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SESSIO	  I	  
	  
Kaupunkiaktivismi	  ja	  neljäs	  sektori:	  toimintatutkimuksen	  tuloksia	  
Pasi	  Mäenpää,	  HY	  	  
pasi.maenpaa@helsinki.fi	  
Maija	  Faehnle,	  HY,	  SYKE	  
maija.faehnle@ymparisto.fi	  
	  

Suurissa	  kaupungeissa	  on	  virinnyt	  uudenlaisia	  kansalaisten	  organisoitumisen	  muotoja	  ja	  
omaehtoista	  toimintaa,	  jota	  kutsutaan	  kaupunkiaktivismiksi.	  Merkittävin	  taustatekijä	  on	  yh-‐
teiskunnan,	  myös	  kansalaisyhteiskunnan	  digitalisoituminen,	  internet	  ja	  sosiaalinen	  media.	  
Ne	  mahdollistavat	  yksilöille	  aiempaa	  voimakkaamman	  osallisuuden	  keskustelussa	  kaupun-‐
kien	  tilallisesta	  ja	  toiminnallisesta	  kehittämisestä.	  Kaupunkilaiset	  ottavat	  itselleen	  tehtäviä,	  
jotka	  ovat	  tähän	  asti	  kuuluneet	  viranhaltijoille	  ja	  edustukselliselle	  päätöksenteolle	  sekä	  ryh-‐
tyvät	  toimijoiksi	  markkinoilla.	  
	  
Esityksessä	  käsitellään	  aktivismia	  kuvaamaan	  kehittämäämme	  neljännen	  sektorin	  käsitettä.	  
Neljättä	  sektoria	  luonnehtivat	  somen	  merkityksen	  lisäksi	  avoimuus,	  jakaminen,	  pop	  up	  -‐
luonne,	  kekseliäisyys	  ja	  tee-‐se-‐itse-‐asenne.	  Käsitteellisen	  tarkastelun	  lisäksi	  esitämme	  em-‐
piirisen	  luokittelun	  aktivismeista	  ja	  keskustelemme	  sen	  pohjalta	  toiminnan	  sosiaalisista,	  ti-‐
lallisista	  ja	  taloudellisista	  ulottuvuuksista.	  	  
	  
Käsittelemme	  myös	  kaupunkien	  hallinnon	  näkökulmia	  ja	  kehittämistarpeita	  suhteessa	  nel-‐
jännen	  sektorin	  aktivismeihin.	  Tarkastelemme	  toimintatutkimuksemme	  kokemusten	  pohjal-‐
ta	  samalla	  tutkijoiden	  roolia	  aktivistien	  ja	  hallinnon	  toimintakentällä	  ja	  reflektoimme,	  millai-‐
sin	  keinoin	  tutkimuksen	  tavoite	  palvella	  käytäntöä	  voi	  onnistua.	  
	  
Esitys	  pohjautuu	  Kaupunkiaktivismi	  metropolin	  voimavarana	  -‐hankkeeseen	  Helsingin	  yli-‐
opiston	  sosiaalitieteiden	  laitoksella,	  ks.	  kaupunkiaktivismi.wordpress.com.	  

	  
Kaupunkiaktivismi	  ja	  kunnan	  rekonstruktio	  
Anni	  Jäntti,	  Tampereen	  yliopisto	  	  
	  

Erityisesti	  suurissa	  kaupungeissa	  on	  viime	  vuosina	  voimistunut	  kansalaisten	  omaehtoinen	  
toiminta,	  jolla	  pyritään	  elävöittämään	  kaupunkia	  ja	  luomaan	  sitä	  omanlaiseksi.	  Tässä	  kau-‐
punkiaktivismiksi	  kuvatussa	  toiminnassa	  on	  kyse	  kaupunkitilan	  hallinnasta	  ja	  muotoilusta,	  
joissa	  korostuu	  oma-‐aloitteisuus,	  järjestäytymättömyys	  ja	  joustavuus	  sekä	  sosiaalisen	  medi-‐
an	  käyttäminen	  aktivismin	  mahdollistajana.	  Perinteisesti	  kansalaisyhteiskuntaa	  edustaneen	  
kolmannen	  sektorin	  rinnalle	  on	  noussut	  vahvasti	  uutena	  toimijana	  neljäs	  sektori.	  
	  
Samanaikaisesti	  aktivismin	  vahvistumisen	  kanssa	  kunnissa	  on	  käynnissä	  hallinnonuudista-‐
misesta	  johtuva	  murroskausi.	  Lainvalmistelussa	  olevan	  sosiaali-‐	  ja	  terveysuudistuksen	  ja	  it-‐
sehallintoalueiden	  perustamisen	  myötä	  kunnan	  toiminnan	  fokus	  on	  muuttumassa,	  kun	  kun-‐
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tien	  toiminnassa	  vuosikymmeniä	  keskiössä	  ollut	  merkittävä	  tehtäväkokonaisuus	  siirtyy	  kun-‐
nilta	  aluetason	  järjestettäväksi.	  Murrostilanteessa	  kuntien	  on	  keksittävä	  itsensä	  uudelleen.	  
Kunnan	  muutoksen	  myötä	  myös	  kuntalaisuus	  on	  muutoksessa.	  Kunnat	  kansalaisten	  itsehal-‐
lintoa	  ilmentävinä	  ja	  toteuttavina	  paikallistason	  toimijoina	  nojaavat	  toimintansa	  paikallisyh-‐
teisöön,	  joka	  on	  niiden	  olemassaolon	  ja	  toiminnan	  legitimaation	  lähde.	  Kansalaisaktivismi	  
voi	  tukea	  kunnan	  uudelleenmäärittelyä	  ja	  parantaa	  julkisen	  hallinnon	  ja	  kuntien	  legitimi-‐
teettiä.	  Toisaalta	  aktivismi	  on	  varsin	  rajatun	  ihmisryhmän	  toimintaa,	  joten	  myös	  muunlaisia	  
osallistumisen	  tapoja	  tarvitaan	  kunnan	  rekonstruoinnissa.	  
	  
Lähestyn	  kaupunkiaktivismia	  osallisuutena,	  jonka	  tässä	  yhteydessä	  näen	  Lefebvren	  (1985)	  ja	  
Harveyn	  (2008)	  tavoin	  kansalaisten	  oikeutena	  kaupunkitilan	  määrittelyyn,	  kehittämiseen	  ja	  
käyttöön,	  oikeutena	  kaupunkiin.	  Peilaan	  tarkastelussani	  tämän	  oikeuden	  suhdetta	  paikal-‐
lishallinnon	  perustaa	  koskeviin	  vapauden,	  osallistumisen	  ja	  tehokkuuden	  arvoihin	  (Sharpe	  
1970).	  
	  
Kyseessä	  on	  suunnitteilla	  oleva	  tutkimus,	  jonka	  tarkoituksena	  on	  lisätä	  ymmärrystä	  siitä,	  (1)	  
minkälaisia	  mahdollisuuksia	  ja	  haasteita	  liittyy	  kaupunkiaktivismin	  ja	  kuntien	  uudelleen-‐
määrittelyn	  yhdistämiseen	  legitiimin	  paikallishallinnon	  luomisessa	  ja	  (2)	  minkälaisia	  rooleja	  
kansalaisilla	  on	  tässä	  tehtävässä	  kuntajohdon	  näkökulmasta.	  
	  

Lähteet:	  
	  

Harvey,	  D.	  (2008)	  The	  Right	  to	  the	  City.	  New	  Left	  Review	  53,	  September-‐October	  2008.	  
Lefebvre,	  H.	  (1985)	  Right	  to	  the	  City.	  Oxford:	  Blackwell.	  (Alkuteos	  Le	  Droit	  á	  la	  Ville	  1968).	  
Sharpe,	  L.	  (1970)	  Theories	  and	  Values	  of	  Local	  Government.	  Political	  Studies,	  Volume	  18,	  Is-‐
sue	  2,	  June	  1970.	  (153–174)	  

	  
	  
Sosiaalisen	  median	  käyttö	  kaupunkiaktivismissa	  
Mikko	  Särelä,	  TkT	  
Projektipäällikkö,	  Living+	  Platform,	  
Taiteiden	  ja	  suunnittelun	  korkeakoulu	  
Aalto-‐yliopisto	  
puh.	  050	  566	  1232,	  	  
mikko.sarela@aalto.fi	  
https://people.aalto.fi/index.html#mikko_sarela	  
	  

Käymme	  par’aikaa	  läpi	  suurinta	  yhteiskunnallista	  murrosta	  sitten	  kirjapainotaidon.	  Internet	  
on	  tämän	  muutoksen	  keskeinen	  ajuri.	  Ne	  verkostoyhteiskunnan	  mahdollisuudet,	  jotka	  oli-‐
vat	  vielä	  90-‐luvulla	  vain	  pioneerien	  käytössä,	  ovat	  tulleet	  sosiaalisen	  median	  myötä	  –	  peri-‐
aatteessa	  –	  kaiken	  kansan	  ulottuville	  tekemällä	  teknologian	  hyödyntämisen	  suhteellisen	  
helpoksi.	  Verkostoyhteiskunta	  haastaa	  nykyiset	  poliittiset,	  taloudelliset	  ja	  sosiaaliset	  raken-‐
teet.	  	  
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Sosiaalinen	  media	  ei	  rakenna	  sitä	  sosiaalista	  osaamista,	  jonka	  verkottuminen	  ja	  verkottunut	  
vaikuttaminen	  vaatii.	  Tehokkaan	  aktivistiyhteisön	  rakentaminen	  vaatii	  kykyä	  hallita	  ja	  ohjata	  
sosiaalisen	  median	  keskusteluja.	  Toimiakseen	  aktivistiyhteisö	  tarvitsee	  yhteistä	  kieltä,	  luot-‐
tamusta,	  koordinointia	  ja	  kyvyn	  torjua	  toimintaa	  häiritseviä	  sabotöörejä	  ja	  trolleja.	  Face-‐
book-‐ryhmissä	  käytävät	  keskustelut	  vaativat	  aktiivista	  moderointia,	  kun	  ryhmän	  koko	  ja	  vai-‐
kutusvalta	  kasvaa	  siihen	  mittaan,	  että	  ryhmällä	  on	  mahdollisuus	  oikeasti	  saada	  tavoitteitaan	  
läpi.	  	  
	  
Moderoinnin	  rakentaminen	  on	  haastava	  tehtävä	  –	  monet	  ryhmät	  kaatuvat	  joko	  moderaat-‐
toreiden	  käyttämään	  vallantunnon	  pönkittämiseen	  tai	  liian	  lepsuun	  toimintaan,	  jossa	  ryh-‐
män	  tavoitteita	  vastustavien	  annetaan	  vapaasti	  häiritä	  ryhmän	  toimintaa	  ja	  näin	  karkottaa	  
varsinaisen	  kohderyhmän	  jäsenet.	  
	  
Lisää	  kaupunkia	  Helsinkiin	  -‐ryhmän	  perustajana	  olen	  saanut	  runsaasti	  käytännön	  kokemus-‐
ta	  siitä,	  miten	  johtaa	  ja	  moderoida	  aktiivista	  tuhansien	  ihmisten	  keskustelufoorumia,	  jolla	  
on	  poliittinen	  tavoite.	  Esityksessäni	  käyn	  läpi,	  mitä	  olen	  ryhmän	  perustajana	  viimeisen	  kuu-‐
den	  vuoden	  aikana	  oppinut.	  Keskeiset	  asiat	  voi	  tiivistää	  jo	  päiväkodeista	  tuttuihin	  kolmeen	  
teemaan:	  toisia	  ei	  saa	  satuttaa,	  puhutaan	  kauniisti	  ja	  anna	  toisten	  toimia	  rauhassa.	  	  

	  
SESSIO	  II	  
	  
Kaupunkilaiset	  kaupunkikuvan	  tallentajina	  
Maiju	  Nurminen	  
maiju.nurminen@jyu.fi	  
	  

Mikä	  on	  kaupunkilaisten	  rooli	  kaupunkikuvan	  tallentamisessa?	  Mikä	  kaupunkilaisia	  motivoi?	  
Miten	  museot	  voisivat	  tunnistaa	  kaupunkilaisten	  motivaation	  ja	  hyödyntää	  heidän	  resursse-‐
jaan	  tallennustyössä?	  Mitä	  hyötyä	  käyttäjälähtöisestä	  tallennuksesta	  voisi	  olla	  kaupunki-‐
suunnittelulle?	  Pian	  valmistuva	  taidehistorian	  pro	  gradu	  -‐tutkimukseni	  käsittelee	  museo-‐
instituution,	  viranomaisten	  sekä	  käyttäjien	  välistä	  työnjakoa	  kaupunkikuvan	  tallentamises-‐
sa.	  Pohdin	  tutkimuksessani,	  miten	  kaupunkitilan	  käyttäjien,	  kaupunkilaisten,	  osallistumista	  
ja	  roolia	  tallentajina	  tulisi	  vahvistaa,	  sekä	  miten	  toimijoiden	  yhteistyötä	  ja	  vuorovaikutusta	  
voitaisiin	  edistää.	  	  
	  
Sosiaalisessa	  mediassa	  suosittuihin	  kotiseutuyhteisöihin	  kerääntyy	  vuosittain	  satoja	  eriai-‐
heisia	  ja	  -‐tasoisia	  kotikaupungeista	  otettuja	  kuvia	  sekä	  tekstejä,	  jotka	  puhuttavat	  sekä	  he-‐
rättävät	  tunteita.	  Yhteisöissä	  jaetaan	  muistoja	  ja	  pohditaan	  tulevaisuutta	  vuorovaikutuksel-‐
lisesti.	  Pohdin,	  miten	  kaupunkilaisten	  näkökulma	  saataisiin	  esille,	  ja	  miten	  tätä	  suosittua	  il-‐
miötä	  voitaisiin	  hyödyntää	  osana	  asiantuntijoiden	  tallennustyötä.	  Kyse	  on	  2000-‐luvulla	  suo-‐
situiksi	  tulleista	  osallistamisen	  ja	  joukkoistamisen	  toiminnoista,	  joita	  on	  hyödynnetty	  sekä	  
museoissa	  että	  kaupunkisuunnittelussa	  vaihtelevalla	  menestyksellä.	  	  

	  
Systemaattinen	  kaupunkikuvan	  tallentaminen	  on	  helpompaa	  nyt	  kuin	  koskaan,	  sillä	  sosiaa-‐
linen	  media,	  internet	  ja	  kännykkäkamerat	  kulkevat	  joka	  paikassa	  mukanamme	  tavoittaen	  
miljoonayleisöjä.	  Kaupunkilaisten	  rekrytointi	  voisi	  tuoda	  helpotusta	  resurssien	  niukentues-‐
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sa.	  Käytän	  esimerkkeinä	  Facebookin	  kotiseutuyhteisöjen	  kuvatallenteita	  ja	  kulttuuriympä-‐
ristö-‐instituutioiden	  tallennusprojekteja.	  Lisäksi	  viittaan	  pro	  graduni	  tutkimushaastattelui-‐
hin.	  Haastateltavien	  joukossa	  on	  taiteilijoita,	  ammattikuvaajia	  sekä	  harrastelijoita,	  joita	  yh-‐
distää	  motivaatio	  säilyttää	  kotikaupunkinsa	  kaupunkikuvaa	  valokuviin	  ja	  videoihin.	  
	  
Avainsanat:	  kaupunkikuva,	  dokumentointi,	  tallentaminen,	  käyttäjälähtöisyys,	  osallistaminen	  

	  
Kaupunkiaktivismin	  ja	  kaupunkiorganisaation	  yhteistyön	  dynamiikkaa	  	   	  
viljelylaareilla	  
Krista	  Willman	  
Ympäristöpolitiikka,	  Johtamiskorkeakoulu,	  Tampereen	  yliopisto	  
	  

Tarkastelen	  väitöstutkimuksessani	  kaupunkiviljelyä	  kaupunkiaktivismina	  Tampereella.	  Uusi	  
kaupungin	  keskustaan	  ja	  joutomaille	  levittäytyvä	  viljely	  on	  kaupunkitilan	  aktiivista	  hal-‐
tuunottoa,	  rajalliseksi	  koettujen	  viljelymahdollisuuksien	  laajentamista	  sekä	  yhteisöllisyyteen	  
perustuvaa	  toimintaa.	  Kaupunkiviljely	  on	  uusi	  ilmiö,	  johon	  kaupungin	  hallinnolla	  ole	  valmii-‐
ta	  vastauksia	  ja	  olemassa	  olevia	  toimintatapoja.	  Kaupunki	  suhtautuu	  ilmiöön	  varovaisesti,	  
mutta	  ei	  halua	  olla	  kaupunkilaisten	  omaehtoisen	  toiminnan	  jarru.	  
	  
Olen	  kiinnostunut	  kaupunkiaktivismin	  ja	  kaupunkiorganisaaton	  välillä	  käydystä	  vuoropuhe-‐
lusta	  ja	  mahdollisista	  yhteistyön	  muodoista.	  Ajankohtaisessa	  kansainvälisissä	  tieteellisessä	  
keskustelussa	  pohditaan	  kriittisesti	  viljelyn	  asemaa	  kaupunkien	  uusliberaalissa	  politiikassa,	  
kun	  kaupunki	  ottaa	  viljelyn	  kilpailuvaltikseen	  hyödyntäen	  viljelijöiden	  tekemän	  työn	  ja	  sane-‐
lemalla	  toiminnan	  ehdot.	  Muuttuuko	  kaupunkiviljely	  Suomessakin	  tähän	  suuntaan?	  Kuinka	  
tässä	  tilanteessa	  kävisi	  kaupunkiaktivismille	  ja	  neljännen	  sektorin	  toimijoille?	  	  
	  
Olemme	  tutkineet	  kaupunkiviljelyä	  ja	  viljelyn	  ja	  kaupunkikehityksen	  yhteisevoluutiota	  ur-‐
ban	  commons-‐käsitteen	  kautta.	  Tässä	  tarkastelussa	  kaupunkiviljely	  on	  materiaalisten	  re-‐
surssien,	  jaettujen	  käytäntöjen	  ja	  sääntöjen	  sekä	  yhteistoiminnan	  varaan	  rakentuva	  toimi-‐
juus	  tai	  varanto.	  Sosiaalinen	  yhteisöllinen	  toiminta	  (commoning)	  on	  kapasiteetti,	  joka	  itses-‐
sään	  muuttuu	  resurssiksi	  materiaalisten	  viljelypuitteiden	  rinnalle.	  Kaupunki	  voi	  hyödyntää	  
tätä	  sosiaalista	  resurssia,	  mutta	  voiko	  se	  ”kahlita”	  sitä?	  Onko	  kansalaisaktivismina	  alkanut	  
toiminta	  enää	  niin	  vapaata,	  jos	  se	  on	  alisteista	  kaupungin	  toimintalogiikalle	  ja	  tavoitteille?	  
Voiko	  kaupunki	  ottaa	  viljelyn	  välineekseen	  tuottaa	  kaupunkivihreää	  ja	  brändätä	  kaupunkia?	  
Toisaalta	  kaupungin	  kanssa	  tehtävä	  yhteistyö	  tarjoaa	  viljelijöille	  uudenlaisia	  ja	  aiempaa	  laa-‐
jempia	  toimintamahdollisuuksia.	  Urban	  commons	  -‐teorian	  kautta	  tarkasteltuna	  kaupunkivil-‐
jely	  voi	  mukautua	  muuttuviin	  olosuhteisiin	  ja	  keksiä	  jatkuvasti	  uusia	  ilmenemismuotoja.	  	  

	  
Kaupunkiviljelyn	  kädenjälki	  –	  kokeilu	  Myllypurossa	  
FM	  Mia	  Kunnaskari,	  kulttuuriympäristön	  tutkimuksen	  ja	  taidekasvatuksen	  opiskelija	  
Jyväskylän	  yliopisto	  
	  

Taidekasvatuksen	  alaan	  kuuluvan	  pro	  gradu	  -‐tutkielmani	  työnimi	  on	  Kaupunkiviljelyn	  kä-‐
denjälki	  ja	  siihen	  liittyy	  Myllypuron	  “yhteistyö	  kaupunkiviljelyssä”	  -‐pilottikokeilun	  reflektoin-‐
tia.	  Tutkimuksen	  painopiste	  on	  kansalaisten/asukkaiden	  toiminnallisessa	  ympäristösuhtees-‐
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sa.	  Tutkimuksessa	  tarkastellaan	  taidekasvatuksen	  ja	  ympäristöestetiikan	  filosofista	  perintöä	  
hyödyntäen	  mm.	  kysymyksiä	  siitä,	  kuinka	  asukkaiden	  kaupunkiviljelytoiminta	  on	  osa	  alueen	  
(kaupunginosan)	  rakentumista,	  kuinka	  ympäristön	  merkityksiä	  määritellään	  yhteisöllisesti	  ja	  
millaista	  (ekologisesti,	  esteettisesti,	  elettävästi)	  laadullista	  ympäristöä	  kaupunkiviljely	  mah-‐
dollisesti	  tuottaa.	  	  
	  
Tutkimus	  liittyy	  keskusteluun	  ympäristön	  kerroksisuudesta,	  asukkaiden	  osallistumisesta,	  yh-‐
teisöllisyydestä	  ja	  yhteisen	  ympäristön	  hoidosta	  sekä	  sosiaalisesta	  vuorovaikutuksesta.	  Se	  
sivuaa	  myös	  käsityksiä	  puutarhasta	  taiteellisena/esteettisenä	  toimintana	  sekä	  kaupunki-‐
luonnon	  ekosysteemipalveluja.	  Kaupunkiviljelyllä	  nähdään	  olevan	  paljon	  positiivisia	  vaiku-‐
tuksia	  kaupunkikulttuuriin.	  Myllypuro	  on	  valittu	  Helsingin	  ympäristötietoisuuden	  yhteistyö-‐
suunnitelman	  pilottialueeksi,	  ja	  siellä	  nimenomaan	  kaupunkiviljely-‐yhteistyö	  on	  valittu	  lä-‐
hestymistavaksi	  monimuotoisen	  ja	  monikulttuurisen	  kestävän	  elämän	  edistämisessä.	  
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2.	  Työryhmä:	  Kaupunkitilan	  yhteisöllinen	  suunnittelu	  
	   	  ja	  tuottaminen	  
	   	  Puheenjohtajat:	  Marketta	  Kyttä,	  Aalto-‐yliopisto	  ja	  Sirkku	  Wallin,	  Aalto-‐yliopisto	  
	  

	  
Esitysjärjestys	  (6	  esitystä):	  	  
	  
SESSIO	  I	  
	  

Sanna	  Tuurnas,	  tutkija/Tampereen	  yliopiston	  johtamiskorkeakoulu	  
Asukasosallisuus	  ja	  -‐kumppanuus	  julkisten	  palveluntuottajien	  näkökulmasta	  
	  
Vesa	  Vihanninjoki,	  tohtorikoulutettava,	  estetiikan	  oppiaine,	  Helsingin	  yliopisto	  
Kaupunkitilan	  esteettisyys	  kohtaamisen	  alustana	  
	  
Aleksi	  Lohtaja,	  YTM,	  Jyväskylän	  yliopisto	  
Henri	  Lefebvre	  ja	  kysymys	  kaupunkitilan	  yhteisöllisestä	  tuottamisesta	  
	  

SESSIO	  II	  
	  
Pia	  Hovi-‐Assad	  Turun	  yliopisto	  –	  Porin	  yliopistokeskus,	  Kulttuurituotannon	  ja	  maisemantut-‐
kimuksen	  koulutusohjelma	  
Yhteistoiminnallinen	  kulttuuripohjainen	  kehittäminen	  kulttuurisuunnittelumenetelmän	  ja	  
yhteisötaiteen	  avulla	  –	  Tapauksena	  Taiteilijayhdistys	  T.E.H.D.A.S.	  ry,	  Porin	  vanha	  lyhytaal-‐
toasema	  ja	  Koiviston	  ulkoilupuisto	  
	  
Emilia	  Palonen,	  Helsingin	  yliopisto	  
"Uidaan	  virkamiesten	  liiveihin”	  –	  Osallistuvaa	  suunnittelua,	  hallintoa	  ja	  toimintatutkimusta	  
Maunulassa	  2013–2016	  
	  
Sirkka	  Heinonen,	  Joni	  Karjalainen,	  Marjukka	  Parkkinen	  ja	  Juho	  Ruotsalainen,	  Tulevaisuuden	  
tutkimuskeskus,	  Turun	  yliopisto	  
Heikkoja	  signaaleja	  itseorganisoituvasta	  kaupunkitilasta	  
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Asukasosallisuus	  ja	  -‐kumppanuus	  julkisten	  palveluntuottajien	  näkökulmasta	  	  
Sanna	  Tuurnas,	  tutkija/Tampereen	  yliopiston	  johtamiskorkeakoulu	  	  
	  

Kaupungit	  ympäri	  Euroopan	  kehittävät	  erilaisia	  tapoja	  osallistaa	  asukkaita	  sekä	  käyttämien-‐
sä	  palveluiden	  että	  asuinympäristönsä	  kehittämiseen.	  Esimerkkeinä	  toimivat	  asuinalueiden	  
kehittämishankkeet,	  jossa	  yhteisöllisyyttä	  ja	  asukkaiden	  aktiivisuutta	  yritetään	  vahvistaa	  
julkisten	  toimijoiden	  puolesta.	  Lähiöiden	  kehittämishankkeet	  koskettavatkin	  tyypillisesti	  
alueita,	  jossa	  asukasaktiivisuus	  ei	  lähtökohtaisesti	  ole	  mainittavaa.	  Samanaikainen	  julkisen	  
palvelujärjestelmän	  murros	  luo	  paineita	  kehittää	  lähiöpalveluita	  ja	  yhteisöllisyyttä	  uusilla,	  
ei-‐julkisia,	  alueellisia	  resursseja	  hyödyntämällä.	  Käytännön	  tasolla	  asukasosallisuuden	  ja	  
kumppanuuden	  sulauttaminen	  osaksi	  julkisten	  toimijoiden	  työtä	  on	  kuitenkin	  osoittautunut	  
vaikeaksi.	  Tässä	  tutkimuksessa	  lähestynkin	  kumppanuuskeskustelua	  julkisten	  palveluntuot-‐
tajien	  näkökulmasta	  kysymällä,	  millä	  tavoin	  asukasosallisuus	  ja	  -‐kumppanuus	  muuttaa	  am-‐
mattilaisten	  käytäntöjä?	  	  
	  
Käsitteellisesti	  lähestyn	  “kumppanuusilmiötä”	  co-‐production:iin,	  eli	  palvelujen	  yhteistuo-‐
tantoon	  liittyvän	  keskustelun	  kautta.	  ’Co-‐production’	  on	  peräisin	  1970-‐luvulta	  Yhdysvallois-‐
ta,	  jolloin	  Elinor	  Ostrom	  tutkimusryhmänsä	  kanssa	  nosti	  yhteistuotannon	  merkityksen	  naa-‐
purustojen	  turvallisuutta	  edistävänä	  voimana.	  Käsitteenä	  co-‐production	  on	  muovautunut	  
ajan	  saatossa	  julkisen	  hallinnon	  reformin	  myötä,	  ja	  noussut	  nyt,	  2010-‐luvulla	  ydinideologi-‐
aksi	  julkisiin	  palveluihin	  liittyvässä	  keskustelussa.	  Tutkimuksen	  empiirinen	  aineisto	  on	  kerät-‐
ty	  tamperelaisesta	  lähiöhankkeesta,	  jonka	  alullepanijana	  ovat	  olleet	  alueella	  toimivat	  palve-‐
luntuottajat.	  Tutkimuksen	  tulokset	  osoittavat,	  että	  ammattilaisille	  co-‐production	  tarkoittaa	  
ennen	  kaikkea	  oppimisprosessia,	  joka	  koskettaa,	  ei	  vain	  yksittäisiä	  työntekijöitä,	  vaan	  julki-‐
sia	  palveluorganisaatioita	  laajasti.	  Kumppanuuden	  monimuotoisuuden	  ja	  asukkaiden	  erilais-‐
ten	  toimijaroolien	  ymmärtäminen	  voi	  osaltaan	  helpottaa	  kulttuurinmuutosta.	  	  
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"Uidaan	  virkamiesten	  liiveihin"	  Osallistuvaa	  suunnittelua,	  hallintoa	  ja	  toiminta-‐
tutkimusta	  Maunulassa	  2013–2016	  	  
Emilia	  Palonen,	  Helsingin	  yliopisto,	  emilia.palonen@helsinki.fi	  	  
	  

Maunulan	  demokratiahankkeessa	  asukkaat	  pääsivät	  vaikuttamaan	  Maunulanpuiston	  ja	  
Maunula-‐talon	  suunnitteluun	  yhtenä	  ryhmänä	  virkamiesten	  rinnalla.	  Maunulan	  demokratia-‐
hanke,	  yksi	  Helsingin	  kaupunginjohtajan	  demokratiapiloteista	  otti	  tavoitteekseen	  vuonna	  
2013	  "uida	  virkamiesten	  liiveihin".	  Pitkälle	  intuitiivisesti	  ja	  yhdessä	  niin	  asukkaiden	  kuin	  vir-‐
kamiesten	  kanssa	  luotiin	  toimintamalli.	  Avaan	  tässä	  mitä	  se	  tarkoitti	  käytännössä,	  ja	  mitkä	  
asukkaan	  ja	  toimijan	  näkökulmasta	  vaikuttivat	  siihen,	  että	  tämä	  oli	  mahdollista.	  Toiminta-‐
tapoja	  voitaisiin	  muuallakin	  hyödyntää	  asukaslähtöisessä	  ja	  virastorajat	  ylittävässä	  suunnit-‐
telussa.	  	  
	  
Esityksen	  pääpainona	  on	  ruohonjuuritoimijan	  näkökulma	  ja	  prosessin	  itseohjautuminen.	  
Toimintatutkimus	  ja	  osallistuva	  havainnointi	  ovat	  yksi	  tapa	  päästä	  kiinni	  tällaisiin	  alhaalta	  
ylös	  prosesseihin.	  Pohdin,	  kuinka	  osallistuminen	  asukkaana	  sai	  demokratiatutkijan	  teke-‐
mään	  toimintatutkimusta.	  Alusta	  asti	  painotin,	  että	  olen	  myös	  yliopistolla	  tutkijana	  ja	  opet-‐
tajana	  ja	  minua	  kiinnostaa	  lähidemokratia	  ja	  siksi	  uutena	  asukkaana	  olla	  tässä	  mukana.	  In-‐
tressini	  ja	  joustava	  työ	  mahdollistivat	  sitoutumisen	  ja	  sen,	  että	  edustin	  asukkaita	  lukemat-‐
tomissa	  virkamieskokouksissa.	  Vaikka	  tutkimus	  ei	  ollut	  päätarkoitukseni,	  lopulta	  huomasin	  
olevani	  mukana	  niin	  mielenkiintoisessa	  prosessissa,	  ettei	  sitä	  voi	  olla	  tutkimatta	  systemaat-‐
tisemmin	  muun	  työnsä	  ohella.	  	  
	  
Lopuksi	  pohdin,	  miten	  valta	  tässä	  näyttäytyy,	  miten	  suunnittelu	  säilyi	  pitkään	  itseohjautu-‐
vana.	  Kuinka	  toimintatutkijana	  voit	  vaikuttaa	  asiantuntemuksella?	  Mikä	  on	  suhde	  ylätason	  
ja	  alatason	  välillä	  (ryhmien	  sisällä	  ja	  välillä	  virkamiehet,	  kaupungin	  työntekijät	  asukkaat)?	  
Miten	  on	  mahdollista	  toteuttaa	  aitoa	  vuosia	  asukaslähtöistä	  vaikuttamista	  ja	  armistaa	  insti-‐
tuution	  asukaslähtöinen	  itseohjautuvuus	  pitkäjänteisesti	  (vrt.	  Maunula-‐talon	  toimintamalli	  
avautumisen	  jälkeen)?	  	  

 

Heikkoja	  signaaleja	  itseorganisoituvasta	  kaupunkitilasta	  
Sirkka	  Heinonen,	  Joni	  Karjalainen,	  Marjukka	  Parkkinen	  ja	  Juho	  Ruotsalainen	  
sirkka.heinonen@utu.fi;	  	  joni.karjalainen@utu.fi;	  marjukka.s.parkkinen@utu.fi;	  
juho.ruotsalainen@utu.fi	  
	  

Lukuisat	  teknotaloudelliset,	  poliittiset	  ja	  tilalliset	  kehityskulut	  yhdessä	  nopeasti	  muuttuvien	  
asumisen,	  kuluttamisen	  ja	  työn	  tapojen	  kanssa	  vaikuttavat	  kaupunkiympäristöön	  vaikeasti	  
ennakoitavilla	  tavoilla.	  Tämä	  luo	  jäykille	  kaupunkisuunnittelullisille	  systeemeille	  uudistumi-‐
sen	  paineita.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tässä	  esityksessä	  tarkastellaan	  itseorganisoituvan	  kaupunkitilan	  heikkoja	  signaaleita.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Heikko	  	  signaali	  on	  merkki	  oraalla	  olevasta	  ilmiöstä,	  joka	  voi	  vahvistuessaan	  muodostua	  	  
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keskeiseksi	  vaikuttajaksi.	  Heikot	  signaalit	  ovat	  kiintoisa	  ja	  kiisteltykin	  tulevaisuudentutki-‐
muksen	  laadullinen	  ennakointimetodi.	  	  Heikkojen	  signaaleiden	  menetelmää	  on	  käytetty	  
ENCORE	  –	  Kaupallisesti	  vahva	  keskusta	  ja	  urbanisoituva	  kantakaupunki	  -‐projektissa,	  joka	  
kuuluu	  Turun	  kaupunkitutkimusohjelmaan.	  	  

