Helsingin tieto-
keskuksen julkaisulla.

Onko kaupungissa kyliä? -kilpailu
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Arabianrannan aluekehitys-
hankkeen erityispiirteenä on
alueen historian ja nykyis-
ten toisiinsa limittyvien toi-
mintojen kautta syntyvä mo-
niaineksisuus. Samaa aluet-
ta kehitetään luonnonlähei-
senä, sosiaalisesti inklusiivi-
sena ja esteettisesti korkea-
laatuisena asuinalueena,
design- ja kultturiklusteri-
na, sekä tietopalvelujen ko-
keilualueena. Kyseessä on
kokeilualue monellakin ta-
valla, uusia ratkaisuja hae-
taan asumiseen, yritysten ja
koulutusinstituutioiden pai-
kalliseen yhteistyöhön ja
kaupunkikehitykseen ylei-
semminkin. Nämä piirteet
erikseen ja yhdessä ovat
tuoneet jo nyt alueelle paljon

positiivista huomiota ja sitä
kautta uusia toimijoita ja
reäsursseja. Samalla ne luo-
vat lähtökohtaisesti jännit-
teisen kasvualustan uudelle
kaupunginosalle. Kehitysen
suunta ratkeaa sen myötä
miten näitä jännitteitä rat-
kaistaan paikallisesti.

Väitöskirjatutkimukseni
keskittyy Arabianrannan
tietopalveluhankkeeseen.
Tarkastelen kahden viime
vuoden aikana syntynyttä
tietopalveluratkaisua erityi-
senä Arabianrannan malli-
na, jota voi pitää innovatiivi-
sena tapana ratkaista uu-
denlaisen työnjaon ja
omistajuus- ja hallintojär-
jestelyn kautta nousevaan

tietoinfrastuktuuriin yleises-
ti sisältyviä kontrollin ja va-
pauden ja toisaalta yhteisen
ja yksityisen hyvän välisiä
ristiriitoja. Arabianrannan
tietopalvelujen nykytilan-
teen ymmärtämiseksi tar-
kastelen tutkimuksessani
hybridi-mallia historiallises-
ti rakentuneena, uudenlai-
sia käytäntöjä mahdollista-
vana, mutta samalla ole-
massaolevien käytäntöjen
muuttamista edellyttävänä
todellisena oppimishaas-
teena.

Partnershipistä uuteen
paikalliseen käytäntöön?

Partnershipeistä puhuttaes-
sa voidaan tarkoittaa hyvin-
kin erilaisia asioita, mutta
pääsääntoisesti termillä tar-
koitetaan yhteisten päämää-
rien saavuttamiseksi muo-
dostettuja, vähintään yhden
julkisen sektorin toimijan si-
sältäviä, yleensä julkisen ja
yksityisen rajat ylittäviä pit-
käaikaisempia yhteistoimin-
tasuhteita. Partnershipeissä
toimivaltaiset osapuolet luo-
vuttavat yhteiseen tarkoi-
tukseen joitakin resursseja,
joita koordinoimaan ja käyt-
tämään syntyy jokin itsenäi-
nen organisatorinen raken-
ne. Partnershipissä toimijat
kantavat myös yhdessä vas-
tuun toimintansa tuloksista.

Arabianrannan tietopalvelumalli
eri osapuolten oppimishaasteena.

Arabianrannan jännitteitä voi lähestyä julkisen ja yksityisen
sektorin monitasoisen rajankäynnin kautta.

J O N N A  K A N G A S O J A

T U T K I J A .  H E L S I N G I N  Y L I O P I S T O

vatto



Partnershippien arvoa osa-
puolille voidaan tarkastella
konkreettisen laskennalli-
sesti, eli miten paljon ja
minkälaisia resursseja nii-
den kautta on saatavissa.
Toimijoiden itsensä mielestä
partnershippien arvoa on
kuitenkin usein mielek-
käämpi lähestyä vähemmän
konkreettisesti ja katsoa,
mitä osapuolten kannalta-
merkittäviä symbolisia arvo-
ja partnershipissä mukana
olemisen kautta voidaan
saada (Peters, 1997, 16).
    Arabianrannan aluekehi-
tyshankkeen  yksi siirtymä
on ollut symboliarvoista
konreettisiin käyttöarvoihin,
eli hyödyllisyyteen. Arabian-
rannan kehittäminen alkoi
vuoden 1992 yleiskaava-
muutoksesta. Kaupunkiin
haluttiin lisää yrityksiä ja
niihin osaavaa työvoimaa,
mikä merkitsi uusien koh-
tuuhintaisten asuntojen tar-

vetta. Alueen suunnittelu-
prosessi eteni omalla painol-
laan itsenäisesti samaan ai-
kaan kun nk. teollistamis-
työryhmä mietti Arabian-
rannan määrätietoista ke-
hittämistä työpaikka- ja tai-
deteollisuuskeskitymänä.
     Siinä vaiheessa kun New
Public Management toi 90-
luvulla Helsinkiin partner-
shipin käsitteen, oli lama jo
pakottanut miettimään
kaikkia mahdollisia keinoja
työpaikkojen luomiseksi ja
positiivisen kehityksen ai-
kaansaamiseksi. Arabian-
rantaan syntyi virallinen
’public-private partnership’
kun kaupunki, valtio (Kaup-
pa- ja teollisuusministe-
riö) kiinteistön-omistajat
(Metra ja silloinen Eläke-
Varma), sekä alueen suuret
toimijat (Hackman, Pop&-
Jazz konservatorio, Taide-
teollinen korkeakoulu)
sitoutuvat aiesopimuksen

kautta kehittämään aluetta
’Itämeren johtavaksi tai-
deteollisuuskeskukseksi’.
Partnership formaalisoitiin
myöhemmin vuonna 1995
perustetussa yhteisyrityk-
sessä Art and Design City
Helsinki Oy:ssä (Ketola
1997, 42-43).

Tietoverkko tuli ADC visioon
mukaan, koska sen ajatel-
tiin parantavan merkittäväs-
ti pienyritysten toiminta-
edellytyksiä ja lisäävään
alueen vetovoimaisuutta uu-
siin yrityksiin päin. Se, että
kaupunki tuli Helsingin
Energian kautta tietoverkon
rakentajaksi ja omistajaksi
liittyy ennenkaikkea kau-
pungin vahvaan rooliin ja
haluun turvata se, että myös
asukkaiden tarpeet huomio-
daan tulevassa verkkopro-
jektissa.

www.kakeverkko.net

Tietopalveluprojetin konk-
reettisena alkusysäyksenä
voidaan pitää kaupungin-
hallituksen päätöstä vuodel-
ta 1997, jonka mukaan Hel-
singin Energian ja raken-
nusviraston tulee yhteis-
työssä rakentaa alueelle va-
lokaapeliverkko muun kun-
nallisinfrastruktuurin ra-
kentamisen yhteydessä.
Tämä päätös varmisti sen,
että alueelle rakentui verkko
riippumatta sen lyhyen täh-
täimen tuotto-odotuksista.

Tältä osalta tietoverkkopro-
jektin historian analyysi
vahvistaa Arabian suunnit-
telua väitöskirjassaan
(2003) tutkineen Paula
Pennasen havainnon, että
vaikka Arabianrantaa voi-
daan pitää Helsingissä
enemmän markkinaorientoi-
tuneena kuin muita alueita,
verrattuna eurooppalisten
suurkaupunkien merenran-
ta-aluiden kehittämiseen
Arabianrannassa toteutuvat
yllättävän voimakkaasti Hel-
singin kaupunkisuunnitte-
lulle leimalliset hyvinvointi-
valtion kokonaisuunnittelun
arvot ja ihanteet, joissa asu-
kas on suunnittelun läh-
tökohta. Tämän mahdollis-
tavat kaupungin laaja
maanomistus, sekä voimas-
saolevat kaavoitus- ja suun-
nittelukäytännöt. Mäenpää

& al. (2000) osoittavat kui-
tenkin miten kaupungin si-
sällä on käynnissä erilaisten
arvojen ja suunnittelua, se-
kä kaupunkipolitiikkaa oh-
jaavien periaatteiden välinen
kamppailu.

