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Esipuhe

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat käynnistivät yhteisen kaupunkioh-

jelman ”Osaaminen ja osallisuus” vuosiksi 2002-2004. Kaupunkiohjelmalla 

haettiin uusia, innovatiivisia ja vaikuttavia seudullisen yhteistyön kohteita 

ja menetelmiä. Ohjelma toteutti osaltaan pääkaupunkiseudun kaupunkien 

strategioita. Ohjelman perusrahoituksesta vastasivat Helsingin, Espoon, 

Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä sisäasiainministeriö Uudenmaan 

liiton kautta.

Yhtenä 18 hankkeesta ohjelmaan sisällytettiin Pääkaupunkiseudun Kau-

punginosien Kehittämisverkosto KaKe. Sen tavoitteena oli luoda kumppa-

nuuspohjainen toimintamalli, joka tunnistaa alueiden kehittämiseen liittyviä 

keskeisiä teemoja ja innovaatioita, tekee niitä tunnetuksi sekä tutustuttaa 

toisiinsa tähän työhön liittyviä osapuolia: virkamiehiä, tutkijoita, yrityksiä, 

kehittäjiä ja asukasaktivisteja. Valmistelun yhteydessä tutustuttiin eri kau-

punkien alueellisiin toimintamalleihin. Tällöin havaittiin kehittämistarpeiden 

ja ongelmienkin samankaltaisuus. 

Reilussa kahdessa vuodessa hanke tuotti mittavan sarjan tapaamisia erilai-

sista alueellisista teemoista. Vuorovaikutusta tukemaan pystytettiin hankkeel-

le kotisivusto sekä kaksi kertaa vuodessa ilmestynyt KaKe Tiedote -julkaisu.

Myös tämä kirja on osa tätä ”verkostoapparaattia”. Kirjan tekemisestä päätet-

tiin jo prosessin alkuvaiheessa. Teoksemme tavoitteena on:

• kuvata verkoston rakentamisprosessi

• arvioida verkoston aikaansaannoksia ja käyttökelpoisuutta 

seudullisessa yhteistyössä

• luoda silmäys prosessissa esiin nousseisiin keskeisiin 

alueellisen kehittämisen teemoihin

• arvioida alueellisen kehittämisen painopistealueita jatkossa

Kirjassa tiivistetään hankkeen keskeiset oivallukset. Haemme vastausta 

siihen, kuinka alueiden ja kaupunginosien elinvoimaa voidaan lisätä verkos-

toituvassa yhteiskunnassa. Aikana, jolloin resurssien löytäminen edellyttää 

monesti uudenlaista kumppanuutta ja vuorovaikutteisia työvälineitä – niin 

yksittäisillä alueilla kuin koko seudunkin mittakaavassa. Kirjan nimessä 

”neloskierre” viittaa juuri tähän. ”Kolmoiskierteen” eli hallinnon, elinkeino-

elämän ja tutkimuslaitosten yhteistyö vaatii rinnalleen asukkaiden mukaan 
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tuloa alueiden kehittämiseen. Vuorovaikutuksen syventäminen on myös jat-

kuvan oppimisen paikka toimijoille. Erityinen haaste kumppanuus on kau-

punkien sektoroituneelle hallinnolle. Alueiden kehittäminen kun on usein 

kokonaisvaltaista  suunnittelua ja yhteisen  näkemyksen etsintää. 

Kirja jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan ja arvioi-

daan itse ”apparaattia” - Kaupunginosien Kehittämisverkosto KaKea. KaKen 

ohjausryhmän puheenjohtaja, erityissuunnittelija Hannu Kurki ja hankkeen 

pääkoordinaattori suunnittelija Ari Tolvanen valottavat verkoston rakentu-

mista vaiheittain sekä tähän liittyvää problematiikkaa. Verkoston syntyyn 

vaikuttaneita tekijöitä jäljitetään aina 1990-luvun alusta saakka, ja pohdi-

taan yleisemminkin projekteja seutuyhteistyön mahdollisina välineinä. Kau-

punkiohjelman projektipäällikkö Marko Karvinen keskittyy kaupunkipolitiik-

kaan ja seutuyhteistyöhön sekä asemoi KaKen tähän taustaan. Hankkeen 

itsearvioinnissa konsulttina toiminut Yrjö Laasanen Hybrinex ry:stä vetää 

yhteen hankkeen aikaansaannoksia. 

Kirjan toisessa osassa saavat puheenvuoron tutkijat ja kehittäjät, jotka nosta-

vat esiin kaupunginosien elinvoiman kasvattamiseen liittyviä keskeisiä teemo-

ja ja edellytyksiä. Aiheet sivuavat muun muassa kumppanuutta, lähitaloutta, 

vaikutusmahdollisuuksia, paikallisviestintää ja paikkojen olemusta. Kirjoitta-

jat ovat olleet tavalla tai toisella mukana prosessissa, kuka puhujana tapaami-

sissa kuka taas paikallisena toimijana – useimmiten monissa rooleissa. 

Jani Päivänen pureutuu KaKe -hankkeen keskeiseen teoreettis-operationaa-

liseen käsitteeseen, kollektiiviseen älyyn. Kollektiivinen äly on rakentavien 

kykyjen yhteistä hyödyntämistä. Se määrittyy alueella ilmenevien yhteisten 

kontekstien, tietojen, dokumenttien ja toimijoiden roolituksen kautta. Kyse 

on asioiden välisten suhteiden ymmärtämisestä, yhteisten tavoitteiden luo-

misesta ja mahdollisuuksien havaitsemisesta. Näin se muodostaa paikallisen 

kommunikaatiorakenteen perustan.

Hannu Kurjen lähitalouden määritelmä antaa pohjan paikallisten ”ravinto-

ketjujen” ymmärtämiselle. Asuinalue on tässä järjestelmä, jossa eri toimijat 

vaikuttavat alueen kehitykseen omista lähtökohdistaan ja omilla tavoillaan. 

Järjestelmän mallintamisen päämääränä on ymmärtää, miten alue toimii 

taloudellisena kokonaisuutena. Viimekätisenä tavoitteena on luoda sellaisia 

rakenteita, jotka edistävät alueen positiivista kehitystä, yhteisessä kansakäy-

misessä määrittyvää ”yhteistä hyvää”.



6 ARI TOLVANEN 7ESIPUHE

Kimmo Salmisen artikkelissa viestinnän innovaatiot ja verkkoviestintä asete-

taan paikallisen kehittämisprosessin käyttöön. Viestinnässä tapahtunut mo-

nisuuntaistuminen antaa paikallislähtöiselle viestinnälle entistä enemmän 

toimintamahdollisuuksia. Monet paikallisviestinnän innovaatiot ovat synty-

neet, kun paikalliset tarpeet ja luovuus on voitu kanavoida uusien teknisten 

ratkaisujen kautta. Innovatiivisia esimerkkejä on monenlaisia, blogeista ja 

wikeistä korttelistudioihin ja päätoimittajarinkeihin.

Janne Orava käsittelee artikkelissaan langattomien tietoliikenneverkkojen 

tekniikkaa ja mahdollisuuksia paikallisen kehittämistyön tukena. Nopea ke-

hitys on johtanut monien teknologioiden suhteen muna/kana-asetelmaan: 

käyttäjät eivät osta uusia teknologioita hyödyntäviä laitteita, koska seuraavat 

teknologiat ovat jo näköpiirissä, ja vastaavasti operaattorien investoinnit jää-

vät tekemättä loppukäyttäjien puuttuessa.

Mikko Virkamäki ei vain visioi epärealistisesti turvallisemmasta pääkaupun-

kiseudusta – hän myös esittää, miten visio voidaan toteuttaa. YKS-projek-

tissa turvallisuuden tunteen kasvu lähtee niin ympäristön parannuksista, 

kommunikaation kehittämisestä kuin tilanteen seurannastakin. Safety-toi-

minnaksi nimetty asukaslähtöinen malli on käytössä jo kymmenillä alueilla.

Maija Sipilä kartoittaa artikkelissaan kaupunginosien näkemyksiä itses-

tään. SWOT-analyysien tulokset ovat tekijöidensä näköisiä. Tulokset ja itse 

menetelmän itsearviot sekä antavat aineksia jatkokehittelylle että osoittavat 

menetelmän olevan oiva väline strategiseen pohjatyöhön myös kaupunginosi-

en tasolla. Mutta mitkä lienevätkään kunkin kaupunginosan ominaisuudet, 

entä mistä puhutaan kaikkialla?

Kyösti Oasmaa ja Ari Tolvanen tuovat artikkelissaan esiin Espoon alueke-

hittämisen malleja ja paikallistavat ne suhteessa KaKe -hankkeen tärkeim-

miksi nousseisiin teemoihin. Kumppanuuden ja paikallisen mobilisoitumi-

sen uudelleen muotoutumisessa ja asukasaktiivisuuden nousussa voidaan 

nähdä henkäyksiä 1960-luvun innovaatioista. Katse on kuitenkin eteenpäin 

– erityisesti rakenteiden tunnistaminen antaa viitteitä, jopa muotoja tuleville 

hankkeille ja uusien konseptien kehittelylle. 

Anne Luomala tarttuu artikkelissaan kunnallisen päätöksenteon retoriik-

kaan – eikä näe retoriikkaa vain harmittomana puheena, vaan kehittämi-

sorientoituneen kunnallispoliittisen kamppailun keskeisenä vallankäytön 

välineenä. Puhe ”innovaatioista” ja ”kehittämisestä” on paitsi uutuuksien 

esittelyä ja operationalisointiin osoittamista, yhä enemmän myös pyrkimyk-

siä yleisemmin symboloivaa imagon ja yhteisöllisyyden rakentamista.
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Panu Lehtovuoren artikkeli maalaa eteemme kuvan Helsingin metropolialu-

eesta suhteessa kaupunkikehityksen kansainvälisiin historiallisiin virtoihin. 

Onko tällä tavoin nähdyllä kaupungilla tulevaisuutta? Vaihtoehtoinen visio 

voisi olla identiteettiytimien ja vapaiden vyöhykkeiden kautta hahmonsa 

saava metropoli, jossa urbaanin elämän ainutlaatuiset rikkaudet jalostuvat 

menestykseksi mahdollistavissa luovissa ytimissä.

Aija Staffansin ajatukset ovat Samuli Lehtosen laatiman haastattelun kes-

kiössä. Haastattelussa käsitellään niin Staffansin omaa uraa kuin tänä päi-

vänä tärkeitä paikallisuuksista alkunsa saavia suunnittelun ja osallistumisen 

teemoja. Monia asioita on kokeiltu ja tutkittu Helsingissäkin, mutta etsittäessä 

hyviä toimintamalleja on katseita syytä kohdistaa myös muualle. Vahvistuvan 

seutuyhteistyön ja elävän paikallisverkoston ansiosta Helsingin seudulla on 

nyt otollinen hetki lähteä ratkomaan vielä avoinna olevia kysymyksiä.
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Toivottavasti kirjoituksista välittyvät viimeisimmät aluetyön oivallukset ja nä-

köalat. KaKe –prosessin parasta antia onkin ollut vuorovaikutus ajattelevien 

ja aktiivisten toimijoiden kesken. Ehkä senkin voi aistia sivuilta. 

KaKe -hankkeen toimintasäde oli 360 astetta, mitään sektoreita ei periaat-

teessa jätetty ulkopuolelle. Projekti oli eräänlainen harava, jolla kammattiin 

kenttää ja etsittiin kiinnostavia käytäntöjä ja lähestymiskulmia. Käynnistys-

vaiheessa oli vain hataraa seudullista ymmärrystä ja tietoa mitä ”rajan taka-

na” alueilla tapahtuu. Liikkeelle lähtö oli kuin jään kokeilua kepillä ja reittien 

etsintää. Tuntui melkein yllätykseltä, että kaikkialla kehittämistarpeet viittoi-

vatkin samoihin suuntiin.

Monitasoisen verkoston rakentamiseen osallistui myös mitä erilaisimpia 

toimijoita: virkakuntaa, kehittäjiä, asukasaktiiveja, tutkijoita, opettajia jne. 

Lähtökohtaisesti ei asetettu varsinaista fokusta, josta maailmaa olisi tarkas-

teltu tai yritetty muuttaa, vaan sitä haettiin mahdollisuuksien ja teemojen 

kirjosta. Asetelma ei voi olla heijastumatta myös tähän teokseen. Teemat 

ja kirjoittamistyylit vellovat laajalla skaalalla. Mutta tällaista oli elämä itse 

hankkeessakin: kiinnostavien kontaktien ja aiheiden loputonta metsästystä, 

oivalluksia intressien ja aiheiden yllättävästä yhteen kietoutumisesta.

Lopuksi yritämme osaltamme vastata kysymykseen mikä alueiden kehittämi-

sessä on olennaista ja millaista kulttuuria se edellyttää. Olemme myös poh-

tineet kuinka syntynyttä verkostoa voisi hyödyntää jatkossa. Erityisen haas-

tavaksi asian tekee kaupunkien hallintojen erilaisuus. Kaikkeen ei vastausta 

ole, mutta jostain pureskelun on alettava. Emme usko jähmeisiin malleihin, 

jotka voitaisiin ottaa käyttöön kaikkialla. Paikat, tilanteet ja toimijat ovat aina 

erilaisia. Yritämme pikemminkin tuoda kirjassa esiin tiivistettyjä kokemuk-

sia, joita prosessimme aikana on kertynyt. 

Ari Tolvanen, pääkoordinaattori 
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Traditiot ja KaKe-verkoston 
rakentaminen
Kaupunginosien Kehittämisverkoston tavoitteena on ollut luoda toiminta-

malli, joka tunnistaa alueiden kehittämiseen liittyviä keskeisiä teemoja, nii-

hin liittyviä innovaatioita ja tekee niitä tunnetuksi sekä verkottaa alueiden 

kehittämiseen liittyviä osapuolia kuten kehittäjiä, tutkijoita, virkamiehiä ja 

asukasaktiiveja – sekä yrityksiä. Projektin ohjausryhmässä olivat edustettui-

na  Helsinki, Espoo ja Vantaa, Helsingin ja Espoon kaupunginosayhdistysten 

keskusjärjestöt sekä YTV. Toiminta-apparaatin luominen on ollut keskeinen 

osa kehittämisverkoston innovatiivista toimintaa.

Projektin synty

Projektitasolla neuvottelut kaupunkiohjelmasta käynnistyivät loppuvuodesta 

2000. Valittavina teema-alueina eli ”koreina” projektien ideoijille olivat 

• Huippuosaamisen ja monipuolisen tietopääoman 

vahvistaminen 

• Oppiva kaupunkiseutu - kaupunkilaisten yksilöllisen 

osaamisen vahvistaminen yhteisöllisin keinoin 

• Osallisuuden ja sosiaalisen eheyden vahvistaminen

Alkuvaiheessa Helsingin kulttuuriasiainkeskuksen kaupunkikulttuu-

riyksikön, Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton Helkan ja Vantaan 

edustajat kehittivät kukin omaa projektiaan. Helkan alkuperäinen idea liit-

tyi teemaan Oppivat kaupunginosat –teemaan ja sen oli määrä olla kakkos-

korissa. Kaupunkiohjelma ohjausryhmä päätti, että kolmen erillisen hank-

keen kehittäjät laitetaan valmistelemaan yhtä hanketta. Valmisteluresurssit 

yhdistettiin ja keskityttiin kaupunginosien kehittämisverkoston luomiseen. 

Projektin suunnittelussa yhdistyi useita traditiota eli kaupunkikulttuu-

riyksikön Suburbs Up –seminaarisarja, Helkan toiminta ja Maunulassa 

kehitetty aluefoorumimalli sekä valtakunnallisessa lähiöprojektissa 1998-

2001 Kuntaliitossa sovellettu lähiöverkostotraditio. Kuntaliiton Lähiöver-

kostolla oli omat kotisivunsa, oma Lähiöverkosto-lehti sekä lähiökehittäjien 

TEKSTI:  HANNU KURKI /  SYVENTÄVÄT NÄKÖKULMAT: ARI TOLVANEN
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seminaaritapaamisia. Lähiöverkosto tuotti myös kirjan: Lähiö ABC lähiötyön 

parhaimmista käytännöistä vuonna 1999. Vantaan Hybrinex ry:n kautta pro-

jektiin kytkeytyi Vantaalla harjoitettu lähiöprojekti- ja arviointiosaaminen.

Projektin nimeksi valikoitui Oppimisesta elinvoimaa - Kaupunginosien Kehit-

tämisverkosto, joka lyhentyi KaKe-verkoksi. KaKe kuului kaupunkiohjelman 

kolmoskoriin, jonka teema oli ”osallisuuden ja sosiaalisen eheyden vahvis-

taminen”.

KaKen vuorovaikutusjärjestelmän rakentaminen

KaKe-verkon toimintatavoiksi muodostuivat käytännönläheiset teemasemi-

naarit, teoreettispainotteiset koko päivän seminaarit, seminaaritoimintaa 

dokumentoiva lehti ja nopean viestinnän KaKe-verkon kotisivut. Seminaari-

toiminta saatiin käyntiin lokakuussa 2002. KaKe-verkon kotisivusto otettiin 

käyttöön keväällä 2003. Kotisivuilla ilmoitettiin ja uutisoitiin seminaareista, 

sinne dokumentoitiin innovaatioita sekä tallennettiin prosessiin kulkua. 

KaKe-verkon sivuille ei kuitenkaan syntynyt toivottua keskustelua. Käyttä-

jien olisi pitänyt itse soveltaa keskustelupalstaa oman sisäisen keskustelun 

välineenä eikä kohdentaa sitä jollekin anonyymille kaupunginosa-aktiiville. 

Ensimmäinen lehti KaKe Tiedote ilmestyi toukokuussa 2003. Lehden graafi-

nen ulkoasu oli vielä vaatimaton, mutta numero numerolta opittiin paranta-

Kuva 1. KaKe-apparaatti: kotisivut, seminaarit, lehti ja kirja
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Aluetyö Helsingissä 1990-luvulla

1990-luvun alun lama aiheutti organisatorisia muutoksia virastojen alueellisessa 

toiminnassa Helsingissä. 1980- luvulla yleistyneet ja virkeästi toimineet paikalliset 

virkamiestyöryhmät alkoivat näivettyä nopeasti, kun virastot tulosjohtamisen hen-

gessä alkoivat keskittyä omiin ydintehtäviinsä. Kulttuuriasiainkeskukseen (Kulke) 

oli sen perustamisen (1979) yhteydessä sisällytetty aluetyöstä vastaava kulttuu-

risihteeri. Aluetyön status alkoi kuitenkin laskea Kulkessa jo 1980-luvulla, ja se 

jäi viraston strategiassa ohjelmatoiminnan jalkoihin. Aluetyötä hoiti 1990-luvulla 

kolme kulttuuriohjaajaa, joskin vielä 1980 ja 1990 –lukujen vaihteessa eläteltiin 

toiveita kattavammasta aluetyöntekijöiden verkostosta. Lisäksi Nuorisoasiain-

keskus lopetti aluetyöntekijäverkostonsa, joka käytännössä oli pitkälti vastannut 

virkamiesyhteistyöstä. Alueellinen työtapa vajosi koomaan, ja tätä säesti myös 

asukastoiminnan hiljentyminen. 

Koska entiset verkostot olivat sirpaloituneet, syntyi alueellisesta kehittämisestä 

edelleen kiinnostuneissa tarve löytää uusia työmuotoja. Vuonna 1995 syntyi Sub-

urbs Up –konsepti, jonka vetovastuu oli yksittäisillä kulttuuri- ja nuorisoasiainkes-

kuksen työntekijöillä. Konseptin toimintamuotona olivat pari kertaa vuodessa ajan-

kohtaisista aiheista järjestetyt seminaarit ja Stadin Kansa -verkkolehti. Käsitellyt 

teemat liittyivät pitkälti kaupunkikulttuuriin, kulttuurin sosiaalisiin vaikutuksiin, 

lähiöiden kehittämiseen ja uuteen viestintätekniikkaan. 

Vaikka prosessi avasikin uusia näkökulmia alueisiin ja perusteli kumppanuudesta 

kumpuavaa toimintaa ylätason ohjauksen sijaan, ei tätä ajattelua tukevia organi-

satorisia muutoksia saatu virastomaailmassa aikaiseksi. Pieni toive itsenäisestä 

kaupunkikulttuuriyksiköstä virisi, kun kulttuurivuoden innoittama aluetyöntekijät 

koottiin yhteen toimipisteeseen. Itsenäistä asemaa se ei kuitenkaan saanut.

Osana laajempaa kaupunkipolitiikkaa kaupunkiorganisaatio tunsi kyllä kasvavaa 

huolta alueellisesta segregaatiosta ja sosiaalisesta eriarvoistumisesta. Vuosi 2000 

nimettiinkin kumppanuuden teemavuodeksi. Käsite ymmärrettiin lähinnä virasto-

jen keskinäiseksi yhteistyöksi sekä vuorovaikutukseksi kolmannen sektorin kans-

sa. Yritysmaailma jäi toistaiseksi ulkopuolelle.

Jälkikäteen ajatellen ja nykyisten KaKe-kokemusten jälkeen voimme paremmin 

ehkä nähdä Suburbs Up –prosessin kriittiset pisteet ja kehittymisen esteet. Syitä 

löytyy niin sisäisiä kuin ulkoisiakin:

• prosessin tuottama puhunta ei ehkä kieleltään ja hahmotuksen 
keskeneräisyydellään ollut vielä riittävän vakuuttavaa (sisäinen syy)

• virastot eivät osanneet traditioidensa ja tiukan sektorijaon seurauksena 
ajatella alueellisesti ja verkostomaisesti

• keskusorganisaatio halusi tukeutua alueilla perinteisempiin 
kehittämisformaatteihin 

• prosessin ylläpitäjien näkemykset ydinteemoista ja prosessin eteenpäin 

viemisestä alkoivat loppuaikoina hajaantua (sisäinen syy)
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maan sekä ulkoasua että sisällön tuottamista. Projektin aikana lehtiä ilmestyi 

neljä kappaletta. Viides lehti ilmestyi vielä postuumisti toukokuussa 2005. 

Loppukeväästä 2004 alettiin tarkemmin suunnitella KaKe-kirjaa, johon koot-

taisiin keskeiset projektin tulokset. Tavoitteena oli dokumentoida projektin 

aikana esillä olleita näkökulmia sekä luodata tulevia kehittämistarpeita. 

Kirjan teko alkoi elokuussa 2004 ja ensimmäinen kirjan tekijöiden yhteinen 

suunnittelutilaisuus oli syyskuussa 2004. Kirjan tekeminen oli haastava pro-

sessi projektin vetäjille, koska tällaisesta prosessista ei ollut aiempaa oma-

kohtaista kokemusta.

Prosessin kulku

Ensimmäiset seminaarit järjestettiin menneiden aikojen asumiseen ja asuin-

alueiden kehittämiseen liittyvistä innovaatioista. Vuosaaressa järjestettiin 

lokakuussa 2002 iltaseminaari maisteri Martti Ilveskorven ja Asuntosäästä-

jät ry:n toiminnasta. Asuntosäästäjät ry. rakennutti Vuosaaren ja Vuosaaren 

Kuva 2. KaKe-polku. Kunkin lukukauden jälkeen tulkitaan tilannetta ja suunnitellaan seu-

raavan jakson teemoja. Tähdet ovat teoreettispainotteisia seminaareja ja  neliöt teematapaa-

misia
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sillan. Asuntosäästäjät ry:n rakentamien asuntojen hintataso oli jopa puolet 

Arava-talojen asuntojen hinnasta. Ilveskorpi panosti myös alueen sosiaali-

seen toimintaan ja perusti Vuosaareen lehden ja urheiluseuran. Maisteri Il-

veskorpi ja Asuntosäästäjät ry oli klassinen esimerkki innovatiivisuudesta ja 

toimi tavallaan sosiaalisen innovaatioiden teeman mallintajana.

Vuosaaren 1960-luvun alun asumisinnovaation esittelyä seurasi Vantaan 

Koivukylä ja Koivukylän huollon toiminta alueellisen kehittämisen edistäjä-

nä. Koivukylä edusti 1970-luvun rakentamista.  Syksyllä 2002 järjestettiin 

myös Espoon osallisuusseminaari, jossa esiteltiin Espoon, Vantaan, Turun ja 

Oulun osallisuusmalleja.

Vuosi 2002 päättyi ensimmäiseen teoriapainotteiseen seminaariin, joka pi-

dettiin joulukuussa 2002 Villa Kivessä. Seminaarin nimenä oli ”Paikan ideaa 

etsimässä” ja alaotsikkona ”Metropolisoituminen eriyttää kaupunkirakennet-

ta”. Seminaarin pääpuhujan oli professori Reijo Miettinen, joka kertoi toi-

mijaverkkoteoriasta. Ideana oli valottaa innovaatioiden syntyä ranskalaisen 

Bruno Latourin kehittämän toimijaverkkoteorian pohjalta. 

Samassa tilaisuudessa tutkija Timo Cantell esitteli Peter Hallin kirjan Cities 

in Civilization, jossa on esitetty innovatiivisten kaupunkien syntyä. Seminaari 

sai erittäin myönteisen vastaanoton, mutta oli niitäkin jotka pitivät seminaa-

rin esitelmiä liian teoreettisina ja kritisoivat, että osallistujat eivät päässeet 

keskenään olemaan vuorovaikutuksessa kuten tekemään ryhmätöitä. KaKe-

hanke oli kuitenkin lähtenyt liikkeelle. Ensimmäiseen seminaariin oli kuiten-

kin saatu suuri joukko virkamiehiä, tutkijoita ja kaupunginosatoimijoita.

Keväällä 2003 jatkettiin muun muassa kaupunginosien profiloitumisteeman 

käsittelyä. Samoihin aikoihin oli syntynyt keskustelua Mari Vaattovaaran ja 

Henrik Lönnqvistin kirjoittamasta keskustelualoitteesta Helsingin asuntopo-

litiikka seudullisessa viitekehyksessä  - tarvitaanko asunto- ja kaavoituspoli-

tiikan uudelleenarviointia?. Samassa seminaarissa esiteltiin lisäksi Richard 

Floridan kirja The Rise of the Creative Class, joka käsitteli kaupunkien veto-

voimateemaa ”luovan luokan” sekä yritysten sijoittumisen kannalta.

Syksyllä 2003 jatkettiin projektin ulkopuolelta tulleiden teemojen käsittelyl-

lä. Toinen liittyi Helsingin uusien alueiden kaavoitusprosessissa syntyvien 

yhteiskerhotilojen hallinnointiin ja toinen koetun rikostuvallisuuden kehittä-

miseen asuinalueilla.
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Vuonna 2004 jatkettiin tilateemaa käsittelemällä kulttuuritiloja. Tapaamisissa 

esiteltiin Espoon kulttuuritilakonsepteja, Vantaan Lumoa sekä Helsingin van-

haan, jopa historialliseen rakennuskantaan sidottuja kulttuuritilaratkaisuja. 

Keväällä 2004 esille nousivat myös lähitalous- ja ansaintalogiikkateemat. 

Loppukeväästä 2004 alettiin miettiä projektin päättämistä. Tällöin pohdittiin 

kahta asiaa: 1) miten dokumentoida projektin tulokset ja suorittaa projektin 

arviointi sekä 2) miten hyödyntää syntynyttä osaamista sekä miten jatkaa hy-

vin käynnistynyttä prosessia seuraavassa kaupunkiohjelmassa ja fokusoida 

pääkaupunkiseudun kehittämisen kannalta strategisiin asioihin. 

Erilaisia toimintakulttuureja ja projektin 
toimintatapojen kyseenalaistamista

Alkuvaiheen keskeisenä vaikeutena oli tehdä rahoittajatahoille ymmärret-

täväksi projektin prosessimaista toimintamallia sekä sen tuottamaa hyö-

tyä. Projektinhan ei itse ollut tarkoitus kehittää mitään uutta konkreettista 

tuotetta tai toimintakäytäntöä kuntien hallintokunnille. Projektin vaikutus-

keinoina olivat tärkeiden teemojen ja niihin liittyvien innovaatioiden sekä 

Kuva 3. KaKen intressipeli. Kunnat voivat ehdottaa projektille asuinalueiden kehittämiseen 

liittyviä teemoja, alueita tai henkilöitä

Asuinalueiden kehittämiseen 
liittyvät intressit

Teemat:

Osallistuminen

Alueiden internetsivut

Laajakaista

Rikosturvallisuus

Taantuneet alueet

Aluerakentaminen

Kokoontumis- ja 
kulttuuritilat

Alueiden palvelut

Alueiden 
vetovoima

Lähitalous

Kiinnostavat aluekehityskohteet:

INNOVAATIOT

Verkosto:
toimijat,
yhteistyö,
innovaatioiden 
siirto

Espoo Helsinki Vantaa

Mikkola,
Hakunila ...

Espoon keskusta,
Suurpelto, 

Leppävaara

Arabianranta, 
Maunula ...
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keskeisten vaikuttavien osapuolten tunnistaminen, seminaaritapahtumien 

järjestäminen ja viestintäjärjestelmän rakentaminen.

Kaupunginosatoimijoita, erityisesti helkalaisia mutta myös virkamiehiä vai-

vasi seminaarien teoreettisuus. Kaupunkeja puolestaan hämmensi konkreet-

tisten muutostavoitteiden puute, kaupungin ulkopuolisten toimijoiden rooli 

seminaareissa sekä ilmeisesti myös esitysten Helsinki-keskeisyys. 

Kysymys projektin toimintatavoista nousi esille erityisesti KaKe-verkon toi-

mijoiden tapaamisessa joulukuussa 2003. Näin prosessin ymmärtämisen 

ongelma sai konkreettisen muodon, ja asiaan pystyttiin hakemaan ratkaisua. 

Ratkaisuna oli mallintaa, miten eri kuntien intressit voivat toteutuvat pro-

jektissa. Malli (kuva 3) esiteltiin espoolaisille maaliskuussa 2003 projektin 

vetäjän ja johtoryhmän puheenjohtajan vieraillessa Espoon keskuksessa 

kartoittamassa Espoon intressejä.

KaKen toimintamallissa kunnat vaikuttavat prosessiin tuomalla esiin haluami-

ansa teema-alueita sekä kiinnostavia (asuin)alueita, joita halutaan mukaan 

tarkasteluun. Espoosta esille nousivat Espoon keskusta sekä Leppävaaran 

keskustan kehittäminen. Vantaalta ovat nousseet esille Koivukylä ja Mikkola. 

Näin KaKen teemoiksi tiivistyivät osallisuus, alueiden kotisivut, tietoverkot, 

alueiden vetovoima ja segregaatiokehitys, rikosturvallisuus, asukastilat, kult-

tuuritilat, lähitalous ja alueiden oppimisprosessi (ks. kuvat 1 ja 3).

Mukaan kytketyt verkostot

KaKessa verkostoituminen tapahtui pääasiassa kahta kautta. Toiminnan yti-

men muodostivat hankkeen pääkoordinaattori, markkinoija ja ohjausryhmän 

puheenjohtaja. Seuraava taso oli hankkeen ohjausryhmä ja kuntien koor-

dinaattorit. Seminaarien luennoitsijat muodostivat hankkeen innovatiivisen 

verkoston. Seminaarien osallistujat olivat toinen laajempi mutta satunnai-

sempi verkosto, josta tosin nousi esiin uusia aktiivisia toimijoita. 

Nettisivut eivät suoranaisesti auttaneet verkostoitumisessa, mutta ne olivat 

korvaamaton apu tiedottamisessa eli verkoston ylläpidossa. Seminaarikutsut 

lähetettiin sähköpostitse. Tässä käytettiin paitsi projektin omia sähköpos-

tilistoja myös Helkan, kaupunkitutkijoiden Stadi-listaa, Teknillisen korkea-

koulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK) 

a-forumia sekä Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Helsingin seudun posti-

tuslistoja. Lisäksi esim. Helka tiedotti omilla sivuillaan KaKen seminaareista. 
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Vastaavasti KaKe tiedotti muista asuinalueiden kehittämiseen liittyvistä kiin-

nostavista seminaareista. Kuntien suhteen tiedotusyhteistyö oli vaikeampaa. 

Projekti ei löytänyt paikkaa kuntien omilta kotisivuilta. 

Kiinnostavia verkostoja syntyi projektin aikana yrityspuolelle. Yritykset kyt-

keytyivät mukaan asuinalueiden viestinnän sekä viestintään liittyvien tie-

toverkkojen kehittämisen kautta. Asuinalueiden digitaalisesta viestinnästä 

muodostuikin projektin keskeisin teema. 

KaKessa hyödynnettiin tutkijoiden postituslistoja ja tutkijat olivatkin run-

saslukuisesti edustettuina seminaareissa. Tutkijoille KaKe-hanke oli paikka 

päästä esittelemään tutkimustyötään, luoda kontakteja, ja tätä kautta syn-

nyttää osaamiselleen kysyntää. Joulukuun 2003 seminaarissa oli peräti neljä 

väitöskirjantekijää esittelemässä aihettaan. Tutkijoiden kesken syntyi näin 

myös tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.

YKS-projektin vetäjä Mikko Virkamäki on kehittänyt asuinalueiden koetun 

rikosturvallisuuden parantamiseen liittyviä toimintamalleja. KaKen kautta 

YKS-hankkeessa kehitetyille ns. yhteisölliseen rikostentorjuntaan perustu-

ville menettelytavoille syntyi kysyntää sekä Espoossa että Vantaalla.

Digitaalisesta viestinnästä strateginen 
kehittämisteema

Keskeinen teema projektissa oli alusta alkaen asuinalueiden kotisivut ja pai-

kallisverkot. Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto ja Helka ovat tehneet 

asiassa uraa uurtavaa työtä Kotikatu-projektissa vuodesta 1997 alkaen. 

Helsingin kaupunki on tukenut taloudellisesti Kotikatu-toimintaa, jonka 

puitteissa on syntynyt laaja kotisivujen kehittäjien verkosto. Vantaalla kunta 

on ollut kehittämässä Koivukylän alueella Nettilä-sivustoa, joka sisällön tuo-

tanto ja hallinta on virkamiesten vastuulla. Espoossa monilla asuinalueille 

kuten Keski-Espoo-seuralla on omat sivustonsa. Espoon kaupunki on pyrki-

nyt kehittämään nettiosallisuusteemaa.

Keväällä 2003 ryhdyttiin internet-teemaa keskusteluttamaan laajemmin kun 

kumppaneiksi saatiin Sitran Kärkiverkosto ja eräitä kaupallisia toimijoita. 

Teema laajeni laajakaista- sekä WLAN-verkkoihin. Laajakaistateema oli nous-

sut esille Nettimaunula-projektin (2001-2003) HomePNA-tekniikkaan perus-

tuvien halpojen laajakaistakokeilujen kautta. Laajakaistateemaan palattiin 

Arabianrannan tietoverkon esittelyssä 10/2003 sekä 3/2004 Lankaa ja mo-
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biilia –tilaisuudessa, jossa esiteltiin Vantaan Energian WLAN-verkkosuunni-

telmia sekä digi-TV:n käyttömahdollisuuksia alueellisessa viestinnässä.

Taideteollisen korkeakoulun professori Jarmo Suominen oli puhumassa 

Maunulan kesäseminaarissa kesäkuussa 2003 mobiiliteknologian mahdol-

lisuuksista. Syksyllä 2003 valmisteltiin pääkaupunkiseudulla kahta mobii-

liteknologian kehittämiseen liittyvää EU-hankehakemusta (MIE/SIE, Intel-

cities). Molemmissa hankkeissa Nokia, Taideteollisen korkeakoulun Future 

Home-instituutti ja Helsingin kaupunkina olivat osapuolina. Näissä projek-

teissa nousivat ”Test Bed” ja ”Living Lab” käsitteet esille. Käsitteillä tarkoite-

taan uuden viestintäteknologian testialustoja tai –alueita. Nokian edustaja 

saatiin mukaan kevään 2004 seminaariin esittelemään viestintätekniikassa 

tapahtuvia muutoksia. 

Keskustelun puitteissa alettiin vähitellen ymmärtää viestintäteknologiayritys-

ten tarvetta löytää sopivia pilottialueita uuden teknologioiden testaamiseen. 

Testaaminen edellytti yritysten, kuntien, yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä 

alueen toimijoiden kumppanuuksia. Kehityshankkeita rahoitettiin EU-rahoi-

tuksella. Tällaisissa hankkeissa ongelmaksi muodostuu, miten kumppanuuk-

sia hallitaan, miten kehittämistoiminnan arviointi ja tutkimus kytketään osak-

si pilottikohteita, sekä mitä toiminnalle tapahtuu projektin päätyttyä.

Arabianranta nähtiin yhtenä uuden teknologian pilottialueista. Nettimaunula 

edusti alueen sosiaalisten innovaatioiden testialustaa. Uusiksi pilottikohteik-

si ovat muodostumassa kaavoitusvaiheessa olevat Espoon Suurpelto ja Tam-

pereen Vuores. Lisäksi Tampereella, Turussa ja Oulussa on käynnissä kiin-

nostavia WLAN-hankkeita. Keskeinen ongelma näyttää olevan, miten kunnis-

sa organisoidutaan toteuttamaan näitä hankkeita. Esteinä ovat perinteinen 

hallintokuntajako ja hallintokuntien toimintakulttuurit.

Kokoavaksi teemaksi lähitalous

Alkukeväästä 2004 alkoi hahmottua tärkeäksi teemaksi asuinalueiden ja nii-

den liikekeskustojen talous. Käytetyn käsitteen ”lähitalouden” kautta voitiin 

kytkeä yhteen keskusteluja alueiden vetovoimasta, paikallisista liikekeskuk-

sista, kulttuuri- ja asukastiloista, rikollisuuden aiheuttamista kustannuksis-

ta, uuden yritystoiminnan edistämisestä,  työllistämisestä ja osallisuudesta 

sekä innovatiivisuudesta.
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Toukokuussa 2004 järjestettiin seminaari ”Lähitaloudesta elinvoimaa” Suomen 

Liikemiesten Kauppaopistossa. Seminaarissa rajoituttiin lähinnä miettimään 

miten kehittämisprojekteista syntyy itsensä rahoittavaa kaupallista toimintaa. 

Lähitalous nähtiin kokoavana teemana, jonka kautta pirstoutunutta alueiden 

kehittämiseen liittyvää teemakenttää voidaan tarkastella yhdenmukaisesta 

näkökulmasta (kuten kuntien budjetissa tehdään). Tätä kautta uskotaan 

aluenäkökulmalle luotavan painoarvoa, jota siltä tähän asti on puuttunut 

kuntien poliittisessa agendassa. Lähitalous-ajattelun avulla alueen talous 

ymmärretään systeemisesti. Asuinalue muodostuu alasysteemeistä, joita 

ovat taloyhtiöt ja liikekeskukset. Alueen toimintaa analysoidaan kotitalouksi-

en tai yksittäisten asukkaiden tekemien kulutusvalintojen kautta (ks. Kurki 

tässä kirjassa). Lisäksi ymmärtämisen kohteena on alueen ongelmista aiheu-

tuva negatiivien talous. Toimijoina ovat kotitaloudet, taloyhtiöt, liiketilojen 

omistajat, yritykset, asukkaat ja virkamiehet. 

Ansaintalogiikkateema liittyy kehittämisprojekteissa syntyviin rakenteisiin, 

joiden projektin jälkeisen ylläpidon ongelmaksi muodostuu projektin myötä 

loppuva rahoitus. Perinteisesti taloutta on paikattu uusilla projekteilla tai 

siirtämällä toiminta kunnan tuen piiriin. Uusina vaihtoehtoina ovat nousseet 

esille yritysten sponsorirahoitus tai alueen taloyhtiöiden tuki, jota hyödynne-

tään Helsingissä uusien asuinalueiden yhteiskerhotilojen toiminnan rahoi-

tuksessa. Mikko Virkamäki on ehdottanut rikollisuuden torjunnan rahoit-

tamiseen mallia, jossa taloyhtiö maksaa kaupunginosayhdistykselle pienen 

summan asuntoa kohden. Tällä rahoitetaan rikosten torjuntaan liittyvää 

viestintää ja kyselyjen tekoa.

Prosessin päätös

Syksyllä 2004 käynnistyi KaKe -hanketta dokumentoiva kirjaprojekti, joka 

– projektin tavoin – sekin osoittautui sisällöllisesti ja muodollisestikin oman 

aikansa vaativaksi. Tavoitteena oli luoda näkökulma projektiin prosessina sekä 

tunnistettuihin kiinnostaviin uusiin näkökulmiin. Kirjan avulla haluttiin lisäksi 

luoda katse tulevaisuuteen ja tunnistaa miten projektissa syntyneellä osaami-

selle syntyisi jatkumoa. Päätösseminaari pidettiin joulukuussa 2004. Tilaisuu-

dessa alusti muun muassa tutkija Kai Hakkarainen, joka tarkasteli kollektiivis-

ta älyä asuinalueen kehittämisen viitekehyksessä. Hakkaraisen esitelmä sulki 

oppimissilmukan, jonka oli avautunut KaKen alkuvaiheessa professori Mietti-

sen esitelmästä Villa Kivessä joulukuussa 2002, kun Miettinen kertoi Bruno 

Latourin toimijaverkkoteoriasta innovaatiotoiminnan analyysikeinona. 
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Projektit seutuyhteistyössä

Erillisen projektin perustamiselle linjaorganisaation rinnalle tai on aina syyn-
sä. Projektilla haetaan useimmiten tulosta, jota linja ei ominaislaatunsa takia 
ole paras tuottamaan. Linjaorganisaatio kaupungeissa vastaa yleensä perus-
palveluista ja on pitkäjänteistä. Sektorihallinnon monista eduista huolimatta 
sen toiminnan katveeseen jää kuitenkin ”kuolleita kulmia”. Itse asiassa juuri 
niitä usein paikataan erillisprojekteilla. Projekteilla saatetaan hakea nopeaa 
toteutusta, tavanomaisuudesta poikkeavaa erillistavoitetta, laajaa tuotta-
jakoalitiota, tai sillä voidaan testata uutta toimintamallia. Tällöin puhutaan 
kehittämisprojektista, joka ei ole välttämättä käynnistyessään tavoitteiltaan 
ja rakenteeltaan yhtä selkiytynyt kuin normaali projekti. Itse apparaatti, joka 
organisoi toimintaa, on luovan kehittelyn tulos ja päämäärä. Projekti voi toimia 
myös ensiaskeleena laajempaan organisaation uudistamiseen.

Seudulliset projektit tarvitsevat ”kotipesän”, paikan joka hoitaa hallintoa ja 
rahaliikennettä. Se miten tämä toimii ei ole yhdentekevää. Mikäli projekti ja 
emo-organisaatio ovat osa samaa sektoria, on oletettavaa, että yhteiselo sujuu 
jouheammin kuin sektorirajoja rikkovan projektin kanssa. Sektorit ylittävä pro-
jekti voi olla linjan käsityskyvyn ylittävä haaste, ellei linja ole ollut tiiviisti mu-
kana jo projektin asettamisessa. Linjaorganisaatiolle projektiajattelu on usein 
vierasta, projekteja aletaan helposti ängetä ”normaaleihin” linjaorganisaation 
toimintatapoihin. Samalla syödään edellytykset ainakin kehittämisprojektin 
onnistumiselta. Projektillahan ei tavoitella sitä mitä hallintokunta muutenkin 
pystyy tuottamaan, vaan jotain uutta. 

Seudullisessa yhteistyössä projektien sidosryhmät ja asettajat eivät välttä-
mättä tunne kovin hyvin toistensa taustoja ennakolta. Projektin täsmällisiä 
tavoitteita aletaan usein muotoilla vasta siinä vaiheessa kun jonkinlainen 
ohjaus- tai johtoryhmä on asetettu. Projekti kirkastuu vähitellen, ehkä vasta 
siinä vaiheessa kun loppu  häämöttää. Projektin työntekijät joutuvat tällöin 
kestämään aikamoista epävarmuutta ja turhautumista. 

Itse seudullisuus tuo projektiin myös uuden haasteen – organisaatioiden erilai-
set traditiot ja toimintatavat. Näiden tunnistamiseen kuluu projektissa helposti 
vuosikin. Aika tahtoo venyä myös projektin toteuttamisessa – siinäkin vuosi 
hurahtaa idean työstämiseen, intressien jonkinlaiseen yhteen sovitteluun ja 
anomusten tekoon.

Projektit perustuvat linjaa enemmän palveluiden tilaamiseen. Itse asiassa ne 
ovat eräänlaisia tilaaja-tuottaja –mallin ruumiillistumia. Ostoihin, tarjouspyyn-
töihin ja kilpailuttamiseen liittyvät käytännöt ovat kaupungeissa vielä suhteel-
lisen tuoreita. Niiden hallinta ei ole aina edennyt rutiinien tasolle. Tähän liitty-
vä koulutus projektien vetäjille on tullut tarpeeseen, ja siihen on jatkossakin 
syytä kiinnittää huomiota. Kaupunkiohjelmaan liittyneiden projektien vetäjien 
tapaamiset ovat nekin olleet oiva foorumi kokemusten vaihtamiseen.
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KaKe osana kaupunkiohjelmaa - 
yhteiskunnallinen tilaus verkostoivalle 
työtavalle
Kaupunginosien Kehittämisverkosto –hanke KaKe on osa pääkaupunkiseu-

dun kaupunkiohjelmaa osaaminen ja osallisuus, jota toteutettiin vuosina 

2002-2004. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien käynnistämän oh-

jelman puitteissa toteutettiin 18 seudullista kehittämishanketta. Kaikissa 

hankkeissa on ollut mukana osapuolia jokaisesta pääkaupunkiseudun 

kaupungista. Kaupunkiohjelmalla haettiin uusia, innovatiivisia ja vaikutta-

via seudullisen yhteistyön kohteita ja menetelmiä. Ohjelma toteutti osaltaan 

pääkaupunkiseudun kaupunkien strategioita. Ohjelman perusrahoitukses-

ta vastasivat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä 

sisäasiainministeriö Uudenmaan liiton kautta kanavoidulla maakunnan ke-

hittämisrahalla. KaKe -hanketta rahoitettiin toimintalinjalta, jonka tavoit-

teena oli osallisuuden ja sosiaalisen eheyden turvaaminen. KaKe -hankkeen 

rahoittamisen perusteena oli ajatus kaupunginosien kehittämistoiminnan 

seudullisen yhteistyön ja osaamisen parantamisesta. Tässä artikkelissa 

asetan KaKe -hankkeen osaksi seudullista kehittämishankekokonaisuutta. 

Lopuksi tarkastelen hankkeessa sovelletun verkostoituvan työtavan haas-

teita suurkaupunkiseudun monitasoisessa hallintajärjestelmässä. Kirjoitus 

perustuu kokemuksiin ja tulkintoihin osallistumisesta kaupunkiohjelmaan 

ja KaKe -hankkeeseen. Kirjoittaja on KaKe -hankkeen ohjausryhmän jäsen 

sekä kaupunkiohjelman valmistelija ja projektipäällikkö.

Kaupunkipolitiikan taipaleesta Suomessa

Suomessa on käyty eritasoista keskustelua kaupunkipolitiikasta koko Eu-

roopan Unioniin kuulumisen ajan. Neuvottelukunnat ja työryhmät ovat istu-

neet ja tuottaneet erilaisia muistioita ja ohjelma (Aronen & Hartikainen 1995, 

Kaupungit kasvun luojina 1996, Omaehtoinen kaupunkipolitiikka 1996, 

Suomalainen kaupunkipolitiikka 1997, Uudenmaan kaupunkipoliittinen 

ohjelma 2000, Helsingin seudun... 2003, Suomi tarvitsee... 2003). Lisäksi 

on tehty tutkimuksia ja esitetty näkökulmia kaupunkipolitiikan sisällöstä 

MARKO KARVINEN
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(Antikainen et al 2002, Aronen 2000, Laurila 1998, Siirilä 1999, Viertola 

et al 1997). Käytännön kaupunkipoliittisia toimenpiteitä on maassamme 

kuitenkin toteutettu niukasti. 1990-luvun jälkipuoliskolla toteutettiin kau-

punkiohjelmien ensimmäinen kierros (Kaupunkiohjelmat kaupunkipolitiikan 

toteuttajina 2000). Suomalaisen aluekehittämisen ja aluepolitiikan pitkä linja 

on ollut maaseudun, pienten keskusten ja kehityksestä jälkeen jääneiden 

alueiden tukeminen. Osaltaan tätä selittää maamme myöhäinen kaupungis-

tuminen, osaltaan ajatus tasapainoisesta aluekehityksestä ja kaikille kansa-

laisille tasavertaisista elämisen olosuhteista. Tässä katsannossa kaupunkien 

on katsottu olevan niin hyvinvoivia, että kaupunkeja erityisesti tukevia kan-

sallisia politiikkaohjelmia ei ole tarvittu.

Eurooppalaisessa kaupunkikehityksessä tyypilliset urbaanin teollisuuden 

rakenneongelmat ja vakavat syrjäytymiseen liittyvät ongelmat eivät ole Suo-

messa olleet merkittäviä haasteita. Siksi eurooppalaiselle kaupunkipolitiikal-

le tyypilliset alueiden ongelmiin keskittyvät politiikat eivät myöskään ole ol-

leet tarpeellisia. Suomen liityttyä Euroopan Unioniin saatiin aikaan täälläkin 

Urban-ohjelmat, joista Helsingin ohjelma on ollut lähinnä eurooppalaistyyp-

pistä ongelma-alueen ohjelmaa.

Kansallisessa aluepolitiikassa tapahtui 1990-luvulla käänne heikkojen alu-

eiden tukemisesta kohti alueiden vahvuuksien tukemista, kun sisäasiainmi-

nisteriö käynnisti osaamiskeskusohjelman. Tätä ohjelmaa on kansainvälises-

tikin pidetty tuloksellisena toimenpiteenä.

Valtioneuvosto jatkoi vahvuuksiin keskittyvää kaupunkien kehittämistä 

käynnistämällä vuonna 2000 aluekeskusohjelman, johon hakemuksen pe-

rusteella vuonna 2001 valittiin yli 30 kaupunkiseutua. Tähän ohjelmaan 

juontaa juurensa pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelma, sillä pääkaupunki-

seutu jätettiin aluekeskusohjelma ulkopuolelle. Niinpä vuoden 2000 lopulla 

pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat päättivät käynnistää suurkaupunki-

poliittisen ohjelman valmistelun.

Suurkaupunkipoliittisen ohjelman lähtökohdat

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien yhteistyökokous on yli kymmenen 

vuotta jatkunut yhteistyömuoto. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 

kaupunginjohtajat, Uudenmaan liiton maakuntajohtaja ja YTV:n yhteistyö-

johtaja tapaavat lähes kuukausittain ja valmistelevat yhteisiä näkökantoja, 

käynnistävät yhteisiä toimenpiteitä sekä seuraavat kaupunkiseudun kehitys-
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tä. Pääkaupunkiseudun jäätyä aluekeskusohjelman ulkopuolella kaupungin-

johtajat halusivat tehdä suurkaupunkipoliittisen aloitteen, joka konkretisoisi 

suomalaista suurkaupunkipolitiikkaa.

Luontevana työtapana oli ajatus suurkaupunkipoliittisesta alueellisesta 

kehittämisohjelmasta, joka pureutuu seudun ominaispiirteisiin liittyviin 

keskeisiin haasteisiin vastaamiseen. Ohjelmallinen työtapa mahdollistaa 

kehittämisluonteisten toimenpiteiden toteuttamisen, antaa tilaa innovatii-

visuudelle ja on useille osapuolille tuttu toiminnan organisoimisen muoto. 

EU-jäsenyyden myötä kaikissa kaupungeissa ja muiden osapuolten taholla 

on totuttu politiikan toteuttamiseen ohjelmien avulla niin, että käytännön 

toimenpiteet on organisoitu erillisrahoitetuiksi hankkeiksi. 

Vertailukohteena olivat tiedot ja tutkimukset eri Euroopan maissa toteute-

tuista kaupunkipoliittisista ohjelmista ja hankkeista. Ruotsin suurkaupun-

kipolitiikkaa (Storstadssatsningen) seurattiin tarkasti, Britannian kaupun-

kipolitiikan historia oli tuttu, Hollannin kaupunkipoliittisten ohjelmien eri 

vaiheista oli luettu ja niihin tutustuttu, Ranskan kaupunkipolitiikasta ja 

kaupunkisopimuksista oli haettu oppia paikan päältä ja pääkaupunkiseu-

dun kaupunkien eri toimialojen yhteistyöprojektien kautta oli kontakteja ja 

verkostoja kymmeniin kaupunkeihin Euroopassa. Kauempaa maailmasta 

lähinnä Yhdysvaltain, Kanadan ja Australian kaupunkien kehittämistoimen-

piteistä tietoja oli käytettävissä kirjallisuuden avulla. 

Ensi vaiheessa pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat asettivat loppuvuo-

desta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia raportti ajankohtaisista 

suurkaupunkiseudun haasteista ja ehdotus konkreettisesta ohjelmasta. 

Tuloksena syntyi muistio tilanteesta ja työsuunnitelma kaupunkiohjelman 

hankkeiden muotoilemiseksi (Osaaminen ja osallisuus 2001). 

Raportissa työryhmä määritteli kaupunkikehitykseen yleisesti vaikuttavia 

muutostrendejä, jotka ovat paljolti ajankohtaisia vielä tätä kirjoitettaessa. 

Ensimmäisenä trendinä esitettiin talouden globalisaatio sekä siihen liittyvä 

alueiden vahvistuva rooli ja niiden välisen kilpailun lisääntyminen. Väes-

tönkasvu ja kaupungistuminen jatkuvat maailmalla. Liikkumistarpeen, lii-

kenteen ja kommunikaation kasvu ei näyttäisi vähentyvän. Osittain edellisiä 

aiheuttaa tieto- ja muun teknologian nopea muutos. Ympäristökysymysten 

merkityksen nähtiin edelleen kasvavan. Väestörakenteen demografinen ja 

kulttuurinen muutos vaikuttaa kaupunkien kehitykseen ja kuntatalouteen 

samoin kuin yksilöllisyyden kasvu ja yhteiskunnan hajautuminen. Myös so-
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siaalisella erilaistumisella on vaikutuksensa sekä kaupunkilaisten arkeen, 

että kaupunkeihin palvelutuottajina. Julkisen hallinnon roolin muutos vai-

kuttaa kaupunkien tapaan toimia ja organisoitua.

Helsingin suurkaupunkiseudun kehityksen piirteitä olivat tuolloin vuosia no-

peana jatkunut väestön ja talouden kasvu. Työllisyys oli parantunut, mutta 

ongelmallisiksi määriteltiin asuntojen kysynnän ja tarjonnan epätasapaino 

sekä sosiaalinen erilaistuminen. Turvallisuustilanne todettiin hyväksi, vaik-

kakin huumausainerikollisuus oli kasvanut. Ympäristöä rasitti kasvanut lii-

kennemäärä. Uudehkoksi ilmiöksi mainittiin kaupunkikulttuuri ja kulutus.

Analyysin pohjalta määriteltiin Helsingin seudulle kymmenen kaupunkipo-

litiikan haastetta, joista kaupunkiohjelman päähaasteet tiivistettiin kahteen:

• Osaamisen vahvistaminen ja seudun innovaatiokyvyn kehittäminen

• Osallisuuden lisääminen ja sosiaalisen eheyden turvaaminen

Käytännön toimenpiteiden organisoimiseksi muotoiltiin kolme toimintalinjaa:

• Huippuosaamisen ja monipuolisen tietopääoman vahvistaminen

• Oppiva kaupunkiseutu – kaupunkilaisten yksilöllisen osaamisen 

vahvistaminen yhteisöllisin keinoin

• Osallisuuden ja sosiaalisen eheyden vahvistaminen

Ohjelman muotoilemisen yhteydessä laadittiin alustavat kuvaukset mahdol-

lisista toimenpiteistä ennen varsinaista hankesuunnittelua. 

Seudulliset yhteistyöhankkeet ja verkostoituminen

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat hyväksyivät edellä kuvatun työoh-

jelman 7.6.2001. Tämän jälkeen kaupunkiohjelman hankkeiden suunnit-

telu tapahtui vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa, johon ohjelmaa 

valmistellut kaupunginjohtajien nimeämä johtoryhmä kutsui kaupunkien ja 

muiden toimijoiden edustajia. Suunnitteluprosessiin kutsuttiin osallistujat 

kaupunginjohtajien taustajoukoilta saatujen nimilistojen ja vapaamuotoisten 

verkostomaisten kutsujen kautta. Jako toimintalinjoihin mahdollisti tarkem-

man suunnittelun, jossa organisaatiot ja henkilöt pystyivät löytämään lähellä 

omaa tavoitetta olevia partnereita. KaKe -hanke kehkeytyi toimintalinjalla, 

jonka tavoitteena on osallisuuden ja sosiaalisen eheyden vahvistaminen. Lop-

puvuodesta 2001 oli koossa 16 hankeaihion joukko. Suunnittelua jatkettiin 

ja kaupunkiohjelman toteuttamissuunnitelma vuosille 2002-2004 hyväksyt-

tiin kaupunginjohtajien kokouksessa 12.4.2002. (Pääkaupunkiseudun kau-

punkiohjelma 2002).
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Verkostoituvan työtavan etuja ja haittoja on koestettu kaupunkiohjelman ja 

hankkeiden alusta alkaen. Työtavan hyvänä puolena on ollut erilaisten osaa-

misten ja ideoiden yhteen saattaminen, nopeus ja joustavuus. Kritiikkinä on 

tullut esiin muodollisen kutsun puuttumisen vaikutus toiminnan legitimi-

teettiin, organisaatioiden tapaan suhtautua toimenpiteisiin ja edustavuu-

den toteutumiseen. Seudullisten toimenpiteiden legitimiteetti ja poliittinen 

mandaatti puhutti kaupunkiohjelman alkuvaiheessa eri osapuolia monessa 

yhteydessä. Ohjelmallisen kehittämisen konsepti ei ollut kaikille tuttu. Kos-

ka suunnittelusta ei ollut tehty seudullista poliittista päätöstä, vaati monien 

hankkeiden suunnittelu osapuolten omaa vahvaa sitoutumista.

Syynä seudullisen päätöksen puuttumiseen oli yksinkertaisesti päätöksen-

tekoelimen puuttuminen – seudullahan ei ole yhteishallintoelintä, jonka 

tehtäviin ohjelmallinen kehittäminen kuuluisi. Kansainvälisistä kokemuk-

sista voidaan havaita, ettei yhteinen organisaatiokaan välttämättä ratkaise 

seudullisen intressin ongelmaa. Yhdysvalloissa on todettu, että seudullisissa 

organisaatioissa osapuolet tyypillisesti valvovat omaa etuaan ja seudullisen 

intressin muodostuminen on harvinaista (Collin et al 2002, 325).

KaKe -hankkeen erityispiirteet

Kaupunkiohjelman valmisteluryhmät olivat todenneet kaupunginosien kehit-

tämisen olevan olennainen osa suurkaupunkipoliittista strategiaa. Kaupun-

kiohjelman toteuttamisohjelmassa todettiin KaKe -hankkeen taustasta:

”Kaupunginosien elinvoima ja kilpailukyky ovat kiinteästi sidoksissa paikal-

listen toimijoiden onnistuneeseen vuorovaikutukseen. Alueellisten ravinto-

ketjujen – keskinäisten hyötyjen – tunnistamisella ja tietoisella toiminnalla 

onkin saavutettu pääkaupunkiseudulla usein hyviä tuloksia. Se taas on 

lisännyt ymmärrystä kaupunginosien kehittymisen dynamiikasta. Tunnus-

omaista menestyksekkäille paikallishankkeille on ollut, että ne ovat sitout-

taneet kaikki toimijat: aktiiviset asukkaat, järjestöt, taloyhtiöt, yrittäjät ja 

virkakunnan. On syntynyt tukku hyviä ja kehityskelpoisia käytäntöjä, jotka 

ovat kuitenkin jääneet piiloon suuremmalta julkisuudelta eikä niistä saatuja 

kokemuksia ole voitu hyödyntää muualla. Uudet hyvät käytännöt ja niiden 

työstäminen ovat mahdollisia oppimisen ja muutoksen välineitä ei pelkäs-

tään alueille vaan myös hallintokulttuurille. Kumppanuus ei typisty joukoksi 

erillishankkeita, voimien yhdistäminen voi tulla osaksi arkista palveluiden 

tuottamista ja suunnittelua.”
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Toteuttamisohjelmassa todettiin, että ensi vaiheessa on kyse selvityshank-

keesta, jossa saadaan aikaiseksi:

• Viestintäverkon aihio pilottien ja muidenkin toimijoiden välille

• Seudun toimijat tutustuvat toisiinsa

• Tietoa ja alustavaa analyysiä seudun piloteista

• Seminaari- ja tapaamiskäytäntö

• Tarkennettu projektisuunnitelma ja -organisaatio

Kaikki tavoitteet on saavutettu, kuten toisaalla tässä julkaisussa käy ilmi.