	  
Hankkeen	  ennakointiosiossa	  tunnistetaan	  ja	  analysoidaan	  heikkoja	  signaaleita	  erityisesti	  
kolmella	  aihealueella;	  1)	  merkityksellinen	  ympäristö,	  2)	  paikallisdemokratia	  ja	  ruohonjuuri-‐
tason	  toimintatavat,	  sekä	  3)	  hybriditilat.	  Nämä	  kolme	  luokkaa	  on	  todettu	  aiemmassa	  Teke-‐
sin	  Elävä	  esikaupunki	  (ELOISA)	  -‐tutkimuksessa	  kiintoisiksi	  kaupunkikehittämisen	  teemoiksi,	  
joihin	  liittyvien	  muutosten	  ennakointi	  antaa	  eväitä	  tulevaisuuden	  kaupunkisuunnittelupro-‐
sessiin.	  Kaikilla	  luokilla	  on	  myös	  merkitystä	  itseorganisoituvan	  kaupunkitilan	  kannalta.	  Ai-‐
neistosta	  nousevia	  heikkoja	  signaaleja	  tarkastellaan	  oheista	  kolmijaottelua	  käyttämällä	  sekä	  
vasten	  mediakaupungin,	  ekologisesti	  älykkään	  kaupungin	  sekä	  uusien,	  nousevien	  konfliktien	  
teemoja.	  Tätä	  ennakointiaineistoa	  peilataan	  lopuksi	  hallinnon	  näkökulmaan:	  miten	  hallinto	  
voisi	  proaktiivisesti	  reagoida	  uusiin	  syntyviin	  ilmiöihin	  ja	  mitä	  haasteita	  ja	  mahdollisuuksia	  
niistä	  avautuu.	  Näin	  tunnistetaan	  tapoja,	  joilla	  kaupunkisuunnittelu	  voisi	  paremmin	  hyödyn-‐
tää	  muutostekijöitä	  ja	  -‐ilmiöitä.	  Tutkimusprojektin	  lopputuloksena	  avataan	  uusia	  näkökul-‐
mia	  tulevaisuuden	  kaupunkikehityksen	  mahdollisuuksiin.	  

	  
Esityksessä	  nostetaan	  esiin	  esimerkkejä	  heikoista	  signaaleista	  jokaisesta	  kolmesta	  luokasta	  
itseorganisoituvan	  kaupunkitilan	  ja	  kaupunkisuunnittelun	  uusiutumisen	  haasteet	  huomioi-‐
den.	  Lisäksi	  pohditaan	  sitä,	  kuinka	  näiden	  signaaleiden	  havainnointi,	  analyysi	  ja	  tulkinta	  voi-‐
si	  rikastuttaa	  tulevaisuuden	  kaupunkisuunnitteluprosessia.	  
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3.	  	  Työryhmä:	  Palvelut	  ja	  kauppa	  osana	  toimijalähtöistä	  	  
kaupunkimuutosta	  

Puheenjohtajat:	  Pasi	  Mäenpää,	  HY	  ja	  Annuska	  Rantanen,	  Tampereen	  teknillinen	  yliopisto	  
	  

	  
Esitysjärjestys:	  (5	  esitystä)	  

	  
Annuska	  Rantanen,	  Tampereen	  teknillinen	  yliopisto,	  
Joustava	  ja	  resurssitehokas	  kaupunki.	  Huomioita	  Hiedanrannan	  kehittämisvisiosta.	  
	  
Anne	  Jarva,	  kaavoituspäällikkö,	  Hyvinkään	  kaupunki	  ja	  Aino	  Kuusimäki	  	  
FM,	  kaavoittaja,	  Sipoon	  kunta	  
Julkinen	  ulkotila	  kaupunkipalveluna	  –	  Case	  Elävä	  Hämeenkatu,	  Hyvinkää	  	  
	  
Mats	  Nylund,	  dosentti,	  Arcada	  ja	  Hilma	  Immonen,	  tutkija,	  Arcada	  
Keikkatalouden	  kasvot:	  Uber,	  kuljettajapartnerit	  ja	  työpoliittinen	  hallinta	  
	  
Aleksi	  Neuvonen,	  Demos	  Helsinki	  
Älykkäät	  urbaanit	  palvelut	  ja	  kaupunkikehittämisen	  uusi	  työnjako.	  Oppeja	  SMART	  RETRO	  –
hankkeen	  kokeiluista	  	  
	  
Pasi	  Mäenpää,	  Helsingin	  yliopisto	  
Jakamistalouden	  ulottuvuudet	  ja	  kaupunkivaikutukset	  	  
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Joustava	  ja	  resurssitehokas	  kaupunki.	  Huomioita	  Hiedanrannan	  	  
kehittämisvisiosta	  
Annuska	  Rantanen	  
arkkitehti,	  tutkija,	  Tampereen	  teknillinen	  yliopisto,	  Arkkitehtuurin	  laitos	  
annuska.rantanen@tut.fi	  
	  

Kestävyyttä	  ei	  tule	  ajatella	  vain	  tuotannon	  tai	  kulutuksen	  syntypaikan	  ominaisuutena,	  vaan	  
enenevästi	  niitä	  välittävien	  verkostojen	  kykynä	  ohjata	  resurssien	  virtauksia	  ja	  kiertoja	  te-‐
hokkaasti	  kaupunkisysteemissä.	  Tulevaisuuden	  kaupunkien	  keskeisimmiksi	  kysymyksiksi	  on	  
noussut,	  kuinka	  irtikytkeytyä	  rajattomien	  resurssien	  oletuksesta.	  Ihmisten	  yksilölliset	  mah-‐
dollisuudet	  edistää	  kestävää	  kehitystä	  ovat	  rajalliset	  jo	  siksi,	  että	  nykyinen	  kaupunkisystee-‐
mi	  ei	  tue	  kestäviä	  elämäntapavalintoja.	  ’Ylhäältä	  alas’	  -‐ohjauksella	  ei	  aikaansaada	  muutosta,	  
mikäli	  ei	  samalla	  tunnisteta	  ja	  tueta	  spontaaneja,	  ’alhaalta	  ylös	  ’-‐prosesseja,	  jotka	  voivat	  po-‐
tentiaalisesti	  johtaa	  kestävämpiin	  käytäntöihin.	  Nämä	  voivat	  synnyttää	  joustavampia,	  käyt-‐
täjiinsä	  ja	  ympäristöön	  mukautuvia	  verkostoja	  sekä	  uudenlaisia	  kytköksiä	  toimijoiden	  välille,	  
synergioita	  ja	  resurssien	  jakamisen	  tapoja.	  Digitaaliset	  alustat,	  niille	  rakentuvat	  sosiaaliset	  
verkostot	  sekä	  kierto-‐	  ja	  jakamistalouden	  periaatteet	  mahdollistavat	  energia-‐,	  vesi-‐	  ja	  jäte-‐
huollon	  verkostojen,	  liikenne-‐	  ja	  palveluverkostojen	  sekä	  julkisten	  tilojen	  verkostojen	  uudel-‐
leenjärjestämisen	  resurssitehokkaammin	  ja	  ekosysteemipalvelujen	  kutomisen	  entistä	  tii-‐
viimmin	  osaksi	  kaupunkia.	  Siten	  kaupungin	  ‘aineenvaihduntaa’	  pitää	  tarkastella	  ei	  vain	  inf-‐
rastruktuurilähtöisesti,	  vaan	  myös	  kuluttajien	  aktiivisen	  toimijuuden	  sekä	  laajemmin	  tilallis-‐
ten	  käytäntöjen	  kautta.	  	  
	  
Esityksessä	  kohdistetaan	  huomio	  erityisesti	  palvelujen	  tilallisiin	  käytäntöihin	  ja	  kysytään,	  
millä	  lailla	  fyysinen	  ympäristö	  aktivoi	  tuotannon	  ja	  kulutuksen	  järjestäytymistä;	  miten	  digi-‐
talisaatio	  ja	  käyttäjälähtöisyys	  voi	  vaikuttaa	  toimintojen	  uudelleenjärjestymiseen	  ja	  millaisia	  
kestävyyshyötyjä	  tästä	  voi	  seurata.	  Kysymyksiä	  tarkastellaan	  TTY:n	  ja	  TaY:n	  tutkijoiden	  laa-‐
timan	  Tampereen	  Hiedanrannan	  kehittämisvision	  valossa	  (Lehtovuori	  ym.	  2016).	  Visiossa	  
vanhan	  tehdasalueen	  käsittävää	  uutta	  kaupunginosaa	  on	  hahmoteltu	  resilientin,	  häiriön-‐
kestävän	  ja	  uudistumiskykyisen	  kaupunkikehityksen	  pilottikohteena,	  jota	  tulisi	  kehittää	  in-‐
tensiivisesti	  kiertotalouden,	  aktiivisen	  kaupunkitilan	  ja	  toimijalähtöisyyden	  periaatteilla.	  

	  
Julkinen	  ulkotila	  kaupunkipalveluna	  –	  case	  Elävä	  Hämeenkatu,	  Hyvinkää	  	  
Anne	  Jarva	  	  
arkkitehti,	  kaavoituspäällikkö,	  Hyvinkään	  kaupunki	  
anne.jarva(at)hyvinkaa.fi	  
	  
Aino	  Kuusimäki	  	  
FM,	  kaavoittaja,	  Sipoon	  kunta	  
aino.kuusimaki(at)sipoo.fi	  
	  

Julkinen	  ulkotila	  on	  palvelu,	  jota	  kaupunki	  luo,	  pitää	  yllä	  ja	  tarjoaa	  asukkaiden	  ja	  muiden	  
toimijoiden	  käyttöön.	  Tilankäyttö	  on	  suunnitelmallista	  ja	  säänneltyä,	  mikä	  luo	  turvallisuutta	  
mutta	  hankaloittaa	  spontaania	  toimintaa.	  Samalla	  käyttäjälähtöisyys	  ja	  kokeilukulttuuri	  
haastavat	  vakiintuneet	  käytännöt.	  Mihin	  ulkotilaa	  voi	  käyttää	  ja	  kuka	  siitä	  päättää?	  
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Hyvinkään	  kaupungin	  tekninen	  keskus	  toteutti	  kesällä	  2015	  Elävä	  Hämeenkatu	  -‐tapah-‐
tuman	  ja	  joukkoliikennekokeilun.	  Tavoitteena	  oli	  kokeilla	  uusien	  liikennejärjestelyjen	  toimi-‐
vuutta	  ja	  piristää	  katuelämää.	  Pääkatu	  suljettiin	  henkilöautoilta	  ja	  muutettiin	  joukkoliiken-‐
nekaduksi	  kolmensadan	  metrin	  matkalta.	  Vapautuneelle	  ajokaistalle	  sijoitettiin	  kontteja,	  
joita	  tarjottiin	  tilapäiskäyttöön	  paikallisille	  yrittäjille	  ja	  yhteisöille.	  Kaupunkilaisia	  haluttiin	  
näin	  innostaa	  kokeilemaan	  vaihtoehtoisia	  käyttöjä	  katutilaan.	  
	  
Kaupunki	  hankki	  kontit,	  järjesti	  tekniikan,	  neuvoi	  osallisia	  ja	  hoiti	  lupabyrokratian.	  Vaikka	  
kontit	  täyttyivät,	  tapahtumatarjonta	  jäi	  odotettua	  laimeammaksi.	  Todennäköisenä	  syynä	  oli	  
tapahtuman	  lyhyt	  valmisteluaika	  ja	  valmistelun	  virkamiesvetoisuus.	  Eri	  toimijoiden	  sitout-‐
taminen	  tapahtumaan	  olisi	  vaatinut	  idean	  kasvattamista	  ja	  yhteiskehittelyä	  kaupunki-‐
laisten	  kanssa	  sekä	  sitä,	  että	  kaupunki	  olisi	  antanut	  suunnitteluvaltaa	  pois	  omista	  käsistään.	  
Tämä	  olisi	  todennäköisesti	  parantanut	  kaupunkilaisten	  motivaatiota	  toimia	  itse	  tapahtuma-‐
tuottajina.	  Kokeilu	  antoi	  kuitenkin	  arvokasta	  tietoa	  järjestelyjen	  toimivuudesta	  ja	  hyväksyt-‐
tävyydestä.	  
	  
Sen	  lisäksi,	  että	  käyttäjälähtöinen	  toiminta	  ylipäänsä	  piristää	  katuelämää,	  tilapäiskäytöt	  
toimivat	  indikaattoreina	  tulevaisuuden	  käytöistä.	  Kokeiluista	  voi	  muodostua	  toimija-‐
verkostoja	  tai	  katalyytteja	  alueen	  kehittymiseksi	  tiettyyn	  suuntaan.	  Vaikka	  kaupunki	  ei	  voi	  
valjastaa	  aktivismia	  omiin	  tarkoituksiinsa,	  se	  voi	  auttaa	  kaupunkilaisia	  tilan	  käyttöön	  liitty-‐
vissä	  järjestelyissä	  ja	  byrokratiassa.	  Toisaalta	  hallinnon	  sisälläkään	  ei	  aina	  ole	  selvää,	  miten	  
oma-‐aloitteista	  toimintaa	  tulisi	  ohjata	  ja	  tukea.	  Siksi	  käyttäjälähtöinen	  katutilan	  käyttö	  ja	  
vaihtoehtoisten	  käyttöjen	  pilotoiminen	  yhteistyössä	  kuntalaisten	  kanssa	  on	  myös	  viran-‐
omaisille	  oppimisen	  paikka.	  

	  
Keikkatalouden	  kasvot:	  Uber,	  kuljettajapartnerit	  ja	  työpoliittinen	  hallinta	  
Mats	  Nylund	  
dosentti,	  Arcada,	  Kulttuurin	  ja	  viestinnän	  yksikkö,	  nylundma(at)arcada.fi	  
	  
Hilma	  Immonen	  
tutkija,	  Arcada,	  Kulttuurin	  ja	  viestinnän	  yksikkö	  
	  

Jakamistalouteen	  lukeutuvat	  erilaiset	  hankkeet	  ja	  yrityksen	  ovat	  viime	  vuosina	  nousseet	  ku-‐
lutustrendin	  lisäksi	  myös	  suureksi	  vaihtoehtoiseksi	  työntarjoajaksi	  siitä	  huolimatta,	  että	  
useimmiten	  jakamistalouden	  alustat	  välittävät	  työtä,	  eivätkä	  itse	  tarjoa	  työtä.	  Missä	  määrin	  
nämä	  uudet	  alustat	  haastavat	  perinteisiä	  työntarjoajia	  ja	  miten	  nämä	  uudet	  työnvälitysalus-‐
tat	  muuttavat	  työkulttuuria?	  Me	  tutkimme	  kyydinvälitysalusta	  Uberin	  tapausta,	  joka	  haas-‐
taa	  maailmanlaajuisesti	  tällä	  hetkellä	  perinteistä	  taksikuljetusta	  omistamatta	  itse	  autoa-‐
kaan.	  Kuluttajien	  keskuudessa	  alhaisten	  hintojen	  ansiosta	  suosittu	  yhdysvaltalainen	  kyydin-‐
välittäjäjätti	  on	  tuohduttanut	  Suomessa	  niin	  autoilualan	  toimiala-‐järjestöt,	  kuin	  kansalliset	  
viranomaiset,	  joiden	  on	  vaikea	  hahmottaa	  Uberin	  toiminnan	  	  laillisuutta	  palvelun	  moniulot-‐
teisten	  järjestelyjen	  takia.	  Työllisyystilanne	  kuitenkin	  pakottaa	  monia	  etsimään	  työtä	  Uberin	  
kaltaisten	  yritysten	  kautta,	  joten	  kansainvälisille	  työpolitiikkaa	  sääteleville	  tahoille	  kuten	  
EU:n	  komissiolle	  yritysten	  kuten	  Uberin	  toiminta	  on	  tärkeä	  haaste,	  jolle	  päättäjät	  etsivät	  täl-‐
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lä	  hetkellä	  sopivaa	  lainsäädäntöä.	  Me	  analysoimme	  lehtiartikkelien,	  haastattelujen	  sekä	  vi-‐
rallisten	  lausuntojen	  avulla,	  miten	  itse	  Uber-‐kuljettajat,	  taksiliitot	  ja	  -‐kuljettajat	  sekä	  erilai-‐
set	  viranomaistahot	  kuten	  liikenne-‐ministeriö	  ja	  EU:n	  komissio	  suhtautuvat	  Uberin	  toimin-‐
taan	  Suomessa	  ja	  miltä	  Uberin	  tulevaisuus	  Suomen	  työmarkkinoilla	  voi	  näyttää.	  

	  
Älykkäät	  urbaanit	  palvelut	  ja	  kaupunkikehittämisen	  uusi	  työnjako.	  	  	  
Oppeja	  SMART	  RETRO	  -‐hankkeen	  kokeiluista	  	  
Aleksi	  Neuvonen	  
tutkimusjohtaja,	  Demos	  Helsinki	  
aleksi.neuvonen(at)demoshelsinki.fi	  
	  

Eurooppalaisten	  kaupunkien	  kehittämisen	  painopiste	  on	  ollut	  paljolti	  maankäyttö-‐	  ja	  kiin-‐
teistöratkaisuissa.	  Uutta	  on	  luotu	  ensisijaisesti	  synnyttämällä	  uutta	  rakennuskantaa	  ja	  tois-‐
sijaisesti	  uudistamalla	  vanhaa.	  Arvoketjun	  roolit	  ovat	  olleet	  selvät:	  arvoa	  on	  luotu	  kaavoit-‐
tamalla	  ja	  rakentamalla,	  ympäristön	  käytön	  kyky	  luoda	  uutta	  arvoa	  on	  nähty	  tätä	  huomat-‐
tavasti	  pienempänä.	  
	  
Digitaaliset	  ratkaisut	  ja	  niiden	  päälle	  syntyvät	  jakamistalouspalvelut	  muuttavat	  tätä	  järjes-‐
tystä:	  Syntyy	  uusia	  käytäntöjä,	  joiden	  avulla	  vanhasta	  ympäristöstä	  syntyy	  uutta	  arvoa	  sekä	  
käyttäjille	  että	  potentiaalisesti	  myös	  omistajille.	  Perinteisten	  maankäytön	  toimijoiden	  on	  
kuitenkin	  selvästi	  vaikea	  päästä	  mukaan	  näiden	  uusien	  toimintatapojen	  kehittämiseen.	  Tätä	  
myötä	  niiden	  on	  vaikea	  myöskään	  hyötyä	  taloudellisesti	  uusista	  palveluista.	  
	  
Demos	  Helsingin	  koordinoimassa	  pohjoismaisessa	  Smart	  Retro	  -‐hankkeissa	  pilotoitiin	  mene-‐
telmiä,	  joilla	  tuodaan	  yhteen	  rakennetun	  ympäristön	  perinteisiä	  toimijoita	  (kaupungin,	  ra-‐
kennusliikkeet,	  kiinteistöomistajat	  ja	  kauppa)	  ja	  uusien	  digitaalisia	  kaupunkipalveluja	  kehit-‐
täviä	  start-‐upeja	  ja	  ryhmiä.	  Lahdessa	  ja	  Tukholman	  Bagar-‐mossenissa	  syntyi	  15	  erilaista	  ko-‐
keilua,	  jotka	  auttoivat	  sekä	  perinteisiä	  että	  uusia	  toimijoita	  päivittämään	  toimintatapojaan.	  
	  
Tämä	  artikkeli	  esittelee	  kokeiltuja	  menetelmiä	  ja	  esittää	  saatujen	  kokemusten	  perusteella	  
malleja,	  joilla	  maankäytön	  ja	  rakentamisen	  työnjakoa	  voitaisiin	  jatkossa	  kehittää	  sekä	  tuoda	  
siihen	  mukaan	  uusia	  toimijoita.	  

	  
Jakamistalouden	  ulottuvuudet	  ja	  kaupunkivaikutukset	  	  
Pasi	  Mäenpää	  
dosentti,	  Helsingin	  yliopisto,	  Sosiologian	  laitos	  
pasi.maenpaa(at)helsinki.fi	  
	  

Jakamistalous	  on	  osa	  mittavaa	  yhteiskunnallista	  muutosta,	  jossa	  sosiaaliset	  ja	  taloudelliset	  
suhteet	  rakentuvat	  uudestaan,	  kun	  digitalisaatio	  mahdollistaa	  uusia	  toimijuuksia	  suhteessa	  	  
julkiseen	  valtaan	  ja	  markkinoihin.	  	  
	  
Jakamistalous	  on	  yhtä	  aikaa	  taloutta	  ja	  sosiaalista,	  globaalia	  ja	  paikallista.	  Se	  tapahtuu	  sekä	  
fyysisessä	  että	  virtuaalisessa	  tilassa	  ja	  näitä	  sekoittaen.	  Jakamistalouden	  kehittymisen	  myö-‐



	  

	  

19	  

tä	  markkinaehtoisten	  hyödykkeiden	  tuotanto	  ja	  jakautuminen	  muuttuvat	  –	  oletusarvoisesti	  
tasa-‐arvoisempaan	  tai	  ainakin	  laajapohjaisempaan	  suuntaan.	  
	  
Esityksessä	  eritellään	  jakamistalouden	  piiriin	  luetun	  toiminnan	  monia	  ulottuvuuksia	  käsit-‐
teellisesti	  ja	  empirian	  valossa.	  Näitä	  ovat	  esimerkiksi	  ”aito	  jakamistalous”,	  alustatalous,	  ver-‐
taistalous,	  kansalaistalous,	  solidaarisuustalous	  ja	  keikkatalous.	  Jakamistalouden	  tapahtunei-‐
ta	  ja	  mahdollisesti	  tulevia	  seurauksia	  kaupunkitilaan,	  -‐suunnitteluun	  ja	  kehittämiseen	  arvi-‐
oidaan	  näiden	  ulottuvuuksien	  kautta.	  
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4.	  Työryhmä:	  Kaupunginosatoimijat	  uusien	  ideoiden	  lähteinä	  ja	  
positiivisen	  muutoksen	  tuottajina	  
	   Puheenjohtaja:	  Eino	  Rantala,	  TkT	  ,	  EkostO	  
	  
	  
Esitysjärjestys	  (6	  esitelmää)	  	  
	  
SESSIO	  I	  
	  

Ari	  Tolvanen,	  Helsingin	  kulttuurikeskus	  
Toimijuuden	  muutos	  asuinalueiden	  kehittämisessä	  v.1980–2016	  –	  esimerkkinä	  alueellinen	  
kulttuuritoiminta	  
	  
Petteri	  Räisänen,	  Helsingin	  kulttuurikeskus	  
Helsingin	  alueellisen	  kulttuurityön	  mallin	  vaikuttavuuden	  seuranta	  ja	  arviointi	  
	  
Timo	  Kopomaa,	  Helsingin	  yliopisto	  
Täydentyvä	  kaupunki	  

	  
SESSIO	  II	  
	  

Jenna	  Taajamo	  
Asukkaiden	  osallistumiskokemukset	  Tampereen	  Tesoman	  asuinalueen	  kehittämisessä	  
	  
Christian	  Sannemann,	  Helsingin	  kaupunginosayhdistykset	  
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SESSIO	  I	  
	  
Toimijuuden	  muutos	  asuinalueiden	  kehittämisessä	  vuosina	  1980–2016	  	  
–	  esimerkkinä	  alueellinen	  kulttuuritoiminta	  	  
Ari	  Tolvanen,	  suunnittelija,	  Helsingin	  kulttuurikeskus	  
ari.tolvanen@hel.fi,	  P.	  0400	  876	  433	  
	  

Helsingin	  kulttuurikeskus	  on	  käynnistänyt	  osallistavan	  alueellisen	  kulttuurityön	  mallin	  (ns.	  
Helsingin	  malli),	  tavoitteenaan	  vahvistaa	  kaupunginosien	  kulttuuritarjontaa,	  kaupungin-‐
osien	  yhteisöllisyyttä	  ja	  myönteistä	  profiloitumista	  (segregaation	  ehkäisy)	  sekä	  asukkaiden	  
kulttuurista	  osallisuutta.	  	  Mallissa	  taidelaitoksia	  ja	  taiteen	  ammattilaisryhmiä	  jalkautetaan	  
toimimaan	  seiniensä	  ulkopuolella	  yhteistyössä	  neljän	  pilotointikaupunginosan	  toimijoiden	  
kanssa	  vuosina	  2016–2018.	  	  
	  
Uuteen	  malliin	  on	  tultu	  historiallisten	  käänteiden	  kautta.	  1980-‐luvulla	  asukastoimintaan	  
ja	  -‐demokratiaan	  suhtauduttiin	  kaupungin	  hallinnossa	  myönteisesti	  (Sofy-‐hanke,	  lähi-‐
demokratia-‐avustukset	  ym.),	  vaikka	  ajalle	  leimallisissa	  paikallisissa	  virkamiestyöryhmissä	  ei	  
asukasedustusta	  ollutkaan.	  Asukkaat	  nähtiin	  pääsääntöisesti	  kuitenkin	  toiminnan	  kohteina.	  	  
	  
Vuosituhannen	  vaihdetta	  lähestyessä	  asukkaat	  alkoivat	  olla	  myös	  kehittämisresurssi,	  vaikka	  
hallinto	  ei	  sitä	  täysin	  tunnistanut.	  Virkamiestyöryhmien	  nyykähtäessä	  lamaan	  ja	  kunnallis-‐
ten	  palveluiden	  keskittyessä	  alkoivat	  asukasjärjestöt	  ottaa	  suurempaa	  roolia	  aluekehittämi-‐
sessä.	  Tätä	  tuki	  internet,	  joka	  mahdollisti	  uudenlaisen	  vuorovaikutuksen.	  Aluekehittäminen	  
ei	  siilohallinnossa	  ole	  kuulunut	  selvästi	  kenellekään.	  Kulttuuriasiain-‐keskuksen	  kytkös	  kau-‐
punginosiin	  haluttiin	  purkaa.	  
	  
Puheenvuorossa	  tarkastellaan	  eri	  aluetoimijoiden	  roolien	  muutosta	  Helsingin	  mallista	  saa-‐
tujen	  alustavien	  kokemusten	  pohjalta.	  	  
	  
Millaisia	  resursseja	  eri	  toimijoilla	  on	  käytettävissä	  pyrittäessä	  yhteisiin	  päämääriin?	  Millaisia	  
rakenteita	  tarvitaan	  näiden	  resurssien	  kasaamiseksi	  ja	  toiminnan	  optimoimiseksi?	  Miten	  
kaupunginosat	  ovat	  hyödyntäneet	  mallin	  kautta	  avautuneen	  mahdollisuuden	  kehitystyös-‐
sään?	  	  
	  
Puheenvuorossa	  arvioidaan	  kulttuurikeskuksen	  aluetyöhön	  liittyviä	  painotuksia	  ja	  arvope-‐
rustaa	  eri	  aikoina.	  Onko	  Helsingin	  malli	  osaltaan	  paluuta	  1970-‐luvun	  tasa-‐arvoisia	  kulttuuri-‐
sia	  oikeuksia	  peräävään	  kulttuuri-‐idealismiin?	  Tuetaanko	  hallinnossa	  itse-‐arvoisesti	  korkea-‐
kulttuuria	  ja	  kulutuskeskeisyyttä	  vai	  voiko	  avustuspolitiikkaan	  liittyä	  myös	  laajempia	  yhtei-‐
söllisiä	  hyötyjä	  ja	  tavoitteita?	  	  	  
	  
Hakusanat:	  kulttuuripolitiikka,	  paikalliskulttuuri,	  aluekehittäminen	  
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Helsingin	  alueellisen	  kulttuurityön	  mallin	  vaikuttavuuden	  seuranta	  ja	  arviointi	  
Petteri	  Räisänen,	  	  
projektisihteeri,	  Helsingin	  kulttuurikeskus,	  petteri.j.raisanen@hel.fi,	  09	  310	  79564	  
	  

Helsingin	  kulttuurikeskus	  on	  merkittävä	  taiteen	  ja	  kulttuurin	  tukija	  jakaen	  vuosittain	  noin	  17	  
miljoonaa	  euroa	  avustuksina	  ja	  apurahoina.	  Vuonna	  2014	  toteutetun	  selvityksen	  (Räisä-‐
nen2014)	  mukaan	  suurin	  osa	  kulttuurikeskuksen	  avustuksista	  kohdistuu	  maan-‐tieteellisesti	  
tarkasteltuna	  Helsingin	  kantakaupungin	  alueelle.	  Samaan	  aikaan	  on	  myös	  havaittu,	  että	  yk-‐
silöiden	  kulttuuriseen	  aktiivisuuteen	  vaikuttaa	  sekä	  kulttuuritarjonnan	  läheisyys	  että	  matka-‐
aika	  taiteen	  äärelle	  (Räisänen	  2015).	  	  
	  
Helsingin	  kulttuurikeskus	  kehittää	  osallistavaa	  alueellista	  kulttuurityön	  mallia	  (Helsingin	  
malli),	  jonka	  tavoitteena	  on	  tasapainottaa	  ja	  monipuolistaa	  kaupunginosien	  taide-‐	  ja	  kult-‐
tuuritarjontaa,	  vahvistaa	  kaupunginosien	  yhteisöllisyyttä	  ja	  myönteistä	  profiloitumista	  sekä	  
asukkaiden	  kulttuurista	  osallisuutta.	  Helsingin	  mallissa	  taidelaitoksia	  ja	  taiteen	  ammattilais-‐
ryhmiä	  kannustetaan	  toimimaan	  seiniensä	  ulkopuolella	  eri	  kaupunginosissa	  yhteistyössä	  
alueen	  asukkaiden	  ja	  yhteisöjen	  kanssa.	  Helsingin	  mallia	  pilotoidaan	  vuosina	  2016–2018.	  Pi-‐
lotointivaihe	  painottuu	  neljään	  keskenään	  erilaiseen	  alueeseen,	  jotka	  ovat	  Kaarela,	  Maunu-‐
la,	  Jakomäki	  ja	  Vuosaari.	  	  
	  
Esitelmässäni	  avaan	  Helsingin	  mallin	  taustaksi	  muodostettua	  tietopohjaa	  sekä	  miten	  mallin	  
vaikuttavuutta	  seurataan	  pilotointivaiheen	  aikana.	  Vaikuttavuustematiikkaa	  lähestytään	  
asukkaiden	  kulttuuriosallistumisen,	  asuinalueiden	  sekä	  taidelaitosten	  toimintatapojen	  muu-‐
tosten	  näkökulmasta.	  	  	  	  
	  
avainsanat:	  alueellinen	  kulttuurityö,	  kulttuurin	  saavutettavuus,	  asukkaiden	  kulttuuriosallis-‐
tuminen	  
	  

Lähteet:	  	  
	  

Räisänen	  Petteri,	  2014:	  Taide	  keskittyy	  keskustaan.	  Helsingin	  kulttuuri-‐	  ja	  kirjastolautakun-‐
nan	  avustusten	  alueellinen	  jakautuminen	  vuonna	  2013.	  Helsingin	  kulttuurikeskus.	  	  	  
Räisänen	  Petteri,	  2015:	  Kulttuurikeskuksen	  talokävijät	  kartalla.	  Helsingin	  kulttuurikeskuksen	  
sisäinen	  raportti.	  Helsingin	  kulttuurikeskus.	  	  