Arabianrannan mallin
sisäiset siirtymät

Seminaarissa puhunut Ara-
bianranta-projektin päällik-
kö Heikki Somervuo oli itse
muotoilemassa kaupungin-

hallitukselle esitettyä ehdo-
tusta ja toiminut sitä seu-
ranneiden kuuden vuoden
ajan koordinoijana ja tulkki-
na eri osapuolten välillä pro-
sessissa, jossa päätös on
konkretisoitunut hyvin toi-
senlaisessa toimintaympä-
ristössä, kuin missa se teh-
tiin.
    Asumispalveluista on tul-
lut tietopalveluprojektin
keskeisin kehittelykohde.
Muita suuria muutoksia
ovat olleet telepalveluja sää-
televän lainsäädännön, sekä
toimialan sisäisen rakenteen

ja palvelujen ansaintalogii-
kan uudelleen muovautumi-
nen. Yhtenäisen alueverkon
rakentaminen edellytti Suo-
messa toistaiseksi ainutlaa-
tuisen omistajuus- ja hallin-
tomallin kehittelyä. Malli
mahdollistaa paikallisen si-
sällöntuotannon ja verkon
käyttämisen kunnallisinfra-
struktuurin tapaan mm. ta-
lousautomaatioon. Yhteisen
ratkaisun keiskeisin elment-
ti on se, että alueen palvelu-
yhtiö Arabian Palvelu 1

otti paikallisyhteisön tasoi-
sen asiakkaan roolin ja siirsi
näin palveluntuottajan ja
kotitaulouden välistä raja-
pintaa.
    Toinen malliin sisältyvistä
keskeisistä siirtymistä liittyy
palveluntuottajan rooliin.
Lan&Wan räätälöi paikallis-
opetointipalvelut tilaustyönä
Arabianrannan tarpeiden ja
toiveiden mukaan, ottaen
näin palvelujen jatkuvaan
kehittämiseen sitoutuneen
strategisen kumppaninin
roolin, mihin suuremmilla
yrityksillä ei ollut kiinnos-
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Helsingin
EnergiaADC

Palveluyhtiö
Arabian Palvelu 1

Paikallisoperaattori
Nordic Lan&Wan

HALLINTOMALLI
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tusta. Siirtymiä kontrollin ja
joustavuuden, sekä intru-
mentaaliten/symboliarvojen
ja käyttöarvojen välillä näyt-
tää tapahtuvan niin eri sek-
torien sisällä, kuin välillä-
kin. Yhdestä perusjännit-
teestä onkin siirryttävä tar-
kastelemaan hienojakoi-
sempaa jännitteiden kentää.

Monivaiheisen suunnittelu-
ja neuvotteluprosessin jäl-
keen Arabianrannan paljon
etupainotteista huomiota
saaneet tietopalvelut ovat
kuluneen vuoden aikana
muuttuneet ’virtuaalisista’
todellisuudeksi. Alueella on
tilattavissa paikallisoperaat-
tori Nordic Lan&Wanin tar-
joamat puhelin- ja data-
palvelut, jotka hyödyntävät
Helsingin Energian alueelle
rakentamaa valokuituverk-
koa. Arabianrannan mallin
radikaalia luonnetta ei ole
yksinkertaista mieltää.
Etenkään jos tarkastelee si-
tä ainoastaan suhteessa ai-
kaisemmin käyttämiinsä, tai
muualla tarjolla oleviin pal-
veluihin.
    Asukkaat omistavat yh-
dessä alueen palveluyhtiön

Arabian Palvelu 1, kautta
sen osan alueverkosta, joka
kytkee Energian omistaman
runkoverkon koteihin (nk.
last mile). Se, että itse omis-
taa infrastruktuuria, josta
voi kuitenkin saada itselleen
merkittävää hyötyä vain, mi-
käli riittävän suuri joukko
koko yhteisöstä näkee alue-
verkolla arvoa ja toimii sen
mukaan on aidosti uuden-
lainen tilanne ja tarjoaa
asukkaille sellaista toimi-
juutta, mikä ei ole kuulunut
tele- ja datapalveluiden
kuluttajan rooliin.
    Arabianrannan mallin
oppimishaaste suhteessa
asukkaisiin voidaan kiteyt-
tää siihen miten asukkaat
suhtautuvat heille tarjolla
olevaan siirtymään valmii-
den palvelujen kuluttajista
tietoverkkoa hyödyntäviksi
tuottaja–käyttäjiksi. Tähän
siirtymään liittyy suuria
haasteita, joista mainitta-
koon se, että osalla paikalli-
sista toimijoista (koulut) on
taustaorganisaationsa kaut-
ta jokin muu, kuin aluever-
kon tietoliikenneyhteys.

Talousautomaation jo näky-

vissäkin olevat sovellukset
ovat suurelta osin vasta tu-
lossa.

Arabianrannassa onkin me-
neillään tietopalvelujen osal-
ta kriittinen siirtymäkausi.
Seminaarissa tutkija Kim-
mo Kurunmäki esitti Kari
Rainalle kysymyksen siitä,
onko ADC partnership nyt
täyttänyt alkuperäisen teh-
tävänsä. Alueellehan on nyt
syntynyt taideteollisuus-
keskus ja sitä sekä asukas-
yhteisöä tukevat paikalliset
tietopalvelut, jotka perustu-
vat asiakkaiden ja palvelun-
tuottajien edellä esitettyyn
liiketoimintasuhteeseen.
Raina totesi, että ADC:n ole-
massaolo ei ole itsestäänsel-
vyys, vaan se ratkaistaan jo-
ka vuosi uudelleen toiminta-
avaustuspäätösten muodos-
sa. Seminaarissa käydyn
loppukeskustelun perusteel-
la sai sellaisen kuvan, että
asukasyhteisöllä voisi olla
halua nähdä ADC vieläkin
selkeämmin paikallisten si-
sältöpalvelujen kehittelijän
ja koordinoijan roolissa.

Kriitinen kysymys mielestä-
ni onkin olisiko ADC:n rin-
nalle, tai tilalle syntymässä
asukkaista ja muista paikal-
lisista toimijoista spontaa-
nisti organisoituva taho,
joka määrittelee tietoverkon
käytön mahdollisuuksia ja
tulevaisuuden suuntaa jon-
kinlaisen yhteisen pro-
sessin kautta, joka sen on
ensin itse luotava? Tällainen
prosessi saattaa käynnistyä
vasta paljon myöhemmin.
    Joka tapauksessa monien
mahdollisuuksien kääntö-
puolena on uhkakuva siitä,
että yhteisöstä nousevia ai-
toja intressejä paikalliseen
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palvelunkehitykseen ja nii-
den käyttämiseen ei muo-
dostu, ja olemassa olevaa
valokuituista alueverkkoa
käytetään vain nopeana väy-
länä pois alueelta internetiin
- samaan tapaan, kun on ai-
kaisemmin käytetty modee-
mia.

Helsinki Virtual Village –
porttaali
http://www.helsinki-
virtualvillage.fi/
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Hyvä visio on epärealistinen.
Vain epärealistisen tavoiteen
– joka on silti uskottava ja
saavutettavissa - kautta
päästään ajattelemaan asi-
oita uudella tavalla. Realisti-
nen ja pikkuisen haastava
visiotavoite johtaa ajatusra-
kenteiden säilymiseen en-
nallaan. Lopputuloksena on
tällöin parhaimmillaan
”oikeansuuntainen, mutta
riittämätön” kehitys. Irrot-
tautukaamme siis hetkeksi
realismista.

Asiamme on pääkaupunki-
seudun turvallisuuden ja ri-
kostorjunnan kehittäminen.
Mikä olisi riittävän epärea-
listinen visio? Sekö, että
koko alueella ei tapahdu
yhtään rikosta vuonna

2008? Tämä visio on epäre-
alistisuudessaan hyvä, mut-
ta se ei ole tästä maailmas-
ta. Hylkäämme sen, koska
siihen ei saa mitään otetta.
Siitä ei synny mielikuvaa
eli visiota ainakaan minun
mieleeni. En pysty kuvitte-
lemaan pääkaupunkiseutua
ilman rikollisuutta.

Turvallisuudesta ja
rikostorjunnasta

Turvallisuutta on yhtä mon-
taa eri lajia kuin on pelkoja-
kin. Jos ihminen pelkää
jotain, hän haluaa turvalli-
suutta. Nyt ei käsitellä len-
topelkoa – lentoturvallisuut-
ta, sosiaalisen putoamisen
pelkoa – sosiaalista turvalli-
suutta eikä tulipalon pelkoa

– paloturvallisuutta. Tarkoi-
tus on käsitellä vain rikos-
pelkoa – rikosturvallisuutta.
    Rikostorjunta -käsitteellä
tarkoitetaan nykyään kahta
eri asiaa. Toisaalta rikostor-
junnalla tarkoitetaan varsi-
naisten rikosten ennaltaeh-
käisyä. Tämä on käsitteen
tutumpi merkitys. Toisaalta
sillä tarkoitetaan rikospelon
ennaltaehkäiyä.
    Nykyisin ollaan sitä mietä,
että homma ei toimi niin,
että rikosten ennaltaehkäisy
johtaisi suoraan rikospelon
vähenemiseen. Rikostorjun-
nassa on siksi kaksi mene-
telmä-perhettä. Toisilla vai-
kutetaan rikollisuuteen ja
toisilla rikospelkoon.
Valtioneuvoston hyväksy-
män kansallisen rikostentor-
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juntaohjelman mukaan rikol-
lisuus ja rikospelko ovat yhtä
suuria yhteiskunnallisia on-
gelmia.