Kaupunginosien kehittämishankkeilla on suurkaupunkiseudulla merkitystä 

kaupunkilaisten osallisuuden mahdollistajina ja lisääjinä. Tämä ajattelu kyt-

kee KaKe -hankkeen keskusteluun kuntalain määräämästä osallisuudesta 

(Kuntalaki 1995, 27 §: ”Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan 

asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa 

kunnan toimintaan”). Kunnissa on osallisuuspykälää tulkittu lähinnä fyysi-

sen suunnittelun ja kaavoituksen edellyttämän vuorovaikutteisuuden kaut-

ta. Kuntalain mahdollistama laajempaa tulkintaa osallisuudesta on tehty 

suurissa kaupungeissa lähinnä hallintokuntakohtaisesti. Viime aikoina eräät 

kaupungit ovat luoneet myös tähän liittyviä uusia toimenkuvia (Tampere, 

Turku). Toisaalta osallisuutta on kehitetty mm. internettiä hyödyntämällä 

(Helsingin yhteisstrategiat, Maunula). Seudullisena kehittämishankkeena 

KaKe on tarjonnut keskustelu- ja tiedonvaihtofoorumin kaupunginosien 

kehittämishankkeista paikallisen osallisuuden lisäämisen työmenetelminä. 

Näitä keskusteluja on käyty mm. hankkeen ohjausryhmässä, johon ovat 

kuuluneet Helsingin, Espoon ja Vantaan keskushallintojen edustajat sekä 

Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton Helkan ja Espoon kaupungin-

osayhdistysten liiton Ekylin edustajat.

Hankkeen rahoituspäätöstä tehtäessä kaupunkiohjelman johtoryhmässä 

keskusteltiin hankkeen rahoittamiskelpoisuudesta. Hanketta luonnehdit-

tiin innovatiiviseksi riskihankkeeksi. Hankesuunnitelmaa ei pidetty kovin 

tarkkana, ja taisivatpa jotkut esittää epäilyksiä hankkeen toteuttamiskelpoi-

suudesta (kirjoittajan muistiinpanot esittelijänä toimiessa). Teema nähtiin 

kuitenkin johtoryhmässä tärkeäksi ja todettiin, että juuri kaupunkiohjelma 

voi olla väline, jossa kokeillaan innovatiivisia toimintatapoja.
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Verkostomainen työtapa osaamisen kehittäjänä

Kaupunkiohjelmassa on toteutettu muitakin vastaavan tyylisiä verkostoi-

tuvaan projektimalliin ja verkostomaiseen työtapaan perustuvia hankkeita. 

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen Soccan vetämässä 

Osallistuva vanhemmuus –hankkeessa on myöskin luotu teemaan parissa 

työskentelevien seudullinen verkosto, järjestetty seminaareja ja koulutusta 

sekä tehty nettisivusto ja projektitietokanta (www.osallistuvavanhemmuus.fi). 

Seudullinen monikulttuurinen tietopalvelukeskus –hankkeessa (SELMA) on 

hyödynnetty laajennettua monikulttuurisen työn osaajaverkostoa. Tässä 

hankkeessa verkosto on ulottunut myös Järvenpäähän, Keravalle ja Tuusu-

laan. Hankkeessa on järjestetty koulutusta ja seminaareja sekä tehty nettisi-

vusto, joka sisältää verkoston kuvauksen ja mm. tietokannan maahanmuut-

tajille suunnatuista suomen kielen koulutuksista (www.selma-net.fi).

Näiden kokemusten perusteella uskallan todeta, että verkostomainen työta-

pa on edullinen työväline kaupunkien henkilöstön osaamiseen lisäämiseen, 

kunhan tehtäväkenttä ja kohderyhmä on riittävällä tarkkuudella määritelty. 

Verkostomaisessa työtavassa kukin osallistuja tuo verkostoon osaamistaan 

ja vastaavasti hyötyy muiden kokemuksista. Verkosto toimii hiljaisen tiedon 

välittäjänä ja kasvattajana, kun ammattilaiset vaihtavat työssä opittuja ko-

kemuksia ja vertailevat eri kaupungeissa toteutettuja samaan tavoitteeseen 

pyrkiviä toimenpiteitä. Myös usein turhaan korostettu raja projektien ja lin-

jaorganisaation välillä on verkostoissa vähemmän ongelmallinen. Osa vertail-

tavista toimenpiteistä on toteutettu projekteina, osa linjatyönä; osa verkoston 

osallistujista työskentelee linjatehtävissä, osa projekteissa. Päätavoitteena 

ammattilaisten keskustelussa on kuitenkin paremman palvelun tuottaminen 

kaupunkilaisille ja asiakkaille. Tällöin keskustelun keskiössä ovat aina palve-

lut ja niiden parantaminen, tuottamistavasta riippumatta.

Vaikka tarkastelun keskiössä on tässä kaupunkien työntekijöiden osaamisen 

kehittyminen, on tärkeää pitää mielessä, että verkostomaisen työtavan erityi-

senä vahvuutena on muiden osapuolien osaamisen hyödyntäminen seudul-

lisessa kehittämisessä. KaKe -hankkeessa tärkeässä roolissa ovat olleet mm. 

kaupunginosajärjestöjen, lukuisten yritysten sekä yliopistojen edustajat. 

Teemaseminaareissa ja julkaisuissa on tuotu eri osapuolten näkökulmista 

esiin kaupunginosien kehittämisen parhaita käytäntöjä. Avoimella verkosto-

foorumilla on mahdollistettu hiljaisen tiedon siirtymistä yli organisaatiomuo-

tojen rajojen. Tämä tulee jatkossa olemaan entistä tärkeämpää aidosti luovan 

ja innovatiivisen kaupunkiseudun toteuttamisessa.
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Verkostomaisessa työtavassa tapahtuvan tiedonsiirron vaikutuksia on vai-

kea osoittaa. Projektien arvioinnissa voidaan esim. kyselyillä kartoittaa mi-

ten intensiivisesti osallistujat ovat olleet mukana verkostossa ja miten he 

ovat hyödyntäneet verkoston kautta saatua tietoa. Usein johtopäätöksenä 

kuitenkin on, että joudutaan olettamaan verkoston olleen tiedonvälityksen 

kanava. Talousmaantieteen alalla tehdyissä tutkimuksissa on pyritty selvit-

tämään paikallisuuden merkitystä teknologiaan liittyvässä tiedonsiirrossa. 

Tutkimustuloksia todellisista kontaktipinnoista ja tiedonjakamisesta esim. 

yliopistotutkijoiden ja heidän yhteyksiensä välillä ei vielä KaKe -hanketta aloi-

tettaessa ollut saatavissa. (Howells 2002, 876).

Verkostotyönä tehtävässä osaamisen kehittämisessä on pääkaupunkiseudul-

la lisäksi erityispiirre, josta on myös taloudellista hyötyä kaupungeille. Monil-

la palvelusektoreilla pääkaupunkiseudun kaupunkien toimintaympäristö on 

niin erityinen, että ulkopuolista asiantuntijaa ei välttämättä ole saatavissa. 

Muualla kuntakentässä kokemukset ovat helpommin siirrettävissä ja alalle 

erikoistuneita koulutuksen tarjoajia ja konsultteja on saatavissa. Pääkaupun-

kiseudun suurkaupunkimaiset erityispiirteen ja niin asiakasryhmien kuin 

organisaatioiden koko aiheuttaa sen, että paras osaaminen on usein kau-

punkien organisaatioissa. Näin verkostomainen työtapa mahdollistaa toisilta 

oppimisen, eikä aina välttämättä tarvita kalliita ulkopuolisia kouluttajia.

Kokemukseen perustuen voi todeta, että kun jollain kaupunkien toimialalla 

kokoontuu muutamia kymmeniä pääkaupunkiseudun kaupunkien asiantun-

tijoita, on joukossa aina vähintään kansallisen tason parhaita asiantuntijoita 

ja usein myös eurooppalaisittain tai jopa globaalisti verkottuneita ja kokenei-

ta kollegoja. Usein joukkoon mahtuu myös joku alan tiimoilta väitöskirjan 

tehnyt tai käsiteltävää aihetta sivuavia jatko-opintoja suorittavia henkilöitä.

Verkostomainen työtapa kehittää taitoja, jotka ovat tarpeen nykyisessä työ-

elämässä ja erityisesti seudullisessa yhteistyössä. Näitä ovat esimerkiksi osa-

puolten tavoitteiden ja näkemysten huomioon ottaminen. Tämä on edellytys 

oman organisaation tavoitteiden ja toimenpiteiden suhteuttamiseksi muiden 

toimintaan. Yhteisiä toimenpiteitä tehdessä tarvitaan neuvottelukykyä ja 

viestinnällisiä taitoja. Päätöksenteon monimuotoisuus edellyttää julkishal-

linnon ja lainsäädännön tuntemusta. Myös taloushallinnon taitoja tarvitaan. 

Verkostoilla voi vertaisoppimisen lisäksi olla myös työnohjauksellista merki-

tystä vertaistuen ryhminä. Naapurikaupunkien kollegoiden kanssa voi kes-

kustella ristiriitatilanteista ja paineista, joista ei ehkä omassa työyhteisössä 

voi samaan tapaan avata keskustelua.
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Hallinnan haasteet pääkaupunkiseudulla

KaKe -hankkeessa sovelletun verkostoituvan projektimallin ja verkosto-

maisen työtavan mahdollisuudet asettavat haasteita laajemminkin suur-

kaupunkiseudun monitasoiselle hallintajärjestelmälle. Monimuotoisten toi-

mintaverkostojen hallinta on toki tuttu haaste monilla muillakin kaupunkien 

palvelualoilla, mutta aiheesta on toistaiseksi niukasti Helsingin seutuun 

kohdistuvaa teoreettista ja empiiristä pohdintaa. 

Kansainvälisessä hallinto- ja organisaatiotutkimuksen keskustelussa on jo 

1980-luvun puolivälissä esitetty, että organisaatioiden muutos kohti esim. 

verkosto-organisaatioita aiheuttaa tarpeen tiedostaa organisaation komplek-

sisuus (Salminen 2002, 197). Maailman muutoksista huolimatta uskallan 

väittää, että kaupunkien hallinnan vallitsevat paradigmat ovat Suomessa 

edelleen hierarkia-, sektori- ja budjettilähtöisyys. 

Monitoimijaisten, moniammatillisten, ylisektoristen ja seudullisten verkosto-

jen hallinta tulisi nähdä keskeisenä kaupunkiseudun hallinnan haasteena, 

eikä marginaalisena erityisprojekteihin liittyvänä kuriositeettina. Kaupunki-

seudun aineettomien resurssien tehokas ja luova käyttö yhteisen tavoitteen 

eteen työskentelemiseksi edellyttää eri osapuolien osaamisen mobilisointia. 

Aineellisten resurssien uusi allokointi hyväksi havaittujen tavoitteiden eteen 

on mahdollista verkostomaisessa työtavassa, jos osapuolet kokevat hyöty-

vänsä uudesta tilanteesta. Luottamuksen lisääntyessä on mahdollista koota 

yhteen resursseja ilman formaaleja sopimuksiakin.

Tähän luottamukseen perustuvaan yhteistoimintaan liittyykin joidenkin 

osapuolten pelko vallankäytön siirtymisestä pois omista käsistä. Kaupungin 

ja kaupunkiseudun ohjaamiseen liittyvä ajatus kokonaishallinnasta onkin 

osin hylättävä. Tämä ei tarkoita ajautumista kaaokseen. Suurehkon ja dy-

naamisen kaupunkiseudun suhteen on vain hyväksyttävä ajatus ohjauksen 

ja kokonaiskoordinaation mahdottomuudesta ja luotettava strategisen näke-

myksen mukaan itseohjautuvaan toimintaan. Tästä seuraavat haasteet ja 

ristiriidat demokraattiselle ohjaukselle on luonnollisesti otettava vakavasti ja 

tuotava julkiseen keskusteluun. Pääkaupunkiseudun kaupungeista tätä kes-

kustelua on konkreettisimmin käyty Vantaalla, jossa strategiaprosessin aika-

na luottamus- ja virkamiesjohto ovat keskustelleet poliittisen ja ammatillisen 

ohjauksen suhteesta (kts. esim, Vantaan kaupunki 2004, 25). Vantaan mallin 

mukaan esimerkiksi kaupunginosien kehittämiseen liittyvän palvelun opera-

tiivinen kehittäminen ja tuottaminen voidaan hyvin tehdä verkostomaisessa 
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seudullisessa yhteistyössä, kunhan toiminta toteuttaa valtuuston asettamia 

tavoitteita päätettyjen resurssien puitteissa.

Pääkaupunkiseudun seudullisessa hallinnassa on tapahtunut merkittäviä 

muutoksia KaKe -hankkeen ja kaupunkiohjelman aikana. Kaupunkiohjel-

maa käynnistettäessä pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien kokous oli 

merkittävin seudullisen yhteistyön koordinaatiomuoto. Sisäasiainministe-

riön Helsingin seudun kehittämishankkeeseen liittyvä selvityshenkilö Jus-

si-Pekka Alasen (2004) työ vaikutti osaltaan uudelleenorganisoitumiseen 

seudulla. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten ylin poliittinen johto 

(kaupunginvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajat) organisoi vuoden 

2004 kesäkuussa työnsä aloittaneen pääkaupunkiseudun neuvottelukun-

nan. Neuvottelukunnan työ perustuu kunkin kaupunginvaltuuston saman-

sisältöiseen päätökseen. Poliittisen yhteistyön malliksi on omaksuttu ver-

kostomainen yhteistyö. Uusia organisaatioita ei ole luotu, vaan seudullisia 

toimenpiteitä valmistellaan ja toteutetaan itsenäisten kuntien olemassa olevi-

en organisaatioiden yhteistyönä. Tämä malli on käytössä myös esim. Vancou-

verin kaupunkiseudun (Greater Vancouver Regional District) seudullisessa 

koordinaatiossa ja palvelutuotannossa (Hanna & Walton-Roberts 2004, 48).

Seudun hallinnan muutokset osoittavat KaKe -hankkeessa käytetyn verkos-

tomaisen työtavan ajankohtaisuuden. Onhan pääkaupunkiseudun neuvot-

telukunnalla käytössään paljolti sama organisoitumisen malli: keskustelevat 

teematapaamiset (kokoukset), laajemmat seminaarit (laajennetun kokoonpa-

non kokous), julkaisut (muistiot) ja nettisivusto läpinäkyvyyden takaamisek-

si (www.hel.fi/pks-neuvottelukunta). Lähitulevaisuudessa samoja hallinnan 

kysymyksiä tulee pohdittavaksi uusilla seudullisen yhteistyön toimialoilla ja 

–tasoilla. Näihin kysymyksiin tulee hakea ratkaisuja avoimin mielin ja silloin 

KaKe -hankkeen toimintamalli on yksi seudullisen oppimisen ja organisoitu-

misen malli.
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KaKe -hankkeen arviointia 

Haasteita moniaineksisen verkosto-
kehittämishankkeen hallinnalle 

Tässä kirjoituksessa tarkastelen monitoimijaisen verkostoimaisen kehit-

tämishankkeen hallinnan haasteita KaKe -hankkeen kokemusten kautta. 

Tarkoituksena on ymmärtää tällaisen kehittämishankkeen olemusta ja tar-

kastella niitä välineitä ja toimintatapoja, joiden avulla projektityötä voidaan 

toteuttaa. Motiivina on siten paitsi kertoa arvioinnin havainnoista ja tulok-

sista niin myös pohtia tällaisen hankkeen toteuttamisesta ja kehittämisen 

mahdollisuuksista yleisemminkin.

Kirjoitus perustuu hankkeesta tehdyn itsearvioinnin keskeisiin havaintoihin. 

Edeltävät Hannu Kurjen ja Ari Tolvasen sekä Marko Karvisen artikkelit ku-

vaavat sitä, miten hanke sijoittuu seutuyhteistyöhön, mitä hankkeessa on 

tapahtunut ja millaisia haasteita on kohdattu.

Etsin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

• Millainen on KaKe -hanke, mitkä ovat sen keskeiset piirteet?

• Millaisia työvälineitä ja käytäntöjä projektissa on kehitetty proses-

sin hallitsemiseksi?

• Mitä hyötyjä hankkeesta on eri toimijoille?

• Mitä KaKe on saanut aikaan?

• Mitä hanke kertoo innovatiivisuudesta?

YRJÖ LAASANEN



36 YRJÖ LAASANEN 37KAKE -HANKKEEN ARVIOINTIA 

KaKe -hankkeen luonne ja asemoituminen 
projektien kentässä

Toteutus- vai kehityshanke?

Yleensä projektit lähtevät ratkomaan tiettyjä rajattuja asioita tai vastaa-

maan tiettyihin kysymyksenasetteluihin.Tavoitteet ovat selkeästi määritellyt 

ja toteutumista voidaan mitata. Tyypillisimmillään tällaisia projekteja ovat 

erilaiset toteutushankkeet kuten rakentaminen, kampanjat, tilaisuudet, kou-

lutustapahtumat jne. Perimmältään projektien kehitys- ja  toteutuslogiikat 

ovat funktionaalis-rationaalisia: visio tulevaisuudesta, yleistavoite ja osata-

voitteet,  keinot, joilla tavoitteisiin päästään ja seuranta, joilla tavoitepoikkea-

mia arvioidaan. Kuulostaa yksinkertaiselta ja selkeältä. Epäilemättä tällainen 

logiikka toimiikin hankkeissa, joissa projektin kohde ja tavoite on jo ennalta 

määritelty ja todettu ja hankkeen avulla eri keinoin tavoite vain toteutetaan. 

Projekti toimii tällöin kuin kone: systemaattisesti lopputulosta synnyttäen.

Kun projektit tähtäävät itse tavoitteiden kehittämiseen, muutoksiin tai uuden 

tuottamiseen ollaan jo erilaisessa tilanteessa. Tavoite ja tulokset voidaan toki 

selkeästi määritellä etukäteen. Kun projektin lopputulosta ei kuitenkaan etu-

käteen tiedetä, on kyseessä korkeintaan tietynlainen projektihypoteesi. Pro-

jekti lähtee testaamaan tätä hypoteesia ja tunnustelemaan, millaiset tavoitteet 

oikeastaan ovat relevantteja ja mitkä ovat relevantit projektin lopputulokset. 

Nämä pystytään tunnistamaan aikaisintaan projektin loppuvaiheessa, ja lo-

pullisesti vasta projektin jälkeen. Mitä monimutkaisempi on ympäristö, jossa 

projekti toimii, ja mitä sumeammat ovat projektin käynnistyessä näkymät tu-

levista tuloksista, sitä haastavammaksi muodostuu itse kehittämisprosessin 

hallinta. Oppimisen ja ymmärryksen kehittymisen havaitseminen projektin 

aikana luo olennaiset edellytykset sille, että tulokset kyetään tekemään näky-

viksi. Tällainen lähestymistapa kuvaa hyvin KaKe -hanketta.

Avoin tavoiteasettelu, moniulotteisuus ja 
verkostomaisuus

Kaupunginosien Kehittämisverkosto on siis luonteeltaan avoimesta tavoite-

asettelusta lähtevä, uutta toimintapaa kehittävä monitoimijainen verkosto-

hanke. Avoin tavoiteasettelu tässä viittaa tutkimus- ja selvityshankkeeseen: 
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hankkeen  perimmäisenä tarkoituksena on selvittää, mikä kaupunginosien 

kehittämisessä on olennaisinta, millaisia näkökulmia, menetelmiä ja sisäl-

töjä on löydettävissä ja millaisella apparaatilla kehittämiseen liittyvää tietoa, 

osaamista ja kokemuksia voidaan kerätä ja vaihtaa. Siksi KaKe -hanke it-

sessään on eräänlainen koe, pilotti ja innovaatio, se avaa monia näkökulmia 

kaupuginosien kehittämisen haasteisiin. (Tavoiteasettelun ja projektin luon-

teen määrittelystä ks. esim. Virtanen 2000).

Monitoimijaisuus tarkoittaa KaKen toimijoiden erilaisuutta ja tästä muodos-

tuvaa verkostoa. Kaupungit muodostavat omat, massiiviset organisaationsa. 

Asukasyhdistys voi kiinnittyä hyvinkin rajoitetulle alueelle ja sen kiinnostuk-

sen kohteina on oma lähiympäristö ja sen kehittäminen. Tutkijoilla ja kehit-

täjillä on omat taustayhteisönsä, intressinsä ja lähestymistapansa. 

Yhtä yhteistä päämäärää, intressiä ja kehityssuuntaa KaKe -hankkeen moni-

toimijaverkostolle ei ole mahdollista löytää. Sen sijaan löytyy kirjava joukko 

erilaisuuksia. Kukin toimija tulkitsee ja arvioi hanketta omasta näkökul-

mastaan. KaKe -hanke tavallaan kokoaa tämän erilaisuuden ja muodostaa 

eräänlaisen kiinnittymispinnan, alustan tälle erilaisuudelle. Tällainen hanke 

myös kokoaa kentällä olevien toimijoiden  erilaiset tulkinnat. Hankkeen mer-

kityksestä, luonteesta ja tarkoituksesta käydään myös jatkuvaa keskustelua, 

jopa kamppailua.

Ståhle, Sotarauta ja Pöyhönen (Ståhle ym. 2004) kuvaavat osuvasti tällaisten 

monitoimijaisten kehittäjäverkostohankkeiden luonnetta sekä johtamisen 

haasteita eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tekemässään tutkimusrapor-

tissa Innovatiivisten ympäristöjen ja organisaatioiden johtaminen.  He puhuvat 

”dynaamisesta kolmoiskierteestä”, jolla tarkoitetaan julkisen vallan, yritysten 

ja tutkimuslaitosten välistä monitoimijaista ja –ulotteista vuorovaikutusta ja 

verkostomaista työskentelyä innovaatioiden kehittämiseksi. Monitoimijaisten 

verkostojen ja prosessien käynnistäminen on heidän mukaansa laaja ja moni-

syinen prosessi, johon vaikuttavat niin alueen sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät. 

Kokonaisuuteen sisältyy aina useita erilaisia ilmiöitä, hankkeita ja toimijoita. 

Kehittäjäverkosto muodostuu niistä toimijoista, jotka omalla toiminnallaan ja 

keskinäisellä yhteistyöllään vaikuttavat kehitykseen. Kaikki eivät ole mukana 

hankkeissa vaan osallistujat määräytyvät kyseessä olevan asian perusteella. 

Vuorovaikutus voi olla kiinteää tai löyhää. (Ståhle ym. 2004).

KaKe ei kuitenkaan ole luonteeltaan varsinainen kehittäjäverkosto niin, 

että sen kehittämisen kohteena olisivat tietyt alueet tai kaupunginosat. 
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Pikemminkin se on mahdollistaja, edellytysten luoja – oppimiseen, tiedon 

keräämiseen ja vaihtoon sekä kontaktien mahdollistamiseen pyrkivä hanke. 

Samalla kun se toimii mahdollistajana ja verkostoitumisen rakenteena, KaKe 

kuitenkin pyrkii myös ymmärtämään ja oppimaan itse kehittämisprosessin 

problematiikkaa, sekä kaupunginosien kehittämisen logiikkoja ja keskeisiä 

menestystekijöitä.

KaKe-kehittämisprosessi – 
työskentelyä moninaisuudessa

Kirjan muissa artikkeleissa on kuvattu projektin toteutumisprosessia, his-

toriaa, kehitettyjä välineita ja tuloksia. Kun kyseessä on suhteellisen avoi-

mesta tavoiteasettelusta lähtenyt kehityshanke, niin erityisen kiinnostavaa 

on hankkeen itsensä kehitysprosessin tarkastelu. Kun toteutusprojekteissa 

projektin kehitysvaiheita pystytään jo ennakolta määrittelemään portaina – ja 

sitten arvioimaan miten portaat ovat todellisuudessa muotoutuneet – niin 

KaKessa joudutaan paneutumaan toisenlaiseen kehityslogiikkaan.

KaKe-prosessille oli tyypillistä toisaalta suunnitelmallinen eteneminen, toi-

saalta tilan antaminen sille, että prosessissa kohdatut ilmiöt, tapahtumat 

ja tilanteet voivat vaikuttaa kehitykseen ja projektin sisällön muotoutumi-

seen. Jälkimmäinen viittaa jonkinlaiseen syklisyyteen tai polkuajatteluun 

pohjautuvana prosessilogiikkaan. Suunnitelmallinen ote taas näkyy selvästi 

käytännön operaatioiden toteuttamisessa, KaKe-apparaatin rakentamisessa. 

Seminaarit, KaKeverkko ja -lehti ovat konkreettisia esimerkkejä tästä lähes-

tymistavasta. 

Tilan antaminen uuden muotoutumiselle ja kehitykselle oli lopulta keskeisin 

lähestymistapa projektin toteuttamisessa. Projektin työntekijät luonnehtivat 

tätä työtapaa ”haravaksi”. Haravalla perattiin kenttää, koottiin ideoita, sel-

vitettiin intressejä ja sovittiin eri toimijoiden kanssa seminaarien teemoista 

ja toteutustavoista. Pääkoordinaattorin mielestä harava oli helppo työtapa: 

kenttä oli avoin, 360 astetta, sen kuin menee kentälle ja toimii. Työtavan 

avulla saatiin esille projektiympäristön toimijoiden tulkintojen ja näkemysten 

kirjo, erilaisia kaupunginosien kehittämisteemoja ja kehiteltyjä innovaatioita. 

Toisaalta pulmana oli se, miten näitä intressejä pystyttiin paikantamaan ja 

kääntämään siten, että ne mahtuisivat hankkeen kehykseen mukaan. Kyse 

oli myös jännitteistä ja ristiriidoista, jotka veivät prosessia eteenpäin. 
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”Kehkeytymät” kehitysprosessin jäsentäjinä

Kokeneet arvioinnin asiantuntijat Robert Arnkil ja Timo Spangar (2004) 

ovat puhuneet ”kehkeytyvästä” tai ”kehkeyttävästä” dialogisesta arvioinnista 

(Emergent  Dialogic Evaluation). He alkoivat käyttää tällaista näkökulmaa 

arvioidessaan omia arvioinnin kokemuksiaan. Heidän mukaansa arviointi oli 

usein monivaiheinen prosessi, jossa käsitys arvioinnin kohteesta, tehtävästä, 

mahdollisuuksista ja omasta asemasta muuttui jatkuvasti. Vuorovaikutuk-

sessa arvioinnin tilaajan kanssa syntyi myös usein uutta ja ennalta arvaa-

matonta. He puhuvat ”emergenssistä”, jolla tarkoitetaan ”kehkeytymistä”, 

”ilmaantumista” ja ”sukeutumista”.

Tämän ajattelun alkuperää Arnkil ja Spangar ovat etsineet Ralph Staceyltä 

(Stacey 2001). Heidän mukaansa Staceyn lähestymistavalla voi jäsentää myös 

avoimia, muuttuvia ja moniaineksisia kehitysprosesseja.  Heidän mukaansa 

Staceyn lähtökohtana on rationaalisen valinnan tai oppivan organisaatioajat-

telun sijasta monimutkainen arjen toimintakyvyn ajattelu. Avainasemassa 

tässä on arjen kommunikaation laatu. Toiminnan fokus, katse, on siinä mitä 

jo tehdään ja mitä kehkeytyy juuri nyt, eikä siinä mitä pitäisi tehdä. Proses-

sissa uusien teemojen kehkeytyminen on sekä ennakoivaa että ennakoima-

tonta. (Arnkil ja Spangar 2004)

Mielestäni KaKe -hankkeen kehitysprosessissa on hyvin paljon samanlaista 

kuin edellä kerrotussa. Kuvaisin KaKe prosessia kehkeytyvänä, emergentti-

nä, uutta luovana jännitteisenä prosessina.

Kun tein arviointia, haastattelin hankkeen toimijoita, tutustuin materiaaliin 

ja peilasin myös omia kokemuksiani toimiessani kumppanina hankkeessa, 

minua alkoi kiinnostaa se, miten prosessi oikeastaan muotoutui millaisia 

jäsennyksiä tai kehkeytymiä  prosessista voidaan erottaa. 

Jännitteet ja selkeyttämisen tarve

Harava-työskentelyn alkuvaiheissa, jolloin hanke oli vasta muotoutumassa, 

projektityöntekijät joutuivat tilanteisiin, joissa tiedusteltiin mikä hanke oike-

astaan on, mihin sillä tähdätään, palveleeko se niitä tarpeita, jotka juuri  eri 

toimijoille ovat tärkeitä. Konkreettisesti tilanne ilmeni Villa Kiven seminaarin 

valmisteluissa vuoden 2002 lopulla. Projektityöntekijöillä oli tarve konkreti-

soida hanketta sen tiedon pohjalta, joka siihen mennessä oli olemassa sekä 
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ennakoida sitä mikä KaKe tulee olemaan. Seminaaria varten laadittu esite 

jäsensi hankkeen rakennetta, täsmensi motiiveja ja kertoi siitä, miten hank-

keeseen pääsee mukaan. Kyseessä oli tietynlainen pakko jäsentää itselle 

tilannetta. Pulmana tällaisessa tilanteessa on aina kysymys siitä, onko nyt 

oikea aika jäsennykselle vai onko annettava vielä tilaa uudelleen muotoutu-

miselle.

Samantyyppinen tilanne syntyi joulukuussa 2003, kun kaksi ohjausryhmän 

jäsentä haki ratkaisua siihen, mitkä ovat kuntien intressit hankkeessa. Tämä 

jännitteinen tilanne edisti merkittävästi projektin jäsentymistä. Keskustelu-

jen jälkeen tapahtui hankekokonaisuuden ensimmäinen mallintaminen (vrt. 

Kurki ja Tolvanen tässä kirjassa).

Internetsivustojen rakentaminen selkeytti myös kokonaisuutta. Tässä taas 

esille tulee hankkeen suunnitelmallinen työote. Sisältöjen tuottaminen si-

vuille on käytännöllinen tapa jäsentää ja tarkentaa hankkeen merkitystä 

edelleen. Kotisivuilla kuvattiin entistä tarkemmin sitä, mikä KaKe on ja miten 

sen avulla pystyy verkostoitumaan.

Prosessin kehittyminen ja sen käänteet

Avoimessa ja kehittyvässä  KaKe-prosessissa oli kiinnostavia piirteitä. Karvi-

nen, Kurki ja Tolvanen kuvaavat jo edellä idean syntymistä sekä hankkeen 

”kokoonjuoksemista”: kyseessähän oli jatkumo kaupunginosien kehittä-

mistraditioille ja lisäksi  kolmen hankealoitteen yhdistäminen. Keskeisenä 

ajatuksena oli saada aikaan kokemusten ja osaamisten vaihtoa tällä alueel-

la työskentelevien kehittämishankkeiden kanssa. Kysymyksessä oli  myös 

selvityshanke: ensimmäisessä vaiheessa oli tavoitteena selvittää mikä olisi 

varsinainen hanke ja luoda tälle projektisuunnitelma. Koska kaupunkiohjel-

makausi lyheni, niin käytännössä prosessi muotoutui yhdeksi vuosina 2002-

2004 toteutetuksi hankejaksoksi.

Edellä kuvattu haravavaihe oli keskeinen osa hankkeen toteuttamista. Työs-

kentelyn kohteina tässä vaiheessa olivat  toimintakentän tarkastelu, eri int-

ressien tutkiminen ja KaKe apparaatin rakentaminen. Kun alussa kiinnostus 

oli projekteissa, niin nyt kiinnostuksen kohteiksi muotoutuivat alueiden 

kehitysdynamiikka ja erilaiset kaupunginosien kehittämiseen liittyvät in-

novaatiot. Tarkoituksena oli tunnistaa innovaatioita, auttaa niiden levittä-

mistä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi tarkoituksena oli oppia ymmärtämään 

niitä prosesseja ja edellytyksiä, joilla innovaatiot otetaan käyttöön ja joilla ne 
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siirtyvät alueilta toisille. Seminaarit ja tapaamiset antoivat aineksia näiden  

kohteiden muotoutumiseen. KaKeverkko puolestaan toimi informaation ke-

räämisen ja välittämisen mahdollistajana.

Avoin, impulsseja vastaanottava ja kontakteja keräävä haravatyöskentely toi 

esille kaupunginosien kehittämisen kirjon. Harava nosti esille lukuisia tee-

moja, innovaatioita ja erilaisia lähestymistapoja ymmärtää kaupunginosien 

kehitystä. Miten tällaista moninaisuutta voisi hallita? Oliko tästä kirjosta 

löydettävissä yhdistävää tekijää, yhteistä nimittäjää? Projektihenkilöstön 

pohdinnan tuloksena ajattelu ja työskentelyn suunta kohdistui lähitalou-

teen. Voiko talouden kautta ymmärtää paikallisen kehittämisen painopisteitä 

ja tunnistaa paremmin eri intressitahot? Voisiko sen avulla jäntevöittää han-

ketta, kun se on lähestymässä loppuvaihettaan? Entä antaisiko lähitalous 

aineksia toiminnalle tämän hankkeen päätyttyä?

Projektin loppuvaiheessa oli tarve jäsentää hanketta edelleen, etsiä sen kes-

keisiä tuloksia oppimisen ja kehittämisen kannalta sekä pohtia mitä tapah-

tuu hankkeen jälkeen. Työskentelyn kohteina olivat tämän kirjan tekeminen, 

arviointi ja päätösvaiheeseen liittyvien seminaarien järjestäminen. Ajattelu ja 

työskentelyn suunta kohdistuivat tulevaisuuteen, siihen millaisia signaaleja 

ja kehitysvirtauksia on liikkeessä ja millaiselle tematiikalle KaKen tulevai-

suus voisi rakentua. Esille nousi kommunikaatio, tietoteknisten välineiden 

kehittämisen ja kaupunginosakehittämisen välinen yhteys. Voisiko näistä 

”Test Bed” ja ”Living Lab” -tyyppisistä lähestymistavoista löytyä luonteva jat-

ko KaKe -hankkeelle?

Edellä on kuvattu yksi tapa arvioida KaKe-projektia prosessin kehittymisen 

näkökulmasta tarkastelemalla toiminnan ja ajattelun kohteita ja niiden muu-

toksia. Samalla kun se kertoo itse prosessista se kertoo myös oppimisesta ja 

ymmärryksen laajentumisesta prosessin kehittymisen myötä. Kehityspolku 

suuntautui projekti- ja tietojenvaihto -näkökulmasta alueiden kehitysdyna-

miikkaan ja innovaatioihin, sitten pyrkimykseen lähitalouden avulla jäsentää 

moniaineksista kenttää, joka ”haravan” avulla löydettiin. Lopuksi  päädyttiin 

sosiaalisten ja teknisten innovaatioiden yhdistelmään alue- tai kaupungin-

osakehityksessä. Suhteellisen yksinkertaisesta lähestymistavasta päädyttiin 

eri vaiheiden jälkeen pohtimaan uudenlaista, laajempaa lähestymistapaa 

– mutta myös kohdennetumpaa - jäsennystapaa. Voidaan ajatella, että ky-

seessä on myös toimijoiden laajeneva oppiminen (vrt. Engeström 1987) ja 

ymmärryksen kehittyminen prosessin myötä.
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Kun tarkastellaan kehitysprosessia, sen jäsentymistä, ”kehkeytymistä” ja 

prosessin suunnan muutoksia, operoidaan ymmärryksen kehittymisen ja 

oppimisen kentässä. Tällöin kohdataan seuraavia haasteita:

• Miten tunnistaa  jäsentyminen, kehkeytyminen?

• Ketkä ovat näitä tunnistajia hankkeessa?

• Miten jäsentymisestä käydään yhteistä keskustelua, 

keiden kanssa ja millaisilla foorumeilla?

• Miten erilaisia tulkintoja käsitellään?

• Miten hyödynnetään jännitteet ja konfliktit?

Monitahoisen projektin hallinnan välineitä

KaKe -hankkeessa on kehitetty välineistöä, jonka avulla monitahoista ja ke-

hittyvää verkostoprojektia voidaan yrittää hallita. Tämän artikkelin alkuosas-

sa kuvattiin tarkemmin tällaisen projektin luonnetta ja haasteita. Voidaan 

kysyä millaisia asioita tällaisessa projektissa voidaan hallita ja millaisilla 

Kuva1. KaKe-kehitysprosessin vaiheita
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välineillä se voitaisiin tehdä? Vai voidaanko ylipäänsä tämäntyyppisiä hank-

keita täsmällisemmin hallita? Seuraavassa pohdin näitä kysymyksiä KaKe-

kokemusten valossa.

Monitahoisuuden mallintaminen

Monitahoisuuden jäsentämistä ja mallintamista sivuttiin jo aiemmin. Han-

kekokonaisuuden, ympäristön, kuvaus (vrt. Kurki ja Tolvanen tässä kirjassa) 

erottelee kehitettävät teemat, kaupungit ja alueet sekä toiminnan yleisperi-

aatteen. Tällaisessa mallinnuksessa on onnistuneesti koottu yhteen projektin 

toimintaympäristön keskeiset elementit. Kaikkia elementtejä ei tietenkään ole 

mahdollista tavoittaa. Olennaista on, että on pystytty inventoimaan prosessin 

aikana löydetyt keskeiset elementit.

Projektin työvälineiden (vrt. Kurki ja Tolvanen tässä kirjassa) mallinnuk-

sessa teematapaamiset, lehti, kotisivut ja julkaisut muodostavat projektin 

viestintään  painottuvan ja verkostoitumista edistävän rakenteen. Tässä 

käytetään useampia viestintävälineitä.  Tällainen apparaatti mahdollistaa 

parhaimmillaan tiedon leviämisen useaan suuntaan ja antaa tarttumapin-

toja projektiin. Laajemman kontaktihenkilöverkoston rakentaminen puoles-

taan antaisi mahdollisuuksia henkilökohtaisemman ja kohdennetumman 

informaation levittämisen. Tällaista ei kuitenkaan pystytty vielä hankkeen 

aikana toteuttamaan.

Tilaisuudet, kokoavat teemat sekä näkökulmat siitä, millaiset teemat ovat voi-

mistumassa on koottu matriisiin (vrt. Kurki ja Tolvanen tässä kirjassa) joka 

sisältää useita ulottuvuuksia. Se kokoaa onnistuneesti monet tilaisuudet sekä 

tilaisuuksien keskeiset teemat aikaulottuvuuksilla. Kehittyviä teemoja ovat 

digitaalinen kommunikaatio, lähitalous ja alueiden vetovoimaisuus. Muutosta 

ja monitahoisuutta kuvataan myös kehitysprosessikuvauksessa. Tämä mal-

lintaminen kuvaa projektin kohteiden ja ajattelutapojen muutoksia.

Mallintaminen näyttää olevan yksi käyttökelpoinen tapa KaKe-tyyppisen 

projektin hallitsemiseen. Mallintaminen edellyttää joustavaa itsearviointia 

sekä sitä, että projektista kerätään ja dokumentoidaan  jatkuvasti aineistoa. 

Mallintaminen on systemaattista toimintaa, joka edellyttää myös vaikeiden 

jännitteisten tilanteiden käsittelyä.

Mallintamisen haasteena on mallien muuttaminen, uudelleenarviointi tai 

uusien mallien tekeminen. Mallit ovat staattisia ja niitä pitää päivittää tai uu-
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distaa kehityksen myötä. Mallien avulla ei myöskään aina tavoiteta piilevää 

kehitystä, heikkoja signaaleja tai ”sumeaa” kehitystä. Siksi on paikallaan et-

siä ”mallien takaa” myös näitä kehittämisen kannalta olennaisia näkökulmia, 

eli kriittisesti kyseenalaistaa malleja.

Keskustelut ja arvioinnit

Hankkeessa on systemaattisesti kerätty palautetietoa tilaisuuksien ja semi-

naarien onnistumisesta. Myös ohjausryhmän kokouksista on kerätty osallis-

tujien itsearvioinnit. Erillisiä ohjausryhmän itsearviointi- ja kehittämispäiviä 

on järjestetty kaksi. Projektityöntekijät ovat pitäneet henkilökohtaisia projek-

tipäiväkirjoja. Hankkeen loppuarviointia ja itsearviointia tukemaan on tilattu 

tämän artikkelin taustalla oleva arviointiraportti.

Monipuolisella itsearvioinnilla sekä projektin kehityksestä käytävällä kes-

kustelulla pystytään myös luomaan edellytyksiä monitahoisuuden hallin-

nalle. Keskeistä näissä kehitykseen liittyvissä keskusteluissa on kuitenkin 

erilaisten  subjektiivisten tulkintojen sekä projektin toimijoiden osallisuuden 

edistäminen. Projektin ydinryhmän käymät arviointikeskustelut ovat olleet 

tärkeitä projektin suuntaamisen ja jäsentämisen kannalta. ”Ulkoisen peilin” 

saaminen oman arvioinnin tueksi on ollut tärkeää. Hankkeeseen on tätä var-

ten tilattu konsultaatioita. Samoin projektityöntekijät ovat selvittäneet mui-

den hankkeiden kokemuksia sekä perehtyneet projektihallinnan kysymyk-

siin. Haasteena on erilaisten dialogisten metodien soveltaminen projektien 

arvioinnissa (vrt. Arnkil ja Spangar 2004).

Avoin, etsivä työtapa – harava

”Harava-työkäytäntö” on projektityöntekijöiden arkinen, verkostomainen 

työskentely ote. Työkäytännön avulla on saatu tuntuma kenttään, luotu kon-

takteja, otettu vastaan virikkeitä, tehty sopimuksia, löydetty uusia tietoläh-

teitä, uusia lähestymistapoja sekä rakennettu verkostoa. Työmuoto on vaati-

va. Vapaamuotoisuus voidaan kyllä kokea helppoutena, mutta haasteena on 

se, mitä projektityöntekijä löytää – osaako hän tehdä löydöksensä näkyväksi 

ja yhdistää se kuhunkin projektin kehittämistilanteeseen. Tällainen työote 

vaatii itsenäistä, oma-aloitteista ja ennakkoluulotonta asennetta,  samoin 

kuin oman toiminnan joustavaa arviointia.
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Internet – KaKeverkko 

Hankkeen kotisivuille  on koottu hankkeen keskeinen informaatio. Sen avulla 

on tiedotettu myös reaaliaikaisesti (www.kakeverkko.net) . Hanke on käyttä-

nyt myös sähköposteja ja sähköpostilistoja tiedottamisessaan. Verkon avulla 

on voitu hallita monitahoisuutta melko laajastikin. Keskeisiä kysymyksiä 

ovat olleet millainen verkon rakenne on, miten siihen tuotetaan sisältöjä ja 

miten vuorovaikutteinen verkko on. Verkko on toiminut hyvin informaation 

kokoajana. Sisällön tuottaminen on kehittynyt koko ajan vaikka onkin ollut 

pääasiassa projektityöntekijöiden vastuulla. Oma-aloitteisesti ei sivuille ole 

juurikaan toimitettu materiaalia. Myös vuorovaikutteisuus etenkin kaupun-

kien tiedotuksen kanssa on ollut vähäistä. Keskustelukanavana verkko ei ole 

toiminut. 

Internetsivustojen kehittämisen mahdollisuudet ovat kuitenkin laajat. Sivu-

jen käyttö löytää muotonsa ja laajenee myös ajan kuluessa. Näyttää siltä, 

että hankkeen loppuvaiheessa sivujen käyttö olisi vakiintumassa osana kau-

punginosien kehittämisen välineistöä. Sen sijaan ei ole näyttöä siitä, mikä on 

sivujen rooli itse toimijoiden verkottamisessa. 

KaKe verkostoitumisen alustana – ketkä hyötyvät 
monitoimijahankkeesta? 

Verkostoituminen on vuorovaikutus- ja vaihtosuhde. Verkostossa annetaan 

jotakin ja saadaan jotakin. Verkosto palvelee eri tavoin mukana olevien in-

tressejä. Keskeisin verkostoa ylläpitävä voima on hyöty ja oppiminen. Kuten 

aiemmin todettiin KaKe -hanke on verkostoitumisen mahdollistaja, alusta ja 

kiinnekohta. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että KaKe tarjoaa jotakin vaan 

erityisesti siitä millainen kyky eri toimijoilla on tunnistaa omia intressejään ja 

etsiä tietoisesti KaKen mahdollisuuksia. Haasteita tarjoavat kysymykset siitä, 

pystyvätkö eri toimijat saamaan KaKen välityksellä hyötyjä itselleen, pystyy-

kö KaKe hyötymään toimijoista, ja millaista kumppanuutta KaKen puitteissa 

voi kehittyä.

Tutkijoilla on ollut mahdollista esittää omia tutkimustuloksiaan KaKe-semi-

naareissa. Näin he kykenevät tuomaan uutta tietoa kehittämiseen sekä myös 

itse jäsentämään omaa tutkimustehtäväänsä. Toinen keskeinen hyöty on 

uusien kontaktien saaminen. Tutkimuksen tekeminen on usein yksinäistä 

puuhaa eivätkä tiedeyhteisötkään kovin aktiivisesti suuntaudu ulospäin tai 

anna verkostoitumismahdollisuuksia tutkijoille.
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Kontakteja syntyy monitoimijaverkostossa usealle ulottuvuudelle: kehittä-

jien ja asukasaktiivien kautta pääsee kentälle ja saa soveltavaa näkökulmaa 

omalle tutkimukselleen. Eri tutkimusyhteisöt, yritykset ja hallinto voivat an-

taa myös työtilaisuuksia tutkijoille. Parhaassa tapauksessa tutkija löytää Ka-

Ken välityksellä itselleen ”sparraajan”, josta voi tulla merkittävä tukihenkilö 

tutkimustyön toteuttamiselle.

Kaupunginosakohtaisen turvallisuuskonseptin kehittänyt yritys on saanut 

KaKe -hankkeen välityksellä itselleen toimeksiantoja. Yritys on pystynyt te-

kemään konseptiaan tunnetuksi ja saanut tilaisuuksissa kontakteja, jotka 

ovat olleet hyödyllisiä. Turvallisuus- teemaa työstävä hanke on saanut yri-

tyksestä puolestaan kumppanin. Kyseinen hanke on omassa toiminnassaan 

jo pidempään miettinyt asukaslähtöiseen turvallisuusajatteluun perustuvan 

lähestymistavan soveltamista. Kehitettyä konseptia on päätetty soveltaa ja 

sille on haettu rahoitusta.

KaKen tilaisuudet, verkko ja tapaamiset mahdollistavat uusien virikkeiden, 

tiedon ja kontaktien saamisen henkilöille, joiden tehtävänä on kaupungin-

osien tai alueiden suunnittelu ja kehittäminen. Tällaisessa tapauksessa KaKe 

on antanut mahdollisuuden arvioida myös aluekehittäjien omaa toimintaa 

ja peilata sitä KaKen tuomiin mahdollisuuksiin. Entisten verkostojen lisäksi 

kehittäjä on saanut uusia kontakteja ja pystynyt rakentamaan myös uusia 

verkostoja. Erilaiset aluecaset antavat myös mahdollisuuden suorittaa oman 

alueen ”benchmarkkausta”.  Projektin mahdollisuus osaamisen ja ammatilli-

suuden kehittämiseen ja uuden oppimiseen on merkittävä anti, jonka mittaa-

minen ei aina ole kovin helppoa.

Kaupunginosa- ja asukasyhdistykset  saavat tietoa kaupunginosien kehityk-

seen liittyvistä teemoista, voivat vaihtaa kokemuksia sekä verkottua muiden 

toimijoiden kanssa. Vaikka suoranaisia konkreettisia resursseja ei KaKen 

puitteissa järjestöille kohdentunut, tukee kaupunginosien kehittämisen nä-

kökulma myös järjestöjen toimintaa ja ajattelua. 

Kaupunginosien tai alueiden kehittäminen ei ole kovin korkealla pääkaupun-

kiseudun kaupunkien ”agendalla”, esityslistalla. Strategiset lähestymistavat 

ovat keskitettyjä sekä teema-tai sektorikohtaisia. Siksi KaKen hyötyä ei pys-

tytä näkemään niin konkreettisesti kuin edellä kuvatuissa tapauksissa. Int-

ressien löytäminen ei myöskään ole helppoa. Tällöin hankkeessa mukana ole-

vien henkilökohtaiset työhön liittyvät näkökohdat korostuvat. Merkittäväksi 

muodostuu uuden tiedon saaminen ja innovaatioihin tutustuminen. 
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Monitoimijahankkeissa osallisia ja hyödyn saajia on useita. Edellä kuvatuis-

ta esimerkeistä saa alustavan kuvan tästä kirjosta. Myös voidaan huomata, 

että henkilökohtaisen hyödyn saaminen ja tähän liittyvä kumppanuus on 

helpommin löydettävissä kuin organisaatioihin kykeytyvä hyöty. Intressien 

näkyväksi saaminen ja tähän liittyvän vaihdon ja siitä seuraavan hyödyn 

konkretisointi on monitoimijahankkeiden haaste.

Ståhle ym. (2004) kuvaavat myös esityksessään tätä ihmisten ja organisaati-

oiden välistä suhdetta. Kehittämisverkostot toimivat ihmisten ja heidän hen-

kilökohtaisten pyrkimystensä ja kontaktiensa varassa. Myös professori Reijo 

Miettinen korosti Villa Kiven seminaarialustuksessaan strategisesti tärkeiden 

ihmisten löytämisestä. Nämä puolestaan voivat tuoda organisaatioidensa re-

sursseja verkoston käyttöön.

Kaupunkien keskushallinnon kannalta kiinnostava kysymys on se, näkevät-

kö ne tällaisessa kehittämisverkostossa hyötyjä, jotka eivät suoraan kohdistu 

omaan organisaatioon vaan alueeseen ja sen elinvoimaan. Tämä vaatii näiltä 

keskushallinnolta oman roolin uudelleen arviointia: keitä varten keskushal-

linto on ja miten verkostoitumisen haastetta pitäisi kaupungeissa käsitellä. 

Kuva 2. KaKen hyödyllisyys eri toimijoiden kannalta
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Tätä voidaan kuvata myös johtajuuden uutena haasteena: miten johtajat ky-

kenevät vaikuttamaan oman organisaationsa rajojen ylitse toisten toiminta-

kenttien toimijoihin, ymmärtämään heidän pyrkimyksiään ja visioitaan sekä 

ottamaan vaikutteita oman toimintakenttänsä ulkopuolelta (Ståhle ym. 2004).

Tuloksellisuus monitoimijahankkeessa – KaKen 
aikaansaannoksia

Joustavasti muotoutuvan monitoimijaisen kehittämishankkeen tulokselli-

suuden arvioinnin lähtökohdissa tulee ottaa huomioon hankkeen luonne. 

Voidaan kysyä: onko hanke ollut uskollinen lähtökohdilleen? Vielä voidaan 

kysyä: mitä hankkeessa on tehty, saatu aikaan ja mitkä ovat keskeiset ”löy-

dökset”. Perinteisemmin voidaan puhua määrällisistä ja laadullisista tulok-

sista. Hankkeen vaikuttavuudesta voidaan saada perusteellisempaa tietoa 

vasta hankkeen päätyttyä. Määrällisesti tarkasteltuna tulokset ovat merkit-

tävät. Hanke on ollut varsin toimelias ja tuottoisa.

• KaKe on järjestänyt 17 seminaaria ja teematapaamista. 

• Osallistujia on ollut 615. 

• KaKe Tiedotteita on tehty viisi. 

• KaKeverkossa on esitelty 11 kaupunginosainnovaatiota. 

Verkostoyhteistyötä on tehty seuraavasti eri tahojen kanssa:

• 8 julkista organisaatiota

• 11 tutkimus- ja oppilaitosta 

• 10 kansalaisjärjestöä ja organisaatiota

• 5 projektia 

• 15 osakeyhtiötä 

KaKe toimintamalli ja ”apparaatti” on merkittävä laadullinen tulos. Malli on 

muodostanut työvälinekokonaisuuden, jonka avulla myös projektin toimin-

taa ja prosessia voidaan ohjata ja hallita. Hankkeessa on kehitetty projektityö-

tapoja, välineitä ja jäsennyksiä, joilla monitahoisessa hankkeessa toimitaan. 

Projekti itsessään on tuottanut kokemuksia, joiden avulla voidaan arvioida ja 

kehittää monitoimijaisia verkostohankkeita. Se on antanut oman panoksensa 

projektiyön kehittämiseen. Hankeprosessi on tuottanut tekijöilleen lukuisia 

oppimiskokemuksia. Nämä perustuvat tilanteiden ja kokemusten itsearvioin-

tiin. Projektissa on myös tuotu esille olemassa olevaa tietoa kaupunginosien 

kehittämisestä, dynamiikista sekä tuotettu uutta tietoa. Välineinä tässä ovat 

olleet seminaarit ja innovaatioiden kerääminen, tiedotteet ja kirja.
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Projekti on synnyttänyt uusia kysymyksenasetteluja ja peilannut kaupungin-

osien tulevaisuuden kehityslinjoja. Seuraavassa muutamia:

• Miten edistää paikallista mobilisoitumista, jos kaupunginosaa ai-

otaan kehittää pitempänä prosessina eikä vain ulkoa rahoitettuna 

projektina?

• Paikalliset toimijat voivat eri kommunikaatiovälineitä käyttäen 

määritellä alueen kehittämisintressit ja muokata mieleisekseen 

myös muualla kehiteltyjä malleja.

• Miten rakentaa paikallisia viestintäteknologisia testialustoja, jois-

sa toteutuisi hyödyllinen eri toimijoiden välinen verkostokumppa-

nuus?

Loppupäätelmiä

Minulla on ollut mahdollisuus seurata KaKe -hanketta alusta lähtien. Olen 

ollut tekemässä hankealoitetta, konsultoimassa hanketta ja tukemassa sii-

nä toteutettua itsearviointia. Olen siis myös ”osallinen”. Ulkoisen ”katseen” 

toteuttaminen ei siten ole helppoa. Samastun enemmän tai vähemmän 

hankkeen ydintoimijoihin. Siksi näkökulmanikaan ei voi olla ulkopuolisen 

puolueeton ja ”objektiivinen”. Olen peilannut KaKe-havaintoja useisiin mui-

hin hankekokemuksiini projektityöntekijöiden konsulttina, työnohjaajana ja 

kouluttajana ja pyrkinyt tätä kautta saamaan näkökulmaa hankkeeseen. Mi-

nulla on myös ollut erinomainen mahdollisuus oppimiseen KaKeprosessissa.

KaKen moottorina on ollut ydintoimijoiden aito tarve ja halu etsiä ja kehittää 

uudenlaisia lähestymistapoja kaupunginosien kehittämistyöhön. Tällainen 

subjektiivinen tilaus luo aidon kehittämisjännitteen hankkeeseen. Kaupun-

kiohjelma on antanut puitteen tälle työlle. Pulmana tässä asetelmassa on 

se, miten hankkeen muut toimijat kokevat sen ja ”millaisen puumerkin” he 

kykenevät lyömään hankkeeseen. Ydintoimijoiden ja muiden toimijoiden vä-

listä jännitettä laukaisevat keskustelut ja ”kissan pöydälle nostaminen”. Näin 

päästään eteenpäin ja kaikki saavat jotakin plakkariinsa. Monitoimijahank-

keessa kaikki pyrkivät voittamaan. ”Intressipeli” (vrt. Kurki ja Tolvanen tässä 

kirjassa) on yksi tapa ratkoa tätä. Kuitenkin olisi ollut tarvetta laajemmin 

keskustella ja arvioida mitä projektissa tapahtuu, mitä on muotoutumassa, 

miten eri toimijat tilanteen näkevät. Näin projektin moniäänisyys olisi tullut 

paremmin esille. Nyt toimijat joutuivat reagoimaan jo osin ydintoimijoiden 

tekemiin valmiisiin jäsennyksiin.

Verkostomainen monitoimijaprojekti poikkeaa olennaisesti tavanomaisesta 
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toteutusprojektista. Myös projektiosaaminen on pitkälti keskittynyt toteu-

tushankkeiden kontekstiin. KaKessa on ennakkoluulottomasti työskennelty 

toisenlaisen lähestymistavan kanssa. Arjen projektityössä on ratkottu moni-

aineksisuutta, epäselvyyttä ja verkostomaisen projektiympäristön haasteita. 

Siksi KaKen kokemukset ovat mielestäni merkittäviä kun pyritään ymmärtä-

mään projektityön luonnetta ja uusia haasteita. Seuraavaan matriisiin olen 

koonnut tässä artikkelissa esitettyjen näkemysten pohjalta tavanomaisen 

toteutusprojektin ja verkostomaisen monitoimijaprojektin välisiä eroja.

”toteutusprojekti” ”Verkostomainen 
monitoimijaprojekti”

Toimintaympäristö Rajattu, yksiulotteinen Moniulotteinen, useita 
toimijoita, rajojen ylitykset

Tavoitteet Etukäteen yksilöity Puitteet määritelty, 
avoin tavoiteasettelu, 
tavoitemuutokset

Tulokset Määritelty tarkoin 
etukäteen

Tulokset kysymyksinä, 
tarkentuvat prosessissa. 
Jäsentyminen ja määrittely 
projektin lopussa ja jälkeen

Arviointi ja 
mittaaminen

Tavoitepoikkeamat, 
indikaattorit

Jatkuva prosessiarviointi, 
kehkeytymien, 
suunnanmuutosten ja 
löydösten paikantaminen

Prosessin hallinta Tavoite-keinohierarkia, 
kontrollointi

Moninaisuuden ja prosessien 
mallintaminen, moniääniset 
dialogit ja itsearvioinnit, 
etsivät ja tutkivat 
työkäytännöt, verkosto- ja 
toimintaympäristöanalyysit

Kehityksen luonne Ennalta määrätty tai 
portaattainen

Prosessissa muotoutuva, 
sekä itseorganisoituva 
että tavoiteorganisoituva, 
syklisyys ja polkutarkastelu

KaKe on ollut uskollinen lähtökohdilleen. Se on ollut aidosti moniulotteinen, 

muuntuva, monitoimijainen verkostokehittämishanke. Hanketta pitääkin tar-

kastella näistä lähtökohdista. Arkityöstä käsin – osin tiedostamattomastikin 

– projektityöntekijät ovat kehittäneen selviytymisvälineitä työskentelylleen. 

Kriittinen ote omaan työskentelyyn on edistänyt tätä. Moninaisuus on tullut 
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esille, sitä on pystytty jäsentämään ja tekemään näkyväksi. Hanke onkin ollut 

eräänlainen paletti: monet kehityssuunnat on nostettu pöydälle. Haasteena on 

ollut mitä tehdä tämän moninaisuuden kanssa. Onko moninaisuutta tullut 

liikaakin? Tällainenhan voisi olla myös hanketta hajottava voima. Esiin nousi 

useita polkuja ja haasteita, joiden kaikkien suhteen tuskin olisi voitukaan ede-

tä. Moninaisuus antoi siis mahdollisuuksia useille jatkohankkeille ja poluille. 

Olennaista on, että on suoritettu eräänlainen esityö, luotu pohja ja mahdolli-

suudet jatkotyölle.

Hanke kertoo paljon verkostoitumisen problematiikasta. Moniaineksinen han-

ke ei voi samalla intensiteetillä tyydyttää kaikkia erilaisia toimijoita. Tutkijat ja 

kehittäjät näyttävät saaneen KaKesta eniten irti. Myös esimerkiksi kommuni-

kaatioon ja digitaaliseen viestintään liittyvät tilaisuudet palvelivat tätä tema-

tiikkaa käsitteleviä ihmisiä. Tällaisessa hankkeessa toiset toimijat hyötyvät ja 

jakavat enemmän kuin toiset. Tämä saattaa olla ongelmakin, mutta haaste se 

on joka tapauksessa. Yksi ratkaisu tähän haasteeseen voisi olla ”teemaverkos-

tojen” kehittäminen. KaKe kokoavana verkkona mahdollistaisi monenlaisten 

osaverkostojen syntyminen. KaKe voisi olla eräänlainen solmu tässä. Kriittisiä 

huomioita kannattaa kuitenkin kohdistaa siihen, miksi asukasaktiivit ja pro-

jektit tunsivat vähäistä kiinnostusta hanketta kohtaan. Oliko hankkeen lähes-

tymistapa kuitenkin liian kaukana näiden toimijoiden arjesta ja tarpeista? 