	  
Täydentyvä	  kaupunki	  
Timo	  Kopomaa	  timo.kopomaa@helsinki.fi	  
	  

Esillä	  suunnitellussa	  raportissa	  on	  neljä	  täydentyvän	  kaupungin	  mallia,	  jotka	  ovat	  ”yhdenty-‐
vä”,	  ”mukautuva”,	  ”sulautuva”	  ja	  ”eriytyvä”	  kaupunki.	  Näiden	  kaupunkimallien	  leikkausalu-‐
eena	  rakentuva	  täydellistyvä	  kaupunki,	  ”kaupunki	  plus+”	  on	  ideaalina	  viipyilevyyttä	  tukeva,	  
kivaksi	  koettu,	  mutta	  myös	  tehokas	  ja	  avoimen	  yllätyksellinen.	  
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Tarkastelua	  kehystää	  laajasti	  ymmärretty	  tulkinta	  kaupunkitutkimuksesta	  ja	  kaupunkisuun-‐
nittelututkimuksesta.	  Tilatapauksia	  kuvataan	  ja	  luokitellaan	  esitettyjen	  neljän	  täydentyvän	  
kaupungin	  mallin	  pohjalta.	  Esimerkkikaupunkina	  on	  Helsinki,	  jonne	  tapaustutkimuksen	  
luonteisesti	  pääosin	  sijoittuvat	  esiteltävät	  kohteet,	  ympäristöt	  ja	  ilmiöt.	  Kerrostuma	  kerros-‐
tumalta	  uudelleen	  rakentuvana	  kaupunkina	  Helsinki	  on	  näkyvästi	  muutoksen	  tilassa.	  Täy-‐
dentävän	  rakentamisen	  rinnalla	  esillä	  ovat	  olleet	  vihervyöhykkeet	  ja	  uudet	  liikennejärjeste-‐
lyt.	  Nykykaupunki	  on	  virtaava,	  dynaaminen	  tila,	  joka	  ajoittaisesta	  ylikuormituksesta	  ja	  pai-‐
koittaisesta	  uudelleenrakentumisesta	  muotoutuu	  hyvässä	  tapauksessa	  asujansa	  ja	  kadun-‐
kulkijansa	  huomioivalla,	  jopa	  palkitsevalla	  tavalla.	  
	  
Raportin	  päätösosassa	  tuodaan	  esiin	  täydennysrakentamista	  ohjaavia	  periaatteita,	  jotka	  
suhteessa	  alueidentiteettiin	  ja	  ympäristösidokseen	  saavat	  erilaisia	  painotuksia.	  Tarkastelun	  
kehyksen	  voidaan	  ymmärtää	  toimivan	  laajemminkin	  täydentävän	  rakentamisen	  ja	  uusien	  
urbaanien	  käytäntöjen	  luokittelujen	  ja	  arviointien	  välineenä.	  
	  
Esitettävän	  pohjalta	  ei	  kuitenkaan	  voida	  tehdä	  päätelmiä	  kaupunkisuunnittelun	  parhaista	  
toteutuksista,	  mutta	  vaihtoehtojen	  moninaisuuden	  havaitsemiseen	  ja	  niiden	  vertailuun	  esi-‐
tettävä	  taulukkomuotoinen	  kehys	  soveltuu.	  	  
	  
Esimerkiksi	  toimintojen	  sekoittamisesta	  kaupunkisuunnittelullisen	  kaavoitustyön	  yhteydes-‐
sä	  voinemme	  todeta,	  että	  vain	  sellainen	  toteutus	  on	  sekoittava,	  joka	  erottuu	  vallitsevasta	  
ympäristöstä	  omanlaisenaan.	  Sidos	  sijoituspaikkaan	  voi	  olla	  kiinteä	  tai	  erillinen	  eli	  myötäile-‐
vä	  tai	  marginaalinen,	  mutta	  kaikissa	  tapauksissa	  toteutus,	  rakennus,	  toiminta	  tai	  käytäntö,	  
omaa	  selkeän	  identiteetin.	  Sekoittaminen	  voi	  tapahtua	  siten,	  että	  toimintoja	  sijoitetaan	  jo-‐
ko	  vierekkäin	  tai	  päällekkäin.	  Toimintoja	  sekoitettaessa	  vierekkäisyys	  tarkoittaa,	  että	  toteu-‐
tus	  ohittaa	  toiminnallisten	  vyöhykkeiden	  muodostamisen.	  Päällekkäisinä	  sekoittuvat	  toi-‐
minnot	  sijoittuvat	  esimerkiksi	  samaan	  rakennukseen,	  mutta	  eri	  kerroksiin.	  Alakerros	  vara-‐
taan	  esimerkiksi	  kauppaa	  tai	  muuta	  palvelutoimintaa	  varten,	  kun	  ylempiin	  kerroksiin	  sijoite-‐
taan	  asuinhuoneistoja.	  Tässä	  on	  palattu	  ikään	  kuin	  perinteisen	  eurooppalaisen	  kaupungin	  
suunnitteluun,	  vaikkakaan	  rakennusyritysten	  kannalta	  ei	  välttämättä	  kivuttomasti.	  Raken-‐
nuskohteiden	  suunnittelu	  sekoittavan	  idean	  pohjalta	  voi	  vaatia	  rakennuttajalta	  oman	  orga-‐
nisaation	  ja	  projektityöskentelyn	  kehittämistä	  aiempaa	  joustavammaksi.	  

	  
SESSIO	  II	  
	  
Asukkaiden	  osallistumiskokemukset	  	  
Tampereen	  Tesoman	  asuinalueen	  kehittämisessä	  	  
Jenna	  Taajamo	  <jenna.taajamo@uef.fi>	  
	  

Kansalaisten	  osallistumisen	  mahdollistaminen	  nousi	  aiempaa	  tärkeämmäksi	  osaksi	  alueiden	  
suunnitteluprosessia	  vuoden	  2000	  alusta	  alkaen	  maankäyttö-‐	  ja	  rakennuslain	  uudistuksen	  
astuessa	  voimaan.	  Osallistumisen	  kautta	  kansalaisia	  pyritään	  saamaan	  aiempaa	  enemmän	  
mukaan	  heitä	  koskeviin	  suunnitteluprosesseihin	  myös	  asuinaluetasolla.	  Asukkaiden	  akti-‐
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voimisella	  on	  tutkittu	  olevan	  myönteinen	  vaikutus	  alueiden	  kehitykseen,	  mutta	  millaisena	  
osallistumisprosessi	  näyttäytyy	  nimenomaan	  asukkaan	  näkökulmasta?	  	  
	  
Asuinaluesuunnittelussa	  asukkaiden	  edustamaa	  osallistuvaa	  paikallisuutta	  leimaa	  usein	  val-‐
lan	  puute,	  kun	  taas	  suunnittelijoilla	  on	  merkittävästi	  vaikutusvaltaa.	  Tämä	  voi	  vähentää	  
asukkaiden	  luottamusta	  päätöksentekijöitä	  kohtaan,	  sillä	  edustuksellinen	  päätöksenteko	  on	  
lähempänä	  suunnittelijoita	  kuin	  asukkaita.	  Suunnittelijoiden	  onkin	  perusteltava	  aiempaa	  
paremmin	  ja	  kattavammin	  tekemänsä	  ratkaisut	  ja	  valinnat,	  sillä	  asukkaiden	  osallistuminen	  
ja	  heidän	  arkitietonsa	  haastavat	  suunnittelijoiden	  asiantuntijavallan.	  	  	  	  
	  
Tapaustutkimuksen	  empiirisenä	  kohteena	  on	  Oma	  Tesoma	  -‐hanke	  Tampereella,	  joka	  on	  to-‐
teutettu	  vuosina	  2013–15.	  Hankkeessa	  pyritään	  ehkäisemään	  segregaatiota	  ja	  huonontu-‐
miskierrettä,	  jollaista	  Tesoman	  asuinalueella	  on	  ollut	  havaittavissa,	  sekä	  lisäämään	  alueen	  
houkuttelevuutta	  ja	  elinvoimaisuutta.	  	  Asukkaita	  on	  otettu	  aktiivisesti	  ja	  monipuolisesti	  mu-‐
kaan	  alueen	  kehittämiseen.	  	  
	  
Tutkimus	  avaa	  uusia	  näkökulmia	  osallistumismuotoihin	  sekä	  ylipäätään	  asukkaiden	  tarpei-‐
siin	  ja	  rooliin	  asuinalueiden	  suunnittelussa.	  Millaisia	  kokemuksia	  asukkailla	  on	  osallistumi-‐
sesta?	  Millaisena	  asukkaat	  kokevat	  roolinsa	  asuinalueen	  kehittämisessä?	  Millainen	  suhde	  
osallistumisella,	  alueellisella	  identiteetillä	  ja	  imagolla	  on	  toisiinsa?	  	  
	  
Tutkimus	  on	  osa	  Symmetrinen	  kaupunki	  ja	  yhdyskuntasuunnittelu	  -‐hanketta	  (Kunnallisalan	  
kehittämissäätiön	  rahoitus	  2015–16,	  	  ks.	  http://www.uef.fi/web/symmetrinen-‐
kaupunki/home).	  	  	  	  

	  
Kehittämisverkostoista	  Innovaatioalustoiksi	  	  
Cristian	  Sannemann,	  Projektipäällikkö,	  Helsingin	  	  
Kaupunginosayhdistykset	  ry	  
christian.sannemann@helka.net	  
	  

Perinteinen	  kaupunkisuunnittelu	  ja	  laajemminkin	  kaupunkilaisten	  arjen	  hyvinvointiin	  vai-‐
kuttavat	  tekijät	  ovat	  perinteisesti	  ”ylhäältä	  alaspäin”	  toteutettuja.	  Kaavoitus,	  aluesuunni-‐
telmat,	  liikennesuunnittelu,	  toteutussuunnitelmat,	  palvelurakenne,	  julkisten	  tilojen	  suunnit-‐
telu	  ja	  yksityisen	  sektorin	  toiminta	  jättävät	  vähän	  tilaa	  elinympäristöönsä	  vaikuttamiselle.	  
Kansalaiset	  ovat	  tyypillisesti	  korkeintaan	  osallistuvassa	  roolissa,	  objektina,	  ei	  vaikuttavana	  
subjektina.	  Voidaanko	  tämä	  ajattelu	  kääntää	  ylösalaisin?	  	  
	  
Voivatko	  kaupunginosatoimijat	  toimia	  uusien	  ideoiden	  lähteinä,	  tai	  vielä	  parempaa,	  alueel-‐
lisia	  ongelmia	  pitkäjänteisesti	  ratkaisevina	  innovaatioalustoina?	  	  
	  
Helka	  ry:n	  käynnistämässä	  Kehittämisverkostoista	  Innovaatioalustoiksi	  (KEVEIN)	  -‐hank-‐
keessa	  (01─09/2016)	  tutkitaan	  kaupunginosien	  tai	  niiden	  muodostamien	  yhteenliittymien	  
kehittämisverkostoja	  ja	  pyritään	  tukemaan	  heitä	  yhtäältä	  paikallisesti	  koetun	  ongelman	  in-‐
novatiivisessa	  ratkaisemisessa	  ja	  toisaalta	  kehittymisessä	  kohti	  pitkäjänteisesti	  alueen	  on-‐
gelmia	  ratkovaa	  innovaatioalustaa.	  Prosessin	  aikana	  hahmotellaan	  innovaatioalustan	  kritee-‐
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ristö,	  luodaan	  itsearviointityökalu	  ja	  kehitetään	  itseorganisoituvan	  aluekehittämisen	  tueksi	  
web-‐pohjaista	  työkalua.	  Mitkä	  tekijät	  määrittävät	  innovaatioalustojen	  syntyä	  ja	  kehittymis-‐
tä?	  Mitä	  rakenteellisia	  tai	  toiminnallisia	  haasteita	  paikallislähtöiseen	  ongelmien	  innovatiivi-‐
seen	  ratkaisemiseen	  liittyy?	  	  
	  
Hankkeen	  tavoitteena	  on	  myös	  edistää	  alueiden	  kehittämisverkostojen	  potentiaalia	  toimia	  
positiivisen	  muutoksen	  lähteenä	  ja	  uuden	  arvon	  muodostuksen	  keskeisenä	  tekijänä.	  Hank-‐
keessa	  jaetaan	  työkaluja	  ja	  hyviä	  toimintamalleja	  kehittäjien	  tueksi.	  Taustalla	  on	  uskomus,	  
että	  kaupunkisuunnittelua	  ohjaavat	  indikaattorit,	  kuten	  segregaatio	  tai	  turvallisuuskyselyt,	  
eivät	  ole	  riittäviä	  kuvamaan	  kaupungin	  eri	  alueiden	  hyvinvointia	  eivätkä	  siten	  sellaisinaan	  
ohjaamaan	  kaupunkisuunnittelua.	  Kaupunkitutkimuksessa	  tulisi	  keskittyä	  selvittämään	  alu-‐
eiden	  paikallisten	  kehittämisverkostojen	  roolia	  alueen	  hyvinvoinnin	  muodostumisessa,	  alu-‐
een	  sosiaalista	  pääomaa.	  Mikä	  on	  tämän	  pääoman	  maksimaalinen	  potentiaali?	  Miten	  sitä	  
voitaisiin	  mitata?	  Miten	  se	  voitaisiin	  aktualisoida	  optimaalisesti?	  	  	  

	  
Intressit,	  ideat,	  uskomukset	  ja	  sattumat	  –	  muutoksen	  luonnetta	  ymmärtämässä	  
DI	  Hannu	  Kurki	  
hannukurki@hotmail.com	  
050-‐413	  0889	  
	  

Maunulassa	  on	  harjoitettu	  omaehtoista	  kehittämistä	  20	  vuotta.	  Tradition	  vaikuttavuutta,	  
toimintatapoja,	  ja	  kehittämisuskomuksia	  voidaan	  verrata	  esimerkiksi	  lähiöprojektien	  toi-‐
mintamalleihin.	  Maunulan	  aluefoorumi	  perustettiin	  vuonna	  1996	  tavoitteena	  tuottaa	  oma-‐
ehtoisesti	  positiivista	  muutosta	  rakentamalla	  paikallista	  tietoa.	  	  
	  
Pitkän	  prosessin	  aikana	  on	  tunnistettu	  kehitykseen	  olennaisesti	  vaikuttavat	  tekijät,	  joita	  
ovat	  1)	  alueen	  kommunikaatio-‐	  ja	  verkottumisrakenne	  (lehdet/kotisivut/tapaamiset	  jne.),	  2)	  
muutosprosessin	  kuvaaminen	  kolmen	  tason	  kautta	  –	  todellisuus,	  kommunikaatio	  ja	  yksilöi-‐
den	  kognitio,	  3)	  kehittäjäverkoston	  kehkeytyminen	  sekä	  4)	  yksilöiden	  toiminnan	  ymmärtä-‐
minen	  ja	  roolittaminen.	  Kehittämisresursseja	  ei	  ole	  koskaan	  riittävästi	  ja	  siksi	  toimintatapo-‐
jen	  tehokkuus	  korostuu.	  
	  
Kehitysprosessit	  ovat	  intressipelejä,	  joissa	  eri	  toimijat	  pyrkivät	  edistämään	  oman	  etunsa	  to-‐
teutumista.	  Tapauksiin	  voidaan	  soveltaa	  peliteorian	  nollasummapeli-‐	  tai	  plussummapeli-‐
näkökulmia.	  Peliteorian	  selityskyky	  oivallettiin,	  kun	  Maunulan	  asukasjärjestöt	  hankkivat	  
vuosina	  1999─2000	  Saunabaarin	  keskustaan	  ottoautomaattia,	  jonka	  taloudellista	  riskiä	  ot-‐
toautomaattien	  ylläpitäjä	  ei	  halunnut	  ottaa	  vastuulleen.	  Kehitysprosessi	  jouduttiin	  raken-‐
tamaan	  monivaiheisena	  Maunulan	  asukkaiden,	  asukasyhdistysten,	  taloyhtiöiden	  ja	  yritysten	  
sekä	  viranomaisten	  yhteistoiminnan	  varaan.	  Tapaus	  selkeytti	  intressipelin	  hallinnan	  periaat-‐
teita	  ja	  menetelmiä.	  
	  
Ajatusta	  kehittämisestä	  intressipelinä	  on	  sovellettu	  myös	  monessa	  kehittämiskohteissa	  
esimerkkeinä	  Maunulan	  keskustan,	  Maunulan	  mallisten	  laajakaistayhteyksien	  ja	  Maunulan	  
ryhmäkorjausmallin	  kehittämisprosessit	  sekä	  Maunula-‐levyn	  tekeminen.	  Sattuma	  on	  mer-‐
kittävä	  tekijä	  kehitysprosesseissa.	  Vaikea	  ongelma	  ratkeaa	  usein	  sattumalta,	  kun	  tunniste-‐
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taan	  yllättävä	  mahdollisuus.	  Mahdollisuuksissa	  on	  yleensä	  rajattu	  aikaikkuna,	  joka	  myös	  
sulkeutuu.	  Tällöin	  mahdollisuuden	  hyödyntäminen	  ei	  ole	  enää	  mahdollista.	  Maunulan	  kes-‐
kustan	  kehittämisessä	  tunnistettiin	  vuonna	  1999	  seuraavat	  ”mahdollisuudet”:	  Yleiskaava	  
2002,	  Suursuon	  ostoskeskuksen	  tontin	  vuokra-‐ajan	  päättyminen	  31.12.2000	  ja	  Jokeri-‐linjan	  
toteutus.	  
	  
Keskeinen	  kehittämiseen	  vaikuttava	  tekijä	  on	  kehittämisuskomukset.	  Maunulassa	  kehitys	  
lähti	  liikkeelle	  tilanteessa,	  jossa	  oivallettiin,	  ettei	  etujärjestömäinen	  toimintatapa	  toimi	  vaan	  
alueen	  on	  itse	  otettava	  vastuu	  kehittämisestä	  ja	  kehitysprosesseista.	  
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5.	  Työryhmä:	  Digitaalisesti	  tuettu	  osallistuminen	  	  
kaupunkisuunnittelussa	  

Puheenjohtajat:	  Aija	  Staffans,	  Aalto-‐yliopisto	  ja	  Sari	  Tähtinen,	  Aalto-‐Yliopisto	  
	  
	  
Esitysjärjestys	  (4	  esitystä):	  

	  
Aija	  Staffans	  ja	  Sari	  Tähtinen	  
Avauksia	  aiheeseen	  
	  
Jari	  Hietaranta,	  Turun	  ammattikorkeakoulu,	  yhteiset	  palvelut	  
Rauli	  Lautkankare,	  Turun	  ammattikorkeakoulu,	  	  rakennettu	  ympäristö	  
Pekka	  Qvist,	  Turun	  ammattikorkeakoulu,	  ICT	  ja	  peliteknologia	  
Liisa	  Seppänen,	  Turun	  yliopisto,	  arkeologia	  
Susanna	  Saari,	  Turun	  ammattikorkeakoulu,	  liiketalous	  ja	  ICT	  
SightCitying	  by	  Youth	  
	  
Pilvi	  Nummi	  
Sosiaalinen	  media	  kaupunkisuunnittelussa	  ─ loan	  heittoa,	  aitoa	  vuorovaikutusta	  vai	  turhaa	  
touhua?	  	  
	  
Pia	  Hovi-‐Assad	  
Julkinen	  taide	  Suomen	  Asuntomessuilla	  ─	  Matkalla	  kohti	  osallistavaa	  taidesuunnittelua?	  
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SightCitying	  by	  Youth	  
Jari	  Hietaranta,	  Turun	  ammattikorkeakoulu,	  yhteiset	  palvelut	  
Rauli	  Lautkankare,	  Turun	  ammattikorkeakoulu,	  	  rakennettu	  ympäristö	  
Pekka	  Qvist,	  Turun	  ammattikorkeakoulu,	  ICT	  ja	  peliteknologia	  
Liisa	  Seppänen,	  Turun	  yliopisto,	  arkeologia	  
Susanna	  Saari,	  Turun	  ammattikorkeakoulu,	  liiketalous	  ja	  ICT	  
	  

Virtuaalisuus	  ja	  lisätty	  todellisuus	  kehittyvät	  tällä	  hetkellä	  nopeasti.	  Se	  mikä	  nyt	  on	  mahdol-‐
lista	  pienessä	  mittakaavassa	  pelilaboratorioissa	  ja	  tutkijoiden	  kammioissa,	  on	  pian	  arkipäi-‐
vää	  ja	  kaikkien	  kuluttajien	  saatavilla.	  	  
	  
Sight	  Citying	  by	  Youth	  	  (SCY)-‐hankkeen	  tavoitteena	  on	  aktivoida	  ja	  osallistaa	  nuoria	  ideoi-‐
maan	  uusia	  ja	  kiinnostavia	  kaupunkitilaelämyksiä.	  Ideoiden	  pohjalta	  kehitetään	  virtuaalinen	  
kaupunkitila,	  jota	  voivat	  hyödyntää	  kaupungin	  asukkaat,	  suunnittelijat,	  yritykset,	  matkailijat	  
ja	  järjestöt.	  Virtuaalinen	  kaupunkitila	  kertoo	  menneestä,	  nykyisestä	  ja	  tulevasta	  kaupungis-‐
ta.	  
Kaupunkisuunnittelussa	  3D-‐malleja	  ja	  hologrammeja	  voidaan	  lähitulevaisuudessa	  hyödyn-‐
tää	  suun-‐nittelupöydillä	  tai	  maastokatselmuksissa	  siirtymällä	  VR-‐lasien	  (virtual	  reality)	  avul-‐
la	  näkymään,	  jossa	  ympäristöön	  on	  tuotu	  uusia	  elementtejä.	  Tulevat	  muutokset	  pystytään	  
visualisoimaan	  todentuntuisesti	  reaalimaailmaan.	  
	  
Käytännössä	  hankkeessa	  nuorten	  aktivointi	  tapahtuu	  erityyppisten	  SC-‐tilaisuuksien	  avulla,	  
joista	  osa	  toteutetaan	  yhteistyössä	  paikallisten	  koulujen	  kanssa	  ja	  osa	  massatapahtumana	  
esim.	  kauppakeskuksessa.	  Tapahtumissa	  kannustetaan	  pohtimaan,	  innovoimaan,	  kirjoitta-‐
maan	  ja/tai	  piirtämään,	  mitä	  kiinnostavaa	  Turussa	  on	  ”piilotettu”,	  mutta	  haluttaisiin	  tuoda	  
esiin.	  	  Ideointitapahtumien	  jälkeen	  järjestetään	  48h	  Game	  Jam	  -‐tapahtuma,	  jossa	  peli-‐
/mediateknologiaa	  opiskelevat	  nuoret	  ideoivat	  ja	  toteuttavat	  omia	  sekä	  toisilta	  nuorilta	  tul-‐
leita	  tulevaisuuden	  kaupunkitilaideoita	  virtuaaliseen	  muotoon.	  	  
	  
Reaalimaailmaan	  lisätty	  virtuaalinen	  SightCitying	  tuo	  mukanaan	  rikkaampaa	  aistimista,	  vuo-‐
rovaikutusta,	  jakamista,	  osallistumista	  ja	  yhteisöllisyyttä.	  Hankkeen	  aikana	  luotava	  uusi	  mo-‐
biilisovellus	  –	  SightCitying	  –	  vie	  digitaalisuuden	  ja	  visuaalisuuden	  avulla	  kaupunkikehittä-‐
miskulttuuria	  lähemmäksi	  nuoria	  ilman,	  että	  he	  kokevat	  sen	  kankeana	  ja	  pitkäkestoisena	  
prosessina.	  Virtuaalisen	  tilan	  ja	  tiedon	  	  soveltamismahdollisuudet	  ovat	  monipuoliset.	  	  Hank-‐
keen	  tarkoituksena	  on	  esimerkinomaisesti	  nostaa	  esiin	  ehkä	  aikaisemmin	  vähemmän	  tun-‐
nettujen	  kaupunkikohteiden	  ja	  -‐alueiden	  nostaminen	  esiin	  uudella	  tavalla	  ja	  uudelle	  tasolle	  
virtuaalisuutta	  hyödyntämällä.	  
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Sosiaalinen	  media	  kaupunkisuunnittelussa	  ─	  loan	  heittoa,	  aitoa	  vuorovaikutusta	  
vai	  turhaa	  touhua?	  	  
Pilvi	  Nummi	  
	  

Puolet	  suomalaisista	  on	  mukana	  jossain	  sosiaalisen	  median	  palvelussa	  ja	  siitä	  on	  tullut	  tär-‐
keä	  osa	  monen	  arkielämää.	  Kansalaisvaikuttamisen	  siirtyminen	  sosiaaliseen	  mediaan	  on	  li-‐
sännyt	  painetta	  ottaa	  somepalveluita	  käyttöön	  myös	  kaupunkisuunnittelussa	  ja	  kaavoituk-‐
sessa.	  	  
	  
Kartoitin	  kaavoituksen	  ja	  kaupunkisuunnittelun	  parissa	  työskentelevien	  näkemyksiä	  ja	  toi-‐
mintatapoja	  sosiaaliseen	  mediaan	  liittyen	  kyselyllä	  helmikuussa	  2016.	  Toteutin	  kyselyn	  
avoimena	  verkkokyselynä,	  joten	  aineisto	  on	  luonteeltaan	  itsevalikoituva	  näyte.	  Vaikka	  vas-‐
taajajoukko	  painottuu	  odotetusti	  positiivisesti	  sosiaaliseen	  mediaan	  suhtautuviin,	  myös	  
kriittisiä	  vastaajia	  on	  mukana.	  Tässä	  esityksessäni	  keskityn	  erityisesti	  somen	  käyttöön	  liitty-‐
viin	  odotuksiin	  ja	  koettuihin	  esteisiin,	  joita	  kartoitin	  avoimilla	  kysymyksillä.	  	  
	  
Kysely	  on	  vielä	  käynnissä,	  mutta	  alustavien	  tulosten	  perusteella	  voin	  todeta,	  että	  sosiaali-‐
seen	  mediaan	  suhtaudutaan	  ristiriitaisesti.	  Vastaajat,	  jotka	  toivoivat	  voivansa	  käyttää	  sosi-‐
aalista	  mediaa	  monipuolisemmin	  ja	  vuorovaikutteisemmin	  asukkaiden	  osallistamiseen,	  nä-‐
kevät	  esteenä	  usein	  organisaation	  toimintatavat	  ja	  asenteet,	  riittämättömät	  resurssit	  ja	  
ajankäytön	  haasteet.	  Hyvin	  kriittisesti	  sosiaalisen	  median	  käyttöön	  suhtautuvat	  puolestaan	  
perustelevat	  somen	  välttämistä	  mm.	  järkevän	  ajankäytön,	  sosiaalisen	  median	  pimeiden	  
puolien,	  kuten	  vihapuheen	  ja	  konfliktien	  kärjistymisen,	  loan	  heiton	  sekä	  suunnitteluun	  liit-‐
tyvien	  kysymysten	  ja	  ristiriitojen	  henkilöitymisen	  kautta.	  	  
	  
Alustavana	  johtopäätöksenä	  esitän,	  että	  kaupunkisuunnittelussa	  on	  tarve	  sosiaalisen	  medi-‐
an	  toimintatapojen	  kehittämiseen.	  Organisaatioissa	  tulisi	  ottaa	  selkeä	  kanta	  sosiaalisen	  
median	  käyttöön	  ja	  tunnistaa	  käyttöönoton	  edellytykset	  (mm.	  resursointi	  ja	  tavoitteet)	  tai	  
vaihtoehtoisesti	  sosiaalisen	  median	  ulkopuolelle	  jättäytymisen	  vaikutukset.	  	  

	  
	  
Julkinen	  taide	  Suomen	  Asuntomessuilla	  	  
Matkalla	  kohti	  osallistavaa	  taidesuunnittelua?	  
Pia	  Hovi-‐Assad	  
	  	  

Asuntomessut	  ovat	  Suomen	  suurin	  maksullinen	  yleisötapahtuma,	  jotka	  muokkaavat	  suoma-‐
laisten	  käsitystä	  siitä,	  millainen	  on	  hyvä	  asuinympäristö	  ja	  minkälaista	  julkista	  taidetta	  to-‐
teutetaan	  uusille	  asuinalueille.	  Tarkastelen	  tutkimuksessani	  Suomen	  asuntomessuilla	  esillä	  
ollutta	  julkista	  taidetta	  ja	  Porin	  vuoden	  2018	  asuntomessujen	  taidekilpailua.	  Tavoittelen	  
tutkimuksellani	  kokonaiskuvaa	  siitä,	  minkälaista	  julkista	  taidetta	  vuosien	  varrella	  on	  ollut	  
esillä	  Suomen	  Asuntomessuilla.	  Porin	  asuntomessujen	  taidekilpailu	  avaa	  tulevaisuuden	  nä-‐
kymiä	  asuntomessujen	  julkiseen	  taiteeseen.	  Taidekilpailun	  prosessikuvauksen	  avulla	  selvi-‐
tän	  taiteilijoiden,	  kulttuurihallinnon,	  kaupunki-‐	  ja	  puistosuunnittelun	  rooleja	  suunnittelu-‐
prosessissa.	  
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Taidekilpailun	  finalistien	  näyttelyn	  aikana	  toteutetun	  kyselyn	  avulla	  kartoitin	  kaupunkilais-‐
ten	  mielipiteitä	  taidesuunnittelukilpailusta	  sekä	  kaupunkilaisten	  osallistamisesta	  suunnitte-‐
luprosessiin.	  Digitaalinen	  vuorovaikutteisuus	  ja	  osallistaminen	  on	  tullut	  osaksi	  asuntomes-‐
sujen	  suunnittelua,	  mutta	  asuntomessujen	  osallistavan	  suunnittelun	  asteen	  päättää	  kukin	  
isäntäkunta.	  Osuuskunta	  Suomen	  Asuntomessujen	  toimitusjohtajan	  mukaan	  Internet	  on	  
hyvä	  väline	  osallistavaan	  sosiaaliseen	  yhdessä	  tekemiseen	  ja	  suunnitteluun	  sekä	  esimerkiksi	  
kilpailuiden	  arviointiin	  (Heiskanen	  7.10.2015.)	  Heiskasen	  näkökanta	  korreloi	  Karjarannan	  
suunnittelukilpailun	  aikana	  toteutetun	  kyselyn	  vastausten	  kanssa,	  jossa	  80	  %	  vastaajista	  oli	  
sitä	  mieltä,	  että	  kaupunkilaisille/asukkaille	  pitäisi	  antaa	  mahdollisuus	  osallistua	  julkisen	  tai-‐
desuunnittelun	  prosesseihin	  jo	  suunnittelun	  alkuvaiheessa	  esimerkiksi	  Internetin	  välityksel-‐
lä.	  Tämä	  kehityssuunta	  heijastelee	  Cher	  Krause	  Knightin	  teoriaa,	  jonka	  mukaan	  julkisen	  tai-‐
teen	  tehtävänä	  on	  luoda	  osallistavaa	  kansalaisuutta	  sekä	  vuorovaikutuksellinen	  tila,	  joka	  ei	  
ole	  pelkästään	  sidottu	  fyysiseen	  ulottuvuuteen	  (Knight	  2008,	  38–39).	  
	  

Lähteitä:	  
	  

Heiskanen,	  Pasi,	  Suomen	  Asuntomessuja	  koskeva	  asiantuntijahaastattelu	  07.10.2015	  (Haas-‐
tattelija	  Pia	  Hovi-‐Assad,	  äänite	  ja	  litteroitu	  teksti	  tekijän	  hallussa). Knight,	  Krause	  Cher.	  
2008.	  Public	  Art	  Theory,	  Practice	  and	  Populism.	  Malden	  (USA),	  Oxford	  (UK),	  Victoria	  (Aus-‐
tralia):	  Blackwell	  Publishing.	  
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6.	   Työryhmä:	   Is	   this	   a	   revolution?	  Problems	   in	   doing	   research	  
on	  grassroots	  change-‐making	  in	  the	  city	  

Convenors:	  Eeva	  Berglund	  and	  Cindi	  Kohtala	  
	  
Presentations	  in	  order	  	  (7	  short	  papers)	  

1)	  Eeva	  Berglund,	  independent	  scholar.	  	  
Introduction:	  social	  change	  as	  a	  conceptual	  conflict	  zone	  	  
Introduction	  to	  the	  workshop	  themes	  through	  a	  short	  and	  partial	  overview	  of	  research	  into	  urban	  
activism;	  how	  cities	  have	  been	  seen	  in	  the	  sociological	  imagination	  as	  places	  of	  potential	  if	  not	  
actual	  revolution.	  

2)	  Pauliina	  Jalonen,	  Dodo	  ry,	  Otavan	  Opiston	  Osuuskunta.	  Sharing	  space	  with	  the	  city,	  its	  resi-‐
dents	  and	  urban	  sustainability	  activists	  
I	  have	  been	  involved	  with	  the	  urban	  environmental	  NGO	  Dodo	  for	  10	  years.	  Dodo	  has	  created	  
discussion	  on	  urban	  sustainability	  and	  lifestyle	  e.g.	  in	  Megapolis	  –events	  and	  experimenting	  with	  
sustainable	  livelihoods	  in	  urban	  farming.	  I	  discuss	  the	  choices	  an	  urban	  activist	  makes	  when	  ex-‐
perimenting	  in	  public	  space	  and	  using	  these	  experiments	  as	  a	  form	  of	  public	  discussion	  on	  sus-‐
tainable	  futures.	  

3)	  Ari	  Lehtinen,	  University	  of	  Eastern	  Finland.	  Degrowth	  in	  town	  planning	  and	  civic	  activism	  
This	  presentation	  focuses	  on	  the	  portraits	  of	  active	  citizen	  and	  civic	  action	  groups	  involved	  in	  the	  
preparation	  of	  the	  Central	  Joensuu	  General	  Plan	  in	  2010-‐2012.	  Experiences	  and	  material	  were	  
gathered	  with	  the	  help	  of	  environmental	  action	  research	  and	  as	  a	  member	  of	  the	  local	  Koh-‐
tuusliike	  (Degrowth	  N	  Karelia).	  