Rikollisuus ja
arkirikollisuus

Visiotavoitteemmekin voi olla
– ja sen tuleekin olla – kaksi-
jakoinen. Meidän tulisi kyetä
sanomaan jotakin epärealisti-
sen haastavaa siitä, mitä ri-
kollisuudelle ja rikospelolle
tapahtuu vuoteen 2008 men-
nessä. Otetaan vielä yksi as-
kel taaksepäin. Käsite rikolli-
suus kattaa kaiken kriminali-
soidun toiminnan. Kun
puhutaan kaupunkien kehit-
tämisestä, eivät kaikki rikok-
set ole kuitenkaan kiinnosta-
via. Erityisesti kiinnostavat
vain ne rikokset, jotka ovat
tyypillisiä kaupnkielämälle.
    Löydämme kansallisen ri-
koksentorjunta-ohjelman kä-
sitepatterista tähän sopivan
käsitteen ”arkirikollisuus”.
Arkirikollisuus on rikollisuut-
ta, jolle on tyypillistä, että se
esiintyy ihmisten arkisissa
ympäristöissä. Taloudellinen
rikollisuus, ATK -rikollisuus,
terrorismi, ihmissalakuljetus
ja monet muut rikokset jää-
vät pois tästä listasta. Kan-
sallisessa rikoksentorjunta-
ohjelmassa halutaan
panostaa juuri näiden rikos-
ten – arkirikollisuuden – vä-
hentämiseen, koska ne herät-
tävät ihmisissä eniten rikos-
pelkoa.

Laajaan yhteistyöhön
pitää luoda strateginen
työkalu

Kansallinen rikoksentorjun-
taohjelma ilmaisee keskeisen
yleistavoitteensa – arkirikolli-
suuden ja rikospelon vähen-

täminen – lisäksi myös kei-
non, jota se toivoo käytet-
tävän yhä ahkerammin. Kri-
minaalipolitiikassa on erityi-
sen tärkeää huolehtia siitä,
ettei valituilla rikostorjunnan
keinolla aiheuteta suurempaa
ongelmaa kuin, mitä sillä py-
ritään ratkaisemaan. Krimi-
naalipolitiikka on tietyllä ta-
valla erityisen herkkä toimin-
ta-alue. Yhtä keinoa tai kei-
nokehystä pidetään kuiten-
kin riidattoman kannustetta-
vana. Se on laajaan yhteistyö-
hön perustuva rikostorjunta.

Visioelementit

Palatkaamme takaisiin visi-
oon ja sitten vauhdilla eteen-
päin. Löydämmekö haasta-
van epärealistisen visiotavoit-
teen, jossa olisi seuraavat
visioelementit:

1. Pääkaupunkiseudun eri
osien rikospelon mitattava
väheneminen

2. Pääkaupunkiseudun eri
osien arkirikollisuuden mitat-
tava väheneminen

3. Rikostorjunnan tulee pe-
rustua asukkaiden, asukas-
yhdistysten, taloyhtiöiden,
elinkeinoelämän seurakun-
nan, kunnan ja valtion välille
organisoituun laajaan yhteis-
työhön. Jos visio koostuu
näistä elementeistä, olemme
mukana toteuttamassa yteis-
kunnassamme numero ykkö-
seksi priorisoitua rikos-
torjuntaa.

YKS -projektin
teoreettinen malli

Tätä ajattelukehystä käytet-
tiin, kun YKS -projektin alku-
paukkuja sekoiteltiin vuoden

2002 keväällä. Kuvaamatta
tarkemmin, miten YKS -
projektin teoreettinen malli
syntyi, päädyttiin seuraa-
vaan toimintakehykseen.

1. Toiminta voi kohdistua
vain omaan kotialueeseen,
koska asukkaiden ja talo-
yhtiöiden kiinnostus naapuri-
alueen tai vielä laajemman
alueen – esim. Länsi-
Helsingin – rikostorjunnan
kehittämiseen on varmasti
minimaalista. Vain oma koti-
alue kiinnostaa niin paljon,
että laajaan yhteistyöhön
perustuva toiminta olisi mah-
dollista.

2. Toiminnan tulee olla pitkä-
jänteistä eli prosessinomais-
ta. Alueelliset rikoksentorjun-
taprojektit soveltuvat vain tie-
tyn lyhytaikaisen ilmiön pois-
tamiseen. Arkirikollisuuden
ja rikospelon vähentäminen
eivät ole väliaikaisia ongel-
mia.

3. Toiminnan aloittaminen
tietyllä alueella täytyy olla
täysin alueellisten aktiivien ja
alueellisen organisoitumisen
varassa. Viranomaiset eivät
voi omaaloitteisesti käynnis-
tää tietyllä alueella laajaan
yhteistyöhön perustuvaa toi-
mintaa. Toiminnan käynnis-
tämisessä avustaminen ja toi-
minnan tukeminen
viranomaisten / koordinaa-
tiopisteen toimesta alkuvai-
heessa voi tapahtua vain, jos
alueen edustajat esittävät en-
sin tätä koskevan aloitteen.
Ellei alueella ole ketään, joka
edes väittäisi edustavansa
aluetta, on selvää, että juuri
tämä on sen alueen ongelman
ydin. Tätä periaatetta kutsu-
taan asukaslähtöisyyden-
periaatteeksi.
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4. Jotta asukkaat ja talo-
yhtiöt pysyisivät motivoituna,
tulee keskeisten muutosten
olla yksinkertaisesti mitatta-
vissa.

5. Varsinaisten konkreettis-
ten rikostorjunnan keinojen
tulee perustua ei-konfrontaa-
tioon. Jos menetelmät perus-
tuvat konfrontaatioon mah-
dollisten rikoksentekijöiden
kanssa (esim. katupartiointi),
säilyvät asukastoiminnassa
mukana pitkäaikaisesti aino-
astaan henkilöt, jotka suh-
tautuvat konfrontaation
mahdollisuuteen myönteises-
ti. Tällaisen ajattelun päälle
ei voi rakentaa pitkäjänteistä

asukastoimintaa. Keinoiksi
valittiin siksi ympäristön pa-
rantaminen (Designing out
Crime – ajattelun ja Broken
Windows -teoria mukaises-
ti) sekä kotialueen sisäisen
kommunikaation kehittämi-
nen (Debrie-fing -ajattelua
ja Netti Maunulan teoreet-
tista viestintäkehystä so-
veltaen). Projektin nimi tulee
kohtien 4 ja 5 etukirjaimista.
    Y tarkoittaa ympäristön
    parantamista.
    K tarkoittaa kommuni-
    kaation kehittämistä.
    S tarkoittaa seuranan eli
    jatkuvan mittauksen
    järjestämistä.

YKS -projektin
tavoitteita

YKS -projektin idea oli, että
edellä mainittua teoreettista
mallia haluttiin kehittää pi-
lottiprojektin avulla siten, et-
tä varsinaisesta toimintamal-
lista saataisiin helppo, ym-
märrettävä ja halpa. Vain
siten siitä voisi tulla mille ta-
hansa kotialueelle soveltva
toimintamalli.

YKS -projektin taviotteena oli
siis luoda toimintamalli, joka
voitaisiin käynnistää ja joka
toimisi missä tahansa kau-
pungissa sijaitsevalla kotialu-
eella. Tietyllä tavalla kyse on
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sen heilurin kääntämisestä,
joka kaupungistumiskehityk-
sen myötä alkoi kääntyä
kohti ”kaupunkielämisen
ihanaa anonymiteettiä”
Suomessakin toisen maail-
man sodan jälkeen.
    Heilurin toisessa päässä
kaupungeissa tarvitaan myös
kylähenkeä / korttelihenkeä
ja sosiaalista kontrollia. YKS
-projekti on mukana kehittä-
mässä sosiaalista kontrollia-
lisäävää toimintaa kaupunki-
oloissa. Yhteisöllisyys on
mukava sana juhlapuheissa.
YKS -projektilla kehitetty toi-
mintamalli pyrkii olemaan
strateginen työkalu laajaan
yhteistyöhön perustuvan
rikostorjunnan toteutta-
miseksi myös käytännössä.