Toisaalta erilaisuudet ja niiden yhdistäminen mahdollistavat uusien inno-

vaatioiden ja lähestymistapojen kehittämisen (vrt. Miettinen ym. 1999). Siksi 

monitoimijainen hanke, jossa erilaiset ajattelutavat ja ihmiset kohtaavat, tuo 

usein esille myös uusia yllättäviäkin innovaatiopotentiaaleja – kuten keskus-

telu Living Lab- ja Test Bed-ajattelusta osoitti. Hankkeessa on mielestäni ollut 

mm. seuraavia innovatiivisia piirteitä:

• Pyrkimys rakentaa ennakkoluulottomasti yhteyksiä ja verkostoitu-

mismahdollisuuksia  erilaisten toimijoiden kesken, monitoimijai-

suus. Konkreettisena tuotoksena toimintamalli, apparaatti

• Uusia lähestymistapoja etsivä moninaisuudessa sukkuloiva avoin 

työtapa

• Moninaisuutta jäsentävät mallinnukset

• Kaupunginosien kehittämistraditioiden esille nostaminen ja niiden 

tulkinta nykyisessä kehitysvaiheessa

• Pyrkimys löytää uusia kehittämislinjoja yhdistämällä nykyiset 

yhteisölliset kehittämishankkeet ja kokeilut sekä uudet teknisiin 

innovaatioihin liittyvät kehitysvirtaukset
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Hanke on myös mahdollistanut innovaatioiden keräämisen ja levittämisen. 

KaKeverkosssa on kuvattu innovaatioita useista teemoista. Osittain innovaa-

tioita on kuvattu yleisellä tasolla, osittain toimintamalleja on esitetty varsin 

yksityiskohtaisesti, kuten rikosturvallisuuden kohdalla. Innovaatioiden ke-

rääminen, jäsentäminen ja syventäminen on mielestäni jatkossakin varsin 

tärkeää. Toimivat, hyödylliset ja kiinnostavat mallit, kokemukset ja lähes-

tymistavat jäävät edelleen usein ”piiloon”. Tässä keräämis- ja levitystyössä 

KaKella on eräänlainen pioneerirooli. Kaupunki- ja aluekohtaiset sosiaaliset 

innovaatiot ovat konteksti- ja kulttuurisidonnaisia: ne rakennetaan aina 

paikallisiin olosuhteisiin. Kuitenkin innovaatioista löytyy yleisiä lähestymis-

tapoja, joita voidaan soveltaa paikallisiin olosuhteisiin. Paikallisten inno-

vaatioiden tuottaminen on mahdollista kaupunginosien oman osaamisen ja 

toimijoiden ponnistuksin varsinkin silloin, kun on mahdollisuus hyödyntää 

laajempia rahoitus- ja osaamisverkostoja. Olennaisia tässä ovat erilaiset ke-

hittämiskumppanuudet.
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Kollektiivinen äly, luovuus ja luottamus 
Artikkelissa tarkastellaan kollektiivista älyä alueiden kehittämisen yhteydessä. 

Mistä se muodostuu? Mitä yhteyksiä sillä on luovan kaupungin kehittämi-

sen tavoitteeseen? Miten kollektiivista tiedonrakennusta voitaisiin paremmin 

inspiroida ja hyödyntää alueita kehittävien ihmisten ja verkostojen käyttöön? 

Millaisia kollektiivisen älyn rakennusvälineitä verkostot tarvitsevat yhteisten 

tavoitteiden löytämiseen ja ajamiseen? Millaisia paikallisia viestintärakenteita 

tarvitaan monimutkaisten prosessien haltuunottoon? Pitäisikö alueiden aktii-

visten toimijoiden organisoitua ja miksi? Miten heitä voitaisiin parhaiten moti-

voida? Miten yhdistää innokkaiden aktiivien ja tavallisten asukkaiden edut?

Kollektiivisen älyn ilmenemistä asuinalueilla ja kaupunginosissa lähestyn 

yhtäältä omien kokemusteni kautta, jotka ovat peräisin aluefoorumimallia 

koskevasta arviointitutkimuksesta (Päivänen, Kurki & Virrankoski 2002), 

kaupunki- ja liikennesuunnitteluprojekteista ja sosiaalisten vaikutusten ar-

vioinneista. Toisaalta peilaan näitä kokemuksia kollektiivisen älyn teoriaan, 

jossa nojaan kanadanranskalaisen filosofin Pierre Lévyn kirjoituksiin ja muu-

tamiin kotimaisiin asukasosallistumista koskeviin tutkimuksiin. 

Tämän kirjan muissakin artikkeleissa painitaan itse asiassa kollektiivisen 

älyn haasteiden kanssa. Kirjassa ja KaKe-prosessissa on kyse siitä, miten 

alueiden (esimerkiksi kaupunginosien) sisäistä ja ulkoista viestintää sekä tie-

donrakennusta tulisi kehittää. Alueiden kehittämisessä - kuten muuallakin 

tietoyhteiskunnassa - tieto on valtaa ja valttia. Tuntuu tarpeelliselta miettiä, 

mitä rakenteellisia ominaisuuksia hyödylliseen paikalliseen tietoon liittyy.

Miksi etsiä ja kehittää kollektiivista älyä?

Erilaisia osallistumisen ja osallisuuden muotoja etsitään ja vertaillaan niin 

kaupunkien hallinnoissa, kaupunginosissa kuin yksittäisissä projekteissakin. 

Tässä artikkelissa väitän, että niiden pitäisi rakentaa kollektiivista älyä. Alueen 

kollektiivisella älyllä tarkoitetaan tässä paikallisesti merkityksellisen tiedon 

rakentamista ja sitä helpottavien työkalujen luomista. Tehtävä on erityisen 

haasteellinen nykyisen tietotulvan oloissa. Tässä suhteessa lupaavia ovat sel-

laiset tiedonvaihdon kentät, joilla luodaan merkityksiä ja yhteisymmärrystä. 

Näitä voidaan nimittää foorumeiksi. Ne voivat olla kasvokkaisia tai virtuaalisia 

– tärkeintä on, että ne yhdistävät ja kiinnostavat eri toimijatahoja.

JANI PÄIVÄNEN
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Tutkimme vuonna 2001 helsinkiläisten aluefoorumien toimintaa ja vaikutuk-

sia kaupunginosissaan, joita olivat Helsingin Etelä-Haaga, Kruununhaka ja 

Maunula. Tutkimuksen jälkeen uudet aluefoorumit on perustettu myös Ou-

lunkylään ja Meri-Rastilaan Vuosaareen. Aluefoorumit toimivat osana alueen 

laajempaa kommunikaatiorakennetta, jonka muita tärkeitä osia ovat alueen 

järjestöt, paikallislehdet, yhteistilat ja kotisivut. (Ks. tarkemmin Kurki täs-

sä kirjassa.) Aluefoorumeissa käsitellään alueita kehittäviä ja taannuttavia 

ilmiöitä, alueella toiminnassa olevia projekteja jne. noin puolituntisten alus-

tusten pohjalta. Foorumien koollekutsujina ja järjestäjinä toimivat alueen 

järjestöt. Millään organisaatiolla ei ole virallista edustajaa näissä avoimissa 

tapaamisissa, vaan esimerkiksi kaupungin edustajat ovat tervetulleita pai-

kalle vieraiksi muiden asiantuntijoiden tavoin. Tilaisuudet ovat tietokeskeisiä 

eikä niissä pyritä päätöksentekoon vaan vapaaseen ideointiin ja eri osapuol-

ten vapaaehtoiseen vastuunottoon. Foorumissa kävijöitä motivoi ”aitous” ja 

”ongelmakeskeisyys”. (Päivänen, Kurki & Virrankoski 2002) 

Alueiden kommunikaatiorakenteet ovat eri tavoin kehittyneitä. Foorumi- ja 

osallistumistutkimuksista saatujen oppien soveltaminen erilaisiin yhdyskun-

ta- ja liikennesuunnittelun tehtäviin, projekteihin ja vaikutusarviointeihin 

onkin hyvin kiinnostavaa ja lupaavaa. Yhtenä esimerkkinä on alueellinen (so-

siaalinen) seuranta, jota kunnat tarvitsevat tiedontuotannon järkeistämiseksi, 

eri hankkeiden välisten yhteyksien havaitsemiseksi, yhteistyön tehostamiseksi 

ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. (Päivänen ym. tulossa) Alue-

foorumit ja niitä järjestävät kaupunginosajärjestöt ovat alueellisen seurannan 

edelläkävijöitä. Seurannan työkaluna foorumeissa käytetään esim. SWOT-ana-

lyysia (ks. Sipilä tässä kirjassa), joka tuottaa merkityspitoista tietoa ja auttaa 

tunnistamaan erilaisia kehityssuuntia, kokemuksia ja arvoja. Taustalla on 

tärkeä oivallus: tieto alueen tilasta kiinnostaa ensi sijassa asukkaita itseään. 

Asukaslähtöinen seuranta välttää luomasta alueelle negatiivista leimaa. 

Mutta monilla alueilla tällaista järjestäytynyttä kommunikaatiorakennetta ei 

juurikaan ole. Silloin internet, seminaarit, sähköpostilistat, artikkelit, tut-

kimukset ja henkilökohtainen verkostoituminen antavat mahdollisuuksia 

kokeneemmista kaupunginosista oppimiseen. On tärkeätä, että alueella joku 

osapuolista alkaa koota paikallisia näkemyksiä. Tässä voidaan hyödyntää  

kollektiivisen älyn resursseja, joista lisää tämän artikkelin lopussa.  Niiden 

avulla vaikkapa asukasyhdistys tai kaupunginosaseura voi parantaa tieto-

aan alueen tilasta sekä toimintansa avoimuutta ja tasapuolisuutta erilaisten 

asukkaiden ja näkemysten suhteen. Silloin se on esimerkiksi kunnan viran-

omaisille luotettava kumppani. 
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Kollektiivinen äly Lévyn mukaan

Kollektiivisen älyn käsitteestä puhutaan usein eläinten käyttäytymistä ja 

kollektiivista toimintaa koskevassa tutkimuksessa. Silloin yritetään vastata 

kysymykseen, miten on mahdollista että muurahaiset tai termiitit pystyvät 

niihin suurenmoisiin yhteissuorituksiin, joita on kuvattu esimerkiksi eläinten 

arkkitehtuuriksi tai insinööritaidoksi. Filosofi Pierre Lévy taas liittää käsitteen 

nimenomaan ihmisyhteisöihin. Hänestä suurin ero on se, että ihmisillä oleva 

kollektiivinen äly kasvaa samaa tahtia kuin yksilöiden tietämys, autonomia, 

vastuullisuus, eettinen käyttäytyminen ja luovuus kasvavat, ja nämä ovat pe-

riaatteessa rajattomia. 

Lévy määrittelee kollektiivisen älyn viiden kriteerin avulla. Se tarkoittaa hänen 

mukaansa 

1) älyä, jota on kaikkialla, 

2) jota pidetään alati arvossa, 

3) jota koordinoidaan reaaliajassa ja 

4) joka tähtää ihmisten kykyjen tehokkaaseen mobilisaatioon. 

Tähän hän lisää vielä viidennen tärkeän ominaisuuden:

5) kollektiivisen älyn perustana ja tavoitteena on ihmisten keskinäi-

nen arvostus ja toistensa rikastaminen, ei jonkin yhteisön pyhittä-

minen tai jähmettäminen.

Lévyn mukaan ensimmäinen kriteeri kertoo tosiasian. Kollektiivista älyä on 

kaikkialla, koska kukaan ei tiedä kaikkea mutta kaikki tietävät jotakin. Ei ole 

mitään transendentaalista älysäiliötä, eikä tieto ole mitään muuta kuin se mitä 

ihmiset tietävät. Älyä on sielläkin, missä sitä ei olla tunnistavinaan, “koulutta-

mattomissa” ihmisissä, “suorittavassa työssä”, “alikehittyneissä maissa” jne. 

Muut kriteerit kertovat tavoitteesta eli projektista. Älyä ei todellisuudessa 

suinkaan pidetä alati arvossa, vaan toisten älyä vähätellään monista syistä. 

Lévyn mukaan inhimilliset kyvyt ovat itse asiassa nykyisissä yhteiskunnissa 

täysin skandaalimaisesti vajaakäytössä. Työvoimaviranomaiset käyttävät uu-

den työnhakijan erilaisten kykyjen kartoittamiseen hänen mukaansa kymme-

nen minuuttia, tosiasia jonka perusteella voisi jo tuomita koko yhteiskunnan. 

Kolmas kriteeri, reaaliaikainen koordinointi, viittaa uusiin viestintävälineisiin. 

Niiden avulla voidaan yhteistoimin luoda merkitysten maisemia. 

Neljäs kriteeri, kykyjen tehokas mobilisointi, edellyttää erilaisten kykyjen tun-

nistamista kaikessa moninaisuudessaan. Tieteelliseen tai muuhun auktoriteet-

tiin tiedot ja kyvyt edustavat vain pientä osaa kaikista toiminnassa olevista 

tiedoista ja kyvyistä. Tietoyhteiskunnassa toisen arvostaminen tietäjänä on 

välttämätöntä.
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Sosiaalinen pääoma, luottamus ja kollektiivinen äly

Luottamuksen rakentaminen on kaikessa kehittämistyössä keskeistä ja vai-

keaa. Sosiaalisen pääoman elementtejä ovat luottamus, vastavuoroisuus, 

verkostot ja kumppanuudet. Luottavaisilla yhteisöillä (Putnam 1993) on huo-

mattava taloudellinen etu ja vastavuoroisuuteen luottavat yhteiskunnat ovat 

tehokkaampia kuin ne, joista luottamus puuttuu. 

Vastavuoroinen luottamus kuulostaa kaupunkikehittämisen kontekstissa 

tutulta. Se on kommunikatiivisen suunnittelun teoreetikkojen postulaatti, 

joka käytännön suunnittelutilanteissa toteutuu vaihtelevasti. Luottamus 

on herkkä arvotavara. Sen esteenä ovat esimerkiksi jähmettyneet roolit ja 

tiedonkulun puutteet, joita Aija Staffans analysoi väitöskirjassaan. Osallis-

tuvan asukkaan paradoksi on, että vaikutusvaltaa saadakseen asukkaan on 

opeteltava suunnittelun ja hallinnon kieli eli ryhdyttävä asiantuntijaksi, ja 

tässä onnistuessaan hän epäonnistuu toisella tavoin: joutuu vasta-asian-

tuntijan rooliin ja lakkaa edustamasta ”tavallisia asukkaita”. (Staffans 2004) 

Vastaavasti kansalaisten luottamusta hallintoon voivat heikentää tiedonku-

lun puutteet hallinnonalojen välillä tai suhteessa kuntalaisiin, samoin kuin 

suunnittelun tekninen kieli. Näiden seurauksena kuntalainen ei saa selvää 

oman alueensa tulevista muutoksista. 

Yhteisen tietopääoman korostaminen ja itsepintainen rakentaminen on tär-

keimpiä näkökulmia jos ja kun haluamme ylittää nämä vaikeudet. Filosofi 

Pierre Lévyn mukaan toisten arvostaminen tietäjinä on entistä keskeisempää 

tietoyhteiskunnassa. Käyttökelpoinen, rakentava ja idearikas tieto ei ole vain 

sen virallisten haltijoiden käsissä eikä riipu asemasta hallinnossa ja päätök-

senteossa. Jos toisten tietoa ei syystä tai toisesta arvosteta, alueen kehittämi-

selle välttämätöntä luottamusta ei koskaan synny. 

Eri asukkaille luottamus merkitsee eri asioita. Tarvitaan aktiivisia johtajia ja 

visioiden väläyttelijöitä, toisaalta hiljaisempien asukkaiden ja kuluttajien tukea 

ja luottamusta. Kurki on erottanut kaupunginosan mobilisaatioprosessissa 

tärkeät roolit kuten velho, haltija, tietäjä, mestari ja kuluttaja (Kurki 2003). 

Osa ihmisistä (yleensä aktiiviasukkaita) on valmiita käyttämään aikaa yhteisön 

hyväksi, osa (yritykset, taloyhtiöt, ”tavoitellut” uudet asukkaat...) tulee mukaan 

jos tunnistaa käsiteltävissä asioissa oman etunsa. Edelliset ovat korvaamatto-

mia, mutta jälkimmäisten mukana alue joko seisoo tai kaatuu, sillä he tekevät 

jatkuvasti omalta ja myös alueen kannalta tärkeitä taloudellisia päätöksiä. Hyvä 

prosessi on sellainen, johon molemmat saadaan innostumaan ja luottamaan.
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Esimerkiksi kestävän kaupunkisuunnittelun edellytyksiä tutkittaessa on 

pyritty yhdistämään luottamuksen, sosiaalisen pääoman ja kollektiivisen 

älyn käsitteet (Evans ym. 2005). Brownin ja Lauderin mukaan kestävän 

kaupungin tavoitteena tulee olla kollektiivisen älyn kehittäminen, koska vain 

sen avulla voidaan jälleen synnyttää sosiaalista solidaarisuutta, joka on mo-

dernisaation mukana rapissut. He liittävät kollektiivisen älyn oman ja toisten 

asemien tuntemiseen. Kyky älykkyyteen (capacity) ja luottamussuhteet (rela-

tions of trust) ovat erillisiä asioita, mutta niiden välinen vuorovaikutussuhde 

määrittää sitä tilaa, jossa ihmiset voivat tehokkaasti toimia yhteisten asioiden 

puolesta. (Brown ja Lauder, ref. Evans ym. 2005, 11)

Tietäminen ja älykkyys ilmenevät monilla tavoin. Kollektiivinen äly liittyy 

läheisesti luovaa kaupunkia koskevaan keskusteluun (esim. Landry 2000). 

Mulgan (1999) tuo tähän keskusteluun ihmisten erilaiset älylliset potenti-

aalit, joita mm. kasvatustieteen ja –käytäntöjen avulla voidaan vahvistaa. 

Kielellisen ja loogis-matemaattisen älyn lisäksi olennaisia ovat esimerkiksi 

tilallinen, musikaalinen, ihmissuhteisiin liittyvä ja ruumiillis-kinesteettinen 

älykkyys. Luovan kaupungin pitäisi pystyä ammentamaan ja hyödyntämään 

luovuutta ja rakentavaa kapasiteettia kenessä tahansa. 

Kaupunginosien kehittämisestä kiinnostuneet tunnistavat tässä jotakin 

olennaista. Lévyn kuvaama keskinäinen arvostus syntyy ja vahvistuu, kun 

ihmiset onnistuvat yksissä tuumin tekemään yksittäisistä projekteista yhte-

näisen ja yhteisen prosessin. Se edellyttää toimivaa työnjakoa, keskittymistä 

siihen minkä kukin osaa parhaiten (Päivänen ym. 2002). Tulevaisuudentutki-

ja Markku Wilenius toteaa luovan talouden edellytyksistä: ”Kokemukset luo-

vuudella menestyneistä organisaatioista osoittavat, että sellaiset positiiviset 

jännitteet, jotka syntyvät erilaisia taustoja ja osaamisaloja omaavien ihmisten 

kohdatessa, ovat kaikkein hedelmällisimpiä.” (Wilenius 2004, 229) Havainto 

sopii myös alueellisen kommunikaation ja yhteistyön rakentamiseen.

Kommunikaatio kaikilta kaikille

Uusien kollektiivisen älyn muotojen yhteinen nimittäjä on kommunikaatio 

kaikilta kaikille. Internet tarjoaa instrumentteja yhteisen kontekstin luomi-

seen erilaisissa, maantieteellisesti täysin hajautuneissa ryhmissä. Kysymys 

on vuorovaikutuksesta ja merkitysten luomisesta kontekstissa, johon jokai-

nen osallistuja vaikuttaa joko sitä muuttamalla tai vahvistamalla. Ihmiset ja 

ryhmät tunnustavat ja tunnistavat toisensa kommunikaation kautta. Netissä 
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ei tapaa tai tutustu ihmisiin pääasiassa heidän nimillään tai maantieteellisen 

tai sosiaalisen asemansa mukaan vaan heidän mielenkiinnon aiheidensa mu-

kaan, yhteisessä suunnan tai tiedon maisemassa.

Myös poliittinen teknologia on murroksessa kohti itseorganisoituneita ryhmiä, 

joissa toteutuu suoran demokratian ideaali vaikkakin erittäin suurissa yhtei-

söissä. Ryhmiä ei enää käsitellä käyttövoimana, massoina, vaan älykkäinä 

kollektiiveina. Tämä siirtymä edellyttää laadullisia välineitä, keskusteluja ja 

perusteluja, sanalla sanoen kollektiivista älyä. Poliittisesti ei voida esittää tai 

etukäteen määrätä tämän kollektiivin mallia – silloin langettaisiin takaisin 

vanhaan massojen teknologiaan. Sen sijaan se on rakennettava kollektiivisen 

älyn välineillä, jotka mahdollistavat suhteen ”kaikki – kaikki” ja jotka siten 

liittyvät kyberavaruuteen, verkkoon. (Lévy 1997, 60-62)

Jalkapallostadion ja kaupunginosa

Lévy lainaa filosofikollegansa Michel Serresin tunnettua esimerkkiä, stadio-

nia. Ajatellaan jalkapallo- tai rugbyottelua, kuunnellaan kannattajajoukkojen 

yhteisiä huutoja ja eleitä. Yksilö hukkuu massaan, ihmisjoukon syvyyksistä 

kumpuavaan meluun. Tämän massan äly ei Serres’n mukaan näyttäydy val-

tavan suurena.

Katsotaan sitten pelikentälle. Jokainen pe-

laaja tekee liikkeitä ja kuvioita jotka selkeästi 

eroavat jokaisen toisen liikkeistä. Silti kaikki 

toiminnot osoittavat koordinaatiota, vastaa-

vat toisiinsa, pyrkivät yhteiseen päämäärään 

suhteessa toisiinsa. Kaikkien pelaajien toimet 

yhtyvät samaan kollektiiviseen historiaan. 

Jokaisen on kiinnitettävä huomiota paitsi vas-

tustajan toimiin, myös siihen mitä tapahtuu 

omassa joukkueessa – näin rakennetaan peliä. 

Vastustajaa täytyy opiskella, arvailla mitä se 

tulee tekemään, ymmärtää, jopa ihailla. Ennen 

kaikkea täytyy toimia “yhtenä ihmisenä”, vaik-

ka ollaan monta. Jalkapallo on kollektiivisen 

älyn katalysoiva objekti.

Ihmisten pelivälineet ovat nykyisin yhä suu-

rempia ja globaalimpia. Kyberavaruus, talous 

Kirjasto, lauantaisin sulkeistettu. 
Kuva: Jani Päivänen
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ja teknotiede ovat kaikki niin laajoja, että ihmiskunta on yhä enemmän 

tulossa yhdeksi yhteiskunnaksi. Kun yhteisöillä ei ole muuta älyä kuin se 

mikä liittyy niiden käyttämiin objekteihin, ihmiskunnan on pyrittävä täydel-

listämään omia objektejaan. Näiden objektien on autettava jokaista yksilöä 

ymmärtämään oman toimintansa kollektiiviset seuraukset. 

Kaupunginosan kehittäminenkin on peliä, jossa on pelivälineitä (kuten ra-

haa, tekniikkaa, arvoja ja mielikuvia) ja monia mahdollisia kumppaneita. 

Alueellisissa kehittämispeleissä voittaja on se, joka onnistuu viettelemään 

kumppanit puolelleen ja osaa esittää uskottavimman määritelmän tilantees-

ta1 (Sotarauta 2000). 

Siten kollektiivinen äly kaupunginosan tasolla on paitsi tiedonkeruuta ja 

–välitystä alueen toiminnoista ja arvoista, myös ja ennen kaikkea sellaisia 

välineitä jotka auttavat mobilisoitumista yhteisten asioiden hoitoon. Yhteis-

työ keskittyy nykyisin helpommin muuntasoisten eturyhmien intresseihin 

kuin alueen intressien selvittämiseen ja ajamiseen. Organisaation oppimista 

onkin haasteellista soveltaa kaupunginosaan – se on vähintäänkin erittäin 

lupaava metafora, mutta toisaalta kaupunginosat eivät juurikaan muistu-

ta selkeärajaista organisaatiota. Tarkemmin sanoen olisi mielenkiintoinen 

tutkimuskysymys, missä tilanteissa ja millä tavoin kaupunginosa muistuttaa 

organisaatiota.

Onko alueella yhteistä etua? Millainen jalkapallo-ottelu kaupunginosassani 

on juuri nyt käynnissä? Miten määrittelisin tilanteen?

Kollektiivinen älymme ei suuntaudu politiikan kautta kaupunginosien tasolle. 

Miten on mahdollista, että yhä useammat kaupunginosakirjastot ovat kiinni 

lauantaisin, juuri sinä päivänä jolloin kaikilla olisi aikaa käydä kirjastossa? Näin 

pieneen ongelmaan älykäs kaupunginosa kyllä pystyisi keksimään ratkaisun, 

vaikkapa kirjastoapulaiskurssin ja vapaaehtoisten päivystyksen.

Tarvitsemme välineitä, joiden avulla voimme nähdä oman toimintamme kollek-

tiiviset seuraukset, sanoo Lévy. Samasta refleksiivisyyden lisääntymisestä on 

kysymys myös kaupunginosien tasolla. Yksityisellä toiminnallamme on kollek-

tiivisia seurauksia. Vastaavasti, jos kaupunginosalla on kollektiivinen tavoite, 

se vaikuttaa meihin kotonakin. Alueen kollektiivisen päätöksenteon kynnysky-

symyksiä on, houkutteleeko joku/jokin kaupunginosassa organisoitumaan, ja 

missä määrin ihmisillä on uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. 

1 “Määritelmä tilanteesta” on amerikkalaisen sosiologin ja kriminologin William I. Thomasin käsite, jolla tämä kuvasi 1920-luvulla maailman-
tilannetta jossa ei enää ollutkaan yhtä virallista totuutta, vaan kilpailevia moraaleja. Juuri tämä on nykytilanne, aina määriteltävä uudelleen.
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Paikaton verkko ja paikkojen kehittäminen

Nyt voidaan epäillä, eikö paikattoman verkon käyttö paikallisen vuorovaiku-

tuksen lisäämiseksi ole jo käsitteellisesti ristiriitaista. Yhtäältä on, koska meillä 

vihdoin on mahdollisuus muodostaa yhteisöjä aivan kenen kanssa vain milloin 

vain. Toisaalta tarvetta alueellisiin verkkosovelluksiin on nähty esimerkiksi 

mietittäessä alueen päivä- ja yöväestön erilaisia osallistumismahdollisuuksia. 

(Bäcklund & Paavola 2003). Tietyn alueen päiväväestö koostuu siellä työssä 

tai opiskelemassa käyvistä, yöväestö taas muualla työssäkäyvistä henkilöistä. 

Verkkodemokratiaa voi verrata ajatukseen ruohonjuuritason kaupungino-

sahallinnosta. Kun jälkimmäisessä subjektina ovat ne joiden postiosoite on 

kaupunginosassa, niin verkkodemokratiassa subjektina on koko väestö. Kyse 

onkin potentiaalisesti ”rajattomasta osallisuudesta” (emt. 54).

Pierre Lévy näkee alueellisen virtuaalisen vaikuttamisen niin päin, että ”inter-

nautille”, tottuneelle verkkojen käyttäjälle, myös maantieteellinen asuinalue 

on mahdollinen virtuaalinen yhteisö. Hän viittaa tiedonvaihtoon, joka voi kos-

kea paikallisia voimavaroja, todellisia säännöllisiä ihmiskontakteja, lähipal-

veluja ja lähitalouden kumppanuuksia, paikallisia työmarkkinoita ja kykyjä 

sekä paikallista kulttuuri- ja yhdistystoimintaa, ympäristöliikkeitä ja niin 

edelleen. (Lévy 2002, 94). Tämän ohessa hän myös tunnistaa verkon yhtenä 

alueiden välisen kilpailun välineenä. Pärjääminen riippuu parhaista yhteis-

työn tavoista sekä yhteisön sisällä että sen erilaisten partnereiden kanssa. 

Alue ja sen kumppanit ovat yhä tiiviimmin osa globaalia yhteisöä. (emt., 95).

Verkko voi olla keskeisen tärkeä alueiden välisessä oppimisessa. Helsingissä 

Helka ry:n ja TKK:n arkkitehtiosaston yhteistyönä rakentamat kaupungin-

osien yhteiset www.kaupunginosat.net -sivut edustavat jo pitkää harppausta 

tähän suuntaan. Paikattoman verkon avulla voidaan luoda alueiden kehittä-

miseen yhteisiä menetelmäpaketteja samaan tapaan kuin jo tehdään koulu-

tuksen maailmassa ja kansalais- ja ympäristöaktivismissa.

HELKA ry:n pitkäaikaisen puheenjohtajan Riitta Fabriciuksen mukaan ”ver-

kottuminen netin avulla luo aivan uudenlaisia yhteistyökuvioita. Se antaa 

asukkaiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden yhteistyölle aivan uusia ulot-

tuvuuksia, merkittävyyttä yhteisten hankkeiden ajamiseksi. Samalla se tar-

joaa todellisen vuorovaikutuksen välineen kaupungin päättäjien, hallinnon ja 

kuntalaisten väliseen ja keskinäiseen yhteistyöhön.” (Fabricius 2003.)
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Monipuolisella alueportaalilla saattaa olla suurimmat vaikutukset juuri tie-

dollisella kentällä. Nettimaunula-projektin arviointitutkimuksessa todettiin, 

että paikallisverkosta oli tullut nopeasti, alle vuodessa sadoille maunulalai-

sille toistuva käytön kohde mutta harvoille keskustelupaikka. Se ei toiminut 

yhtäaikaisena kokoontumisena yhteiselle torille, vaan vuorottaisena vierai-

luna yhteisen aineiston äärellä. Se ei muodostunut koetuksi virtuaaliseksi 

yhteisöksi. Sen sijaan se tuki toiminnallista yhteisöllisyyttä: paikallisyhteisön 

mobilisoitumista kauppapalvelujen puolesta ja bussivuorojen vähentämistä 

vastaan. Sivusto osoitti vahvuutensa erityisesti dokumenttiarkistona. Se oli 

hyödyllinen reflektion, tietojen ja arvojen aloilla: ”keskustelun levittäjänä ja 

tihentäjänä”. Tutkimuksessa päädyttiinkin havaintoon, että sivusto lisää 

heikkoja sosiaalisia siteitä ja laajentaa paikallisen kanssakäymisen piiriä. 

(Mäenpää 2003; Sassi 2003). 

Myös seutuverkkojen käyttäjätutkimuksen perusteella verkko vahvistaa pai-

kallisuustietoa enemmän kuin -tunnetta. Kyselyn mukaan verkko oli lisännyt 

paikallistuntemusta 39 prosentin mielestä ja vain 26 prosentin mukaan ei. 

Sen sijaan verkko oli vahvistanut asuinympäristöön kuulumisen tunnetta vain 

kohtalaisesti, kysymykseen vastasi myöntävästi suunnilleen yhtä moni kuin 

kieltävästikin.2 (Tietoyhteiskunta 2004)

Tärkeimpiä omaan asuinpaikkaan liittyvinä tietoja vastaajille olivat kunnan ta-

pahtumatiedot (82 % oli kiinnostunut tästä), mahdollisuus saada Internetistä 

tietoja kuntalaisia koskevien asioiden hoitoon (kiinnostuneita 78 % vastaajis-

ta) ja kunnallisista päätöksistä sekä etäasiointi kunnan virastossa Internetin 

kautta. Myös mahdollisuudesta osallistua kunnalliseen päätöksentekoon In-

ternetin kautta oli yli puolet (57 %) vastaajista kiinnostunut. (mt.)

Nämä havainnot korostavat tiedollisen yhteistyön merkitystä, samoin kuin se 

huomio että alueiden valveutuneet asukkaat toimivat usein tietoammateissa. 

Esimerkiksi aluefoorumien vetäjinä ja kaupunginosayhdistysten aktiiveina toi-

mii tutkijoita, toimittajia, sosiaalityön asiantuntijoita. (Päivänen ym. 2002)

2 Tosin erot eri seutuverkkojen välillä olivat suuria: NettiMaunula oli lisännyt asuinympäristöön kuulumisen tunnetta 53 prosentin ja 
paikallistuntemusta 56 prosentin mielestä.
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Kollektiivisen älyn paikalliset resurssit

Pierre Lévyn mukaan kollektiivinen äly koostuu eri tahoilla olevan tiedon ke-

räämisestä, visualisoinnista ja osapuolten innovaatiokyvyn vahvistamisesta. 

Kollektiivisen älyn paikallisen rakentamisen keskeisiä resursseja ovat:

• Arvot, pyrkimykset

• Tietotaidot, kyvyt

• Tekniikat, välineet 

• Sosiaaliset verkostot, roolit 

• Dokumentit, arkisto

• Reflektio, tieto 

Keskeisiä ovat kuvion alalaidassa olevat ihmisten verkostot. Näitä ovat yh-

teisiä pyrkimyksiä tunnistavat instituutiot kuten paikalliset yhdistykset ja 

järjestöt. Ihmissuhteet eivät kuitenkaan yksin riitä. Ihmisten verkostojen on 

löydettävä yhteiset etunsa ja pyrkimyksensä, oma tahtonsa (kuvion ylälai-

dassa). Ajamalla yhteisiä tavoitteita verkostot rakentavat alueen hyvinvoin-

nille heikkoa yhteisöllisyyttä, jolla on jopa terveydellistä merkitystä (Hyyppä 

2002). Verkostot tarvitsevat lisäksi rakennusvälineitä näiden yhteisten pyr-

kimysten määrittelyyn ja varsinkin niiden ajamiseen: tietoja, dokumentteja 

(vasemmalla) sekä teknisiä työkaluja ja taitoja (oikealla). Nämä kaikki ovat 

siis tarpeellisia kehittämisen resursseja. Alueellisen kehittämistyön onnistu-

misen kannalta ratkaisevaa on, millaisia muotoja nämä resurssit saavat, mil-

laiset verkostot parhaiten oppivat valjastamaan resurssit käyttöönsä, miten 

ne sen tekevät ja miten hyviä käytäntöjä levitetään. 

Lévyn hahmotelmat antavat välineitä sen tarkasteluun, miten alueellinen 

kehitystyö kussakin tilanteessa toimii. Kuusikulmio tuo esiin tehtävän 

monitahoisuutta. Kyse ei ole vain valtapelistä eli kuvion oikeasta laidasta, 

jossa tietty taho pyrkii teknisillä välineillä ja osaamisellaan toteuttamaan ta-

voitteensa. Kehittäminen toimii paremmin ja tehokkaammin, jos osapuolilla 

on kuvan mukaisesti yhteinen konteksti sekä yhteiset tiedot, dokumentit ja 

omat roolinsa sen sisällä. Lévy puhuukin mieluummin rakentavista kyvyistä 

(puissance) kuin vallankäytöstä (pouvoir). 

Alueiden kehittämisen näkökulmasta pitäisi nähdä, että resurssit kuten tie-

dot, taidot, tekniset välineet ja aluetta koskevat dokumentit ovat tehokkaim-

millaan yhteisinä. Ne ovat yhä helpommin jaettavissa osapuolten kesken, 

koska ovat yhä aineettomampia. Jaettuina ne auttavat yhteistä tilanteen 
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määrittelyä antamalla yhteisen pohjan alueen tilan seurannalle ja eri tul-

kinnoille. Tähän esimerkiksi alueportaalit antavat mainiot mahdollisuudet. 

Toisaalta kuten eri tutkimukset tietoyhteiskunnan vaikutuksista ovat osoit-

taneet, virtuaalinen vuorovaikutus ei juurikaan korvaa todellisia fyysisiä 

kohtaamisia, vaan tulee sen lisäksi. Tämä korostaa erilaisten temaattisten 

foorumien merkitystä jatkossakin. 

Kiinnostavaa on tutkia virtuaalisen ja fyysisen liittymäkohtia, esimerkiksi 

menetelmiä, joissa fyysinen tapaaminen tallennetaan ja viedään verkkoon 

muidenkin käyttöön, dokumenteiksi tapahtuneesta, puhutusta ja esitetyistä 

ideoista. Näitä voidaan tulevaisuudessa rakentaa esimerkiksi yhteisöstudi-

oiden mallin mukaan. Yhteisöstudio on työkalu, joka perustetaan yhteisölle, 

joka voi olla esimerkiksi kylä, kaupunginosa, koulu tai vanhainkoti. Sen avul-

Kollektiivisen älyn paikalliset rakennusvälineet. 

(Lähde: Pierre Lévy, Canada Research Chair…) 
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la yhteisön jäsenet voivat olla vuorovaikutteisessa yhteydessä toisiinsa ja ih-

misiin Internet-verkossa. Avoimen verkkoviestinnän sekä vuorovaikutteisten 

tallenteiden avulla alueen kehitysprosessin etenemistä voidaan seurata mistä 

päin maailmaa tahansa. (www.verkkokirkko.com; Ahonala 2005)

Kollektiivisessa älyssä on kysymys asioiden välisten suhteiden ymmärtämi-

sestä, yhteisten tavoitteiden luomisesta ja mahdollisuuksien havaitsemisesta 

tämän ymmärryksen pohjalta. Kaupunkien intressinä alueellista tiedonra-

kennusta tukevien välineiden kehittämisessä on alueiden toiminnan parempi 

ymmärtäminen, sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja alueellisen 

seurannan kehittäminen. Paikallisen tietovarannon ja kommunikaatioraken-

teen kehittäminen tukee kaikkea alueella tapahtuvaa kehitystyötä.
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Lähitalouden ymmärtäminen ja 
asuinalueen kehitys
Tämän artikkelin tavoitteena on esitellä lähitalouden käsitettä ja lähitalouden 

ymmärtämisen suhdetta alueellisiin kehitysprosesseihin. Artikkeli perustuu 

kirjan Tietoyhteiskunnan osallistuva kansalainen - Tapaus Nettimaunula  

artikkeliin Kommunikaatiorakenne alueen kehittämisen voimavarana (Kurki 

2003) sekä raporttiin Parempaan kaupunginosaan – Aluefoorumi kehittämisen 

menetelmänä (Päivänen et al. 2002). 

Asuinalueen lähitalouden analysoinnin avulla voidaan”yhteisen hyvän” kä-

sitteelle löytää konkreettista sisältöä. Keskeinen impulssi lähitalouden kä-

sitteen synnylle oli Maunulan vanhemman eli Saunabaarin liikekeskuksen 

kriisiytyminen vuonna 1998 (Kurki 1998, 1999). Koska keskuksen kehittämi-

selle ei löytynyt isäntää ja keskuksen toimintaan vaikuttavien intressien ko-

koaminen tuntui äärimmäisen vaikealta, syntyi tarve ymmärtää ja mallintaa 

liikekeskusten toimintaa sekä liikekeskuksien suhdetta ympäröivään asuin-

alueeseen. Uudenlaisia kehittämisratkaisuja on helpompi myydä päättäjille 

(joita on monia ja jotka kukin toimivat omalla tahollaan), kun ratkaisuideat 

voidaan perustella myös taloudellisilla argumenteilla.

Käsite lähitalous sisältää sellaisen maantieteellisen alueen, jonka puolesta 

ihmiset ovat valmiita tekemään ilmaista työtä ns. ”yhteisen hyvän” puolesta. 

”Yhteinen hyvä” on dialoginen käsite, joka joudutaan rakentamaan kussa-

kin asiassa osapuolten välisen kehittämisprosessin kautta. Lähitaloudes-

sa asuinaluetta pyritään ymmärtämään systeemisen tarkastelun kautta. 

Asuinalue on järjestelmä, joka koostuu osajärjestelmistä. Näitä ovat mm. 

liikekeskusta, taloyhtiöt, alueella toimivat yritykset ja alueella vaikuttavat vi-

ranomaistoiminnot. Kuluttajat tai oikeastaan kotitaloudet tekevät jatkuvasti 

valintoja, jotka vaikuttavat alueen tilanteeseen ja kehitysprosesseihin. Avain-

sanoiksi kaupunginosien kehityksessä voidaan tiivistää kehitysprosessit, 

kommunikaatio ja lähitalous.

Alueiden kehittämisen ongelman ytimessä ovat ns. ”hyvät kansalaiset”, jotka 

kiihdyttävät alueen taantumiskehitystä tehdessään rationaalisia valintoja, 

esim. muuttamalla pois taantuvalta alueelta tai välttämällä alueen omaa 

HANNU KURKI
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taantunutta liikekeskustaa. Virkamiehet voivat vahingoittaa alueen kehitys-

tä asuttamispäätöksillään - pyrkiessään edistämään oman organisaationsa 

määrittelemiä tavoitteita pohtimatta sitä, miten toimenpiteet vaikuttavat 

asuinalueeseen kokonaisuutena. Yritykset tunnetusti pyrkivät maksimoi-

maan oman voittonsa.

Alueellisen kehittämistoiminnan kautta aluetta pyritään muuttamaan pa-

remmaksi tai alueelle pyritään luomaan sellaisia rakenteita, jotka edistä-

vät alueen positiivista kehitystä. Pitkällä aikavälillä positiivisen kehityksen 

indikaattoreina ovat kotitalouksien tulot, alueen yritysten yhteenlasketun 

liikevaihdon kehitys ja yritysten ja niiden työntekijöiden määrä sekä alueen 

asuntojen hintatason kehitys verrattuna naapurialueiden hintoihin.

Systeeminen näkökulma asuinalueeseen: 
Mitä alueen kehittäjän on ymmärrettävä?

Asuinalueiden muutosprosessien ymmärtäminen on keskeistä, kun halutaan 

torjua kehittää asuinalueita tehokkaasti. Miten siis ymmärtää ja mallintaa 

prosessia ja systeemiä, jossa on paljon toimijoita, jotka kukin tekevät erillisiä 

päätöksiä yleensä toisistaan tietämättä? 

Alueen kehitysprosessien ymmärtäminen edellyttää keskeisten prosessiin 

vaikuttavien tekijöiden määrittelyä. Asuinaluetta voidaan esim. tarkastella 

seuraavien asiaryhmien kautta: alueen rakenteelliset tekijät, alueeseen vai-

kuttavat ulkopuoliset tekijät sekä alueen toimijoiden toimintatavat (Halme ym. 

2001, Päivänen ym. 2003). Toimijoiksi määritellään ne keskeiset tahot, jotka 

voivat vaikuttaa alueen kehitykseen - asukkaat tai kotitaloudet, taloyhtiöt, 

liiketilojen omistajat, yritykset, yhdistykset, seurakunta sekä valtion ja kun-

nan viranomaiset.

Asuinalueen rakenteellisia tekijöitä ovat etäisyys tai saavutettavuus suh-

teessa kaupungin keskustaan, liikenneyhteydet, alueen asukasmäärä, 

asuntokanta, vuokra-, omistus- ja sosiaaliperusteisten asuntojen määrä, 

liikekeskustan rakenne sekä kaavalliset ratkaisut. Alueen palvelutarjonta 

on sidoksissa edellä mainittuihin tekijöihin. Alueen infrastruktuuri luo puo-

lestaan puitteet palveluille. Maunulassa tällaisia rakenteellisia tekijöitä ovat 

alueen kerrostalovaltaisuus, suuri vuokra-asuntojen määrä (noin 62 %), kak-

si erillistä liikekeskustaa ja Suursuon liikekeskustan halkaiseva vilkasliiken-

teinen Pakilantie sekä käynnistyvä strateginen joukkoliikenneyhteys Jokeri.

Asuinalueeseen vaikuttavia ulkopuolisia tekijöitä ovat mm. taloudellinen 
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taantuma, työttömyyden kehitys, talouden kuten kaupan ja palvelutuotan-

non rakenteelliset muutokset sekä huumeiden tarjonnan kasvu. Ulkopuoli-

set tekijät voivat toki vaikuttaa alueen kehitykseen myös myönteisesti, kuten 

esimerkiksi informaatiotekniikan kehitys ja sen mukanaan tuomat uudet 

mahdollisuudet alueellisessa kehittämistyössä.

Asuinalueen taantumisprosessi on tilanne, jossa ulkoiset uhkatekijät kyt-

keytyessään rakenteellisiin heikkouksiin saavat aikaan taantumisprosessin. 

Alueen toimijoiden muuttumattomat toimintatavat kiihdyttävät taantumis-

kehitystä. Uudet ongelmat eivät ratkea perinteisellä toimintakäytännöillä 

vaan tilanne edellyttää osapuolten välistä yhteistyötä ja uusia innovatiivisia 

ratkaisuja. Alueellisten kehittämistoimenpiteiden onnistuminen on siten 

kiinni kyvystä tunnistaa aluetta uhkaavia tekijöitä ja alueen toimijoiden 

intressejä sekä kyvystä kytkeä toimijoita mukaan kehittämisprosessiin. 

Kuva 1  Maunulan kaupallisten palveluiden kriisiytyminen ja tästä aiheutuneet alueen osa-

puolten toimenpiteet kuvattuna 1997-2002

Kuvan 1 yläreunassa näkyvät todelliset tapahtumat kuten palveluihin liit-

tyvät kriisit (M). Tieto todellisuudesta välittyy omien havaintojen, keskus-

teluiden ja alueen kommunikaatiorakenteen (ks. kuva 3) kautta asukkaille. 
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Positiiviseen muutokseen (J) tähtäävä toiminta edellyttää positiivisten mah-

dollisuuksien tunnistamista. Muutosta pyritään hallitsemaan tulevaisuutta 

luotaavilla käsitteellisillä konstruktioilla.

Kuvan alaosassa näkyvät alueellisen tiedon tuottaminen ja käsitteellisten 

konstruktioiden muodostuminen, kuten strategiset analyysit, selvitykset, 

suunnittelu- ja kehittämistyö. Aluefoorumeissa ja muissa tilanteissa ta-

pahtuva vuorovaikutus näkyy kuvan keskellä (musta neliö = aluefoorumi, 

vinoneliö = yleiskaavatilaisuus). Kyselyt kuuluvat sekä kommunikaation että 

käsitteellisten konstruktioiden rakentamiseen.

Prosessissa vuorottelevat kriisit (M), asiassa tapahtuva oppiminen ja ymmär-

ryksen kasvu ja toiminta sekä toiminnan kautta syntyvät edistys ()

Edellinen kuva voidaan tiivistää kolmitasoiseksi malliksi, jossa todelliset 

tapahtumat aiheuttavat impulsseja. Tieto välittyy kommunikaatiokanavien 

kautta. Asioita jalostetaan käsitteellisiksi konstruktioiksi, joiden avulla tilan-

netta yritetään saada hallintaan. 

Kuva 2  Todellisuuden välittyminen ja pelkistäminen merkityksiksi ja toisaalta ideoiden syn-

tymisen ja leviämisen vaikutus todellisuuteen kommunikaatiojärjestelmän kautta

Kuvassa 2 on tiivistetty kuvan 1 sisältö malliksi siitä, miten todellisuus vä-

littyy kommunikaatiorakenteen kautta asukkaille ja muille alueen toimijoille. 

Vastaavasti toimijoiden ideat ja suunnitelmat toteutuvat kommunikaatiora-
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kenteen avulla. Seuraavassa kappaleessa on kuvattu Maunulan kommuni-

kaatiorakennetta, jota myös mitataan vuosittain tehtävän YKS-rikosturvalli-

suusprojektin turvallisuuskyselyjen yhteydessä. Keskeisenä keinona hallita 

kompleksista tilannetta on kuvata se ymmärrettävästi. Vasta tämän jälkeen 

voidaan suunnitella tilanteen vaatimat toimenpiteet. 

Alueen kommunikaatiorakenne ja 
”yhteisen hyvän” jäsentyminen

Alueen kehittämistä edistävät asiat voisi tiivistää kahteen tekijään: kom-

munikaatioon ja verkottumiseen. Molempia tekijöitä voidaan kehittää sekä 

alueen sisällä että suhteessa alueen ulkopuolisiin toimijoihin. Osapuolten 

verkottuminen parantaa alueen tiedonkulkua ja mahdollistaa yhteistyön ja 

työnjaon luottamuksen kasvaessa. Tehokkaan kommunikaation ja verkot-

tumisen työkaluja ovat alueen oma lehti, alueen Internet-kotisivut, alue-

foorumit sekä alueellisen työn toimintapisteet - Maunulassa Mediapaja - tai 

yleisemmin asukastoiminnan paikat. 

Alue- ja asukastyön toimintapisteissä tehdään konkreettista työtä alueen 

hyväksi. Maunulan asukasjärjestöjen ylläpitämä Mediapaja toimii entisessä 

liiketilassa, joka on vuokrattu paikalliselta asunto-osakeyhtiöltä. Mediapa-

Kuva 3  Kommunikaatiorakenne Maunulassa
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jassa alueen asukkaat voivat käyttää tietokonetta ja internetiä ilmaiseksi, 

ottaa kopioita ja lähettää fakseja omakustannushinnalla. Tilassa toimitetaan 

Maunulan Sanomia sekä Maunulan kotisivuja. Yhdistykset, taloyhtiöt sekä 

erilaiset kehittämistyöryhmät käyttävät tilaa iltaisin kokouspaikkana. Alue-

työn toimintapisteet ovatkin tehokkaita verkottumispaikkoja. Asukastalot 

ovat usein myös projektien tukikohtia ja alueellisia informaatiopisteitä. 

Maunulan aluefoorumi järjestää 6-7 yleisötilaisuutta vuodessa. Se ylläpitää 

keskustelua alueen kehittämisestä, tuottaa alueelle tietoa ja verkottaa osa-

puolia. Aluefoorumitoimintamallissa asukkaat ottavat vastuun tilaisuuksien 

järjestämisestä. Alueella toimivat viranomaiset ja projektit ovat tottuneet 

hyödyntämään aluefoorumin viestintäosaamista, koska etenkin ulkopuolisen 

tahon koordinoimilla projekteilta puuttuvat ainakin projektin alussa yhteydet 

esimerkiksi alueen asukkaisiin (Päivänen ym. 2002).

Alueen lehti, Maunulan Sanomat, tiedottaa tehokkaasti alueen asioista. Se 

vahvistaa paikallista identiteettiä ja mahdollistaa siten yhteisten intressien 

syntymisen. Lehti rahoitetaan yritysten ilmoitusmaksuilla. Yrityksille ja pro-

jekteille alueen lehti on usein tärkein ja tehokkain kanava kohdistettaessa 

viestintää alueen asukkaille. Maunulan Sanomia lukee 90-95 %  asukkaista 

(Sollo, 2002, Virkamäki 2002 ja 2003). Lehden viestinnällinen ongelma on 

ilmestymistiheys, se ilmestyy vain neljä kertaa vuodessa.

Internetkotisivut toimivat nopean viestinnän välineenä (verrattuna lehteen). 

Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto, HELKA, ja Teknillisen korkea-

koulun arkkitehtiosasto ovat Kotikatu-projektissaan kehittäneet asuinalueen 

kotisivujen konseptia. Syksyllä 2004 oli toiminnan piirissä jo noin 50 Helsin-

gin kaupunginosaa Helkan 64 jäsenjärjestöstä.  Maunulan internetsivuja tai 

julkaisujärjestelmää on käynyt katsomassa noin 45 % alueen aikuisväestöstä 

(Virkamäki 2002, 2003 ja 2005). 

Kehittynyt kommunikaatio- ja vuorovaikutusrakenne voi saada aikaan itse-

ään ruokkivan kehityskierteen. Aikaisemmin alueen imago oli riippuvainen 

suurten medioiden antamasta kuvasta. Suuret mediat keskittyvät uutisoin-

nissaan yleensä asuinalueiden ongelmiin kuten tapahtuneisiin rikoksiin (Roi-

vainen 1999). Alueen ”omissa” medioissa sen sijaan käydään kehittämiskes-

kustelua. Positiiviset uutiset saavat ihmiset uskomaan, että asioihin voidaan 

vaikuttaa ja ongelmia ratkaista. Asioista käytävä keskustelu lisää osapuolten 

tietämystä alueeseen vaikuttavista prosesseista. Lisääntynyt tietoisuus asioi-

den vaikutussuhteista motivoi ihmisiä tulemaan mukaan. Alueen omat koti-

sivut tuottaavat nopeasti palautetta toiminnasta.
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Asuinalueen kehityksen ymmärtäminen 
kuluttajan kannalta

Asuinaluetta kohtaavia muutosprosesseja voidaan lähestyä myös kuluttajien 

tekemien valintojen kautta. Kotitalouksien kulutuksesta 29 % menee asu-

miseen, 15 % liikenteeseen, sekä elintarvikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin 

13 %. Asumisen osuus kotitalouksien menoista on kasvanut, kun taas elin-

tarvikkeiden osuus on vähentynyt. Kasvava kulutuksen osa-alue on tietolii-

kenne, jonka osuus on melkein 4 % (Tilastokeskus 2001-2002).

Alueen talouden toimintaa voidaan tarkastella seuraavan mallin mukaan, 

jossa osatekijöinä ovat infrastruktuuri, tarjottavat palvelut, alueen negatiivi-

nen talous sekä kotitalouksien tekemät valinnat. Alueen infrastruktuuri luo 

pohjan palveluille. Palvelut ovat riippuvaisia asukkaiden määrästä, ostovoi-

masta ja elintavoista. 

Poismuutto alueelta voi tapahtua esimerkiksi puutteellisiksi koettujen palve-

luiden tai turvattomuuden vuoksi. Koettu turvallisuus on tärkeä tekijä asuin-

paikan valinnassa erityisesti lapsiperheille. Helsingin lähiöprojektikauden 

2000-2003 arviointiraportissa lähiöprojektialueiden asukkaiden viihtymistä 

koskeva kysely antoi saman suuntaisia tietoja (Korhonen 2003). Myös alueen 

Kuva 4  Asuinalue kuvattuna kotitalouden kulutuksen näkökulmasta
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asuntotarjonta (koko, varustelutaso yms.) vaikuttaa siihen, onko alueen si-

sällä mahdollista vaihtaa asuntoa. Alueen suhteellinen hintataso verrattuna 

naapurialueisiin on alueen vetovoiman indikaattori.

Alueen ongelmat synnyttävät negatiivista taloutta, josta voi seurata lisä-

kustannuksia esim. asukkaille, taloyhtiöille, sosiaalitoimelle, poliisille ja 

vakuutusyhtiöille. Kustannukset syntyvät kahta kautta. Syntyneitä ongelmia 

ratkaisemaan tarvitaan viranomaisia. Toisaalta ongelmat kuten rikokset ja il-

kivalta tuottavat kustannuksia niiden kohteiksi joutuneille kuten taloyhtiöille 

ja kotitalouksille. Keskeisenä tavoitteena ainakin taloyhtiöissä ja liikekeskuk-

sissa onkin vähentää negatiivista taloutta.

Alueen yritysten tarkastelu ryväksinä

Käsitteellä ”klusteri” tai ”ryväs” pyritään hahmottamaan yritysryhmiä, joilla 

on yhteisiä tapoja toimia tai joiden toiminta on ketjuuntunutta. Edut voivat 

liittyä joko yhteisen markkinointikeinojen kehittämiseen tai tuotannolliseen 

yhteistyöhön. Maunulassa voidaan erottaa seuraavia klustereita: asuminen, 

kotipalvelut, päivittäiskulutus, terveys- ja hoivapalvelut sekä design.

Kuva 5  Maunulan yritysklusterit. Yritystoimintaa voidaan edistää jakelun/markkinoinnin tai 

tuotannon kehittämisen näkökulmista
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Asumusklusterin keskeisiä toimijoita ovat taloyhtiöt, kiinteistöpalveluihin 

liittyvä yritystoiminta (isännöinti, kiinteistönhoito, siivous, turvapalvelut ja 

korjauspalvelut), kiinteistönvälittäjät sekä pankit. Klusterin arvontuottokyky 

näkyy mm. asunnonmyynti-ilmoituksissa. Asumisklusteriin liittyvät myös 

alueen muut palvelut sekä liikenne- ja tietoliikenneyhteydet.

Kuva  6 Asunnonmyynti-ilmoituksia sanomalehdessä (Helsingin Sanomat 4.8.2002). Myyn-

ti-argumentteja Maunulassa ovat luonto ja Keskuspuiston läheisyys, rauhallinen sijainti, 

palveluiden läheisyys, 50-luvun arkkitehtuuri, hissit ja nykyään myös edulliset laajakaista-

yhteydet

Asuinalue voidaan taloudellisesti pelkistää asumisen ympärille muodostu-

neeksi arvoketjuksi, jossa asukkaat vaihtavat, ostavat tai vuokraavat asun-

toa sekä hyödyntävät asumispalveluja. Maunulassa on asumisklusterin 

vetovoimaa kehitetty taloyhtiöiden hankkimilla edullisilla laajakaistayhte-

yksillä. HomePNA-tekniikkaan perustuva ns. Maunulan mallinen edullinen 

laajakaistayhteys on jo 17:llä maunulalaisella asunto-osakeyhtiöllä. Mau-

nulaisista kotitalouksista syksyyn 2004 mennessä on jo yli 40 % hankkinut 

laajakaistayhteyden.

Päivittäiskulutusklusteriin kuuluvat ne toiminnot, joita käytetään usein ja 

jotka eniten vaikuttavat asukkaiden ajankäyttöön kuten päivittäistavara-

kauppa, kioski, apteekki, kirjasto, pankkipalvelut, posti, parturi/kampaamo 

ja kukkakauppa. Nämä toiminnot ovat keskittyneet yleensä liikekeskustoihin 

ja ne hyödyntävät toistensa asiakasvirtoja.
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Maunulassa on kaksi liikekeskustaa: Suursuon liikekeskusta ja Saunabaa-

rin eli vanhan Maunulan liikekeskusta. Saunabaarin liikekeskustassa toimi-

vat päivittäistavaraliike, kahvilakonditoria, ottoautomaatti, maksuautomaat-

ti, kukkakauppa, parturi, nettikeskus Mediapaja sekä vanhusten palvelukes-

kus Saunabaari. 

Kuva 7 Maunulan Saunabaarin liikekeskusta. Kuvassa näkyvät luvut ovat asiakaskäynte-

jä. Vetovoimaa tarkastellaan asiakaskäyntien määränä

Liikekeskustan vetovoima syntyy tarjottavista palveluista ja palveluiden vä-

lisestä synergiasta sekä liikekeskuksen viihtyisyydestä, siisteydestä ja koe-

tusta turvallisuudesta, ohi kulkevasta liikennevirrasta, pysäköintimahdolli-

suuksista sekä ympäröivän alueen ostovoimasta. 

Terveys- ja hoivapalveluihin kuuluvat erilaiset hoito- ja lääkäripalvelut. Näitä 

Maunulassa ovat jalkahoitola, kuppari, hierojat ja hammaslääkärit. Nämä 

toiminnot eivät yleensä sijaitse parhaimmilla liikepaikoilla vaan sijoittuvat 

syrjemmälle, koska niitä ei käytetä spontaanisti vaan ajanvarauksella. 

Kotipalveluihin kuuluvat kaikki kotiin tuotavat palvelut kuten kodinhoitopal-

velut (siivous, ruuanlaitto, kaupassakäynti- ja asioimisapu), kotisairaanhoito 
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ja jopa pizzataksi. Kotipalvelut ovat toistaiseksi vielä kehittymättömiä, mutta 

väestön ikääntyessä niiden merkitys korostuu. Maunulan Asukasyhdistys on 

perustanut kotipalveluja tuottavan osuuskunnan, jonka toiminta käynnistyi 

n. kaksi vuotta sitten. Tällä hetkellä sillä on n. 450 nimeä asiakasrekisteris-

sä. Tämä vastaa n. 10 % Maunulan kotitalouksista.

Designklusteri on muodostunut Maunulassa asuvista ja työtä tekevistä 

suunnittelu- ja muotoilualan ammattilaisista. Se koostuu arkkitehdeistä, 

sisussuunnittelijoista, muotoilijoista, puusepistä sekä graafisen alan ammat-

tilaisista. Klusteri hyödyntää sekä fyysistä läheisyyttä, kuten spontaaneja ta-

paamisia esim. kadulla tai kaupassa, sekä Maunulan kehittynyttä kommuni-

kaatiorakennetta, kuten Maunulan Internet-sivustoa ja Maunulan Sanomia. 

Ryhmän puitteissa on alettu kehittää yhteistä markkinointia, esimerkiksi 

kotisivuja, sekä myös tuotannollista yhteistyötä.

Yhteenveto 

Lähitalous –käsite on syntynyt käytännön tarpeesta. Ensimmäisen lähiöpro-

jektiaallon loppupuolella 1998-1999 kaupallisten keskustojen ongelmat nou-

sivat lähiöiden kehittämiskeskusteluun (Suomela 1999, Halme et. al. 2001). 

Lähiöiden liikekeskuksien taantuminen loi tarpeen ymmärtää asuinalueiden 

taloudellisia muutosprosesseja, varsinkin kun yritykset reagoivat alueiden 

taantumiseen herkästi. Taantuvat liikekeskukset vaikuttavat mielikuvaan 

asuinalueesta sekä siten myös koko alueen kehitykseen ja asuntojen hinta-

kehitykseen. 