4)	  Elina	  Alatalo,	  Tampere	  University.	  Emerging	  entities:	  Case	  Mushrooming	  
I	  will	  use	  the	  case	  of	  'Mushrooming'	  to	  make	  some	  observations	  about	  new	  conceptual	  entities	  
that	  are	  emerging	  in	  grass-‐roots	  change	  making.	  Mushrooming	  is	  a	  growing	  bottom-‐up	  network	  
of	  independent	  small	  workspaces	  that	  has	  been	  supported	  as	  a	  conscious	  experiment	  of	  open	  
infrastructure.	  Conceptually	  they	  share	  an	  interesting	  characteristic	  of	  being	  framed	  in	  a	  practical	  
process	  where	  unexpected	  combinations	  emerge	  from	  the	  casual	  actions	  of	  individuals.	  

5)	  Maria	  Ferreira	  Litowtschenko,	  Creative	  Sustainability,	  Aalto	  University.	  	  
Alternative	  food	  cultures	  in	  Helsinki:	  Sharing	  knowledge	  by	  experimenting	  with	  urban	  agriculture	  
and	  community	  building	  initiatives;	  focusing	  on	  what	  the	  Finnish	  urban	  environmental	  organiza-‐
tion	  Dodo	  (with	  the	  urban	  gardening	  group	  and	  Kääntöpöytä)	  have	  done	  to	  build	  a	  new	  idea	  of	  
food	  culture	  in	  Helsinki.	  The	  discussion	  will	  explore	  two	  levels:	  one	  examines	  how	  to	  create	  
knowledge	  by	  illustrating	  their	  story,	  and	  the	  other	  considers	  the	  conflicts	  of	  the	  shared	  role	  of	  
being	  activist	  and	  researcher	  within	  this	  process.	  	  

6)	  Anu	  Miettinen,	  Taiteen	  edistämiskeskus,	  University	  of	  Helsinki.	  Doing	  environmental	  art	  and	  
urban	  activism.	  
TBC	  

7)	  Cindy	  Kohtala,	  Aalto	  University.	  Conflicting	  urban	  narratives	  in	  the	  Fab	  Lab	  network	  
In	  my	  presentation	  I	  will	  discuss	  narratives	  in	  the	  maker	  movement	  (grassroots	  digital	  fabrication	  
communities)	  and	  how	  Fab	  Labs	  see	  their	  role	  in	  cities.	  Two	  emerging	  narratives	  in	  particular	  not	  
only	  compete	  with	  each	  other,	  they	  are	  at	  potential	  odds	  with	  the	  official	  city	  identities	  and	  call	  
into	  question	  what	  is	  recognized	  as	  valuable	  or	  significant.	  
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7.	   Työryhmä:	   Liikennesuunnittelun	   ja	   kaavoituksen	   keskustelu	  
ja	  käytännöt	  

Puheenjohtajat:	  HTT	  Seppo	  Lampinen,	  Liikennesuunnittelun	  seura	  r.y.	  	  
ja	  VTT	  Kalle	  Toiskallio,	  Liikennesuunnittelun	  Seura	  r.y.	  

	  
Esitysjärjestys	  (8	  esitystä)	  
	  
SESSIO	  I	  	  
	  

Matti	  Visanti	  
Bulevardi	  –	  katu	  vai	  tie?	  	  
	  
Teemu	  Jama	  
Ehdotus	  liikennesuunnittelun	  ja	  kaavoituksen	  lähentymisen	  paradigmaksi	  
	  
Leo	  Kosonen	  
Kaupunginosat	  kaavoituksen	  ja	  liikennesuunnittelun	  haasteena	  
	  
Niko-‐Matti	  Ronikonmäki	  
Ajoneuvoliikenteen	  hinnoittelu	  liikennesuunnittelun	  keinona	  	  

	  
SESSIO	  II	  
	  

Seppo	  Lampinen	  
Valtion	  rooli	  kaupunkiseutujen	  liikennejärjestelmän	  kehittämisessä	  
	  
Pia	  Tynys	  
ELIAS	  –	  Elinvoimaa	  asemanseuduille	  
	  
Ilkka	  Pyy	  
Kaupunki	  kirkonkylässä	  
	  
Jonne	  Hytönen	  	  
Liikennesuunnittelun	  poliittinen	  ohjaus:	  case	  Lahden	  eteläinen	  kehätie	  	  
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SESSIO	  I	  
	  
Bulevardi	  –	  katu	  vai	  tie?	  
Matti	  Visanti	  
	  

Helsingin	  yleiskaavatyö	  on	  avannut	  keskustelun	  suurista	  pääteistä/pääkaduista	  kaupungis-‐
sa.	  60	  vuotta	  suunnittelua	  hallinnut	  paradigma	  on	  saanut	  haastajan.	  Teemmekö	  maanteitä	  
keskustaan	  vai	  rakennammeko	  uljaita	  pääkatuja?	  Ilmiö	  on	  saanut	  nimen	  ”bulevardisointi”,	  
mikä	  ei	  ole	  paras	  mahdollinen,	  mutta	  sanan	  tarkoitus	  lienee	  useimmille	  selvä.	  	  	  	  
	  
Aiemmin	  maailmassa	  oli	  tapana	  kasvattaa	  kaupunkeja	  siten,	  että	  niihin	  johtavia	  maanteitä	  
lyhennettiin	  sitä	  mukaa	  kun	  kaupunki	  kasvoi.	  Niistä	  tehtiin	  kaupungin	  pääkatuja.	  Tämä	  iki-‐
muistoinen	  prosessi	  keskeytyi	  maassamme	  ja	  muuallakin	  1950-‐luvun	  lopulla	  autoilun	  merki-‐
tyksen	  kasvaessa	  suunnittelussa.	  Nyt	  Helsingin	  maantiet	  päättyvät	  kaupunkirakenteen	  reu-‐
noilla	  siihen	  mihin	  ne	  päättyivät	  1950-‐luvullakin.	  	  

Sittemmin	  kaupunki	  laajeni	  esikaupunkimaisella	  rakennustavalla	  maanteiden	  eli	  nykyisten	  
moottoriteiden	  ympärille.	  Nyt	  yleiskaavan	  tavoitteena	  on	  jatkaa	  vanhaa	  urbaania	  perinnet-‐
tä	  eli	  muuttaa	  tiet	  kaduiksi	  kantakaupungin	  kasvaessa.	  Kantakaupunkia	  taas	  halutaan	  kas-‐
vattaa	  sen	  tarjoamien	  etujen	  vuoksi.	  	  

Suuret	  liikenneväylät	  varaavat	  kaupunkirakenteessa	  nykyisellään	  runsaasti	  maapinta-‐alaa.	  
Ne	  eivät	  ole	  hienoja	  kaupunkia	  parantavia	  julkisia	  tiloja.	  Useimmiten	  ne	  ovat	  rumiakin	  eri-‐
tasorakenteineen	  ja	  melumureineen.	  Niillä	  on	  myös	  voimakas	  estevaikutus.	  Ne	  hajottavat	  
kaupunkirakennetta.	  	  	  

Autojen	  suosio	  liikenteen	  tärkeänä	  perusmuotona	  ei	  ole	  horjunut.	  Autoja	  myydään	  ja	  käyte-‐
tään	  paljon	  niiden	  tarjoamien	  etujen	  johdosta.	  Kuitenkin	  autoilun	  rooli	  lähellä	  kaupunkien	  
ytimiä	  on	  saanut	  rajoitteita	  niiden	  aiheuttamien	  haittojen	  johdosta.	  Kävely,	  pyöräily	  ja	  rai-‐
deliikenne	  saavat	  yhä	  enemmän	  suosiota.	  Onko	  tullut	  aika	  muuttaa	  nykykäytäntöä?	  

	  
Ehdotus	  liikennesuunnittelun	  ja	  kaavoituksen	  lähentymisen	  paradigmaksi	  
Teemu	  Jama	  

	  
Moni	  suomalainen	  kaupunki	  kehittää	  tällä	  hetkellä	  aktiivisesti	  vanhaa	  keskustaansa	  sekä	  
sen	  lähialueita.	  Ehkä	  eniten	  huomioita	  on	  saanut	  kuitenkin	  Helsinki.	  Helsingin	  Yleiskaavan	  
tavoite	  kaavoittaa	  kantakaupungin	  reuna-‐alueita	  maankäytöltään	  enemmän	  rakennuksille	  
kuin	  seudulliselle	  liikenteelle	  on	  keskusteluttanut	  niin	  valtamediaa	  kuin	  someakin.	  Kirjoituk-‐
sia	  on	  syntynyt	  niin	  puolesta	  kuin	  vastaan	  sekä	  autojen	  että	  rakennusten	  puolestapuhujien	  
toimesta.	  Suunnittelijan,	  oli	  hän	  sitten	  liikenneinsinööri	  tai	  maankäyttöarkkitehti,	  näkökul-‐
masta	  vastakkainasettelu	  ei	  ole	  uusi.	  Taistelu	  maan	  käytöstä	  on	  ollut	  monialaisen	  suunnitte-‐
lun	  arkipäivää	  jo	  ainakin	  70	  vuotta.	  Kohta	  taistelu	  saattaa	  olla	  kuitenkin	  ohi.	  
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Kuvaan	  esityksessäni	  erään	  ajatusmallin	  (paradigman),	  jonka	  avulla	  liikennesuunnittelun	  ja	  
kaavoituksen	  keskustelu	  ja	  käytännöt	  voivat	  lähentyä	  toisiaan	  ilman	  että	  toinen	  menettää	  
merkityksensä.	  Käytän	  esimerkkinä	  kahta	  hanketta,	  joissa	  olen	  toiminut	  pääsuunnittelijana.	  
	  
Ensimmäisenä	  tulee	  hyväksyä,	  että	  kyse	  on	  koko	  ajan	  maan	  käytöstä,	  josta	  liikenne	  syntyy.	  
Ammattikirjallisuudessa	  on	  kuvattu	  paljon	  maankäyttö-‐liikenteen	  muna–kana-‐taistelua.	  Pe-‐
rimmiltään	  vallitsee	  kuitenkin	  totuus	  siitä,	  että	  liikennettä	  ei	  voi	  olla	  ilman	  maankäyttöä,	  jos	  
kyse	  on	  ihmisten	  liikkumisesta.	  Toisena	  tulee	  hahmottaa,	  että	  kyse	  on	  vain	  ja	  ainoastaan	  ta-‐
loudellisista	  tavoitteista,	  joita	  vasten	  suunnitelmia	  tulee	  mitata.	  Tämä	  johtuu	  siitä,	  että	  
suunnitelmien	  toteuttaminen	  edellyttää	  rahan	  logiikalla	  toimivia	  tahoja.	  Kun	  yhteisymmär-‐
rämme	  nämä	  niin	  voimme	  siirtyä	  keskustelemaan	  mitkä	  ratkaisut	  tukevat	  ja	  kenen	  tavoit-‐
teita	  tänä	  päivänä.	  Tätä	  kautta	  voimme	  yhtenäistää	  suunnittelun	  tavoitteet	  eri	  ammattikun-‐
tien	  sekä	  julkisen	  että	  yksityisen	  sektorin	  kesken.	  Lisäksi	  tulee	  ymmärtää	  että	  puoluepoli-‐
tiikka	  ei	  liity	  edellisien	  totuuksien	  olemassa	  oloon	  millään	  tavalla.	  

	  
Kaupunginosat	  kaavoituksen	  ja	  liikennesuunnittelun	  haasteena	  
Leo	  Kosonen	  
	  

Jalankulkukaupunki	  ja	  joukkoliikennekaupunki,	  joita	  autokaupungin	  nousun	  myötä	  alettiin	  
pitää	  taakse	  jäävinä	  historian	  vaiheina,	  ovat	  nopeasti	  uudistumassa	  ja	  vahvistumassa	  eri	  
puolilla	  maailmaa.	  Sama	  ilmiö	  on	  nähtävissä	  myös	  Suomen	  suurissa	  ja	  keskisuurissa	  kau-‐
pungeissa.	  Näkyvimpänä	  ilmiönä	  ovat	  uudet	  raideliikenteen	  järjestelmät,	  kävelykeskustat	  ja	  
pyöräväylät,	  joiden	  kehittäminen	  on	  saanut	  runsaasti	  huomiota.	  Suunnitelmissa	  pitää	  kui-‐
tenkin	  suuntautua	  asioiden	  kokonaisvaltaisempaan	  käsittelyyn.	  Tämä	  puolestaan	  edellyttää,	  
että	  kaupunkikudokset:	  jalankulkukaupunki,	  joukkoliikennekaupunki	  ja	  autokaupunki	  tun-‐
nistetaan	  nykyistä	  paremmin.	  Keskeistä	  on	  hyvien	  kaupunginosien	  tuottaminen	  jalankulku-‐
kaupungin	  ja	  joukkoliikennekaupungin	  kudoksiin.	  
	  
Kaupunkityyppien	  ja	  kaupunkikudosten	  (urban	  fabrics)	  tunnistaminen	  antaa	  hyvän	  pohjan	  
kaavoitukselle	  ja	  liikennesuunnittelulle	  sekä	  ennen	  kaikkea	  niiden	  yhdistämiselle.	  Yhdistä-‐
minen	  ei	  rajoitu	  pelkästään	  kaavoitukseen	  ja	  liikennesuunnitteluun,	  vaan	  kaupunkikudosten	  
käyttö	  tarjoaa	  työkalut	  koko	  kaupunkisuunnittelun	  kenttää	  yhdistävään	  työskentelyyn,	  mu-‐
kaan	  luettuna	  kaupunkilaiset	  ja	  muut	  toimijat	  sekä	  poliittiset	  päätöksentekijät.	  Tästä	  esi-‐
merkkinä	  ja	  edelläkävijänä	  on	  jo	  kaksi	  vuosikymmentä	  käytössä	  ollut	  Kuopion	  malli,	  joka	  pe-‐
rustuu	  kaupunkikudosten	  tunnistamiseen.	  	  
	  
Urban	  Fabrics	  projekti	  tuotti	  kaupunkikudosten	  konseptista	  keskisuuriin	  kaupunkeihin	  so-‐
veltuvan	  mallin.	  Projektin	  kansainvälinen	  osuus	  puolestaan	  yhdisti	  kaupunkikudosten	  tun-‐
nistamisen	  eri	  kaupunkityyppien	  tunnistamiseen	  ja	  tuotti	  uuden	  kaupunkiteorian.	  Teoriaa	  
esittelevä	  artikkeli	  on	  hyväksytty	  julkaistavaksi	  Kuopion	  mallin	  käyttö	  on	  antanut	  tästä	  hy-‐
vän	  näytön.TPR:ssä	  (Newman,	  Kosonen	  and	  Kenworthy;	  Theory	  of	  Urban	  Fabrics).	  	  
	  
Urban	  Fabrics	  -‐projekti	  ja	  sen	  jatkotyöt	  ovat	  osoittaneet,	  että	  hyvän	  jalankulku-‐	  ja	  joukkolii-‐
kennekaupungin	  rakentamiseen	  ei	  ole	  vielä	  kunnon	  valmiuksia.	  Puute	  on	  tarpeen	  korjata,	  
sillä	  Suomen	  kaupunkien	  joukkoliikennekaupungit	  rakennettiin	  aikanaan	  hyvin	  sattumanva-‐
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raisesti	  ja	  tuloksena	  oli	  paljon	  heikkoa	  kaupunkikudosta.	  Uusi	  kierros	  ei	  saisi	  toistaa	  vanhoja	  
virheitä	  eikä	  edetä	  sokeasti	  uusiin	  puutteellisuuksiin.	  	  

	  
Valtion	  rooli	  kaupunkiseutujen	  liikennejärjestelmän	  kehittämisessä	  
Seppo	  Lampinen	  
	  

Valtion	  rooli	  on	  noussut	  esiin	  viime	  aikoina	  erityisesti	  Helsingin	  seudun,	  mutta	  myös	  muiden	  
suurten	  kaupunkiseutujen	  liikennejärjestelmän	  suunnittelussa	  ja	  liikennehankkeiden	  rahoi-‐
tuksessa.	  Valtion	  rooli	  on	  määritetty	  periaatteessa	  selkeästi	  suunnittelua	  ohjaavassa	  lain-‐
säädännössä,	  maankäyttö-‐	  ja	  rakennuslaissa	  ja	  sitä	  täsmentävissä	  valtakunnallisissa	  aluei-‐
denkäyttötavoitteissa,	  maantielaissa	  sekä	  laissa	  Liikennevirastosta.	  Käytännössä	  valtion	  lii-‐
kennehallinnon	  asemoituminen	  suhteessa	  seudulliseen	  ja	  kunnalliseen	  suunnitteluun	  on	  
kuitenkin	  osin	  ongelmallinen.	  	  
	  
Valtiolla	  on	  perusteltuja	  intressejä	  vaikuttaa	  kaupunkiseutujen	  liikennejärjestelmään,	  mutta	  
intressien	  olemassaolo	  ei	  ole	  johtanut	  valtion	  puolelta	  sen	  roolin	  analyyttiseen	  arviointiin.	  
Valtiolla	  ei	  ole	  eksplisiittisesti	  määriteltyä	  kaupunkiseutujen	  liikennepolitiikkaa.	  Käytännös-‐
sä	  toimintaa	  on	  ohjannut	  tieverkon	  kehittämistä	  painottava	  väyläpolitiikka.	  
	  
Valtion	  nykyinen	  suhde	  kaupunkiseutujen	  liikennejärjestelmän	  kehittämiseen	  määräytyy	  
vahvasti	  historialliselta	  perustalta,	  ts.	  siitä	  lähtökohdasta,	  minkälaisen	  rakenteen	  maantie-‐
verkko	  on	  saanut	  eri	  kaupunkiseuduilla	  viimeisen	  puolen	  vuosisadan	  aikana,	  sekä	  siitä,	  mikä	  
rooli	  raideliikenteellä	  on	  seudulla.	  	  
	  
Kaupunkiseudut	  kehittyvät	  liikennejärjestelmänsä	  varassa.	  Liikennejärjestelmä	  luo	  kuitenkin	  
myös	  edellytyksiä	  yhdyskuntarakenteen	  hajautumiselle	  silloin,	  kun	  eri	  toimijoiden	  suunnit-‐
telu	  ja	  päätöksenteko	  ei	  perustu	  samanlaiseen	  –	  tai	  ainakin	  toisiaan	  tukevaan	  –	  liikennepoli-‐
tiikkaan.	  Kaikilla	  toimijoilla	  ei	  välttämättä	  ole	  edes	  näkemystä	  siitä,	  millä	  tavoin	  niiden	  toi-‐
minta	  vaikuttaa	  kaupungin	  kehitykseen.	  
	  
Esitys	  tukeutuu	  lähtökohdiltaan	  ehdotuksen	  tekijän	  väitöskirjaan	  "Tässä	  tie,	  missä	  kaupun-‐
ki?	  Liikennesuunnittelu	  ja	  yhdyskuntarakenteen	  hajautuminen"	  (2015).	  Esityksessä	  pohdi-‐
taan,	  mitkä	  tekijät	  määrittävät	  nyt	  valtion	  liikennehallinnon	  suhdetta	  kaupunkiseutuihin,	  ja	  
mitä	  tekijöitä	  suunnittelussa	  tulisi	  ottaa	  huomioon,	  jotta	  valtio	  omilla	  toimenpiteillään	  olisi	  
tukemassa	  kaupunkiseutujen	  tasapainoista	  ja	  kestävää	  kehitystä.	  
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SESSIO	  II	  
	  
Ajoneuvoliikenteen	  hinnoittelu	  liikennesuunnittelun	  keinona	  	  
Niko-‐Matti	  Ronikonmäki	  
Liikennesuunnittelija, Helsingin	  seudun	  liikenne	  HSL	  	  
	  

Helsingin	  seudun	  liikennejärjestelmäsuunnitelma	  HLJ	  2015:ssa	  ajoneuvoliikenteen	  hinnoit-‐
telulla,	  tai	  tuttavallisemmin	  tiemaksuilla,	  on	  keskeinen	  rooli.	  Se	  on	  nostettu	  keskeiseksi	  lii-‐
kennepolitiikan	  välineeksi	  osana	  tehokkaiden	  informaatio-‐	  ja	  ohjauskeinojen	  käyttöä.	  HLJ	  
2015	  valmistuttua	  nousi	  kuitenkin	  tarve	  selvittää	  tiemaksujen	  laajempia	  vaikutuksia	  seudul-‐
le	  niin	  liikenteen	  kuin	  myös	  maankäytön	  näkökulmasta.	  	  
	  
Helmikuussa	  2016	  julkaistussa	  selvityksessä	  liikenteen	  ja	  maankäytön	  suunnittelun	  välinen	  
yhteys	  nousee	  esiin	  useasti.	  Se	  näkyy	  paitsi	  teknistoiminnallisia	  mutta	  myös	  hallinnollisia	  
asioita	  tarkasteltaessa.	  Tiemaksujen	  legitimiteettiin	  vaikuttaa	  suuresti	  se,	  miten	  paljon	  se	  
tulee	  muuttamaan	  eri	  alueiden	  välisiä	  suhteellisia	  vetovoimia.	  Käytännössä	  tämä	  tarkoittaa	  
sitä,	  miten	  suuresti	  ne	  vaikuttavat	  maankäytön	  suunnitteluun	  ja	  sen	  tulevaisuudessa	  tapah-‐
tuviin,	  yhdyskuntarakennetta	  vahvasti	  muokkaaviin	  tekijöihin.	  Nämä	  ovat	  suorien	  liikenteel-‐
listen	  kustannusten	  lisäksi	  tiemaksujen	  vaikutuspiirissä	  oleville	  kohdistuvia	  taloudellisia	  vai-‐
kutuksia.	  	  

Tiemaksut	  eivät	  ole	  perinteinen	  liikennesuunnittelun	  tai	  liikennepolitiikan	  väline.	  Niiden	  
mahdollinen	  käyttöönotto	  vaatii	  liikennesuunnittelun	  traditiosta	  poikkeavaa	  tapaa.	  Suunnit-‐
telun	  ”palapelin”	  ratkaisemisen	  lisäksi	  on	  otettava	  käyttöön	  maankäytön	  suunnittelun	  tradi-‐
tiosta	  tuttuja	  kommunikatiivisen	  suunnittelun	  elementtejä.	  Tämä	  on	  näkynyt	  jo	  selvitysvai-‐
heessa	  systemaattiseen	  vuorovaikutukseen	  panostamisena.	  Tämän	  vuorovaikutuksen	  poh-‐
dinta	  avaa	  mahdollisuuksia	  myös	  muun	  strategisen	  tason	  liikennesuunnittelun	  kommuni-‐
kaation	  ja	  osallistavan	  suunnittelun	  näkökulman	  pohdinnalle.	  	  

Esitelmässä	  on	  tarkoitus	  esitellä	  hinnoitteluselvitystä	  erityisesti	  hyväksyttävyyden,	  vuoro-‐
vaikutuksen	  sekä	  liikenteen	  ja	  maankäytön	  suunnittelun	  välisen	  yhteyden	  näkökulmasta.	  
Tavoitteena	  on	  herättää	  keskustelua	  tiemaksuista	  strategisena	  liikennesuunnittelun	  väli-‐
neenä	  sekä	  osana	  liikenteen	  ja	  maankäytön	  suunnittelun	  kokonaisuutta.	  	  

	  
ELIAS	  –	  Elinvoimaa	  asemanseuduille	  
Projektipäällikkö	  Pia	  Tynys,	  HSY,	  puh	  050	  575	  6432,	  pia.tynys@hsy.fi	  
Lisätietoja:	  www.hsy.fi/elias	  	  
	  

Elinvoimaiset	  asemanseudut	  Helsingin	  seudulla	  ja	  Uudellamaalla	  (ELIAS)	  -‐projektin	  tavoit-‐
teena	  on	  asemanseutuja	  koskevan	  tietopohjan	  vahvistaminen,	  asemanseutujen	  käyttöpo-‐
tentiaalin	  tehokkaampi	  hyödyntäminen	  sekä	  niiden	  toimivuuden	  ja	  houkuttelevuuden	  ke-‐
hittäminen	  osana	  uudentyyppistä	  kaupunkikehitystä	  ja	  vähähiilistä	  yhteiskuntaa.	  	  Aseman-‐
seudut	  on	  laajasti	  tunnistettu	  verkostokaupungin	  ja	  vähähiilisten	  matkaketjujen	  solmukoh-‐
diksi.	  Paineet	  niiden	  käytön	  tehostamiseksi	  tulevat	  valtakunnallisista	  alueidenkäyttötavoit-‐
teista,	  kasvusopimuksista	  sekä	  ilmasto-‐	  ja	  maankäyttöstrategioista.	  	  
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Projektissa	  kehitetään	  laaja-‐alaisen	  tietoaineiston	  pohjalta	  tarkastelu-‐	  ja	  kehittämisperiaat-‐
teita,	  vähähiilikonsepteja,	  uusia	  palvelukonsepteja	  ja	  toimintamalleja	  asemanseuduille	  vuo-‐
rovaikutuksessa	  eri	  toimijoiden	  kanssa.	  	  

Projektissa	  on	  pilotoitu	  uutta	  paikkatietopohjaista	  tarkastelumenetelmää	  suunnittelun	  tu-‐
eksi.	  Menetelmän	  avulla	  on	  toteutettu	  paikkatietopohjaisia	  asemanseutujen	  verkostotar-‐
kasteluja	  kevyen	  liikenteen	  tieverkostojen	  pohjalta.	  Tämän	  lisäksi	  on	  tehty	  erilaisia	  aseman-‐
seutujen	  vaikutusaluetarkasteluja,	  mm.	  liityntäliikenteen	  näkökulmasta.	  	  

ELIAS-‐projektissa	  on	  selvitetty	  asemanseutujen	  kehittämisen	  keskeisiä	  haasteita	  ja	  mahdol-‐
lisuuksia	  Helsingin	  seudulla	  ja	  Uudellamaalla.	  Asemanseutujen	  kehittämiskonseptit	  ja	  inves-‐
tointimallit	  –selvitys	  avaa	  puolestaan	  asemanseutujen	  kehittämisen	  problematiikkaan	  kan-‐
sallisella	  että	  kansainvälisellä	  tasolla	  ja	  nostaa	  esiin	  hyviä	  käytäntöjä.	  

Projektissa	  on	  järjestetty	  työpajoja	  aluesuunnittelijoiden	  kanssa	  sekä	  laaja	  sidosryhmäsemi-‐
naari/työpaja,	  jossa	  asemanseutuja	  tarkasteltiin	  laaja-‐alaisesti	  kehittämisen,	  asumisen,	  yrit-‐
tämisen,	  matkaketjujen	  ja	  pysäköinnin	  näkökulmasta.	  	  

ELIAS-‐projekti	  ja	  sen	  tuottama	  tietopohja	  verkostotarkasteluineen	  tarjoaa	  uutta	  näkökul-‐
maa	  maankäytön	  ja	  liikenteen	  suunnitteluun	  ja	  yhteensovittamiseen	  ja	  asemat	  ovat	  parhai-‐
ta	  esimerkkejä	  siitä,	  missä	  maankäytön	  ja	  liikenteen	  vuoropuhelua	  tarvitaan.	  Paikkatieto-‐
pohjaisia	  tarkasteluja	  löytyy	  projektin	  sivulta	  ja	  verkostotarkastelut	  tullaan	  lisäämään	  HSY:n	  
avoimen	  datan	  sivuille	  kevään	  2016	  aikana.	  Projektissa	  on	  mukana	  HSY,	  HSL	  ja	  Uudenmaan	  
liitto	  sekä	  pilottialueiden	  osalta	  myös	  seudun	  kaupungit	  ja	  kunnat.	  	  

	  
Kaupunki	  kirkonkylässä	  
Ilkka	  Pyy	  
	  

Modernit	  liike-‐	  ja	  virastotalot	  sekä	  asvaltoidut	  tiet	  ja	  parkkialueet	  muuttivat	  kuntien	  keskus-‐
taajamien	  ulkonäköä	  ja	  luonnetta	  hyvinvointivaltion	  rakentamiskaudella.	  Tulos	  oli	  eräänlai-‐
sia	  keskeneräisyyden	  yhdistelmiä,	  joissa	  mittakaavan	  suurentaminen	  jäi	  vaillinaiseksi	  ja	  
vanhat	  kerrostumat	  muuttuivat	  rapistuviksi.	  	  Kuntakeskusten	  väestön	  ja	  toimintojen	  kasvu	  
taittui	  pääosin	  1990-‐luvulla,	  mutta	  edelleen	  ne	  ovat	  yksi	  vallitseva	  suomalaisten	  asuinympä-‐
ristö.	  Kasvun	  kaavoitus	  muutti	  aikanaan	  ympäristön	  laatua	  määräksi,	  mutta	  nyt	  keskuksissa	  
on	  tarve	  pikemmin	  eheyttävällä	  ja	  supistavalla	  suunnittelulle.	  Millaisella	  kaavoituksella	  ja	  
liikennesuunnittelulla	  määrää	  voitaisiin	  palauttaa	  laaduksi?	  
	  
Kuntakeskuksissa	  ajetaan	  paljon	  yksityisautoilun	  kilometrejä	  asukasta	  ja	  pinta-‐alaa	  kohden,	  
sillä	  ne	  ovat	  rakenteeltaan	  usein	  nauhamaisia	  ja	  väljiä.	  Ydintoimintojen	  alueet	  ovat	  myös	  
siirtyilleet.	  On	  totuttu	  siihen,	  että	  autolla	  pitää	  päästä	  joka	  paikkaan	  lähelle.	  Seurauksena	  
on	  runsaasti	  lyhyenmatkan	  autoilua.	  Ja	  kevyen	  liikenteen	  asema	  on	  jäänyt	  toissijaiseksi.	  Nyt	  
taajamien	  asukaskoostumus	  ikääntyy	  ja	  yhdyskuntasuunnittelussa	  korostuvat	  vähähiilisyy-‐
den	  tavoitteet,	  joten	  kevyen	  liikenteen	  haasteet	  eivät	  helpotu.	  Onko	  kävelykeskustoja	  au-‐
tomarketvyöhykkeidensä	  vastapainoksi	  kehittävillä	  kaupungeilla	  tarjota	  ratkaisuja?	  Tapaus-‐
tutkimuksen	  kohteena	  on	  Joensuuhun	  liitetyn	  Enon	  keskustan	  asemakaavan	  uudistaminen:	  
saadaanko	  ajantasaistetut	  kaava-‐asiakirjat	  vai	  myös	  uudenlainen	  perusta	  kaupungin	  laita-‐
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keskustan	  elinvoimaisuudelle,	  viihtyisyydelle	  ja	  kestävyydelle?	  Aktivisti-‐	  ja	  asiantuntijahaas-‐
tattelujen	  ohella	  primaariaineisto	  kootaan	  kaavan	  esittelytilaisuuksissa	  ja	  avoimella	  keskus-‐
takävelyllä.	  Tutkimukseen	  sisältyy	  myös	  taustoittava	  sekundaariaineiston	  (arkkitehtikilpailu,	  
YKR-‐	  ja	  ruututietokanta	  yms.)	  analyysi.	  Tutkimus	  on	  osa	  Symmetrinen	  kaupunki	  ja	  yhdys-‐
kuntasuunnittelu	  -‐hanketta	  2015–16	  (http://www.uef.fi/web/symmetrinen-‐
kaupunki/home).	  

	  
Liikennesuunnittelun	  poliittinen	  ohjaus:	  case	  Lahden	  eteläinen	  kehätie	  
Jonne	  Hytönen,	  projektipäällikkö	  
Taustaorganisaatio:	  KuVa-‐projekti	  
	  

Esitelmässä	  käsitellään	  maankäytön	  suunnittelun	  ja	  liikennesuunnittelun	  yhteensovittamis-‐
ta,	  tapausesimerkkinä	  Lahden	  kaupungin	  eteläpuolinen	  kehätie.	  Kysymykseen	  ’miksi	  hanke	  
ei	  ole	  toteutunut,	  vaikka	  se	  on	  ollut	  eriasteisissa	  suunnitelmissa	  jo	  vuosikymmeniä?’	  vasta-‐
taan	  monipuolisen	  aineiston	  turvin.	  Esitys	  perustuu	  kaupunkiseutuihin	  paneutuvan	  KuVa-‐
projektin	  havaintoihin.	  
	  