Pilottialueet ja safety -
toiminta

Toiminta on käynnistynyt
kuudella kotialueella: Etelä-
Haagassa, Maunulassa, Meri-
haassa, Eteläisissä kaupun-
ginosissa (Eira-Ullanlinna),
Pohjois-Haagassa ja Puna-
vuoressa. Lisäksi samaa toi-
mintamallia on noudatettu
Espoon keskuksen Suvelassa
ja Kirkkojärvellä.
    Espoossa toiminnasta on
ryhdytty käyttämään nimitys-
tä Safety -toimintamalli, joka
kuvaakin hyvin toiminnan
luonnetta yhteisöllisyyteen ja
asukkaiden turvallisuuden
tunteeseen liittyvänä.
    Safety -mallin vastakohta-
käsite on Security -malli, jos-
sa rikostorjunta pyritään rat-
kaisemaan Private Security -
yritysten tarjoamien kulun-
valvonta yms. teknisin kei-
noin sekä vartiointipalveluin.
Valinta ja nimitys perustuvat
tältäkin osin kansallisessa
rikoksentorjuntaohjelmassa

esitettyyn selvään linjauseen,
jossa pitkän jänteen tavoit-
teeksi on asetettu ”avoimen
yhteiskunnan säilyttäminen”.
Käsitteellä ”suljettu yhteis-
kunta” tarkoitetaan fyysisiin
esteisiin, tekniseen kulunval-
vontaan, yksityisiin vartioin-
tipalveluihin ja viime kädessä
yksityiseen aseistautumiseen
perustuvaa rikostorjunta-
ajattelua.

YKS -toimintamalli on
systemaattinen

Safety -toimintamalli on pro-
sessina systemaattinen.
Kunkin kotialueen prosessi
on erilainen siltä osin, mitä
ympäristön parantamiseksi ja
kommunikaation kehittämi-
seksi yritetään tehdä.

Toimintamalli edellyttää
koordinaatiopisteen perusta-
mista ja olemassaoloa. Koor-
dinaattori huolehtii viestin-
nästä ja auttaa kotialueita
Safety -prosessien käynnistä-
misessä sekä toimintamallin
kehittämisestä.

Kotialueen Safety -prosessi
käynnistyy, kun alueen edus-
tajat saavat tiedon Safety -
mallista ja tekevät aloitteen
Safety -toiminnan käynnistä-
miseksi alueella X.

Aloitteen allekirjoittaja on ko-
tialueen yhteyshenkilö koor-
dinaattoriin päin. Koordi-
naattorin tulee varmistaa
yhteyshenkilön kanssa, että
Safety -malli on ymmärretty
alueella oikein. Yhdyshenkilö
kokoaa kotialueelta alueryh-
män. Aluksi 3 – 7 asiasta in-
nostunutta henkilöä riittää.
Viestinnässä koordinaattori
on yhteydessä yhdyshenki-
löön ja yhdyshenkilö alueryh-

män muihin jäseniin.

Ensimmäisessä alueryhmän
kokouksessa käydään vielä
läpi Safety -toimintamalli.
Kokouksessa päätetään tur-
vallisuuskyselyn suorittami-
sesta, jolla kartoitetaan alu-
een rikospelon lähtötilanne ja
eräitä muita asioita. Koordi-
naattori selvittää poliisilta
alueen edellisen vuoden arki-
rikollisuustilanteen.
    Toisessa ja kolmannessa
kokouksessa on käytössä jo
alkukartoituksen tulokset.
Niiden perusteella alueryhmä
voi perustellusti päättää,
mitä ympäristön parantami-
seksi ja kommunikaation ke-
hittämiseksi tulisi tehdä.
Tästä laaditaan kirjallinen
YK -suunnitelma ja aloitetaan
toiminta.

Neljännessä kokouksessa
päätetään seurantakartoituk-
sen suorittamisesta.
Se tulee tehdä niin, että tu-
lokset ovat vertailukelpoisia
alkukartoituksen tuloksiin.

Viidennessä kokouksessa
käytössä ovat seurantakartoi-
tuksen tulokset. Niistä voi-
daan suoraan nähdä, miten
kotialueen rikospelko ja arki-
rikollisuus ovat kehittyneet
ensimmäisen Safety -vuoden
aikana. Tulosten pohjalta
alueryhmä laatii uuden
YK -suunnitelman ja jatkaa
toimintaa.

Tämän jälkeen alueryhmi-
en tarvitsee kokoontua vain
kaksi kertaa vuodessa – en-
nen ja jälkeen seurantakar-
toituksen. Kokousten sisältö
vastaa 4 ja 5 kokouksen
sisältöä.

Ensimmäisen vuoden tärkein
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tavoite on oikeansuuntaisen
toiminnan käynnistäminen ja
toimintamalliin tutustumnen.
Toisen vuoden tärkein tehtä-
vä on alueellisen (taloyhtiöt,
elinkeinoelämä) rahoituksen
kartoitusten tekemiseksi se-
kä alueella vakiintuneiden
YK -toimintojen toteuttami-
seksi. Kyse on pienistä yhdis-
tystoimintaan hyvin sopivista
rahasummista (1000 – 3000).
Jos taloyhtiöt suostuvat mak-
samaan 1 / huoneisto / vuo-
si, niin Safety -toiminta voi-
daan rahoittaa kokonaan
näin.

Kolmantena vuonna alueen
toimijat sisäistävät Safety -
toimintamallin idean.
Tällöin myös tiedollinen
riippuvuus koordinaatto-
rista vähenee. Näin
tapahtuessa voidaan
todeta Safety -
toiminnan muut-
tuneen käynnis-
tysprojektista
jatkuvaksi pro-
sessiksi kolmessa
vuodessa.

Visiotavoite ja
KaKen rooli

Ai niin, se pääkaupunkiseu-
dun turvallisuuden ja rikos-
torjunnan visiotavoite! Olisi-
ko seuraava riittävä epärea-
listinen ja haastava:

1. Safety -toiminta on käyn-
nistynyt ja jatkuu 150 kau-
punginosassa/koti-alueella.

2. Näillä alueilla rikospelko
on vähentynyt keskimäärin
40 % ja arkirikollisuus keski-
määrin 30 %.

Jos näin kävisi, olisi pää-
kaupunkiseudulle kehitetty

laajaan yhteistyöhön perus-
tuva käytännöllinen rikostor-
junnan malli, jolla olisi saatu
kiistattomia mitattavia tulok-
sia. Uskon, että sitä tultaisiin
vähän kauempaakin ihmette-
lemään. Erityisesti sen vuok-
si, että sen päärahoitus ei pe-
rustuisi julkiseen budjetti- tai
projektirahoitukseen, vaan
oman kotialueen taloyhtiöi-
den ja elinkeinoelämän koh-
tuullisiin / vähäisiin panos-
tuksiin.

On esitetty ajatus, että KaKe
olisi hyvä verkosto asian edis-

tämiselle ja tieteellis-poliittis-
hallinnolliselle arvioinnille.
Olen tästä samaa mieltä.
    Kaupunginosien rikostor-
junnan kehittäminen tuntuisi
sopivan mitä mainioimmin
pääkaupunkiseudun isojen
kaupunkien yhteistyön koh-
teeksi. Rikostorjunta ei ole
minkään kunnallisen hallin-
tosektorin varsinainen asia,
vaikka lähes jokaisessa kun-
nassa ja kaupungissa on jo
valtuuston hyväksymä rikok-
sentorjuntaohjelma.
KaKe olisi toimiva kehys tälle
toiminnalle.
    Lisäksi on esitetty, että Ka-
Ke voisi toimia koordinaatio-

pisteen ”kotipesänä”. Tämä-
kin tuntuu järkevältä ajatuk-
selta, kunhan ensin selviää,
mikä on KaKen kotipesä ja
jatkuvuus vuoden 2005 jäl-
keen.
”Kaupunginosatoiminnan
lyhyin aikayksikkö on viisi
vuotta”, sanoi eräs espoolai-
nen kaupunginosa-aktiivi mi-
nulle kuukausi sitten.
Myös tukiprosessien sijainti
ja rahoitus tulisi tämän vuok-
si rakentaa pitkäjänteiselle
pohjalle.