Digitaalisen internetviestinnän kehittyminen 1990-luvun loppupuolella loi 

uusia mahdollisuuksia lähiökehittäjille. Helsingin kaupunginosayhdistysten 

liiton ja Teknillisen korkeakoulun Arkkitehtuuriosaston Kotikatu-hanke sekä 

Sitran ja Helsingin kaupungin Nettimaunula-hanke olivat keskeisiä kokeiluja 

alueiden kehittämisessä. Näistä oivallettiin, että viestinnän kehittäminen kyt-

keytyy alueiden kehittämiseen ja päinvastoin. Panostukset viestintäinfraan 

ovat vain murto-osa verrattuna alueiden fyysisen infran kehittämiskustannuk-

sista. Silti viestintäinfran vaikutus alueiden arvon kehitykseen voi olla merkit-

tävä. Seuraava tarina voi havainnollistaa näiden investointien mittakaavaeroa.
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Äitini (s. 1921) toimii erään maunulalaisen asunto-osakeyhtiön hallituksessa. 

Taloyhtiön yhtiökokous päätti maaliskuussa 2003, että yhtiö rakennuttaa 

pihalleen kaksi roskakatosta sekä hankkia taloyhtiön oman ns. Maunulan 

mallisen laajakaistayhteyden. Isännöitsijä toi roskakatoksista kolme tarjousta 

seuraavaan hallituksen kokoukseen. Äitini ei ollut tyytyväinen tarjousten hin-

tatasoon vaan hankki vielä neljännen, joka oli huomattavasti halvempi kuin 

halvin isännöitsijän hankkimista. Hallitus päätti toteuttaa roskakatoksen äitini 

hankkiman tarjouksen pohjalta ja näin yhtiö sai pihalleen tyylikkäät ja hyvin 

rakennetut katokset. Lisäksi äitini hankki yhtiökokouksen valtuuttamana talo-

yhtiölle laajakaistayhteydet, joiden hinta asukkaille oli 10 euroa/kk/asunto. 

Taloyhtiön tekemä laajakaistainvestointi (joka sisälsi ADSL-reitittimen ja 

kahden kytkimen hankkimisen talojakamoon) oli pienempi kuin isännöitsijän 

ehdottaman roskakatoksen ja äitini hankkiman tarjousten hintojen erotus. 

Taloyhtiön laajakaistayhteysinvestointi siis maksettiin roskakatosten kilpai-

luttamisessa säästyneellä rahasummalla. Lisäksi asukkaille saatiin erittäin 

edulliset mutta nopeat internetyhteydet.

Näyttää siltä, että alueellisen viestinnän kehittäminen on erittäin edullinen 

tapa kehittää alueita. Kehittynyt alueellinen viestintäverkko voi olla keskeinen 

alueen vetovoimatekijä. Uuden viestintätekniikan kehittämiseen kytkeytyvät 

englanninkieliset sanat ”Living Lab” ja ”Test Bed”, joilla tarkoitetaan uuden 

tekniikan testialustoja tai –alueita. Alueiden toimiminen viestintäteknologian 

testipaikkoina voikin olla kiinnostava näkökulma kuntien yritystoiminnan 

edistämistoimintaan. 
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Innovaatiot ja verkkoviestintä
Miksi paikallinen viestintä ja vuorovaikutus koetaan tänään entistä tärkeäm-

mäksi? 1990-luvun lopulla alkoi kausi, jota voidaan nimittää ”paikallisuuksi-

en haltuunoton ajanjaksoksi”. Takana oli talouskriisi, johon liittyi työpaikko-

jen siirtymistä yhä harvempiin keskittymiin. Takana olivat myös yhteisöllisen 

pirstoutumisen ja rapautumisen petollisen verkkaiset, mutta yhä voimaperäi-

semmät muutokset sekä siihen liittyvät kulttuuris-sosiaaliset seuraukset. 

Paikallinen viestintä ja vuorovaikutus onnistuu, jos se koetaan omaksi ja 

organisoidaan paikallisella tasolla. Tällöin se on avointa ja palvelee läh-

tökohdiltaan vilpittömästi paikallisia yhteisiä etuja, hyödyt eivät ”karkaa” 

muualle. Paikallisen haltuunoton yksi peruskysymys on: Kenellä on vastuu 

paikallisuuksien kehittämisestä? Laajempi yhteys voidaan löytää myös ns. 

globalisaation vastareaktioista, joilla paikalliset identiteetit ja julkisuus pyri-

tään palauttamaan ansaitsemille tasoilleen. Viestintä ja vuorovaikutus ovat 

kaupunginosien kehittämistyössä perustavanlaatuisia välineitä. Voidaankin 

puhua kokonaisesta kaupunginosan tai -osien kommunikaatiorakenteesta. 

Uusi, niin sanottu kevyt viestintäteknologia sisältää koko vuorovaikutteisen 

mediaprosessin laitteistot ja tuotantotavat: pienet, laadullisesti korkeatasoi-

set ja monikäyttöiset digi-tv-kamerat ja muut taltiointilaitteet, editointiväli-

neet, yhteisöstudiot, mediapajat sekä verkkoviestinnän ”soft- ja hardwaren”. 

Helppokäyttöisyys ja suhteellinen halpuus avaavat viestinnän kentän yhä 

useammille, ja viestit voivat lähteä liikkeelle paikallisesti tärkeiksi koetuista 

asioista. Verkkoviestinnän mullistavin piirre piilee sen avaruudellisuudessa, 

joka mahdollistaa monia tiedonkulun polkuja – eri suuntiin ja eri puolilta 

tuotettuina. Koska paikallisuudet eroavat toisistaan, myös verkkoviestinnän 

ratkaisut rakentuvat paikallisten intressien ja resurssien mukaisesti. Koko-

naisuudessaan voidaan kuitenkin puhua verkkoviestinnän innovaatioista, 

joiden toimintamalleja voidaan jakaa ja kehittää avoimesti.

Pääkaupunkiseudulla verkkoviestintää on kehitetty paikallisilla käytännön 

sovelluksilla, koulutus- sekä tutkimus- ja kehitystyöllä. Prosessien alkuun-

panijoina ovat olleet yleensä asukkaat ja instituutiot. Kaupunginosien Kehit-

tämisverkosto KaKe on pyrkinyt toimimaan eräänlaisena ”keihäänkärkenä” 

KIMMO SALMINEN



84 KIMMO SALMINEN 85INNOVAATIOT JA VERKKOVIESTINTÄ

tukemassa myös verkkoviestinnän innovaatioprosesseja. Kehittämistyö ja 

aikaansaadut ratkaisumallit rakentuvat kuitenkin monien osatekijöiden ko-

konaisuudesta – alkaen tarpeista, käytettävissä olevasta teknologiasta, osaa-

misesta, organisoitumistaidoista ja resursseista. Verkkoviestinnän innovaatiot 

etenevät nopeasti. Uusia ideoita ja toimintatapoja näyttää riittävän. Siksi verk-

koviestintä on ollut yksi keskeinen teema kaupunginosien kehittämistyössä.

Innovaatioprosesseja ylläpitävät voimat

Paikallisen viestinnän kysymyksiä pohdittiin laajalti jo 1900-luvun loppu-

puolella, kun viestintä alkoi keskittyä entistä enemmän. Paikallisella tasolla 

viestinnällisistä ongelmista kärsivät erityisesti tapahtumajärjestäjät ja lähita-

lous. Ilmoittelu aluelehdissä on edelleenkin huomattavan kallista, koska nii-

den ”ylipeitosta” joudutaan maksamaan paljon, eikä kohdennusta ole mah-

dollista tehdä paikallisesti tai sisällöllisesti. Pienelläkin alueella voi olla tiheä 

pikkukaupungin veroinen, kymmenien tuhansien ihmisten väestöpotentiaali, 

mutta paikallinen viestintärakenne on yleensä puuttunut. Uudet mahdolli-

suudet käyttää paikallista verkkoviestintää, perinteisten medioiden rinnalla, 

ovat hiljalleen helpottamassa paikallisviestinnän ongelmia – kunhan sen or-

ganisoituminen ja taloudellinen toimivuus ratkaistaan pitkäjänteisesti. 

1990- ja 2000-luvut nähdään tänään innovaatioiden aikana. Silloin opittiin 

rakentamaan paikallisia kotisivustoja ja alueellisia avoimia yhteisöportaaleja. 

Toisaalta alueiden kehittämistyössä on huomattu paikallisen kommunikaa-

tiorakenteen tärkeä merkitys – niin identiteetin kuin sosiaalisenkin verkos-

toitumisen kannalta. Paikallinen toimintataso onkin keskeisin voimavara ja 

intressiryhmä, joka voi laittaa alulle sekä ylläpitää paikallisen viestinnän 

uskottavia kehittämishankkeita.

Toinen tärkeä taso on tutkimus- ja kehitystyö sekä kokemusten jakaminen. 

KaKe:n paikallisverkkoseminaarien kautta on luotu melko laaja yhteysver-

kosto, johon kuuluu asiantuntijoiden lisäksi paikallisia toimijoita ja yritys-

ten kehitystoiminnan edustajia. Näin on pyritty lähentämään käytännön 

tekijöiden, erikoisasiantuntijoiden ja yritysten välistä vuorovaikutusta. 

Käytännönläheisillä teemoituksilla on haluttu pitää jalat maassa ja välttää 

”IT-munkkilatinan” ymmärrettävyyden ongelmia. On ollut ilo huomata, että 

käyttäjälähtöisyys on kasvava arvo sekä yritysten että koko ns. tietoyhteis-

kunnan kehitystyössä. Kaupallisetkin toimijat alkavat ymmärtää paikallisen 

suuren yleisön suhtautumisen merkityksen.
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Virtaviivaisuudesta monisuuntautumiseen

Viestinnän tekijät ja kohteet (subjektit ja objektit) määrittyvät tiedon- ja koke-

muksenvälityksen prosessien suunnissa. Kuka tuottaa tietoa, kenelle, miksi 

ja minkälaisin tavoittein/seurauksin? Kenellä on mahdollisuus ja kyky käyt-

tää viestintävälineitä? Miten nämä intressit suuntautuvat juuri paikallisessa 

elämänpiirissä? 

Perinteinen 1900-lukulainen viestintämalli on ollut melkoisen yksisuuntais-

ta ja taloudellisesti keskittynyttä. Yhteiskunnan muutokset 1900-luvulla 

johtivat monenlaiseen työnjakoon ja ammatilliseen erikoistumiseen. Näinä 

aikoina viestintä keskittyi ikään kuin ensimmäisenä globalisaation enteenä 

– keskittyminen ja ulkoistuminen ei ollut enää kansalaisyhteiskunnan hal-

linnassa (vrt. ylikansallinen viihdeteollisuus ja ”journalistisen katseen” uutis-

kynnystetyt näkökulmat). 

Perusilmiönä on ollut vallan ja julkisuuden kytkeytyminen tavalla, jossa pai-

kallisuudet ovat harvoin isännän asemissa. 1900-luvun alussa radiolaitteis-

tojen komponenttien myynti oli monessa maassa luvanvaraista (sotilaallisista 

syistä) ja Suomessakin virkeä paikallisradiotoiminta kiellettiin 1920-luvulla, 

vaikkei siihen ollut teknologisia syitä. Hiljalleen lakisääteisiä esteitä vapaa-

seen sähköiseen viestintään on lievennetty, ja uusi kevyt teknologia mahdol-

listaa yhä useammille organisaatioille vapaan toiminnan – myös yksilöille tai 

epävirallisille ryhmille.

Toisaalta yhteisöjen pirstoutuminen muuttoliikkeen ja asumisen liikku-

vuuden kautta tuottaa uusia tarpeita ja kysyntää vuorovaikutukselle sekä 

paikallisen viestinnän innovaatioille. Yksisuuntaisuudesta on mahdollista 

siirtyä monisuuntaisuuteen, erityisesti verkkoviestinnän ”avaruudellisen” 

tuotanto- ja välityslogistiikan avulla. Voidaan tuottaa tietoa ja monenlaista – 

kuten multimediallista –  sisältöä myös alhaalta ylöspäin tai viereltä vierelle. 

Paikallisviestintää on määritelty uudelleen, ja sen tehtävänasetteluita sekä 

tavoitteita on voitu tarkistaa. Perinteinen joukkoviestintä (myös alueellis-

paikallinen) on saamassa rinnalleen monisuuntaisen verkkoviestinnän tar-

joamat vuorovaikutteiset ulottuvuudet. Niin sanotun olohuonekulttuurin 

luoma passiivinen ”mediakulutus” liittyi keskusjohtoiseen joukkoviestintään, 

”massatiedotukseen”. Tämän myötä viestinnän tekeminen on keskittynyt val-

litsevien koulutusstandardien mukaisten ammattilaisten tekemien sekä yhä 

enemmän formaatti-pohjaisten ohjelmistojen varaan. Paikallisen identiteetin 

ja julkisuuden nostattamisessa viestinnän tehtävät eroavat perinteisestä 
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joukkoviestinnästä, vaikka voimme puhua myös ”paikallisesta suuresta ylei-

söstä”. Tämä yhdistää lähinnä paikallisten intressiryhmien suurta enemmis-

töä ja palvelee parhaimmillaan kaikille yhteisten asioiden etuja.       

Viestinnän tilan väitetään peilaavan yhteiskunnassa sen kykyä vuorovaiku-

tukseen ja kehitykseen. Paikallisuuteen liittyvä viestintä ja vuorovaikutus 

ovat uudelleenarvioitavia tekijöitä 2000-luvulla. Euroopassa noin 75 pro-

senttia väestöstä asuu kaupungeissa. Koko maailman väestö kaupungistuu 

kasvavalla vauhdilla, myös kehitysmaat. Tällainen muutos vaikuttaa moniin 

kulttuurisiin ja vuorovaikutteisiin ilmiöihin, kuten viestinnän sopeutumiseen 

muuttuvaan tilanteeseen. Mutta miten viestintä, erityisesti paikallinen, ase-

moituu nykymaailman muutoksiin 2000-luvulla? 

Teknologiavetoisuudesta käyttäjälähtöisyyteen

Sähköisen viestinnän vuorovaikutus on ollut aina teknologiasidonnaista. 

”Raskas” teknologia verkkotorneineen ja satelliitteineen on edelleenkin tär-

keää laajatoimiselle valtamedialle, mutta kevyt teknologia on tuomassa lisää 

aivan uusia toimintamahdollisuuksia. Teknologia ja sen käyttömahdollisuus 

ei ole enää niin suuri viestinnällisen toiminnan yksittäinen, rajaava por-

tinvartija kuin aiemmin. Verkkoviestintä pystyy ohittamaan informaation 

”pullonkaulat” kiertämällä ne vaihtoehtoisin reitityksin – tiedon ja sisällön 

”monopolisointi” on entistä hankalampaa. Paikallisen tiedon tuottamisen tär-

keäksi elinvoimaksi nousee siltä edellytettävä aito ja uskottava, yhteisöjä ja 

paikallisuuksia kiinnostava sisältö. Vaikka ICT-teknologia perustuu vielä laa-

jalti toimistotyökaluiksi suunniteltuihin laitteiden varaan, osataan verkko-

viestinnän ja tietoteknologian ”palikoita” yhdistää yhä taitavammin monen-

laiseen käyttöön. Tämä on omiaan suuntaamaan laitteistojen kehitystyötä ja 

käyttömahdollisuuksia. Näyttää siltä, että tarve- ja käyttäjälähtöisyys on yhä 

vahvempi menestystekijä. Tämänhän olemme nähneet esimerkiksi mobiili- ja 

verkkoviestinnän kohdilla – käyttäjän tai verkkoyhteisön itse tuottamat vies-

tit ovat vetovoimaisia omissa yhteyksissään. 

Kotien ja taloyhtiöiden aktiivinen rooli on yksi käyttäjälähtöisyyden ilmen-

tymä. HomePNA -laajakaistayhteydet muuttavat kotitalouksien internet-yh-

teyksien kilpailutilannetta. Laajakaistaisten internet-yhteyksien hinnoittelu 

on tänään useiden tarjoajien ja toimintatapojen vuoksi entistä halvempaa 

käyttäjilleen – etenkin sellaisille, jotka haluavat nähdä hieman vaivaa kus-

tannussäästöjensä eteen. HomePNA-teknologia palvelee käyttäjäänsä melkoi-



86 KIMMO SALMINEN 87INNOVAATIOT JA VERKKOVIESTINTÄ

sen suoraviivaisesti, kunhan käyttäjä ottaa hieman vastuuta yhteyksiensä 

rakentamisesta. Järjestelmän menestys perustuu jaettuun nettiyhteyteen, 

helppokäyttöisyyteen, edulliseen käyttöönottoon ja käyttökustannuksiin. 

Järjestelmän asentaminen ei vaadi kiinteistöjen sisäisten johdostojen muu-

toksia, joten se soveltuu myös suojeltujen rakennusten nettiratkaisumallei-

hin. Monissa taloyhtiöissä on käytettävissä laajakaistayhteys, jonka kuukau-

sihinta on investointikustannuksineen käyttäjätaloudelle jopa alle 10 €/kk. 

Järjestelmä elää vahvaa kasvuvaihettaan. Pääkaupunkiseudulla oli mukana 

vuonna 2004 noin 700 taloyhtiötä.  

Paikallisessa viestinnässä keskeisiä onnistumisen edellytyksiä ovat uskot-

tavuus, paikallinen edustavuus ja suuren paikallisyleisön saavuttaminen. 

Helppokäyttöinen teknologia, asiakas-, käyttäjä- ja yleisölähtöisyys voivat 

taata sen, että aitoa vuorovaikutusta syntyy. Tällöin paikallinen viestintä voi 

kasvaa oman paikallisuutensa näköiseksi ja kokoiseksi.  

Paikallisviestinnän organisointi – 
innovatiivisuuden ehto?

Paikallisuudet ovat joutuneet pohtimaan uusia toimintamuotojaan yhä 

markkinavetoisemmassa kulutusyhteiskunnassa. Tähän prosessiin liitty-

viä ilmiöitä ovat kansalaisyhteiskunnan ”minän” (subjektin) muutokset ja 

sen tuottamat vastareaktiot. Kulutusyhteiskunnan voimistuminen onkin 

herättänyt kysymyksiä siitä, voitaisiinko kulutusyhteiskunnan käsitteitä 

rikastaa vaikkapa ”tuottavuusyhteiskunnan” suuntaan. Tällöin tuottavuu-

della tarkoitettaisiin pikemminkin kansalaisosallistumisen kehittämistä, 

uusien toimintatapojen ja voimavarojen käyttöönottoa kuin ”stahanovilaista” 

tuotantokilpailua. Kaupunginosien kehittämistyössä näyttää siltä, että yh-

teiskunnan perusvoimavaroja ei enää ole pidetty pitkään aikaan vakavasti 

otettavana toimintakenttänä – makrotalous on noussut talouden keskiöön. 

Yhteistoiminnan organisointi, sosiaaliset innovaatiot ja vuorovaikutuksen 

voimistaminen ovatkin paikallisen julkisuuden kehittämisen kanssa keskei-

siä uusia toimintamuotoja tässä kehittämistyössä.

Verkkoviestinnän yhdistävät ja aktivoivat keinot ovat tässä mielessä näyttä-

mässä suuntaa paikallisviestinnän organisoinnissa. Lähelle ei nähdä kaukaa, 

ja paikalliset tulkinnat vaativat oman tietämyksensä. Paikallisen julkisuuden 

nostattaminen (sinänsä tarpeellisesta) ”uutiskynnystetyn alueviestinnän 
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massasta” edellyttää koko paikallisen julkisuusrakenteen kehittämistä. 

Siihen kuuluvat kaikki käytettävissä olevat perinteiset mediat ja uusi verk-

koviestintä – mutta ennen kaikkea paikallisen tiedon ja kokemusmaailman 

tuottamisprosessien haltuunotto. 

Samalla kuitenkin myös ns. printtimedia elää omaa uudelleenasemoitumi-

sensa vaihetta: mitä esimerkiksi Helsingin Sanomien yhteydessä suunnitellut 

aluelehdistön uudet valtaukset voivat saada aikaiseksi? Ainakin tämä kertoo 

siitä, että paikallisyleisöjä on alettu kunnioittaa uudella tavalla.

Esimerkkejä innovatiivisista ratkaisuista

Käytännön paikallisviestintään liittyvät innovaatiot näyttävät syntyvän 

parhaimmillaan tilanteissa, joissa paikallisen julkisuusrakenteen tarpeet 

kohtaavat niihin luodut viestintäteknologiset tuotanto- ja välineratkaisut. 

Verkkoviestinnän teknologian historiaa on kuvattu usein ”autotallitason” 

puurtamisen yhteydessä (vrt. Yhdysvaltojen ”piilaakson” historia). Tämä 

kuvastaa sen yhteyttä paikallisuuksiin ja pienehköihin lähtöpääomiin sekä 

toisaalta ”self-made-man” -miljardöörien sadunhahmoisiin kehityskaariin. 

Uudet viestinnän kehitysaskeleet voivat syntyä menestyksekkäästi myös pie-

nimuotoisista olosuhteista lähtien.

Verkkoviestinnän innovaatiot ovat mahdollistuneet teknologisen kehityksen 

lisäksi luovan sovellus-, organisoitumis- ja vuorovaikutustaitojen kautta. 

Ilman yleisöä ei ole viestintää ja ilman vuorovaikutusta ei ole viestinnän us-

kottavuutta. Siksi paikallisviestinnän innovaatioiden erittely on syytä tehdä 

moniosaamisen lävitse. Kehitykseen liittyvät pääasiassa

• välittävän laitteistokannan teknologiset kehitysaskeleet  (IT->ICT->CIT)

• ohjelmistolliset sovellukset 

(toimistotyökaluista viestintäkelpoisiin välineisiin)

• paikallisten tarpeiden palvelu

• organisoitumisen osaaminen

• yleisösuhteiden tietämys ja hallinta

• kyky koota kumppanuussuhteita taloudellisen perustan luomiseksi

Käytännön tasolla moniosaaminen on tuottanut monenlaisia innovaatioita. 

Niiden esimerkkejä esitellään tekstin lomassa olevissa tekstilaatikoissa. Täl-

laisia ovat muun muassa:
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• Tekstiperustaiset ”blogit” ja ”wikit”

• Paikalliset internet/multimedia-perustaiset kotisivustot

• Paikalliset intranetit (suljetut käyttäjäverkot)

• Avoimet paikallis-alueelliset portaalit

• Taloyhtiökohtaiset laajakaistaverkot

• Wlan-pohjaiset vuorovaikutus-, oppimis- ja koulutusjärjestelmät

• ”Mobiilimaailmaan” suuntautuminen – langaton monilaitteinen 

mobiiliverkosto 

• LivingLab ja TestBed -kehitysalustat käyttäjälähtöisen verkkovies-

tinnän kehittämisessä

• Vuorovaikutteinen Digi-TV

• Yhteisö- ja korttelistudiot paikallisina tuotantopisteinä

• Tiedonrakennusprosessien avartaminen kansalaisyhteiskunnassa

• Päätoimittajaringit verkkoviestinnän julkisuuden ylläpidossa

• Paikallisviestinten yhteiskäyttö

• Helppokäyttöisten mallinnusten tarjoaminen paikallisuuksille

• Paikallis- ja verkkoviestinnän uudet määrittelyt sekä monisuuntaisen 

viestinnän uudet näkökulmat (myös alhaalta ylöspäin, viereltä vierelle)  

• Paikalliset opetushankkeet ja mediapajat

Esimerkkejä paikallisen julkisuusrakenteen kehittämisessä löytyy pienissä 

ja suuremmissakin mittakaavoissa mm. Helsingin Maunulasta ja Arabian-

rannasta, Pohjois-Vantaan Nettilä-verkosta ja Hakunilasta sekä Espoon Kes-

kuksesta ja Leppävaarasta. Näiden innovaatioiden taustat ovat voimakkaan 

paikallissidonnaisia – eivät siis perustaltaan kaavoittuneita, vaikka käytet-

tävät välineet ja asukkaiden osallistumistavat voivat olla saman tyyppisiä. 

Organisoitumisen taidot ovat tärkeitä lähtökohtia. Juuri ne voivat synnyttää 

paikallisen julkisuus- ja viestintärakenteen innovaatioita. Paikallisten toimi-

joiden ja subjektien kehittäminen on tässä mielessä yksi innovatiivisuuden 

ehto ja mittari.

KaKe on mahdollistanut vuosina 2002-2004 systemaattisen kehitys- ja vuo-

rovaikutustyön tiedollisen perustan verkkoviestinnän alalla. Viiden seminaa-

rin kautta on synnytetty asiantuntija- ja toimijaverkosto sekä monialainen 

intressiryhmä, jotka ovat uusien kysymyksenasettelujen kautta löytäneet 

yhteisiä näkökulmia ja hyötyjä. 
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Tekstiperustaiset paikalliset ”blogit” ja ”wikit”

Blogit ja Wikit ovat useimmiten monen käyttäjän järjestelmiä (yksi kirjoittaja 

- monta lukijaa tai monta kirjoittajaa – monta lukijaa), mikä tuo niiden käyttöön 

uusia mahdollisuuksia (ryhmätyöskentely, nopea kommentointi, ajatusten ja 

tekstin jäsentäminen “toisten silmien alla”). Blog, eli lyhenne sanasta Weblog, 

tarkoittaa päiväkirjafoorumia tai mielipidealuetta, jossa jokaisella kirjoittajal-

la on oma “blogi”, sivusto, johon kirjoitukset tallentuvat ja jossa ne näkyvät 

lukijoille kronologisessa järjestyksessä. Kirjoittajat kirjoittavat blogiinsa uu-

tisia, ajatuksia, mielipiteitä, havaintoja ja linkkejä (usein toisten kirjoittajien 

blogeihin). Niitä käytetään paitsi henkilökohtaisina päiväkirjoina, myös uutis-

ten ja erilaisten tiedotusten välittämiseen. Monet  tutkijat ja jonkin tietyn alan 

asiantuntijat pitävät yllä omaa blogiaan erikoisalaansa liittyen. Kallioblogi 

www.kallioblogi.com on portaali, jossa kerrotaan Kallion tapahtumista katu-

tasolla.

Paikalliset internet/multimedia-pohjaiset kotisivustot

Kotisivustot ovat kirjallisia keskustelusivuja kehittyneempiä viestintämuoto-

ja. Niissä voidaan hyödyntää kaikkia web-multimedian keinoja. Erityisesti 

paikallisuus määrittää niiden yhteisöllisiä sisältöjä. Hyvin ylläpidetty sivusto 

voi reagoida paikallisiin tapahtumiin ja ilmiöihin nopeasti sekä mahdollistaa 

keskustelun ja vuorovaikutuksen. Monilla pääkaupunkiseudun paikallisuuk-

silla internet-kotisivustot ja siihen kytketty organisaatio toteuttavat yhteis-

työssä paikallista tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta luoden yhden paikal-

lisen kommunikaatiorakenteen perustan. Kotisivustoihin on helppo tutustua 

HELKA:n (Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto) ylläpitämästä sivustosta: 

www.kaupunginosat.net. 

Avoimet alue- ja yhteisöportaalit 
sekä paikalliset intranetit  

Kotisivustoja laajempia palveluja tarjoavat paikallis-alueelliset portaalit, joihin 

yhdistykset ja järjestöt voivat rakentaa omat sivustonsa ja muita verkkopalve-

luja. Esimerkiksi sivustot www.nettila.net, www.hakunila.fi ja www.kontu.la 

ovat esimerkkejä tällaisista portaaleista. Ne tarjoavat mahdollisuuksia myös 

rajattujen intranet-palvelujen käyttöön. Portaalien intranetit ovat suljettuja, 

sisään kirjautumista vaativia sivustoja, joilla palvellaan monenlaisia sekä pai-

kallisia että alueellisia tai intressiperustaisia tarpeita.
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WLAN-pohjaiset oppimis- ja koulutusjärjestelmät

Yksi paikallisen tietoyhteiskunnan kehittämiskokeiluista on käynnissä Van-

taan Mikkolassa. Tämän langattoman tietotekniikkahankkeen päämääriä ovat 

mm. koulun saaminen mukaan sähköiseen opiskelumateriaalijärjestelmään 

(OPIT), saamaan oppilaiden koteihin käyttöön langattomien verkkojen syner-

giaedut, mahdollistaa erityisoppilaille (kuten lukihäiriöisille) kotona tapahtuva 

harjoitusmateriaalin käyttö sekä kotien ja koulujen yhteistyön vahvistaminen. 

Paikalliset yhteisö- ja korttelistudiot

Kaupunginosien viestintään tarvitaan paikallisia tuotantoyksiköitä. Maunulan 

kirkon www.kotikirkko.com julkisiin tiloihin on asennettu pienkameroilla va-

rustettu studio, jolla voidaan tallentaa sisältöä monikameratekniikalla ja ohja-

ta sitä tosiaikaisesti eri kamerakulmia valitsemalla. Ohjelmia voidaan tallen-

taa kovalevyille tai välittää suorina internet-lähetyksinä yhtä hyvin paikallisiin 

kotitalouksiin kuin toiselle puolelle maailmaakin. Hattutehdas – Nuorten media 

– on Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen viestintään erikoistunut, 

monipuolinen mediayksikkö www.hattu.net. Nuorten mediassa tehdään jut-

tuja verkkoon, lehteen, televisioon ja radioon käyttäen monimediallista kuvaa, 

ääntä ja tekstiä. Nuorten mediassa voi oppia mm. kuvaamaan, käsikirjoitta-

maan, haastattelemaan ja editoimaan. Lisäksi voi tutustua erilaisiin tietoko-

neohjelmiin, multimediatuotantoihin, animaatioihin ja efekteihin sekä saada 

opastusta omille ohjelmaideoille, videoille ja editoinnille.

Paikallisen verkkoviestinnän helppokäyttöisten 
mallinnusten jakaminen 

Kotikatu-projekti www.kaupunginosat.net/kotikatu käynnistyi syksyllä 1997. 

Projektin aloitteentekijöinä ovat Suomen Kotiseutuliitto ja Helsingin Kaupungin-

osayhdistysten Liitto HELKA. Työ on toteutettu Teknillisessä Korkeakoulussa 

arkkitehtiosastolla Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun laboratoriossa tutki-

mustyönä. Projektin tavoitteena on ollut löytää uusia keinoja, joilla voisi paran-

taa ihmisten vaikutusmahdollisuuksia heidän omaa asuinympäristöänsä kos-

kevissa asioissa. Yksi tärkeimmistä uusista kommunikoinnin ja tiedonsaannin 

välineistä nykypäivänä on internet. Niinpä Kotikatu-projektin pilottivaiheessa 

helsinkiläiselle lähiölle, Pihlajistolle, rakennettiin kattavat alueelliset ja inter-

aktiiviset kotisivut. Tämän jälkeen hanke on jatkunut ja kotisivustoja on luotu 

tietyn perusformaatin sovelluksilla moniin kaupunginosiin. Tämä on säästänyt 

paljon vaivaa paikallisilta toimijoilta ja laskenut vastaavasti verkkoviestinnän 

aloittamisen rimaa. 



92 KIMMO SALMINEN 93INNOVAATIOT JA VERKKOVIESTINTÄ

Paikallisviestinten ja -foorumien yhteiskäyttö

Maunulassa on kehitetty koko alueen kommunikaatiorakennetta avoimesti 

ja tehokkaasti (ks. Hannu Kurki tässä kirjassa). Paikallisten kotisivustojen 

www.kaupunginosat.net/maunula ja säännöllisesti – ei välttämättä tiheästi 

– ilmestyvän uskottavan/aidon paikallislehden yhteisvaikutus voivat taata pai-

kallisesti jopa noin 90-prosenttisen yleisöpeiton. Kun tähän liitetään paikalliset 

keskustelevat aluefoorumit ja muut erilaiset tapahtumat, kommunikaatioraken-

ne toimii monella tasolla ja erilaiset voimavarat saadaan samansuuntaiseen 

linjaan yhteisten päätösten mukaisesti. Yhteiskäyttöön liittyy myös mahdolli-

suudet linkittää monenlaisia tietoyhteyksiä kotisivuston kautta saavutettavaksi. 

Synergiaedut ovat tärkeitä – esimerkiksi mainostilan myynti on helpompaa ja 

konkreettisempaa printtimediassa kuin internetissä. Tämä johtuu sekä formaat-

teihin että perinteisiin käytäntöihin liittyvissä yksityiskohdista.

Päätoimittajaringit verkkoviestinnän julkisuuden 
ylläpitäjinä

Yhteisöportaalit ja kotisivustot välittävät runsaasti ajankohtaista tietoa. Pyr-

kimys mahdollisimman lähelle tosiaikaisuutta näissä medioissa edellyttää 

– ainakin julkis-virallisissa tapauksissa –  viestintälainsäädännön ja hyvän 

tavan mukaista (n)etikettiä. Vantaan Nettilän ja Hakunilan yhteisöportaaleissa 

asia on ratkaistu siten, että on koottu vapaaehtoisia henkilöitä käymään läpi 

lähetetyt viestit ja tekemään niistä sisällöllisiä ja toimituksellisia valintoja. 

Kun tehtävä jaetaan tarpeeksi monille, yhden henkilön työmäärä jää melko 

kohtuulliseksi. Samalla päätoimittajarinki voi jakaa kokemuksia keskenään ja 

saada uusia sisältöideoita pysyen ”ajan hermon” tasalla.

LivingLab ja TestBed -alustat käyttäjälähtöisen 
verkkoviestinnän kehittämisessä

Verkkoviestinnän ja sen laitteistojen kehitystyö on ”jalkautumassa” käy-

tännön elämään. Käyttäjä- ja asiakaslähtöisyys ovat nousemassa vahvasti 

esille – ”hypekuplat” ovat osoittaneet omat riskinsä taloudellisesti, teollisesti 

ja koko ”tietoyhteiskuntauskottavuudelle”. LivingLab -tyyppinen toimintamalli 

on nimensä mukaisesti elävässä elämässä tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä. 

TestBed puolestaan tarkoittaa erilaisia kokeilualustoja, joilla voidaan käytän-

nössä testata uusia innovaatioita, verkkoja ja laitteistoja ennen niiden lopullis-

ta lanseerausta. Testialustoilla voidaan mallintaa ja hallita entistä paremmin 

viestintäteknologian kehittymistä, siihen liittyviä kumppanuuksia sekä pilotti-

alueiden kehittämis- ja tutkimustyötä. Suomessa näitä toimintamalleja on vie-

ty eteenpäin erilaisissa kumppanuushankkeissa palvelujen ja asuinalueiden 

suunnittelun yhteyksissä (kuten Helsingin Arabianrannan, Espoon Suurpellon 

sekä Tampereella tehdyt kehityshankkeet).



92 KIMMO SALMINEN 93INNOVAATIOT JA VERKKOVIESTINTÄ

Arabianrannan malli sosiaalisena innovaationa

Helsingin Vanhankaupungin lahden kupeessa sijaitsevan Arabianrannan alu-

eella on tehty pitkäjänteistä kehittämistyötä paikallisen tietoyhteiskunnan ja 

verkkoviestinnän saroilla. Arabianrannan mallin aloitteentekijöinä ovat olleet 

paikalliset toimijat, mutta myös Helsingin kaupunki ja hankkeeseen liittyvä 

tutkimustyö. ”Arabianrannan malli sosiaalisena innovaationa” rakentuu uu-

denlaisiin toimintamalleihin, toimijoihin ja paikallisiin kehittämisintresseihin. 

Se perustuu paikallisverkkoon www.helsinkivirtualvillage.fi, joka yhdistää 

mahdollisimman monia toimijoita verkon käyttäjistä ja asukkaista taloyhtiöi-

hin sekä palvelujen tuottajista paikalliseen verkkosisällöntuotantoon. Arabian-

rannan yhtenä perustana on Helsingin kaupungin rakentamat yhteiskäyttö-

tunnelit, joihin myös valokaapelit ja muut kunnallistekniset järjestelmät ka-

navoidaan. Institutionaalisena ja hallinnollisena mallina toimii työnjako, jossa 

eri alan ”palveluyhtiöt ovat viimeisen mailin omistajia ja kampusoperaattorin 

asiakkaita”. Arabianrannan malli on räätälöitynä tietopalveluna LAN&WAN 

-perustainen verkko, jossa sama verkko palvelee sähköistä mediakenttää 

kokonaisuudessaan (data, televiestintä, tv – kaikille halukkaille asukkaille, 

liiketoiminnalle ja opiskelijoille).  Internet-palvelut sisältävät tarpeen mukaisen 

palvelupaketin (kuten internet, palomuuri, virustorjunta ja sähköpostipalvelut). 

Ydintoiminnot ovat lähteneet liikkeelle Art and Design City Helsinki Oy:n kautta. 

Oleellista hankkeessa näyttää olevan kumppanuusprosessit sekä kokemusten 

hyödyntäminen esimerkiksi tulevissa suunnitteluhankkeissa – vaikkapa va-

pautuvien satama-alueiden rakentamisessa.
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Kehitysnäkymiä: teknologia, 
vuorovaikutus ja yleisösuhteet

Mediateknologian kehitysnäkymät verkkoviestinnän innovaatioissa ovat 

lupaavia. Siirtyminen IT-teknologiasta (Information Technology) ICT- (Infor-

mation and Communication Technology) ja hiljalleen ns. CIT-teknologiaan 

(Communication and Interaction Technology) luo potentiaalisella avartumi-

sellaan ja monikäyttöisyydellään mahdollisuuksia uusiin paikallisviestinnän 

ratkaisuihin. Paljon on pohdittu myös digi-tv:n ulottuvuuksia siinä vaihees-

sa, kun tämä väline avautuu myös vuorovaikutteisen verkkoviestinnän kent-

tään. Teknologia on jo olemassa. Toistaiseksi näyttää kuitenkin siltä, että 

melko yksinkertaiset digiboxit ovat kuitenkin vain siirtymävälineitä analogi-

sesta digitaaliseen järjestelmään keskusjohtoisessa joukkoviestinnässä. 

Urbaanin uusyhteisöllisyyden päämäärät ja ratkaisumallit liittyvät kiistatta 

julkisuus- ja kommunikaatiorakenteiden tulevaisuuteen. Kaupungistuvassa 

maailmassa näillä voimavaroilla on kehitystä ja yhteistyötä katalysoiva rooli. 

Organisoitumisen, vuorovaikutteisen viestinnän ja tuotannon kysymykset 

ovat keskeisiä kehittämisalueita, samoin vahvojen yleisösuhteiden ja lähi-

talouden resurssien mukaan saaminen viestintään. Paikalliset väestöt ovat 

pääkaupunkiseudulla suuria ja useimmiten melkoisia taloudellisia varantoja 

mahdollistavia. Näiden kehitys voidaan nähdä erityisesti voimavarana, joka 

hyödyttää paikallisia palveluja, julkisuutta sekä kansallisen viestintäraken-

teen kokonaisuuden monipuolistumista.
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Langattomat tietoverkot 
Tietoliikenneyhteyksistä on tulossa jo lähitulevaisuudessa kaupunginosata-

sollakin samanlaista perusinfrastruktuuria kuin sähköstä, vedestä ja läm-

möstä. Osaltaan tähän kehitykseen ovat vaikuttaneet niin kaupungit kuin 

kunnatkin määrittelemällä asukkaiden tietoliikenneyhteystarpeita. Ilmiö on 

havaittavissa useissa maissa, kuten Suomessa, Ruotsissa, USA:ssa, joissa 

useat kaupungit ja kunnat ovat ottaneet aktiivisen roolin sekä määrittele-

mällä että tarjoamalla asukkaille laajakaistatietoliikenneyhteyksiä, etenkin 

haja-asutusalueille (Malik, 2004). Tämä kehitys on luonut tilanteen, jossa 

asukkaat osaavat vaatia asuntoihin riittävän nopeita yhteyksiä tietoverkkoi-

hin ja muuttopäätöksiä tehdään pohjautuen osittain myös tarjolla oleviin 

tietoliikenneyhteyksiin (Niitamo et al, 2004 & Malik, 2004).

Tähän asti suurin kysyntä on kohdistunut kiinteisiin yhteyksiin, kuten ADSL 

ja kaapelimodeemi. Tietotekniikan kehittyessä ja uusien kannettavien pääte-

laitteiden tullessa markkinoille on herännyt kysyntää ja mielenkiintoa myös 

langattomia tietoliikenneratkaisuja kohtaan. Tarjolla on jo useita päätelait-

teita ja teknologioita, joilla kuka tahansa voi ottaa yhteyden tietoverkkoihin 

lähes mistä tahansa. Tulevaisuudessa tällaisten laitteiden ja teknologioiden 

kirjo tulee kasvamaan entisestään ja samaan aikaan paikat, joista yhteyden 

voi muodostaa, tulevat lisääntymään. Esimerkkinä tästä kehityksestä ovat 

langattomat lähialueverkot (ns. WLAN hot-spotit), joita tulee koko ajan lisää 

niin julkisiin kuin puolijulkisiinkin tiloihin ja alueille. Arki on siis muuttu-

massa asukkaankin tasolla yhä enenevissä määrin langattomaksi myös tieto-

liikenneyhteyksien ja datapalveluiden osalta. Vastaava kehitys on jo tapahtu-

nut tai tapahtumassa puheluiden osalta, jolloin kuluttajat luopuvat kiinteistä 

puhelimista matkapuhelinten hyväksi (Digitoday, 2004a).

Kotimaisia esimerkkejä langattomista tietoliikenneratkaisuista joko kunta- 

tai kaupunginosatasolla on jo nyt olemassa useita ja niitä tulee koko ajan 

lisää. Nyt toiminnassa olevia ovat mm. SparkNet Turussa (www.sparknet.fi), 

Wivanet Vantaalla (www.wivanet.fi), Arabianranta Helsingissä (www.helsin-

kivirtualvillage.fi), panOulu Oulussa (www.panoulu.net) sekä Oppiva Ylä-

Karjala –projektin pohjalta perustetun Glocal Oy:n ratkaisu Nurmeksessa 

(www.glocal.fi/wlan). Näissä tapauksissa niin sanottu viimeinen maili (yhteys 

JANNE ORAVA
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operaattorilta loppukäyttäjälle) on toteutettu pääosin langattomilla ratkai-

suilla, jolloin yhteyden tarjoaminen asukkaille on ollut edullista ja nopeaa. 

Edullisuus on etenkin haja-asutusalueilla kriittinen osatekijä tietoliiken-

neyhteyksiä luotaessa.

Nykyisessä tilanteessa, jossa tietoliikenneyhteyksien tarjonta sekä langalli-

sella että langattomalla puolella on kasvanut räjähdysmäisesti, ovat yhteyk-

sien hinnat painuneet koko ajan alaspäin ja samalla tarjottujen yhteyksien 

nopeudet kohonneet kiristyneen kilpailun ja teknologisen kehityksen seu-

rauksena. Tämä kehitys on tuonut uusia haasteita erityisesti yhteyksien 

tarjoajille, joiden tekemien investointien takaisinmaksuajat ovat pidentyneet 

huomattavasti. Tästä johtuen useilla jo nyt toimivilla operaattoreilla voi tu-

levaisuudessa olla suuriakin vaikeuksia laajentaa verkkoaan, tarjota uusia 

palveluita sekä pysyä hintakehityksen mukana. Kaikki tämä vaikuttaa sekä 

nykyisten että tulevien operaattoreiden toimintamalleihin. Tätä on käsitelty 

laajemmin kappaleessa Operointimalli.

Langattomat teknologiat

Langattomilla teknologioilla tarkoitetaan tässä yhteydessä teknologioita, jot-

ka mahdollistavat tiedonsiirron langattomasti päätelaitteesta toiseen tai pää-

telaitteesta yleiseen tietoverkkoon, kuten Internetiin. Langattomia tietoliiken-

neratkaisuja voidaan luokitella usealla tavalla. Yksi tällainen on kantamaan 

ja kattavuuteen perustuva jaottelu. Kantama määrittelee osaltaan ratkaisun 

käyttökohteet ja –tilanteet, jolloin se soveltuu loppukäyttäjäkeskeisen tarkas-

telun lähtökohdaksi.

WPAN – Langaton henkilökohtainen lähiverkko

Langattomien tietoliikenneratkaisujen henkilökohtaisinta eli käyttäjää lähim-

pänä olevaa tasoa kutsuntaan WPAN:ksi (wireless personal area network). 

WPAN:a tukevia teknologioita ovat mm. Bluetooth, infrapuna, Zigbee ja UWB 

(ultra wideband = ultralaajakaista). WPAN soveltuu parhaiten käyttäjän lähi-

piirissä (muutamasta sentistä alle 10 metriin) olevien laitteiden väliseen kom-

munikointiin, kuten tietojen siirtämiseen matkapuhelimesta kannettavaan 

tietokoneeseen tai TV:n ohjaamiseen kaukosäätimellä. Infrapuna on näistä 

teknologioista vakiintunein ja sitä hyödyntäviä laitteita ovat mm. useat viih-

de-elektroniikkalaitteiden kaukosäätimet ja kännykät. Bluetooth on puoles-

taan erityisesti kännyköissä käytetty teknologia, jonka avulla esim. kuvia ja 
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sovelluksia voi siirtää kännyköiden välillä. Bluetooth-standardin läpimurtoa 

on ennustettu tapahtuvaksi jo useamman vuoden ajan, mutta edelleen se 

odottaa todellista läpimurtoaan. Zigbee ja UWB sen sijaan ovat kuluttajakäy-

tössä vielä tuntemattomampia henkilökohtaisen lähiverkon mahdollistavia 

teknologioita. Kuluttajakäyttöön suunnattujen laitteiden osalta kehitys on 

kummankin teknologian osalta vielä alkuvaiheessa.

WLAN – Langaton lähialueverkko

WLAN (wireless local area network) on tällä hetkellä laajimmin tunnettu ja 

levinnein langaton tietoliikenneratkaisu datansiirrossa, jos ei oteta huomioon 

matkapuhelinstandardeja, jotka tällä hetkellä ovat pääasiassa puhekäytössä. 

Arkikielessä käytetty eurooppalainen termi WLAN (Pohjois-Amerikassa käyte-

tään termiä Wi-Fi), pohjautuu IEEE:n 802.11-standardiin, josta on olemassa 

useita alastandardeja. Parhaiten WLAN soveltuu ulkotiloissa muutaman sa-

dan metrin etäisyydellä ja sisätiloissa muutaman kymmenen metrin etäisyy-

dellä toisistaan olevien laitteiden väliseen kommunikointiin. Aluksi WLAN:a 

hyödynnettiin toimistoissa ja puolijulkisissa tiloissa, kuten lentokentillä ja 

hotelleissa, eli tarjoamalla bisneskäyttäjille Internet-yhteyksiä langattomas-

ti. Näistä kohteista sen hyödyntäminen on levinnyt kuluttajapuolelle sekä 

kotikäyttöön että laajentunut mm. kännyköihin (ks. www.nokia.com) sekä 

viihde-elektroniikkalaitteiden väliseen tiedonsiirtoon, esimerkkinä vaikkapa 

televisio (KiSS Plasma 42”, www.kiss-technology.com) ja digitaalikamera (Ni-

kon D2X, www.nikonimaging.com).

WMAN – Langaton kaupunkiverkko

Kaupunkitason langattomat verkot eli WMAN-verkot (wireless metropolitan 

area network) tunnetaan myös termillä WiMAX (Worldwide Interoperability 

for Microwave Access). Sen standardoinnista vastaa IEEE ja sen 802.16-työ-

ryhmä. WMAN:n kantama on useista kilometreistä jopa kymmeniin kilomet-

reihin, jolloin se soveltuu kokonaisten kaupunginosien tai jopa kaupunkien 

kattavaksi langattomaksi ratkaisuksi. Ensimmäiset WiMAX-pilotit ovat käyn-

nistyneet vuoden 2004 aikana, mutta sen kaupallistamisaikataulua on vielä 

toistaiseksi vaikea ennustaa. Merkittävimmät käyttökohteet WiMAX:lle tule-

vat todennäköisesti olemaan juuri haja-asutusalueet ja muut harvaan asutut 

kohteet, joille muilla teknologioilla tuotetut langattomat ratkaisut olisivat 

liian kalliita.
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WWAN – Langaton alueverkko

Kaupunkitasoa kattavampaa ratkaisua kutsutaan nimellä WWAN (wireless 

wide area network = langaton alueverkko). Käytännössä tämä tarkoittaa mat-

kapuhelinverkkoja, kuten GSM- ja UMTS-verkkoja. WWAN:a hyödynnetään 

tietoliikenneratkaisuissa erityisesti alueilla, joilla muita edellä mainittuja 

ratkaisuja ei ole taloudellisesti järkevää hyödyntää, kuten taajamien ulko-

puolella ja haja-asutusalueilla. Matkapuhelinverkot pyritään rakentamaan 

siten, että ne kattavat lähes kokonaan suuria maantieteellisiä alueita, kuten 

kokonaisia valtioita.

Kantaman lisäksi eri teknologioiden hyödyntämisessä on merkittävää tiedon-

siirtonopeus, jonka mukaan ne voidaan myös jaotella. Hitaimmillaan siir-

tonopeudet mahdollistavat korkeintaan tekstin ja yksittäisten kuvien siirtä-

misen, kun taas nopeimmillaan siirtonopeus mahdollistaa reaaliaikaisen vi-

deokuvan ja äänen välittämisen. Arkikäytössä eri teknologioiden teoreettiset 

ja käytännön siirtonopeudet eroavat huomattavasti toisistaan. Esimerkiksi 

WLAN 802.11g-standardin mukainen maksimi teoreettinen tiedonsiirtonope-

us on peräti 54 Mbit/s, mutta normaalikäytössä tällaisiin siirtonopeuksiin ei 

juurikaan päästä ja fyysisen etäisyyden kasvaessa tukiaseman ja päätelait-

teen välillä putoaa tiedonsiirtonopeus edelleen. Myös käytetyn teknologian 

elinkaaren vaihe vaikuttaa käytännössä saavutettaviin siirtonopeuksiin. 

Tästä esimerkkinä 12.10.2004 Teliasoneran avaama Suomen ensimmäinen 

UMTS-verkko, jonka ensivaiheen teoreettinen maksimi tiedonsiirtonopeus on 

rajoitettu 384 kbit/s, kun UMTS:n teoreettinen maksimi tiedonsiirtonopeus 

kokonaisuudessaan on 2 Mbit/s (Teliasonera, 2004).

Edellä mainittujen kantaman ja siirtonopeuden lisäksi muita käytännön 

hyödyntämiseen vaikuttavia teknologioiden ominaisuuksia ovat mm. kustan-

nukset, teknologian elinkaaren vaihe tuotteistuksen ja standardoinnin osalta 

sekä ns. käyttäjätiheys. Käyttäjätiheydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä 

lukumäärää yhtäaikaisia käyttäjiä käyttämässä ko. tiedonsiirtoteknologian 

yhtä ”solua”. Solu voi olla esimerkiksi kahden laitteen välinen Bluetooth-

yhteys tai yhden WLAN-tukiaseman käyttö lentokentällä. Edellä mainituista 

teknologioista WPAN-teknologiat ovat tällä hetkellä kahden laitteen välisiä 

yhteyksiä (pois lukien UWB), jolloin käytössä oleva tiedonsiirtonopeus on 

kokonaan käytössä näiden kahden laitteen väliseen yhteyteen. Muut tek-

nologiat ovat pääosin sellaisia, että niiden sekä teoreettinen että käytännön 

tiedonsiirtonopeus jaetaan kaikkien sen hetkisten solun käyttäjien kesken, 

jolloin yksittäiselle käyttäjälle tämä näkyy laskevina tiedonsiirtonopeuksina, 
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joka voi huonoimmissa tapauksissa olla vain murto-osa teoreettisesta tiedon-

siirtonopeudesta. Tätä negatiivista vaikutusta voidaan kuitenkin vähentää 

lisäämällä esimerkiksi tukiasemia eli tihentämällä tiedonsiirtoverkkoa, jol-

loin käyttäjien käytössä on lisää tiedonsiirtokaistoja, tai varaamalla tietyille 

käyttäjille tietty tiedonsiirtokapasiteetti. On kuitenkin huomattava, että käy-

tettävän langattoman verkon ulkopuolinen verkko, kuten WLAN-yhteyden 

hyödyntämä runkoverkko, voi myös omalta osaltaan toimia pullonkaulana 

tiedonsiirtonopeuksista puhuttaessa.

Operointimalli

Pelkkä käytettävän teknologian määrittäminen ei kuitenkaan riitä toimivan 

tietoliikenneratkaisun tuottamiseen loppukäyttäjille etenkään puhuttaessa 

kaupunginosatason tietoliikenneratkaisuista. Ratkaisevassa osassa on ope-

rointimalli, jolla yhteydet tarjotaan loppukäyttäjille – rakennetaan, ylläpide-

Kuvio 1. Langattomien tiedonsiirtoteknologioiden teoreettiset kantamat ja tiedonsiirtonopeu-

det (viitteellinen)
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tään ja hallinnoidaan. Loppukäyttäjän hallinnoimissa tiloissa eli asunnossa 

tämä itse rakentaa, ylläpitää ja hallinnoi langattomia verkkoja. Tätä laajem-

mat verkot ovat kuitenkin sellaisia, joiden rakentamiseen, ylläpitämiseen ja 

hallinnointiin on tarkoituksenmukaista erikseen miettiä operointimalli. Ope-

rointimalli voi olla joko puhtaasti kaupallinen, jolloin tietoliikenneyhteydet 

ovat siihen erikoistuneiden yritysten, kuten matkapuhelinoperaattoreiden, 

tarjoamia, tai sitten julkinen, jolloin yhteyksistä vastaa julkistahon perus-

tama toimija. Esimerkkinä jälkimmäisestä mallista on ICT Turun ja alueen 

korkeakoulujen yhteinen SparkNet-verkko, laaja WLAN-verkko joka kattaa 

mm. korkeakouluja ja kirjastoja (www.sparknet.fi). Näiden mallien väliin si-

joittuu ns. hybridimalli. Esimerkkinä tällaisesta hybridimallista on Arabian-

rannan alueverkko Helsingissä, jossa varsinainen runkoverkko on Helsingin 

Energian omistama, mutta sitä hyödyntää sekä yksityinen palveluoperaattori 

(kiinteät yhteydet) että alueen kehitysyhtiö Art and Design City Helsinki (lan-

gattomat yhteydet).

Kaupallinen operointimalli

Kaupallisella operointimallilla tarkoitetaan mallia, jossa tietoliikenneyhteydet 

tarjoava toimija toimii puhtaasti kaupalliselta pohjalta. Esimerkkeinä tällai-

sista operointimalleista ovat internet- ja matkapuhelinoperaattorit, jotka tar-

joavat loppuasiakkaille tietoliikenneyhteydet ja siihen tarvittavat oheispalvelut 

maksua vastaan. Operaattori vastaa yhteyksien toimivuudesta ja mahdollisista 

investoinneista niin rakentamisen, ylläpitämisen kuin päivittämisenkin suh-

teen. Loppukäyttäjän näkökulmasta tämä operointimalli on juuri tästä syystä 

yksinkertaisin, vaikkakaan ei kaikissa tapauksissa edullisin. Vapaan kilpailun 

johdosta kaupallisella operointimallilla toimivat tietoliikenneyhteydet voivat 

myös tarjota hyvinkin edullisen vaihtoehdon, jos kilpailu toimii. Tästä esi-

merkkinä mainittakoon sekä laajakaistayhteyksien että matkapuhelinkulujen 

hintakehitys Suomessa erityisesti vuoden 2004 aikana.

Julkinen operointimalli

Mallia, jossa julkinen taho vastaa tietoliikenneyhteyksien rakentamisesta, 

ylläpidosta ja hallinnoinnista, kutsutaan julkiseksi operointimalliksi. Tällöin 

investoinnit kustannetaan julkisista varoista ja loppukäyttäjälle yhteyksien 

hyödyntäminen on usein ilmaista, jos tällä on käytössään sopiva päätelaite. 

Esimerkkeinä tästä ovat useiden oppilaitosten, kuten Helsingin kauppakor-

keakoulun, tarjoamat langattomat yhteydet opiskelijoille ja henkilökunnalle 

näiden tiloissa.
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Hybridimalli

Hybridimallilla ymmärretään tässä yhteydessä operointimallia, jossa tietolii-

kenneyhteyksien mahdollistamisesta vastaa sekä julkinen että kaupallinen 

taho yhdessä. Näiden kahden toimijan välinen suhde määritellään alkuvai-

heessa usein hyvinkin tarkasti investointien, ylläpidon ja hallinnoinnin sekä 

vastuiden suhteen. Yleisin malli lienee sellainen, että julkinen taho vastaa 

suurimmasta osasta perustamisinvestointeja ja kaupallinen taho käytönai-

kaisista kustannuksista. Jossain tapauksissa julkisin varoin katetaan myös 

alkuvaiheen käytönaikaisia kustannuksia, kunnes hanke saa riittävän ison 

kriittisen massan käyttäjiä, jonka jälkeen käyttäjiltä perittävät maksut tai 

muut ansaintamallit kattavat käytöstä aiheutuvat kustannukset.

Loppukäyttäjämalli

Edellä kuvattujen operointimallien lisäksi loppukäyttäjä voi hyödyntää myös 

loppukäyttäjämalliin pohjautuvia tietoliikenneratkaisuja. Tällöin yhteyksiä 

ei tarjoa julkinen eikä kaupallinen taho vaan loppukäyttäjä itse tai toinen 

loppukäyttäjä. Yleisimmät tähän malliin perustuvat langattomat tietoliiken-

neratkaisut tällä hetkellä ovat WLAN-yhteydet, joita asukkaat hankkivat ko-

teihinsa. Näissä tapauksissa loppukäyttäjä itse vastaa kaikista syntyneistä 

kustannuksista. Koska kyse on langattomista yhteyksistä voi joissain tapa-

uksissa yhteys ”vuotaa” asunnon ulkopuolelle, jolloin sitä pääsevät käyttä-

mään myös muut kuin loppukäyttäjä itse. Jossain tapauksissa tämä on täy-

sin tietoista, jolloin voidaan puhua kansalaislähtöisestä langattomien tietolii-

kenneyhteyksien luomisesta ja tarjoamisesta. Varsinaisesta operointimallista 

bisnesmielessä ei voida kuitenkaan puhua, koska tällaiseen toimintaa ei liity 

ansaintamalleja. Kyse on siis pikemminkin hyväntekeväisyydestä.

Ansaintamalli

Edellä kuvatun operointimallin lisäksi olennainen osa toimivaa tietoliikenne-

ratkaisua on toimiva ansaintamalli. Tietoliikenneyhteyksien vaatimat alkuin-

vestoinnit, hallinnointi, käyttö ja ylläpito pitää rahoittaa jollain tavalla. Edellä 

kuvatuista operointimalleista tässä mielessä yksinkertaisin on loppukäyttä-

jämalli, jossa loppukäyttäjä itse vastaa kaikista syntyvistä kustannuksista. 

Useimpien käsiteltyjen teknologioiden kohdalla tämä ei kuitenkaan ole jär-

kevää tai edes mahdollista, vaan investoinnit toimivan tietoliikenneratkaisun 

luomiseksi vaativat yritysten tai julkisten tahojen osallistumista kustannus-

ten kattamiseen joko alkuinvestoinneissa, hallinnoinnissa, käytössä, ylläpi-
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dossa tai niissä kaikissa. Ansaintamallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 

mallia, jossa kolmas osapuoli saa tekemilleen investoinneille korvauksen joko 

suoraan esim. kuukausimaksuilla tai välillisesti esim. muiden toimintojen 

tehostumisen kautta.

Kuten edellä kävi jo ilmi henkilökohtaisen tason langattomia yhteyksiä hal-

linnoi loppukäyttäjä itse, jolloin suorien ansaintamallien luominen tällaisiin 

yhteyksiin on erittäin haastavaa ellei jopa mahdotonta. Sen sijaan välillisiä 

ansaintamalleja voidaan luoda muiden toimintojen tehostumisella esim. tar-

joamalla tuotetietoja kaupassa infrapuna-yhteyden yli tai mahdollistamalla 

kehitettävien valokuvien siirto käyttäjän päätelaitteelta kehityslaitteeseen 

Bluetooth-yhteyden yli. Harva loppukäyttäjä olisi valmis maksamaan tällai-

sista yhteyksistä käyttö- tai kuukausimaksua, mutta yrityksen kannalta näi-

den yhteyksien hyödyntäminen voi olla erittäin kustannustehokasta, jolloin 

syntyy säästöjä eli voidaan puhua välillisestä ansaintamallista.

Henkilökohtaista tasoa laajempien verkkojen osalta myös suorien ansaintamal-

lien luominen on mahdollista, mutta samalla haastavaa ja koko ajan kilpail-

lumpaa. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että mitä laajempi kantama sitä sel-

keämpi ansaintamalli on mahdollista luoda. Syitä tähän voidaan nähdä useita. 