Lahden	  kaupungin	  itä–länsisuuntaisen	  ohitustien	  linjausvaihtoehdoista	  käytiin	  paikallisesti	  
kiivas	  keskustelu	  1990-‐luvulla	  ja	  2000-‐luvun	  alkuvuosina.	  Konfliktisen	  asetelman	  vastinparit	  
muodostivat	  rationalistisin	  termein	  argumentoinut,	  muun	  muassa	  viranomaissuunnitteli-‐
joista	  koostunut	  ydinryhmä	  sekä	  paikallisesta	  kansalaisliikkeestä	  ja	  useista	  poliitikoista	  
koostunut	  ydinryhmä.	  Paikallisessa	  poliittisessa	  ohjauksessa	  laadittiin	  maankäytön	  suunni-‐
telmia,	  jotka	  eivät	  vastanneet	  kehätien	  linjaussuunnitelmia.	  Myös	  ministeriöiden	  välillä	  oli	  
linjausvaihtoehtojen	  suhteen	  näkemyseroja.	  Näin	  ollen	  edellytyksiä	  rahoituspäätöksille	  
hankkeen	  toteuttamiseksi	  ei	  aiemmin	  ollut.	  	  
	  
Keskeinen	  havainto	  on,	  ettei	  liikennesuunnittelijoilla	  ollut	  sellaista	  poliittiseen	  ohjaukseen	  
tukeutuvaa	  legitimiteettiä,	  jonka	  turvin	  hanke	  olisi	  voinut	  aiemmin	  edetä.	  Tarkastelu	  nostaa	  
esiin	  liikennesuunnittelun	  ja	  maankäytön	  suunnittelun	  yhteensovittamiseen	  sekä	  niiden	  po-‐
liittiseen	  ohjaukseen	  liittyviä	  kysymyksiä.	  Esityksessä	  pohditaan,	  mitä	  yhteensovittaminen	  
edellyttäisi,	  ja	  kysytään,	  miten	  suunnittelun	  legitimiteettiä	  voitaisiin	  vahvistaa?	  
	  
KuVa	  (Kuntien	  ja	  valtion	  välinen	  vastuiden	  ja	  vallan	  jako	  yhdyskuntapolitiikassa)	  on	  Kuntalii-‐
ton	  ja	  eri	  ministeriöiden	  rahoittama	  projekti,	  jossa	  muodostetaan	  käsitys	  strategisen	  maan-‐
käytön	  suunnittelun	  ja	  toteutuksen	  kehittämistarpeista	  kaupunkiseuduilla.	  Lahden	  eteläi-‐
nen	  kehätie	  on	  yksi	  neljästä	  tapauksesta,	  joiden	  avulla	  projektin	  teemaa	  käsitellään.	  	  
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8.	  Työryhmä:	  Kulttuuriympäristö	  kaupungissa	  /	  kaupunki	  	  
kulttuuriympäristössä	  

Puheenjohtajat:	  Hannu	  Linkola	  ja	  Maire	  Mattinen	  
	  
	  
Esitysjärjestys	  (14	  esitystä)	  	  
	  
SESSIO	  I	  	  
	  

Maunu	  Häyrynen,	  prof.	  Turun	  yliopisto	  
Helsingin	  yleiskaava	  ja	  uuden	  urbanismin	  suhde	  historialliseen	  kaupunkimaisemaan	  
	  
Antti	  Vallius,	  FT,	  Taiteiden	  ja	  kulttuurin	  tutkimuksen	  laitos,	  Jyväskylän	  yliopisto	  
Kulttuuriympäristön	  tärkeät	  paikat	  
	  
Liisa	  Seppänen,	  kaupunkiarkeologian	  dosentti,	  Turun	  yliopisto	  
Menneisyyden	  merkitys	  kaupunkien	  kulttuuriympäristöjen	  muotoutumisessa	  	  
	  
Hilja	  Roivainen,	  kuvataiteilija,	  MA,	  taidehistorian	  jatko-‐opiskelija	  Turun	  yliopisto  	  
Utooppisen	  maiseman	  käsite	  kansainvälisten	  situationistien	  kaupunkisuunnitelmassa 	  

	  
	  
SESSIO	  II	  	  
	  

Helena	  Teräväinen,	  TkT,	  arkkitehti,	  Aalto-‐yliopisto,	  Arkkitehtuurin	  laitos	  
Kulttuuriympäristön	  muuttuvat	  diskurssit	  
	  
Henri	  Pienimaa,	  Helsingin	  yliopisto	  
Autenttisuusdiskurssi	  Helsingin	  kaupunkitilan	  määrittelyssä	  City-‐lehdissä	  vuosina	  1986-‐1989	  
	  
Aura	  Kivilaakso,	  FM,	  Kulttuuriperinnön	  tutkimuksen	  jatko-‐opiskelija	  Turun	  yliopisto	  
Mediatekstit	  suojelun	  vaikuttimina	  –	  Kaavoituskeskustelun	  toimijat	  ja	  osalliset	  
	  
Hanna	  Lämsä,	  toiminnanjohtaja,	  Suomen	  Kulttuuriperintökasvatuksen	  seura	  ry	  
Kulttuuriympäristötieto,	  taidot	  ja	  arvot	  
	  
Riina	  Lundman,	  Tohtorikoulutettava,	  Maantieteen	  osasto,	  Maantieteen	  ja	  geologian	  laitos,	  	  
Turun	  yliopisto	  
Turvallisuus	  ei	  ole	  leikin	  asia!	  Lasten	  leikkiympäristöt	  kontrollin	  ja	  luovuuden	  paikkoina	  
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SESSIO	  III	  
	  

Pia	  Hovi-‐Assad,	  Turun	  yliopisto	  –	  Porin	  yliopistokeskus	  
Kulttuurituotannon	  ja	  maisemantutkimuksen	  koulutusohjelma	  
Seniori-‐ikäisten	  arvokasta	  kulttuuriperintötyötä	  Porissa.	  Tapauksena	  museohinaaja	  Santtu	  
ja	  muinaisjäännös	  Tyltty	  
	  
Anna	  Kangas,	  museoamanuenssi,	  Vantaan	  kaupunginmuseo	  ja	  	  
Johanna	  Rajala,	  asemakaavasuunnittelija,	  Vantaan	  kaupunkisuunnittelu	  
Urbaania	  yhteisöllisyyttä	  –	  Jäähyväiset	  Martinkeskukselle	  
	  
Merja	  Maukonen,	  FM,	  Itä-‐Suomen	  yliopisto,	  historia-‐	  ja	  maantieteiden	  laitos	  
Ympäristökokemus	  ja	  osallisuus	  kaupungin	  kehittyessä:	  tapausesimerkkinä	  Sinkkolan	  koti-‐
eläinpiha	  
	  
Arja	  Salmi,	  kotiseutuneuvos,	  Leppävaara-‐seuran	  pj.	  
Leppävaaran	  kansalaismuistitoiminta	  –	  kulttuuriperinnön	  keruuta	  vapaaehtoisvoimin	  
	  
Terttu	  Holstila,	  valt.maist.	  
Laajasalon	  täydennysrakentamiseen	  liittyvä	  arvokeskustelu	  
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SESSIO	  I	  
 
Helsingin	  yleiskaava	  ja	  uuden	  urbanismin	  suhde	  historialliseen	  	   	  
kaupunkimaisemaan	  
Maunu	  Häyrynen,	  prof.	  Turun	  yliopisto	  
	  

Helsingissä	  on	  meneillään	  yleiskaavaprosessi,	  jossa	  pääkaupunkiseudun	  ennakoituun	  kas-‐
vuun	  vedoten	  ollaan	  esittämässä	  huomattavaa	  lisärakentamista.	  Sitä	  ajetaan	  tavalla,	  joka	  
poikkeaa	  aiemmasta	  yleiskaavoituksessa	  –	  rajaamalla	  rakennettavat	  alueet	  epämääräisesti	  
100	  x	  100	  metrin	  ruutuina	  ja	  ilmaisemalla	  niiden	  rakennustehokkuudet	  vaihteluväleinä	  täs-‐
mällisten	  rajojen	  sijasta.	  Ainoastaan	  valtakunnallisesti	  merkittävien	  rakennettujen	  kulttuu-‐
riympäristöjen	  rajaukset	  on	  yhdessä	  luonnonsuojelualueiden	  rajausten	  kanssa	  sisällytetty	  
yleiskaavaehdotukseen	  oikeusvaikutteisina.	  
	  
Helsingin	  yleiskaavoituksen	  uudet	  otteet	  yhdistyvät	  uudeksi	  urbanismiksi	  kutsuttuun	  kan-‐
sainväliseen	  suuntaukseen,	  jossa	  korostetaan	  tiivistä	  ja	  monimuotoista	  kaupunkirakennet-‐
ta,	  käveltävyyttä,	  pyöräilyä	  ja	  julkisen	  kaupunkitilan	  tehokkaaseen	  hyödyntämiseen	  perus-‐
tuvaa	  kaupunkikulttuuria.	  Uuden	  urbanismin	  pääkritiikin	  maaliksi	  on	  ainakin	  meillä	  päätynyt	  
aluerakentaminen	  yksityisautoiluun	  perustuvana	  ja	  kaupunkirakenteeltaan	  hajanaisena.	  
Muita	  kritiikin	  kohteita	  ovat	  laajat	  viheralueet	  ja	  kaupunkiaukiot.	  Tämä	  logiikka	  heijastuu	  
yleiskaavaehdotuksesta,	  jonka	  mittakaava	  on	  karkea	  mutta	  jossa	  silti	  näkyy	  selkeä	  pyrkimys	  
keskeisten	  vihervyöhykkeiden	  radikaaliin	  supistamiseen	  joukkoliikennekäytävien	  varsilla.	  
	  
Uusi	  urbanismi	  ja	  sen	  kannatus	  ovat	  monisyisiä	  ilmiöitä	  joita	  ei	  tässä	  esityksessä	  pysty	  kat-‐
tavasti	  käsittelemään.	  Tarkastelukohteeksi	  on	  valittu	  sen	  suhde	  historialliseen	  kaupunki-‐
maisemaan.	  Siinä	  missä	  aiempi	  kaupunkisuunnittelu	  ja	  lainsäädäntö	  ovat	  ainakin	  periaate-‐
tasolla	  pyrkineet	  turvaamaan	  keskeisten	  historiallisten	  kaupunkiympäristöjen	  ja	  kaupunki-‐
kuvallisten	  arvojen	  säilymisen	  kaupungin	  kehittyessä,	  keskustelu	  on	  nyt	  saanut	  jatkuvuutta	  
kyseenalaistavaa	  sävyä.	  	  
	  
Kyseenalaistavat	  argumentit	  seuraavat	  kahta	  päälinjaa:	  suunnittelurationalistista	  sekä	  elä-‐
mäntapaan	  ja	  kulutukseen	  perustuvaa.	  Suunnittelurationalistisessa	  argumentoinnissa	  kau-‐
punkitilan	  uudelleenorganisoinnin	  tarvetta	  perustellaan	  laskennallisin	  perustein,	  joiden	  va-‐
lossa	  tehottomasti	  rakennetut	  vanhat	  kaupunkiympäristöt	  tai	  laajoja	  strukturoimattomia	  
alueita	  sisältävät	  vihervyöhykkeet	  joutuvat	  tulilinjalle	  etenkin	  joukkoliikennekäytävien	  var-‐
silla.	  Keskustelussa	  on	  tiettyä	  analogisuutta	  suhteessa	  modernistisen	  kaupunkisuunnittelun	  
saneerausajattelulle,	  jossa	  uusia	  normeja	  täyttämätön	  kaupunkirakenne	  nähtiin	  automaat-‐
tisesti	  huonona	  –	  vain	  normit	  olivat	  tuolloin	  toiset.	  
	  
Toisessa	  päälinjassa	  korostetaan	  eroa	  menneeseen	  elämäntapavalinnoissa.	  Näissä	  korostu-‐
vat	  tiiviisti	  rakennettujen	  alueiden	  palvelu-‐	  ja	  tapahtumatarjonta	  sekä	  julkisten	  tilojen	  aktii-‐
vinen	  käyttö,	  joiden	  rinnalla	  esimerkiksi	  kaupunkiluonto	  tai	  vanhojen	  asuinalueiden	  väljyys	  
näyttäytyvät	  toissijaisina.	  Kun	  päälinjat	  yhdistetään,	  saadaan	  tulokseksi	  tarve	  muokata	  Hel-‐
singin	  kaupunkisuunnitteluperiaatteita	  tiivistävään	  suuntaan,	  mikä	  palvelisi	  kuvatunlaisia	  
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”urbaaneja”	  elämäntapavalintoja	  jättäen	  pääkaupunkiseudun	  marginaalisemmat	  osat	  histo-‐
riaa,	  väljyyttä	  ja	  luontoa	  kaipaavien	  reservaateiksi.	  
	  
Kaupunkimaisuuden	  tavoittelu	  ei	  kuitenkaan	  ole	  täysin	  historiatonta,	  vaan	  siihen	  liittyy	  osin	  
romantisoitu	  käsitys	  tiiviistä	  kaupunkiasumisesta	  vanhoissa	  eurooppalaisissa	  kaupungeissa,	  
mitä	  uudessa	  kaupunkirakentamisessa	  haluttaisiin	  simuloida.	  Suomalainen	  luonnonlähei-‐
syyteen	  ja	  pieneen	  mittakaavaan	  perustunut	  urbanismi	  korvautuisi	  tässä	  Camillo	  Sitten	  
ihanteita	  muistuttavalla	  historismilla	  –	  ennen	  muuta	  muotojen,	  mittakaavan	  ja	  detaljien	  ta-‐
solla,	  joita	  siirreltäisiin	  vapaasti	  kontekstista	  toiseen.	  

	  
Kulttuuriympäristön	  tärkeät	  paikat	  
Antti	  Vallius,	  FT,	  Taiteiden	  ja	  kulttuurin	  tutkimuksen	  laitos,	  Jyväskylän	  yliopisto	  
	  

Kaupunkien	  kulttuuriympäristöt	  sisältävät	  lukemattomia	  paikkoja	  ja	  samalla	  lukemattomia	  
mahdollisia	  tärkeäksi	  miellettyjä	  kiinnittymisen	  ja	  kuulumisen	  kohteita.	  Yhtenä	  tapana	  
hahmottaa,	  jäsentää	  ja	  käsittää	  tämänkaltaisia	  moniulotteisia	  tilakokonaisuuksia	  ja	  niihin	  
kytkeytyviä	  paikkasuhteita	  arvoineen,	  on	  niiden	  kuvallinen	  esittäminen.	  Tästä	  näkökulmasta	  
katsottuna	  kuvaa	  voidaan	  lähestyä	  sekä	  mielikuvia	  ja	  arvoja	  tuottavana	  diskursiivisena	  teki-‐
jänä	  että	  henkilökohtaisen	  kuvaamisen	  kautta	  tapahtuvana	  ympäristön	  haltuunottona.	  
	  
Tämän	  esitelmän	  keskiössä	  on	  Jyväskylän	  kulttuuriympäristössä	  elävät	  eri-‐ikäiset	  ja	  eri	  kult-‐
tuuripiireistä	  tulevat	  toimijat	  sekä	  heidän	  käsityksensä	  elinympäristönsä	  tärkeistä	  paikoista.	  	  	  
Kyseisiä	  paikkoja	  ja	  niiden	  valitsemisperusteita	  lähestytään	  Kuulumisen	  kulttuurisuus,	  kiin-‐
nittymisen	  affektiivisuus	  ja	  materiaalisuus	  -‐hankkeen	  osatutkimuksessa	  kerätyn	  valokuva-‐
aineiston	  pohjalta.	  Esitelmässä	  keskitytään	  etenkin	  tärkeiksi	  miellettyjen	  paikkojen	  valinta-‐
motiiveihin,	  joiden	  kautta	  on	  mahdollista	  pohtia	  esimerkiksi	  sitä,	  miten	  erilaiset	  sosiaaliset,	  
toiminnalliset,	  esteettiset	  ja	  nostalgiset	  ulottuvuudet	  ilmenevät	  ja	  vaikuttavat	  paikkasuhtei-‐
den	  sekä	  tilallisen	  kuulumisen	  tunteiden	  muodostuksessa.	  
	  
Esitelmän	  pääasiallisena	  tavoitteena	  on	  tarkastella	  ympäristön	  kuvallisten	  esitysten	  avulla	  
ihmisten	  ja	  paikkojen	  välisten	  suhteiden	  rakentumisen	  mekaniikkaa	  sekä	  niitä	  tekijöitä,	  joi-‐
den	  perusteella	  tavalliset	  toimijat	  pitävät	  kulttuuriympäristöään	  hyvänä	  ja	  arvokkaana.	  Ko-‐
en,	  että	  tämänkaltaisen	  tiedon	  peilaaminen	  esimerkiksi	  hallinnon	  määrittelemiin	  suojelu-‐
kohteisiin	  auttaa	  hahmottamaan	  kulttuuriympäristöihin	  kytkeytyviä	  ja	  ajassa	  ja	  tilassa	  jat-‐
kuvasti	  muokkautuvia	  arvokysymyksiä	  entistä	  kokonaisvaltaisemmin.	  

	  
Menneisyyden	  merkitys	  kaupunkien	  kulttuuriympäristöjen	  muotoutumisessa	  	  
Liisa	  Seppänen,	  kaupunkiarkeologian	  dosentti,	  Turun	  yliopisto	  
	  

Kulttuuriympäristön	  käsitteeseen	  liitetään	  yleisesti	  historian	  konkreettinen	  läsnäolo	  joko	  
rakennettuna	  ympäristönä	  tai	  ympäröivässä	  miljöössä.	  Erityisesti	  vanhojen	  kaupunkien	  säi-‐
lyneet	  vanhat	  rakennukset	  ja	  ympäristöt	  mielletään	  automaattisesti	  kulttuuriympäristöksi,	  
joka	  vaikuttaa	  leimallisesti	  kaupunkien	  identiteettiin.	  Ihmisten	  rooli	  kulttuuriympäristöjen	  
muovaamisessa	  on	  kuitenkin	  ratkaiseva.	  Vanhojenkin	  kaupunkien	  kulttuuriympäristöt	  ovat	  
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muodostuneet	  erilaisten	  tapahtumien,	  valintojen	  ja	  päätösten	  teon	  tuloksena.	  Toisenlaisilla	  
päätöksillä,	  valinnoilla	  ja	  toimilla	  kulttuuriympäristöt	  olisivat	  erilaisia	  samassakin	  kaupungis-‐
sa.	  	  
	  
Esitelmässä	  keskustellaan	  menneisyyden	  merkityksestä	  ja	  roolista	  kaupunkien	  suunnittelus-‐
sa	  ja	  rakentamisessa	  sekä	  kaupunkien	  kulttuuriympäristöjen	  luomisessa,	  säilyttämisessä	  ja	  
muovaamisessa.	  Jo	  vuosikymmenten	  ajan	  kaupunkien	  rakentamisen	  ja	  maankäytön	  suun-‐
nittelussa	  on	  jouduttu	  ottamaan	  huomioon	  sekä	  arkeologinen	  että	  rakennushistoriallinen	  
kulttuuriperintö.	  Kulttuuriperintöön	  liittyvässä	  keskustelussa	  ja	  päätöksenteossa	  suojelulla	  
on	  nykyisin	  suuri	  rooli.	  Usein	  suojeluun	  liittyvät	  päätökset	  kytketään	  vuosilukuihin,	  mennei-‐
siin	  aikakausiin,	  paikan	  merkitykseen	  ja	  kohteen	  edustavuuteen.	  
	  
Kaupunkiarkeologina	  ja	  historioitsijana	  olen	  pohtinut	  sitä,	  mitä	  päätöksillä	  suojellaan,	  kenen	  
ehdoilla	  tutkitaan	  ja	  kenelle	  kulttuuriperintö	  tuodaan	  esille	  ja	  millä	  tavalla.	  Miten	  arkeologi-‐
nen	  kulttuuriperintö	  on	  määritetty	  ja	  arvotettu	  ja	  miksi?	  Millainen	  rooli	  arkeologisella	  kult-‐
tuuriperinnöllä	  on	  tätä	  nykyä	  kaupunkien	  kulttuuriympäristössä	  ja	  millainen	  rooli	  sillä	  voisi	  
olla	  tulevaisuudessa?	  
	  
Yleisempään	  keskusteluun	  tuodaan	  konkreettisia	  esimerkkejä	  Turusta,	  joka	  Suomen	  van-‐
himpana	  kaupunkina	  omaa	  pitkän	  historian.	  Esitelmässä	  tarkastellaan	  muun	  muassa	  sitä,	  
miten	  Turun	  monikerroksellinen	  historia	  näkyy	  tämän	  päivän	  kaupungin	  kulttuuriympäris-‐
tössä,	  miten	  sitä	  halutaan	  säilyttää	  ja	  kenen	  ehdoilla.	  	  

	  
Utooppisen	  maiseman	  käsite	  kansainvälisten	  situationistien	  	  
kaupunkisuunnitelmassa  	  
Hilja	  Roivainen,	  kuvataiteilija,	  MA,	  taidehistorian	  jatko-‐opiskelija	  Turun	  yliopisto  	  
	  

Simon	  Sadleria	  (1998:134)	  referoiden,	  Constantin	  utooppinen	  Uusi	  Babylon	  -‐visio	  toimi	  
vuonna	  1967	  toteemina	  ihmisten	  arkkitehtuuriselle	  voimaantumiselle.	  Uuden	  Babylonin	  ra-‐
kenteesta	  löytyy	  yhteneväisyyksiä	  mm.	  maailmanlaajuisesti	  jaetulle	  Internet-‐verkolle.	  Kan-‐
sainväliset	  situationistit	  (1957–1972)	  ja	  CoBrA	  (1948–1951)	  -‐avantgardeliikkeissä	  toimineen	  
hollantilaisen	  kuvataiteilija	  Constant	  Nieuwenhuisin	  Uusi	  Babylon	  -‐arkkitehtuuriprojektin	  
suunnitelmassa	  ihminen	  voi	  kontrolloida	  teknologian	  välityksellä	  asuinympäristöään	  ja	  sen	  
maisemallisia	  ulottuvuuksia,	  kuten	  sää-‐	  ja	  lämpötilaa,	  valaistusta	  sekä	  moodia.	  Teknologi-‐
nen,	  utooppinen	  maisema	  hahmottuu	  virtuaalitodellisuuden	  kaltaisena	  vektoritasojen	  ver-‐
kostona,	  jossa	  liikkuminen	  tapahtuu	  ilman	  fyysisiä	  ponnistuksia.	    	  
	  
Määrittelen	  miten	  situationistien	  taideteoriat	  ja	  utooppisen	  maisematilan	  käsite	  (ks.	  mm.	  
Ernst	  Bloch	  1986)	  liittyvät	  toisiinsa,	  huomioiden	  postmodernin	  kontekstin,	  johon	  situ-‐
ationistien	  esittämät	  utooppiset	  visiot	  kaupungista	  sijoittuvat.	  Kuinka	  Constant	  teoretisoi	  ja	  
idealisoi	  utopian	  käsitteen	  pohjalta	  kaupunkitilaa	  ja	  ihmisten	  vuorovaikutusta	  Uusi	  Babylon	  
-‐näkemyksessään?	  Mihin	  rooliin	  maiseman/tilan	  esteettinen	  käsittäminen	  asettui	  situ-‐
ationistien	  kaupunkisuunnittelun	  ohjelmassa?	  Miten	  taiteellinen	  näkemys	  sovitettiin	  osaksi	  
teoreettista	  diskurssia	  ja	  ideologisia	  kantoja	  kaupunkitilasta?  	  
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Mitä	  Uusi	  Babylon	  -‐utopiasta	  on	  opittu	  ja	  voidaan	  oppia	  kaupunkisuunnittelussa	  sekä	  kult-‐
tuuriympäristön	  käsitteellistämisessä?	  Nykytilanteessa	  monikulttuurisen	  kaupunkitilan	  jär-‐
jestely	  on	  ajankohtainen	  kysymys	  ja	  ideologiset	  näkemykset,	  esimerkiksi	  suomalaiseen	  kult-‐
tuurihistoriaan	  aikaisemmin	  kuulumattomilta	  uskontoryhmiltä,	  saavat	  valtaa	  poliittisessa	  
diskurssissa.	  

	  

SESSIO	  II	  

Kulttuuriympäristön	  muuttuvat	  diskurssit	  
Helena	  Teräväinen,	  TkT,	  arkkitehti,	  Aalto-‐yliopisto,	  Arkkitehtuurin	  laitos	  
	  

Väitöstutkimukseni	  (2006)	  käsitteli	  kulttuuriympäristön	  ns.	  diskursiivista	  muodostumista	  
tapaustutkimuksessa:	  ”Lapuan	  Vanha	  Paukku,	  uudeksi	  rakennettu	  ja	  uudeksi	  puhuttu”.	  
	  
Paikka	  ei	  ole	  kulttuuriympäristöä	  ennen	  kuin	  siihen	  on	  liittynyt	  kommunikaatiota,	  merkityk-‐
siä	  ja	  tulkitsemista.	  Mutta	  kulttuuriympäristön	  merkitykset	  eivät	  ole	  kaikille	  edes	  yhteisössä	  
samat.	  Kulttuuriympäristö	  ei	  voi	  olla	  vain	  jotain,	  mikä	  kaikkien	  mielestä	  on	  arvokasta,	  eikä	  
kyseessä	  voi	  olla	  vain	  enemmistöpäätös.	  Kulttuuriympäristökategoriaan	  pääsyyn	  pitää	  riit-‐
tää,	  että	  paikka	  on	  joillekin	  merkityksellinen	  ja	  jonkin	  ryhmän	  tms.	  mielestä	  arvokas.	  Erilais-‐
ten	  diskurssien	  välinen	  valtataistelu	  jatkuu,	  ja	  harvoin	  mikään	  ympäristö	  tai	  paikka	  kohoaa	  
kokonaan	  niiden	  ulottumattomiin	  ja	  ylivertaisen	  arvokkaaseen	  asemaan.	  
	  
Kulttuurin	  muuttuessa	  muuttuu	  myös	  yhteisön	  käsitys	  kulttuuriympäristöstä.	  Tärkeintä	  on	  
kulttuuriympäristöstä	  käytävä	  keskustelu	  ja	  ympärillä	  liikkuvat	  erilaiset	  diskurssit.	  Tarvi-‐
taanko	  esimerkiksi	  jokin	  tietty	  ikä,	  ennen	  kuin	  rakennus	  hyväksytään	  kulttuuriympäristöksi,	  
voiko	  uusi	  olla	  heti	  arvokasta	  kulttuuriympäristöä?	  
	  
Väitöstutkimukseni	  näytti,	  kuinka	  kulttuuriympäristödiskurssi	  syntyi	  muiden	  diskurssien	  
kautta.	  Kunnossa	  ja	  käytössä	  oleva	  kulttuuriympäristö	  on	  mahdollista	  valjastaa	  imagokäyt-‐
töön,	  markkinointiin,	  kulttuuriteollisuuden	  tai	  yrittäjyyden	  käyttöön	  ja	  toteuttaa	  hyötyajat-‐
telua.	  Mutta	  vajaakäyttöinen	  ja	  korjausta	  odottava	  osa	  voivat	  johtaa	  ristiriitoihin.	  
	  
Väitöskirjani	  haastatteluaineistossa,	  joka	  oli	  vuodelta	  2002,	  ei	  vielä	  kuulunut	  ”kulttuuriym-‐
päristö”-‐	  sanan	  käyttöä.	  Olen	  seurannut	  aktiivisesti	  kulttuuriympäristöön	  liittyviä	  kysymyk-‐
siä	  sen	  jälkeen	  ja	  nyt	  meneillään	  olevassa	  post-‐doc	  –tutkimuksessani	  haastattelen	  toimijoita	  
ja	  järjestän	  keskusteluja.	  Muutoksia	  on	  tapahtunut	  virallisten	  termien	  käytössä,	  rakennus-‐
perintöstrategian	  (2001)	  jälkeen	  maassa	  on	  nyt	  tehty	  kulttuuriympäristöstrategiakin	  (2014),	  
mutta	  ovatko	  hallinnon	  diskurssien	  muutokset	  vieläkään	  kaikkien	  toimijoiden	  käytössä?	  
	  
Työni	  keskeisin	  tutkimuskysymys	  on:	  Millaisia	  merkityksiä	  kulttuuriympäristöön	  liittyy	  ja	  
millaisia	  diskursseja	  on	  liikkeellä?	  Esityksessäni	  selvitän	  tilannetta	  tähänastisen	  aineistoni	  
perusteella	  (kevään	  aikana	  mm.	  yleisötilaisuudet	  Porvoossa	  ja	  Seinäjoella,	  joihin	  liittyy	  toi-‐
mijoiden	  ryhmähaastattelu)	  sekä	  väitökseni	  tapaustutkimuksen	  eli	  Vanhan	  Paukun	  tilanteen	  
avulla.	  
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Erityisen	  kiinnostavaa	  tutkimukseni	  kannalta	  on	  juuri	  tämän	  työryhmän	  kaikkien	  esitysten	  
seuraaminen	  ja	  siellä	  syntyvät	  keskustelut.	  

	  
Autenttisuusdiskurssi	  Helsingin	  kaupunkitilan	  määrittelyssä	  	  
City-‐lehdissä	  vuosina	  1986–1989	  
Henri	  Pienimaa,	  Helsingin	  yliopisto	  
	  

Esitelmässäni	  pyrin	  sosiologi	  Sharon	  Zukinin	  viitoittamana	  lähestymään	  vuosien	  1980-‐luvun	  
lopun	  City-‐lehtien	  kaupunkikulttuurikirjoittelua	  osana	  tuottavaa,	  tilaan	  kohdistuvaa	  kulttuu-‐
rista	  valtaa.	  Näen	  kirjoitukset	  osana	  keskiluokkaista	  pyrkimystä	  tuottaa	  tietynlaista	  kaupun-‐
kitilaa	  ja	  oikeuttaa	  sen	  tietynlaista	  käyttöä.	  Keskityn	  tutkimaan	  tapaa,	  jolla	  puhe	  aitoudesta,	  
jota	  kutsun	  autenttisuusdiskurssiksi,	  loi	  eroja	  mitä	  erilaisimpien	  kulttuurin	  muotojen	  välille	  
estetisoiden	  tietynlaisia	  tiloja	  (”aito	  café”,	  ”rento	  Kallio”)	  ja	  toisaalta	  määritellen	  toisenlai-‐
set	  tilat	  epäaidoiksi	  (”käryinen	  baari”,	  ”ankea	  lähiö”).	  Lopuksi	  tarkastelen	  tämän	  diskurssin	  
suhdetta	  gentrifikaatioon	  ja	  siihen,	  miten	  kaupunkikulttuuri	  nähtiin	  1990-‐luvun	  alun	  laman	  
aikana	  yhtenä	  epäpoliittisena	  ratkaisuna	  niin	  kutsuttuun	  hyvinvointivaltion	  kriisiin.	  
	  
Esitelmäni	  perustuu	  Helsingin	  yliopiston	  poliittisen	  historian	  oppiaineessa	  tekeillä	  olevaan	  
pro	  gradu	  -‐tutkielmaani,	  jossa	  tarkastelen	  kaupunkikulttuuria	  ja	  kaupunkilaisuutta	  vuosien	  
1985-‐1992	  1999	  City	  ja	  City-‐lehtien	  kirjoituksissa	  tilan	  ja	  tuottavan	  vallan	  näkökulmista.	  
Keskityn	  tarkastelemaan,	  kuinka	  kulttuurin	  ja	  kaupunkilaisuuden	  kautta	  kirjoittajat	  määrit-‐
telivät	  suhdettaan	  kaupunkitilaan	  ja	  omaan	  itseensä.	  Tämän	  lähestymistavan	  avulla	  käsitte-‐
len	  kaupunkilaisuutta	  80-‐luvun	  nousevan	  keskiluokan	  paradigmaattisena	  käsitteenä,	  jonka	  
avulla	  pääsen	  varsinaisen	  tutkimuskysymykseni	  äärelle,	  joka	  koskee	  subjektin	  tuotantoa.	  
Olen	  kiinnostunut	  siitä,	  miten	  kaupunkilaisuus	  on	  rakentunut	  ulossulkevuuden	  prosesseissa	  
joissa	  on	  määritelty	  sitä,	  kuka	  on	  kaupungin	  käyttäjä	  ja	  miten	  kaupunkia	  käytetään.	  	  

	  
Mediatekstit	  suojelun	  vaikuttimina	  –	  Kaavoituskeskustelun	  toimijat	  ja	  osalliset	  
Aura	  Kivilaakso,	  FM,	  Kulttuuriperinnön	  tutkimuksen	  jatko-‐opiskelija	  Turun	  yliopisto	  
	  

Kulttuuriympäristön	  kehitykseen	  vaikuttavaa	  arvokeskustelua	  tarkastellaan	  usein	  osallisuu-‐
den	  näkökulmasta,	  ja	  kansalaisten	  osallisuus	  on	  ollut	  viime	  vuosikymmenten	  keskeinen	  pu-‐
heenaihe	  myös	  maankäytön	  suunnittelussa.	  Kun	  rakennuslainsäädäntö	  uudistettiin	  1990-‐
luvun	  lopulla,	  keskeisenä	  ajatuksena	  oli	  tukea	  vuorovaikutteista	  osallistumista.	  Maankäyttö-‐	  
ja	  rakennuslaissa	  (1999/132)	  määritellyssä	  muodossaan	  osallinen	  voi	  periaatteessa	  olla	  ku-‐
ka	  tahansa,	  joka	  kokee	  itsensä	  käsiteltävään	  asiaan	  osalliseksi.	  Näinkin	  laajasta	  määritel-‐
mästä	  huolimatta	  osallisuuden	  näkökulma	  jättää	  kuitenkin	  ulkopuolelle	  tiettyjä	  kulttuu-‐
riympäristön	  kehitykseen	  vaikuttavia	  voimia.	  
	  