TEEMATAPAAMINEN
Turvallisuus
ja rikostorjunta
24.09.2003.
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Ratkaisumalli
ja sen toteutus

Yhteiskerhotilat kehitettiin
ratkaisumalliksi järjestää
asuinalueelle asukas- ym.
toimintatiloja. Malli ideoitiin
1980-luvun puolivälissä
Hyvä Vuosaari –projektis-
sa.

Päätavoitteina oli saada ta-
loyhtiöihin rakennettaville
kerhotiloille (noin 1,5  %
pinta-alasta) enemmän
käyttöä, turvata vapaa-ajan
toimintatilojen rakentumi-
nen alueella sekä tarjota
isompia ja erikoistuneita
toimintatiloja asukastoimin-
nan tarpeisiin, jotta tietystä
harrastuksesta kiinnostu-
neet pystyvät paremmin
löytämään  toisensa. Lisä-
tavoitteina oli saattaa aleen
taloyhtiöt asukkaineen
”pakko”yhteistyöhön otta-
maan yhteisvastuuta lapsis-
ta ja nuorista. Lisäksi rat-
kaisulla toivottiin edistettä-
vän kaupungin palvelujen ja
asukkaiden yhteistyötä
esim. niin, että kaupungilta
saataisiin ohjaaja-apua ja
että yhteiskerhotiloja voitai-
siin käyttää tilapäisesti
kaupungin palvelutiloina.

Ratkaisumalliksi tuli se, että
puolet taloyhtiöön rakennet-
tavasta kerhotilan määrästä
jäisi lähikerhotilaksi ja toi-
nen puolikas koottaisiin yh-
teiskerhotilaksi. Yhteisker-
hotilasta tulisi suhteellisen
iso kokonaisuus.  Alueelle

syntyisi useampia  yhteis-
kerhotiloja. Yhteiskerhotilat
toteutettaisiin niin, että jo-
kainen syntyvä tila erikois-
tuisi tiettyyn toimintaan.
Tilojen rahoitus tulisi talo-
yhtiöiden vastuulle. Yhteis-
kerhotilan hallinnon järjes-
tämisen tapaa ei ratkaisu-
mallissa esitetty.

Helsingissä aluerakentamis-
projektit ovat olleet työväli-
neenä, kun kehittämisaja-
tuksia on viety kaupungin
hallinnossa läpi. Näin toi-
mittiin myös yhteiskerho-
tilojen kohdalla. Tilojen to-
teutumisen mahdollisti se,

rakennettavan maan omisti
Helsingin kaupunki, joka
saattoi tontinvarausehdois-
sa asettaa haluamiaan vaa-
timuksia tontinsaajalle.

Yhteiskerhotilojen hallinnon
järjestäminen ratkaistiin si-
ten, että alueille perustetta-
vien pysäköintiyhtiöiden
alaisuuteen tuli myös yh-
teiskerhotilojen hallinta.
Pysäköintiyhtiön sijasta
esim. Arabianrannassa pe-
rustetaan nyttemmin palve-
luyhtiö, millä halutaan ko-
rostaa yhtiön toimialan ole-
van monipuolisempi.

Kokemuksia yhteis-
kerhotiloista ja jatko-
haasteita

Ratkaisumallin alkuperäiset
tavoitteet ovat pääosin to-
teutuneet. Tilat ovat osoit-
tautuneet hyvin tarpeellisik-
si ja tarjoavat paljon toimin-
tamahdollisuuksia lähellä
asukkaita. Ne täydentävät
muuta tila- ja toimintatar-
jontaa ja ovat osa ei-kau-
pallisten tilojen ja toiminta-
areenojen verkkoa kaupun-
gissa. Erikoistumisen mah-
dollisuus on ollut erittäin
hyvä asia. Kaikkineen tilois-
ta ja toiminnoista syntyy
alueille monipuolinen riittä-
vän tiheä verkko. Tosin
tilojen ristiinkäyttö on vä-
häistä reviiriajattelun takia.

Yhteenveto yhteiskerhotila-seminaarin alustusten ja keskustelujen sisällöistä

Yhteiskerhotilat 2000-luvulla

Kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Minerva Krohn esitti
näkemyksiään yhteiskerho-
tiloista.

1.
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taisiin edustuksellinen osalli-
suus ja toimintaosallisuus.
Hallinnointiin voitaisiin  jär-
jestää ensinnäkin harvemmin
kokoontuva edustuksel-
linen toimielin (esim. hallin-
taryhmä), joka luo pysäköin-
tiyhtiön alaisuudessa ja sovi-
tuissa raameissa toiminnan
puitteita (talouden suunnitte-
lu, toiminnan pelisäännöt
jne.).

Edustuksellinen elin on liian
kankea pyörittämään käytän-
nön toimintaa. Siihen tarkoi-
tukseen on hyvä olla erään-
lainen koordinoiva ydinryh-
mä, joka vastaisi päivittäisten
asioiden hoidosta ja talon
käytännön toiminnan suju-
misesta.
Koordinaatioryhmä olisi

kooltaan pienehkö ja siten
joustava kutsua koolle.
Siinä olisi mukana toiminnal-
listen ryhmien edustajia, jot-
ka olisivat kiinnostuneita
juuri toiminta-asioista ja si-
toutuneita kantamaan osal-
taan vastuuta.

Varsinaista toimintaa pyörit-
täisivät toiminnalliset rymät,
jotka olisivat kyseisestä toi-
minnasta kiinnostuneita ja
kantaisivat sovittujen sääntö-
jen mukaisesti vastuun tilo-
jen käytöstä toiminnassaan.

Asukkailla pääasiana ovat
toiminnalliset asiat. Kuiten-
kin yhteiskehotilojen hallin-
noinnissa tarvitaan eräänlai-
sta toimistonpitoa (kirjanpito,
laskut, siivous ym. ), joka

teettää yllättävän paljon  työ-
tä. Jatkossa on mietittävä,
miten voitaisiin järjestää sen
hoitaminen mahdollisimman
vaivattomasti.

Yhteiskerhotiloista aiheutu-
vat kustannukset ovat kaik-
kinensa pienet asuntoa koh-
den, joskin niistäkin valite-
taan. Yhteiskerhotilojen ta-
louden hoitamiseen mieti-
tään edelleen toimivaa mallia.
Investointikustannus on mu-
kana asuntojen hinnassa ja
järjestyy sitä kautta, koska
kaikilla yhtiöillä on velvoite
liittyä perustettavaan yhti-
öön. Sen sijaan käytönaikai-
sen ylläpidon ja järjestet-
tävän toiminnan kustannuk-
set on kannettava erikseen.

Hyviä kokemuksia on siitä,
että kerhotiloja hallinnoivalla
hallintaryhmällä on varattu
pysäköintiyhtiön budjettiin
oma vuosittainen määräraha,
jonka pohjalta se voi laatia
oman budjetin ja hoitaa toi-
minnan ja siitä aiheutuvat
kulut. Hallintaryhmällä on
tällöin myös mahdollisuus
tulonhankinnalla parantaa
kerhotilan taloutta.

Tiivistelmä
TEEMATAPAAMINEN
Yhteiskerhotilat
2000-luvulla
26.09.2003.
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Edelleen haetaan sopivaa  ti-
lojen määrää (pinta-ala ja  lu-
kumäärä) alueilla. Hyvänä
mitoituksena näyttää olevan
yksi tila asemakaava-aluetta
kohden.
Joillain alueilla on rakennet-
tu liikaa tiloja asukastoimin-
nan tarpeisiin ja voimavaroi-
hin nähden. Osa tiloista on
tällöin vuokrattu muille
käyttäjille.

Kaupunki on keskeinen  yh-
teistyökumppani asukastoi-
minnassa. Yhteiskerhotilat
ovat osa toimivan asuinalu-
een hyvinvointipalvelujen  ko-
konaisuutta. Niillä on  mer-
kittävä rooli myös palvelujen
järjestämisen näkökulmasta,
koska ne tarjoavat  yhden
tärkeän asukaspinnan alu-
eella palvelutyössä toimi-ville.
Asukkaiden kanssa on  yleen-
sä aikaansaatu rakentava yh-
teistyö. Asukastilat ja  niihin
liittyvä asukkaiden
osallistuminen ja toiminta
ovat myös hyvin esillä, kun
mietitään ja suunnitellaan
alueen kokonaishyvinvoinnin
toteutumisen mahdollisuuk-
sia. Paikalliset tilat ja toimin-
ta-areenat voitaisiin käyttää
aktiivisemminkin hyödyksi.
Palvelutiloina ei yhteiskerho-
tiloja ole tarvinnut paljon-
kaan käyttää.