Selkein syy on riittävän kattavien verkkojen rakentamisen vaatimat investoinnit, 

jotka voivat olla pahimmillaan useita kymmeniä/satoja miljoonia euroja, kuten 

esimerkiksi koko Suomen kattavan UMTS-verkon tapauksessa. Toinen syy voi 

olla näiden teknologioiden käyttämien taajuuksien luvanvaraisuus/sääntely, 

jolloin niiden käyttämiseksi pitää saada lupa. Suomessa luvat myöntää Liiken-

ne- ja viestintäministeriö. Laajimmin tunnettu viime aikojen esimerkki Suo-

messa säänneltyjen taajuuksien jakamisesta lienee kolmannen sukupolven 

(UMTS) lupien myöntäminen ns. kauneuskilpailu-periaatteella. Analogisten 

tv-lähetysten loppumisen myötä vapautuu lisää taajuuksia, jotka voidaan 

hyödyntää digitaalitekniikkaa hyväksikäyttäen aikaisempaa huomattavasti te-

hokkaammin. Keskustelu näiden taajuuksien tulevasta hyödyntämisestä on jo 

alkanut. Kolmantena syynä voidaan nähdä toimivan laskutusmekanismin luo-

minen ja käyttäminen, joka vaatii joko operaattorin tai välittäjän olemassaoloa. 

Tällöin kaikki liikenne tai vähintään tieto liikenteestä kulkee välittäjän kautta 

ja tämä puolestaan hoitaa yhteyden käyttäjän laskuttamisen. Näistä syistä 

johtuen useimmat henkilökohtaisen tason langattomat ratkaisut eivät sovellu 

yksistään kaupallisten ratkaisujen pohjaksi loppukäyttäjäkäytössä. Julkisessa 

käytössä esim. Bluetooth voi kuitenkin mahdollistaa maksullisen sisällön tai 

palvelun tuottamisen osana laajempaa kokonaisuutta.
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Pelkän teknologian lisäksi ansaintamalleista puhuttaessa on myös otettava 

itse loppukäyttäjät huomioon. Varsinaisissa käyttäjäryhmissä on eroja: mis-

tä, kuinka paljon ja missä käyttäen loppukäyttäjät ovat valmiita ja tottuneita 

maksamaan langattomista yhteyksistä. Lähes kaikki käyttäjäryhmät ovat tot-

tuneet maksamaan matkapuhelimilla tapahtuvasta kommunikoinnista, kun 

taas Bluetooth- ja infrapunayhteydet mielletään pääsääntöisesti ilmaisiksi 

yhteyksiksi, joista ei ole totuttu maksamaan. WLAN-yhteydet sen sijaan ovat 

näiden kahden välimaastossa. Useamman vuoden ajan niitä on tuotu yhä 

enenevissä määrin hotelleihin, lentokentille, kahviloihin ja muihin puolijul-

kisiin tiloihin tarjoten yhteyksiä maksua vastaan. Etenkin tavallisten loppu-

käyttäjien näkökulmasta tarjotut yhteydet ovat kuitenkin olleet liian kalliita 

houkutellakseen käyttämään niitä, jolloin ne ovatkin palvelleet lähinnä yri-

tyskäyttäjiä työmatkojen yhteydessä. Tähän on onneksi tulossa pikkuhiljaa 

muutosta, kun WLAN-yhteyksien tarjoaminen nähdään yhä useammassa 

paikassa lisäarvopalveluna, joka kannattaa tarjota ilman välitöntä maksua. 

Lisäarvopalveluna sen katsotaan tuovan lisää asiakkaita ja liikevaihtoa, jol-

loin investointi kustantaa itsensä välillisesti. Tällaisia maksuttomia yhteyksiä 

on ollut tarjolla Suomessa mm. kirjastoissa ja muissa julkisissa tiloissa esi-

merkiksi Turussa ja Helsingissä sekä ulkomailla kahviloissa ja kauppakes-

kuksissa. Omalta osaltaan nämä ovat keventäneet näiden tahojen tarvetta 

investoida kalliisiin päätelaitteisiin ja on mahdollistanut sen sijaan investoin-

tien allokoinnin varsinaisten yhteyksien tarjoamiseen. Tällöin ne ovat voineet 

tarjota loppukäyttäjille käyttökelpoisia yhteyksiä siten, että loppukäyttäjät 

käyttävät pääosin omia päätelaitteitaan.

Tietoturva

Tietoturvan merkitystä langattomista ratkaisuista puhuttaessa ei voi nyky-

ään ohittaa eikä vähätellä. Aikaisemmin, kun yhteydet olivat hitaita, niitä oli 

vähän tarjolla ja niitä hyödyntävät päätelaitteet olivat yksinkertaisia, tarvetta 

erityiselle tietoturvalle ei juurikaan ollut. Nyttemmin nopeudet ovat kasvaneet 

ja yhteydenottoon kykeneviä laitteita voi yhdellä loppukäyttäjällä olla käytös-

sään useita ja ne sisältävät lähes samat sovellukset kuin pöytäkoneetkin 

– sisältäen samalla huomattavan määrän käyttäjän henkilökohtaista dataa. 

Tällaisessa tilanteessa tietoliikenneyhteyksillä varustetut kannettavat lait-

teet ovat tulleet houkutteleviksi kohteiksi myös vihamielisille hyökkäyksille. 

Kesällä 2004 löydettiinkin ensimmäinen Bluetooth-yhteyttä hyväksikäyttävä 

kännykkävirus Cabir.a (http://www.kaspersky.com/news?id=149499226), 

jonka leviämiskyky oli kuitenkin hyvin rajallinen. Pelkona kuitenkin on, että 
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kehittyneemmät kännykkävirukset leviävät jo lähitulevaisuudessa hyvinkin 

tehokkaasti saaden paljon sekä suoranaista tuhoa että muuta haittaa aikai-

seksi. Tämä kehitys on johtanut siihen, että johtavat tietoturvaohjelmistojen 

kehittäjät ovat jo tuoneet tai ovat tuomassa mobiililaitteisiin räätälöityjä tie-

toturvaohjelmistoja loppukäyttäjien saataville.

Käyttäjäkohtaisen tietoturvan lisäksi voidaan tietoturvaan panostaa myös 

operaattoritasolla. Tällaisesta hyvä esimerkki on Helsingin Arabianrannassa 

sijaitseva alueverkko, joka on kuin jättimäinen lähialueverkko (LAN), joka on 

kokonaisuudessaan suojattu ulkopuolelta tulevilta uhilta sekä palomuurein 

että sähköpostin virustorjunnalla. Näiden lisäksi alueella on käytössä Noki-

an toimittama VPN-ratkaisu, joka mahdollistaa tietoturvalliset yhteydenotot 

lähialueverkon ulkopuolelta esim. alueen yritysten työntekijöille yrityksen 

sisäverkossa sijaitseviin tiedostoihin. Lähtökohdiltaan tällainen ratkaisu on 

kallis, mutta turvallinen. Toista ääripäätä edustaa ratkaisu, jossa tietotur-

vasta huolehtiminen jätetään kokonaisuudessaan loppukäyttäjän itsensä 

vastuulle ja operaattori tarjoaa korkeintaan tietoturvapalveluita lisäpalvelu-

na. Tällainen ratkaisu on edullinen, mutta toisaalta suojaamattomana vä-

lilliset kustannukset voivat kohota hyvinkin korkeiksi, jos tapahtuu vakava 

tietoturvahyökkäys.

Yhteenveto

Tällä hetkellä suurimpina esteinä eri langattomien tietoliikenneratkaisujen 

laajemmalle leviämiselle ovat päätelaitteiden vähäinen levinneisyys ja stan-

dardien sekä päätelaitteiden jatkuva kehittyminen. Tämä johtaa useissa 

tapauksissa tilanteeseen, jossa kuluttajat eivät investoi olemassa oleviin 

laitteisiin yhä uudempien ja kehittyneempien laitteiden ollessa jatkuvasti 

näköpiirissä ja toisaalta taas operaattorit ja laitetoimittajat eivät investoi ole-

massa olevaan uuteen teknologiaan, kun kuluttajilla ei ole niitä hyödyntäviä 

laitteita. Tätä tilannetta kutsutaankin ns. muna-kana -ongelmaksi.

Langattomista tietoliikenneyhteyksistä puhuttaessa levinneimmät teknologi-

at tällä hetkellä ovat GSM-verkon päällä toimivat GPRS- ja EDGE-teknologiat 

sekä Bluetooth ja WLAN-ratkaisut. Tulevaisuuden osalta on vaikea ennustaa 

uusien teknologioiden, kuten Zigbeen tai UWB:n (ks. taulukko 1), menesty-

mistä varsinkaan aikataulun osalta. Uusia teknologiaratkaisuja julkistetaan 

jatkuvasti ja vanhoja päivitetään, mistä esimerkkinä Bluetoothin tulevat ver-

siot (Digitoday, 2004b). Varmaa on kuitenkin se, että langattomuus tietolii-

kenneyhteyksissä on tullut jäädäkseen myös kaupunginosatasolla.
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Vaikka voittavan teknologian ennustaminen onkin vaikeaa tai lähes mahdo-

tonta, niin tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö onnistuneella kaupun-

kisuunnittelulla voisi edesauttaa langattomien tietoliikenneyhteyksien leviä-

mistä. Ensisijaisen tärkeää nykyisessä kehityksen vaiheessa on riittävän no-

peiden runkoverkkoyhteyksien tarjoaminen kaikille osapuolille sekä toimivan 

operointimallin rakentumisen mahdollistaminen. Lopulta kuitenkin tavalliset 

loppukäyttäjät valitsevat voittajan tai voittajat, jotka tarjoavat tehokkaimmat 

ja käyttökelpoisimmat tarvittavat langattomat tietoliikenneratkaisut myös 

kaupunginosatasolla.
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YKS-projekti ja visio pääkaupunkiseudun 
turvallisuudesta
Turvallisuutta on yhtä montaa eri lajia kuin on pelkojakin. Jos ihminen pel-

kää jotain, hän haluaa turvallisuutta. Rikostorjunta -käsitteellä tarkoitetaan 

nykyään kahta eri asiaa. Toisaalta rikostorjunnalla tarkoitetaan varsinaisten 

rikosten ennaltaehkäisyä. Tämä on käsitteen tutumpi merkitys. Toisaalta 

sillä tarkoitetaan rikospelon ennaltaehkäisyä. Nykynäkemyksen mukaan 

rikosten ennaltaehkäisy ei johtaisi suoraan rikospelon vähenemiseen. Rikos-

torjunnassa on siksi kaksi menetelmäperhettä. Toisilla vaikutetaan rikolli-

suuteen ja toisilla rikospelkoon. Valtioneuvoston hyväksymän kansallisen 

rikostentorjuntaohjelman mukaan rikollisuus ja rikospelko ovat yhtä suuria 

yhteiskunnallisia ongelmia.

YKS on suomalaisiin kaupunkeihin ja kaupunginosiin erityisesti kehitetty 

rikostorjunnan toimintamalli, jossa asukkailla on keskeinen rooli sekä itse 

toiminnassa että tulosten arvioinnissa. Mallin kehittäminen on tapahtunut 

pääkaupunkiseudulla vuonna 2002 käynnistetyn YKS-pilottiprojektin avul-

la. YKS-projektin idea oli, että laadittua teoreettista mallia haluttiin kehittää 

pilottiprojektin avulla siten, että varsinaisesta toimintamallista saataisiin 

helppo, ymmärrettävä ja halpa. Vain siten siitä voisi tulla mille tahansa 

kotialueelle soveltuva toimintamalli. Projektin käytännön toimintakeinoiksi 

valittiin ympäristön parantaminen (Designing out Crime -ajattelun ja Broken 

Windows -teoria mukaisesti) sekä kotialueen sisäisen kommunikaation kehit-

täminen (Debriefing -ajattelua ja Nettimaunulan teoreettista viestintäkehystä 

soveltaen). Projektin nimi tulee näiden toimintojen etukirjaimista:

Y tarkoittaa ympäristön parantamista. 

K tarkoittaa kommunikaation kehittämistä. 

S tarkoittaa seurannan eli jatkuvan mittauksen järjestämistä.

Tässä kirjoituksessa tarkastelen toimintamallin syntyä, sisältöä ja pilottipro-

jektista pysyväksi prosessiksi muuntuvaa YKS-toimintaa. Liikkeelle lähden 

kuitenkin siitä, miten ylipäänsä tähän päädyttiin – millainen visio vaadittin, 

jotta toiminnalle muodostui riittävä motivaatiopohja.

MIKKO VIRKAMÄKI
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Hyvä visio on epärealistinen

Hyvä visio on epärealistisen. Vain epärealistisen tavoitteen – joka on silti 

uskottava ja saavutettavissa – kautta päästään ajattelemaan asioita uudella 

tavalla. Realistinen ja vain vähän haastava visiotavoite johtaa ajatusraken-

teiden säilymiseen ennallaan. Lopputuloksena on tällöin parhaimmillaan 

”oikeansuuntainen, mutta riittämätön” kehitys. Realismista on siis irrottau-

duttava hetkeksi. 

Mikä sitten olisi riittävän epärealistinen visio pääkaupunkiseudun turvalli-

suuden ja rikostorjunnan kehittämisessä? Sekö, että koko alueella ei tapah-

du yhtään rikosta vuonna 2008? Tämä visio on epärealistisuudessaan hyvä, 

mutta muilta osin se ei ole tästä maailmasta. Hylkäämme sen, koska siihen 

ei saa mitään otetta – siitä ei synny mielikuvaa, visiota, ainakaan minun 

mieleeni. En valitettavasti pysty kuvittelemaan pääkaupunkiseutua ilman 

rikollisuutta.

Käsite rikollisuus kattaa kaiken kriminalisoidun toiminnan. Kun puhutaan 

kaupunkien kehittämisestä, eivät kaikki rikokset ole kuitenkaan kiinnosta-

via. Erityisesti kiinnostavat vain ne rikokset, jotka ovat tyypillisiä kaupun-

kielämälle. Kansallisen rikoksentorjuntaohjelman käsitepatterista löydämme 

tähän sopivan käsitteen, ”arkirikollisuus”. Arkirikollisuus on rikollisuutta, 

jolle on tyypillistä, että se esiintyy ihmisten arkisissa ympäristöissä. Talou-

dellinen rikollisuus, ATK-rikollisuus, terrorismi, ihmissalakuljetus ja monet 

muut rikokset jäävät pois tästä listasta. Kansallisessa rikoksentorjuntaohjel-

massa halutaan panostaa juuri näiden rikosten – arkirikollisuuden – vähen-

tämiseen, koska ne herättävät ihmisissä eniten rikospelkoa.

YKS-projektia käynnistettäessä vuoden 2002 keväällä sovellettiin ajatusmal-

lia, jossa lähtökohtana oli kehittää haastavan epärealistinen visiotavoite, jos-

sa olisi seuraavat visioelementit:

• Pääkaupunkiseudun eri osien rikospelon mitattava väheneminen

• Pääkaupunkiseudun eri osien arkirikollisuuden mitattava väheneminen

• Rikostorjunnan tulee perustua asukkaiden, asukasyhdistysten, taloyh-

tiöiden, elinkeinoelämän seurakunnan, kunnan ja valtion välille organi-

soituun laajaan yhteistyöhön.

Jos visio koostuisi näistä elementeistä, olisimme mukana toteuttamassa yh-

teiskunnassamme numero ykköseksi priorisoitua rikostorjuntaa. 



112 MIKKO VIRKAMÄKI 113YKS-PROJEKTI JA VISIO PÄÄKAUPUNKISEUDUN TURVALLISUUDESTA

YKS -projektin teoreettinen malli

Kansallinen rikoksentorjuntaohjelma ilmaisee keskeisen yleistavoitteensa 

– arkirikollisuuden ja rikospelon vähentäminen – lisäksi myös keinon, jota se 

toivoo käytettävän yhä ahkerammin. Kriminaalipolitiikassa on erityisen tärke-

ää huolehtia siitä, ettei valituilla rikostorjunnan keinolla aiheuteta suurempaa 

ongelmaa kuin, mitä sillä pyritään ratkaisemaan. Kriminaalipolitiikka on tietyllä 

tavalla erityisen herkkä toiminta-alue. Yhtä keinoa tai keinokehystä pidetään 

kuitenkin riidattoman kannustettavana. Se on laajaan yhteistyöhön perustuva 

rikostorjunta.

YKS-projektin teoreettisen mallin syntyhetkeä on vaikea sanoa. Itse sanoisin 

lopullisen perusoivalluksen syntyneen talvella 2001-2002 Talin golfkentällä 

Vekku-koiraani ulkoiluttaessani. Selvää on, että mallin taustalla oleva ajatte-

lutapa oli kehittynyt omassa päässäni jo Vuosaari -toimistossa (1990-1993), 

A-projektissa (1993-1994 ja 1996-1997) ja Helsingin kaupungin lähiöprojektia 

vetäessäni (1995). Tällöin vakuutuin asukaslähtöisten mallien toimivuudesta 

ja ymmärsin asukastoiminnan reunaehdot – mm. että asukasaktiivien aika on 

kortilla ja käytännössä vain iltatoiminta on mahdollista. 

Eniten YKS-malliin kuitenkin vaikutti Stop Töhryille -projektissa vuoden 1998 

alussa kehittämäni toimintamalli, jossa teknisen siivouksen ja valvonnan edelle 

nostettiin aktiivinen tiedotusstrategia. Kaikkia kolmea asiaa piti tehdä, mutta 

viestintästrategian noudattaminen oli keskeistä töhrinnän pitkäjänteiseksi vä-

hentämiseksi. Töhrinnän pitkäjänteinen vähentäminen edellytti asukasaktiivien 

ja taloyhtiöiden saamista pysyvästi mukaan toimintaan. Tämä oli mahdollista 

vain, jos pystyttiin osoittamaan selviä mitattavia tuloksia jokaisella alueella, jolla 

toiminta käynnistettiin. Tästä mittaamisesta (käytännössä töhryjen laskemises-

ta) yhdistettynä kansallisen rikoksentorjuntaneuvoston käsikirjoissa suositeltui-

hin kyselymalleihin, syntyi YKS-projektin ”S” eli seurannan järjestäminen. 

Stop Töhryille -projektin aikana perehdyin luonnollisesti Broken Windows 

-teoriaan (tutustuin m. NYPD Transit Division Vandal Squadin johtajaan) ja 

eurooppalaiseen Designing out Crime -ajatteluun, joista kehittyi aikanaan YKS 

-projektin ”Y” eli ympäristön parantaminen. 

Samaan aikaan Maunulassa kehittyi hyvin mielenkiintoinen tapa ajatella koti-

alueen sisäistä ja ulkoista kommunikaatiota. Tanskassa oli tutkittu kommuni-

kaation vaikutusta rikospelkoon. Näitä oppeja suomalaiseen ja helsinkiläiseen 

rakenteeseen soveltamalla saatiin kotialueen rikostorjunnan ”K” eli kommuni-

kaation kehittäminen. 
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Olen varmasti jo unohtanut aivan keskeisiä asiaan vaikuttaneita ihmisiä, 

projekteja ja teorioita, mutta mielestäni näin elämä eteneekin. Nyt teoreet-

tinen malli on jo käytännön tuotteistettu toimintamalli. Tuotteistamisessa 

keskeinen merkitys on ollut YKS-projektin pilottialueiden alueryhmien kom-

menteilla ja kokemuksilla. Kaikki YKS-projektin elementit ovat siis lainattuja 

ja sovellettuja.

Tämän kehityskaaren tuloksena YKS-projektissa päädyttiin seuraavaan toi-

mintakehykseen:

• Toiminta voi kohdistua vain omaan kotialueeseen, koska asukkai-

den ja taloyhtiöiden kiinnostus naapurialueen tai vielä laajemman 

alueen – esim. Länsi-Helsingin – rikostorjunnan kehittämiseen on 

varmasti minimaalista. Vain oma kotialue kiinnostaa niin paljon, 

että laajaan yhteistyöhön perustuva toiminta on mahdollista.

• Toiminnan tulee olla pitkäjänteistä eli prosessinomaista. Alueelli-

set rikoksentorjuntaprojektit soveltuvat vain tietyn lyhytaikaisen 

ilmiön poistamiseen. Arkirikollisuuden ja rikospelon vähentämi-

nen eivät saa olla väliaikaisia ratkaisuja.

• Toiminnan aloittamisen tietyllä alueella täytyy olla täysin alueellis-

ten aktiivien ja alueellisen organisoitumisen varassa. Viranomaiset 

eivät voi oma-aloitteisesti käynnistää alueellista laajaan yhteistyö-

hön perustuvaa toimintaa. Toiminnan käynnistämisessä avusta-

minen ja toiminnan tukeminen viranomaisten/koordinaatiopisteen 

toimesta alkuvaiheessa voi tapahtua vain, jos alueen edustajat 

esittävät ensin tätä koskevan aloitteen. Ellei alueella ole ketään, 

joka edes väittäisi olevansa kiinnostunut alueen ongelmista, on 

selvää, että juuri tämä on alueen ongelman ydin. Tätä kutsutaan 

asukaslähtöisyyden periaatteeksi.

• Jotta asukkaat ja taloyhtiöt pysyisivät motivoituna, tulee keskeis-

ten muutosten olla yksinkertaisesti mitattavissa. 

• Varsinaisten konkreettisten rikostorjunnan keinojen ei tule pe-

rustua vastakkainasetteluun. Jos menetelmät perustuvat vas-

takkainasetteluun mahdollisten rikoksentekijöiden kanssa (esim. 

katupartiointi), säilyvät asukastoiminnassa mukana pitkäaikai-

sesti ainoastaan henkilöt, jotka suhtautuvat vastakkainasettelun 

mahdollisuuteen myönteisesti. Tällaisen ajattelun päälle ei voi ra-

kentaa pitkäjänteistä asukastoimintaa. 

YKS-projektin tavoitteena oli siis luoda toimintamalli, joka voitaisiin käyn-

nistää ja joka toimisi missä tahansa kaupungissa sijaitsevalla kotialueella. 

Tietyllä tavalla kyse on sen heilurin kääntämisestä, joka kaupungistumiske-
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hityksen myötä alkoi kääntyä kohti ”kaupunkielämisen ihanaa anonymiteet-

tiä” Suomessakin toisen maailman sodan jälkeen. Heilurin toisessa päässä 

kaupungeissa tarvitaan myös kylähenkeä/korttelihenkeä ja positiivista so-

siaalista kontrollia. YKS-projekti on mukana kehittämässä sosiaalista kont-

rollia lisäävää toimintaa kaupunkioloissa. Yhteisöllisyys on mukava sana 

juhlapuheissa, mutta YKS-projektilla kehitetty konkreetinen toimintamalli 

pyrkii olemaan strateginen työkalu laajaan yhteistyöhön perustuvan rikos-

torjunnan toteuttamiseksi myös käytännössä.

Pilottialueet ja safety -toiminta

Espoossa toiminnasta on ryhdytty käyttämään nimitystä Safety-toimintamal-

li, joka kuvaakin hyvin toiminnan luonnetta yhteisöllisyyteen ja asukkaiden 

turvallisuuden tunteeseen liittyvänä. Safety-mallin vastakohtakäsite on Secu-

rity-malli, jossa rikostorjunta pyritään ratkaisemaan Private Security -yritys-

ten tarjoamien kulunvalvonta yms. teknisin keinoin sekä vartiointipalveluin. 

Valinta ja nimitys perustuvat tältäkin osin kansallisessa rikoksentorjuntaoh-

jelmassa esitettyyn selvään linjaukseen, jossa pitkän jänteen tavoitteeksi on 

asetettu ”avoimen yhteiskunnan säilyttäminen”. Käsitteellä ”suljettu yhteis-

kunta” tarkoitetaan fyysisiin esteisiin, tekniseen kulunvalvontaan, yksityisiin 

vartiointipalveluihin ja viime kädessä yksityiseen aseistautumiseen perustu-

vaa rikostorjunta-ajattelua.

Safety-toimintamalli on prosessina systemaattinen. Kunkin kotialueen pro-

sessi on erilainen siltä osin, mitä ympäristön parantamiseksi ja kommuni-

kaation kehittämiseksi yritetään tehdä. Toimintamalli edellyttää paikallisen 

alueryhmän perustamista. YKS-koordinaattori taas huolehtii viestinnästä ja 

auttaa kotialueita Safety-prosessien käynnistämisessä sekä toimintamallin 

kehittämisestä.

Kotialueen Safety-prosessi käynnistyy, kun alueen edustajat saavat tiedon Sa-

fety-mallista ja tekevät aloitteen Safety-toiminnan käynnistämiseksi alueella. 

Aloitteen allekirjoittaja on kotialueen yhteyshenkilö YKS-koordinaattoriin päin. 

Koordinaattori varmistaa yhteyshenkilön kanssa, että Safety-malli on ymmär-

retty alueella oikein. Yhdyshenkilö kokoaa kotialueelta alueryhmän. Aluksi 

3 – 7 asiasta innostunutta henkilöä riittää. Viestinnässä koordinaattori on yh-

teydessä yhdyshenkilöön ja yhdyshenkilö alueryhmän muihin jäseniin.

Ensimmäisessä alueryhmän kokouksessa käydään vielä läpi Safety-toimin-

tamalli. Kokouksessa päätetään turvallisuuskyselyn suorittamisesta, jolla 
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kartoitetaan alueen rikospelon lähtötilanne ja eräitä muita asioita. Koordi-

naattori selvittää poliisilta alueen edellisen vuoden arkirikollisuustilanteen.

Toisessa ja kolmannessa kokouksessa on käytössä jo alkukartoituksen tulok-

set. Niiden perusteella alueryhmä voi perustellusti päättää, mitä ympäristön 

parantamiseksi ja kommunikaation kehittämiseksi tulisi tehdä. Tästä laadi-

taan kirjallinen YK-suunnitelma ja aloitetaan toiminta. Neljännessä kokouk-

sessa päätetään seurantakartoituksen suorittamisesta. Se tulee tehdä niin, 

että tulokset ovat vertailukelpoisia alkukartoituksen tuloksiin. Viidennessä 

kokouksessa käytössä ovat seurantakartoituksen tulokset. Niistä voidaan 

suoraan nähdä, miten kotialueen rikospelko ja arkirikollisuus ovat kehitty-

neet ensimmäisen Safety-vuoden aikana. Tulosten pohjalta alueryhmä laatii 

uuden YK-suunnitelman ja jatkaa toimintaa. Tämän jälkeen alueryhmien 

tarvitsee kokoontua vain kaksi kertaa vuodessa – ennen ja jälkeen seuranta-

kartoituksen. Kokousten sisältö vastaa aloitusvaiheen neljännen ja viidennen 

kokouksen sisältöjä. 

Ensimmäisen vuoden tärkein tavoite on oikeansuuntaisen toiminnan käyn-

nistäminen ja toimintamalliin tutustuminen. Toisen vuoden tärkein tehtävä 

on alueellisen (taloyhtiöt, elinkeinoelämä) rahoituksen kartoitusten tekemi-

seksi sekä alueella vakiintuneiden YK-toimintojen toteuttamiseksi. Kyse on 

pienistä yhdistystoimintaan hyvin sopivista rahasummista. Jos taloyhtiöt 

suostuvat maksamaan pienen summan per asunto vuodessa, niin Safety-toi-

minta voidaan rahoittaa kokonaan näin.

Kolmantena vuonna alueen toimijat sisäistävät Safety-toimintamallin idean. 

Tällöin myös tiedollinen riippuvuus koordinaattorista vähenee. Näin tapah-

tuessa voidaan todeta Safety-toiminnan muuttuneen käynnistysprojektista 

jatkuvaksi prosessiksi kolmessa vuodessa.

Toiminta on käynnistynyt kuudella kotialueella: Etelä-Haagassa, Maunulas-

sa, Merihaassa, Eteläisissä kaupunginosissa (Eira-Ullanlinna), Pohjois-Haa-

gassa ja Punavuoressa. Lisäksi samaa toimintamallia on noudatettu Espoon 

keskuksen Suvelassa ja Kirkkojärvellä. 



116 MIKKO VIRKAMÄKI 117YKS-PROJEKTI JA VISIO PÄÄKAUPUNKISEUDUN TURVALLISUUDESTA

Visiotavoite ja KaKen rooli

Käynnistyneen toiminnan perusteella tiedämme, että Safety-toiminnalla on 

realistiset mahdollisuudet toteutua erityyppisillä asuinalueilla. Nyt onkin 

oikea aika keskustella siitä, miten toiminnan pitäisi kiinnittyä pääkaupunki-

seudulle muutaman vuoden aikavälillä. Palatkaamme takaisin epärealistisen 

visiotavoitteen kehittämiseen – voisimme muotoilla  sen vaikka seuraavasti:

• Vuoden 2008 loppuun mennessä Safety-toiminta on käynnistynyt 

ja jatkuu 150 kaupunginosassa/kotialueella.

• Näillä alueilla rikospelko on vähentynyt keskimäärin 40 % ja 

arkirikollisuus keskimäärin 30 %.

Jos näin kävisi, olisi pääkaupunkiseudulle kehitetty laajaan yhteistyöhön 

perustuva käytännöllinen rikostorjunnan malli, jolla olisi saatu kiistattomia 

mitattavia tuloksia. Tällainen malli herättäisi varmasti laajempaakin kiinnos-

tusta. Erityisesti mallin toteutuminen olisi huomionarvoista sen vuoksi, että 

sen päärahoitus ei perustuisi julkiseen budjetti- tai projektirahoitukseen, 

vaan oman kotialueen taloyhtiöiden ja elinkeinoelämän kohtuullisen vähäi-

siin panostuksiin.

Kaupunginosien rikostorjunnan kehittäminen tuntuisi sopivan mitä maini-

oimmin pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien yhteistyön kohteeksi. Rikos-

torjunta ei ole minkään kunnallisen hallintosektorin varsinainen asia, vaik-

ka lähes jokaisessa kunnassa ja kaupungissa on jo valtuuston hyväksymä 

rikoksentorjuntaohjelma. KaKe-tyyppinen lähestymistapa voisi olla toimiva 

kehys tälle toiminnalle. Kaupunginosatoiminnan lyhyin aikayksikkö on viisi 

vuotta”, totesi eräs espoolainen kaupunginosa-aktiivi. Niinpä tukiprosessien 

sijainti ja rahoitus tulisikin rakentaa pitkäjänteiselle pohjalle.

Vuoden 2004 syksyllä Safety-toiminta oli käynnissä 21 kotialueella. Kotialu-

eiden Safety-ryhmissä toimii jo tätä kirjoitettaessa noin 50 henkilöä. Uusia 

alueita on jo ilmoittautunut mukaan. Täysin realistinen arvio on, että 50 

kotialuetta toimii Safety-toimintamallin mukaisesti vuoden 2006 aikana. 

Olemme siis hyvällä tiellä kohti täysin epärealistista tavoitetta. Toivottavasti 

sitä on korjattava vielä epärealistisemmaksi ennen pitkää. Vuosikymmenen 

loppuun mennessä Helsingin seutu ei ole ainoastaan Euroopan turvallisin, 

vaan mitatusti turvallisin pääkaupunkialue.
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Paikalliset swot-analyysit 
pääkaupunkiseudulla 
Pääkaupunkiseudun kaupunginosayhdistyksissä on testattu uutta paikal-

listen toimijoiden aluetuntemusta ja luovuutta hyödyntävää menetelmää, 

kaupunginosakohtaisia swot-analyysejä. Innovaatio on osa ”Kansalaiska-

nava”-nimistä yhteistyöhanketta, jossa osapuolina ovat Helsingin kaupun-

ginosayhdistysten liitto ry HELKA, Espoon kaupunginosayhdistysten liitto 

ry EKYL, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, Helsingin rakennusyhdistys 

HRY ja Suomen kuntaliitto. Hankkeessa mm. kehitetään seudullisia vuoro-

vaikutuskäytäntöjä, paikallisia yhteistyömalleja sekä paikallistietoa hyödyn-

täviä, tulevaisuutta koskevia ennakointiprosesseja. 

Swot-analyysien tarkoituksena on 1) toimia paikallisen yhdistyksen ja alueen 

muiden toimijoiden työkaluna pohdittaessa mitä alueen toimijat voivat itse 

tehdä ja 2) nostaa aiheita viranomaisten ja muiden toimijoiden tietoisuuteen 

ja pääkaupunkiseudun tulevaisuuskeskusteluihin. Analyysi on seitsenosai-

nen: kaupunginosan vahvuuksien, heikkouksien, tulevien mahdollisuuksi-

en, uhkien ja ns. suurten muutosten lisäksi siinä pohditaan tavoitteita sekä 

keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Pyyntö tehdä swot-analyysi omasta 

kaupunginosasta lähetettiin keväällä 2003 kaikille Helsingin ja Espoon kau-

punginosayhdistysten liittojen jäsenyhdistyksille. Vuoden 2004 lopussa oli 

koossa 33 helsinkiläistä ja 14 espoolaista analyysia. Näiden tuloksista kerron 

tässä artikkelissa.

Analyysien monimuotoisen tietovirran jäsentämisessä olen käyttänyt viittä 

ulottuvuutta (fyysinen, sosiaalinen, toiminnallinen, symbolinen ja yhteiskun-

nallinen ympäristö). Fyysiseen ympäristöön liittyvistä aiheista analyyseissä 

käsitellään paljon etenkin kaavoitusta, rakentamista, asuntoja ja viheralu-

eita. Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvista asioista puhuttavat mm. väestön 

rakenne, yhteisön piirteet ja turvallisuus. Toiminnallisista aiheista on käsi-

telty paljon mm. julkista liikennettä, liikennejärjestelyjä ja erilaisia palveluita. 

Symbolisia (mm. imago, historia) ja yhteiskunnallisia asioita on käsitelty vä-

hemmän kuin fyysisiä, sosiaalisia ja toiminnallisia. Yhteiskunnallisten asioi-

den kategoriassa yleisiä ovat mm. asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin 

liittyvät maininnat.

MAIJA SIPILÄ
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Kerron artikkelissa myös ajatuksista, joita analyysin tehneiden ja sitä teke-

mättömien kaupunginosayhdistysten edustajat esittivät menetelmän hyvistä 

puolista, heikkouksista ja kehittämisen mahdollisuuksista. Keskeisenä nousi 

esiin mm. tarve huolehtia siitä, että tehdyt analyysit todella välittyvät myös 

hallintoon ja niitä hyödynnetään käytännössä. Tavoitteen aiheiden esiin 

nostamisesta voi kaikkiaan arvioida toteutuneen hyvin. Tavoite analyysien 

toimimisesta paikallisten toimijoiden oman toiminnan kehittämisen työkalu-

na on haasteellisempi: tähänastisia analyyseja vaivaa jossain määrin toivelis-

tamaisuus. Artikkelin loppukiteytykseksi olen kirjoittanut näkemyksiä siitä, 

millaisin edellytyksin swot-analysointi voisi juurtua kokeilusta myönteistä 

kehitystä edistäväksi käytännöksi ja miten sen merkittävyyteen voitaisiin 

edelleen panostaa. 

Tulevaisuus haltuun - vuorovaikutteisesti 

Kuinka saada paikalliset toimijat yhdessä rakentamaan alueensa myönteistä 

tulevaisuutta? Miten tuoda julki tieto, joita asukkailla ja muilla paikallisilla 

asiantuntijoilla on kaupunginosiensa hyvistä puolista, pulmista ja toivotta-

vista kehityskuluista? Alueiden kehittämiseen on tartuttu Helsingissä ja Es-

poossa teettämällä kaupunginosayhdistyksissä swot-analyysejä. Innovaation 

takana on vuonna 2002 käynnistynyt hanke, joka hahmottaa pääkaupunki-

seudun tulevaisuutta tähdäten alueiden laadun ja elinvoimaisuuden paran-

tamiseen sekä hallinnolliset rajat ylittävään asukkaiden, järjestöjen, viran-

omaisten ja muiden toimijoiden vuorovaikutteisuuteen. Ydinajatuksiin kuu-

luu tulevaisuuden ottaminen aktiivisesti haltuun (ks. Mannermaa 1998). 

”PKS 2017 Ihmemaa”-nimisenä käynnistynyttä hanketta ovat yhteistyössä 

toteuttaneet Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto ry HELKA, Espoon 

kaupunginosayhdistysten liitto ry EKYL, Tulevaisuuden tutkimuksen seura 

ry, Helsingin rakennusyhdistys HRY ja Suomen kuntaliitto. Hanke elää ajas-

sa ja vuonna 2004 sitä on jatkettu hieman uusin painotuksin, ”Kansalais-

kanava”-nimellä. Kansalaiskanavan tavoitteiksi on määritelty pysyvien, seu-

dullisten vuorovaikutuskäytäntöjen ja toisaalta paikallisten konkreettisten 

yhteistyömallien kehittäminen. Tavoitteena on myös kehittää paikallistietoa 

hyödyntäviä tulevaisuuden ennakointiprosesseja. Laajempana yhteiskunnal-

lisena tavoitteena hankkeessa tuetaan kansalaisaktiivisuutta ja vahvistetaan 

osallisuutta. Toiminnan työkalusarjaan kuuluvat paikallisten swot-analyysi-

en ohella mm. aluefoorumit, kaupunginosaportaalit, tulevaisuusseminaarit 

(ks. Näköala tulevaisuuteen 2003) ja lähivuosina myös alueelliset visiot. Pää-
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kaupunkiseudulla pilotoidut toimintamallit voivat jatkossa toimia kansallisi-

na suunnittelun välineinä ja myös kansainvälisinä esimerkkeinä.

”Mikä ihmeen swot?” 

Nimi ’SWOT’ tulee englanninkielisistä sanoista Strengths (vahvuudet), Weak-

nesses (heikkoudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat). Yleen-

sä swot-analyysiä (jatkossa lyhyesti swot) käytetään strategisen suunnittelun, 

kehittämisen ja arvioinnin apuvälineenä. Swotin ajateltiin sopivan työkaluksi 

myös kaupunginosien kehittämisessä, koska sitä pidettiin monipuolisena 

ja helppotajuisena menetelmänä (Fabricius 9.9.04). Omaa kaupunginosaa 

koskevan swotin teon ajateltiin onnistuvan kaupunginosayhdistyksissä myös 

siksi, että menetelmä tiedettiin monille yhdistyksille tutuksi aiemmista yhte-

yksistä (Fabricius 9.9.04). Paikallisille swoteille määriteltiin kaksi käyttötar-

koitusta: toimia paikallisen yhdistyksen ja alueen muiden toimijoiden työka-

Kuva 1. Paikallisessa swot-analyysissä perusnelikenttää (vahvuudet, heikkoudet, mahdolli-

suudet ja uhat) on täydennetty suuret muutokset-kentällä. Lisäksi tarkastelussa ovat muka-

na tavoitteet sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Alueen nykyiset

VAHVUUDET

Alueen nykyiset

HEIKKOUDET

Tulevaisuuden

MAHDOLLISUUDET

Tulevaisuuden

UHAT

TAVOITTEET

Mihin alueella 
pitäisi pyrkiä

KEINOT

Millä keinoin tavoitteet 
saavutetaan

SUURET MUUTOKSET

eli yhtä kaupunginosaa 
laajemmalla alueella 
vaikuttavat tulevat 

muutokset



122 MAIJA SIPILÄ 123PAIKALLISET SWOT-ANALYYSIT PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

luna pohdittaessa mitä alueen toimijat voivat itse tehdä, sekä nostaa aiheita 

viranomaisten ja muiden toimijoiden tietoisuuteen ja pääkaupunkiseudun 

tulevaisuuskeskusteluihin. Lisäksi swotien avulla haluttiin tukea kuntalais-

ten osallistumista näihin keskusteluihin. 

Pyyntö tehdä omasta kaupunginosasta swot-analyysi lähetettiin Helsingin ja 

Espoon kaupunginosayhdistysten liittojen jäsenyhdistyksille keväällä 2003. 

Lähetetyssä kaavakkeessa yhdistyksiä pyydettiin pohtimaan kaupunginosan-

sa nykyisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä tulevaisuuden mahdollisuuksia ja 

uhkia (kuva 1). Tämän perusnelikentän ohella kaavakkeessa pyydettiin tar-

kasteltavan sellaisia tulevia suuria muutoksia, joiden vaikutusalue on omaa 

kaupunginosaa laajempi. Lisäksi yhdistyksiä kehotettiin asettamaan tavoit-

teita alueensa kehitykselle ja ideoimaan keinoja, joiden avulla tavoitteisiin 

pyritään. Yhdistyksille suositeltiin swotin tekemistä niin, että osallistujina on 

erilaisia ja eri-ikäisiä henkilöitä. Minimikokoonpanoksi ehdotettiin yhdistyk-

sen hallitusta. 

Kerron seuraavaksi swot-pyynnön tuottamasta aineistosta. Esittelen lyhy-

esti myös menetelmän, jolla olen jäsentänyt swotien laajaa tietovirtaa. Sen 

jälkeen tuon esiin havaintojani swoteissa käsitellyistä aihepiireistä ja niiden 

painottumisesta kaupungeittain ja swot-kentittäin. Artikkelin loppuosassa 

keskityn itse swot-menetelmän arviointiin ja menetelmän kehittämisen poh-

dintaan. Mitä kehuja swot-analyysi sai osallistujilta, miksi sitä parjattiin ja 

ennen kaikkea kuinka sitä voitaisiin kehittää niin, että sen soveltaminen olisi 

jatkossakin mielekästä ja entistä hyödyllisempää? Tarkastelen paikallista 

swotia swot-silmälasein eli pohdin menetelmän ja sen soveltamisen plussia 

ja miinuksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Lopuksi tiivistän näkemykseni siitä, 

millä edellytyksin paikallinen swot, kaupunginosan voimavaroja vuorovaikut-

teisesti valjastava työkalu, voi jatkossa edistää myönteistä kehitystä paikalli-

sesti ja myös (pääkaupunki)seututasolla.

Swotit ja niiden tekijät

Syksyyn 2004 mennessä swoteja oli saatu 33 kpl Helsingistä ja 14 Espoos-

ta (ks. kuva 2 ja luettelo). Swotin tehneitä yhdistyksiä on siten noin puolet 

Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton ja vajaa kolmannes Espoon kau-

punginosayhdistysten liiton jäsenyhdistyksistä. Kahdesta kaupunginosasta, 

Tapanilasta ja Kaarelasta, on tehty kaksi swotia, joten edustettuna on kaik-

kiaan 45 kaupunginosaa: 31 Helsingissä ja 14 Espoossa. Swotit on tehty 
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Kuva 2.  Kartalle on merkitty numeroin kaupunginosat, joissa tarkastelussa mukana olevat 
swot-analyysit on tehty. 

Alue  Swotin pääasiallinen tekijä

1    Iivisniemi-Kaitaa   Iivisniemi-Kaitaa-seura ry
2    Järvenperä, Pihlajarinne, Kuninkaantie Pihlajarinteen Omakotiyhdistys ry
3    Kilo   Kilo-seura ry
4    Laajalahti   Laajalahti ry
5    Latokaski   Latokaski-seura ry
6    Leppävaara   Leppävaara-seura ry
7    Nuuksio  Nuuksion Omakotiyhdistys ry
8    Perkkaa-Vermo   Perkkaa-Vermo ry
9    Soukka  Soukka-Seura ry
10  Suvela
11  Säterinmetsä-Leppävaara  Säterinmetsän asukasyhdistys ry
12  Tuomarila  Tuomarila-seura ry
13  Veini  Veinin Omakotiyhdistys ry
14  Viherlaakso  Viherlaaksolaiset ry
15  Alppila  Alppila-Seura
16  Etelä-Haaga ja Kivihaka  Pro Haaga ry
17  Eteläiset kaupunginosat  Eteläiset kaupunginosat ry
18  Eira  Pro Eira ry
19  Kaarela  Kaarela-Seura ry 
  Kårböle Gille rf
20  Kallio  Kallio-Seura ry
21  Kamppi  Kampin kaupunginosayhdistys ry
22  Katajanokka  Katajanokka-Seura ry
23  Konala  Konala-Seura ry

Alue  Swotin pääasiallinen tekijä

24  Kumpula  Kumpula-Seura ry
25  Kurkimäki  Kurkimäki-Seura ry
26  Laajasalo  Laajasalo-Degerö-Seura
27  Lauttasaari  Lauttasaari-Seura 
(keskustelumuistio, ei varsinainen swot) 
28  Malmi  Malmi-Seura ry
29  Marjaniemi  Marjaniemi-Seura ry
30  Maunula  Maunula-Seura ry
31  Merihaka  Merihaka-Seura ry
32  Pajamäki  Pajamäki-Seura ry
33  Paloheinä-Torpparinmäki  Paloheinä-Torpparinmäen   
  kaupunginosayhdistys ry
34  Pasila  Pasila Seura ry
35  Pikku-Huopalahti  Pikku-Huopalahti-seura ry
36  Pitäjänmäki  Pitäjänmäki Seura ry
37  Puistola  Puistola-Seura ry
38  Roihuvuori  Roihuvuori-Seura ry
39  Ruskeasuo  Ruskeasuo-Seura ry
40  Siltamäki-Suutarila  Siltamäki-Suutarila-Seura ry
41  Tammisalo  Tammisaloseura ry
42  Tapanila  Tapanila-Seura ry
  Tapanilan äidit
43  Tapulikaupunki  Tapulikaupunki-Seura ry
44  Töölö   Töölö-Seura ry
45  Toukola-Vanhakaupunki  Toukolan-Vanhankaupungin   
  Yhdistys ry
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kaupunginosayhdistyksissä lukuun ottamatta Tapanilan toista swotia, jonka 

on tehnyt ryhmä tapanilalaisia äitejä. Suurpiireittäin tarkasteltuna swoteja 

on Helsingissä palautettu ahkerimmin läntisestä (8 kpl) ja keskisestä (6 kpl) 

suurpiiristä, vähiten itäisestä (2 kpl). Espoossa kärkisijalla on Suur-Leppä-

vaara (6 swotia). Pohjois-Espoon, Suur-Kauklahden ja Suur-Matinkylän alu-

eilta swotit puuttuvat. 

Tiedot swotien tekoon osallistuneista perustuvat swotien tekijöiltä saamiini 

vastauksiin ja alkuperäisissä swoteissa oleviin merkintöihin. Tiedot ovat vain 

suuntaa-antavia mm. siksi, ettei vastauksia kaikkien tahojen osalta ole eikä 

esim. osallistuneiden ikiä ole merkitty ylös vaan kyse on yhteyshenkilöiden 

arvioista. Näillä varauksin voidaan arvioida swotien tavoittaneen noin 630 

henkilöä, joista noin sata Espoossa. Keskimäärin yhden swotin tekoon on 

osallistunut Helsingissä 12 ja Espoossa 7 henkilöä. Keskimääräiseksi arvi-

oksi osallistujien keski-iästä saatiin Helsingissä 48 ja Espoossa 51 vuotta. 

Arvioiden perusteella osallistujat ovat Helsingissä olleet 5-80 ja Espoossa 

16–75-vuotiaita. Ainakin kolmasosassa kaikista swotin tehneistä kaupun-

ginosayhdistyksistä swotin tekoon on osallistunut myös yhdistykseen kuu-

lumattomia asukkaita. Toisaalta noin kolmasosassa yhdistyksistä swot on 

mainittu tehdyn yksin yhdistyksen hallituksen kesken.   

Aineiston jäsentäminen

Koska swot-kaavakkeet on täytetty täysin vapaamuotoisesti ilman valmiita 

jaotteluja ja vastausvaihtoehtoja, on kirjattujen asioiden ja myös ilmaisuta-

pojen kirjo suuri. Kokoavan tarkastelun mahdollistamiseksi jäsensin kaikki 

maininnat swot-kentittäin viiteen ulottuvuuskategoriaan: fyysiseen, sosi-

aaliseen, toiminnalliseen, symboliseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöön 

kuuluviin (kuva 3). Innoituksen tähän tarkastelutapaan antoi jäsennys, jota 

Bäcklund (2000) on käyttänyt haastatteluaineiston käsittelyssä. Fyysiseen 

ympäristöön kuuluviksi olen katsonut maininnat, jotka koskevat esim. alu-

een rakennetta, kaavoitusta, rakentamista, rakennuksia, asuntoja ja viher-

alueita. Maininnat, jotka liittyvät esim. asukasrakenteeseen, yhteisöön tai 

turvallisuuteen, olen käsitellyt sosiaalisen ympäristön kategoriassa. Toimin-

nalliseen ympäristöön olen jaotellut mm. liikenteeseen ja palveluihin liittyvät 

maininnat. Symboliseen ympäristöön kuuluviksi olen mieltänyt maininnat, 

joissa käsitellään esim. alueen imagoa tai historiaa. Hallintoa ja yhteiskun-

taa koskevat asiat olen käsitellyt yhteiskunnallisen ympäristön kategoriassa. 

Koska yksittäinen maininta voi sisältää samanaikaisesti useita mainitsemis-
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tani aspekteista, olen käyttänyt myös yhdistelmäkategorioita. Esim. mainin-

nan ”yhteistyö muiden järjestöjen kanssa” olen luokitellut kuuluvaksi sosiaa-

liseen ja toiminnalliseen ympäristöön. 

Jäsennykseni tarjoaa aineiston tarkasteluun erään lähestymistavan (vrt. 

esim. Kurjen artikkelissaan ja Päiväsen ym. (2002) esittämä asuinalueen tar-

kastelutapa asiaryhmittäin). Vaikka puhun tulosten ja tarkastelun kohdalla 

alueiden maininnoista, en tarkoita, että tietyllä alueella tai tietyssä yhdis-

tyksessä ollaan tietystä asiasta yleisesti tiettyä mieltä. Tavoitteenani on ollut 

kohdella kaupunginosia tasapuolisesti: se, etteivät ne kaikki pääse ääneen 

seuraavissa esimerkeissä, johtuu tilan puutteesta. Laajemmin swotien tulok-

sia on esitelty yhteenvetoraportissa (Sipilä 2005). Kattavimman käsityksen 

tuloksista saa tutustumalla itse swoteihin. Talletettuja swoteja voi tiedustella 

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitosta tai suoraan yhdistyksiltä.   

Kuva 3. Aineiston jäsentämisessä käytetyt ulottuvuudet. Esimerkkimaininnat on poimittu 

swotin ”mahdollisuudet” -kentästä. 
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Havaintoja ja esimerkkejä tuloksista

Kävin aineiston läpi tarkastellen, mihin yllä kuvaamistani kategorioista 

swotin eri kenttiin – vahvuuksiin, heikkouksiin, mahdollisuuksiin, uhkiin, 

suuriin muutoksiin, tavoitteisiin ja keinoihin – kirjatut maininnat kuuluvat. 

Tein koko aineiston ja erikseen kummankin kaupungin osalta yhteenvedon 

siitä, monenko alueen swotissa on mainittu kuhunkin kategoriaan kuuluvia 

asioita. Näin tarkastellen on trendi sama sekä Helsingissä että Espoossa: 

useimmin on mainittu toiminnalliseen ja lähes yhtä usein fyysiseen ympäris-

töön lukeutuvia asioita. Hieman vähemmän, mutta silti runsaasti on mainit-

tu sosiaaliseen ympäristöön kuuluvia asioita. Yhteiskunnallisen ympäristön 

kategoria on jo selvästi harvalukuisempi. Suppeimmin aineistossa esiintyy 

symboliseen ympäristön kuuluvia mainintoja. Koko aineistoa swot-kentittäin 

tarkastellen esiintyy jokaisessa kentässä kaikkiin kategorioihin kuuluvia 

mainintoja. Kaupunkikohtaisesti tästä on yksi poikkeus: yhdelläkään Espoon 

alueista ei ole uhkien kentässä mainittu asioita, jotka luokittelisin symboli-

seen ympäristöön. Kerron seuraavaksi tuloksista swot-kentittäin. Suluissa 

olen maininnut alueet, joiden swoteista asiat ovat peräisin. 

Vahvuuksien kentässä mainitsi jokainen Helsingin ja Espoon alue fyysisiä 

asioita. Esimerkiksi luontoon, viheralueisiin tai ulkoilumahdollisuuksiin 

liittyviä vahvuuksia on kirjattu lähes jokaiseen swotiin. Muutaman alueen 

vahvuuksissa kehuja saa kaava (Nuuksio, Veini, Ruskeasuo, Maunula, Roihuvuori, 

Kurkimäki). Yhtä helsinkiläistä poikkeusta lukuun ottamatta mainittiin myös 

toiminnallisia vahvuuksia jokaisella alueella. Esimerkiksi joukkoliikentee-

seen tai liikenneyhteyksiin liittyviä vahvuuksia on valtaosalla kaikista alu-

eista. Myös palveluihin liittyy runsaasti vahvuuksia. Vahvuutena on mainittu 

mm. kirjasto (Pajamäki, Roihuvuori, Tapanila, Kaarela, Tapulikaupunki, Eteläiset kau-

punginosat, Veini, Viherlaakso, Laajalahti), terveyspalvelut (Viherlaakso, Pitäjänmäki, 

Kaarela, Kamppi, Eteläiset kaupunginosat, Eira) ja puistotätitoiminta (Marjaniemi). 

Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvia vahvuuksia mainittiin kaikkien muiden 

paitsi kahden Helsingin ja kahden Espoon kaupunginosan swoteissa. Esim. 

asukasrakenteen kohdalla vahvuuksia ovat sekä sen monipuolisuus (Toukola-

Vanhakaupunki, Perkkaa-Vermo) että toisaalta homogeenisuus (Laajalahti). Sym-

bolisia vahvuuksia mainitsi noin kaksi kolmasosaa alueista kummassakin 

kaupungissa. Esim. Kumpulassa on vahvuutena se, että ”tiedotusvälineet pi-

tävät yllä alueen hyvää ennakkomainetta”.  Yhteiskunnalliseen ympäristöön 

luokittelin kaikista vahvuuksista vain muutaman.
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Heikkouksissa on toiminnallisia asioita mainittu jok’ikisellä alueella. Esi-

merkiksi joukkoliikennettä tai liikenneyhteyksiä koskevia heikkouksia mai-

nitsi noin puolet alueista Espoossa ja noin kolmannes alueista Helsingissä. 

Heikkous on myös mm. se, että ”liikennesuunnittelu tapahtuu liikaa autojen 

ehdoilla” (Latokaski). Kun ikääntynen väestön palveluihin liittyviä vahvuuksia 

mainitsi vain kaksi aluetta (Viherlaakso, Roihuvuori), ovat niihin liittyvät heik-

koudet selvästi yleisempiä (Veini, Pitäjänmäki, Töölö, Siltamäki-Suutarila, Eteläiset 

kaupunginosat, Laajasalo, Kaarela, Kallio). Fyysiseen ympäristöön kuuluvia heikko-

uksia ovat kirjanneet kaikki paitsi pari helsinkiläiskaupunginosaa. Ongelma-

na on mm. jatkuva tai runsas rakentaminen sekä ympäristön keskeneräisyys 

(Tuomarila, Suvela, Säterinmetsä-Leppävaara, Leppävaara, Laajasalo, Kamppi, Toukola-

Vanhakaupunki). Sosiaalisen aspektin sisältäviä asioita on mainittu hieman 

harvemmin. Heikkoutena on mainittu esim. turvattomuus, levottomuus tai 

rauhattomuus (Pikku-Huopalahti, Alppila, Eteläiset kaupunginosat, Kurkimäki, Kaare-

la, Tapanila, Tapulikaupunki). Yhteiskunnallisten asioiden kategoriaan kuuluvia 

mainintoja on heikkouksissa noin puolella Espoon ja kolmasosalla Helsingin 

alueista. Esim. kunnan rajasta koituva elämisen haitta on mainittu Puisto-

lassa ja Leppävaarassa. Symboliseen ympäristöön kuuluvia heikkouksia on 

maininnut yksi alue Espoossa ja muutama Helsingissä. 

Kuva 4. Hyvät liikenneyhteydet on mainittu vahvuutena mm. Puistolassa. 
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Mahdollisuuksien kentässä on kummankin kaupungin swoteissa yleisimmin 

toiminnalliseen ja fyysiseen ympäristöön liittyviä asioita. Mahdollisuutena on 

esim. Ruskeasuolla ehdotettu varikkoalueen kehittämistä monipuoliseksi va-

paa-ajankeskukseksi. Kumpulalaisen idean mukaan osa taloista voi toimia 

”melumuurina”.  Liikenteen mahdollisuuksissa on pohdittu mm. keskusta-

tunnelia (Töölö), mutta myös Sörnäisten rantatien (Kallio) ja Kehä I:n (Leppä-

vaara) tunnelointia. Espoon mahdollisuuksissa näyttäytyy ajatus etätyöstä 

(Iivisniemi-Kaitaa, Veini). Mainittu on myös mm. verkostoituminen (Toukola-Van-

hakaupunki, Etelä-Haaga-Kivihaka, Kaarela). Sosiaalisten asioiden kategoriaan lu-

kemiani mainintoja on noin kahdella kolmanneksella kummankin kaupungin 

alueista. Espoossa symboliseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöön kuuluvia 

asioita on maininnut noin puolet alueista. Helsingissä yhteiskunnallisten 

asioiden kategoriaan kuuluvia mainintoja on samoin noin puolella alueis-

ta, symboliseen kuuluvia noin neljäsosalla. Esimerkki yhteiskunnallisesta 

vahvuudesta on Kurkimäen maininta ”paikallinen, omaehtoinen kehittämi-

nen niin, että asukkaille annetaan myös resurssit asioiden viemiseen siihen 

suuntaan, kun he itse haluavat”. 

Uhkina on mainittu Helsingissä etenkin sosiaalisia asioita: vain parin alueen 

uhista puuttuvat niiksi luettavat maininnat. Yleisesti uhaksi on koettu esim. 

päihteet tai rikollisuus (Maunula, Siltamäki-Suutarila, Kaarela, Kumpula, Laajasalo, 

Tapulikaupunki, Konala, Kurkimäki, Tapanila sekä Espoossa Iivisniemi-Kaitaa). Toimin-

nalliseen ja fyysiseen ympäristöön liittyviä uhkia on Helsingissä mainittu 

lähes yhtä laajasti. Yhteiskunnalliseen ympäristöön kuuluvia asioita on 

uhissa noin kahdella kolmasosalla ja symboliseen ympäristöön kuuluvia 

noin neljäsosalla Helsingin alueista. Yhteiskunnalliset maininnat liittyvät 

mm. politiikkaan ja päättäjiin (Latokaski, Viherlaakso, Perkkaa-Vermo, Malmi, Kur-

kimäki, Marjaniemi). Espoossa uhkien painokkain kategoria on fyysinen, johon 

kuuluvia asioita on mainittu jokaisella alueella. Fyysisiä uhkia ovat esim. 

viheralueiden kuluminen (Tuomarila, Veini) ja se, että ”kunnallisrakentaminen 

viipyy liian kauan” (Säterinmetsä-Leppävaara). Toiminnalliseen ympäristöön liit-

tyviä uhkia on Espoossa lähes kaikkien alueiden swoteissa. Huolena ovat 

mm. kouluolot (Laajalahti sekä Helsingissä Tapanila, Ruskeasuo, Pajamäki, Roihuvuori, 

Siltamäki-Suutarila, Eira, Kaarela, Kumpula) ja vielä useammin yleisesti peruspal-

velujen heikentyminen. Melkein yhtä yleinen Espoon uhissa on yhteiskun-

nallisen ympäristön kategoria. Myös sosiaaliseen ympäristöön liittyviä uhkia 

on mainittu Espoon alueista valtaosalla, kun taas symbolista ympäristöä 

koskevia uhkia ei ole mainittu.    
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Suurien muutosten kentässä ovat Helsingissä fyysiset asiat selvästi yleisim-

piä. Niitä on maininnut noin neljä viidestä helsinkiläisalueesta. Toiminnalli-

seen ympäristöön liittyviä suuria muutoksia on mainittu Helsingin alueista 

noin kahdella kolmasosalla, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen ympäristöön 

kuuluvia noin puolella. Yhteiskunnallisissa asioissa puhuttavat mm. EU (Mal-

mi, Tapulikaupunki ja Espoossa Veini, Latokaski) ja esim. ”alueiden kilpailu nuorten, 

hyvin toimeentulevien perheiden kiinnostuksesta” (Malmi). Sosiaaliseen ympä-

ristöön vaikuttavat mm. maahanmuutto ja monikulttuurisuus (Tapanila, Tapu-

likaupunki, Malmi, Marjaniemi, Kaarela ja Espoossa Kilo). Espoossa lähes kaikki alu-

eet ovat maininneet toiminnalliseen ja fyysiseen ympäristöön liittyviä suuria 

muutoksia. Fyysinen aspekti sisältyy esim. mainintoihin Keski-Pasilan (Alppi-

la, Pajamäki, Maunula, Töölö) ja Vuosaaren sataman (Perkkaa-Vermo, Siltamäki-Suu-

tarila, Kurkimäki, Maunula) rakentamisesta. Toiminnallisen ympäristön suuriin 

muutoksiin liittyvät mm. ostoskeskukset (Viherlaakso, Veini, Latokaski, Iivisniemi-

Kaitaa ja Helsingissä Kumpula). Sosiaalinen ulottuvuus on suurissa muutoksissa 

noin kahdella kolmasosalla Espoon alueista. Yhteiskunnalliseen ympäristöön 

kuuluvia asioita on maininnut espoolaisalueista neljä. Symbolinen aspekti 

sisältyy suuriin muutoksiin kaikkiaan muutamalla alueella. Symbolisuutta 

sisältyy esim. Maunulan mainintaan Helsingin vetovoiman kehityksestä.  