Bruno	  Latourin	  mukaan	  tieteentekijät	  muodostavat	  staattisen	  ja	  materiaan	  keskittyvän	  ku-‐
van	  ilmiöistä	  käyttäessään	  erilaisten	  ilmiöiden	  yhteydessä	  sanaa	  ”sosiaalinen”.	  Siksi	  La-‐
tourin	  kehittämän	  toimijaverkkoteorian	  (Actor	  Network	  Theory	  eli	  ANT)	  konstruktionistises-‐
sa	  mallissa	  toimija,	  jota	  Latour	  kutsuu	  aktantiksi,	  voi	  olla	  inhimillisen	  toiminnan	  rinnalla	  ta-‐
savertaisesti	  ei-‐inhimillistä	  toimintaa.	  ANT:n	  ydin	  on	  kollektiivi,	  jonka	  olemus	  on	  tapauskoh-‐
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tainen	  ja	  muuttuva,	  sillä	  se	  muodostuu	  aktanttien	  välisistä	  liitoksista	  ja	  niiden	  vuorovaiku-‐
tuksesta.	  Kulttuuriympäristöstä	  puhuttaessa	  viranomaisten,	  asukkaiden	  ja	  muiden	  inhimil-‐
listen	  toimijoiden	  rinnalla	  oma	  roolinsa	  onkin	  myös	  esimerkiksi	  medialla	  institutionaalisena	  
toimijana.	  
	  
Vuonna	  1971	  asemakaavalla	  suojeltua	  Helsingin	  Puu-‐Käpylää	  on	  pidetty	  ensimmäisenä	  kan-‐
sanliikkeen	  seurauksena	  suojeltuna	  asuinalueena	  Suomessa.	  Tarkastelen	  esitelmässäni	  Puu-‐
Käpylän	  kaavoituksesta	  1960-‐luvulla	  julkaistuja	  mediatekstejä	  osallisuuden	  ja	  toimijaverk-‐
koteorian	  näkökulmista.	  Esitelmä	  pohjaa	  väitöskirjatutkimukseeni,	  jossa	  analysoin	  Puu-‐
Käpylän	  suojelua	  edeltänyttä	  julkista	  arvokeskustelua.	  

	  
Kulttuuriympäristötieto,	  taidot	  ja	  arvot	  
Hanna	  Lämsä,	  toiminnanjohtaja,	  Suomen	  Kulttuuriperintökasvatuksen	  seura	  ry	  
	  

Kulttuuriympäristö	  voidaan	  jaotella	  muinaismuistoihin,	  rakennuksiin	  ja	  rakennelmiin	  sekä	  
maisemiin.	  Kulttuuriympäristön	  käsite	  on	  taustaltaan	  hallinnollinen	  ja	  tuntematon	  esimer-‐
kiksi	  kasvatustieteen	  parissa.	  Kulttuuriympäristöön	  voidaan	  kuitenkin	  liittää	  myös	  tarinoita	  
sekä	  aineettomia	  merkityksiä	  ja	  arvoja.	  Mistä	  siis	  oikein	  puhumme,	  kun	  puhumme	  kulttuu-‐
riympäristöstä?	  	  
	  
Kestävän	  kehityksen	  kasvatuksen	  sanastotyössä,	  jonka	  tuloksena	  syntyi	  uusi	  ontologia,	  kult-‐
tuuriympäristökasvatus	  määritellään	  seuraavasti:	  ”Kulttuuriympäristökasvatus	  edistää	  ym-‐
päristön	  kulttuuristen	  merkitysten	  tunnistamista,	  arvioimista	  ja	  arvostamista.”	  
	  
Kulttuuriympäristökasvatuksessa	  huomio	  kiinnittyy	  siis	  ennen	  kaikkea	  erilaisten	  merkitysten	  
ja	  arvojen	  tunnistamiseen	  ja	  myös	  niiden	  omaehtoiseen	  muodostamiseen	  ja	  luomiseen.	  
Esimerkiksi	  tieto	  rakennustaiteellisista	  tyylisuunnista	  tai	  maisemanmuodostuksesta	  olisi	  
tämän	  määritelmän	  mukaan	  toissijaista,	  jopa	  epäolennaista.	  
	  
Kulttuuriympäristökasvatuksen	  määritelmä	  tukee	  kulttuuriympäristön	  näkemistä	  ja	  ymmär-‐
rystä	  erilaisten	  toimijoiden	  yhtäältä	  yhteisenä	  ja	  jaettuna	  tilana	  ja	  toisaalta	  erilaisten,	  myös	  
ristiriitaisten	  arvojen	  ja	  tulkintojen	  kohteena.	  Kulttuuriympäristökasvatukseen	  liittyy,	  kuten	  
myös	  (luonto)ympäristökasvatukseen	  ja	  kestävän	  kehityksen	  kasvatukseen,	  ajatus	  aktiivi-‐
sesta	  toimijasta	  ja	  vaikuttajasta	  (vrt.	  globaalikasvatus).	  Tällainen	  toimija	  osallistuu	  ja	  vaikut-‐
taa	  kulttuuriympäristöön	  kehittymiseen	  kohti	  elinvoimasta	  ja	  hyvinvoivaa	  ympäristöä.	  Tämä	  
pätee	  niin	  kaupunkiympäristöissä	  kuin	  maaseutuympäristöissä	  	  –	  kulttuuriympäristöstä	  voi-‐
taneenkin	  käyttää	  myös	  termiä	  lähiympäristö,	  jos	  ja	  kun	  tarkastelun	  näkökulmaksi	  otetaan	  
yksilö	  kokijana	  ja	  toimijana.	  
	  
Miten	  tämä	  sopii	  yhteen	  kulttuuriympäristöä	  koskeva	  tutkimuksen	  tai	  sitä	  koskevan	  hallin-‐
non	  kanssa?	  Tunnistetaanko	  ja	  tunnustetaanko	  tutkimuksessa	  ja/tai	  hallinnossa	  sitä	  kult-‐
tuuriympäristöä,	  jota	  yksilöt	  pitävät	  merkityksellisenä	  ja	  arvokkaansa?	  Miten	  lähestytään	  ja	  
ratkaistaan	  näkymättömään	  ja	  näkyvään	  kulttuuriympäristöön	  liittyviä	  kysymyksiä	  ja	  mah-‐
dollisia	  konflikteja?	  Olisikin	  syytä	  pohtia,	  missä	  määrin	  kulttuuriympäristötoimijat	  puhuvat	  
samaa	  kieltä	  ja	  jakavatko	  he	  samoja	  tavoitteita.	  	  
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Uusissa	  perusopetussuunnitelmissa	  kannustetaan	  ilmiöpohjaiseen	  oppimiseen	  ja	  mainitaan	  
muun	  muassa	  monilukutaito	  ja	  laaja-‐alainen	  osaaminen,	  joten	  liikettä	  oppiainerajat	  ylittä-‐
vään	  monitieteiseen	  oppimiseen	  ja	  opettamiseen	  on	  tapahtumassa.	  Silti	  on	  yhä	  relevanttia	  
kysyä,	  mihin	  kulttuuriympäristöopetus	  koulussa	  kuuluu.	  Haaste	  on	  sama	  kuin	  esimerkiksi	  
kestävän	  kehityksen	  kasvatuksella,	  jota	  ei	  kansainvälisistä	  sopimuksista	  ja	  kansallisesta	  
työstä	  huolimatta	  ole	  integroitu	  osaksi	  opetusta	  (huomiona	  tähän:	  uusissa	  opetussuunni-‐
telmissa	  mainitaan	  ”ekososiaalinen	  sivistys”).	  On	  todettava	  myös,	  että	  kulttuurinen	  kestä-‐
vyys	  on	  alue,	  joka	  on	  suhteellisen	  koskematon	  niin	  tutkimuksen,	  hallinnon,	  poliittisen	  pää-‐
töksenteon	  kuin	  kasvatuksenkin	  sektoreilla.	  	  
	  
Näkisin,	  että	  erityisesti	  kasvatuksen	  näkökulmasta	  tulisi	  laajentaa	  näkemystä	  siitä,	  mitä	  tar-‐
koittaa	  kulttuuriympäristötieto.	  Jopa	  tätäkin	  olennaisempaa	  voisi	  olla	  sen	  hahmottaminen	  
mitä	  ovat	  tai	  voisivat	  olla	  tulevaisuuden	  kulttuuriympäristötaidot.	  
	  
Turvallisuus	  ei	  ole	  leikin	  asia!	  Lasten	  leikkiympäristöt	  kontrollin	  ja	  luovuuden	  paikkoina	  
Lundman,	  Riina,	  Tohtorikoulutettava	  Maantieteen	  osasto,	  Maantieteen	  ja	  geologian	  laitos,	  
Turun	  yliopisto	  
	  
31.12.2015	  Turussa	  avattiin	  uusi	  taiteilijoiden	  ja	  lasten	  yhdessä	  suunnittelema	  Papu-‐
leikkipuisto.	  Puiston	  avajaispuheessa	  julistettiin,	  että	  kyseessä	  on	  ”taideteos,	  jossa	  saa	  ja	  pi-‐
tää	  leikkiä”.	  	  Lisäksi	  puheessa	  korostettiin,	  miten	  turvallisuus	  on	  huomioitu	  leikkipaikan	  jo-‐
kaisella	  neliösenttimetrillä.	  Suunnittelua	  varten	  hankkeeseen	  oli	  palkattu	  erillinen	  turvalli-‐
suuskonsultti,	  joka	  ohjeisti	  taiteilijoita	  yksityiskohtaisesti	  turvallisuusohjeiden	  noudattami-‐
sessa.	  Suomessa	  leikkikenttien	  ja	  ulkoleikkipaikkojen	  suunnittelua	  ohjaavat	  erityisesti	  kulut-‐
tajaturvallisuuslaki	  sekä	  eurooppalaiset	  turvallisuusstandardit	  SFS-‐EN	  1176	  ja	  SFS-‐EN	  1177.	  
	  
Pohdin	  esityksessäni,	  millainen	  on	  lasten	  leikkiympäristö	  nykyisessä	  turvallisuutta	  korosta-‐
vassa	  yhteiskunnassa.	  	  Tarkastelen,	  miten	  julkisen	  kaupunkitilan	  leikkiympäristöjä	  tuotetaan	  
ja	  rajataan	  sosiaalisesti,	  juridisesti	  ja	  teknisesti,	  ja	  toisaalta	  pohdin,	  onko	  näiden	  rajausten	  
puitteissa	  mahdollista	  luoda	  ja	  toteuttaa	  luovia	  leikin	  tiloja	  ja	  paikkoja.	  Nivon	  esityksessäni	  
yhteen	  leikin,	  taiteen	  ja	  vapauden	  sekä	  toisaalta	  turvallisuuden,	  kontrollin	  ja	  suunnittelun	  
teemoja	  käyttämällä	  esimerkkinä	  Papu-‐puiston	  suunnittelu-‐	  ja	  toteutusprosessia.	  
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SESSIO	  III	  

Seniori-‐ikäisten	  arvokasta	  kulttuuriperintötyötä	  Porissa.	  	  
Tapauksena	  museohinaaja	  Santtu	  ja	  muinaisjäännös	  Tyltty	  
Pia	  Hovi-‐Assad,	  Turun	  yliopisto	  –	  Porin	  yliopistokeskus	  
Kulttuurituotannon	  ja	  maisemantutkimuksen	  koulutusohjelma	  
	  

Voiko	  museoiden	  ystäväyhdistystoiminta	  olla	  yksi	  ratkaisu	  kulttuuriperinnön	  ja	  kulttuu-‐
riympäristöjen	  kunnostamiseen	  ja	  ylläpitoon?	  Esimerkkinä	  kolmannen	  sektorin	  vapaaeh-‐
toistoiminnasta	  on	  Satakunnan	  Museon	  ystävien	  toteuttamat	  hankkeet	  Porissa.	  Satakunnan	  
Museo	  on	  kulttuurihistoriallinen	  museo,	  joka	  toimii	  Porissa	  Satakunnan	  alueen	  maakunta-‐
museona.	  Satakunnan	  Museo	  edistää	  ja	  ohjaa	  museotoimintaa	  sekä	  toimii	  kulttuuriperin-‐
nön	  ja	  kulttuuriympäristön	  suojelun	  asiantuntijana	  Satakunnan	  alueella.	  Seniorit	  muodosta-‐
vat	  merkittävän	  osan	  Satakunnan	  museon	  kävijöistä.	  Satakunnan	  museossa	  vierailevat	  se-‐
niorit	  ovat	  pääasiassa	  60─75	  vuotta	  vanhoja,	  hyvin	  toimeentulevia,	  hyvän	  terveydentilan	  ja	  
digitaaliset	  taidot	  omaavia	  aktiivisia	  ihmisiä,	  jotka	  haluavat	  olla	  mukana	  museon	  toiminnas-‐
sa.	  Museonjohtaja	  Juhani	  Ruohosen	  mukaan	  seniorit	  ovat	  museolle	  mahdollisuus.	  He	  ovat	  
kiinnostuneita	  Satakunnan	  museosta,	  kulttuuriperinnöstä,	  oman	  paikkakuntansa	  historiasta	  
ja	  lähimenneisyydestä	  (Ruohonen	  ja	  Tulkki	  2.11.2015).	  
	  
Satakunnan	  Museon	  ystävät	  ry	  perustettiin	  aktiivisenioreiden	  toimesta	  syksyllä	  2013.	  Yhdis-‐
tyksellä	  on	  tällä	  hetkellä	  225	  jäsentä,	  joiden	  keski-‐ikä	  on	  60	  vuotta.	  Yhdistyksen	  tarkoituk-‐
sena	  on	  tukea	  Satakunnan	  Museota,	  organisoida	  museota	  tukevaa	  vapaaehtoistyötä	  ja	  jär-‐
jestää	  jäsenilleen	  erilaisia	  toimintaa.	  Museon	  vapaaehtoistoiminta	  on	  kehittynyt	  ystäväyh-‐
distyksen	  perustamisen	  myötä.	  Ystäväyhdistys	  on	  ottanut	  hoitaakseen	  museohinaaja	  San-‐
tun	  ja	  muinaisjäännös	  Tyltyn.	  Tyltyn	  kunnostamiseen	  saatiin	  tukea	  Suomen	  Museovirastol-‐
ta.	  Ystävät	  ovat	  anoneet	  hoitotyöhön	  tarvittavat	  luvat	  ja	  liikennemerkit.	  He	  ovat	  raivanneet	  
metsää	  ja	  kohteelle	  vievä	  polku	  sekä	  sen	  ympäristö	  on	  siistitty.	  Kunnostustyön	  ohella	  ystä-‐
väyhdistys	  on	  tutkinut	  Tyltyn	  historiaa.	  Tyltyn	  kunnostamiseen	  on	  käytetty	  yhteensä	  50	  tun-‐
tia,	  ja	  paikanpäällä	  on	  ollut	  2─5	  vapaaehtoista	  työskentelemässä.	  Museohinaaja	  Santun	  
kunnostamista	  ja	  aukioloa	  sekä	  Tyltyn	  hoitohanketta	  ei	  olisi	  voitu	  toteuttaa	  ilman	  ystäväyh-‐
distyksen	  toimintaa	  (Nummi	  18.2.2016).	  
	  

Lähteitä	  
	  

Haastattelut	  
Ruohonen,	  Juhani	  &	  Tulkki,	  Carita.	  Satakunnan	  Museota	  koskeva	  asiantuntijahaastattelu	  
2.11.2015	  
Nummi,	  Kari.	  Satakunnan	  Museon	  Ystäviä	  koskeva	  asiantuntijahaastattelu	  18.2.2016	  
(Haastattelija	  Pia	  Hovi-‐Assad,	  äänitteet	  tekijän	  hallussa).	  	  
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Urbaania	  yhteisöllisyyttä	  –	  Jäähyväiset	  Martinkeskukselle	  
Anna	  Kangas,	  museoamanuenssi,	  Vantaan	  kaupunginmuseo	  ja	  	  
Johann	  Rajala,	  asemakaavasuunnittelija,	  Vantaan	  kaupunkisuunnittelu	  
	  

Martinlaaksossa	  järjestetään	  tänä	  vuonna	  Jäähyväiset	  Martinkeskukselle	  -‐tapahtuma,	  joka	  
huipentuu	  ostoskeskuksessa	  pidettävään	  konserttiin.	  Martinkeskus	  on	  Suomen	  ensimmäisiä	  
kauppakeskuksia	  ja	  edusti	  valmistuessaan	  vuonna	  1970	  kaupallisen	  rakentamisen	  kärkeä.	  
Sen	  avajaisten	  yhteydessä	  45	  vuotta	  sitten	  järjestettiin	  nuorisokonsertti,	  jossa	  esiintyivät	  
sen	  ajan	  suomalaiset	  huippunimet.	  
	  
Martinlaakson	  keskustan	  kehittäminen	  on	  aktivoitunut	  erityisesti	  viime	  vuosina.	  Alueelle	  on	  
laadittu	  kehityskuva,	  joka	  ohjaa	  uutta	  rakentamista	  viitteellisesti	  ja	  määrittää	  yleispiirteiset	  
reunaehdot	  asemakaavamuutoksille.	  Suunnittelussa	  on	  painotettu	  yhteisöllisyyttä	  ja	  pyritty	  
löytämään	  alueen	  henkeen	  ja	  kaupunkikuvaan	  sopiva	  ratkaisu.	  Keskustakortteliin	  on	  tehty	  
asemakaavamuutos,	  jossa	  ostoskeskus	  ehdotetaan	  purettavaksi	  ja	  tilalle	  rakennetaan	  kor-‐
vaavaa	  liiketilaa	  ja	  asuntoja.	  Kaavamuutostyön	  aikana	  pohdittiin	  Martinkeskuksen	  suojelu-‐
kysymystä.	  Kaupungin	  teettämien	  selvitysten	  mukaan	  rakennuksella	  todettiin	  olevan	  ra-‐
kennusperintöarvoja,	  mutta	  ne	  eivät	  loppujen	  lopuksi	  riittäneet	  suojeluperusteiksi.	  Ostos-‐
keskuksen	  purkaminen	  mahdollistuu	  uuden	  asemakaavan	  vahvistumisen	  myötä.	  
	  
Martinlaakson	  keskustan	  uudistamista	  on	  kehityskuvasta	  alkaen	  tehty	  tiiviisti	  osallisten	  
kanssa.	  Kaavaprosessissa	  on	  otettu	  huomioon	  asukaspalautetta	  suunnittelun	  eri	  tasoilta.	  
Pelkällä	  fyysisen	  ympäristön	  suunnittelulla	  ei	  voida	  luoda	  paikan	  henkeä,	  vaan	  korkeintaan	  
asettaa	  alusta,	  jolla	  paikan	  henki	  voi	  potentiaalisesti	  alkaa	  kasvaa.	  Kaupunkisuunnittelu	  on	  
järjestänyt	  työpajoja,	  tehnyt	  haastatteluja	  ja	  nettikyselyitä,	  kerännyt	  muistitieto-‐	  ja	  kuva-‐
aineistoa	  keskustasuunnitelmien	  pohjaksi.	  Kaupunki¬	  haluaa	  konkreettisesti	  hyödyntää	  alu-‐
een	  asukkailta,	  lapsilta	  ja	  nuorilta	  kerättyä	  materiaalia	  uusissa	  suunnitelmissa,	  esimerkkinä	  
Martinlaaksonpolun	  varrelle	  tulevat	  tilataideteokset.	  	  	  
	  
Päätös	  Martinkeskuksen	  purkamisesta	  jakaa	  asukkaiden	  mielipiteitä.	  Vaikka	  lähiympäristön	  
muuttumiseen	  ja	  uuteen	  kaupunki-‐ilmeeseen	  suhtaudutaan	  Martinlaaksossa	  pääasiassa	  po-‐
sitiivisesti,	  keskeisen	  ja	  muistorikkaan	  maamerkin	  katoaminen	  on	  monelle	  myös	  haikeaa.	  
Jäähyväiset	  Martinkeskukselle	  -‐tapahtuman	  tarkoituksena	  on	  tarjota	  sekä	  entisille	  että	  ny-‐
kyisille	  martinlaaksolaisille	  tilaisuus	  hyvästellä	  tuttu	  lähiömaisema	  ja	  antaa	  samalla	  tilaa	  uu-‐
delle	  kaupunki-‐ilmeelle.	  Kaupunginmuseo	  on	  dokumentoinut	  Martinkeskuksen	  toimintaa	  
sen	  viimeisenä	  keväänä	  ja	  kerännyt	  siihen	  liittyviä	  muistoja	  Facebookiin	  perustetun	  tapah-‐
tumasivun	  avulla.	  
	  	  
Jäähyväiset	  Martinkeskukselle	  on	  esimerkki	  erilaisista	  toimijoista,	  lähiöidentiteetistä	  ja	  arki-‐
siin	  kaupunkipaikkoihin	  liittyvistä	  nostalgiatunteista.	  Jo	  aiemmin	  vastaavanlaiset	  tapahtu-‐
mat	  (Viimeinen	  M-‐juna,	  Mun	  Mikkola,	  Laajavuoren	  koulun	  viimeinen	  ristiretki)	  Vantaalla	  
ovat	  osoittaneet,	  että	  kollektiivisille	  hyvästeille,	  jopa	  karnevalistisessa	  hengessä,	  on	  tässä	  
ajassa	  kysyntää.	  Ainutlaatuista	  tässä	  on	  se,	  että	  aloite	  ja	  tapahtuman	  mahdollistaminen	  on	  
tullut	  kaupungilta,	  mutta	  sen	  toteuttamisessa	  asukkaat,	  yhdistykset	  ja	  yritykset	  ovat	  avain-‐
asemassa.	  Yhdessä	  tehtävä	  Jäähyväiset	  Martinkeskukselle	  -‐tapahtuma	  antaa	  selviä	  viitteitä	  
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siitä,	  ettei	  ”martsarilainen”	  lähiöidentiteetti	  tai	  yhteisöllisyys	  ole	  katoamassa	  uudennäköi-‐
sen	  lähiympäristön	  tieltä,	  vaan	  jopa	  vahvistuu.	  

	  

Ympäristökokemus	  ja	  osallisuus	  kaupungin	  kehittyessä:	  	  
apausesimerkkinä	  Sinkkolan	  kotieläinpiha	  
Merja	  Maukonen,	  FM,	  Itä-‐Suomen	  yliopisto,	  historia-‐	  ja	  maantieteiden	  laitos	  
	  

Joensuun	  Noljakassa	  sijaitseva	  Sinkkola	  on	  vanha	  maatila,	  jossa	  toimii	  kesäisin	  kotieläinpiha,	  
kesäkahvio	  ja	  kesäteatteri.	  Lisäksi	  Sinkkolassa	  järjestetään	  päiväleirejä	  ja	  erilaisia	  tapahtu-‐
mia.	  Talvisin	  Sinkkola	  toimii	  nuoriso-‐	  ja	  asukastalona.	  Vuosina	  2014-‐2015	  Joensuussa	  käytiin	  
keskustelua	  päiväkodin	  sijoittamisesta	  Sinkkolan	  kupeeseen	  osittain	  laidunmaina	  käytetyille	  
alueille.	  Noljakan	  asukasyhdistys	  ry	  ja	  lähialueen	  asukkaat	  vastustivat	  voimakkaasti	  päivä-‐
kodin	  sijoittamista	  Sinkkolan	  viereen,	  mutta	  kiireellisen	  tarpeen	  ja	  voimassa	  olevan	  raken-‐
tamisen	  mahdollistavan	  asemakaavan	  vuoksi	  päiväkoti	  rakennettiin	  2015	  osin	  laidunmaina	  
olleille	  alueille.	  Päiväkodin	  rakennustöiden	  ollessa	  käynnissä	  kotieläinpiha	  oli	  huoltotauolla	  
kesäkauden	  2015.	  Alueella	  oli	  voimassa	  kolme	  asemakaavaa:	  yleisten	  rakennusten	  kortteli-‐
alue	  ja	  erilaisia	  virkistysalueita	  (leikkikenttä,	  kevyen	  liikenteen	  väylät	  ja	  niiden	  sivualueet).	  
Päiväkodin	  rakennusluvan	  myöntämisen	  jälkeen	  tehdyssä	  uudessa	  asemakaavassa	  alueen	  
rakennusoikeutta	  laskettiin	  huomattavasti	  ja	  pyrittiin	  varaamaan	  Sinkkolan	  kotieläinpihalle	  
mahdollisimman	  laajat	  laidunalueet.	  	  Sinkkolalle	  osoitettiin	  puistoalueita	  laidunmaiksi,	  mut-‐
ta	  laidunalueiden	  kokonaismäärä	  väheni.	  Asukasyhdistyksen	  kanta	  on,	  että	  laidunalueiden	  
kaventuessa	  Sinkkolassa	  ei	  mahdollisesti	  voida	  enää	  pitää	  isompia	  eläimiä	  laidunalueiden	  
kierron	  estyessä.	  
	  
Esityksessäni	  tarkastelen,	  millaisia	  käsityksiä	  ja	  kokemuksia	  Sinkkolan	  kotieläinpihaan	  kult-‐
tuuriympäristönä	  ja	  virkistysalueena	  liittyy.	  Mitkä	  piirteet	  tekevät	  Sinkkolan	  kotieläinpihasta	  
asukkaille	  merkityksellisen	  ympäristön?	  Millaisille	  ihmisille	  Sinkkola	  on	  tärkeä	  ympäristö	  ja	  
miksi?	  Lisäksi	  pohdin	  osallisuutta	  kaupunkilaisten	  kokemana.	  Kokivatko	  kaupunkilaiset	  saa-‐
neensa	  äänensä	  kuuluviin	  päiväkodin	  sijoittamisesta	  päätettäessä?	  Tutkimuksen	  empiirinen	  
kävelyhaastatteluaineisto	  on	  koottu	  osa-‐aineistona	  kaupunkiluonnon	  koettua	  merkitystä	  
käsittelevässä	  väitöskirjatutkimuksessa.	  

	  
	  
Leppävaaran	  kansalaismuistitoiminta	  	  
–	  kulttuuriperinnön	  keruuta	  vapaaehtoisvoimin	  
Arja	  Salmi,	  kotiseutuneuvos,	  Leppävaara-‐seuran	  pj.	  
	  

Leppävaara-‐seura	  käynnisti	  vuonna	  2001	  kansalaismuistipiiri-‐toiminnan,	  jonka	  puitteissa	  
vanhat	  leppävaaralaiset	  ovat	  keränneet	  talteen	  alueen	  rikasta	  historiaa	  valokuvina,	  lehti-‐
leikkeinä,	  tarinoina,	  henkilöhistorioina	  ja	  mitä	  moninaisimpine	  tuotoksine.	  Piiriläiset	  ovat	  
vuosien	  kuluessa	  kyenneet	  tarkentamaan	  epävarmoja	  tietoja	  Leppävaaran	  kehityksen	  kan-‐
nalta	  olennaisista	  asioista	  ja	  hallussamme	  on	  mittava	  vapaaehtoisvoimin	  ylläpidetty	  aineis-‐
to.	  
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Kansalaismuistipiiri	  kokoontuu	  vuosittain	  12–14	  istuntoon	  Ruusutorpan	  koululla	  kesäkuu-‐
kausia	  lukuun	  ottamatta.	  Keväisin	  teemme	  myös	  retken	  johonkin	  mielenkiintoiseen	  kohtee-‐
seen.	  Toimintaan	  on	  vuosien	  kuluessa	  osallistunut	  reilusti	  yli	  sata	  (eri)	  henkilöä.	  Kansalais-‐
muisti-‐illat	  ovat	  sosiaalisia	  tapahtumia,	  joissa	  keskustellaan	  vilkkaasti	  ja	  usein	  myös	  kinastel-‐
laan	  ankarasti,	  sillä	  muistikuvat	  menneestä	  ajasta	  eivät	  aina	  suinkaan	  mene	  yksiin.	  Piirissä	  
vallitsee	  vahva	  yhteishenki,	  joka	  ei	  kuitenkaan	  sulje	  pois	  uusia	  tulokkaita.	  Välillä	  iltoihin	  kut-‐
sutaan	  vierailevia	  tähtiä,	  alansa	  parhaita	  asiantuntijoita.	  Kaikilla	  näillä	  ulkopuolisilla	  vieraili-‐
joilla	  on	  kuitenkin	  ollut	  tiivis	  side	  Leppävaaraan.	  Kansalaismuistikeskustelut	  jatkuvat	  istun-‐
tojen	  välissä	  Facebook-‐ryhmissä,	  jolloin	  on	  saatu	  mukaan	  monia	  uusia	  osallistujia.	  (on	  tosin	  
mainittava,	  että	  suurin	  osa	  iltoihin	  osallistuvista	  eivät	  ole	  somessa).	  Somen	  kautta	  seuraaji-‐
amme	  noin	  500	  henkeä	  ympäri	  Suomea.	  Tätä	  kautta	  monet	  alueelta	  pois	  muuttaneet	  osal-‐
listuvat/seuraavat	  keskustelujamme.	  
	  
Kansalaismuistiaineiston	  pohjalta	  on	  laadittu	  kymmeniä	  historia-‐artikkeleita	  Lepuski-‐
lehteen	  ja	  seuran	  verkkosivulle	  www.lepuski.fi/historia	  sekä	  saatu	  arvokasta	  lähdeaineistoa	  
seuran	  julkaisemiin	  historiikkeihin,	  joista	  uusin	  –	  Harakan	  ja	  Pohjois-‐Leppävaaran	  vaiheista	  
kertova	  ”Valtatien	  varrelta”	  ilmestyi	  2.11.2015.	  Vuonna	  2011	  seura	  julkaisi	  myös	  "Albergas-‐
ta	  Leppävaaraan"	  teoksen,	  jonka	  kaksi	  painosta	  on	  jo	  myyty	  loppuun.	  Suunnitteilla	  on	  jo	  
kolmas	  ja	  neljäskin	  kirja.	  
	  
Kansalaismuistitoiminnan	  esikuvana	  oli	  alun	  perin	  Helsingin	  yliopiston	  Kulttuurikaupunki	  
2000-‐hanke,	  josta	  meillä	  Leppävaarassa	  on	  kehitetty	  oma	  sovellus.	  Olen	  alusta	  alkaen	  toi-‐
minut	  toiminnan	  vetäjänä	  yhdessä	  Riitta	  Laaksosen	  kanssa.	  Alun	  perin	  toiminta	  oli	  pari	  
vuotta	  osa	  työväenopiston	  kurssiohjelmaa,	  mutta	  ohjelman	  muututtua	  maksulliseksi	  osallis-‐
tujille,	  toiminta	  otettiin	  Leppävaara-‐seuralle.	  

	  
Laajasalon	  täydennysrakentamiseen	  liittyvä	  arvokeskustelu	  
Terttu	  Holstila,	  valt.maist.	  
	  

Helsingin	  Laajasalon	  rakentaminen	  oli	  kiivaimmillaan	  1960-‐	  ja	  1970-‐luvuilla.	  1980	  luvulla	  	  	  
rakentaminen	  oli	  maltillisempaa.	  2000-‐luvun	  alkupuolella	  rakentaminen	  hiipui	  lähes	  koko-‐
naan.	  Vuonna	  2013	  Laajasalon	  asukasmäärä	  oli	  noin	  16	  500.	  Vuonna	  2023	  on	  luku	  ennus-‐
tettu	  noin	  27	  500	  asukkaaksi.	  	  Kruunuvuorenrannan	  kaavoittaminen	  ja	  sen	  rakentamisen	  
vähittäinen	  alkaminen,	  kysymys	  Kruununsilloista	  sekä	  mahdollisen	  pikaraitiotien	  jatkaminen	  
vielä	  Laajasalosta	  eteenpäin	  Vartiosaareen	  ja	  sieltä	  vielä	  Ramsinniemeen	  ja	  sitä	  kautta	  Vuo-‐
saareen	  asti	  on	  herättänyt	  Helsingin	  Sanomat	  ja	  muut	  mediat	  kirjoittamaan	  usein	  puolesta,	  
mutta	  myös	  varsinkin	  Vartiosaaren	  kysymyksessä	  näkyy	  myös	  vastustavia	  ääniä.	  
	  