Vireä asukastoiminta on
hyödyllistä kaupungille,
vaikka hyötyjä on vaikea
mitata rahassa. Kaupunki ei
silti rahoita toimintaa, vaan
lisärahoitusta tulee mm.  jär-
jestöjen ja projektien  kautta.
Jatkossa on tarpeen  miettiä
kaupungin  työn-teki-jöiden

voimien käyttöä apuna asu-
kastoiminnan joissain tilan-
teissa.

Ohjatun toiminnan merkitys
on suuri. Sitä kaivataan.  Oh-
jaajien ym. lisävoimien  palk-
kaamiseksi tarvitaan  esim.
ulkopuolisa rahoitusta pro-
jektien tai järjestö-toimin-nan
kautta. Projektien myötä tu-
lee myös uusia ideoita toimin-
taan.

Yhteiskerhotilojen hallinnoin-
ti pysäköintiyhtiön alaisuu-
dessa ei ole ollut kaikilta osin
toimiva ratkaisu. Pysäköinti-
yhtiöille yhteiskerhotilat ovat
vain pieni siivu kokonaisuu-
dessa ja pysäköintiyhtiön
asioita hoitavien pääintressi-
nä ei ole asukastoiminnan
edistäminen. Pysäköinti-
ihmiset ja asukastoiminta-
ihmiset ovat eri ihmisiä ja
heillä on erilaiset tavoitteet ja
odotukset asioille.

Pysäköintiyhtiön   osana  jär-
jestetty  hallinto  on  osoittau-
tunut  hankalaksi  erityisesti
silloin,  kun  avainasemassa
olevilla  henkilöillä  ei  ole
asukastoimintaa  ymmärtä-
vää  ja  tukevaa  asennetta.
Nyt  ollaan  paljolti  pysäköin-
tiyhtiöiden  asioita  hoitavien
avainhenkilöiden  oman  ar-
vopohjan,  asenteiden  ja  hy-
väntahtoisuuden  varassa.
Asukkaiden  aika  menee  sil-
loin  vääriin  asioihin  ja  asu-
kasaktiivit
väsyvät  intressien  ristirii-
doista  syntyviin  kiistoihin.

Hallintomallia on tarpeen sel-
keyttää siten, että  toiminnan

sujuvuus ei riipu avainhenki-
löiden suhteista ja suhtautu-
mistavoista. Tarvitaan  sel-
keyttävä rakenne, jonka  va-
rassa voidaan toimia ra-
kentavammin. Asukasaktii-
veille pitäisi taata mahdolli-
suudet keskittyä siihen, mis-
tä he ovat kiinnostuneita eli
tilojen käytön ja toiminnan
suunnittelusta ja pyörittämi-
sestä. Kun on paljon toimijoi-
ta mukana, roolit on saatava
selviksi. Jatkossa sopimuk-
siin on pystyttävä tarkemmin
määrittämään, miten järjes-
tetään pysäköintiyhtiön ja
asukastoiminnasta vastaavi-
en asukkaiden suhteet vaik-
kapa esim. hallintaryhmä-
mallia käyttämällä, josta on
hyviä kokemuksia Viikin alu-
eelta.

Yhteiskerhotilojen hallinnoin-
ti on jatkossakin pääosin hoi-
dettava asukkaiden voi-min.
Ihmisten palkkaaminen  tilo-
jen hallinnon pyörittämi-seen
vie pohjan pois koko asialta.
Asukkaiden on organisoidut-
tava ja otettava tilojen ja toi-
minnan pyörittäminen vas-
tuulleen.

Haasteena on  se, että asuk-
kaiden voimavarat eivät tah-
do riittää tarpeisiin.  Asukas-
aktiivisuus on ollut  odotet-
tua vähäisempää.
Taloyhtiöistä ei saada edus-
tajia kokouksiin. Myös  tie-
donkulku taloyhtiöihin on-
tuu. Erityisesti sitoutunut
vastuunotto asioista jää vain
muutaman asukkaan harteil-
le.

Yhteiskerhotilojen hallinnoin-
nissa nähdään hyväksi por-
taittaisuus, jossa huomioi-
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- kohti laadullisesti
profiloituvaa asuntopoli-
tiikkaa?

Loppukevään ajankohtai-
nen, runsaasti jatkokes-
kustelua herättänyt KaKe-
seminaari järjestettiin Hel-
singissä Annan-talon juhla-
salissa 8.5. Aiheena olivat
asumisen nykyisyyteen ja
tulevaisuuteen liittyvät ky-
symykset. Keskeisiä aihepii-
rejä olivat profiloituminen
(laadullinen erikoistuminen
ilman sosiaalista eriytämis-
tä) ja segregaatio (eriarvois-
tuminen, syrjäytyminen).
Aiheita pohjustettiin melkoi-
sella aineistomäärällä. Suu-
rin osa siitä käsitteli sosiaa-
li-ekonomista asuntopolitik-
kaa (professori Mari
Vaattovaara), asumisen ja
muuttoliikkeen alueellisia
hahmotusta (tutkija Ari
Jaakola) yhdistettyinä ke-
hittämisprosessien proble-
matiikkaan (tutkija Kimmo
Viljamaa).

Alussa kuultu Viljamaan
esitys käsitteli aiheeseen
liittyvien kehittämisproses-
sien erikoispiirteitä. Tällai-
nen ”kehittämistyön näky-
mätön dynamiikka” edellyt-
tää melko vaativaa ja pitkä-
jänteistä sitoutumista sekä
valmiutta ottamaan vastaan
uutta ja mahdollisesti myös
luopumaan vanhasta. Vil-
jamaan mukaan kehittämis-

työssä on keskeistä löytää
yhteiten intressien keskeiset
sisällöt.
Kysymys ei ole kuitenkaan
ns. konsensuksesta, joka
saattaa johtaa ”pysähtynei-
syyden tilan” jatkumiseen.
    Kehittämistyö on vuoro-
vaikutteista, jännitteistä ja
parhaimmillaan vahvasti
opettava prosessi. Muutos-
ten pelon voittamiseksi ja
turvallisuustarpeiden huo-
mioimiseksi on pystyttävä
konkretisoimaan muutosten
hyödyllisyys. Tämä edellyt-
tää kykyä jakaa kokemuksia
ja arvoja sekä nostattaa uu-
sia mielikuvia ”tulevasta
paremmasta”. Mutta miten
kaikki tämä liittyy Helsingin
seudun tulevaisuuden alue-
kehitykseen? Kehitämistyön
näkymätön dynamiikka on
ihmisten välistä vuorovai-
kutusta. Sitä ei yleensä kir-
jata ylös esimerkiksi raport-
teihin.
   Käytännössä organisaati-
oissa ja yhteisöissä ollaan
kuitenkin riippuvaisia kes-

kenämme toisistamme.
Moniosaaminen ja erilaisten
ratkaisutapojen taidot voi-
daan koota eräänlaiseksi ko-
konaispääomaksi. Siksi ke-
hittämistoiminnassa vaadi-
taan aitoa keskustelua ja
keskinäisen riippuvuuden
ymmärrystä. Näistä ainek-
sista voi syntyä uusia yh-
teistyösuhteita, uusia tapoja
ratkoa ongelmia ja tuottaa
innovaatioita. Juuri tällaisia
taitoja tullaan epäilemättä
tarvitsemaan Helsingin seu-
dun asuntopolitiikan suun-
nanotoissa.

Massamuutosta
laadulliseen muutto-
liikkeeseen

2000-luvun muuttoliike ero-
aa 1900-luvun suurista
maassamuutoista maaseu-
dulta kaupunkeihin. Kau-
pungeista kaupunkeihin ja
kaupunkien sisällä muut-
taminen on tänään keskei-
nen uusi ilmiö.

www.kakeverkko.net

Kun aiemmin muutettiin
esimerkiksi Helsingin pie-
nistä kaupunkiasunnoista
lähiöiden uusilla muka-
vuuksilla varustettuihin ja
tilavimpiin asuntoihin, näyt-
tää tilanne ja siihen liittyvät
mielikuvat tänään hyvin
erilaiselta.

Muuttokierto saattaa alkaa
pohjoisvantaalaisesta opis-
kelija-asunnosta helsinki-
läiseen vuokrayksiöön ja
edelleen eri kokoisiin perhe-
asuntoihin.
Niistä saatetaankin muuttaa
myöhemmin  pääkaupunki-
seudun ns. reuna-alueille
tai kehyskuntien alueille
omakotitaloihin.