Kuva 5. Toukolan-Vanhankaupungin vahvuuksiin kuuluu monipuolinen asukasrakenne. 

Mahdollisuutena on mainittu mm. sosiaalinen verkostoituminen. 
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Tavoitteet liittyvät Helsingissä yleisimmin toiminnalliseen ympäristöön. Lii-

kenteellisissä tavoitteissa mainitaan mm. läpiajoliikenteen vähentäminen 

(Kamppi, Kallio, Konala, Pikku-Huopalahti sekä Espoossa Perkkaa-Vermo, Viherlaakso). 

Hieman harvinaisempi tavoitteissa on fyysinen ulottuvuus, johon liittyviä 

tavoitteita on maininnut Helsingin alueista noin kolme neljästä. Fyysisen 

ympäristön tavoitteisiin kuuluu mm. vesien ja rantojen säilyttäminen ja ke-

hittäminen (Töölö, Pikku-Huopalahti, Eteläiset kaupunginosat, Leppävaara, Soukka). 

Espoossa kaikki alueet ovat maininneet fyysiseen ja lähes kaikki toiminnal-

liseen ympäristöön liittyviä tavoitteita. Sosiaalinen aspekti on tavoitteissa 

hieman vähemmän yleinen. Se sisältyy tavoitteiksi kirjattuihin asioihin noin 

kahdella kolmasosalla kummankin kaupungin alueista. Usea alue on mai-

ninnut tavoitteissaan asukkaiden yhteisen kokoontumistilan, esim. asukas-

talon tai -puiston (Tapulikaupunki, Kurkimäki, Alppila, Roihuvuori, Pikku-Huopalahti, 

Tuomarila, Järvenperä). Yhteiskunnalliseen ja symboliseen ympäristöön liittyviä 

mainintoja on tavoitteissa Helsingin alueista noin kolmanneksella. Espoossa 

yhteiskunnalliseen kategoriaan luettavia tavoitteita on maininnut noin kol-

mannes alueista, symboliseen muutama. Yhteiskunnallinen tavoite on esim. 

”turhien hallinnollisten rajojen kaataminen” (Leppävaara). 

Kuva 6. ”Pienkortteleissa on enimmäkseen säilynyt puutarhamainen yleisvaikutelma ja ava-

ruuden tuntu tulee matalasta rakennuskannasta.” Tavoitteissa onkin mainittu, että ”nykyi-

nen väljä asemakaava on säilytettävä”. Siltamäki. 
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Keinoissa yhteiskunnallisen ympäristön asiat painottuvat enemmän kuin 

muissa swot-kentissä. Espoossa tähän kategoriaan kuuluvia mainintoja on 

jokaisella alueella, Helsingissä runsaalla kahdella kolmasosalla alueista. Yli 

puolet kummankin kaupungin alueista on käsitellyt keinoissa osallistumista, 

vaikuttamista tai yhteistyötä hallinnon kanssa. Helsingissä yhteiskunnallista 

yleisempi on toiminnallinen kategoria: siihen liittyviä mainintoja on keinoissa 

noin neljällä viidesosalla alueista. Toiminnalliset keinot liittyvät mm. liikku-

mistarpeen vähentämiseen (Soukka), nuorten toimintamahdollisuuksiin (Mar-

janiemi, Iivisniemi-Kaitaa, Laajalahti, Nuuksio) ja esim. yrittäjyyteen (Pasila). Sosiaa-

lista ympäristöä koskevia keinoja on maininnut noin kaksi kolmasosaa ja fyy-

sistä noin kolmasosa Helsingin alueista. Sosiaalinen – ja myös toiminnallinen 

– ulottuvuus sisältyy kummassakin kaupungissa usein esitettyihin mainin-

toihin yhdistystoiminnasta ja sen ylläpitämisestä. Talkootoiminta (Viherlaakso, 

Iivisniemi-Kaitaa, Latokaski, Kumpula, Tapanila) voi sosiaalisen ja toiminnallisen 

ohella sisältää myös fyysistä ympäristöä koskevan aspektin. Espoossa lähes 

kaikkien alueiden keinoissa on sosiaaliseen ja toiminnalliseen ympäristöön 

liittyviä mainintoja. Fyysinen aspekti sisältyy keinoihin noin kahdella kol-

masosalla espoolaisalueista. Esim. Tuomarilassa on mainittu keinona ”kas-

vun ohjaaminen hajautettuna”. Symboliseen ympäristöön liittyviä keinoja on 

kaikkiaan mainittu muutama. Esim. kulttuuritapahtumilla voidaan pyrkiä 

alueen maineen parantamiseen (Malmi).     

Kommentteja swotista 

Menetelmänä swot herättää niin mielihyvää kuin vastustustakin. Kerron 

seuraavassa näkemyksistä, joita swotin tehneiden ja sitä tekemättömien 

kaupunginosayhdistysten edustajat esittivät swotin hyvistä puolista, heik-

kouksista ja kehittämisen mahdollisuuksista. Tarkastelu perustuu syksyllä 

2004 tekemiini sähköposti/puhelinkyselyihin. Henkilöistä, jotka tehtyihin 

swoteihin oli merkattu yhteyshenkilöiksi, kyselyyni vastasi Helsingissä 15 ja 

Espoossa 10 eri kaupunginosan edustajaa. Niistä helsinkiläisistä kaupungin-

osayhdistyksistä, jotka eivät ole tehneet swotia alueestaan, vastauksen antoi 

edustaja 20 eri yhdistyksestä. Yleisimpänä syynä swotin tekemättä jättämi-

seen mainittiin se, että pyyntö oli yksinkertaisesti jäänyt huomaamatta tai 

hautautunut muiden asioiden alle.

Swotin tekoon osallistuneiden mukaan suhtautuminen swotiin oli useam-

min myönteistä kuin kielteistä. Myös tavoittamistani swotia tekemättömien 

yhdistysten edustajista valtaosa joko ilmaisi valmiutensa tehdä swot myö-
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hemmin tai piti menetelmää muuten käyttökelpoisena. Pluspuolina swotista 

mainittiin mm. se, että se ”synnytti keskustelua ja tuotti ideoita sekä auttoi 

näkemään asioiden kehittymistä useammalta kannalta”. Toisten suhtautu-

minen oli kriittistä: ”En (emme) oikein tässä tilanteessa usko siis mihinkään 

analyyseihinkään - tokkopa niillä saadaan kaupungin poliitikot lähemmäksi 

äänestäjää!” Huonoksi menetelmä koettiin myös mm. siksi, että se on ”teen-

näinen (muoti-) tapa hankkia tietoa asiasta kuin asiasta, sopivuudesta riip-

pumatta”. Häiritsevänä mainittiin swotin englanninkielinen nimi, jota joutuu 

selittelemään. 

Etenkin swotin teon kokeneilla oli runsaasti näkemyksiä menetelmän ke-

hittämisen mahdollisuuksista. Ehdotettiin, että ”swotin tulisi käsittää toi-

minnallisia ja yhtä yhdistystä laajempia aluekokonaisuuksia” ja että swotin 

tekoa edistettäisiin ulkopuolisella tuella. Swotin ohjeistusta toivottiin sel-

kiytettävän. Kysymyslomakkeeseen ehdotettiin sekä suoria kysymyksiä että 

valmiita vaihtoehtoja. Moni piti tärkeänä osallistujajoukon laajentumista 

ja monipuolistumista. ”Swotintekoon saa kyllä ihmisiä mukaan – varmaan 

jatkossakin – kunhan sen ’naamioi’ mukavasti esim. asukas-/kehittämis-/ 

tulevaisuusvisiointi- tms. teeman alle tai pitää jonkin muun tilaisuuden yh-

teydessä sillä lailla ’huomaamatta’ ja vaivattomasti. Nämä ”kehittämisjutut” 

kun eivät ole kovin mediaseksikkäitä itsessään”... Mainittiin myös, että me-

netelmän kehittely yhteistyössä ”toisen pään” eli hallinnon ja virkamiesten 

kanssa voisi myös tuoda synergiaa ja uusia ideoita. 

Swotia ehdotettiin sovellettavan myös ”esim. koulun tai työpaikkojen kaut-

ta”. Mainittiin, että kehittämistoiminta on sitä tehokkaampaa, ”mitä konk-

reettisempiin asioihin päästään käsiksi”. Swotin laadinta voisikin ”liittyä 

aitoon suunnittelutilanteeseen” tai sen yhteydessä voitaisiin järjestää joku 

seminaari. Toisaalta mainittiin, että menetelmän kehittämistä keskeisem-

pää on se, ”kuinka laadittu swot johtaa toimintaan ja muutoksiin”. Lisäksi 

huomautettiin, että tekemisen motivaatiota lisäisi tieto siitä mihin ja miten 

analyysiä käytetään. Swotia tekemättömien vastauksista ilmeni mm. se, että 

tulevaisuuden tarkastelussa voisi 1-2 vuoden aikaperspektiivi olla tarkoituk-

senmukaisin. Menetelmän käyttöön liittyy nyt ja jatkossa myös riskejä. Swo-

tin luotettavuuden kannalta – ja muutenkin! – on huolestuttavaa, jos ”seura 

on käytännössä yksi asiaansa ajava ihminen ja hänen hengenheimolaisensa”, 

jolloin ”ne jotka eivät aja samaa asiaa kuin kellokas ajetaan ulos”. Huomion-

arvoinen on myös erään yhdistyksen mainitsema uhka: ”tällaiset analyysit 

voivat kääntyä asuinaluetta vastaan”.
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Paikallinen swot kehittäjän työkalupakissa

Tehdyt swotit ja niistä tehty yhteenveto tarjoavat edellytykset tuoda asukkai-

den paikallistietoa pääkaupunkiseudun tulevaisuuskeskusteluihin. Swoteille 

asetetun tavoitteen aiheiden esiin nostamisesta voikin kaikkiaan arvioida to-

teutuneen hyvin. Tavoite swotien toimimisesta paikallisten toimijoiden oman 

toiminnan kehittämisen työkaluna on haasteellisempi. Tehtyjä swoteja vaivaa 

jossain määrin toivelistamaisuus; kehittämisen kahvankääntäjäksi nähdään 

ulkopuolinen taho, hallinto. Tämä voi liittyä myös koettuun voimattomuuteen 

– esim. Kilossa on mainittu, että ”keinot ovat vähäiset, koska asukkaiden 

mielipiteitä ei yleensä kuunnella”. Swotin teon voi kuitenkin arvioida myös 

hyödyttäneen yhdistysten oman toiminnan kehittämistä. Esim. Malmilla 

mainittiin, että ”tarkoitus on käyttää analyysia myöhemmin hyväksi omassa 

ohjelmatyössä”. 

Edistääkseen paikallista kehittämistä tulisi swotin olla paikallisiin oloihin so-

veltuva. Toimijoiden tulisi kussakin tapauksessa kokea, että tarkastelun teko 

on mielekästä ja vaivaansa nähden kannattavaa. Pari yhdistystä mainitsikin 

muokanneensa menetelmää itselleen paremmin sopivaksi. 

Kaupunginosien kehittämisen rinnalla tarvitaan myös seudullista kehittämi-

sotetta. Seudullisen kehittämisen tueksi voidaan swoteilla tuottaa alueiden 

välisen ja myös ajallisen vertailun mahdollistavaa tietoa – mitä ajatellen tulisi 

tiedon keruun tapojen taas olla riittävän yhtenäisiä. Yhtenäisyyttä voitaisiin 

edistää esim. niin, että swotin teon tilaisuuksia kävisi eri alueilla pitämässä 

osaava ulkopuolinen vetäjä. Esim. kaupungin tuki olisi tässä tervetullut. 

Kustannuskysymyksissä toivo kääntyy nykyisin usein myös yritysmaail-

maan: kaupungin puolesta on sponsoroitu on jo mm. runopenkit (Runot 

kukkivat…2004) – mikähän yritys ehtisi ensimmäisenä hankkia kunnian 

rahoittaessaan swot-ekspertin? 

Erityisen keskeistä on, että swotin teko todella edistää toimintaa tärkeinä pi-

dettyjen asioiden hyväksi. Swotin teon ohjeistuksessa pitäisi painottaa paitsi 

vuoropuhelua alueen toimijoiden ja hallinnon välillä myös alueen toimijoi-

den omaa aktiivisuutta ja toiminnan mahdollisuuksia. Kaikkien osapuolten 

tulisi olla selvillä siitä, miksi ja ketä varten swot tehdään. Swot-kaavakkeen 

keinot-kentän voisi jäsentää toimijoittain, jolloin toimeen tarttuminen vas-

tuutettaisiin suoraan tietylle taholle (Mitä kukin meistä voi itse tehdä? Mitä 

kaupunginosayhdistys voi tehdä? Mitä alueen nuorisotalot voivat tehdä?). 

Asioiden eteenpäin vieminen edellyttää eri osapuolten aktivoitumista. Hyvää 



134 MAIJA SIPILÄ 135PAIKALLISET SWOT-ANALYYSIT PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

esimerkkiä ovat näyttäneet Helsingin sosiaaliviranomaiset pyytäessään itse 

paikallisia swoteja itselleen hyödynnettäviksi. Jatkossa voitaisiin ajatella 

swot-aineiston kokoamista sähköiseksi tietokannaksi. Tietokannasta tehtävät 

haut ja analyysit voisivat saada tukea myös alueiden taustatekijöiden, mm. 

talotyyppien ja väestörakenteen, huomioimisesta (esim. Helsinki alueittain 

2004, Helsingin seudun aluesarjat). Niin ikään kannattaa ideoida swotien 

mahdollisia kytkentöjä esim. Helsingin kaupungin parhaillaan kehittämään 

kaupunginosien kartta- ja paikkatietopalvelimeen.

Swot-aineiston tuottaminen on ollut ansiokas työ, josta kiitokset kuuluvat 

kaikille osallistuneille helsinkiläisille ja espoolaisille ja niille, jotka koko 

teettämisen ideoivat ja toteuttivat. Vaikka tiedon hyödynnettävyyteen liittyy 

rajoitteita, on prosessi ollut kaupunginosien kehittämisen kannalta monella 

tavoin arvokas. Swot ansaitsee paikkansa kehittämisen työkalupakissa myös 

jatkossa. Menetelmää ja tulosten hyödyntämistä kannattaa ehdottomasti 

kehittää – kuntalaisten, kaupunginosayhdistysten, niiden keskusjärjestöjen 

ja hallinnon edustajien voimin ja ennen kaikkea niiden yhteistyöllä. Swotien 

painoarvo tulee kasvamaan, kun niitä tehdään ja päivitetään yhä kattavam-

min eri kaupunginosissa. Lähiaikoina valmistuu yhteenveto Vantaalla teh-

dyistä swoteista. Jatkossa ”swotittuvat” alueet myös pääkaupunkiseudun ul-

kopuolella. Helsingin ja Espoon pilottiswoteja muistellaan lämmöllä varmasti 

silloinkin, kun ulkomailta kysellään kansainvälistyneen swotin alkuperää. 
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Aluekehittämisen malleja Espoossa 
Espoon suunnitteluun ja rakentumiseen liittyy monia uraauurtavia tapah-

tumia, innovatiivisia kehittämiskonsepteja ja alueellisia kehittämisproses-

seja. Kehittämisessä ovat korostuneet aika ajoin niin erilaiset toimijat kuin 

sisällötkin, ja tämän päivän ratkaisut heijastavat sekä historiallisia kulkuja 

että tulevaisuuden haasteita. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme kahden 

erityyppisen esimerkin kautta Espoon kehittämisen käytäntöjä, ja haemme 

suuntaa tuleville innovaatioille. 

Ensimmäisessä osassa kuvataan Asuntosäätiön roolia ja sen muotoilemaa 

alueellisen kehittämisen mallia, jota on sovellettu muun muassa Espoon 

Iso Omena -projektissa ja Suurpellon alkavassa rakennushankkeessa. Ison 

Omenan lähtökohtana oli Olarin ja Matinkylän väliin jäänyt iso rakentamaton 

aukko, joka rakennusliike Hakan konkurssin jälkeen oli siirtynyt Merita-pan-

kille. Alueelle päätettiin rakentaa uusi liikekeskus. Suurpelto Espoon keskuk-

sen läheisyydessä on puolestaan käynnissä oleva projekti, jossa on yhdistetty 

asuinalue ja yrityspuisto samaan kehittämiskonseptiin.

Toisessa osassa tarkastellaan, miten Espoon keskus kehittyy ja syntyy uu-

deksi eläväksi kaupunkikeskukseksi asukkaiden tarpeisiin. Espoon keskus 

on Tapiolan ohella toinen Espoon kaupungin uusista alueellisista kehittämis-

projekteista. Tapiola on Helsingin ohella maailmanlaajuisestikin tunnetuin 

alue pääkaupunkiseudulla ja sillä on kunniakas menneisyys. Nykyään se on 

kasvavien elinvoimaisten keskusten puristuksessa ja kaipaa kokonaisvaltais-

ta ja voimakasta kehittämistä. Espoon keskus on puolestaan Espoon kau-

punkikeskuksista vielä pitkälle 90-lukua jäänyt jälkeen muista Espoon kau-

punkikeskuksista palvelurakenteen, infrastruktuurin ja ympäristön kunnon 

osalta. Sinne on myös keskittynyt monia sosiaalisen yhdyskuntarakenteen 

ongelmia. Nämä olivat syitä perustettaessa vuoden 2002 lopulla Tapiolan ja 

Espoon keskuksen kehittämisprojekteja. Espoon keskuksen osalta projekti-

luonteinen kehittäminen alkoi jo vuonna 1999. 

KYÖSTI OASMAA

Ari Tolvanen 
(Asuntosäätiön toimitusjohtaja Anja Mäkeläisen haastattelu 11/04)
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Asuntosäätiö Espoossa – von Herzenin hengessä

1950-1960 –lukujen aluerakentamisen kiinnostavimmat innovaatiot liittyivät 

Tapiolan rakentamiseen sekä Asuntosäästäjät ry:n Helsingissä luomaan ra-

kentamiskonseptiin. Asuntosäätiön perustaminen liittyi kiinteästi Tapiolan 

rakentamiseen. Säätiötä ei rajattu pelkäksi rakennuttajaksi, vaan sille ha-

luttiin antaa laajempi yhdyskuntasuunnitteluun liittyvä rooli. Tavoitteeksi 

asetettiin hyvä, luonnonläheinen ja vuorovaikutteinen elinympäristö, joka 

soveltuisi erilaisten ihmisten tarpeisiin. Asukkaiden haluttiin sitoutuvan 

ympäristöönsä. Palveluiden tuli olla lähellä. Alueen monimuotoisuutta täh-

dennettiin senkin takia, että se mahdollistaisi sisäisen muuton elämäntilan-

teiden vaihteluiden mukaan sosiaalisten suhteiden siitä kärsimättä. 

Asuntosäätiön aluekehittämismallissa korostuvat muuallakin viime aikoina 

yleistyneet tavoitteet: paikallisen tiedon välittymisen mahdollistava kom-

munikaatiorakenne, huippuosaamisen hyväksikäyttö, sektoreiden välinen 

kumppanuus suunnittelussa ja toteutuksessa sekä elämänkaari-ajattelusta 

kumpuava sosiaalinen kiinnittyminen alueeseen.

Iso Omena 

Iso Omena -projektia alettiin suunnitella Espoossa vuonna 1995. Matinkylän 

silloinen huonohko maine hieman arvelutti hankkeen puuhamiehiä, mutta 

keskuksen ensisijaisella vaikutusalueella asuu 40 000 henkeä, ja se on kah-

den suuren liikenneväylän solmukohdassa. Maanomistajan pyynnöstä Asun-

tosäätiö tuli mukaan suunnitteluprosessiin. Säätiön tuoma lisäarvo hank-

keelle liittyi tulevien ja jo olemassa olevien paikallisten toimijoiden osallista-

miseen suunnitteluun sekä dialogin käynnistämiseen. Säätiö solmi kiinteät 

yhteydet seuraavan viiden vuoden ajaksi paikallisista järjestöistä koostuvaan 

alueneuvottelukuntaan, asukasjärjestöihin ja muihin osallisiin.

Samaan aikaan Espoon kaupunki oli mukana eurooppalaisessa Public – Pri-

vate (PP) -hankkeessa, jossa pyrittiin muun muassa kehittämään menetelmiä 

ns. kolmannen sektorin tuottamien palveluiden saamiseksi yhdenvertaisiksi 

yksityisten palveluiden kanssa. Ison Omenan suunnittelu integroitiin myös 

tähän viitekehykseen. 

Ison Omenan julkisen ja yksityisen sektorin yhteishankkeen (PP) tavoitteek-

si asetettiin alueen asukastoimintaan liittyvien osa-alueiden henkinen ja 

toiminnallinen yhdentäminen. Pyrkimyksenä oli kaupallisten, julkisten ja 



138 KYÖSTI OASMAA 139ALUEKEHITTÄMISEN MALLEJA ESPOOSSA

kolmannen sektorin toimintojen kokonaisvaltainen, asukkaiden tarpeisiin 

pohjautuva suunnittelu ja sijoittaminen uuteen aluekeskukseen. Samalla 

kun ideoitiin palveluita ja toimintoja, laadittiin alueen asemakaavaa. Idea 

eri toimintojen yhdistämisestä samaan keskukseen syntyi nimenomaan itse 

suunnitteluprosessissa.

PP-prosessi käytännössä Isossa Omenassa

Keskuksen yhteissuunnittelu tapahtui erityisissä workshopeissa. Osallistujat 

koostuivat pääosin asukkaista ja paikallisista virkamiehistä.  Alkuun pidettiin 

nykytilaa pohtiva kritiikkivaihe, jota seurasi vapaan ideoinnin vaihe. Suunnit-

telun pääkohteiksi nousivat prosessissa ympäristö, arkkitehtuuri ja palvelut. 

Realisointijaksossa syntyneet ideat arvioitiin ja kiinnostavat niistä pelkistettiin 

työryhmissä hankkeiksi. Lopulta niistä kehityskelpoisimmat muotoiltiin ns. 

kohdekorteiksi. 

Kohdekortteja tuli 23 kappaletta. Osa korteista oli kaupungille esiteltäviä pal-

veluhankkeita, osa taas kolmannen sektorin toimintaan kuuluvia. Eräät kortit 

kuvasivat yksityisen tahon investointi- ja kehityshankkeita. Moni kohde edel-

lytti kaupungin ja yksityisen tahon yhteistyötä. Kuitenkin suurin osa hankkeis-

ta oli kaikkien kolmen osapuolen yhteistyön ja yhteisen näkemyksen tulos.

Useimmat PP-palvelut sijoitettiin mallissa keskuksen kolmanteen kerrokseen, 

koska ne tukivat toisiaan. PP-palveluja olivat muun muassa kirjasto, työväen-

opisto, yhteispalvelupiste, taidelainaamo, kappeli, Kela, Hyvä Arki ry:n tilat, 

Matinkylän huolto jne. Osa palveluista kuten päiväkodit sijoitettiin Ison Omenan 

lähistölle. Keskuksen päällä oleviin torneihin tuli senioriasuntoja.

PP-hankkeessa syntynyttä palvelukokonaisuutta alettiin kutsua Palvelukaru-

selliksi. Ne olivat pääasiassa ”yli tiskin” palveluja. Lähekkäin sijoittelu mah-

dollisti muun muassa yhteiset odotustilat, työvoiman rationalisoinnin, aputilo-

jen tehostuneen käytön ja keskitetyt tietopankit.

Prosessissa syntynyt uusi keskusmalli esiteltiin Espoon kaupungille, joka otti 

sen jatkosuunnittelun pohjaksi. Varsin monet yhteissuunnittelun ideat myös 

toteutuivat Ison Omenan ja sen ympäristön rakentumisen myötä. 

Isoon Omenaan kaavailtiin myös Netti Omena -nimistä paikallista viestintäfoo-

rumia, mutta aika ei vielä tuolloin ollut siihen kypsä. Nyt ilmassa on kuitenkin 

halua palata asiaan uudelleen.
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Espoon Suurpelto 

Tällä hetkellä Asuntosäätiö on konsulttina Espoon Suurpellon yhdistetyn 

asuinalueen ja yrityspuiston suunnittelussa. Suurpelto on uudisrakennus-

kohde Espoon keskuksen tuntumassa. Säätiö toteuttaa täälläkin osallistavan 

suunnittelun mallia ja on eräänlaisessa välittäjän roolissa ympäristön asuk-

kaiden, kaupungin ja liike-elämän välissä – dialogin rakentajana.

Prosessi on tuottanut Suurpellossa jo nyt useita vaihtoehtoisia yleiskaava-

versioita. Niitä ovat tuottaneet niin kaupunki, yrittäjät kuin asukkaatkin. 

Tavoitteena on kuitenkin luoda yhteinen näkemys tulevasta alueesta, sen 

laatutasosta ja toimivuudesta ennen lopullisia päätöksiä. Myös kaupungin 

strategiset linjaukset aiotaan ottaa huomioon.

Aluetta suunnitellaan asumisen, yrityspuiston ja vapaa-ajan lähtökohdista. 

Tavoitteena, on että yritysten tavallisesti vain henkilökunnilleen tarkoitetut 

palvelut kuten ruokalat, kuntosalit yms. olisivat fyysisesti katutasossa ja 

kaikkien halukkaiden käytössä. Suurpellosta on puhuttu myös yhtenä mah-

dollisena pääkaupunkiseudun Living Lab -pilottialueena. Elektroniikkateolli-

suus onkin ollut mukana suunnittelussa.

Espoon keskus 

Yhteinen tahtotila Espoon Keskuksen kehittämiseksi

Espoon keskuksen kehittämisprojektin käynnistämisen taustalla on alueel-

lisen asukastoimielimen Kanta-Espoon alueneuvottelukunnan kaupungille 

alkuvuodesta 1999 osoittama toivomus kehittämisprojektin perustamisesta 

alueen puuttuvien palveluiden ja ongelmien vuoksi. 

Projektitoiminta käynnistyikin saman vuoden toukokuussa kaupunginjohta-

jan johdolla. Tämä Espoon keskuksen kehittämisprojekti pohti yhteistyöver-

kostojen avulla Espoon keskuksen julkisten palvelujen, kaupunkimiljöön ja 

ympäristön tason parantamista, alueen imagon ja identiteetin kehittämistä 

ja vahvistamista. Tavoitteena oli löytää yhdessä alueen toimijoiden kanssa 

keinot, joilla alueesta muodostuisi viihtyisä, elinkeinoelämältään monipuoli-

nen ja kulttuurihistorialliseen taustaansa tukeutuva vetovoimainen asuin- ja 

työpaikka-alue. 

Kaupunginhallitus käsitteli projektin loppuraportin toukokuussa 2001 ja 

jakoi hallintokunnille esitettyjä tehtäviä. Kehittämistyön vastuulliseksi kau-
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punginhallitus päätti palkata vuoden 2002 alusta projektinjohtajan suoraan 

teknisen toimen toimialajohtajan alaisuuteen. Projektinjohtaja täydentäisi 

kaupungin palvelutoimintaa tuomalla siihen aluetta kokonaisuutena tar-

kastelevan näkökulman ja yhden uuden luontevan tahon, johon alueen 

asukkaat, yrittäjät, toimijat ja yleensä kaikki, joilla on mielenkiintoa aluetta 

kohtaan, voivat ottaa yhteyttä kaikissa aluetta koskevissa asioissa .

Kaupunginjohtajan johtama kehittämisprojektin neuvottelukuntatyö, jossa 

alueen toimijat (asukasyhdistykset, yritykset, maanomistajat, muut toimijat) 

seuraavat ja ideoivat alueen kehitystä, on jatkunut jo vuodesta 1999 ja on 

edelleen hyvä foorumi keskustella alueen tilanteesta.

Kehittämisohjelma määrittelee tavoitteet ja vision

Alueen kokonaisvaltainen kehittäminen tarvitsee tuekseen toiminnallisen ja 

kaupunkirakenteellisen vision. Tämän saamiseksi ryhdyttiin vuonna 2002 

valmistelemaan kaupunkisuunnittelukeskuksen johdolla Espoon keskuksen 

kehittämisohjelmaa. 

Espoon keskuksen ydinalue keväällä 2004. Etualalla hallintokeskus. Radan takana näkyvät 

Suviniityn ja Kiltakallion kehittämisalueet vielä nykytilassaan.
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Espoon keskuksen kehittämisohjelman pääteemat.
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Kesäkuussa 2003 kaupunginhallitus hyväksyi Espoon keskuksen kehittä-

misohjelman.

Kehittämisohjelma oli suora jatko kehittämisprojektin 1999-2001 loppu-

raportille. Siinä analysoitiin alueen vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä 

esitettiin tavoitteet ja visio kehittämiselle. Kehittämisohjelman tärkeitä kohtia 

ovat mm

• Espoon aseman ja Espoontorin kauppakeskuksen ympäristön 

vahvistaminen julkisten ja kaupallisten palvelujen keskuksena. 

Keskuksen suunnittelun lähtökohtia ovat esteettömyys ja turvalli-

suus. 

• Uusien viihtyisien keskustan asuinalueiden toteuttaminen palve-

lujen ääreen.

• Historiallisen miljöön ja perinteen kunnioittaminen sekä niiden 

tuominen osaksi alueen toimintaa.

• Keskusta-alueen laajentaminen bulevardimaisella katuyhteydellä 

Turunväylän ja Kehä III ympäristöön, jonne kehitetään seudulli-

sesti merkittävää työpaikka- ja kaupallisten palveluiden aluetta 

Lommilaa. Bulevardin varrelle sijoittuu useita oppilaitoksia ja jul-

kisia rakennuksia.

Samanaikaisesti ja vuorovaikutteisesti kaupunginjohtajan johtaman kehittä-

mistyön kanssa valmisteli tekninen keskus Espoon keskuksen parantamisen 

yleissuunnitelman keväällä 2000. Siinä analysoitiin keskuksen ydinalueen 

tilanne ja esitettiin toimenpiteitä, joilla välittömästi voitiin vaikuttaa julkisen 

kaupunkitilan laatuun. Tekninen keskus on vuosittain toteuttanut esitettyjä 

toimenpiteitä.

Hyvinvointihanke ja -työryhmä

Kaupunginjohtaja käynnisti syksyllä 2001 myös Espoon keskuksen hyvin-

vointihankkeen. Se liittyy saumattomasti Espoon keskuksen kokonaiskehit-

tämiseen ja sen taustalla olivat havainnot alueella esiintyvistä sosiaalisista 

riskeistä. Hyvinvointihankkeen tavoitteita ovat kestävä sosiaalinen kehitys ja 

segregaation ehkäisy Espoon keskuksen alueella.

Työn saamiseksi liikkeelle muodostettiin perusturvajohtajan johdolla loppu-

vuonna 2001 kaupungin eri hallintokuntien edustajista hyvinvointityöryhmä 

työnimellä ”Espoon keskuksen ystävät”. Tavoitteena oli kestävän sosiaalisen 

kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen sekä segregaatiokehityksen kääntä-
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minen positiiviseen suuntaan. Työtä tehdään moniammatillisena yhteistyönä 

alueella toimivien yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi seurakunnan kans-

sa. Työryhmässä on edustettuna myös Kanta-Espoon poliittisesti valittu asu-

kastoimielin, alueneuvottelukunta. Työskentely tapahtuu alaryhmissä, joissa 

mietitään kaupungin palveluita, kulttuuria ja vapaa-aikaa sekä asumista ja 

ympäristöä. 

Hyvinvointityöryhmä on ideoinut alueelle monia tapahtumia, joissa pyritään 

edistämään asukkaiden välistä kanssakäymistä. Vuosittain vuodesta 2002 

alkaen on järjestetty asukastilaisuus Espoon keskuksen foorumi, jossa kes-

kustellaan alueen ajankohtaisista asioista. Hyvinvointityöryhmä on esittänyt 

kehittämisvisionsa ja toimintasuunnitelmansa Espoon keskuksen hyvinvoin-

tiohjelman muodossa. Hyvinvointiohjelmaa päivitetään vuosittain.

Ympäristön laatua kehitetään prosessein

Ympäristön laadun parantamisessa lähtökohdiksi on Espoon keskuksen ke-

hittämisessä otettu turvallisuuden, esteettömyyden ja viheralueiden näkökul-

mat. Viihtyisä ja turvallinen Suvela ja Kirkkojärvi ovat vuoden 2002 syksynä 

tehdyn esisuunnittelun ja alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa käydyn 

keskustelun perusteella käynnistyneitä kummankin alueen viihtyisyyteen ja 

yhteisöllisyyteen keskittyviä prosesseja. Niillä pyritään vaikuttamaan asuk-

Lagstadin kotiseututalo sijaitsee hallintokeskuksen kyljessä Espoonjokilaaksossa.
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Tukea asukas- ja yhdistystoiminnasta

Espoon keskuksessa toimii useita aktiivisia asukasyhdistyksiä. Näistä suurin 

Keski-Espoo seura julkaisee alueen paikallislehteä Keski-Espoon sanomia. 

Seura on tehnyt kaksi merkittävää aluetta ja sen historiaa esittelevää julkai-

sua: ”Keski-Espoo, kivikauden kylästä kaupunkikeskukseksi” ja ”Kartanoita 

ja huviloita Keski-Espoossa”. Seuran nettisivuilta löytyvät alueen tapahtumat 

ja yleisinfo. Seura on ryhtynyt julkaisemaan myös alueen turvallisuussivuja.

Myös Kanta-Espoon pienkiinteistöyhdistys on julkaissut alueen historiaa käsit-

televän 40-vuotisjulkaisunsa.

Toukokuussa 2003 järjestettiin päätapahtuma ”Unelmia Toukokuussa” koko 

edellisen vuoden kestäneelle kulttuuritoimen ja yhdistysten yhteiselle ”Unia ja 

Unelmia-Tarinoita Keski-Espoosta” projektille. Päätapahtumassa Espoon van-

halla rautatieasemalla muisteltiin asukkaiden voimin ”Koti, kirkko ja asema” 

keskustelutilaisuuksissa menneiden vuosikymmenten tapahtumia. 

Vuonna 2002 valmistui Espoon vanhimman kansakoulun Lagstadin kansa-

koulun saneeraus Esbo Hembygdsföreningin ja kaupungin yhteistyönä. Kau-

punginmuseo on perustanut kouluun koulumuseon, jota yhdistys ylläpitää. 

Yhdistys myös toimii tiloissa kaupungin vuokralaisena ja tarjoaa talon tiloja 

juhla- ja kokoustilaisuuksiin.

Kannusillanmäki on osa Espoonjokilaakson kulttuurihistoriallista ja luontoalu-

etta. Mäkeä kiertävän Pappilantien varrella olevissa puutaloissa toimii useita 

yhdistyksiä. Yhdistykset ovat Hyvä Arki Ry:n johdolla ja yhteistyössä kau-

pungin kanssa perustaneet Kannusillanmäen kehittämisprojektin. Projektissa 

suunnitellaan ja kunnostetaan Kannusillanmäen luontoympäristöä, puutaloja 

pihapiireineen ja järjestetään tapahtumia. Vuosina 2003 ja 2004 on järjestetty 

paikallisten taiteilijoiden voimin ympäristötaidenäyttelyt. Vuonna 2004 näytte-

ly oli osana ”Navetta-festarit”- tapahtumaa.

Kirkkojärvellä toimii Keski-Espoon Alueverkko Ry, joka on rakentanut alueelle 

laajakaistaista valokaapeliverkkoa ja kehittää sitä kautta välitettäviä palvelui-

ta verkon asiakkaille.
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kaiden turvallisuuden tunteeseen kehittämällä yhdessä tekemisen tapoja 

ja huolehtimalla alueiden siisteydestä. Talvella 2004 kehittämisen piiriin 

otetaan asiointialue ”aseman alue”. Suvelassa ja Kirkkojärvellä asukkaiden 

muodostamat turvallisuusryhmät tekevät alueilleen vuosittaiset toiminta-

suunnitelmat ja seuraavat vuosittaisin kyselyin tilanteen kehittymistä.

Turvallisuus ja viihtyisyys lähtevät oman ja naapurialueen tuntemisesta. 

Espoon keskuksessa luodaan kotikaupunkipolkuja, joilla esitellään uusille 

ja vanhoille alueen asukkaille alueen erilaisia paikkoja: arkisia asiointipaik-

koja, historiallisia kohteita, luontokohteita ja muita merkityksellisiä kohteita. 

Poluista tehdään esitteet ja ne viitoitetaan maastoon. Työtä tehdään Kotiseu-

tuyhdistyksen ohjauksella asukkaiden asiantuntemusta hyödyntäen.

Maaliskuun lopulla 2003 käynnistettiin osana liikenne- ja viestintäminis-

teriön Jaloin -tutkimusohjelmaa Espoon keskuksen esteettömyys -projekti. 

Työssä kehitettiin toimintamalli esteettömän ja turvallisen keskusta-alueen 

kehittämiseksi ja sovellettiin sitä Espoon keskukseen. Työ on käynnistänyt 

jatkuvan Espoon keskuksen esteettömyyden kehittämisprosessin.

Luonnonmukaiset puistot ovat Espoon viihtyvyyden ja imagon keskeinen 

tekijä. Siksi niiden arvon huomaaminen maankäyttöratkaisuja tehtäessä 

on erityisen tärkeää. Espoon keskuksen ja Kauklahden luonnon- ja maise-
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manhoitosuunnitelman teko käynnistyi kesäkuussa 2003. Luonnon- ja mai-

semanhoitosuunnitelmassa on aikataulutettu työohje, jota noudattamalla 

kaikki luonnonmukaiset puistot saadaan, luonnonsuojeluarvoja unohtamat-

ta, suunnitelmallisen hoidon piiriin. Työn peruslähtökohta on hakea viher-

alueiden käyttäjien kokemukset ja toiveet alueiden käytöstä.

Uuden Espoon keskuksen rakentuminen jo käynnissä

Espoon keskuksen kehittämisohjelman tavoitteena on ollut alueen laaja-

alaisen kehittämistyön ajatusten ja toimenpiteiden kokoaminen yhteisen 

kehittämisohjelman alle. Kehittämisohjelma onkin paitsi oma projektinsa, 

myös useita alueen kehittämiseen liittyviä projekteja yhteen liittävä ja ke-

hittämistoimenpiteitä kokoava näkökulma. Tällaisenaan kehittämisohjelman 

tavoitteet ovat jo hyvää vauhtia toteutumassa. ”Kaupungin keskukselle” on 

muodostumassa kaupunkirakenteellisesti ja –kuvallisesti uusi mittava pal-

velu-, liike- ja asuinalue, joka toteutuessaan nousee vihdoin Espoon muiden 

aluekeskusten rinnalle ja mieluummin niiden ohikin. Alla olevat, kehittämis-

ohjelman toteutumista osoittavat toimenpiteet ovat joko suoraan ohjelmasta 

alkunsa saaneita tai muuten sen tavoitteisiin kiinteästi liittyviä:

• Vuosittain kohennetaan virastokeskuksen, Espoontorin ja 

aseman ympäristöä.

• Lagstadin kotiseututalo otettiin kesällä 2002 käyttöön.

• Samaria, Keski-Espoon terveystalo otettiin käyttöön syksyllä 2002.

• Vuonna 2003 valmistui Kuninkaantien lukio ja uimahalli. 

• Espoonportin radanalitus ja Kirkkokadun kadunrakentamishanke 

ovat käynnissä ja valmistuvat vuoden 2005 kesällä. 

• Uuden Espoon hiippakunnan virastotalo valmistuu lukiota vastapäätä 

vuoden 2005 alussa. 

• Tuomarilan uuden 2000 asukkaan asuinalueen rakentaminen käynnis-

tyi kesäkuussa 2004. Suviniityn 2000 asukkaan asuinalue ja Kaupun-

ginkallion 600 asukkaan alue ovat asemakaavavaiheessa.

• Aluekirjaston ja kaupan lisätilojen suunnittelu on käynnissä ja tavoit-

teena on avata uudet tilat vuoden 2007 alussa.

• Lagstadin ruotsinkielisen yläasteen ja Koulumestarin alakoulun 

rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2005. Suviniityn ala-astetta, 

Kirkkojärven peruskoulua ja Pappilanmäen ammatillista oppilaitosta 

suunnitellaan. 

• Kaupunkiradan jatkamista Leppävaarasta Espoon asemalle valmistel-

laan. Liityntäbussien terminaalia ja matkakeskusta suunnitellaan. 
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Espoon keskuksen kehittymisen seurannalle haetaan myös keinoja ja mit-

tareita. Osana ympäristöministeriön kehittämishanketta selvitetään, miten 

maankäytön suunnittelussa arvioidaan sosiaaliset vaikutukset. Suunnit-

telijan ohjeen lisäksi kehitetään menetelmä - eräänlainen barometri, jolla 

voidaan seurata keskusta-alueen kehittymistä. Menetelmä perustuu sekä 

maastokäyntiin ja sen yhteydessä tehtävään arviointiin että erilaisten tilas-

toitavien tietojen seurantaan.

Kehittämisen tavoitteet ovat korkealla

Esiteltyjä espoolaisia kehittämishankkeita ja niiden taustalla olevia konsep-

teja ja ideoita yhdistää erityisesti ajatus monitoimijaisesta kumppanuudes-

ta alueellisen kehittämistyön onnistumisen edellytyksenä. Ison Omena ja 

Suurpellon tapauksissa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeita on 

pyritty laajentamaan myös kolmannen sektorin suuntaan. Dialogin rakenta-

minen erityyppisten toimijoiden välille on osoittautunut olennaiseksi osaksi 

prosesseihin perustuvaa pitkäjänteistä kehittämistyötä, mitä osoittaa myös 

Espoon keskuksen kehittämisohjelman toteutuminen paitsi julkisen sektorin 

hankkeiden, myös asukkaiden ja järjestöjen aktiivisuuteen perustuvien toi-

menpiteiden kautta.

Kommunikaatiota tukemaan on kehitetty jokaisessa tapauksessa tiettyjä ra-

kenteita. Näiden tunnistaminen antaa muotoja myös tuleville hankkeille ja 

kehittämiskonseptien kehittelylle. 

Sulkeutuuko ympyrä?

Kaupunginosien Kehittämisverkosto KaKen ensimmäisessä teematapaami-

sessa lokakuussa 2002 lähdimme etsimään Helsingin vanhan Vuosaaren  

1960-luvun ideaa. Porauduimme maisteri Ilveskorven ohjastaman Asunto-

säästäjät ry:n luomaan rakentamiskonseptiin. Yhdistyshän oli hetken Hel-

singin suurin rakennuttaja tuohon aikaan. Yhdistys hankki tontit, organisoi 

asunto-osakeyhtiöt, rahoituksen ja rakentamisen. Hartiapankilla oli merkit-

tävä osuus, mikä laski asuntojen hintoja huomattavasti. Yhdistys huolehti 

pitkälle myös alueiden infrastruktuurista. Se rakennutti muun muassa Vuo-

saaren ensimmäinen sillan. Asuntosäästäjät olivat aikansa innovatiivinen 

kuluttajaliike, joka kaatui tai kaadettiin lopulta teollisen asuntotuotannon ja 

rahoittajien jalkoihin.
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Espoossa kehitetyissä nykyaikaisissa malleissa voi nähdä juuri kumppanuu-

den ja paikallisen mobilisoitumisen kautta henkäyksen myös tätä vanhempaa 

meininkiä, jossa asukkaalla ja kuluttajalla on sijansa sanoa – ja toimia. Sama 

näkyy myös monien pääkaupunkiseudun alueiden aktiivisuudessa, vaikkapa 

yhteisvoimin tehdyissä edullisten laajakaistaliittymien hankinnoissa.

Iso Omena ja Espoon keskus ovat myös liikepaikkoja. KaKe-prosessin yhdeksi 

keskeiseksi teemaksi ja paikkojen kehittämisen tulevaisuuden painopisteeksi 

nousi lähitalous. Espoon pilottihankkeet ovatkin myös jatkossa kiinnostavia 

nimenomaan  kumppanuuden kehittelyn kannalta.  Muistakaamme vielä, 

että Leppävaarassakin on voimakkaasti lähdetty hakemaan etuja kulttuu-

ri- ja kaupallisten palvelujen saatavuuden yhdistämisestä. Käynnistyneellä 

uudella kaupunkiohjelmakaudella on yhtenä painopistealueena vanhat kau-

punginosat, erityisesti niiden kehittäminen. Siinä onnistuminen vaatii ym-

märrystä paikallisista ”ravintoketjuista” ja kumppanuuden logiikasta, joilla 

palvelut ja viihtyvyys voidaan taata.

Espoon keskuksen perusparantami-

sen yleissuunnitelman pohjalta ryh-

dyttiin kohentamaan ydinkeskustan 

yleisiä alueita. Espoonkadun 

ympäristön katurakenteita.
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Innovaatiot kunnallisessa päätöksenteossa
Paikallisen vaikuttamisen uusia haasteita

Johdanto

Perinteisesti kuntien ja kaupunkien toiminta on nojautunut vahvaan luot-

tamushenkilöhallintoon. Nykyisin valtuuston rooli on kuitenkin painotetusti 

strateginen. Sen tehtävä on päättää niistä suuntaviivoista ja päämääristä,  

joita kunnassa tavoitellaan, kun taas kunnanhallitus yhdessä johtavien vi-

ranhaltijoiden kanssa on vastuussa kunnan operatiivisesta johtamisesta ja 

käytäntöjen hallinnasta. Vuosittaisen talousarvion rakentamisprosessi on 

itsessään mainio esimerkki kunnallisesta päätöksenteon ja sen valmistelun 

kaksijakoisuudesta. Talousarvioesitys syntyy pitkäaikaisen toimintapro-

sessin tuloksena. Se on lähinnä viranhaltijoiden laatima dokumentti, jota 

valtuutetut kokouksessaan julkisesti kommentoivat. Valtuuston talousar-

viokokous onkin poliittinen performanssi, jossa samanaikaisesti arvioidaan 

menneitä saavutuksia ja nimetään uusia, päättäjien tärkeiksi tulkitsemia 

asiakokonaisuuksia ja niiden sisältöjä. Siksi ei ole lainkaan merkityksetöntä, 

millaisia toimintoja tai asiakokonaisuuksia kuntapäättäjät talousarviokoko-

uksessa julkisesti nimittävät uusiksi ja sinänsä tavoiteltaviksi tulevaisuuden 

päämääriksi.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan, millaisia ideoita, asioita tai toimintatapoja 

kuntapäättäjät (valtuutetut ja johtavat viranhaltijat) itse julkisesti nimeävät 

uudistuksiksi ja millaisia muutosodotuksia heillä on toimintaympäristönsä 

tulevaisuuden suhteen. Kirjoitus perustuu yleiskuvaan, joka on muodostettu 

valtuustojen talousarviokokouskeskustelujen analyysin perusteella.1 Muu-

tosten tunnistaminen ja uudistusten nimeäminen on osa tietoista poliittista 

toimintaa eikä valintoja tehdä suinkaan kitkatta, vaan ne ovat aina kompro-

misseja, jotka ovat syntyneet (usein julkisuudelta piilossa) erilaisten kiistojen 

ja monipolvisen valmistelu- ja päätöksentekoprosessien seurauksena. 

ANNE LUOMALA

1 Tässä artikkelissa esitelty yleiskuva kuntapäättäjien nimeämistä uudistuksista pohjautuu tiivistelmään seuraavista 
valtuustojen talousarviokokouksista: Lempäälä : käsittelyssä talousarvio vuodelle 2003 (myöhemmin pelkkä TA ja 
vuosiluku):  Oulu TA 1999; Hollola TA 1999 ja 2004; Tampere TA 2002, , Tuupovaara TA 2002, Jyväskylä TA 2000 ja 
Lapua TA 2002. Kirjoittaja on koonnut aineiston tekeillä olevaa valtio-opin alaan kuuluvaa väitöstutkimustaan varten.
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Innovaatio kunnassa

Viimeisten 10-15 vuoden aikana suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa on 

yleisesti etsitty keinoja, joiden avulla paikallisten toimintaympäristöjen hal-

lintaa ja ohjausta voisi parantaa. Talousarviokokouksessa hallintaa paranta-

maan tarkoitetut ja kuntapäättäjien itsensä uusiksi nimeämät asiat sisälty-

vät joko talousarvioesitykseen tai talousarviovuotta seuraavaan 2-vuotiseen 

talous- ja toimintasuunnitelmaan. 

Talousarvioesitystä käsittelevissä puheenvuoroissa viitataan usein myös 

kunnan strategiaan ja yhteisesti sovittuihin toimintalinjoihin, mutta jonkin 

verran myös puolueiden välisiin kiistoihin. Paikallispoliittisia sisäisiä vastak-

kainasetteluja korostavia puheenvuoroja ei kuitenkaan käytetä silloin, kun 

käsittelyn alaisena ovat uudistuksiin ja yleisiin muutostarpeisiin liittyvät 

kannanotot. Päinvastoin, kuntapäättäjät pyrkivät uudistusten nimeämisen 

yhteydessä esittämään itsensä ja taustaryhmänsä useimmiten yhteistyöha-

kuisina, uudistushaluisina ja vastuullisina päättäjinä. Näin siitä huolimatta, 

että erilaiset lainsäädännölliset muutokset ja niiden myötä käyttöönotetut 

uudet hallinnolliset ja poliittiset suunnittelu- ja päätöksentekotavat ovat 

haastaneet myös puhujien omaa tehtäväkenttää, heidän rooliaan ja keskinäi-

siä suhteitaan kuntapäättäjinä.

Talousarvioesitystä kommentoidessaan kuntapäättäjät perustelevat muu-

tostarpeita ja uudistushalukkuuttaan käyttämällä erityistä hallinnan uu-

dissanastoa. Kuntapäättäjien puheenvuoroissa kuuleekin taajaan käytetyn 

sellaisia hallitsemisen muotisanoja kuin esimerkiksi osallistuminen ja osal-

lisuus, läpinäkyvyys, avoimuus ja innovaatiot sekä kehittäminen, yhteistyö 

ja verkostoituminen. Nämä termit esitetään usein tavoiteltavina päämäärinä, 

jopa arvoina sinänsä, niiden sisältöä kuitenkaan konkretisoimatta. Muita 

talousarviokeskusteluissa esiintyviä suosittuja, mutta tarkemmin määritte-

lemättömiä termejä ovat strategityöskentely, kehittämisen painopistealueet 

ja kärkihankkeet. Uutuus ja sen sukulaiskäsitteet toimivat eräänlaisina 

lisämääreinä ja vakuuttamisen välineinä erityisesti silloin, kun puheen tai 

käsittelyn kohteena on uusi tai kiistanalainen tavoite. Vetoaminen kehittämi-

seen, muutokseen tai uudistukseen voi olla eräs keino vahvistaa tavoitteeseen 

liitettäviä myönteisiä mielikuvia, luottamusta ja odotuksia. 

Varsinkin sanaan innovaatio liitetään myönteisiä merkityksiä ja jo sanana 

itsessään se toimii positiivisen vaikuttamisen välineenä ja vakuuttamisen 

keinona. Se on jotain erityisen uutta ja mullistavaa, mutta kuten Sakari 
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Hänninen (2003, 230) huomauttaa, on suuri houkutus kutsua innovaatioiksi 

lähinnä sellaisia tekoja tai hankkeita, jotka enemminkin vahvistavat kuin 

haastavat olemassa olevia instituutioita, hankkeita tai suuntauksia. Toki 

tällainen toiminta voi olla luonteeltaan innovatiivista, mutta innovaation 

määrittely etukäteen on kuitenkin mahdotonta. 

Innovatiiviset ideat voivat levitä paikasta toiseen, mutta kyse ei ole idean, tuot-

teen tai toimintatavan monistamisesta vaan ennemminkin uudisteiden kään-

tämisestä ja soveltamisesta paikallisissa olosuhteissa. Innovaation määrittely 

tapahtuu siis aina jälkikäteen ja vasta ajan kuluessa – toisin kuin kehittelytyö, 

joka on osa organisaatioiden arkipäivästä toimintaa. (Luomala 2002.) Varsin 

usein muodikkaat uudistuksia tukevat hallintasanastot lisäksi tyhjentyvät al-

kuperäisistä merkityksiltään ja muuttuvat osaksi arkipäiväistä kielenkäyttöä. 

Tavanomaisiksi muuttuneiden sanojen tilalle on siis löydettävä toisia, entistä 

vakuuttavampia ilmaisuja. Esimerkiksi adjektiivi ’uusi’ ilmaisee jo sellai-

senaan, että puheen kohteena on entuudestaan tuntematon tai aiempaan 

verrattuna poikkeava asia tai toimenpide, mutta puhuttaessa pelkästään 

uudesta, kuulija ei välttämättä vakuutu aiotun muutoksen myönteisyydestä. 

Siksi kuulijat on tarpeen vakuuttaa sellaisten määrittelyjen kautta, jotka ko-

rostavat tavoitteen itsensä positiivisuutta ja arvoa. Voi siis olla, että innovaa-

tio-sanan vähittäinen yleistyminen poliittis-hallinnollisessa kielenkäytössä 

kertoo siitä, että innovaatio-sanasto johdannaisineen näyttää olevan paitsi 

kelvollisempi ennen kaikkea vaikutuksiltaan tehokkaampi tukemaan niitä 

moninaisia tulevaisuuden hallintapyrkimyksiä, jotka liittyvät uudistusten 

nimeämiseen. (ks. hallinnasta ja hallintasanastosta yleensä esim. Pekonen 

2003). 

Uudistusten nimeäminen

Kuntapäättäjien uutuuksiksi nimeämät toiminnot voivat olla konkreettisia 

parannus- tai kehittämisehdotuksia tai yleisiä aloitteita uuden käynnistämi-

seksi. Uudistusten nimeämiseen liittyvissä muutosehdotuksissa korostetaan 

usein uudistuksen toiminnallisuutta parantavia puolia, mutta päätös itses-

sään tehdään useimmiten taloudellisin, ei toiminnallisin perustein (Näsi et al 

2001). 

Samankaltaiset asiat voivat esiintyä kuntapäättäjien puheenvuoroissa sekä 

ideatasolla että jo toteutuneina tai käynnistymässä olevina uudistuksina. 

Tämä johtuu siitä, että uudisteiden tunnistaminen, nimeäminen ja käyt-
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töönotto eivät tapahdu kaikkialla samaan aikaan. Muutokset toteutetaan eri 

paikkakunnilla eri tavoin: yhdellä paikkakunnalla tulevaisuuden tavoitteeksi 

asetettu uusi toimintamuoto voi olla jo osa tavanomaista arkipäivää toisessa 

paikassa. Hyvä esimerkki tästä on suunnittelu- ja päätöksentekokäytäntöjen 

uudistaminen sekä palvelutuotantorakenteen muutos, jotka on sekä nimetty 

että toteutettu eri tavoin ja eri aikaan eri kunnissa ja kaupungeissa. Uuden 

idean, tuotteen tai toimintatavan nimeäminen uudeksi on aina tiettyyn ai-

kaan ja paikkaan sidottua.

Talousarvioesitykseen sekä talous- ja toimintasuunnitelmaan valitut kehittä-

miskohteet ja painopistealueet ja niiden nimeäminen korostavat toimijoiden 

omaa roolia yhteiskunnallisen (ja poliittisen) vastuun kantajina. Kehittämi-

sen painopistealueet esitetään toiminnallisina uutuuksina, joiden kautta on 

mahdollista saavuttaa tavoitteeksi asetettu päämäärä, joka on yleensä hyvä 

asuinkunta. 

Hyvän asuinkunnan määrittelyn sanavalinnat vaihtelevat paikkakunnittain, 

mutta sisällöllisesti tavoitteet ovat samankaltaisia kunnan maantieteellises-

tä sijainnista tai koosta riippumatta. Paikkakuntakohtaiset valtasuhteet ja 

vaihtelevat puoluepoliittiset koalitiot muotoilevat valintojen sisältöjä, mutta 

joitakin yleisiä tendenssejä on luettavissa esiin niistä keinoista, joiden avulla 

tavoitteisiin pyritään. 

Kunnallisen palvelu- ja hallintotoiminnan uudistaminen on edelleen paitsi 

kuntakohtaista, myös vahvasti sektoripohjaista – vaikka toimintojen poikki-

hallinnollinen uudelleenjärjestely, joustavuus ja yhteistyön lisääminen usein 

nostetaankin uudistusten keskeiseksi tavoitteeksi. Uudistusten muodot 

näyttävät vaihtelevan myös kunnallisten toimintasektoreiden suuntaisesti. 

Esimerkiksi yhteistyö kolmannen – ja neljännen – sektorin eli yksittäisten 

kuntalaisryhmien ja (vapaaehtois)järjestöjen kanssa on leimallista sosiaali- 

ja terveystoimelle sekä osin myös kulttuurin, liikunnan ja muun vapaa-ajan 

toimialoilla. Näille alueille sijoittuvat myös useimmat sellaiset uudet hank-

keet ja projektit, joiden tavoitteena on kehittää uudenlaisia toimintamuotoja 

palveluihin. Tuloksena voi olla erilaisia uusia tuotteita, kuten hyvinvointi-

neuvola tai yhteistoimintapiste. Ympäristötietoisuuden lisääntyessä myös 

teknisellä sektorilla ja rakennusasioissa on alettu aiempaa tietoisemmin 

etsiä, tunnistaa ja hyödyntää teknisiksi innovaatioiksi kutsuttuja uusia 

tekniikoita, keksintöjä sekä arviointikriteerejä. Nämä projektit ovat luonteel-

taan konkreettisempia ja niiden odotetaan jo lyhyessä ajassa tuovan näkyviä 

muutoksia – konkreettisia parannuksia kunnan palvelutarjontaan ja ennen 

kaikkea taloudellisia säästöjä. 



154 ANNE LUOMALA 155INNOVAATIOT KUNNALLISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA

Vanhat ja vakiintuneet muodot ovat edelleen olemassa ja pitävät pintansa 

uusien rinnalla. Maakuntaliitot ja sairaanhoitopiirit sekä toisaalta kunnalli-

set yhtiöt ja liikelaitokset toimivat kuitenkin autonomisesti ja lähinnä edus-

tajiensa välityksellä suhteessa valtuustoon. Vaikka käytännössä useimmat 

uudistukset ja kehittelytoimenpiteet ovat asiantuntijahallinnon ideoimia 

uusia tekniikoita, on valtuutettujen kuitenkin osoitettava osallisuutensa 

tähän tulevaisuutta parantavaan toimintaan. Siksi uusien ja innovatiivisten 

ideoiden, tuotteiden tai toimintatapojen nimeäminen ja niiden nostaminen 

julkisesti hyväksyttäviksi hankkeiksi on eräs keino osoittaa yksittäisten vi-

ranhaltijoiden, kunnanhallituksen tai valtuustoryhmien (puolueiden) kykyä 

tarttua uusiin haasteisiin ja kääntää ajassa liikkuva uudenlaiseksi konkreet-

tiseksi toiminnaksi. Tarvetta erilaisiin uudelleenjärjestelyihin perustellaan 

usein palvelutoiminnan parantamisella, mutta käytännössä päätösten suun-

taa ohjaavat useimmiten taloudelliset realiteetit. 

Elinkeinoelämän edellytysten parantamiseen tähtäävät hankkeet ja projektit 

suuntautuvat kauemmaksi tulevaisuuteen. Toki myös näillä jonkinlainen 

konkreettinen muoto, esimerkiksi ympäristöekologian laitos, tutkimus-

keskus jne. mutta tämäntyyppiselle toiminnalle asetettujen taloudellisten 

tuotostavoitteiden odotetaan lankeavan vasta pitkän ajan kuluessa. Nyky-

hetkessä tämänkaltaisten projektien ja hankkeiden keskeinen arvo on niiden 

oletetussa innovatiivisuudessa. Käynnistyessään ne tukevat paitsi paikka-

kunnan imagoa edelläkävijänä, myös päättäjien itsensä kykyä oivaltaa asioita 

ja rohkeutta tehdä uudenlaisia päätöksiä.