Uuden	  Yleiskaavan	  ja	  siihen	  liittyvän	  Helsingin	  kaupunkisuunnitteluviraston	  vuonna	  2014	  
julkaisema	  selvitys	  Laajasalon	  alueellinen	  kehittämissuunnitelma	  ja	  kaupunkibulevardi	  ker-‐
tovat	  täydennysrakentamisen	  tarpeesta	  ja	  ideoista	  muuttaa	  Laajasalo	  uudeksi	  saaristokau-‐
pungiksi,	  josta	  on	  Kruununsiltojen	  avulla	  melko	  nopea	  yhteys	  keskustaan	  ja	  josta	  olisi	  yhteys	  
jopa	  Vuosaareen	  asti.	  Selvityksessä	  kerrotaan,	  että	  erityisenä	  kehittämisperiaatteena	  on	  
kulttuuriperinnön,	  luonnonvarojen	  ja	  kaikille	  avoimien	  virkistysalueiden	  huomiointi	  ja	  kehit-‐
täminen	  alueen	  vetovoimatekijäksi	  .	  
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Suunnittelijat	  tekevät	  kaupungin	  kokonaisuutta	  toki	  vuorovaikutuksessa	  asukkaiden	  ja.	  .	  	  
alueiden	  järjestöjen	  kanssa.	  Asukkaille	  tilojen	  merkitykset	  ovat	  hyvin	  monipuolisia.	  Kirsi	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Saarikankaan	  mukaan	  tilan	  ja	  tilojen	  käytön	  merkitykset	  ovat	  samanaikaisesti	  sekä	  yksityisiä	  
että	  tilan	  käyttäjien	  yhteisesti	  jakamia	  merkityksiä.	  Visuaalisten	  seikkojen	  tärkeydestä	  huo-‐
limatta	  rakennettu	  ympäristö	  tuottaa	  merkityksiä	  monilla	  muillakin	  tavoilla	  ja	  tasoilla:	  ma-‐
teriaalisesti,	  aistimellisesti,	  symbolistisesti	  ja	  sosiaalisesti.	  
	  
Minun	  ajatukseni	  on	  tutkia	  eri	  tahojen,	  kaavoittajien,	  asukkaiden,	  Laajasalon	  järjestöjen	  ja	  
median	  tuottamaa	  arviointia	  Laajasalon	  rakentamisesta	  1970-‐luvulla,	  2000-‐luvulla	  ja	  aivan	  
viime	  aikoina.	  Miten	  arvostukset	  ovat	  muuttuneet	  kullakin	  ryhmillä	  ja	  mihin	  suuntaan.	  	  	  
	  	  

Lähteet:	  	  
	  

Kuusisto	  Terhi	  ja	  Mari	  Soini.	  Laajasalon	  alueellinen	  kehittämissuunnitelma	  ja	  kaupunkibule-‐
vardi.	  Helsingin	  kaupunkisuunnitteluvirasto.	  Selvitys	  2014:3	  	  
Saarikangas,	  Kirsi.	  Merkityksellinen	  tila:	  lähiöasuminen	  arkkitehtuurin,	  asukkaiden,	  men-‐
neen	  ja	  nykyisen	  kohtaamisena.	  Teoksesta	  Syrjämaa,	  Taina	  ja	  Tunturi,	  Janne	  toim.	  Eletty	  ja	  
muistettu	  tila.	  SKS.	  Helsinki	  2002	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
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9.	   Työryhmä:	   Vertaisaika,	   kokeilukulttuurit	   ja	   taiteen	   toiseus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
kaupungeissa	  

Puheenjohtajat:	  Elina	  Alatalo,	  Tampereen	  yliopisto,	  Heli	  Ansio,	  Työterveyslaitos,	  Pia	  Houni,	  
Työterveyslaitos	  ja	  Anitta	  Raitanen,	  Kansalaisareena	  ry	  

	  
	  
Esitysjärjestys:	  (7	  esitelmää)	  
	  
SESSIO	  I	  	  
	  	  

Pia	  Houni,	  TeT,	  dos	  Työterveyslaitos	  	  
Miten	  rakastaa	  kaupunkia	  	  
	  
Minna	  Heikinaho,	  Taideyliopisto	  
Yhteisö(taiteellisen)	  toiminnan	  eettinen	  muutos	  	  
	  
Elina	  Alatalo,	  arkkitehti,	  Tampereen	  yliopisto	  
Avoin	  ja	  verkostoitunut	  toiseus	  	  	  
	  
Jaana	  Merenmies	  ja	  Katja	  Liuksiala,	  toimintaterapeutti,	  Lapinlahden	  Lähde	  
Lapinlahden	  Lähde	  –	  esimerkki	  uudesta	  kokeilukulttuurista	  kaupungeissa	  	  

	  	  
SESSIO	  II	  	  
	  	  

Hanna	  Koppelomäki,	  Tovituki	  tunnetuksi	  -‐hanke,	  Lapinlahden	  Lähde	  
Aika	  parantaa	  -‐verkosto	  	  	  
	  
Heli	  Lumiaro,	  projektinvetäjä,	  Kansalaisareena	  ry	  
Vertaisuuden	  aika,	  lähivertaisuus	  ja	  vertaispolut	  Avita	  Kaveria	  –hankkeessa	  	  
	  
Anu	  Toija,	  Espoon	  Järjestöjen	  Yhteisö	  EJY	  ry,	  Jyväskylän	  yliopisto	  
Vertaistuen	  vaikutukset	  rintasyöpäpotilaiden	  elämänlaatuun	  	  
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SESSIO I  
Miten	  rakastaa	  kaupunkia	  
Pia	  Houni	  
TeT,	  dos.,	  Työterveyslaitos,	  pia.houni@ttl.fi	  
	  

Voiko	  kaupungissa	  harhailla	  väärällä	  kartalla?	  Mihin	  silloin	  päätyy	  ja	  millaisia	  kysymyksiä	  he-‐
rää?	  Miten	  taide	  löytää	  paikkansa	  kaupungissa?	  Onko	  kaupunki	  yksinäisyyden	  sulattamo,	  
uuden	  yhteisöllisyyden	  näyttämö	  vai	  onnellisuuspillereiden	  kaatopaikka?	  Puheenvuoroni	  on	  
poeettinen	  essee,	  jossa	  tarkastelen	  pääasiassa	  taiteen	  näkökulmasta	  kaupunkia	  olemisen	  ja	  
kohtaamisen	  paikkana.	  Ajatteluani	  siivittävät	  yksittäisten	  tutkimuksien	  ja	  kirjallisuuden	  
tuottama	  tieto.	  Päähuomioni	  on	  Helsingin	  taidekartassa,	  mutta	  tuon	  esimerkkejä	  myös	  
muualta.	  	  
	  
Tarkastelen	  taidenäkökulmasta	  kaupunkia	  tilana,	  johon	  paikkalähtöisesti	  syntyy	  omaehtois-‐
ta	  taidetta.	  Huomioni	  on	  erityisesti	  taiteessa,	  joka	  ei	  sijoitu	  taiteelle	  varattuihin	  tiloihin,	  
vaan	  ensisijaisesti	  keskustelee	  ympäristön	  ja	  vaihtuvan	  yleisön	  kanssa.	  Ympäristötaiteen	  
pioneerit	  Patricia	  Johanson	  (1940),	  Dennis	  Oppenheim	  (1938-‐2011)	  ja	  Athena	  Tacha	  (1936)	  
loivat	  omilla	  töillään	  mahdollisuuden	  nähdä	  kaupungin	  urbaanit	  mittasuhteet	  uusilla	  kei-‐
noilla.	  He	  kehittivät	  tahoillaan	  ”theatrum	  mundin”	  ajatuksen	  koskemaan	  paitsi	  ihmisen	  it-‐
sensä	  näyttämöllisyyttä,	  myös	  taiteen	  esille	  tulemisesta	  kaupunkitiloihin.	  	  
	  
Kaupunkiympäristöön	  syntyvä	  taide	  mielletään	  pääosin	  visuaaliseksi,	  mutta	  myös	  auditiivi-‐
set	  kokemukset	  rakentavat	  kokemuksia,	  kuten	  saksalainen	  äänitaiteilija	  Christina	  Kubisch	  
(1948)	  omilla	  töillään	  osoittaa.	  Pitkälinjainen	  graffititaide	  on	  osaltaan	  tuonut	  sallitun	  ja	  kiel-‐
letyn	  rajoja	  näkyväksi	  taiteen	  keinoin	  ja	  osoittanut	  monessa	  suhteessa,	  miten	  marginaalista	  
noustaan	  taiteen	  valtakeskiöön.	  Yhtenä	  esimerkkinä	  New	  Yorkissa	  maalaava	  artisti	  LA2	  
(1966),	  joka	  aloitti	  uransa	  10-‐vuotiaana	  ja	  on	  sieltä	  noussut	  kohti	  arvostettujen	  gallerioiden	  
taidepiirejä.	  Pohdin	  puheenvuorossani	  myös	  Helsinkiä	  pintana,	  josta	  voi	  etsiä	  taiteen	  pysy-‐
viä	  ja	  vaihtuvia	  jälkiä.	  Kuka	  voi	  osallistua	  näiden	  jälkien	  tekemiseen	  –	  siitä	  muutama	  henki-‐
lökohtainen	  esimerkki	  puheenvuoroni	  lopussa.	  	  	  

	  
	  
Avoin	  ja	  verkostoitunut	  toiseus	  
Elina	  Alatalo	  
Arkkitehti,	  jatko-‐opiskelija	  
Tila-‐	  ja	  ympäristöpolitiikan	  tutkimusohjelma	  
Tampereen	  yliopisto	  
	  

Omaehtoisten	  jaettujen	  työtilojen	  verkosto	  Mushroomingia	  voi	  katsoa	  vallitsevalle	  kaupun-‐
gille	  toisena	  monella	  eri	  tasolla.	  Vertaisyhteisön	  kannustama,	  jaettujen	  resurssien	  ja	  sitä	  
kautta	  pienten	  kustannusten	  tukemana	  työtiloissa	  usein	  kokeillaan	  itselle	  yksilönä	  uutta.	  
Verkoston	  kautta	  tilaa	  jakamaan	  löydetään	  ihmisiä	  omien	  sosiaalisten	  piirien	  ulkopuolelta	  ja	  
aiemmin	  tuntemattomilta	  aloilta.	  Tämä	  tuottaa	  uusia	  sekoittuneita	  projekteja.	  Toisin	  sano-‐
en	  verkosto	  yhtäältä	  tuottaa	  toista	  ja	  toisaalta	  törmäyttää	  toisia	  yhteen.	  	  
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Työtä	  ja	  harrastamista	  sekoittava	  kokeilukulttuuri	  murtaa	  rajoja	  sen	  suhteen,	  kuka	  esimer-‐
kiksi	  saa	  tehdä	  taidetta	  tai	  voiko	  jotain	  ammattia	  harjoittaa	  ammattilaisuuden	  ja	  harrastu-‐
neisuuden	  välimaastossa.	  Työn	  käsite	  saa	  toisia	  muotoja.	  Rinnakkain	  työskentelyn	  tiloissa	  
arkea	  jaetaan	  usein	  eritaustaisten	  ihmisten	  kesken,	  jolloin	  sääntöjä	  yhteiselle	  olemiselle	  so-‐
vitellaan	  jatkuvasti.	  Tässä	  prosessissa	  erilaisuuden	  sietokyky	  ja	  toisten	  kanssa	  toimisen	  tai-‐
dot	  kasvavat,	  mutta	  samalla	  myös	  käsite	  siitä,	  ketkä	  kaikki	  ovat	  meitä,	  laajenee.	  Kaupungin-‐
osa-‐aktivismi,	  lahjoitetut	  työpisteet	  ja	  verkoston	  tason	  luottamuksen	  syntyminen	  kertovat	  
siitä,	  kuinka	  yhteisö	  laajenee	  työtilojen	  ulkopuolelle.	  	  
	  
Voidaanko	  ajatella,	  että	  toiseus	  säilyy	  luonnon	  monimuotoisuuden	  kaltaisena	  positiivisena	  
voimavarana,	  jos	  se	  on	  avoimena	  jatkuvasti	  kehittyvän	  vuorovaikutusalustan	  kautta	  verkos-‐
toitunutta,	  tukien	  samaan	  aikaan	  sekä	  toisten	  kohtaamista	  että	  erikoistumisia	  toisiksi?	  	  
	  
	  

Lapinlahden	  Lähde	  –	  esimerkki	  uudesta	  kokeilukulttuurista	  kaupungeissa	  
Jaana	  Merenmies,	  Lapinlahden	  Lähde	  
	  
Katja	  Liuksiala	  
Lapinlahden	  Lähde,	  katja.liuksiala(at)lapinlahdenlahde.fi	  
	  

Lapinlahden	  Lähde	  on	  kaupunkialueella	  toimiva	  kansalaistoimijalähtöinen	  mielen	  hyvin-‐
voinnin,	  yhteisöllisen	  toiminnan,	  yrittäjyyden	  ja	  kulttuurin	  kohtaamispaikka	  vanhassa	  Lapin-‐
lahden	  sairaalassa.	  Lähde	  tarjoaa	  palveluja,	  pyörittää	  kahvilaa,	  vuokraa	  erilaisia	  tiloja,	  syn-‐
nyttää	  uusia	  yrityksiä	  ja	  työpaikkoja	  sekä	  paikkaa	  kokeilukulttuurin	  aukkoa	  Helsingissä.	  	  
	  
Yhteystyössä	  oppilaitosten	  kanssa	  Lähde	  mahdollistaa	  työelämälähtöisen	  oppimisen	  ja	  tar-‐
joaa	  harjoittelumahdollisuuksia.	  Sairaalan	  remontissa	  avustavat	  Stadin	  ammattiopisto	  ja	  
Amiedu.	  Alvi	  ry:n	  kuntouttava	  työtoiminta	  avustaa	  kahvilassa	  valmistamalla	  tarjottavia.	  Läh-‐
teellä	  on	  myös	  paljon	  mahdollisuuksia	  vapaaehtoistoiminnalle.	  Vuokralaisemme	  ovat	  pää-‐
osin	  hyvinvoinnin	  ja	  kulttuurin	  aloilta	  kuten	  Tovituki	  ja	  Center	  For	  Mindfulness	  Finland	  Oy.	  
	  
Lapinlahden	  Lähde	  järjestää	  paljon	  ja	  laaja-‐alaisesti	  erilaisia	  kynnyksettömiä	  tapahtumia.	  
Tänä	  keväänä	  käynnistyvät	  mindfulness-‐	  ja	  joogakurssit	  sekä	  saunan	  yleiset	  vuorot.	  Saunaa	  
vuokrataan	  myös	  yksityiseen	  käyttöön.	  Osallistuminen	  ja	  yhteisötaiteen	  luominen	  onnistuu	  
työpajoissa	  ja	  tapahtumissa.	  Lähde	  avaa	  myös	  galleriatoiminnan	  entisessä	  ylilääkärin	  asun-‐
nossa	  kevään	  aikana.	  
	  
Lapinlahden	  Lähteellä	  kaikki,	  kävijät,	  vapaaehtoiset	  ja	  vuokralaiset,	  ovat	  osa	  valtavaa	  yhtei-‐
söä,	  johon	  voi	  tulla	  mukaan	  kuka	  tahansa.	  Lähde	  on	  yhteistä	  maaperää	  kaikille	  kaupunkilai-‐
sille	  taustasta	  riippumatta.	  Kaikki	  toiminta	  kiteytyy	  viiteen	  teemaan:	  
	  

• Yritys	  ja	  oivallus	  
• Työ	  ja	  merkityksellisyys	  
• Mieli	  ja	  hyvinvointi	  
• Taide	  ja	  arki	  

• Yhteisö	  ja	  osallisuus	  
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SESSIO	  II	  
	  
Aika	  parantaa	  -‐verkosto	  
Lisätietoja:	  
Hanna	  Koppelomäki,	  Aika	  parantaa	  -‐verkosto/Tovituki	  tunnetuksi	  -‐hanke.	  
Lapinlahden	  Lähde	  	  
puh.	  050	  380	  8540	  
aikaparantaa@aikaparantaa.net	  tai	  hanna.koppelomaki@gmail.com,	  www.aikaparantaa.net	  	  
	  

Millaiset	  henkiset	  ja	  fyysiset	  tilat	  mahdollistavat	  hyviä,	  arvostavia	  kohtaamisia	  ihmisten	  vä-‐
lillä?	  Miten	  aika	  ja	  sen	  arvostus	  näkyvät	  kaupunkitilassa?	  Voiko	  kaupunkitilaa	  ottaa	  haltuun	  
myös	  virtuaalisissa	  verkoissa?	  Voiko	  toisen	  ihmisen	  tukemista	  ja	  kohtaamista	  itsessään	  käsi-‐
tellä	  taiteena?	  
	  
Aika	  parantaa	  on	  verkosto,	  joka	  tarjoaa	  tovitukea	  eli	  tukea	  ja	  välittämistä	  aikapankin	  kei-‐
noin.	  Vastavuoroisessa	  aikapankissa	  kaikki	  saavat	  ja	  antavat,	  ja	  taustoistaan	  ja	  osaamises-‐
taan	  riippumatta	  ihmiset	  ovat	  tasavertaisia	  aikaan	  nähden.	  Tovituki	  on	  vastavuoroista,	  ma-‐
talan	  kynnyksen	  tukea	  elämän	  notkahduskohdissa,	  ja	  sen	  tarjoajat	  voivat	  olla	  sekä	  autta-‐
misalan	  ammattilaisia	  että	  elämänkokemuksen	  pätevöittämiä	  maallikkoauttajia.	  	  
	  
Suomessa	  kehitetystä	  tovituesta	  poikineita	  kokeilukulttuurin	  muotoja	  ovat	  muun	  muassa	  
Kirje	  tuntemattomalle,	  Toviakatemia,	  Tovikahvilat	  ja	  tovitaivallukset.	  Kirje	  tuntemattomalle	  
-‐toiminnassa	  kutsutaan	  ihmisiä	  kirjoittamaan	  lempeitä	  kirjeitä	  tukea	  tarvitseville.	  Kirjeet	  
valloittavat	  mieliä	  ja	  myös	  kaupungin	  konkreettisia	  tiloja,	  sillä	  luettavaksi	  jätetyn	  kirjeen	  voi	  
löytää	  vaikkapa	  kirjaston	  hyllystä,	  kahvilan	  pöydältä	  tai	  terveysaseman	  odotustilasta.	  
	  
Lapinlahden	  ympäristön	  luonto	  ja	  ilmapiiri	  ovat	  inspiroineet	  ideoimaan	  uuden	  tavan	  tarjota	  
tovitukea:	  tovitaivallukset.	  Lapinlahden	  Lähteeltä	  lähtevällä,	  tunnin	  mittaisella	  taivalluksella	  
voit	  jakaa	  mieltäsi	  askarruttavan	  asian	  tovitukijalle,	  joka	  ensimmäisen	  puolen	  tunnin	  aikana	  
ainoastaan	  kuuntelee	  –	  puolen	  tunnin	  jälkeen	  käännytään	  paluumatkalle,	  ja	  nyt	  äänessä	  on	  
kuuntelija,	  joka	  omin	  sanoin	  kertoo	  kuulemansa,	  eli	  palauttaa	  jakajan	  kertomuksen	  tälle	  
peilattavaksi.	  Tovitaivalluksessa	  yhdistyvät	  tila,	  aika	  ja	  kohtaaminen.	  
	  

Vertaisuuden	  aika,	  lähivertaisuus	  ja	  vertaispolut	  Avita	  Kaveria	  	  -‐hankkeessa	  
Heli	  Lumiaro	  
projektinvetäjä	  
Kansalaisareena	  ry	  
050	  346	  5438	  
heli.lumiaro(at)kansalaisareena.fi	  
www.kansalaisareena.fi/avitakaveria	  
	  

Sairaus-‐	  ja	  diagnoosipohjaiset	  vertaisryhmät	  ja	  yksilöllinen	  vertaistuki	  ovat	  tunnettua	  ja	  pe-‐
rinteistä	  vertaistoimintaa.	  Vertaistuen	  ja	  vertaisuuden	  tarve	  kattaa	  kuitenkin	  suuren	  osan	  
tavallisen	  ihmisen	  elämänkaaren	  vaiheita.	  
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Tuen	  tarpeen	  tunnistaminen	  ja	  tunnustaminen	  ja	  vertaispalvelujen	  saatavuus	  edellyttävät	  
yhteisöissä	  ennaltaehkäisevän	  tuen	  tarpeen	  tunnistamista.	  Ennalta	  ehkäisevän	  tuen	  tarve	  
jää	  usein	  huomitta	  ja	  sitä	  vähätellään	  suurempien	  ja	  näkyvämpien	  ongelmien	  edessä.	  
	  
Avita	  Kaveria	  -‐hankkeessa	  tavoitteena	  on	  ollut	  tehdä	  vertaisuutta	  näkyväksi	  ja	  kouluttaa	  
vertaisohjaajia	  ja	  kouluttajakouluttajia.	  Vertaisuutta	  on	  tehty	  näkyväksi	  niin	  4	  H	  yhdistyksis-‐
sä	  kuin	  Martoissakin.	  Sosiaalisen	  kuntoutuksen	  alkutaipaleen	  välineenä	  vertaispolusta	  on	  
hyviä	  kokemuksia.	  
Ennaltaehkäisevän	  vertaistoiminnan	  toteuttajana	  voi	  olla	  mikä	  tahansa	  kerho	  tai	  harraste-‐
toiminta,	  jossa	  tiedostetaan	  ja	  tunnistetaan	  vertaistoiminnan	  vaikutukset	  ja	  merkitykset	  
osallistujien	  hyvinvoinnille.	  
	  
Puheenvuorossa	  käsitellään	  Avita	  Kaveria	  -‐hankkeessa	  saatuja	  kokemuksia	  ennalta	  ehkäise-‐
vän	  vertaistoiminnan	  mahdollisuuksista	  ja	  merkityksistä	  kokeilukulttuurissa	  ja	  harrastetoi-‐
minnassa	  sekä	  lähivertaistoimintaa	  kynnyksettömänä	  alkuna	  kuntoutuspolulla.	  
	  
	  

Vertaistuen	  vaikutukset	  rintasyöpäpotilaiden	  elämänlaatuun	  
Anu	  Toija	  
Espoon	  Järjestöjen	  Yhteisö	  EJY	  ry,	  Jyväskylän	  yliopisto	  
	  

Espoon	  Järjestöjen	  Yhteisö	  ry:n	  Vertaisresepti-‐hanke	  on	  käynnistänyt	  koordinoidun	  vapaa-‐
ehtoistoiminnan	  HUS:n	  sairaaloissa.	  Ensisijaisena	  tavoitteena	  on	  välittää	  vertaistukea	  ja	  
muita	  potilasjärjestöjen	  palveluita	  sairaalassa	  olevalle	  potilaalle.	  Rintarauhaskirurgian	  yksik-‐
kö	  oli	  pilottiosasto,	  jossa	  vertaistukijat	  kahdesta	  eri	  potilasyhdistyksestä	  aloittivat	  toimin-‐
tansa	  maaliskuussa	  2013.	  
	  
Vertaistuen	  vaikutuksia	  rintasyöpäpotilaan	  elämänlaatuun	  tutkittiin	  15D-‐terveyteen	  liitty-‐
vän	  elämänlaatumittarin	  avulla.	  Tutkimuksessa	  (n=247)	  osallistujat	  satunnaistettiin	  kahteen	  
ryhmään:	  interventio-‐	  ja	  verrokkiryhmään.	  Interventioryhmän	  osallistujille	  välitettiin	  ver-‐
taistukea	  puhelimitse	  rintasyöpädiagnoosin	  saaneelle	  potilaalle.	  Verrokkiryhmän	  potilaille	  
ei	  välitetty	  vertaistukea,	  mutta	  eettisistä	  syistä	  he	  saivat	  halutessaan	  hankkia	  itse	  vertaistu-‐
kea.	  Tietoa	  elämänlaadusta	  kerättiin	  ennen	  vertaistuen	  saamista	  ja	  seurantakyselyt	  toteu-‐
tettiin	  3,	  6	  ja	  12	  kuukauden	  välein,	  seuranta	  päättyy	  elokuussa	  2016.	  
	  
94	  prosenttia	  osallistujista	  vastasi	  kolmen	  kuukauden	  seurantakyselyyn	  ja	  95	  prosenttia	  
kuuden	  kuukauden	  seurantakyselyyn.	  Elämänlaatu	  laski	  kaikilla	  osallistujilla	  tilastollisesti	  
merkittävästi,	  vertaistukea	  saaneiden	  elämänlaatu	  laski	  vähemmän	  kuin	  niiden,	  jotka	  eivät	  
saaneet	  vertaistukea.	  Kolmenkuukauden	  seurannassa	  kokonaiselämänlaatu	  oli	  jonkin	  ver-‐
ran	  korkeampi	  vertaistukea	  saaneilla	  kuin	  niillä,	  jotka	  eivät	  saaneet	  vertaistukea.	  Vertaistu-‐
kea	  saaneiden	  oireet/vaivat	  ja	  masentuneisuus	  -‐arvot	  olivat	  merkittävästi	  matalammat.	  
Kuuden	  kuukauden	  seurannassa	  merkittävät	  erot	  ryhmien	  välillä	  olivat	  hävinneet,	  mutta	  
eroa	  oli	  silti	  vielä	  havaittavissa.	  	  
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10.	  Työryhmä:	  Vallaton	  kaupunki	  
	   Puheenjohtajat:	  Seija	  Ridell,	  Tampereen	  yliopisto	  ja	  	  
	   Jenni	  Partanen,	  Tampereen	  teknillinen	  yliopisto	  
	  
	  	  
Esitysjärjestys	  (7	  esitystä)	  	  
	  
SESSIO	  I	  Toimijuus	  ja	  itseorganisoituminen	  
	  

Aino	  Hirvola,	  Aalto-‐yliopisto	  
Ammattimainen	  lobbaaminen	  ja	  kaupunkisuunnittelun	  demokraattisuus	  
	  
Jenni	  Partanen,	  Tampereen	  Teknillinen	  Yliopisto	  ja	  Kaisu	  Kuusela,	  Tampereen	  Teknillinen	  
Yliopisto	  
Paikka	  paikan	  päällä:	  Yleissuunnittelun	  ongelmat	  itseorganisoituvan	  kaupungin	  hallinnassa,	  
tapaus	  Tampere	  
	  
Kaisu	  KUUSELA,	  Tampereen	  Teknillinen	  Yliopisto	  
Valtion	  rooli	  kaupunkisuunnittelun	  pelisääntöjen	  laatijana	  ja	  kaupungin	  tasa-‐arvon	  edistä-‐
jänä	  2010-‐luvun	  Ranskassa	  	  

	  
SESSIO	  II	  Algoritmit,	  arkkitehtuuri	  ja	  yhteissuunnittelu	  	  
	  

Toni	  Österlund,	  Tampereen	  Teknillinen	  yliopisto	  
Parametrina	  ympäristö	  
Suunnitteluympäristön	  parametrien	  hyödyntäminen	  osana	  algoritmiavusteista	  suunnittelua	  	  
	  
Virpi	  Oksman,	  Erikoistutkija,	  VTT	  
Digitaaliset	  menetelmät	  tulevaisuuden	  osallistavassa	  kaupunkisuunnittelussa	  
	  
Emmi	  Keskisarja,	  Arkkitehti,	  Tohtorikoulutettava	  
Osallistava	  luova	  johtaminen	  –	  tie	  toimivaan	  yhteissuunnitteluun	  arkkitehtuurissa	  
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SESSIO	  I	  Toimijuus	  ja	  itseorganisoituminen	  
	  
Ammattimainen	  lobbaaminen	  ja	  kaupunkisuunnittelun	  demokraattisuus	  
Aino	  Hirvola,	  Aalto-‐yliopisto	  
	  

Kaupunkisuunnittelun	  kentällä	  on	  uusi	  pelaaja,	  ammattilobbari	  –	  vaan	  kenen	  joukkueessa?	  
Kansainvälistä	  esimerkkiä	  noudattaen	  vaikuttajaviestintä	  on	  yleistynyt	  Suomessa	  monilla	  
aloilla;	  yritysmaailmassa	  se	  on	  jo	  arkipäivää.	  Nykyään	  ilmiö	  ulottuu	  yhä	  vankemmin	  myös	  
julkiseen	  sektoriin.	  Vaikuttajaviestintä	  voi	  olla	  julkisuuteen	  tai	  poliittiseen	  päätöksentekoon	  
vaikuttamista,	  lobbausta.	  Kun	  lobbari	  toimii	  linkkinä	  yritysmaailman	  ja	  poliittisen	  päätök-‐
senteon	  välillä,	  tulee	  kaupunkisuunnittelu	  toisinaan	  mukaan	  kuvaan.	  Ammattilobbari	  on	  
yhä	  useammin	  mukana	  hankkeissa,	  joilla	  on	  suora	  vaikutus	  julkiseen	  kaupunkitilaan.	  Am-‐
mattilobbarista	  on	  tullut	  uusi	  toimija	  kaupunkisuunnitteluun.	  Ilmiöön	  liittyy	  kiinnostavia	  ta-‐
pahtumaketjuja.	  Synnyttääkö	  yhden	  vaihtoehdon	  voimakas	  lobbaaminen	  hyviä	  tai	  jopa	  pa-‐
rempia	  vastaehdotuksia?	  Lisääkö	  julkinen	  debatti	  kansalaisosallistumista?	  Millaiseksi	  lobba-‐
rin	  rooli	  kaupunkisuunnittelussa	  muotoutuu	  ja	  liittyykö	  tähän	  roolin	  eettisiä	  kysymyksiä?	  
Lobbaaminen	  jakaa	  mielipiteitä	  ja	  sen	  legitimaatiosta	  kiistellään.	  
	  
Tutkimuksen	  keskiössä	  on	  ammattilobbarien	  toimijuus	  suunnitteluprosessissa	  ja	  lobbaami-‐
sen	  vaikutukset	  prosessin	  demokraattisuudelle.	  Tutkimus	  tarkastelee	  ilmiötä	  Chantal	  Mouf-‐
fen	  agonistisen	  demokratiateorian	  valossa.	  Agonismissa	  toimivan	  ja	  elävän	  demokratian	  
edellytys	  on	  myöntää	  ja	  hyväksyä,	  että	  politiikka	  on	  kamppailua	  hegemoniasta;	  konsensus,	  
joka	  saavutetaan	  neuvottelemalla	  ja	  suostuttelemalla	  tarkoittaa	  lopulta	  vain	  hegemonian	  
antamista	  jommallekummalle	  osapuolelle.	  Vastakkainasettelun	  korostaminen	  ja	  konfliktin	  
hyväksyminen	  tähtäävät	  ’politiikan	  palauttamiseen’	  ja	  siten	  demokratian	  vahvistamiseen.	  
Poliittisen	  ulottuvuuden	  häivyttämiseen	  voi	  taasen	  johtaa	  päätöksenteon	  ajautuminen	  
epämääräisille	  tahoille	  perinteisen	  politiikan	  ulottumattomiin.	  Depolitisoitumista	  voi	  aihe-‐
uttaa	  myös	  yleinen	  etu	  -‐retoriikka,	  jolloin	  poliittisesti	  latautunut	  tavoite	  asettuu	  ikään	  kuin	  
kritiikin	  yläpuolelle.	  Tutkimus	  kysyy,	  voiko	  ammattimainen	  lobbaus	  kärjistää	  agonistista,	  
hedelmällistä	  vastakkainasettelua	  kaupunkisuunnittelussa	  ja	  siten	  osaltaan	  vastustaa	  täl-‐
laista	  depolitisaatiokehitystä	  ja	  myötävaikuttaa	  ’politiikan	  palauttamiseen’.	  Vai	  johtaako	  se	  
ennemmin	  ei-‐toivottuun,	  vihamieliseen	  antagonismiin,	  jossa	  osapuolet	  kaivautuvat	  puolus-‐
tusasemiin	  kyräilemään	  toisiaan?	  
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Paikka	  paikan	  päällä:	  Yleissuunnittelun	  ongelmat	  	  
itseorganisoituvan	  kaupungin	  hallinnassa,	  tapaus	  Tampere	  
Jenni	  Partanen	  
Tampereen	  Teknillinen	  Yliopisto,	  
Arkkitehtuurin	  Laitos/	  
Yhdyskuntasuunnittelu	  
PL	  600,	  33101	  Tampere	  
+358405184405,	  jenni.partanen@tut.fi	  
	  
Kaisu	  Kuusela	  
Tampereen	  Teknillinen	  Yliopisto,	  
Arkkitehtuurin	  Laitos/	  
Yhdyskuntasuunnittelu	  
PL	  600,	  33101	  Tampere	  
+358503847142,	  kuusela.kaisu@gmail.com	  
	  

Nykyinen	  kaupunkisuunnittelujärjestelmä	  ja	  suunnittelun	  käytännöt	  koetaan	  monilta	  osin	  
kyvyttömäksi	  kaupungin	  moninaisten	  toimijalähtöisten	  prosessien	  hallintaan.	  Näkemys	  ko-‐
rostaa	  sitä,	  että	  kaupan,	  liike-‐elämän	  ja	  kulttuurin	  yksittäisten	  toimijoiden	  tai	  toimijaryhmi-‐
en	  päätöksistä	  nousevat	  patternit	  eivät	  ole	  suunnittelijan	  eivätkä	  yksittäisten	  toimijoiden	  it-‐
sensä	  hallinnassa.	  Usein	  kokonaiskuva	  näiden	  prosessien	  vaikutuksista	  kaupunkikokonai-‐
suuden	  muotoon,	  toimintoihin	  ja	  niiden	  painopisteisiin	  puuttuu.	  
	  