Tällaiset muutokset saatta-
vat olla hajautumisensa
vuoksi kortteli- ja hallinto-
perspektiiveistä hankalasti
hahmotettavia.
Vuosina 1991-2000 on kui-
tenkin tapahtunut paljon –
esimerkiksi tänä aikana Hel-
singin seudulle valmistui
noin 100 000 uutta asuntoa.
Väestönkasvun painopiste
on siirtynyt kohti kaupunki-
seudun reuna-alueita. Kun
Helsingin, Espoon ja Van-
taan ydinalueiden väestön
kasvu perustuu seudun ul-

kopuolelta tulevaan tarpee-
seen, Helsingin seudun reu-
na-alueilla tämä kasvu joh-
tuu alueen sisäisistä kasvu-
paineista. Kaupunki kasvaa
sekä sisään- että ulospäin.
Näin Helsinkiä ympäröivä
muu pääkaupunkisetu on
kiinnittymässä entistä vah-
vemmin osaksi koko kau-
punkiseudun ydivyöhykettä.

Pääkaupunkiseudulla
muuttamisen liikevoimat

Väestö- ja asutusrakentees-
sa on tapahtumassa tällä
hetkellä entistä monikerrok-
sisempia – ja usein lupaa
kysymättö-miä – muutoksia.
Vuosina 2001-2010 tullee

vastaavasti tapahtumaan ai-
van uudenlaisia murroksia.
Näitä ovat ainakin
1) halpojen korkojen vaiku-
tus asuntorakentamiseen
ja asunnonvaihtamiseen
sekä
2) tällä ajanjaksolla kasva-
valla volyymilla alkava ul-
komaisen työvoiman rekry-
tointi ja asuttamien vas-
taavine kulttuurisine
vaikutuksineen.

Vaurastumiseen liittyvät te-
kijät ovat vain yksi muutos-

voima yleisen asuntopolitii-
kan odotuksissa: suhteelli-
sesti köyhiä on paljon, rik-
kaita vähän. Suurin osa esi-
merkiksi muuton syistä
kaupungin vuokra-asun-toi-
hin liittyy akuuttiin asun-
nontarpeeseen.
    Tällaisia syitä ovat muun
muassa henkilökohtaiset
kriisit (avioero), irtisanomi-
seen ja sen seurauksiin liit-
tyvät tilanteet (työttömyys,
häädöt) tai asumisen epä-
varmuus. Pelkästään kor-
keat tai nousevat asumis-
kustannukset pääkaupunki-
seudulla saattavat pakottaa
muuttamaan pois entisestä
asunnosta. Kaupunkien ta-
louskriisit ja mahdollisesti
lyhytjänteinen (suhdanne-
suuntautunut tai hallinto-
kaudellinen) tähtäys asun-
topolitiikassa saattavat olla
juuri tällä hetkellä
akuutti ongelma?

Yhteisöllisen ja parlamen-
taarisen päätöksenteon li-
säksi näyttää olevan muo-
toutumassa uusia ulkoisia
vaikutustekijöitä – perintei-
sen asuntoliiketoiminnan
int-ressien lisäksi. Uudet ta-
vat tuottaa asuinympäristö-
jä, markkinoida niitä ja luo-
da asumisen mielikuvia
näyttävät olevan tulossa
myös Suomeen – niin hyväs-
sä kuin pahassa.

Asuinpaikkamielikuvien
takainen todellisuus

Paikallisten asumisaluei-
den ympärille syntyy ajan
kanssa – tai ennakkoluulo-
jen siivittämänä – erilaisia
mielikuvia. Nämä ovat usein
mustavalkoisia kaavamai-
suuksia, jotka helposti alka-
vat elää ja vahvistaa itseään.
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Ulkoapäin asetetut viestin-
ten uutiskynnykset suosivat
hätkähdyttäviä ilmiöitä, jot-
ka tyypillisesti keskittyvät
häiriötekijöihin (vrt. ns. Ja-
komäki-ilmiö). Hitaammat
ja pitkäjänteiset kehittämis-
prosessit eivät ulkopuolista
julkisuutta juuri kiinnosta,
ja siksi mielikuvat kasautu-
vat yleensä yksipuolisen
kaavamaisiksi. Tämä koskee
sekä eliitti- että lähiöasu-
tusalueita. Tällainen lei-
mautuminen vaikuttaa välit-
tömästi esimerkiksi asunto-
jen hintoihin.
    Toisaalta se voi toimia
”vastahankaan myöntei-
sesti” lujittamalla sisäistä
koheesiota ja solidaarisuut-
ta – väärä julkisuus voi olla
hyvä vihollinen.

Laajassa Helsingin vuokra-
taloja ja niiden asumista
koskevassa tutkimuksessa

saatiin esille toisenlaisia nä-
kökulmia. Alhaalta ylöspäin
tai viereltä vierelle -näkö-
kulmat tuottavat erilaisen
kuvan kuin perinteinen yl-
häältä alaspäin tähtäämi-
nen. Tutkimuksen mukaan
yli kolme neljästä viihtyy
nykyisessä asuintalossaan
hyvin tai erittäin hyvin. Mitä
vanhempi talo ja asukas on
sekä vaatimattomampi sosi-
aalinen asema, sitä parem-
min viihdytään. Vanhimmat
talot ovat usein rauhallisia,
sijaitsevat keskeisesti ja hy-
vässä ympäristössä – lisäksi
niiden vuokrataso on edulli-
nen.

Toisaalta lähes viidennes
(18  %) oli kokenut asumis-
ympäristössään ongelmia
paljon tai erittäin paljon (ku-
ten julkinen juopottelu, me-
telöinti yöaikaan tai häirit-
seviä nuorisojengejä). Vaik-

ka vakavia ongelmia oli ha-
vaittu vähän, epäsiisteyteen
ja häiriöihin pitäisi puuttua
asukkaiden viihtyvyyden li-
säämiseksi, ja jotta ongel-
mat eivät riistäytyisi käsistä.
Ongelmia ja häiriöitä eivät
ensisijaisesti aiheuta talot,
asumismuoto tai sosiaalise-
konominen asema, vaan
asunnoissa asuvat ihmiset.
Tulot, koulutus ja sosiaali-
ryhmä eivät juuri vaikuta
häiriöiden esiintymiseen,
kun asukkaiden ja talojen
ikä otetaan huomioon. Lap-
siperheiden ja yksinhuolta-
japerheiden määrän lisään-
tyessä häiriöiden määrä ym-
märrettävästi lisääntyy
jonkin verran. Asukkaiden
ja taloyhteisöjen vanhetessa
häiriöt yleensä vähenevät.
Helsingin kaupungin vuok-
rataloissa asuminen on
yleensä turvallista – omai-
suuteen liittyvää turvatto-
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muutta on jonkin verran
enemmän.

Tärkeää on myös kiinteistö-
yhtiöiden kyky elää arjessa
hyvin asukasvälein, mutta
myös vaikuttaa omilla väli-
neillään turvallisuutta ja
palveluja luoden. Levotto-
mampia tai epäsiistimpiä
kaupungin vuokrataloja on
niin itäisissä kuin läntisissä
kaupunginosissa. Mitään
selvää segregaatiota ei kau-
pungin vuokrataloissa esiin-
ny. Tämä on ehkä mielen-
kiintoisin tutkmustieto suh-
teessa mielikuviin, joissa
itäinen ja läntinen pääkau-
punkiseutu mallinnetaan
enemmän tai vähemmän
kaavamaisesti.

Asumisen suunnanotot
muuttuvassa väestö-
rakenteessa – riskit ja
mahdollisuudet

Väitetään, että asuntopoli-
tiikka on ollut kulttuuri (po-
litiikan)n kivijalka 1900-
luvun jälkipuoliskolta lähti-
en. Tämä pitänee paikkansa
myös nykymaailmassa, jos-
sa on ensinnä asuminen ja
sitten vasta yhteisö – aiem-
minhan asuminen rakentui
yhteisön ympärille ja sen tu-
eksi. Meneillään olevissa
muutoksissa (kuten muut-
tuvat väestö- ja kulttuuri-
rakenteet) ei liene paljon-
kaan valittavissa, ellei koko-
naisvaltaista asuntopolitiik-
kaa löydetä ja suunnata sitä
yhteiskunnan perusinfra-
struktuurin ja synergiaetu-
jen hyväksi. Mitä sirpaloitu-

neemmaksi yhteiskunta pa-
loittuu – etenkin perintei-
sesti homogeenisessa suo-
malaisuudessa – sitä vai-
keammin tällaisia proses-
seja on mahdollista hallita.