Uusi ja innovatiivinen näyttääkin jo itsessään olevan riittävä argumentti eri-

tyisesti silloin, kun keskustelun agendalle nostetaan vaihtoehtoisia, aiempaa 

haastamaan pyrkiviä argumentteja. Tällaisia yleisiä tavoitteita ovat esimer-

kiksi pyrkimykset kehittää kunnan elinkeinorakennetta, tukea työllisyyttä tai 

uudistaa hallinnollista suunnittelutyötä. Usein yleisen uudistamistoiminnan 

tavoitteena on vähentää hierarkioita ja lisätä niitä reittejä, joiden kautta kun-

talaisten olisi helpompi osallistua kunnallisen toiminnan suunnitteluun ja 

saada kehittelemiään ideoita päätöksenteon agendoille. Lisäksi peräänkuu-

lutetaan uudenlaista arvokeskustelua kunnan palvelutoiminnan suhteen, 

missä yhteydessä puhujat osoittavat halukkuuttaan ja kiinnostustaan yh-

teistyöhön.  
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Kuntapäättäjien nimeämiä uudistuksia
Ideointi ilman konkretisointia eli ilmaistuja toiveita, haluja tai tavoitteita (nykyiset 
ja menneet kokemukset):

- uusien asukkaiden (lapsiperheet) ja yritysten (menestyvät/työllistävät) 
houkuttelu

- paremmat edellytykset kulttuurin ja liikunnan harrastamiselle ja 
liikenneyhteyksille

- uusi työnjako
- työttömien tukeminen
- henkilöstön  työolosuhteiden parantaminen
- uudet liike-ideat
- vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisääminen
- informaatioteknologian hyödyntäminen
- yhteistyö elinkeinoelämän edustajien ja kolmannen sektorin kanssa
- julkinen talous osaksi markkinoita

Konkreettiset uudet tuotteet (nykyinen ja ennalta määritelty tulevaisuus)

- uusi koulu, kirjasto, terveyskeskus, jäähalli, päiväkoti
- iltapäiväkerho koululaisille, nuorille teini-ikäisille
- hyvinvointineuvola
- seniori-ikäisten informaatiopiste
- kotihoidontuen paikkakuntakohtainen lisä
- omaishoitajien tuki
- nuoret kesätöihin vanhainkoteihin ja sairaaloihin

Uudet konkreettiset toimintamuodot (nykyinen ja ennalta määritelty tulevaisuus)

- ostopalvelusopimukset kolmannen sektorin kanssa
- tilaaja-tuottaja-malli ja sen paikkakuntakohtaiset sovellutukset
- kunnan toimintojen yhtiöittäminen tai liikelaitostaminen
- toimintojen arviointi ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti 

(uudet arviointimittarit)
- yhteistyökoalitioiden uudistaminen: uudet organisaatiot tuottavat 

uudenlaisia palveluita uudella tavalla (yksin tai yhteistuotannossa 
muiden kuntien kanssa); esimerkkeinä kansainvälinen lukio, yritysten 
neuvontakeskus, taidekeskus, ympäristöekologian laitos 

- kunnallisen suunnittelutyön uudistaminen: strategiatyön käynnistä-
minen ja/tai käyttöönotto

- palveluidenhankintastrategia, henkilöstöstrategia 

Uudet konkretisoimattomat toimintamuodot ja tuotokset (mahdollinen tulevaisuus) 

- yritysyhteistyö
- rakennus- ja kaavoituspolitiikan uudistaminen
- perusinvestointeihin keskittyminen
- kolmannen sektorin projektit
- sosiaalipalvelujen uudet linjat
- kuntamarkkinointi eli kunnan imagon parantaminen 
- yksityisen ja julkisen välisen rajanvedon poistaminen
- strategiatyö jonka tavoitteena on lisätä innovatiivista toimintaa 
- maaseutustrategiat ja/tai maaseutualueiden kehittämisohjelmat
- uusien asuinalueiden luominen yhteistyössä toisten kuntien kanssa 
- yhteistyöhankkeet korkeakoulujen, muiden tutkimuslaitosten ja kan-

sainvälisten markkinoiden kanssa 
- vaikuttaminen valtion kuntia koskevaa politiikkaan lisäämällä 

kaupunkien ja kuntien välistä yhteistyötä
- tulevaisuuteen suuntautuvat ohjelmat, hankkeet ja projektit 
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Uudistukset ajassa

Kuntapäättäjien puheenvuorot liikkuvat vaihtelevilla aikaulottuvuuksilla. Tu-

levaisuusodotusten ajallisen tematisoinnin purkaminen uutuuksien ja muu-

toksien nimeämisen avulla on keino tarkastella, onko puhujien tavoitteena ko-

rostaa jo-olemassa olevien toimintapolitiikoiden ja rakenteiden sisällä tapah-

tuvaa konkreettista kehittely- ja uudistustyötä vai pyrkimys laajentaa kunnan 

toimintatilaa avaamalla kokonaan uusia alueita poliittiselle keskustelulle.

Arvioitaessa aiempia saavutuksia puhujat viittaavat usein muistinvaraisesti 

lähimenneisyyteen (mennyt/eilinen), tavallisesti joko edelliseen talousarvio-

vuoteen tai valtuustokauteen; laajempaan ajallis-historialliseen kontekstiin 

puheenvuoroja ei useinkaan aseteta. Vastaavasti hahmotellessaan vaihtoeh-

toisia mutta konkreettisia tulevaisuudenkuvia puheenvuorot liikkuvat nyky-

hetkestä eilisen kautta huomiseen eli tavoitteet esitellään konkreettisina ja 

positiivisilla merkityksillä varustettuina saavutuksina.

Kuntapäättäjien puheenvuoroissa nykyisyys ja siihen välittömästi kytkeytyvä 

lähitulevaisuus korostuvat. Kuulijakunnalle avataan puheenvuorojen kautta 

näkymä sekä kunnan senhetkisestä (taloudellisesta)) tilasta ja siihen liittyen 

mahdollisesta tulevaisuudesta. Menneisyys on jatkuvasti läsnä historiallisten 

tositapahtumien, muistinvaraisen kokemuksellisuuden ja omien elämysten 

kautta. Tulevaisuus määritellään talous- ja toimintasuunnitelman kautta 

ja muunnetaan konkreettiseen muotoon uusiksi nimettyjen tuotteiden ja 

toimintatapojen avulla. Nykyhetki ulottuu eilisestä huomiseen erityisesti 

silloin, kun kuntapäättäjät puhuvat kunnan palvelutoimintaa parantamaan 

tarkoitettujen uusien ideoiden konkretisoinnista tuotteina, toimintatapoina 

ja käytäntöinä. Nykyisyyteen kohdistuvassa puheessa tavoitteet ja odotukset 

realisoituvat konkreettiseksi tekemiseksi. 

Tulevaisuuteen liitetyt toiveet, halut ja tavoitellut päämäärät ovat ideatasol-

la jatkuvasti mukana kuntapäättäjien puheenvuoroissa. Sen lisäksi, että 

kuntapäättäjät nostavat talousarviokirjassa mainittuja konkreettisia toimia 

esille nimeämisen avulla, puheenvuorot suunnataan myös kaukaisempaan 

tulevaisuuteen. Tulevaisuusodotukset käännetään nimetyiksi tavoitteiksi, 

joiden odotetaan todentuvan talousarviovuoden jälkeisenä aikana. Talous- ja 

toimintasuunnitelman kattavan ajanjakson jälkeinen aika näyttäytyy puhu-

jille mahdollisuutena, mutta siihen sisältyy myös uhkia. Eräs suurimmista 

uhkista puhujien näkökulmasta on, etteivät tapahtumiset tapahtuisikaan 

heidän viitoittamallaan tavalla. Siksi mahdollista tulevaisuutta koskevat pu-
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heenvuorot ovat korostetusti osa yleistä visiointia ja ideointia. Tulevaisuus-

kuvat ilmaistaan toiveina ja haluina, pyrkimyksensä ottaa mahdollisuutena 

näyttäytyvä tulevaisuus haltuun peräänkuuluttamalla osallisuutta, vaikutta-

vuutta ja tehokkuutta, strategioita ja valmistelutyötä sekä yhteistyön ja sen 

erityismuodon – verkostojen – merkitystä. Tämä tehdään kuitenkin ilman, 

että näille ilmaisuille annettaisiin tarkemmin määriteltyjä sisältöjä. Mahdolli-

nen käännetään odotuksiksi tulevaisuuskuvien esittämisen kautta.

Uudistukset ja konkreettinen toiminta

Uudistamis- ja kehittelytyö on myös arkipäiväinen osa instituutioiden toimin-

taa, jossa itse toimijoiden tai asioiden välinen kamppailu voi paikoin nousta 

tavoitteita ja tuloksia tärkeämpään asemaan. Kehittämistyö on sekä luonteel-

taan että tavoiteiltaan konkreettisempaa ja sijoittuu lähemmäksi nykyhetkeä 

kuin tulevaisuutta. Konkreettiset hyvinvointipalveluiden taloudellista ja teho-

kasta tuottamista varten perustetut hankkeet ja projektit ovat tarkoitusperäl-

tään enemmän toimintapolitiikoiden uudistamiseen tähtääviä kuin sinänsä 

uusia alueita valloittavaa toimintaa. Olemassa olevien hallintosektoreiden 

alaisuuteen sijoittuvat projektit ja hankkeet ovat konkreettisia, joiden odote-

taan tuottavan myös tulosta tietyssä määräajassa. Tavanomaisesti uudeksi 

tulkittu toimintamuoto on itsessään eriasteisen yhteistyön käynnistäminen 

kunnallishallinnon ulkopuolella olevien toimijoiden kanssa: yhdistysten ja 

järjestöjen, yritysten ja tutkimuslaitosten sekä myös muiden julkisen hallin-

non toimijoiden kanssa.

Sen sijaan vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien hahmottelu esimerkiksi visioin-

nin ja ideoinnin avulla kiinnittää uudistustoiveet ja muutostavoitteet tuon-

nemmaksi tulevaisuuteen. Katseen ulottaminen kauemmaksi tulevaisuuteen 

voi tarkoittaa myös olemassa olevien toimintatilarajojen ylittämistä, huomion 

kiinnittämistä toimijoiden kiistojen sijasta enemmänkin niihin uusiin alu-

eisiin, joita halutaan tulevaisuudessa saada poliittisen hallinnan osaksi. 

Visiointi ja ideointi voi olla myös osa tarkoitushakuista poliittista toimintaa, 

tietoinen yritys avata tai himmentää olemassa olevan toimintatilan rajoja. 

Asioiden, toimintojen ja tapahtuminen uudelleennimeäminen ja keskinäiseen 

järjestykseen sijoittaminen on eräs tapa lisätä aiemmin poliittiselta suojassa 

olleiden areenojen hallintaa ja valvontaa.

Instituutioiden välinen verkostomainen yhteistyö on hyvä esimerkki toimin-

nasta, joka kuntapäättäjien näkökulmasta näyttäytyy uutena mahdollisuute-
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na, koska verkostot epämuodollisina ja joustavina toimijoina voivat ylittää tai 

ohittaa olemassa olevat hierarkkiset toimintatilan rajat. Puhujien näkökul-

masta verkostoihin voi kätkeytyä kokonaan uudenlaisia avauksia ja alueval-

tauksia, jotka voivat olla todellisia mahdollisuuksina. Kuitenkin, sijoittues-

saan odotuksina ulommaksi tulevaisuuteen näihin mahdollisuuksiin sisältyy 

myös uhkia. Siksi mahdollisimman hyvä tulevaisuus on tavoitettavissa vain 

mahdollisimman pitkäjänteisellä työskentelyllä, mahdollisuuksiin eli tule-

vaisuuden uudistusten kehittelyyn keskittyneiden hankkeiden ja projektien 

kautta. Tällaiset hankkeet ovat eräänlaisia sijoituksia tulevaisuuteen, jossa 

myös niiden tuoton oletetaan lankeavan. Esimerkiksi puhuttaessa yritysyh-

teistyön kehittämisestä ja erilaista tutkimushankkeista, kyseessä voi olla 

useamman kuin yhden kunnan käynnistämä hanke ja tällaiseen toimintaan 

kohdistetut odotukset ja realisoitavissa olevat mahdollisuudet sijoittuvat 

kauemmaksi tulevaisuuteen. 

Paikallisen vaikuttamisen uudet haasteet

Paikallinen vallankäyttö ja poliittinen toiminta perustuu kommunikatiivisiin 

vuorovaikutussuhteisiin, joiden merkityksellisyys tulee määritellyksi sekä 

edustuksellisten demokratiakäytäntöjen että erityisasiantuntijuuden kautta. 

Uudistusten ideointi ja identifiointi erityisenä poliittisena toimintamuotona 

voi sisältää itsessään ajatuksia edistyksestä ja parannuksesta. Tulevaisuus 

näyttäytyy uutena mahdollisuutena, joka voidaan ottaa hallintaan ja saavut-

taa erityisten tekniikoiden avulla. Tässä voidaan erottaa toimintapolitiikkojen 

muuttamiseen sekä uusien toimintatilojen avaamiseen tähtäävä toiminta. Ne 

eivät välttämättä ole suinkaan toisilleen vastakkaisia, toisiaan poissulkevia 

tai eriaikaisesti esiintyviä toimintamuotoja. Ennemminkin kyse on siitä, 

millaisia toiminnan aspekteja kulloinkin painotetaan. Niiden erottaminen 

toisistaan on kuitenkin oleellista, mikäli toimijan tavoitteena on vaikuttaa 

siihen, millaiset vaihtoehtoiset tulevaisuuskuvat päätyvät paikallispoliittisen 

keskustelun ja päätöksenteon agendalle ja mitkä eivät.

Olemassa olevien toimintapolitiikkojen uudistamispyrkimyksistä kuntapäät-

täjät itse nimeävät keskeisimmiksi sektoreiden keskinäisen ja niiden sisäi-

sen kehitystyön, jolloin tavoitteena on ideoiden realisointi konkreettisiksi 

tuotteiksi tai keksintöjen jalostaminen sellaiseen muotoon, että niiden käyt-

töönotto on paikallisesti mahdollista. Muutosodotukset kohdistuvat erityi-

sesti hyvinvointipalveluihin, niiden tuotannon ja järjestämisen tapoihin ja 

tätä kautta suunnittelukäytäntöihin. Suunnittelun ja valmistelun erilaiset 
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tekniikat nimetään ja otetaan käyttöön päätettäessä kunkin vuoden talous-

arviosta ja siihen liittyvästä talous- ja toimintasuunnitelmasta. Muutokset 

päätöksentekomekanismeissa sekä suunnittelu- ja valmistelukäytännöissä 

tulkitaan usein itsessään uudisteiksi. Näyttäisi siltä, että kuntakontekstissa 

strategisen (valtuusto) ja operatiivisen (kunnanhallitus ja johtavat viranhal-

tijat) johdon erottaminen toisistaan on myötävaikuttanut siihen, että itse 

strategiatyö (eli uusi vaihtoehtoinen nimitys edellä kuvaillulle kuntasuunnit-

telulle) paikkakuntakohtaisine variaatioineen tulkitaan sinänsä uudeksi ja 

innovatiiviseksi toimintamuodoksi.

Strategiatyöhön ja sen myötä erilaisten erikseen nimettyjen kehittämisen pai-

nopistealueiden nimeämiseen liittyy monesti kunnallisten toimijoiden halu 

avata ja laajentaa kunnan perinteistä toimintakenttää. Uudenlaisia toimin-

tamuotoja etsitään aktiivisesti ja usein ne saavat konkreettisen ilmaisunsa 

hankkeiden ja projektien kautta. Yhteistyö ja verkostoituminen näyttäyty-

vät arvoina sinänsä. Kunnan on toisin sanoen näyttäydyttävä aktiivisena 

ja dynaamisena toimijana, joka kykenee huolehtimaan paitsi perinteisestä 

olemassa olevasta hallinnostaan, myös koordinoimaan onnistuneesti myös 

kaikkea muuta yhteiskunnalliseksi tai julkiseksi tulkittua toimintaa omalla 

alueellaan – ja laajemminkin, yhteistyössä  muiden kuntien tai valtion paikal-

lishallinnon instituutioiden kanssa. Toimintatilan avaaminen osana poliitti-

sena toimintaa voi olla myös selkeä vallankäytöllinen hallintapyrkimys: ver-

kostoituminen on mainioksi osoittautunut keino liittää uudet, mahdollisesti 

muualla tuotetut ideat, tuotteet ja toimintatavat kunnan omaa toimintaa 

tukeviksi. Konkreettisesti tämä tehdään usein siten, että ne liitetään osaksi 

kunnan omia talous- ja toimintasuunnitelmia. 

Kuvattu prosessi on kuitenkin monisuuntainen ja toistuva. Ajan kuluessa 

uudeksi havaittu muuttuu osaksi arkipäivää ja synnyttää tarpeita jatkoke-

hittelyille. Julkinen uusien ideoiden tai toimintatapojen tunnustaminen sekä 

puhujan omien periaatteiden korostaminen on tärkeää jatkuvuuden korosta-

misen näkökulmasta. Jatkuva kehittäminen, edistyksellisyyden osoittaminen 

ja asiaintilan aktiivinen parantaminen ovat muodostuneet kunnallispoliittisen 

puheen tavoitteeksi sinänsä. Käytännössä aktiivisuutta ja uudistumiskykyä 

osoitetaan korostamalla toimijoiden halukkuutta yhteistyöhön. Yhteistyö, 

aktiivisuus ja innovatiivisuus ovat muuntuneet hallinnan ja vallankäytön 

iskusanoiksi samalla tavoin kuin puhe avoimuudesta, läpinäkyvyydestä tai 

pyrkimys lisätä kuntalaisten osallisuutta (vrt. Hänninen 2003). Näitä termejä 

käytetään usein vakuuttamisen keinoina ilman, että puhujat yksilöivät, mitä 

he kulloinkin konkreettisesti tarkoittavat.
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Uudelleennimeäminen on kuitenkin keino, jonka avulla voi kuvata niitä 

muutospyrkimyksiä tai arvoja, joita uudistuksilla tavoitellaan. Muutospai-

neet heijastuvat tuotteiden tai toimintatapojen nimityksissä. Uudet nimet, 

iskulauseet ja logot voivat olla myös tietoisia strategisia ratkaisuja, joiden 

avulla kunnan imagoa muokataan haluttuun suuntaan. Samalla uudet 

nimet, teemat tai iskulauseet ylläpitävät ja rakentavat yhteisöllisyyttä kun-

nan toimijoiden sisällä. Tässä mielessä uusien asioiden tunnistamisella tai 

entuudestaan tunnettujen toimintatapojen uudelleennimeämisellä voi olla 

myös pyrkimyksiä symboloivia merkityksiä. (Siisiäinen 2003, 29.) Sisäisen 

yhteenkuuluvuuden tunteen rakentamisella ja hengen kohottamisella on 

siis laajempaakin merkitystä. Pyrkimyksenä on ihmisten kiinnittäminen ja 

sitouttaminen toimintaan (vrt. Luomala 2004) 

Nimeäminen tai uutuuksien esiin nostaminen ei siis ole vain harmitonta 

retoriikkaa vaan olennainen osa konfliktilähtöistä poliittista toimintaa, yri-

tys vaikuttaa toiminnan suuntaan tai sen sisältöön tekemällä jokin asia tai 

sen aspekti näkyväksi. Samalla nimetyt asiat tulevat myös kiistan kohteiksi. 

Päätöksentekoon ja sen sisältöihin vaikuttamisen näkökulmasta keskeinen 

haaste ei olekaan ainoastaan se, kuinka sovittaa uusi idea, tuote tai toiminta-

tapa osaksi olemassa olevia käytäntöjä, vaan kuinka erottautua vallitsevasta. 

Uutuus on haaste sekä päätöksentekijöille että päätöksentekoon vaikutta-

maan pyrkiville.
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Identiteettiytimet ja vapaat vyöhykkeet
Ajatelmia kaupunkitilasta ja kaupungin luovuudesta

Aluksi

Vaikka Hietalahden telakan rautakourat edelleen hitsaavat laivalohkoja, Hel-

sinki on viimeistään 1990-luvulla muuttunut jälkiteolliseksi kaupungiksi. 

Kaupungin kehittäminen keskittyy imagoihin, kaupunkikulttuuriin ja uuteen 

osaamiseen. Innovaation ja luovuuden käsitteet kokoavat keskustelun, mut-

ta on yllättävän epäselvää, millä keinoilla kaupungin luovuutta voi parhaiten 

edistää. Mihin toimet kannattaa kohdistaa? Miten maankäytön suunnittelu 

voi ottaa huomioon kulttuurisia seikkoja? Millaisia vaikutuksia luovan kau-

pungin idealla on kaupunginosien kehittämiseen?

Seuraavassa tarkastelen kriittisesti Helsingin seudun kaupunkisuunnittelun 

näkökulmia menestyvään ja innovatiiviseen kaupunkiin. Keskeiset doku-

mentit ovat Helsingin Yleiskaava 2002 ja seudullinen osaamisen maankäyt-

töstrategia, jota on tehty Uudenmaan liiton ja Culminatum Oy:n toimesta. 

Luovuusnäkökulma nivoo seudullisen suunnittelun ja Helsingin kaupungin 

suunnittelun kiinteästi yhteen. Helsinkiä ei pidä muuntaa yleiseksi ”metro-

poliksi”, vaan nykyisin kovin tasalaatuisia kaupunginosia pitäisi erilaistaa 

uusien ”identiteettiytimien” ympärille. Innovaatioiden tuotteistamisen rinnal-

la ovat tärkeitä elävä kaupunkikulttuuri ja luonteikkaat urbaanit kaupungin-

osat. ”Kampusverkko”-idean rinnalle täytyy saada muita luovan tilan malleja, 

kaupunkielämän ”vapaita vyöhykkeitä”.

PANU LEHTOVUORI
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Osa I: IDEA METROPOLI-HELSINGISTÄ 1

Jokaisesta kunnianhimoisesta suunnitelmasta jää elämään jokin ajatus 

pitkään, paljon yli suunnitelman tekijöiden ajatteleman aikahorisontin. 

J. A. Ehrenströmin 1810-luvulla hahmottelemaa kolmen mereen päättyvän 

bulevardin kaupunkirunkoa täydennetään ja jatketaan edelleen niin Kata-

janokan, Länsisataman kuin Töölönlahden suunnittelussa. Eliel Saarisen 

vuonna 1918 esittämä näkemys seutuistuvasta Helsingistä ei ole vieläkään 

vanhentunut. Helsingin vuoden 1970 yleiskaavan idea asumisen, liike-elä-

män ja liikenteen nivomisesta yhteen niin sanotuissa aluekeskuksissa elää 

edelleen Espoon Leppävaaran ja Vantaan Tikkurilan tavoitteena. Vuoden 

1992 yleiskaavan kantava ajatus oli tavarasataman siirtäminen Vuosaareen 

ja Helsingin niemeltä näin vapautuvan maan ottaminen kaupunkirakentami-

sen käyttöön. Tätä prosessia on tuskin aloitettu. 

”Metropoli” kaupunkisuunnittelun 
strategisena välineenä

Helsingin uusi Yleiskaava 2002 tarjoaa kaupungin kehityksen pääkysymyk-

seksi seudun väestönkasvun mahduttamista merkittävältä osin Helsingin 

kuntarajan sisälle. Strateginen ajatus tai väline tämän tavoitteen saavutta-

miseksi on Helsingin muuttaminen – lopulta – ”metropoliksi”. Sivuosassa on 

toinen väline, nykyisten lähiöiden uudelleenajattelu niin että ne ovat kaupun-

gin keskustalle alisteisen sub-urbin asemesta täysivaltaisia kaupunginosia. 

Suunnitelma-asiakirjoissa todetaan, että ”kukin kaupunginosa profiloituu ja 

vahvistuu kaupunkirakenteen tiivistämisen ja eheyttämisen avulla... Samas-

sa yhteydessä on syytä luopua lähiö-leiman käytöstä ja alkaa puhua oma-

leimaisista ja omintakeisista helsinkiläisistä kaupunginosista.” (Helsingin… 

2001, 40)

”Metropoli” tuo mieleen paitsi suuren kaupungin joka on tiiviisti rakennettu, 

myös tiettyjä kaupunkikulttuurin piirteitä. Tärkeä metropoli-käsitteen mää-

rittäjä lienee Georg Simmelin klassinen essee ”Metropolis and the mental life” 

(1903), jossa suurkaupunkielämä näyttäytyy välineellisten ihmissuhteiden, 

laskelmoinnin ja liian ärsytyksen todellisuutena, keskeisenä ominaisutenaan 

välinpitämättömyys. Metropoli voi olla synkkä ja alistava; tämän tulkinnan 

Fritz Langin Metropolis (1927) on tuonut useimpien tietoisuuteen. Samalla 

linjalla on jatkanut Hollywood-elokuva, esimerkiksi Ridley Scottin Blade Run-

1 Artikkeli on luovan kaupungin ideaa kehittelevää loppuosaa lukuunottamatta lyhennetty ja muunnettu versio artikkelista 
Lehtovuori, Panu (2001). Metropolista identiteettiytimiin. Pohdintoja Yleiskaavan 2002 päämääristä ja välineistä. 
Yhteiskuntasuunnittelu vol 39:3, ss. 67-80. 
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ner (1982). Toisaalta metropoli on monikansallinen, suvaitseva ja boheemi 

– Akseli Gallénin ja aikalaisten Pariisi –, dynaamisen teknoromanttinen – Mo-

holy-Nagyn Berliini – sekä rahan ja ihmisten kansainvälisten virtojen solmu, 

dynamo ja uhri – syyskuun 11. jälkeinen New York. 

Metropoli tilallisena käsitteenä

Käsitteenä metropoli on monitulkintainen. Koska Yleiskaava on ensisijaisesti 

maankäyttöä, tilaa, koskeva suunnitelma, täytynee ajatella että siinä esiinty-

vä ”metropoli” on lähinnä Helsingin fyysistä suunnittelua ohjaava idea. Tar-

jolla on kaksi hyvin erilaista tulkintaa, eurooppalainen ja amerikkalainen.

Yleiskaava ja Helsingin kaupunkisuunnittelijoiden muut puheenvuorot 

(esim. Korpinen 2001) ohjaavat ajattelemaan 1800-luvun eurooppalaisen, 

teollisen metropolin suhteellisen tiivistä ja yhtenäistä rakennetta. Kaupun-

kisuunnitteluvirasto toteaa suoraviivaisesti, että ”yleiskaavan lähtökohtana 

on, että Helsinki on eurooppalainen metropoli ja kehittyvä suurkaupunki.” 

(Helsingin… 2001, 11) 

Tällaisesta edustava esimerkki voisi olla Berliinin James Hobrechtin johdol-

la vuodesta 1856 alkaen tehty kaupunkilaajennus, josta sodan jäljiltä on 

yhtenäisenä olemassa Prenzlauer Berg entisessä Itä-Berliinissä. Helsingin 

1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa hahmonsa saanut kantakaupunki 

mukailee Hobrectin Berliiniä monessa mielessä. Muita 1800-luvun eurooppa-

laisia metropolimalleja ovat Barcelonan Cerda-grid (1859) sekä paroni Hauss-

mannin johdolla uudistettu Pariisi. 

Ei ole lainkaan selvää, miten 1800-luvun tilallinen ja toiminnallinen rakenne 

olisi mahdollista saada syntymään nykyisessä taloudellisessa, teknisessä, 

kulttuurisessa, poliittisessa ja demografisessa tilanteessa. Jokainen voi to-

deta tämän vertailemalla Helsingin Kamppia ja sen vieressä kohoavaa uutta 

Ruoholahtea. Ruoholahden suunnittelijoiden tavoite oli ”jatkaa kantakau-

punkia”, mutta heistä riippumattomien yhteiskunnallisten tekijöiden seu-

rauksena Ruoholahti ei muistuta kantakaupunkia juuri missään suhteessa. 

Toinen tulkinta metropolista tilallisena käsitteenä on amerikkalainen. Monet 

tutkijat ovat todenneet, että  amerikkalaiset metropolit eivät enää ole ym-

märrettävissä keskeisen ydinkaupungin ja esikaupunkien kahtiajaon kautta. 

Talouden rakennemuutos, asumispreferenssit, kiinteistöspekulointi ja auto 
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ovat tuottaneet uuden tilallisen muodon, monikeskuksisen kaupunkiseudun 

(Gottdiener 1985; 1993). Tässä tulkinnassa metropoli on hierarkiaton kent-

tä, jossa entinen liikekeskusta, lentokentän ympäristö, moottoritieristeysten 

reunakaupungit ja monet muut esimerkiksi kuluttamisen, viihteen, urheilun, 

sairaanhoidon tai koulutuksen ympärille kertyvät ytimet erikoistuvat ja kil-

pailevat keskenään.

Tällainen hajakeskittyminen on käynnissä Helsingin seudulla, mutta verrat-

tuna tyypilliseen USA:n keskisuureen kaupunkiseutuun seudun ydinkau-

pungin asema on vahva. Helsingissä on noin puolet seudun asukkaista ja 

selvästi yli puolet sekä työpaikoista että vähittäiskaupasta. Helsingin suun-

nittelijat epäilevät ajatusta monikeskuksisesta seudusta. Saattaa jopa olla, 

että eurooppalaisen, tiiviin metropoli-Helsingin korostaminen on ase naapu-

rikuntien alueella olevia uusia, kilpailevia keskuksia vastaan.

Esikaupunkien muuttuva rooli

Yleiskaavan viittaus tasaveroisiin, omaleimaisiin kaupunginosiin antaa kui-

tenkin pikkusormen keskuksettomalle ja hierarkiattomalle ajattelulle. Asia 

vaatii täsmällistä pohdintaa. 

Ensiksi, tärkeä tilallinen ja historiallinen jakolinja kulkee Helsingin sisällä, 

ennen sotia syntyneen kantakaupungin ja 1940-luvun alueliitosten – sil-

loisten esikaupunkien – välillä. Tämän rajan jälkeen Helsingin kaupungin 

ja ympäristökuntien nykyisellä rajalla ei ole kovin suurta maankäytöllistä 

tai arkkitehtonista merkitystä (sittemmin rakentuneiden kaupunki-identi-

teettien suhteen tilanne on tietenkin toinen). Toiseksi, teollisten metropolien 

omaleimaiset kaupunginosat ovat syntyneet kaupungin laajentumisen ja 

siirtolaisuuden vaikutuksista, ja niillä on usein etninen tai rodullinen leima. 

Helsingin tilanteessa tällaisten syntyminen ei ole todennäköistä eikä tarpeel-

listakaan. 

Minun mielestäni Helsingille luonteva tapa synnyttää omaleimaisia alueita 

vie kohti monikeskuksisen seudun mallia, jossa on useita myös taloudelli-

sesti vahvoja ja vanhan kantakaupungin kanssa kilpailevia erikoistuneita 

keskuksia. Tyypillinen muoto on moottoritien varteen rakentuva ”käytävä”, 

esimerkkinä vaikkapa Bostonin Route 128. Helsingissä Pitäjänmäki on tällai-

nen erikoistuva keskus; seudulla taas Kehä III alkaa saada kehityskäytävän 

piirteitä.
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Yleiskaava 2002 sekä ajaa monikeskuksisen seudun ajatusta että epäilee 

sitä. Ongelmasta ei päästä toteamalla että onhan Käpylä tai Munkkivuori tai 

jokin muu kaupunginosa omaleimainen. Toki, mutta ne ovat omaleimaisia 

lähiöitä, useissa oleellisissa palveluissa keskustasta riippuvaisia. Ja edelleen, 

jos hyväksytään tämä riippuvaisuus, kaupunkisuunnittelijoiden ajatus koko 

Helsingin alueen laadullisesta muuttamisesta lähiöistä omaleimaisiksi kau-

punginosiksi kuivuu kokoon, ja jäljelle jää pelkästään halu saada ”eheyttämi-

sen” nimissä rakentaa lisää lähes mille tahansa tyhjälle maapalalle.

***

Tämä lyhyt tarkastelu paljastaa kaksi seikkaa. Ensiksi, tilallisena käsitteenä 

”metropoli” viittaa lähinnä 1800-luvun teollisiin metropoleihin. Suunnittelijat 

eivät kuitenkaan osoita, miten 1800-luvun kaupunkirakenne on mahdollista 

toteuttaa 2000-luvun yhteiskunnassa. Toiseksi, Helsingin kaupunkisuun-

nittelijoiden epäselvä suhtautuminen Helsingin seutuun ja haluttomuus 

käsitellä kriittisesti kieltämättä hankalaa Helsingin kuntarajan kysymystä 

johtaa sisäiseen ristiriitaisuuteen suhteessa skenaarioon monikeskuksisesta 

kaupunkiseudusta. 

Metropoli kulttuurisena käsitteenä

Kulttuurisena käsitteenä ”metropoli” liittyy määritelmällisesti moderniin. 

Metropoli on yhtä kuin moderni suurkaupunki. Taina Rajanti kirjassaan 

Kaupunki on ihmisen koti (1999) tekee tämän selväksi: modernin suur-

kaupungin ja klassisesta Kreikasta periytyvän kaupungin, kaupunkivaltion 

eli poliksen, välillä on katkos. Moderni kaupunki on tekninen projekti siinä 

missä klassinen kaupunki oli ihmisyhteisö, sen tavat, säännöt ja merkityk-

set. Moderni kaupunkisuunnittelu – jonka perinteessä niin Helsingin Yleis-

kaava kuin sen kritiikit elävät – on kaupungin fyysistämisen, konkretisoinnin 

ja visualisoinnin toimija. Kulttuurisessa mielessä on siis ”rehellistä” ottaa 

metropoli modernin yleiskaavasuunnittelun iskusanaksi. Oletettavasti suun-

nittelijoiden mielissä ovat olleet Berlinerluft ja pariisilaisnäkymät – suurten 

eurooppalaisten metropolien myönteisiksi ajatellut piirteet ja tulkinnat, 

suurkaupungin moneus, mahdollisuudet, suvaitsevaisuus, kutsuva humu 

ja silmää vilkuttavat valot. He arvelevat ihmisten haluavan ”suurkaupungin 

vilinään, sen monikerroksiseen ja –kulttuuriseen maailmaan ja sinne, missä 

uudet ajatukset kohtaavat.” (Helsingin… 2001, 8) Myös perieurooppalainen ja 

– moderni uudelleensyntymisen idea elää vahvana: ”Uusien kaupunginosien 
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ja alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtana tulee olla kaupun-

kirenessanssi...” (ibid., 56)  

Suunnittelun välineinä nämä tulkinnat ovat kuitenkin ongelmallisia. Käsillä 

ovat Tulenkantajien tai nykyturistien nostalgiset käsitykset, joista poliittisen 

talouden realiteetit on karistettu pois. Sana ”metropoli” maistuu hyvältä, ai-

nakin monien helsinkiläisten koulutettujen keskusta-asujien suussa, mutta 

suunnittelun konseptina, välineenä tai edes niin sanottuna visiona se on 

silkkoa. Yleiskaavan taustalla väikkyvä metropoli on ajassa etäisen kaupun-

kitodellisuuden subjektiivinen projektio. Se ei ole realistinen ja dynaaminen 

suunnittelun työkalu, toisin kuin esimerkiksi (tylsän ja tavanomaisen kuuloi-

nen) ajatus aluekeskuksista aikoinaan oli.

Yllä kritikoin ”metropolin” epäselvyyttä käsitteenä ja strategisena välineenä. 

Pääkysymyksen kyseenalaisuudesta riippumatta epäselvyys on vahinko, kos-

ka sanan taustalla olevissa pyrkimyksissä on paljon hyvää:

1) olevan kaupunkirakenteen tiivistäminen, 

  Helsingin ”re-urbanisaatio”

2) keskus-periferia tai keskusta-lähiöt –dualismin purkaminen

3) kaupunkikulttuurin ja kaupungissa elämisen arvostaminen

4) ajatukset suvaitsevasta ja monisärmäisestä kaupungista

Nämä järkevät linjaukset voisi ottaa esille sellaisenaan. Ne eivät tarvitse aja-

tusta ”metropolista” sateenvarjokseen.
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OSA II: 
LUOVA KAUPUNKI JA ERILAISTAVA SUUNNITTELU

Mitä siis ”metropolin” sijalle? Mitkä tilallisen ja kulttuurisen kaupunkisuunnit-

telun ideat olisivat parempia ja herkempiä? Mikä on tärkein kysymys juuri nyt?

Itse ajattelen, että aidosti monikansallisen kaupungin muotoutuminen on 

Helsingin seuraava suuri ja pitkäkestoinen kulttuurinen kysymys ja prosessi. 

Tilallinen kysymys on neitseellisen rakennusmaan loppuminen. Yleiskaava 

2002 kiertää ongelman. Se väittää että onhan maata – ja merestä voi täyttää 

lisää. Varmasti jonkin aikaa voi, mutta minusta olisi sekä kiinnostavampaa 

että realistisempaa ottaa jo nyt lähtökohdaksi se, että uutta neitseellistä 

maata ei enää rakenneta. Kaupungin kasvu ja kulttuurinen muutos ilman 

alueellista laajentumista on Helsingissä uusi tilanne, eräänlainen Gordionin 

solmu. Se johtaa suunnittelukäytännön ja laajemmin kaupunkia koskevan 

ajattelun uudistamiseen, minkä pitäisi olla suunnittelun kolmas pääidea. 

Ajatukset luovan kaupungin kulttuurisista resursseista ja kokemuksellises-

ta, kaupungin eroja jalostavasta suunnittelusta ovat muutamia uuden ajat-

telun suuntaviittoja.

Kysymys: Monikansallinen Helsinki

Maahanmuutto ja muut valtionrajat ylittävät vuorovaikutukset lisääntyvät. 

Muun Euroopan mukana Suomi joutuu ottamaan vastaan satoja tuhansia 

ellei miljoonia ihmisiä tulevina vuosikymmeninä. Helsinki on tämän väes-

töllisen vallankumouksen keskiö: viidessäkymmenessä vuodessa Helsingistä 

tulee aidosti transnationaalinen kaupunki, halusimme tai emme. Kaupunki 

ei ole tähän muutokseen juuri varautunut. Viime vuosien kansainvälistymis-

puheesta huolimatta helsinkiläiset edelleen katsovat sisäänpäin. Tila ja kult-

tuuri nivoutuvat tässä muutoksessa erottamattomasti yhteen.

Tilallinen strategia: 
Tiivistyvä kaupunki / kaupunki uutena luontona

Maankäytöllisesti tulevaisuuden epävarmuus liittyy siihen, missä määrin va-

kioksi olettamamme väestönkasvu johtaa Helsingin seudun rakennetun alu-

een laajentumiseen. Jos emme halua tukea ex-urbaania kasvua ympäri Uut-

tamaata – ja Virumaat – olevaa kaupunkia täytyy muuttaa ja tiivistää. Helsin-

gillä, jonka neitseellinen raakamaa on jo nyt lähes lopussa, on tiivistämiseen 

suurin paine ja parhaat taidolliset resurssit. Laajentumisen muuttaminen 
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tiivistymiseksi on kunnianhimoinen tavoite; kyseessä on virran kääntäminen. 

Paljon helpompaa on ottaa uutta maata käyttöön Kirkkonummelta tai keskel-

tä Kruunuvuorenselkää. Virran kääntäminen saattaa myös epäonnistua. 

Uusi suunnittelukäytäntö: 
Pirstoutuvan Helsingin uudet identiteettiytimet

Suunnittelijat ajattelevat pitkän tradition tukemina Helsinkiä kaupunkiob-

jektina, suunnittelun homogenisoituna kohteena. Väline monikansallisen ja 

fyysiseltä rakenteeltaan tiivistyvän Helsingin edistämiseksi on – kenties pa-

radoksaalisesti – homogenisoivan ja normittavan suunnittelun ja hallinnan 

purkaminen, erilaistava suunnittelu. Yhtä paljon ajatuksissa kuin todelli-

suudessa Helsingin täytyy antaa ”pirstoutua”. 

Pirstoutumiseen liittyy se, että kaikki uusi ei ole kaikkien mieleen. Tulevai-

suuden Helsinki on kiistojen ja ristiriitojen kaupunki, mutta täytyy muistaa 

että juuri kiistoissa kaupungin lihaa ja verta olevat ”toimijat” – asukkaat, 

yritykset, järjestöt, vierailijat – ovat etusijalla, mystifioidun kaupunkisub-

jektin asemesta. Kaupunkisuunnittelun tarve luultavasti lisääntyy tässä 

prosessissa, ja samalla sen luonne muuttuu. Myös suunnittelu erilaistuu ja 

erikoistuu. Sen täytyy keskittyä muotoilemaan alueiden ja kaupunginosien 

keskustelua uusien, spesifien ”identiteettiytimien” ympärille. Näistä ytimistä 

kokoontuu uusi, 2000-luvun arkeen juurtunut kaupungin ja seudun käsit-

teellistys ja selkäranka.
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Seudullisia keskuksia ja uusia identiteettiytimiä

Itsestään selvästi nykyinen keskusta on yksi seudun keskuksista myös tulevai-

suudessa. Nykyinen Helsingin politiikka on pitää se kaikkien mahdollisten toimin-

tojen keskuksena, siis ”eurooppalaisena” kaupunkikeskustana ”amerikkalaisen” 

erikoistuneen ytimen asemesta. Tehtävä on haastava. Se saattaisi yksinään olla 

Suuri Ajatus, jonka eteen tehdään töitä vielä vuonna 2100. 

Uutena ajatuksena Yleiskaava 2002 nostaa esiin Itä-Helsingin kehittämisen. 

Kulosaaren sillan itäpuolella asuu lähes puolet helsinkiläisistä, ja on varmasti 

mahdollista puhaltaa Itäkeskus aluekeskuksesta kansainvälisesti merkittäväksi 

koulutuksen ja liiketoiminnan keskittymäksi. Koska tienoo on asuntovaltaista, työ 

vaatii uusia osallistumisen kanavia. Itä-Helsingin laadullisesta muuttamisesta voi-

si hyvinkin tulla merkittävä strateginen hanke, jossa luodaan uusia suunnittelume-

netelmiä ja päädytään uusiin tuloksiin. 

Helsingin monet merenlahdet voisivat olla työkalu uusien identiteettiytimien 

muodostamiseksi. Salmisaaren, Jätkäsaaren ja Munkkisaaren kokonaisuus on 

painokas, ja jos suunnittelijat luopuisivat kantakaupungin vesitetyn jatkamisen 

tottumuksesta, siitä voisi tulla kantakaupungin veroinen moderni turismin, viih-

teen, urheilun, perinteen ja teknologian leimaama keskus. Kenties lopulta kaivattu 

”gateway” muuallekin kuin Tallinnaan.

Helsingin ja Espoon yhteinen korkean teknologian alue rakentuu Seurasaarenselän 

ympärille. Salmisaari, Pitäjänmäki, Espoon Keilalahti, Otaniemi, Tapiola-Westend 

uusine rantoineen ovat tämän kokonaisuuden osia. Myös Lauttasaari kuuluu tä-

hän ”teknorinkiin”. Ehkäpä Lauttasaarta kannattaisi ajatella teknoringin vihreänä 

jadehelmenä sen sijaan että pilataan sen laatua rannoille täytetyillä uudisalueilla. 

Jo rakennetun Lauttasaaren sisällä on paljon kulunutta ja uudistamista ja muutta-

mista kaipaavaa kaupunkia. Harva kaupunginosa voi olla museo.

Arabialla on designin, taiteen ja tietoverkkojen kautta kansainvälisiä tavoitteita ja 

myös realistisia mahdollisuuksia päästä niihin. Jos ajatellaan koko Vanhankau-

punginselän ympäristöä, silläkin on suuri seudullinen paino ja diversiteetti. Niin 

sanottu Tiede-taide –akseli on ohjelmallinen ja temaattinen ajatus, jonka lupaus on 

monilta osin lunastamatta.

Myös Vantaanjoki saattaisi olla hyvä identiteettiydin. Se halkoo lukuisia uudistusta 

odottavia lähiöitä ja nivoo yhteen niin seudun vanhinta historiaa kuin uusinta tur-

valaaksotodellisuutta.

Kallion ja Vallilan välinen laakso, jossa sijaitsee Pasilan konepaja, voisi olla reunan 

sijasta keskus. Sen luova kehittäminen voisi nostaa esille Kallion piileviä kulttuu-

risia ja taloudellisia voimia sekä poistaa Keski-Pasilaan ja Sörnäisten satamaan 

suunniteltavien asuinalueiden lähiösaarekkeen luonnetta.
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Identiteettiytimet ovat urbaanin sosiaalisen tilan tulkintoja. Ajatus on ottaa 

paikat sellaisinaan, omine toimijoineen, arvoineen ja ongelmineen. Suunnit-

telijat tuovat esiin muutospaineet (Lauttasaari osana ”teknorinkiä”) ja eh-

dottavat yhteisen kiinnostuksen paikallisen fokuksen ja teeman. Aloitetaan 

laaja osallistumisprosessi, jonka tavoitteena on synnyttää progressiivinen 

käsitys mahdollisuuksista, ja annetaan kunkin kaupunginosan tai uudelleen 

määritellyn ”keskuksen” tai ”ytimen” kehittyä omaan suuntaansa, omin vä-

linein. Ajatus on samansuuntainen kuin Gordonin ja Hirvosen (2000) esiin 

tuoma aluekuvauksiin perustuva suunnittelutyö. Erona se, että alueet ovat 

hallinnollisesti (kartalla) määriteltyjä kun taas uudet ytimet olisivat tavalla 

tai toisella havaittavia ja koettuja – kaupunkilaisille merkityksellisiä. Ne myös 

tähtäisivät populaarin kaupunkia koskevan ymmärryksen muuttamiseen, 

uusien potentiaalien avaamiseen olevasta. 

Tarttuuko luovuus kampusverkkoon?

Lopuksi haluan esittää näkökulman kulttuuris-kokemuksellisen suunnitte-

lun ja kaupunkitalouden kehittämisen suhteeseen. On jo vakiintunut aja-

tus, että vain luovuus ja siitä kumpuavat tuoteinnovaatiot takaavat pitkän 

tähtäimen taloudellisen menestyksen, oli kyseessä kaupunki, maa tai yritys. 

Paljosta puheesta huolimatta kaupunkisuunnittelu haparoi toimissaan luo-

vuuden edistämiseksi.

Helsingin seudun kehittämiseen on 1990-luvulta alkaen vaikuttanut kaksi 

tulkintaa luovuuden urbaanista kasvualustasta. Ranskalaisen kaupunki-

maantieteen traditiosta tulee käsite ”innovatiivinen miljöö” (Maillat 1996). 

Brittiläistä perua on puolestaan puhe ”luovasta kaupungista” (Bianchini 

1996; Hall 1998). Nämä tulkinnat ovat vaikuttaneet rinnan, mutta paikoin ne 

ovat myös keskenään ristiriidassa. Helsingin suuri vuosi Euroopan kulttuuri-

pääkaupunkina oli brittiläisen lähestymistavan hedelmä, mutta kehittämisen 

valtalinja tukeutuu edelleen teknisiä innovaatioita, tietointensiivisten yritys-

ten edellytyksiä ja talouskasvua painottavaan ranskalaiseen ajatteluun. Kol-

manneksi keskustelun (vaan ei vielä suunnittelun) suuntaajaksi on noussut 

Richard Florida yksinkertaisuudessaan houkuttelevine luovuusindekseineen 

(Florida 2002; Florida & Tinagli 2004), joita muut tutkijat, esim. Sharon Zu-

kin, ovat jo kritikoineet.



172 PANU LEHTOVUORI 173IDENTITEETTIYTIMET JA VAPAAT VYÖHYKKEET

Helsingin seudun osaamisen maankäyttöstrategian (Uudenmaan… 2001; 

Rönkä & al. 2004) kantavat ideat  ”kampusverkosta” ja ”osaamisväylästä” 

ovat nimenomaan innovatiivisen miljöön rakennuspuita. Osaamisen maan-

käyttöstrategia keskittyy oleviin, fyysisiin yliopistojen ja yritysten keskitty-

miin ja niitä yhdistäviin liikenneväyliin. ”Osaamiskeskittymä” määritellään 

maantieteellisesti rajatuksi. Se on ”alue tai vyöhyke, jolla yritysmaailma ja 

tiedeyhteisö tekevät keskinäistä ja toisiaan hyödyttävää yhteistyötä.” ”Kam-

pusalue” on puolestaan ”korkeakouluvetoisen osaamiskeskittymän fyysinen 

lähiympäristö.” (Rönkä & al. 2004, 8)

Satunnaiset tapaamiset, siis ihmiset ja heidän vuorovaikutuksensa, myönne-

tään innovaatioille oleellisiksi, mutta tapaamisten foorumi ei ole kaupunki. 

Osaamisen maankäyttöstrategiassa kohtaamispaikoiksi luetellaan suuret 

konferenssitilat, seminaaritilat ja muut kokous- ja tapaamistilat (Uuden-

maan… 2001, 22). Kaupunkikulttuurin tutkijan näkökulmasta tämä mää-

rittely on suppea. Missä ovat kahvilat ja puistot tai edes golfradat ja purjeh-

dusklubit? 

Laveammin luovuutta katsoo brittitutkija Peter Hall. Timo Cantellin mukaan 

Hall painottaa, että ”perinteisten teknologiakylien pystyttämisen aika on ohi. 

Nyt on syytä korostaa keskustoja, joissa urbaani elämä – ainakin Euroopassa 

– on vilkkaampaa kuin laitakaupunkien pelloille nousseissa lasi- ja betoni-

kolosseissa. Tärkeä keskustojen elävyyttä tukeva tekijä on Hallin mukaan 

mediamaailma, joka on perinteisesti sijainnut kaupunkien ytimissä, joissa 

suorat henkilökohtaiset kosketukset ovat hyvin merkittäviä. Media erilaisine 

sovelluksineen ja suhteineen on nimenomaan se sektori, joka jatkossa nostaa 

kaupungit uudella tavalla esille. Tässä siis Peter Hallin vastaus siihen, miten 

lähitulevaisuudessa luovuuskeskittymiä voidaan tuottaa. Samalla hän tulee 

korostaneeksi sosiaalisia verkostoja ja niiden merkitystä.” (Cantell 2001)

Myös suomalainen kokemus ja aineisto tukee kampusten ulkopuolisen kau-

pungin oleellista merkitystä sekä itse innovaatioiden syntyalustana että ha-

luttujen osaajien houkuttelijana. Vaikka Oulu on menestyvä kaupunki, Juha 

Kostiaisen mukaan Oulun osaajat muuttavat erittäin mielellään Helsinkiin. 

Vastaavasti Helsinki on indeksien perusteella kilpailukykyinen kaupunki, 

mutta eurooppalaisesta näkökulmasta se ei kuitenkaan aidosti houkuttele 

sen paremmin sijoituskohteena kuin asuinpaikkana. Sosiaalisen ja kulttuu-

risen ympäristön suhteellinen köyhyys selittää tämän ristiriidan.
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Vapaat vyöhykkeet – luovat ytimet

Luovuuden kehittämisen paradoksi on se, että tietoista politiikkaa voi kohdis-

taa vain toimijoihin ja toimintaan joka on jo olemassa ja tiedossa, kun taas 

luovuus nimenomaan viittaa ilmiöihin joista ei vielä ole aavistusta. Jos jota-

kin, luovan kaupungin kehittäminen on puutarhurin työtä, maan kultivointia. 

Luovan kaupungin maaperä ottaa vastaa vieraat ja oudot; se tarjoaa vapauden 

kyseenalaistaa ja yrittää. Suunnittelun huomio täytyy siirtää teknologiakylistä, 

kampusverkoista ja muista maantieteellisesti rajautuvista innovaatioympäris-

töistä kohti luovan epävarmaa, liikkuvaa sosiaalista tilaa. 

Myös taloudelliselta kannalta jo vakiintuneisiin suuriin toimijoihin keskittyvä 

strategia ei ole välttämättä toimivin. Kokonaan uudet yritykset, joilla on niuk-

ka alkupääoma, eivät hyödy politiikasta. Toisaalta yhteiskunta käyttää tekno-

puistoihin tukirahaa niin paljon, että vaikkapa vapaat tilapäiskäytöt saattavat 

synnyttää luovan miljöön halvemmalla (Lehtovuori, Bengs & Hentilä 2003, 54). 

Edelleen, teknispainotteinen innovaatiotyö unohtaa kokonaan muut luovan 

talouden alat. Sotaraudan ja Kainulaisen mukaan kulttuuriteollisuuden talo-

udellisesti merkittävät osat uusmedia, kulttuuriturismi ja tapahtumatuotanto. 

Nämä eivät lainkaan osu IT-vetoiseen innovaatiopolitiikkaan.

Helsinki on kulttuurisesti ”kova” kaupunki. Täältä ei ole helppo löytää eroja, 

toiseuden sijoja ja kulttuurisia taskuja, joissa syntyy jotain kokonaan uutta. 

Vaikka kampusverkko on tarpeen, yhtä oleellista olisi löytää kolmas tie epä-

määräisen luovuuspuheen ja näköalattoman teknologisiin innovaatioihin täh-

täävän työn rinnalle. Siinä tärkeitä kohteita ovat:

• kulttuuriset taskut maahanmuuttajille ja syntymässä oleville 

alakulttuureille (skene)

• atmosfääriltään erilaiset kaupunginosat (foorumi)

• aloitteleville yrityksille tarjottavat halvat tilat kiinnostavassa / 

haastavassa ympäristössä (hautomo)

Nämä elementit tuottavat laadulliset uudenlaisen kaupunkialueen ja mielen-

tilan, vapaan vyöhykkeen (The Shadow City 2004). Juuri nyt käsillä olevista 

kaupunkimuutoksen kohteista Pasilan konepaja sopisi hyvin tämän idean 

koekentäksi. Parhaimmillaan vapaa vyöhyke yhdistää asemansa vakiinnut-

taneen ”eliitin” näkökulmasta esitetyn kysymyksen siitä, miten tehdä kau-

pungista houkutteleva (turvallisuus, kulttuuri, verotus) ja uusien luovien 

toimijoiden näkökulmasta esitetyn kysymyksen siitä, miten luoda mahdolli-

suuksia kokonaan uusien ideoiden, ihmisten, yritysten ja kulttuurien synnyl-

le (halvat toimitilat kiinnostavassa ympäristössä). Tällainen yhdistelmä olisi 

uuden kaupunkisuunnittelun strateginen väline ja luova ydin.
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Teoriasta käytäntöön
Aija Staffansin haastattelu

HELKA:n puheenjohtaja, arkkitehti ja tutkija Aija Staffans on aktiivinen vai-

kuttaja pääkaupunkiseudulla asumisen ja yhdyskuntasuunnittelun kentillä. 

Hän on toiminut Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosastolla 1980-luvulta 

lähtien ja vuodesta 2004 myös puheenjohtajana Helsingin Kaupunginosayh-

distysten Liitossa HELKA:ssa. Lisäksi hänellä on oma asuntosuunnitteluun 

keskittynyt arkkitehtitoimisto. Tutkijanuran tähänastinen huipennus oli var-

masti valmistuminen tekniikan tohtoriksi talvella 2004 ja siihen johdattanut 

Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutus-

keskuksen Kaupunkisuunnittelun ja -tutkimuksen tutkijakoulu. Keskuste-

lua herättäneen väitöskirjan otsikko on ”Vaikuttavat asukkaat – vuorovai-

kutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haasteina.” Kirjan aihepiiri 

toi uusia tehtäviä  kaupunginosien kehittämisen areenalla ja HELKA:ssa. 

Staffans on myös KaKe-verkoston ohjausryhmän jäsen. 

Tammikuussa 2005 Samuli Lehtonen haastatteli Aijaa hänen Töölön toimis-

tossaan. Haastattelemassa oli mukana myös tutkija Jonna Kangasoja. Panu 

Lehtovuori oli ennen haastattelua mukana pohtimassa haastatteluteemoja. 

Haastattelussa puhutaan kaupunkikehittämisestä, kaupunginosien paikal-

lisuudesta sekä osallistumisen ja yhteistoiminnan haasteista unohtamatta 

Staffansin henkilöhistoriaa. 

SAMULI LEHTONEN
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Tutkijasta aktiiviseksi kehittäjäksi

Samuli Lehtonen: Kertoisitko aluksi taustastasi ja kiinnostuksen 
kohteistasi?

Aija Staffans: Valmistuin arkkitehdiksi vuonna 1984 ja olen ammatissani 

keskittynyt lähinnä asunto- että yhdyskuntasuunnitteluun, jotka molemmat 

olivat pääaineinani jo opiskeluaikana; elinympäristön laatu ja asumiskysy-

mykset kiinnostavat erityisesti. Oikeastaan kaikki tehtäväni 20 vuoden aika-

na ovat liittyneet näihin alueisiin. 

Kiinnostukseni osallistumisteemaan syntyi jo opiskeluaikana Teknillisessä 

korkeakoulussa. Heikki Kukkosen järjestämillä maaseutukursseilla kier-

rettiin ympäri Suomea ja pohdittiin mm. kylien täydennysrakentamista. 

Maaseudun suunnittelussa tulivat selkeästi esille sekä maanomistus että 

asukkaiden vahva ympäristösuhde. Taloudellisen näkökulman ja ihmisten 

ympäristökokemuksen yhdistäminen onkin yksi maankäytön suunnittelun 

suurimpia haasteita. Harjoitustöissä näitä näkökulmia pohdittiin, istuttiin 

tupien lattioilla, tehtiin pienoismalleja ja keskusteltiin. Se oli aika fundamen-

taali kokemus siitä, mikä merkitys vuorovaikutuksella on. Uskon vahvasti 

luottamukseen, joka syntyy ihmisten välillä, ja sitä kautta mahdollistuvaan 

ratkaisuun. 

Toisaalta myös asuntotuotannon tylsyys vaikutti kiinnostuksen heräämiseen. 

Aloitin opiskelut 1976, jota voi mielestäni pitää arkkitehtuurin aallonpohja-

na. Harjoitustyönä piti mm. valokuvata hyviä uusia suunnittelukohteita. 

Muistan miettineeni, että mitähän hyvää täältäkin pitäisi keksiä. Peruskysy-

mys on, kuinka tällaisessa arkkitehtuurimaassa, jonka julkiset rakennukset 

niittävät mainetta, asumisen vaihtoehdot ovat näin yksitoikkoiset. Meillä 

olisi hyvät lähtökohdat saavuttaa jotain aivan erityistä, mutta nyt on sullottu 

kansa näihin elementtitaloihin ja ihmetellään, mitä tehtäisiin rakentamisen 

laadulle. Koen arkkitehdin työn myös palveluammattina, jossa luodaan hy-

vinvointia ja viihtyisyyttä; eli tällaisesta aika idealistisesta lähtökohdasta olen 

tähän ammattiin lähtenyt.

S: Entä jos ajatellaan työuraasi. Nykyinen työkenttäsi muotoutuu ilmei-
sesti kaupunkeja ja erityisesti Helsingin seutua koskevien kysymysten 
ympärille?

A: En ole tällä hetkellä tekemisissä maaseudun maankäytön kanssa, mutta 

se oli osa kehitystarinaa. Olen itse ollut aina kaupunkiasuja. Alun perin olen 
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Hämeenlinnasta, minkä vuoksi tunnen suomalaisen pikkukaupunkiperin-

teen voiman. Mielikuvissani Helsinkikin kuuluu siihen jatkumoon, ja ehkä 

sen vuoksi nykyinen metropolipuhe ei niin innosta. Vahvuuksinamme voisi 

korostaa jotakin aivan muuta kuin suurkaupunkimeininkiä.

Yhtenä työsarkana on ollut oma arkkitehtitoimisto, jossa teemme asunto-

suunnittelua. Ratkaiseva kokemus oli vuosi 1993, kun Pihlajiston asuk-

kaat olivat saaneet rahaa arkkitehdin palkkaamiseen ympäristöministeriön 

Remontti-ohjelmasta ja Helsingin kaupungilta. Saimme toimeksiannon ja 

pidimme Pihlajistossa suunnitteluasemaa yhdessä Anneli Paloniemen, Mar-

ketta Kytän ja Maarit Wiikin kanssa. Pihlajisto edustaa ammattilaistenkin 

mielessä huipentumaa pikakaavoituksesta, välinpitämättömästä ympäristön 

käsittelystä ja heikosta asuntotuotannosta. Alueellinen ajattelutapani sai 

vauhtia Pihlajistosta. Siellä tuli vahvasti esille se, kuinka huonosti kaupun-

gin hallinto tunnistaa kaupunginosat. Tavallaan tuli sellainen alue- kontra 

sektoriajattelu, kun asukkaat jäsensivät asiaa aivan eri tavalla. Pihlajisto oli 

eräänlainen avainkokemus, joka oli poikasena väitöskirjankin synnylle.

S: Kertoisitko miten väitöskirjaprojektisi tuli ajankohtaiseksi?

A: Pihlajistosta jäivät askarruttaman tietyt kysymykset. 1990-luvun lopulla 

Pihlajiston jälkeen kiersin paljon luennoimassa ja sen jälkeen tuli tarve pääs-

tä ajatuksissa uusille tasoille. YTK:n Kaupunkisuunnittelun ja –tutkimuksen 

tutkijakoulu osui minulle tähän saumaan. Siitä tuli viiden vuoden inten-

siivinen jakso, jolloin jatkoin alueesta ja asukkaista lähtevää näkökulmaa. 

Halusin työhön vahvan empiirisen osan. Helsingissä oli yleiskaavatyö kuu-

mimmassa lähtövaiheessaan ja Maunulan tapaus tuli Hannu Kurjen kautta 

tutuksi. Toimintatutkimuksellinen ote oli minulle läheinen, koska sillä taval-

la olen oikeastaan koko ajan tehnyt töitä.

S: Edellä tuli esiin erilaisia roolejasi, ainakin tutkijan, aktivistin ja suun-
nittelijan roolit. Miten nämä eri näkökulmat näkyvät työssäsi vai ovatko 
ne erillisiä rooleja lainkaan?

A: Ne eivät ole erillisiä vaan ruokkivat toinen toisiaan. En olisi esimerkiksi 

HELKA:n puheenjohtajuutta uskaltanut ottaa, ellen näkisi siinä mahdolli-

suutta hyödyntää, mitä olen ammatissani oppinut. Toisaalta saan samalla 

lisää käytännön kokemusta ja osaamista akateemiseen työhön. Ajankäytölli-

sesti se on tietysti ongelma ja aktiivinen suunnittelijan rooli onkin jäänyt. 
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Katsottaessa esimerkiksi korkeakoulun tehtävää, siihen liittyvää kehittäjän 

tai yhteiskunnallisen keskustelijan rooleja ja niiden suhdetta HELKA:n työ-

hön, en näe tutkijan ja HELKA:n puheenjohtajan rooleja ollenkaan ristirii-

taisena. Päinvastoin ensimmäisen vuoden jälkeen tuntuu, että synergiaetu 

on kummankin tehtävän kannalta merkittävä. Mutta kyllä aina, kun menen 

luennoimaan tai vaikkapa paneelikeskusteluun, niin tarkistan, onko minut 

kutsuttu HELKA:n puheenjohtajana vai korkeakoulun edustajana. Sen ver-

ran rooli vaikuttaa.

HELKA välittäjänä

S: Miltä valintasi HELKA:n  puheenjohtajaksi ja uusi työkenttä on 
tuntunut? 

A: Se oli väitöskirjan jälkeen oikeastaan aika luontevaa. Olimme arkkiteh-

tiosastolla Heli Rantasen kanssa vuodesta 1997 tehneet HELKA:n kanssa 

yhteistyötä Kotikatu-hankkeessa. Ennen sitä en HELKA:sta juuri tiennyt. Ko-

tikadun kaupunginosaportaalien, Pihlajiston suunnitteluaseman ja väitöskir-

japrosessin jälkeen tehtävä on ollut luonteva ja mieluisakin. Väitöskirjassa olin 

tavallaan valinnut näkökulman kaupunkiin, johon HELKA:n puheenjohtajuus 

sopi hyvin. 

HELKA:an kohdistuu suuria haasteita niin kaupungin suunnalta kuin jäsen-

yhdistyksistä. Kun kaupunki tarvitsee asukasnäkökulmaa, otetaan yhteys 

HELKA:an. Mutta kun keskustelukumppanina on suuren kaupungin suuri 

hallinto ja meitä on käytännössä vain muutama ihminen, niin kyllä pelkästään 

eri työryhmiin osallistuminen vie paljon aikaa. Toisaalta on tärkeää, että HEL-

KA saa niihin edustajansa.  Kaipaisin kyllä kaupungilta vahvempaa strategista 

linjausta kaupunginosien ja paikallisen näkökulman puolesta. Se motivoisi ja 

selkiinnyttäisi myös HELKA:n asemaa. 

S: Miten HELKA nähdään kaupunginosatasolla?

A: HELKA täytti viime vuonna 40 vuotta ja se on perustettu alun perin vii-

den kaupunginosan yhteiseksi organisaatioksi. Nyt jäsenyhdistyksiä on 64 

ja niiden toiminta kattaa melkoisen osan Helsinkiä. HELKA:n välittäjän rooli 

kaupungin hallinnon ja paikallisten kysymysten välillä on ilmeinen. Toimin-

nassa paikallisuus on äärimmäisen tärkeää. Käymme hallituksessa usein 

periaatteellista keskustelua siitä, minkä tyyppisiin asioihin otamme kantaa 

ja kuinka yksityiskohtaisella tasolla, eli mietitimme sitä, kuinka paljon jokin 

asia on paikallisten yhdistysten asia, tai mikä laajempi merkitys kysymyksel-
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lä on. Asukkaiden hyvinvointi ja elinympäristöstä huolehtiminen ovat HEL-

KA:n perustehtäviä, ja niitä HELKA omalla toiminnallaan pyrkii edistämään. 

HELKA:n tehtävä on myös tukea aktiivista kansalaisuutta.

Viestinnälliset haasteet ovat valtavat. Kaupunginosissa kaivataan myös 

asiantuntija-apua esimerkiksi lausuntoasioissa. Lisäksi annamme ATK-tu-

kea kotisivujen tekemiseen, joka on valtavasti kasvanut eri puolilla. Kaupun-

ginosaportaaleja on rakennettu kohta 8 vuotta ja viimeisin askel on uuden 

julkaisujärjestelmän käyttöönotto kevään aikana. Tietotekniikka tarjoaa hy-

vän mahdollisuuden tiedon kululle. Kun suuressa kaupungissa tämä puoli 

organisoidaan hyvin, on siinä suuri potentiaali. 

Toimistolla on nyt kaksi ihmistä. HELKA:lla on myös käynnissä monta eril-

lisrahoituksella toimivaa projektia, joiden parissa työskentelevät henkilöt 

ovat arvokas lisäresurssi. Lisäksi meillä on hallitus, jonka puheenjohtajana 

toimin. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja on varsin keskus-

televa. Työskentelemme myös pienemmissä valmisteluryhmissä esimerkiksi 

kaupunkisuunnittelu- ja viestintäasioissa. HELKA:n 64 kaupunginosaa ja-

kautuu myös seitsemään suurpiiriin, jotka kokoontuvat keskimäärin kerran 

vuodessa. Sanana suurpiiri kuulostaa byrokraattiselta, mutta se voisi kui-

tenkin olla kehityskelpoinen yksikkö esimerkiksi seutukeskustelussa. Myös 

eräät kansainväliset esimerkit tukevat tämän kokoista alueellisuutta.  Tein 

syksyllä viimeisen jatko-opintoihin liittyvän opinnäytetyön ”Innovatiiviset 

alueet ja oppiva kaupunkisuunnittelu”, jossa tarkastelin Vancouverin ja Köö-

penhaminan kaupunkikehitystä. Sen valossa HELKA:n perusjäsenyhdistys 

on aika pieni yksikkö. Mutta vähintään suurpiirin tasoiseen paikallisuuteen 

meidänkin pitäisi pääkaupunkiseudun hallinnollisessa toiminnassa päästä. 

Ko. kaupungeissa, jotka ovat suurin piirtein Helsingin kokoisia, on hallin-

tomallia kehitetty 15:n (Kööpenhamina) ja 23:n (Vancouver) kaupunginosan 

tasolla.

S: Onko HELKA:n toiminnassa juuri nyt tiettyjä kuumia pisteitä tai konk-
reettisia teemoja joihin keskitytään?

A: Kyllä kaupunkisuunnittelu on sellainen riippumatta siitä, kuka siellä 

on puheenjohtajana. Se saa ihmiset liikkeelle. Täydennysrakentaminen on 

ehdottomasti tämän hetken teema. Toisaalta keskeistä on myös kaupun-

ginosien omaleimaisuuden tukeminen, mikä on kirjattu yleiskaavaankin. 

Pohdimme sitä, miten täydennysrakentaminen sopii jonkin tietyn alueen 

perinteeseen. Liikennekysymykset, joukkoliikenne ja sen palvelutaso, ovat 
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yksi keskeinen teema, kuten myös peruspalveluihin liittyvät asiat. Kansain-

välisen rakennusperintöpäivän myötä viherrakentaminen ja puistot ovat tänä 

vuonna erityisteemana. HELKA järjestää syksyllä seminaarin rakentamisen 

ja viherrakentamisen suhteesta, ja yritämme sitä ennen kerätä paikkatietoa 

eri puolilta kaupunkia aiheen tiimoilta. HELKA:n toimintaan heijastuu myös 

aika suoraan kaikki se keskustelu, jota kaupungin tulevaisuudesta käydään 

lehtien palstoilla. 

Ainutlaatuiset alueet

S: Väitöskirjasi yhtenä tapaustutkimuksen kohteena oli Lauttasaari. 
Miten näet, onko Lauttasaari ainutkertainen Suomessa, vai onko mieles-
täsi samanvoimaiselle vastatiedon muodostumiselle potentiaaleja myös 
muilla alueilla?

A: Alueen ainutlaatuisuus ja vastatiedon synty ovat kaksi eri asiaa. Ainutlaa-

tuisia, vahvan identiteetin omaavia alueita meillä on vaikka kuinka paljon. 

Se, syntyykö jonkin kysymyksen ympärillä kilpailua asiantuntijuudesta ja 

tiedosta, eli sitä, mitä väitöskirjassani nimitän vastatiedoksi, on eri asia. 

Kaiken kaikkiaan vuorovaikutus ja tiedonrakennus, joihin myös vastatieto ja 

innovatiivisuuskin kytkeytyvät, ovat mielestäni syvästi kulttuurisia asioita. 

Tarkoitan tällä poliittista kulttuuria, joka on meillä vahvasti edustuksellinen, 

ja tarkoitan myös kansalaisten yleistä suhtautumista asiantuntijuuteen. 

Toisaalta meillä kunnioitetaan asiantuntijoita, mutta toisaalta viisveisataan: 

”antaa herrojen hääriä”. Suomalainen ei ole mielestäni millään tavalla kon-

fliktihakuinen vaan pikemminkin vetäytyvä. Se, että lähdettäisiin barrika-

deille ja keskusteltaisiin kiivaasti, on epätavallista. Meillä porukat jakautuvat 

ja välttävät kohtaamista. Tämän on todennut muun muassa Charles Landry 

analysoidessaan Helsingin luovuutta. Kimmo Katajalan kirja ”Suomalainen 

kapina. Talonpoikaislevottomuudet ja poliittisen kulttuurin muutos Ruotsin 

ajalla” on myös yksi kuvaus tästä asiasta. Katajala on analysoinut, miten 

suomalaiset ovat eri hallitsijoiden aikana mikrotasolla selviytyneet. Esimer-

kiksi näennäinen tyhmäksi heittäytyminen on joissakin tilanteissa ollut 

hyvä strategia. On kehitetty omia kulttuurisia keinoja selviytyä. Sumplittu. 

Tällaiset syvät kulttuuriset virrat liittyvät kertakaikkisen oleellisesti vuoro-

vaikutukseen ja myös siihen, miten asiantuntijuutta haastetaan: eli syntyykö 

vastatietoa, tai koetaanko siihen ylipäätään mitään tarvetta.
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S: Entä mikä on niiden heikompien kaupunginosien tilanne, joilla ei ole 
esimerkiksi Lauttasaaren  resursseja? 

A: Tietysti niin suunnittelussa kuin laajemminkin koko hallinnossa tulee 

huolehtia kaikista alueista, myös vähäosaisista. Nurkan takana vaanii kui-

tenkin holhousmentaliteetti ja siihen liittyvät kysymykset asiantuntijavallasta 

ja virkavallasta. Kaikkein tärkeintä onkin sen vuoksi se, että kaupunkilaisia 

kannustetaan aktiiviseen toimintaan. Jokaiselta alueelta löytyy resurssihen-

kilöitä, joiden toimintaa pitää tukea. Heidän avullaan hallinto ja päätöksente-

ko voivat päästä lähemmäksi asukkaita ja paikallisia kysymyksiä. Esimerkik-

si koulutus-, työttömyys- tai minkä hyvänsä lukujen perusteella Pihlajiston 

pitäisi olla kaikkein vähiten aktiivinen alue. Eikä Maunulakaan ole sosiaali-

indikaattoreiden perusteella mikään vahva alue. Silti niissä ollaan aktiivisia 

ja osallistutaan. Kyse on pitkälti kansalaiskäsityksestä, eli siitä, miten meillä 

ajatellaan, onko kansalainen ylipäätään ajatteleva yksilö, jolla on oikeus vai-

kuttaa muutenkin kuin äänestämällä. 

Tampereen kunnallisoikeuden professori Aimo Ryynänen ja Juhani Num-

mela sisäasiainministeriöstä ovat analysoineet demokratiaamme hyvin 

kiinnostavasti. Samaa jatkaa oikeusministeriössä Seppo Niemelä kansa-

laisvaikuttamisen ohjelmajohtajana. Kyllä he ovat tuoneet esiin, että meil-

lä on tällä tasolla kritiikin paikka demokratiassamme. Koskaan emme saa 

kaikkia osallistumaan, vain tietty prosentti osallistuu, mutta antaako osal-

listumattomuus oikeuden vähätellä osallistuvien mielipiteitä. Jyrki Lohelle, 

joka väitöskirjani valmistelun aikaan oli kaupunkisuunnittelulautakunnan 

puheenjohtaja, tehtiin yleiskaavaa koskeva kysymys eräässä seminaarissa. 

Yleisöstä nousi joku ylös ja kysyi ”sanokaa nyt, paljonko on paljon”, kun 

Lohi oli juuri esitellyt pajoihin osallistuneiden pieniä prosenttilukuja. Lohi 

vastasi, että ”425 000 on paljon”. Sehän tarkoittaa, että ei silloin kenenkään 

kannata osallistua yhtään mihinkään. Se on karu vastaus meidän edustuk-

selliselta demokratialtamme kansalaisosallistumiseen. Eli, kääntäisin tämän 

kysytyn kysymyksen toisinpäin: meidän tulee tukea kaikkea osallistumista 

ja kehittää monipuolisia systeemejä sekä kunnioittaa kansalaisia ja heidän 

mielipidettään. Opportunisteja, nihilistejä ja oman edun tavoittelijoita on niin 

aktivisteissa, poliitikoissa kuin virkamiehissä – meissä kaikissa. Kuka mitä-

kin asiaa ajaa, on sitten yhteisesti arvioitava. Vaihtoehtona on ”käytämme 

valtaa puolestanne”.
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Media ja internet
Jonna Kangasoja: Kerroit aiemmin erilaisista selviytymiskeinoista. Mitkä 
keinot ovat mielestäsi tämän päivän ’sumplinnassa’ keskeisiä? 

A: Joku sanoi, että kabinettisuunnitteluahan on aina tehty ja kansalais-

mielipiteen yli kävelty, että ei tässä ole mitään uutta. Yksi ero on kuitenkin 

siinä, että median merkitys on selvästi kasvanut. Esimerkiksi Lauttasaaren 

yleiskaavatyöryhmässä esitetty lause Helsingin Sanomien merkityksestä, ”ih-

misille juttu on tosi, kun se on Hesarissa, mutta poliitikoille se on tosi, kun 

he pelkäävät sen tulevan Hesariin”, oli mielestäni osuva. Toinen merkittävä 

asia on kansalaisten jatkuva tiedon ja osaamisen lisääntyminen, ja sitä myö-

tä lisääntyvät myös vaatimukset. Kansalaisvaikuttamisen keinot lisääntyvät 

koko ajan koulutustason ja median vahvistuessa.

S: Helsingin Sanomien vaikutus on varsin merkittävä, mutta onko tällä 
hetkellä sellaista mediaa joka toisi toista näkökulmaa esiin?

A: Helsingissä käydään nyt paikallislehtien markkinakilpailua aivan selväs-

ti. Helsingin Sanomat on pääkirjoituksissaan tukenut Helsingin kaupunkia 

kaikissa kaupungille tärkeissä asioissa; kaupunkisuunnitteluesimerkkeinä 

tästä vaikkapa länsimetro, Vuosaaren satama ja Töölönlahti.  Vaikka kritiikki 

ei ole itseisarvo, olen kaivannut valtalehdeltämme kriittisempää tarkastelua. 

Seuraan mielenkiinnolla Helsingin Uutisia, joka selvästi tavoittelee uutta 

asemaa Helsingin paikallisuutisoijana. Toimituksellinen ero HS:iin on selvä. 

Lukekaapa Helsingin Uutisten otsikointia ja miettikää, voisiko se olla HS:n 

otsikkona. Tämä asetelma lisää varmasti mielenkiintoa paikallisiin asioihin.

J: Miten paikallinen ja valtamedian julkisuus eroavat toisistaan? Onko 
rajattua ryhmää kiinnostava nettikeskustelu julkisuutta lainkaan vai 
onko keskustelu käytävä valtamedian tasolla silloin kun halutaan vai-
kuttaa päätöksentekoon?

A: Median valintaan vaikuttaa ilmeisen selvästi se, miten suuri ristiriita pai-

kallisen näkemyksen ja kaupungin yleisen, poliittisesti määritellyn linjan 

välillä vallitsee. Jos pyrkimykset ovat samansuuntaiset, ei median merkitys 

ole kovinkaan suuri. Vuorovaikutus hoituu virallisten osallistumiskanavien 

kautta. Mutta ristiriitatilanteessa se ei riitä, vaan asian poliittisen linjauksen 

muuttaminen vaatii huomattavasti enemmän mediajulkisuutta. Tämä ero 

tuli selväksi Maunulan ja Lauttasaaren tapauksissa väitöskirjassani.

Mutta onko netti potentiaalinen iso media? Mielenkiintoista on Sukellus.fi:n, 

poliisin ja ulkoministeriön sivujen (ja toiminnan) vertailu Aasian katastrofis-
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sa. Sukellus.fi:n ylläpitäjät toivoivat, että viranomaiset olisivat jossakin vai-

heessa tulleet avuksi tai jopa ottaneet sivuston hoitoonsa, mutta näin ei kos-

kaan käynyt. Viralliset kanavat ja kansalaisten kanavat pysyivät koko proses-

sin ajan erillään.  Olisimme paljon vahvempia, jos tällainen yhteistyö toimisi. 

Sama näkyy projektitoiminnassa: on kansalaisjärjestöhankkeita, hallinnon 

hankkeita ja kolmantena vielä yrityshankkeita. Nämä erilaiset toimintatavat, 

esimerkiksi vapaaehtoinen kansalaistyö ja virkatyö, pitäisi saada vuorovaiku-

tukseen – se olisi innovatiivista ja myös tehokasta. Netin potentiaalia ei siis 

voi tarkastella irrallaan sen ylläpidon taustalla olevista toimintamalleista.

J: Sukeltajien tapauksessa nettitiedottaminen virisi nopeasti akuutin 
tilanteen tarpeisiin. Voiko tällaista toimintaa mielestäsi suunnitella tai 
organisoida etukäteen, vai onko netissä tapahtuva toiminta luonteeltaan 
sellaista, että foorumitkin syntyvät itseorganisoituvasti aina kulloiseen-
kin tarpeeseen?

A: Aivan, netti tarjoaa itseorganisoitumiselle tehokkaan väylän, mutta joskus 

saattaisi olla tarpeen siirtää näin syntyneitä ideoita, toimintatapoja tai tietoa 

hallinnon puolelle. Hallintoa sitovat tietysti erilailla mm. julkisuusmäärä-

ykset ja salassapitovelvollisuudet, mutta on myös paljon ylimääräistä jäyk-

kyyttä. Tämä on tullut esille myös kaupunginosien kotisivujen julkaisussa; 

kaupunki on rahoittanut Kotikatu-hanketta hyvin ja on kiinnostunut siitä, 

mutta miten me saisimme sen paremmin integroiduksi kaupungin omaan 

viestintään? Yksi haasteistamme on rakentaa siltaa epävirallisen ja virallisen 

välille. Yritämme välittää sektorihallinnosta relevantin tiedon paikalliselle ta-

solle ja toisaalta paikallista tietoa hallintoon. Tämä on työlästä.

S: Mikä on kaupunginosien nettisivujen merkitys kaupunginosille ja 
kaupungille?

A: Näen sen erittäin hyvänä tiedotuskanavana, jolla on mahdollisuus kehittyä 

myös todelliseksi vuorovaikutuskanavaksi. Ainakin tiedon liikkuminen kahteen 

suuntaan, niin teknisesti kuin hallinnollisesti, pitää saada toimimaan. Kehittyy-

kö siitä vuorovaikutusväline, on sitten seuraava ja paljon laajempi kysymys.

J: Miten asukkaiden tuottamalle paikalliselle tiedolle nyt tapahtuu kau-
pungin sisällä? Tarvitaanko mielestäsi uusia työrooleja tai vastuunjaon 
järjestelyjä, että asukkaiden tieto jäsentyisi käyttökelpoiseksi osaksi 
virkamiestyötä ja päätöksentekoa?

A: Ilman muuta tämä pitäisi jotenkin organisoida. Ei jokainen kaupunkisuun-

nitteluviraston suunnittelija voi seurata kaikkia keskusteluja. Viittaan jälleen 
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Vancouveriin. Siellä osa viranhaltijoista, noin 200 henkeä, on viime vuosina 

toiminut kaupunginosia palvelevien alueryhmien jäseninä (Neighbourhood In-

tegrated Service Teams NIST). Mukana ryhmissä on myös kansalaisjärjestöjen 

edustajia ja muita paikallisia toimijoita. Ryhmien tehtävänä on nimenomaan 

tarkastella palveluita alueen asukkaiden näkökulmasta ja koordinoida eri osa-

puolten toimintaa. Toimintatapa on myös kansainvälisesti huomattu ja palkit-

tu innovatiivisuudestaan. Jotakin tällaista meilläkin tarvitaan.  

Helsingin lähiöprojektissa on ollut alueryhmiä, mutta en tarkalleen tiedä, 

miten ne tällä hetkellä toimivat. Muista alueellisista organisaatioista tulevat 

mieleeni huolto- ja pysäköintiyhtiöt, mutta niiden toimiala on varsin rajattu. 

Tässä suhteessa Arabianrannassa on käynnissä aika ainutlaatuinen kehittä-

misyhtiö, jossa kaupunki on ollut primus motor. Yleisesti ottaen alueajattelu 

on kuitenkin Helsingin organisaatiostrategiassa epäsuosiossa. Linja on ollut 

pikemminkin keskittävä; yksiköitä on suurennettu tai keskitetty. Viime vuo-

sina netillä on yritetty vastata paikallisuuden haasteeseen, mutta se ei riitä 

ilman jonkinlaista hallinnollis-organisatorista vastetta suhteessa kaupungin-

osiin. Pelkästään netillä nämä asiat eivät ratkea.

J: Minkä prosessin kautta tämä kehitys mielestäsi etenee?

A: Netin hyödyntäminen etenee, mutta hitaasti. Muun muassa rakennusvi-

rasto miettii parhaillaan asiakkuuksien ja palvelujärjestelmien hoitamista 

netin avulla. Sen integroiminen kaupunginosasivujen uuteen julkaisujär-

jestelmään avaa uusia mahdollisuuksia. Mittausosastolla on myös kehitetty 

nettipohjaisia karttaliittymiä ja siinä on HELKA:an oltu yhteydessä. Tiettyjä 

hankkeita on siis olemassa, joissa mennään oikeaan suuntaan. Tietysti on-

gelmana on se, että jos rakennusvirasto kehittää tuota, mittausosasto toista 

ja liikuntavirasto kolmatta, niin tulos ei ole kovin linjakas tai tehokas. Sama 

koskee laajemminkin eri virastojen vuorovaikutuskäytäntöjä.  Esimerkiksi 

samankaltaisia, maankäytön pitkän aikavälin suunnitteluun liittyviä osallis-

tumisprosesseja järjestettiin Helsingissä muutaman vuoden aikana vaikka 

kuinka monta; YTV:n tulevaisuusverstaissa, paikallisagendassa, seutuvi-

siossa, maakuntakaavassa ja yleiskaavassa. Tämä syö niin kansalaisten 

motivaatiota, kuin median kiinnostusta asioihin. Tästä syystä olisikin huo-

mattavasti tehokkaampaa kehittää joitakin jatkuvia, asioita yhteen sovittavia 

käytäntöjä hallinnointiin. Aluefoorumit ja kaupunginosaportaalit ovat yksi 

mahdollisuus, samoin edellä mainitsemani alueelliset yhteistyöryhmät. 
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Kaupungin rooli kehittämistyössä

S: Maunulan ja Lauttasaaren toimintaa olet kuvaillut toimijalähtöiseksi. 
Voiko kimmoke aktiiviseen kaupunginosatoimintaan tulla kaupungilta, 
ja mikä on kaupunkilähtöisen kehittämistoiminnan rooli?

A: Tässäkin mielessä Kööpenhaminan ja Vancouverin esimerkit ovat mielen-

kiintoisia. Molemmissa on kaupunkilaiset kytketty kaupungin kehittämiseen 

ja huolehdittu siitä, että työ vastaa asukkaiden näkemyksiä ja arvostuksia. 

Kööpenhaminassa on tehty tutkimuksia siitä, millaista asuinympäristöä, 

millaisia asumismuotoja ja elämäntapoja kööpenhaminalaiset arvostavat. 

Kaupunkisuunnittelua kehitetään sen perusteella. Meillä olisi muun mu-

assa hyvä selvittää, kenelle tiivistä ja matalaa suunnitellaan. Epäilen, että 

tiivismatala ei ole vastaus pientalokysyntään, vaan se on hyvä vaihtoehto 

kerrostaloasumiselle. Perheelle, joka haluaa pientaloon, tiivismatala ei ole se 

ratkaisu.

Vancouverissa liikkeelle lähdettiin noin 10 vuotta sitten. Valtuusto hyväksyi 

vuonna 1995 City Planin kaupungin strategiseksi tulevaisuustyökaluksi. 

Suunnitelma käsitteli sekä keskustan kehittämistä että kaupunginosia, ja 

sen valmisteluun osallistui tuhansia asukkaita.  Sen jälkeen on vähitellen 

laadittu Community Visions -nimiset asiakirjat eri kaupunginosiin. Meillä 

tämä sopisi hyvin yleiskaavatyön juoneksi. Nyt olisi aika työstää kaupun-

ginosakohtaisia tulevaisuusvisioita varmistamaan yleiskaavassa mainittu 

omaleimaisuuden säilyminen ja alueiden myönteinen kehitys. Se olisi myös 

tilaisuus koordinoida eri hallinnonalojen näkemyksiä eri alueilla yhdessä 

asukkaiden kanssa.

Sekä Kööpenhamina että Vancouver ovat eri kansainvälisissä vertailuissa 

nousseet esimerkeiksi kaupungeista, jotka ovat kilpailukykyisiä ja tarjoavat 

hyvän elämänlaadun. Toivoisin, että meilläkin analysoitaisiin näitä kaupun-

keja. Molemmissa näkyvät selvästi panostukset sekä kovien taloudellisten 

edellytysten luomiseen että korostus pehmeämpiin arvoihin, kuten asumi-

sen laatuun, sosiaali- ja demokratiakysymyksiin jne. Tähän meillä vanhana 

hyvinvointivaltiona pitäisi olla myös edellytykset, mutta jollain tapaa meillä 

mennään nyt toiseen laitaan, ei nähdä sitä, että menestyvä kaupunki tarvit-

see sekä kilpailukykyistä taloutta, hyvinvoivia asukkaita että lähellä asukkai-

ta olevaa hallintoa. 
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J: Kaksi kehittämissuuntaa ilmeisesti kohtaavat nyt, kaupungista ja vir-
kamieskunnasta lähtevä ja ruohonjuuri tasolta nouseva. Mitkä ovat mie-
lestäsi näiden keskinäiset roolit?

A: Uskon, että jokaisella on tässä omat tehtävänsä, niin paikallisilla toimijoil-

la kuin viranomaisillakin, mutta ne pitäisi jollain tavalla saada yhteistyöhön. 

Nyt yhteistyö takertelee sektoreiden välillä sekä alueiden suhteessa sekto-

rihallintoon. Aluekehitystä ei tietenkään voi jättää yksinomaan paikallisten 

toimijoiden varaan. Maksamme veroja ja kaupunki järjestää meille palveluita. 

Yhdessä pitää keskustella siitä, miten niitä palveluja tuotetaan. Palvelujen 

tuottamismallin muuttuminen on juuri nyt yksi haaste. Uskon, että nimen-

omaan palvelupuolella kansalaisten rooli kasvaa. Kun kaupunki yhä use-

ammin on vain tilaaja, on käyttäjiltä saatava palaute entistä tärkeämpi osa 

hallintoa. 

Proaktiivisuutta reaktiivisen tilalle

S: Yhteistyön voi nähdä proaktiivisena toimintana, joka vertautuu esi-
merkiksi lauttasaarelaisen aktivismin reaktiivisempaan luonteeseen. 
Löytyisikö esimerkkejä toiminnasta, joka kumpuaa muusta kuin konflik-
teista?

A: Maunulassa ei ollut vastakkainasettelua kaupungin kehittämisnäke-

myksen ja paikallisen toiminnan välillä, minkä vuoksi proaktiivisuudelle oli 

tilaa. Liian usein kansalaisille ei kuitenkaan jää muuta mahdollisuutta kuin 

reagoida, esittää vastalause johonkin jo päätettyyn, mikä helposti kääntyy 

toivottomaksi räksytykseksi. Proaktiivisuus näyttää edellyttävän saman-

suuntaisuutta ja luottamusta hallintoon ja kaupunkiin; kysymys on jälleen 

siitä, miten kansalaisten näkemyksiin tai uusiin ideoihin suhtaudutaan. Pro-

aktiivisuus on mielestäni aika lähellä innovatiivisuutta. Esimerkiksi kysymys 

riittääkö konfliktilähtöinen reaktiivinen aktiivisuus kaupunginosien kehittä-

misen lähtökohdaksi, vastaisin, että ei riitä. Peli on kovaa ja siinä on aivan eri 

säännöt, jos vaikuttaminen perustuu reaktiivisuuteen ja konfliktiin.

Kyse on siitä, onko meillä vapaata ilmaa ja tilaa uusille ajatuksille niin po-

liittisessa kuin hallinnollisessa kulttuurissamme. Viimeksi tämä tuli esille 

perhepolitiikan yhteydessä. Nuoret perheet ovat Osmo Kontulan tutkimuk-

sen mukaan tyytymättömiä siihen, että ei ole valinnan mahdollisuuksia sen 

suhteen, miten perheet järjestävät arkensa ja lastenhoitonsa. Tästä tullaan 

siihen, kuinka tiukasti asiat määritellään. Nyt pitäisi tarkkaan miettiä ne 

asiat, jotka normitetaan, ja ne, jotka jätetään kansalaisten vapaan valinnan 

piiriin. 
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J: Tilanteen tulkintakehys voi siis olla esimerkiksi kamppailun tulkinta-
kehys tai yhteisten asioiden tulkintakehys?

A: Juuri näin. Proaktiivisen ja reaktiivisen toiminnan lähtökohta ja lopputu-

los ovat erilaisia. 

J: Asukkaiden mobilisoituminen tapahtuu aina niiden asioiden kautta 
joilla on erityistä merkitystä, ”matters of concern”.  Kun alueella on ker-
ran opittu miten asioista tiedotetaan ja saadaan aikaan esimerkiksi asu-
kaskannanotto, eli luotu eräänlainen mobilisoitumisen toimintamalli se 
on helpompi ottaa käyttöön uudessa tilanteessa. Onko nyt kysymys juuri 
toimintakulttuurin tai –mallin kehittämisestä?

A: Toimintamallin kehittämisestä, vaikka se ei tietenkään ole irti toiminta-

kulttuurista. Pidän aluefoorumiajatuksesta juuri tästä syystä, se tarjoaa val-

miin tilan paikalliselle keskustelulle. Meillä on HELKA:ssa valmisteilla Kansa-

laiskanava-hanke, jonka toivomme saavamme mukaan kaupunkiohjelmaan. 

Sen keskeinen ajatus on, että pitää luoda pysyvät mallit ja käytännöt, ettei 

joka prosessissa tarvitse aina aloittaa alusta. Ihmisten kiinnostus yhteisiin 

asioihin vaihtelee aaltoina elämäntilanteen mukaan. On itsestään selvää, että 

asioihin tarttuvat ne, joita asiat koskettavat. Mutta kun ne koskettavat, pitäi-

si löytää paikka, missä niitä käsitellään. Tästä syystä pysyvät, koordinoidut 

toimintatavat ovat erittäin tärkeitä. Eri virastoilla on jo nyt hyviä käytäntöjä, 

mutta jokaisella on omansa. Ne pitäisi jollain tavalla saada yhteen. 

S: Proaktiivisuuden taustalla nähdään usein vahva yhteisöllisyys ja alu-
een omaleimaisuuden kokeminen. Omaleimaisuus ei välttämättä ole ole-
massa sinällään vaan sitä voidaan myös muokata ja kehittää.

A: Omaleimaisuutta voi rakentaa hyvin monenlaisen tekijän varaan. Tietysti 

ajattelen arkkitehtinä paljon näitä fyysisen ympäristön elementtejä, esimer-

kiksi rakennustyylejä, mutta omaleimaisuus ja paikan identiteetti voivat 

syntyä hyvin monesta tekijästä. Eräs jatko-opiskelijakollega kertoi esimer-

kiksi Viikistä, että siellähän heitä on akateemisia työttömiä täynnä koko talo, 

kaikki elävät vapaassa aikataulussa ja kaikilla on pieniä lapsia. Asutaan 

viihtyisästi, mutta taloudellisesti on tiukkaa. Mielenkiintoista on nähdä, 

millaiseksi Viikin ekologisen alueen asujaimisto ja elämäntapa ajan saatos-

sa muotoutuvat, keitä sinne hakeutuu. Arabianranta, Herttoniemenranta ja 

Aurinkolahti ovat samalla tavalla mielenkiintoisia. Mitä alueilta odotettiin ja 

mitä niistä vähitellen kehittyy? Tällaista seurantaa pitäisi tehdä paljon ny-

kyistä enemmän.
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Vanhat alueet tiedämme, mutta näillä uusilla alueilla on haastetta. Jossain 

seminaarissa esiteltiin Jätkäsaaren suunnitelmia, joissa tuotiin kunnianhi-

moisesti esiin muun muassa monikulttuurisuuden tavoite. Joku yleisöstä 

kysyi, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Vastauksena esittäjä totesi ”ai jaa 

mikä, ai niin toi, en muista, kuka sen sinne kirjoitti”. On hyvä, kun joku jos-

kus tekee sen kysymyksen, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Mitä tarkoitta-

vat esimerkiksi omaleimaisuus, tiivistäminen tai täydentäminen?  

Paikallinen tieto

S: Onko näkemyksesi paikallisen tiedon tai vastatiedon muodostumises-
ta muuttunut sitten väitöskirjan valmistumisen?

A: ”Paikallisen tiedon” käsite on epistemologisesti vaikea. Vastaväittäjän 

kanssa tämä pohdinta korostui, koska se sattui olemaan osaamisalueidem-

me ainoa leikkauskohta. Lähdin alun perin purkamaan englanninkielistä 

käsitettä ”local knowledge”. Latourilla local knowledge on strateginen, toimi-

javerkoston sisälle kuuluva käsite; paikallisuus on sitä, että kuulut joukkoon 

ja jaat tiedon sen sisällä. Geertzin antropologiassa local knowledge sen sijaan 

on metodologinen käsite, siinä korostuu ymmärtäminen. Se on aika lähellä 

omaa ajatteluani. Paikallinen tieto voidaan sitoa ympäristökokemukseen, ih-

misten ympäristösuhteeseen ja ymmärrykseen ympäristöstä. Paikallinen tie-

to on siten myös kulttuurisidonnaista. Kolmanneksi paikallinen tieto voidaan 

määritellä Polanyin hiljaisen tiedon käsitteen kaltaiseksi ihmisen tietämiseen 

sisäänrakennetuksi tiedon osaksi. Tämä ulottuvuus osoittautui väitöstilai-

suudessa vaikeimmaksi puolustaa. Näillä kaikilla näkökulmilla paikalliseen 

tietoon on kuitenkin yhtymäkohtia väitöskirjani tapaustutkimuksiin. 

Luen mielelläni management -oppia, joka on hyvin pragmaattista. Se on 

vastapainoa yhteiskuntatieteelliselle kaupunkisuunnitteluteorialle. Samalla 

olen pohtinut vuorovaikutuksen merkitystä näissä erilaisissa konteksteissa. 

Vuorovaikutus voidaan kytkeä oppimiseen ja tiedon rakentamiseen, joka nä-

kyy innovaatioteorioissa, tai se voidaan nähdä sosiaalisen pääoman tekijänä. 

Vuorovaikutus lisää luottamusta yhteiskunnassa ja on siten myös demokra-

tian perusedellytys. Nämä kaikki ulottuvuudet tulisi muistaa toimivia osallis-

tumiskäytäntöjä suunniteltaessa tai niiden merkitystä arvioitaessa. Ja siksi 

tiedon paikallisuuden ymmärtäminen on myös tärkeää.
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J: Uudessa aluekehityskeskustelussa ja living lab –työskentelyssä koros-
tetaan juuri paikallisesti toimivien yhteistyöverkostojen voimaa ja niiden 
kykyä toimia tarvittaessa myös globaalisti.

A: Living lab -työskentely, mikäli sillä tarkoitetaan alueilta lähtevien uusien 

toimintamallien hyödyntämistä (ei pelkkää teknologian testausalustaa, joka 

siitä ensimmäisenä tulee mieleen), on kannatettavaa, mutta se voi törmätä 

aivan samoihin ongelmiin kuin kaikki muutkin paikalliset hankkeet. Pelkkä 

uusi käsite ei riitä. 

Living Lab –ajattelussa on hyödynnetty innovaatioteorian, paikallisuuden 

ja myös verkostoteorian oivalluksia. Tehokkain verkosto rakentuu vapaasti 

henkilöiden ja heitä kiinnostavien asioiden ympärille – organisaatiorakentei-

hin tai instituutioihin perustuvilla verkostolla ei ole samoja edellytyksiä. Se, 

että joku edustaa rakennusvirastoa ja joku kaupunkisuunnitteluvirastoa vir-

kansa puolesta, ei vielä ole verkosto. Missä on toimivat yhteistyökuviot, sitä 

pitäisi tukea. Sen verran pitäisi asioiden kehittämisessä aina olla pelivaraa, 

että etsitään niitä, joilla on kiinnostusta. 

Toimintamalleja ja hallinnon muutospaineita

J: Kun puhutaan innovaatioista, voisi enemmän huomiota kiinnittää 
organisatoristen rakenteiden ja toimintatapamallien innovaatioihin. 
Näiden kuvaaminen ja jakaminen olisi tärkeää. Ilmeisesti Kuntaliiton 
vetämä KEKSU–hanke (Kestävä kehitys kunnan suunnittelu- ja osallistu-
misjärjestelmässä) on hyvä esimerkki tällaisesta toimintamallien jaka-
misesta? 

A: KEKSU:ssa on käyty hyvää keskustelua. Kun koolla on ihmisiä, jotka ovat 

pitkään olleet osallistumisen kanssa tekemisissä, päästään pitkälle ja rat-

kaisuja löytyy.  Normaalisti keskustelu lähtee aina alusta, eikä päästä oikein 

puusta pitkälle. Kaikista hankkeista on melko yhteneväiset kokemukset, 

mutta niistä ei synny uudistuksia. Meillä tehdään EU-rahoituksella tai mil-

loin milläkin projektirahalla hankkeita (esim. Kotikatua rahoitti SM:n osalli-

suushanke ja SITRA rahoitti Maunulan työtä), mutta hankkeen päätyttyä ei 

tapahdu mitään. Tämän vuoksi olen hieman skeptinen myös edellä käsitellyn 

living lab –konseptin suhteen silloin, kun se tuodaan hallinnon tai toiminta-

kulttuurin muutosta tavoittelevaan viitekehykseen.
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S: Tässä haastattelussakin pitäisi nostaa esiin erilaisia best practice 
–toimintamalleja. Nouseeko joitakin malleja kaupunginosien kehittämi-
sen kannalta erityisesti esiin? 

A: Innostavimpia viimeaikaisia tuttavuuksia ovat itselleni olleet nämä Vancou-

verin ja Kööpenhaminan esimerkit. Ratkaiseva kysymys on kuitenkin proses-

sin uskottavuus ja sen selvittäminen vaatisi parempia tietoja. Nämä ovat aika 

vaikeasti kuvattavia asioita; onko suunnittelija, joka käynnistää tietyn pro-

sessin, aidosti mukana ja kiinnostunut siitä, mitä eri osapuolet ajattelevat ja 

valmis kehittämään ratkaisuja, vai onko kyseessä muodollisuus. Tampereelle 

palkattiin demokratiasihteeri, ja kaupunkisuunnitteluvirastossa on vuorovai-

kutussihteeri, mutta tärkein kysymys on, miten heidän toimintansa vaikuttaa? 

Tällaisia hallinnollisia ratkaisuja löytyy kyllä, mutta keskeistä on se, kun de-

mokratiapäällikkö esittää jotain, saako hän asiaa eteenpäin, vai katsotaanko, 

että asia on ratkaistu, kun on palkattu tällainen demokratiapäällikkö. Onko 

vuorovaikutus hoidettu sillä, että on kaksi vuorovaikutussihteeriä? Vaatii pe-

rusteellista tarkastelua, että jostain voidaan sanoa, onko se todella best practice. 

Sen vuoksi en oikein uskalla nostaa esille yksittäisiä malleja.

S: Vancouverin esimerkissähän virkamiehiä oli välittäjän asemassa, 
onko näkemyksesi mukaan tarvetta jonkinlaiselle ”hallinnan hallinnalle” 
Helsingissäkin? 

A: Kyllä, mutta se ei tarkoita sitä, että lisätään byrokratiaa. Virkakoneiston 

on muututtava, koska muutenhan se vain paisuu. Jostain muusta täytyy 

oikeasti vähentää, jos tällaista kehitetään. Pitäisi nähdä, että uusia toiminta-

malleja on otettava käyttöön, mutta tällä hallinnolla sen pitäisi syntyä. Tällä 

periaatteella Vancouverissakin on näitä alueryhmiä perustettu. 

S: Mitä keskeisiä ongelmia näet kunnallisdemokratian ja toimijaverkko-
lähtöisten toimien välillä Helsingin seudulla?

A: Verkostot törmäävät erilaisiin edustavuuskysymyksiin ja myös puolueiden 

mandaatteihin. Tämä koskee myös asukkaiden paikallisia verkostoja. Joskus 

tuntuu siltä, että kaupunginosat ja asiat on hiljaisesti jaettu puolueiden kes-

ken kannatuksesta riippuen. On kokoomuslaisten, demareiden ja vihreiden 

alueita ja asioita. Tämä tuli esille lähiötyössä, jota en koskaan ollut ajatellut 

poliittisena kysymyksenä; minulle lähiö oli ollut asuinympäristö siinä missä 

joku muukin alue. Yhtäkkiä kuitenkin huomasin olevani keskellä demari-

keskustelua, johon ei osallistunut kukaan muu. Myös yleiskaavakäsittelyn 

loppuvaiheissa ns. selvitysalueiden (Koivusaaren, Kivinokan ja Vartiosaaren) 

kohtalo teki näkyväksi puolueiden omat alueet.
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Jos arvioi asiaa seutunäkökulmasta, niin kyllähän nämä kuntarajat myös 

rajoittavat toimijaverkostoja. KaKe-verkko voisi olla yksi seutua yhdistävä 

toimijaverkko. On tärkeää, että ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita näiden tee-

mojen ratkaisuista, tapaavat ja keskustelevat. Sama koskee myös Kuntaliiton 

KEKSU:a. Mielenkiintoista on, pitääkö näillä ihmisillä olla virallinen suhde sii-

hen organisaatioon, josta he tulevat, vai ovatko he verkossa yksityishenkilönä. 

Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että niissä ollaan enemmän henkilökohtaisesta 

kiinnostuksesta aiheeseen kuin taustaorganisaation nimeämänä, mikä on ollut 

hedelmällistä.

KaKen pitäisi mielestäni mennä enemmän eri alueille. Olen kritisoinut sitä, 

että KaKe on lähes aina kokoontunut keskustassa. Pelkästään se, että tilaisuu-

det järjestettäisiin eri puolilla seutua, toisi toimintaan oman sävynsä. Kyse on 

myös tietysti siitä, miten konkreettiselle tasolle kehittämisessä halutaan men-

nä. Tähän asti kyse on ollut lähinnä tiedonvälityksestä, jolle myös on tarvetta.

S: Mitä miltä olet seutufoorumin ajatuksesta esimerkiksi puolihallinnol-
lisena elimenä, jossa olisi eri toimijoista eri perusteilla valikoitunutkin 
joukko ihmisiä?

A: Pidän seutukeskustelua erittäin tärkeänä kysymyksenä, mutta siitä on 

unohtunut paikallisuus. Seutukysymys ei saisi liikaa etääntyä paikallisesta 

tasosta. Tarvitaan seutuyhteistyötä, mutta samalla tarvitaan myös uusia pai-

kallisia, lähempänä ihmisten arkea olevia toimintamalleja. Periaatteessa voisi 

olla aluefoorumeita ja seutufoorumi, jossa asioita käsitellään. Kun katsoo 

Kööpenhaminaa, siellä tehdään vahvasti yhteistyötä Öresundin alueen sisäl-

lä. Samalla Kööpenhaminassa on kuitenkin myös huolehdittu kaupunginosa-

tasoisesta työskentelystä ja lähidemokratiasta. Seutuyhteistyö ja lähidemo-

kratia eivät tarkoita sitä, että kunta häviäisi, vaan että sen pitäisi muuttaa 

rakenteitaan suhteessa seutuun ja suhteessa paikallisuuteen. 

Lopuksi
S: Kiitos mielenkiintoisesta haastattelusta! Haluaisitko vielä lopuksi sa-
noa jotain erityisesti pääkaupunkiseudun virkamiehille ja päättäjille?

A: Paikallisuutta kohtaan ilmenevä yleinen kiinnostus on yllättänyt minut. Tun-

tuu siltä, että nyt on hedelmällinen hetki ratkoa näitä haastattelussa käsittele-

miämme kysymyksiä Helsingin seudulla. Avainsanoja ovat vahva seutuyhteistyö 

ja elävä paikallisverkosto. Monia mielenkiintoisia avauksia on esitetty, mutta 

työtä on paljon niin asukkaille, virkamiehille, päättäjille kuin tutkijoille. Kiitos!
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EPILOGI

KaKe-prosessin opetukset ja 
tulevaisuuden haasteet
Pääkaupunkiseutu on monin tavoin yhtenäinen kokonaisuus. Valtavasta tie-

toliikenteen kasvusta huolimatta tiedämme kuitenkin yllättävän vähän, mitä 

naapurikaupungeissa on meneillään. Osin syy on tietysti seudun hallinnolli-

sessa karsinoinnissa. Tiedon puute korostuu etenkin silloin, kun puhutaan 

alueiden ja kaupunginosien tasosta. Tarpeet paikallisen viihtyvyyden ja 

palvelujen kehittämiseksi ovat kuitenkin joka puolella pitkälle samat. Niihin 

liittyviä kehittämisprojekteja on pk-seudulla lukematon määrä; samoin uusia 

innovatiivisia toimintamalleja, osa jo sovelluksina, osa vielä visiona paperilla. 

Pääkaupunkiseudun Kaupunginosien Kehittämisverkosto KaKe on käynnistet-

ty näiden uusien toimintatapojen esiin nostamiseksi ja tutkimiseksi sekä autta-

maan tiedon kulkua paikallisten kehittäjien ja toimijoiden välillä.

Kaupunginosien dynamiikka, viihtyvyys ja palvelutaso syntyvät paikallisten 

toimijoiden vuorovaikutuksessa. Jokainen asukas, taloyhtiö ja julkinen tai yk-

sityinen palveluiden tuottaja on tässä potentiaalinen resurssi. Etsimme yhdes-

sä parhaita käytäntöjä, joilla voimavarat saadaan mobilisoitua. 

Näillä sanoilla KaKe-prosessi oikeastaan virallisesti alkoi. Kolmisen  vuotta 

sitten tiesimme tosiaan ”yllättävän vähän” – ainakin verrattuna siihen mitä 

nyt tiedämme. Pääkaupunkiseudulla nämä vuodet ovat olleet erilaisten ver-

kostojen ja yhteistyömuotojen haun, kehkeytymisen ja välillä runnomisenkin 

aikaa. KaKe on vastannut tuohon alkusanojen huutoonsa, nostanut esiin uu-

sia ja olemassa olevia teemoja, edistänyt tiedon kulkua ja korostanut paikal-

lisuuksien merkitystä. KaKen ”sanoma” on kuitenkin edelleen ajankohtainen: 

kaikki toimijat on yhä uudelleen ja uudelleen mobilisoitava, jotta paikallisen 

kehityksen voimavarat saadaan alueen itsensä kannalta parhaaseen mahdol-

lisen käyttöön. Niinpä yllä olevat sanat voidaan asettaa myös osaksi KaKen 

lopputulemaa.

***

KaKen keskeiset opetukset liittyvät kolmen kunnan erilaisten toimintakult-

tuurien ja intressien ymmärtämiseen. Toteutus verkostomaisena itseohjau-
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tuvana oppimisprosessina vaikutti aluksi muiden kuin projektihenkilöstön 

mielestä hämärältä. Hankkeen edetessä tunnistettiin eri kuntien ja muiden 

toimijoiden poikkeavat toimintakulttuurit, ja niistä johtuvat informaatiokat-

kokset. Ongelmaan luotiin ratkaisuksi intressipohjainen pelimalli, jossa eri 

osapuolet saivat ehdottaa haluamiaan teemoja, pilottialueita sekä henkilöitä 

prosessiin. Ohjausryhmässä asian ymmärtäminen pelkän kokouspuheen 

kautta on vaikeaa, jos toimijoiden taustat ovat erilaisia. Puhe tulkitaan omis-

ta taustoista käsin. Yhteinen ymmärrys syntyy yhteisen toiminnan sekä yh-

teiseksi hyväksyttyjen (tieto-)mallien tai kuvien avulla. 

KaKe-projekti oli kiinnostava kannanotto pääkaupunkiseudun kehittämis-

keskusteluun – miten hallita kolmea kuntaa yhdistäviä kehittämisprosesseja 

ja miten saada yhteistyötä syntymään kuntien välillä. Nyt projektin päätyttyä 

olemme ainakin tässä suhteessa viisaampia. Koska kaupunkiorganisaatiot 

olivat taustoiltaan erilaisia, muodostui KaKe-projektin työtavaksi tilanteiden 

ja toimijoiden puhunnan tulkitseminen sekä ajankohtaisiin asioihin tarttu-

minen. Kun teema havaittiin tärkeäksi, siitä järjestettiin seminaari, jossa 

aihealuetta pyrittiin avaamaan. 

KaKen rooli uusien näkökulmien haravana on toteutunut verkostotasojen ja 

alueiden kehittämisosapuolien tunnistamisen sekä näkyväksi tekemisen kaut-

ta. Samalla kun on haravoitu olemassa olevia innovaatioita, on teemojen kautta 

mukaan kytkeytynyt potentiaalisia uusia toimijoita kuten tutkijoita, kehittäjiä 

ja yrityksiä. Välineeksi prosessin hallintaan luotiin viestintä- ja verkottumisap-

paraatti. Erityisesti KaKe Tiedotteissa on voitu koota ja dokumentoida käytyä 

kehittämiskeskustelua. Tuloksena on ollut kehittämiseen liittyvän viestinnän, 

keskustelun ja toimijoiden verkottumisen hallinnan ymmärtäminen. 

Opimme myös, että kaksi ja puoli vuotta on tämän tyyppisen prosessin kan-

nalta lyhyt aika. Apparaatin rakentamiseen meni melkein vuosi, vuosi oli 

varsinaista parasta toiminta-aikaa ja viimeinen syksy meni projektin alas 

ajamisen suunnitteluun. 

KaKe-prosessissa onnistuttiin löytämään keskeiset lähitalouteen ja kommu-

nikaatioon liittyvät paikallisen kehittämisen ”megateemat”. Prosessin haas-

teeksi on muodostunut esiin nousseiden teemojen moninaisuus ja teemoihin 

liittyvien kehitysprosessien hallinta tai jatkotyöstäminen. Valitun teeman 

ympärille pitäisi järjestää useita tilaisuuksia. Näin tehtiin esimerkiksi ICT-

teemassa, jossa selvästi edistyttiin asian ymmärtämisessä ja toimijoiden 

verkottumisessa sekä pystyttiin tarttumaan toimintaympäristössä tapahtu-
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viin muutoksiin. Seminaarien sisällön valinta ja teemojen täsmentäminen 

kannattaisi tehdä internetissä yleisellä keskustelupalstalla, jolloin projek-

tin ulkopuoliset tahot pääsisivät – niin halutessaan – vaikuttamaan entistä 

enemmän seminaarien sisältöön.

KaKe -projekti on ollut myös sukellus asuinalueiden kehittämisteemaan. 

Asuinalueiden kehittämisen taustalla voi tunnistaa kaaren, jonka taustalla 

ovat 1980-luvun  Sofy-hankkeet, 1990-luvulla alkaneet lähiökehittämistoi-

minta, vuosikymmenen loppupuolelta lähtien osallisuuskeskustelu, sekä  

internetin käyttö osallistumisen välineenä. 2000-luku toi keskusteluun 

asuinalueiden kaupallisten keskusten kehittämisen sekä uuteen sähköiseen 

viestintätekniikkaan pohjautuvat kokeilut.

Yksi kiperä arvioinnin kohde on se, millainen on tällaisen projektin ja kau-

punkien linjaorganisaatioiden suhde. Karrikoidusti sanottuna kaupunkior-

ganisaatiot suunnittelukoneistoineen kehittävät - muutamin poikkeuksin 

- itseään (goverment) eivätkä niinkään kuntayhteisöä kokonaisuutena (gover-

nance). Hankeen aikana ajauduimme kysymään, mikä on kaupunkien suh-

de monitoimijaisiin kehittämisverkostoihin. Niistä syntyvä hyöty kohdistuu 

usein vain välillisesti itse kaupunkiorganisaatioihin. Voivatko kaupungit olla 

esimerkiksi rahoittajina mukana verkostossa, jonka tuomat hyödyt lankeavat 

laajalle toimijasektorille, ja joka näkyy vaikkapa alueen elinvoiman lisäyk-

senä? Kuinka suunnittelukoneistot voisivat systemaattisemmin hyödyntää 

verkostojen tietopääomaa? 

Oletamme, että ratkaisu löytyy kumppanuusajattelun syventämisestä ja 

alueellisten kehitysprosessien syvällisemmästä ymmärtämisestä. Oikeaan 

seudulliseen projektityöskentelyyn pääseminen ja projektiymmärrys vaativat 

kuitenkin vielä opettelua kaupunkiorganisaatioilta. Jos haetaan innovaati-

oita, kumppanuutta ja uusia palvelumalleja ovat projektit usein hedelmälli-

sempi tapa kuin pelkkä linjojen yhteistyö. Poikkihallinnollisia ja kuntarajat 

ylittäviä projekteja varten tarvittaisiin luontevia ja ”puolueettomia kotipesiä”, 

jotka mahdollistaisivat itsenäisen ja joustavan työskentelyilmapiirin.

Ihmiset kannattelevat verkostoja. Ihmiset välittävät intressit, emootiot, infor-

maation sekä innovaatiot. Myös organisaatioiden suhde verkostoihin välittyy 

ihmisten kautta. Mitkä ovat ne mekanismit, joilla oikeat henkilöt löydetään 

verkostoihin ja projekteihin esimerkiksi kaupunkien hajaantuneista organi-

saatiosta? Ajoittain KaKessakin oli tunne, että paljon kontaktipotentiaalia jäi 

vielä käyttämättä.
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Saimme oppia myös innovaatioiden synnystä ja siirtymisestä. Innovaatiota 

synnyttää pieni ja valikoitunut joukko. Innovaattorit tarvitsevat tuekseen 

kuitenkin suuren joukon eri rooleissa toimivia yksilöitä kuten tietäjiä, tai-

tajia, päättäjiä ja portinvartijoita. Innovaatiot leviävät ns. S-käyrän mukaan, 

jossa alkuvaiheen hitaan leviämisen vaiheessa niitä soveltaa avantgarde 

(etujoukko). Tämän jälkeen tulevat kuvaan seuraajat, päästään nopean leviä-

misen vaiheeseen. Jos halutaan synnyttää uusia innovaatioita sekä levittää 

niitä tehokkaasti, toiminnan kohderyhmänä on oltava harva mutta muutok-

sen kannalta tärkeä etujoukko. Ei pidä uskoa eikä toivoa, että seminaaritoi-

minnan piiriin saadaan mukaan kaikki asukkaat ja virkamiehet. Tärkeintä 

on fokusoida viestintää ja saada mukaan ne, jotka ovat prosessin kannalta 

hyödyllisiä. Tässä asiassa KaKe-apparaattilla oli keskeinen rooli. 

KaKessa viimeistään on käynyt ilmi paikallisen mobilisoitumisen tarve, mi-

käli kaupunginosaa aiotaan kehittää pitempänä prosessina eikä vain ulkoa 

rahoitettuna projektina. Vain paikalliset toimijat - KaKessakin paljon julki-

suutta saaneita eri kommunikointivälineitä käyttäen - voivat määritellä alu-

een sisäiset kehittämisintressit. Projektipäällikkö Mikko Virkamäen mukaan 

tarpeen tulla kehittämisprojektiin täytyy aina syntyä alueella. Ulkopuoliset 

interventiot yleensä kuihtuvat kun rahoitus loppuu, koska alueelle ei ole syn-

tynyt toimintaa kannattelevia rakenteita ja osaamista. Millä mekanismeilla 

alueiden sisäistä organisoitumista voitaisiin edistää ja levittää eri puolilla 

pääkaupunkiseutua syntyneitä hyviä käytäntöjä? Kaupungeilla ei ole tähän 

voimavaroja. Kaupunginosayhdistysten liitot olisivat tässä luonnollisia toimi-

joita. Mutta onko niilläkään tähän laajempaa intressiä ja resursseja?

Syntyneen osaamisen hyödyntäminen jatkossa on yksi keskeisitä haasteis-

ta. Pääkaupunkiseudun kaupunkiohjelman tulosten arviointiseminaarissa 

Finlandia-talossa  marraskuussa 2004 kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siito-

nen totesi, että EU-hankkeissa on kehittämisen näkökulma muuttumassa 

ongelmalähtöisestä eli tarvepohjaisesta (need base) kehittämisestä mahdolli-

suuspohjaiseen (opportunity base) kehittämiseen. Innovaatiokeskusteluissa 

korostetaan heikkojen verkostojen merkitystä. Mahdollisuuslähtöinen toi-

minta ja heikkojen verkostojen hyödyntäminen ovat olleet KaKen keskeisiä 

toimintatapoja, vaikka näiden asioiden merkitystä ei vielä projektia käynnis-

tettäessä ymmärretty.

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta on linjannut alueen kehittämistä 

pääkaupunkiseudun visiolla ja strategialla loppuvuodesta 2004. Keskeiset 

strategiset tavoitteet ovat hyvinvoinnin parantaminen ja palvelutoiminnan 
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tehostaminen erilaisilla yhteistyömuodoilla, pääkaupunkiseudun kilpailuky-

vyn parantaminen, sekä kaupunkirakenteen ja asumisen kehittäminen. 

Seuraavalla kaupunkiohjelmakaudella 2005 – 2007 ovat yhtenä painopis-

teenä vanhat asuinalueet. Erityisesti ikääntyneiden  kaupallisten keskusten 

taantumiseen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota.  KaKe-proses-

sissa syntynyttä apparaattia, monitasoista verkostoa ja tietämystä voidaan 

käyttää esimerkiksi tällaisissa kehittämishankkeissa. Etenkin jos etsitään 

kumppanuutta, alueellista mobilisaatiota ja erilaisten intressien kääntämistä 

yhteiseksi panostukseksi alueiden elinvoimaan.

***

Yhtenä pienenä mutta kuvaavana käytäntönä KaKe-projektissa on ollut jär-

jestää erityisiä kehittäjäuinteja. Kerran uinneissa kerrottiin tarinaa intialai-

sista kadunlakaisijoista. Pöly vain tuprusi mutta tulosta ei tahtonut syntyä. 

Suomalainen filosofi meni ihmettelemään asiaa intialaiselle ystävälleen. 

Tämä valisti, etteivät lakaisijat tavoitelleetkaan katujen puhdistamista. Heis-

tä oli vain hienoa, että he saivat olla esillä arvostettuina kadunlakaisijoina. 

Tarina paljastaa jotain olennaista kehittämisen ytimestä – eivätkö kehittäjät 

kamppaile herkeämättä tällaista tuottamatonta lakaisemista vastaan, lakai-

semista joka keinona on tehoton, jota voi vain selittää.  

Se joka ei halua, keksii selitykset;

se joka haluaa, keksii keinot!
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