Tutkimustietojen perus-
teella kaupunkien järjestä-
mä vuokra-asuminen on
keskeinen osa suomalaisen
hyvinvointiyhteiskunnan
turvaverkkoa. Sen taustalla
on pitkät kokemukset siitä,
että hyvä asuminen on mer-
kittävä osa yhteiskunnan
tuottavaa infrastruktuuria –
enemmällä tavalla kuin ma-
teriaaliset rakennetekjät.
    Sosiaaliset ongelmat ovat
omalla tavallaan näkymättö-
miä tai piilotettuja. Niihin
kiinnitetään vakavaa huo-
miota usein vasta silloin,
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Mitä tehdä kun seminaa-
reissa ja tapaamisissa ei
ennätä rauhassa jutella
asioista ja verkottua mui-
den kanssa?
Erilliset kokoukset ilman
agendaa tuntuvat nekin jär-
jettömiltä. Etenkin kun on
lämmin kesä ja vedet kutsu-
vat.
No, – sitten kootaan tietysti
porukat ja mennään kim-
passa uimaan. Samalla tu-
tustutaan paremmin ja moni
asia nytkähtää muutaman
tuuman eteenpäin. Pääkau-
punkiseudun kaupunginosi-
en kehittäjillä perinne alkoi

jo vuonna 2002 ja jatkui
taas elokuussa.
Irtaantuminen seinien sisäl-
tä uuteen virikkeelliseen
ympäristöön ravistaa muka-
vasti erilaiset rooli-puvut ja
antaa ajatuksillekin mah-
dollisuuden virrata vapaasti.

Uinneissa kerrottiin tarinaa
intialaisista kadunlakaisi-
joista. Pöly vain tuprusi
mutta tulosta ei tahtonut
syntyä. Suomalainen filosofi
meni ihmettelemään asiaa
intialaiselle ystävälleen.
Tämä valisti, etteivät lakaisi-
jat tavoitelleetkaan katujen

puhdistamista. Heistä oli
vain hienoa, että he saivat
olla esillä arvostettuina ka-
dunlakaisijoina. Ehkä tarina
paljasti jotain myös kehittä-
misen ytimestä. Eivätkö ke-
hittäjät kamppaile herkeä-
mättä tällaista tuottamaton-
ta lakaisemista vastaan?
Mutta ehkä filosofimme
kuitenkin lopulta päätyi ro-
manttisen intialais- kauris-
mäkeläisen työn arvostuk-
sen kannalle. Sitä tarina ei
kyllä paljastanut.

Kehittäjät kellumassa

Uidessa voi verkottua mutta kannattaa välttää
verkkoihin sotkeutumista.

kun tilanne on jo karannut
käsistä. Synergiaetujen ja
taloudellisen tuottavuuden
kannalta olisi tärkeää, että
pääkaupunkiseudun asun-
topolitiikan kehittäminen ta-
pahtuisi eri kaupunkien
kohdalla ja kesken tasapai-
noisesti. Tämä ei estä esi-
merkiksi kaupunginosien

profiloitumista omiksi iden-
titeettivyöhykkeikseen, jois-
sa segregaatio- ja ghettoutu-
misuhat saadaan vältetyksi.
Tämän kirjoituksen tausta-
na oleva seminaari kuvaa
tietoisia tai ainakin muutos-
ten hahmottamiseen pyrki-
viä yhteisiä intressejä. Näyt-
tää siltä, että pikku hiljaa on
kyettävä ratkaismaan koko
Suur-Helsingin sedun ja
pääkaupunkiseudun asu-
mis- ja kaupunkipolitiikan
tulevaisuuteen tähtääviä
ratkaisu- tai ainakin sopeu-
tumismalleja. Kuten sano-
taan: mitä isot edellä, sitä
pienet perässä. Uhkana on
kyvyttö-myys kaupunkien ja

hallintorakenteiden välisten
yhteishyötyjen käyttämättä
jättäminen.
   Toisaalta voimavaroina
ovat uusien toimintamallien
aktiivinen kehittäminen yh-
teiskuntarakenteiden eri
tasoilla (alkaen lähiöyhteis-
työstä kaupunkien väliseen
verkostoutumiseen aina par-

lamentaristenten/legitimoi-
tujen yhteistyörakenteiden
kehittämiseen).

8.5. Järjestetyn seminaarin
myönteinen anti oli perus-
taltaan sen ”arkkitehtuuris-
sa”. Siellä kokoontuivat eri
sukupolvet ja erilaiset aihe-
piirin osaamiset: vastaval-
mistuneesta tutkijasta koke-
neeseen kaupunkisuunnit-
telijaan sekä asukasaktivis-
tista kansanedustajaan.
Keskustelu täytti alussa ku-
vattujen (Viljamaa) edellyttä-
mät asialliset ja vuorovai-
kutukselliset edellytykset.
Tulos ei ollut kompromissi
tai konsensus.

Se oli hyvä uudenlaisen kes-
kustelun aloitus ja toivotta-
vasti lähtölaukaus uusille
yhteistyöprosesseille.
Kukaan ei toivonut segre-
gaation tuottamia ghettou-
tumisen riskejä – niistä on jo
liian paljon esimerkkejä
ulkomailta. Sen sijaan asu-
mis- ja kaupunkikulttuuri-

sesti synergisiä, profiloivia
”asuntostrategisia” odotuk-
sia oli ilma sakeana. Niiden
hahmottamisessa ja kehittä-
misessä on hyvä työsarka -
keskustelu on avattu ja
jatkuu.

Tiivistelmä
SEMINAARI
Profiloitumista vai
segrekaatiota
8.5.2003.

www.kakeverkko.net

24 25

www.kakeverkko.net



www.kakeverkko.net

Mikä se on? KaKe on avoin, monitasoinen kehittämisverkosto, jonka
rakentaminen on alkanut syksyllä 2002. KaKe nostaa esiin, tutkii ja
jalostaa pk-seudun paikallisia kumppanuusprojekteja ja innovaatioita,
niissä syntyneitä ”hyviä käytäntöjä”. Kumppanuus on asukkaiden,
järjestöjen, taloyhtiöiden, virkakunnan ja palvelutuottajien yhteistä pa-
nostusta hyvinvointiin ja suoraa vaikuttamista. KaKe on osa pk-seudun
”Osaaminen ja osallisuus”  –kaupunkiohjelmaa.

Mihin KaKe:a tarvitaan? ”Hyvistä käytännöistä” löydetään uusia
työvälineitä ja malleja, joilla voidaan edistää paikallista elinvoimaa
sekä lisätä ymmärrystä alueiden dynamiikasta. Pyörää ei tarvitse
keksiä joka kerta uudelleen, muiden kokemuksia ja yhteyksiä voidaan
hyödyntää. Pk-seutu muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden;
tarvitaan vuorovaikutusta yli hallinnollisten ja kunta rajojen.

Kenelle KaKe on tarkoitettu? Paikallisille projekteille, jotka etsivät
vuorovaikutusta muihin hankkeisiin – ovat valmiita jakamaan koke-
muksiaan ja oppimaan muilta. Suunnittelijoille ja kehittäjille, jotka
hakevat uusia osallistavia työmuotoja ja palvelukonsepteja. Kaupunki-
tutkijoille ja oppilaitoksille, jotka tarvitsevat elävää katu- ja ruohonjuu-
ritason kontaktipintaa, yhteyttä käytännön kehitysprojekteihin. Kaikille
Pelle Pelottomille, joilla on paikallisia innovaatioita.

Miten KaKe-verkosto toimii? KaKe tuottaa seminaareja, teemata-
paamisia ja julkaisuja. Hankkeen viestintäverkosta varataan tilaa
paikallisille projekteille, keskustelulle ja kokemuksille.

Tule mukaan! Avoin verkosto on tekijöidensä näköinen. Tule mukaan
suunnittelemaan ja tekemään seudullista yhteistyötä – paikallisista
lähtökohdista. Ota yhteys hankkeen koordinaattoreihin.

Innovaatiot syntyvät usein rajapinnoilla, odotushorisontit
murskaavissa törmäyksissä!

Oppimisesta elinvoimaa

KaKe

P ä ä k a u p u n k i s e u d u n
Kau p u n g i n o s i e n
Keh i t t ä m i s v e r k o s t o
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KaKe koordinaattorit:

Ari Tolvanen, pääkoordinaattori, Helsinki
puh. 0400 876 433
ari.tolvanen@hel.fi

Leena Kaarna-Oinonen, Vantaa
puh. 040 541 5957

leena.kaarna-oinonen@vantaa.fi

Kyösti Oasmaa, Espoo
puh. 816 25381

kyösti.oasmaa@espoo.fi
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