Tässä	  tutkimuksessa	  haluamme	  koetella	  tämän	  väitteen	  paikkansa	  pitävyyttä.	  Tutkimme	  
empiirisesti	  tapaustutkimuksessa	  (Tampere)	  löytyykö	  kaupungista	  tällaista	  omaehtoista	  jär-‐
jestystä,	  sekä	  tarkastelemme	  mahdollisia	  mekanismeja	  sen	  takana.	  Lisäksi	  hahmottelemme	  
yleissuunnittelun	  kompastuskiviä	  ja	  ratkaisuja	  näihin.	  Tutkimuksessa	  tarkastellaan	  yleiskaa-‐
van	  (1998)	  toteutuneisuutta	  yleensä,	  verrataan	  alueilla	  tapahtuneita	  muutoksia	  osayleis-‐
kaavoihin,	  poikkeuspäätöksiin	  ja	  asemakaavoihin,	  sekä	  tutkitaan	  näiden	  ja	  YK:n	  vastaavuut-‐
ta	  toisiinsa	  1998-‐2013	  karttojen,	  raporttien	  ja	  päätösasiakirjojen	  avulla.	  
	  
Tulosten	  valossa	  näyttää	  siltä,	  että	  suuri	  osa	  kaupungin	  dynamiikasta,	  joka	  on	  johtanut	  eri-‐
tyisesti	  työpaikka-‐	  mutta	  myös	  asuinalueiden	  muuntumiseen,	  kasvamiseen	  ja	  erilaistumi-‐
seen	  on	  toimijalähtöistä:	  tyypilliset	  mekanismit	  liittyvät	  alempien	  kaavatasojen	  joustoon	  
(asemakaava,	  poikkeukset),	  ja	  kumuloituvien	  muutosten	  toteamiseen	  ylemmillä	  kaava-‐
tasoilla	  (osayleiskaava,	  yleiskaava).	  Vaikuttaa	  siltä,	  että	  yleiskaava	  ei	  kykene	  ennakoimaan	  
kaupunkiprosesseja	  tai	  vastaamaan	  riittävän	  notkeasti	  muutoksiin.	  Vaikka	  alatason	  jouston	  
olemassa	  oloa	  voidaan	  sinänsä	  pitää	  hyvänä	  asiana	  kaupunkitalouden	  kannalta,	  menettelyn	  
kankeus	  ja	  kokonaiskuvan	  puuttuminen	  näyttäytyvät	  vakavina	  puutteina.	  	  
	  
Peilaamme	  tuloksia	  resilienssi-‐	  ja	  kompleksisuusteorioihin,	  jotka	  korostavat	  kaupungin	  jat-‐
kuvaa	  muutosta,	  omaehtoista	  järjestymistä	  ja	  ennakoimattomia	  laadullisia	  muutoksia	  jär-‐
jestelmän	  tyypillisinä	  piirteinä,	  sekä	  tarjoavat	  nämä	  ominaisuudet	  huomioivia	  tulokulmia	  
kaupungin	  joustavaan	  suunnitteluun.	  Lopuksi	  hahmottelemme	  teoriaan	  pohjaavia,	  käytän-‐
nönläheisiä	  suuntaviivoja	  kaupunkisuunnittelun	  uudistamiseksi.	  
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Avainsanat:	  Yleissuunnittelu,	  itseorganisoituminen,	  resilienssi,	  suunnittelujärjestelmä	  
Tausta-‐aineisto:	  Tampereen	  kaupunki/Kaupunkiympäristön	  kehittäminen/Maankäytön	  suunnitte-‐
lu	  (2014):	  Yleiskaavan	  1998	  ajantasaisuuden	  arviointi	  2014.	  Raportti.	  	  

http://www.tampere.fi/liitteet/y/E6SeOyMs0/Yk1998_ajantasaisuuden_arviointi.pdf	  
Kuusela	  K.	  ja	  Partanen	  J.(2016):	  Plenty	  of	  Planning,	  Scantly	  Guidance	  –	  the	  Case	  of	  Tampere.	  
Konferenssipaperi,	  AESOP	  Planning	  and	  Complexity	  Thematic	  Meeting,	  11th-‐12th	  Feb.	  in	  
Bamberg,	  Germany	  

	   	  
Valtion	  rooli	  kaupunkisuunnittelun	  pelisääntöjen	  laatijana	  	  
ja	  kaupungin	  tasa-‐arvon	  edistäjänä	  2010-‐luvun	  Ranskassa	  	  
Kaisu	  Kuusela	  
Tampereen	  Teknillinen	  Yliopisto,	  
Arkkitehtuurin	  Laitos/	  
Yhdyskuntasuunnittelu	  
PL	  600,	  33101	  Tampere	  
+358503847142,	  kuusela.kaisu@gmail.com	  
	  

Ranskassa	  kunnat	  saivat	  suunnitteluautonomian	  1980-‐luvun	  alussa,	  jolloin	  Ranskan	  valtio	  
käynnisti	  vuosia	  jatkuneen	  julkisen	  vallan	  ja	  vastuun	  hajakeskittämisen.	  Yllättävä	  valta	  johti	  
voimakkaaseen	  kilpailuun	  kuntien	  välillä	  ja	  kaupunkien	  kehittymiseen	  hankelähtöisesti	  vail-‐
la	  vahvaa	  yleisen	  tason	  koordinointia.	  (Lacaze,	  2012)	  Alkanut	  kaupunkikehitys	  oli	  omiaan	  
vahvistamaan	  1970-‐luvulla	  alkanutta	  sosiaalista	  eriytymistä	  erityisesti	  lähiöissä	  sekä	  kau-‐
punkialueiden	  laajenemista	  ympäristön	  kustannuksella.	  	  	  
	  
Tässä	  paperissa	  tarkastellaan	  Ranskan	  valtion	  nykyroolia	  kaupunkikehityksen	  pelisääntöjen	  
sanelijana	  (laki)	  ja	  vaalimiensa	  arvojen	  edistäjänä	  kaupungeissa	  (kehittämisohjelmat).	  	  Val-‐
tion	  ja	  kaupunkialueiden	  nykyistä	  suhdetta	  tarkastellaan	  ranskalaisen	  sosiologin	  Francois	  
Ascherin	  teoksessa	  Métapolis	  –	  ou	  l´avenir	  des	  villes	  (1995)	  esittelemän	  yleisen	  edun	  ja	  
subsidiariteetin	  käsitteiden	  valossa.	  	  
	  
Aineistoksi	  on	  valittu	  ranskalaista	  kaupunkisuunnittelua	  ohjaavassa	  lainsäädännössä	  tehdyt	  
uudistukset	  1990-‐luvulta	  tähän	  päivään	  erityisesti	  sosiaalisen	  tasa-‐arvon	  ja	  elinympäristön	  
laadun	  näkökumista.	  Lisäksi	  paperissa	  käsitellään	  muita	  valtion	  ylläpitämiä	  ohjelmia	  ranska-‐
laisissa	  kaupungeissa.	  	  
	  
Tutkimuksessani	  aion	  vertailla	  ranskalaista	  ja	  suomalaista	  suunnittelujärjestelmää	  sekä	  nii-‐
den	  taustalla	  olevaa	  lainsäädäntöä.	  Tarkoituksenani	  on	  selvittää,	  voidaanko	  ranskassa	  käy-‐
tössä	  olevia	  menetelmiä	  soveltaa	  Suomeen	  ja	  millä	  edellytyksillä	  näin	  voitaisiin	  tehdä.	  	  	  
	  

Asiasanat:	  laki,	  sosiaalinen	  tasa-‐arvo,	  kaupunkikehitys	  
Lähde:	  Lacaze,	  Jean-‐Paul,	  2012.	  Les	  Méthodes	  de	  l´Urbanisme.	  Presses	  universitaires	  de	  France,	  
Paris.	  
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SESSIO	  II	  Algoritmit,	  arkkitehtuuri	  ja	  yhteissuunnittelu	  	  
	  
Parametrina	  ympäristö	  
Suunnitteluympäristön	  parametrien	  hyödyntäminen	  osana	  algoritmiavusteista	  
suunnittelua	  	  
Toni	  Österlund	  	  
M.Sc.	  Arkkitehti	  SAFA	  
Tampereen	  Teknillinen	  yliopisto	  
Oulun	  yliopisto,	  toni.osterlund@oulu.fi	  
	  

Digitaalisten	  suunnittelumenetelmien	  ja	  -‐työkalujen	  kehitys	  (Peters	  &	  De	  Kestelier,	  2013)	  
mahdollistavat	  ympäristön	  ominaisuuksien	  ja	  paikkasidotun	  informaation	  hyödyntämisen	  
suoraan	  osana	  arkkitehtuurin	  suunnittelu-‐	  ja	  muodonantoprosesseja.	  Ympäristön	  paramet-‐
reille	  voidaan	  antaa	  konteksti	  ja	  merkitys	  algoritmisen	  logiikan	  ja	  parametrisen	  mallintami-‐
sen	  avulla,	  jolloin	  ympäristön	  ominaisuudet	  tulevat	  muodonantoa	  ja	  suunnittelumotivaatio-‐
ta	  ohjaaviksi	  tekijöiksi.	  Algoritmiavusteisen	  suunnittelun	  avulla	  suunnitelma	  syntyy	  ympäris-‐
tön	  parametrien	  ja	  generatiivisen	  prosessin	  pohjalta	  bottom-‐up	  tyylisesti,	  jolloin	  arkkitehdin	  
rooli	  on	  määritellä	  ja	  ennemmin	  ohjata	  prosessin	  kulkua,	  kuin	  yksiselitteisesti	  määrätä	  sen	  
lopputulos	  (Terzidis,	  2006;	  Ahlquist	  &	  Menges,	  2011).	  Algoritminen	  prosessi	  rakennetaan	  ja	  
sitä	  ohjataan	  varta	  vasten	  rakennettujen	  ohjelmointityökalujen	  avulla.	  
	  
Tampereen	  Teknillisen	  Yliopiston	  ”Digital	  Design	  in	  Urban	  Environments”	  kurssilla	  opiskeli-‐
jat	  perehdytettiin	  parametriseen	  mallintamiseen	  Grasshopper-‐työkalun	  avulla	  ja	  sitä	  kautta	  
uuteen	  tapaan	  ajatella	  suunnittelua	  algoritmisen	  logiikan	  ohjaamana	  prosessina.	  Seitsemän	  
viikon	  mittaisen	  kurssin	  aikana	  opiskelijat	  suorittivat	  viikoittaisia	  suunnittelu-‐	  ja	  analyysiteh-‐
täviä	  erilaisiin	  digitaalisen	  suunnittelun	  menetelmiin	  liittyen.	  Mittakaavaltaan	  harjoitusteh-‐
tävät	  liittyivät	  kaupunkiympäristöön,	  ulottuen	  kadun	  kalusteista	  asuinaluesuunnitteluun,	  ja	  
hyödynsivät	  ympäristön	  ominaisuuksia	  generatiivisen	  prosessin	  parametreina.	  Kurssin	  tu-‐
loksia	  on	  esitelty	  julkaisussa	  (Barrena	  et	  al.,	  2016).	  	  
	  
Kurssin	  aikana	  käsiteltiin	  viikoittain	  seuraavia	  digitaalisen	  suunnittelun	  teemoja	  ja	  	  
menetelmiä:	  

• Patternien	  generoiminen	  (osana	  suunnittelutyökaluun	  tutustumista)	  
• Matemaattisten	  funktioiden	  hyödyntäminen	  osana	  muodonantoa	  
• Attraktorien	  (esim.	  Tedeschi,	  2014)	  sisällyttäminen	  osaksi	  suunnitteluprosessia	  
• Aurinkoenergia-‐analyysi	  
• Generatiivisten	  patternien	  hyödyntäminen	  suunnittelussa	  
• Isovist-‐analyysin	  rakentaminen	  (Batty,	  2001)	  
• Suunnitteluparametrien	  määrittely	  pikselipohjaisen	  kuva-‐aineiston	  avulla	  	  

	  
Kurssi	  painotti	  menetelmien	  vapaata	  tutkimusta	  ja	  opiskelijan	  omien	  ideoiden	  ja	  suunnitte-‐
lutapojen	  sisällyttämistä	  osaksi	  harjoitustöitä.	  Ehdotettu	  esitys	  tulee	  esittelemään	  kurssin	  
aikana	  esiteltyjä	  algoritmiavusteisen	  suunnittelun	  menetelmiä	  sekä	  näiden	  pohjalta	  opiske-‐
lijoiden	  tekemiä	  harjoitustöitä.	  
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Digitaaliset	  menetelmät	  tulevaisuuden	  osallistavassa	  kaupunkisuunnittelussa	  
Virpi	  Oksman	  
Erikoistutkija,	  VTT	  
virpi.oksman@vtt.fi	  	  
	  

Avoimeen	  innovaatioon,	  yhteiskehittämiseen	  ja	  käyttäjälähtöiseen	  suunnitteluun	  pohjautu-‐
vat	  digitaaliset	  menetelmät	  ja	  työkalut	  ovat	  viime	  aikoina	  kehittyneet	  luoden	  pohjaa	  erilai-‐
sia	  sidosryhmiä	  yhdistävälle,	  avoimelle	  kaupunkisuunnitteluprosessille.	  Yhteissuunnittelun	  
ja	  uusien	  työvälineiden	  avulla	  on	  mahdollista	  avata	  suunnitteluprosessia	  varhaisessa	  vai-‐
heessa	  asukkaille	  ja	  osallistaa	  eri	  sidosryhmiä	  keskusteluun	  ja	  rakentaa	  yhteistä	  näkemystä	  
laadukkaasta	  lopputuloksesta.	  Yhteissuunnittelu	  tukee	  erityisesti	  design-‐ratkaisujen	  ja	  va-‐
lintojen	  tekemistä	  (Sadovykh,	  Sundaram	  &	  Piramuthu	  2015).	  Yhteissuunnittelua	  voidaan	  
käyttää	  ideoiden	  synnyttämiseen,	  päätöksenteon	  prosessien	  parantamiseen	  ja	  yhteistyön	  ja	  
luovuuden	  edistämiseen	  erilaisissa	  kaupunkihankkeissa.	  	  
	  
Tässä	  esitelmässä	  käydään	  läpi	  erilaisia	  yhteissuunnittelun	  menetelmiä,	  kuten	  yhdistettyä	  
todellisuutta	  ja	  visualisointeja	  hyödyntävää	  avoimen	  innovaation	  sovellusta,	  vuorovaikut-‐
teista	  suunnittelutyöpöytää	  ja	  nopeita,	  paikkatietoisia	  mobiilikyselyjä.	  Näitä	  yhteissuunnit-‐
telun	  menetelmiä	  sovelletaan	  VTT:llä	  käynnissä	  olevassa	  LivingLabBus	  -‐hankkeessa,	  jossa	  
kehitetään	  sähköbussien	  käyttöä	  tukevia	  palveluita	  kaupunkilaisille.	  Yhteissuunnittelun	  me-‐
netelmiä	  on	  sovellettu	  myös	  päättyneessä	  ILCO	  -‐projektissa	  (ks.	  Oksman	  &	  al	  2014),	  jonka	  
tavoitteena	  oli	  kehittää	  ja	  kokeilla	  uusia	  vuorovaikutteisia	  toimintamalleja	  ja	  yhdistettyä	  to-‐
dellisuutta	  hyödyntäviä	  digitaalisia	  palveluita	  elinympäristöjen	  kehittämiseen.	  	  
	  
Teknologia-‐avusteiset	  yhteissuunnittelun	  menetelmät	  tuovat	  asukkaiden	  ja	  paikallisen	  hal-‐
linnon	  näkökulmia	  yhteen	  uudenlaisilla	  tavoilla	  ja	  avaavat	  niiden	  sovittelemiseen	  tuoreita	  
mahdollisuuksia.	  Parhaimmillaan	  digitaalisia	  työkaluja	  hyödyntävät	  hankkeet	  voivat	  nivoa	  
kaupunkisuunnittelun	  ylhäältä	  alas-‐	  ja	  alhaalta	  ylös	  -‐prosesseja	  toisiinsa	  tavoilla,	  jotka	  tyy-‐
dyttävät	  useamman	  kuin	  yhden	  osapuolen	  tai	  sidosryhmän	  intressejä.	  	  
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Osallistava	  luova	  johtaminen	  –	  tie	  toimivaan	  yhteissuunnitteluun	  arkkitehtuurissa	  
Emmi	  Keskisarja,	  Arkkitehti,	  Tohtorikoulutettava	  
	  

Kommunikatiivinen	  ja	  digitaalinen	  suunnitteluparadigman	  muutos	  vaikuttaa	  arkkitehtien	  
ammattikuvaan.	  Osallistamisen	  ja	  yhteissuunnittelun	  kulttuuri	  asettaa	  uusia	  vaatimuksia	  ja	  
mahdollisuuksia	  arkkitehdeille.	  Työskentelytapojen,	  informaation	  ja	  koko	  yhteiskunnan	  digi-‐
talisaatio	  on	  luonut	  pohjan	  läpinäkyvälle,	  osallistuvalle	  kulttuurille	  –	  lisäksi	  digitaaliset	  
suunnittelutyökalut	  tarjoavat	  edellytykset	  yhteissuunnitteluun.	  Samanaikaisesti	  erilaisten	  
konsulttien	  määrä	  rakennushankkeissa	  on	  moninkertaistunut.	  Arkkitehdin	  rooli	  on	  muuttu-‐
nut	  rakennushankkeen	  solistista	  monialaisen	  kuoron	  johtajaksi.	  Tästä	  johtuen	  alalla	  tarvi-‐
taan	  uudenlaisia	  poikkitieteellisen	  osallistavan	  luovan	  johtamisen	  metodeja.	  	  Suunnittelu-‐
prosessin	  alkupäähän	  tarvitaan	  kaikkia	  hankkeen	  osapuolia	  osallistavia	  ideoinnin	  ja	  päätök-‐
senteon	  työkaluja.	  Näiden	  avulla	  voitaisiin	  raamittaa	  hankkeen	  päälinjat	  ja	  saada	  nopeaa	  
palautetta	  vaiheessa,	  jolloin	  suunnanvaihdos	  on	  vielä	  taloudellisesti	  mahdollista.	  	  	  
	  
Arkkitehtuurin	  alkuvaiheen	  ideoinnin	  suunnitteluprosessia	  ei	  ole	  selkeästi	  määritelty	  ja	  jä-‐
sennelty	  –	  eikä	  sille	  ole	  siksi	  varattu	  riittäviä	  resursseja	  eli	  aikaa	  ja	  budjettia.	  Tämä	  voi	  aihe-‐
uttaa	  haasteita	  muiden	  alan	  asiantuntijoiden	  sekä	  asukkaiden	  ja	  käyttäjien	  osallistamisessa	  
ideointiprosessiin.	  Osallistaviin	  prosesseihin	  ei	  ole	  riittävästi	  resursseja	  ja	  ne	  voidaan	  kokea	  
toisarvoiseksi	  tehtäväksi	  ”varsinaisen”	  suunnittelun	  rinnalla.	  (Puustinen	  2006)	  Suunnittelu-‐
hankkeissa	  osallistavat	  prosessit	  saatetaan	  nähdä	  helposti	  ulkoistettaviksi	  asioiksi	  aikataulu-‐	  
ja	  resurssipaineiden	  takia.	  Kehittämistä	  löytyykin	  etenkin	  siitä,	  miten	  osallistamisprosessien	  
kautta	  hankittua	  tietoa	  voidaan	  soveltaa	  suunnitteluun.	  Ilman	  tätä	  painotusta	  erilaisten	  
osallistamisprosessien	  hyödyt	  suunnitelmalle	  ja	  merkityksellisyys	  suunnittelijalle	  voivat	  jää-‐
dä	  pintapuolisiksi.	  	  
	  
Suunnitteluprosessi	  on	  autopoieettinen	  systeemi.	  Sosiaalisissa	  systeemeissä	  kommunikaa-‐
tio	  on	  autopoieettisen	  tiedon	  tuottamisen	  väline.	  (Luhmann	  1995,	  2000)	  Autopoieettinen	  
systeemi	  on	  rakenne,	  joka	  pystyy	  itse	  tuottamaan	  tietoa	  ja	  uudentamaan	  sitä.	  	  (Maturana	  &	  
Varela	  1980,	  Varela	  1991)	  Autopoieettinen,	  itseorganisoituva	  prosessi	  etenee	  iteratiivisesti	  
–	  jokainen	  prosessointikierros	  rakentuu	  edellisen	  vaiheen	  tuotosten	  varaan,	  ja	  lopputulosta	  
on	  mahdoton	  ennustaa.	  Kuitenkin	  vallalla	  olevat	  suunnittelukäytännöt	  ovat	  lineaarisia,	  hie-‐
rarkkisia	  ja	  tuotantopainotteisia	  määrälliseen	  arvottamiseen	  perustuvia	  prosesseja.	  Arkki-‐
tehtuurin	  alkuvaiheen	  ideoinnin	  suunnitteluprosessia	  ei	  ole	  sanallistettu	  eikä	  tavattu	  avata	  
muille	  suunnittelijoille	  eikä	  käyttäjille.	  Arkkitehdit	  tarvitsevat	  uusia	  sanallistettuja	  rakenteita	  
ja	  käytännön	  taitoja	  luovan	  yhteissuunnittelun	  ja	  itseorganisoituvan	  tiimin	  johtamiseen.	  
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Väitöskirjatutkimukseni	  keskittyy	  ideoinnin	  määrittelyyn,	  yhteissuunnittelun	  rakenteiden	  
luomiseen	  ja	  testaamiseen	  käytännön	  suunnittelutyössä	  research	  by	  design	  -‐
tutkimusmetodilla.	  
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11.	  Työryhmä:	  Koulu	  ja	  nuoret	  kaupungissa	  
	   Puheenjohtajat:	  	  	  
	   Piia	  Seppänen,Elinikäisen	  oppimisen	  ja	  koulutuksen	  tutkimuskeskus	  (CELE),	  Turun	  yliopisto,	  	  
	   Sonja	  Kosunen,	  Koulutussosiologian	  ja	  -‐politiikan	  tutkimusyksikkö	  (KUPOLI),	  Helsingin	  	  
	   yliopisto,	  Annukka	  Jyrämä,	  dosentti,	  markkinointi,	  Aalto-‐yliopisto	  ja	  	  
	   Tiina	  Pusa,	  yliopistolehtori,	  kuvataidekasvatus,	  Aalto-‐yliopisto	  	  	  
	  
	  
Esitysjärjestys	  (7	  esitystä)	  	  
	  
SESSIO	  I	  
	  

Jyrämä,	  Annukka	  &	  Pusa,	  Tiina	  
(B)order:	  Nuorten	  rajat	  ja	  sosiaaliset	  etäisyydet	  kaupungissa	  
	  
Salin,	  Ossi	  
Näkökulmia	  sosiomateriaaliseen	  verkostotutkimukseen	  
	  
Seppä,	  Mari	  
Yhdyskuntasuunnittelun	  pelillistäminen:	  oppimisen	  ja	  osallistumisen	  menetelmiä	  
	  
Suoniemi,	  Minna	  &	  Pusa,	  Tiina	  
Parkour	  taidekasvatuksen	  näkökulmasta	  

	  
SESSIO	  II	  
	  

Anttila,	  Anna	  &	  Penttilä,	  Inari	  
Koulu	  toimijana	  nuorten	  elämässä	  	  
	  
Kosunen,	  Sonja,	  Seppänen,	  Piia	  &	  Bernelius,	  Venla	  
Kaupunkilaisperheiden	  eriytyvät	  kouluvalintastrategiat	  ja	  naapurustojen	  segregaatio	  
	  
Vartiainen,	  Heidi	  
Köyhien	  koulut	  
	  

	   	  



	  

	  

67	  

SESSIO	  I	  
	  
(B)order:	  Nuorten	  rajat	  ja	  sosiaaliset	  etäisyydet	  kaupungissa	  
Annukka	  Jyrämä,	  KTT,	  dosentti	  Aalto-‐yliopisto,	  Kauppatieteiden	  korkeakoulu	  
(annukka.jyrama@aalto.fi)/	  professori	  Estonian	  Academy	  of	  Music	  and	  Theatre	  
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Esityksessä	  tarkastellaan	  erilaisten	  rajojen	  ja	  sosiaalisten	  etäisyyksien	  näyttäytymistä	  nuor-‐
ten	  kaupunkielämässä	  suomalaisessa	  yhteiskunnassa.	  Kansallisvaltioiden	  väliset	  rajat,	  etnis-‐
ten	  ryhmien	  väliset	  rajat	  sekä	  ihmisten	  omien	  ajattelumallien	  rajat	  ovat	  kaikki	  ilmentymiä	  
erilaisista	  rajoista.	  Viime	  aikoina	  on	  nähty	  merkkejä	  kasvavista	  sosiaalisista	  etäisyyksistä	  ja	  
toisaalta	  on	  tunnistettavissa	  toimintatapoja,	  joilla	  etäisyyksiä	  pyritään	  kaventamaan.	  	  
	  
Vielä	  viis	  vuotta	  sitten	  saatettiin	  Suomessa	  tuudittautua	  siihen,	  että	  hyvinvointivaltion	  me-‐
kanismit	  olivat	  edistäneet	  tulonjakoa,	  palvelujen	  saatavuutta	  ja	  alueellista	  tasa-‐arvoa	  (Antti-‐
roiko	  2010).	  Suomen	  ongelmat	  ovat	  ehkä	  vieläkin	  pieniä,	  mutta	  vieraantumisen,	  huono-‐
osaisuuden	  ja	  polarisaation	  ilmiöt	  ovat	  luoneet	  sosiaalisia	  etäisyyksiä.	  Nuorten	  osalta	  tämä	  
käy	  selväksi	  Nuorisobarometrien	  valossa.	  Koulujen	  keskeinen	  rooli	  nuorten	  tasa-‐
arvonkokemuksien	  rakentajan	  on	  tunnistettu,	  mitä	  vasten	  tulemme	  tarkastelemaan	  esim	  
nuorisobarometrin	  tuloksia.	  	  
	  
Kun	  ihmisryhmät	  ovat	  yhä	  etäämmällä	  toisistaan,	  he	  eivät	  enää	  jaa	  yhteisiä	  kokemuksia.	  
Tämä	  heikentää	  vastavuoroisuuteen	  perustuvaa	  solidaarisuutta	  (Saari	  2011).	  Saaren	  mu-‐
kaan	  sosiaalisesti	  kestävä	  kehitys	  olisi	  samanaikaista	  eriarvoisuuden	  vähentämistä	  ja	  koetun	  
hyvinvoinnin	  lisäämistä	  (Saari	  2011).	  Köyhyystutkija	  Heikki	  Hiilamo	  on	  tuonut	  esille,	  että	  
ihmisen	  elämän	  merkitys	  syntyy	  suhteessa	  toisiin	  ihmisiin.	  Koulut	  toimivat	  ihmiselämässä	  ti-‐
loina	  ja	  toiminnan	  paikkoina,	  jossa	  luodaan	  yhteisiä	  kokemuksia	  –	  vai	  luodaanko.	  Pyrimme	  
katsomaan	  luoko	  koulu	  yhteisiä	  vai	  etääntymisen	  kokemuksia	  –ja	  millä	  tavoin.	  	  
	  
Taide	  ei	  ole	  yksinkertainen	  työkalu,	  jolla	  korjataan	  yhteiskunnallisia	  ongelmia	  tai	  saadaan	  
ihmisryhmien	  väliset	  etäisyydet	  katoamaan.	  Se	  luo	  kuitenkin	  alustan	  kohtaamisille	  ja	  uu-‐
denlaisille	  näkökulmille.	  Taide	  voi	  tuoda	  näkyväksi	  ihmisten	  välisiä	  osia	  (Rancière	  2010;	  Pu-‐
sa	  2012).	  Taide	  tekee	  muutoksen	  mahdolliseksi	  (Heimonen	  &	  Kallio-‐Tavin	  &	  Pusa	  2015)	  ja	  
luo	  ihmisten	  välille	  yhteyksiä	  ja	  merkityksiä.	  	  
	  
Ihmisten	  tarve	  ja	  halu	  liikkua	  erilaisten	  rajojen	  sisällä	  ja	  yli	  synnyttää	  uusia	  rajoja	  ja	  venyttää	  
olemassa	  olevia.	  Rajan	  ylittäminen,	  integraatio	  vai	  avaus	  –	  uusi	  järjestys.	  Syvempi	  ymmärrys	  
kotouttamisesta,	  integraatiosta	  yhteiskuntaan	  	  –	  ajattelu	  on	  lähtökohdallisesti	  problemaat-‐
tinen,	  koska	  siihen	  liittyy	  ajatus	  yhteiskunnasta	  systeeminä,	  jolla	  on	  jokin	  ydin,	  jotkin	  nor-‐
mit.	  Kansallisvaltioiden	  lainsäädännön	  voidaan	  toki	  katsoa	  muodostavan	  normiytimen.	  Kan-‐
sallisvaltion	  ja	  kulttuurillisen	  kokonaisuuden	  liitto	  voidaan	  nähdä	  monilla	  tavoilla.	  Koulujen	  
voidaan	  ajatella	  toistavan	  Kansallisvaltioiden	  antamaa	  ajattelutapaa	  nuorten	  elämässä.	  Tu-‐
lemme	  tarkastelemaan	  koulun	  implisiittisten	  normimaailmojen	  luomia	  rajoista	  ja	  pyrkimyk-‐
sestä	  integraatioon	  sekä	  siinä	  ilmeneviä	  toiseuden	  muotoja.	  Aiemmassa	  tarkastelussamme	  
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(MAPSI-‐hanke)	  yhteiskunnallisuudelle	  (societal)	  ilmeni	  neljä	  erilaista	  tulkintaa:	  Poliittinen,	  
kasvatuksellinen,	  taloudellinen	  ja	  demokratiaan	  kytkeytyvä	  (yhteiskunnalliseen	  rauhaan	  ja	  
tasa-‐arvoon).	  Nämä	  tulkinnat	  edustavat	  erilaisia	  diskursseja	  ja	  viitekehyksiä.	  Kun	  niitä	  halu-‐
taan	  tarkastella	  yhteisessä	  tutkimuksellisessa	  kehyksessä	  ollaan	  väistämättä	  erilaisten	  para-‐
digmojen	  äärellä.	  Tämä	  ilmentää	  hyvin	  yhteiskunnallisten	  kysymysten	  monitahoisuutta.	  
	  
Sosiaalipedagoginen	  kehys	  tarjoaa	  näkökulman,	  jossa	  taidekasvatuksellisen	  toiminnan	  
päämääräksi	  voidaan	  hahmottaa	  hyvinvointi	  tai	  elämänlaatu.	  Sosiaalipedagogiikkaa	  asettuu	  
yhteiskunnalliseen	  kokonaisuuteen,	  jossa	  poliittinen	  ja	  pedagoginen	  strategia	  voidaan	  näh-‐
dä	  rinnakkaisina	  ja	  osittain	  päällekkäisinä	  toimintastrategioina.	  Hämäläinen	  (2006)	  on	  esit-‐
tänyt	  poliittisen	  strategian	  ja	  sosiaalipoliittinen	  järjestelmän	  tuottavan	  sosiaalista	  turvaa,	  
tulonsiirtoja	  ja	  erilaisia	  palveluja.	  Pedagoginen	  strategia	  puolestaan	  näyttäytyy	  hänen	  esi-‐
tyksessään	  inhimillisten	  kasvuprosessien	  kautta	  syntyvänä	  yhteiskunnallisena	  toimintakyky-‐
nä,	  osallisuutena,	  osallistumisena	  ja	  sisäisenä	  elämänhallintana.	  Tiivistetysti	  sosiaalipedago-‐
giikan	  voi	  ajatella	  synnyttävän	  uutta	  ymmärrystä	  ja	  uutta	  toimintavalmiutta	  (varattomuu-‐
den	  sitä	  estämättä).	  (Hämäläinen	  2006.)	  
	  
Pyrimme	  peilaamaan	  sekä	  MAPSI	  hankkeen	  tuloksia	  että	  sosiaalipedagogiikan	  luoman	  viite-‐
kehyksen	  kautta	  koulumaailmaa	  rajojen	  ja	  etäisyyksien	  mutta	  myös	  rajojenylitysten	  alustoi-‐
na.	  	  
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Näkökulmia	  sosiomateriaaliseen	  verkostotutkimukseen	  
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Nuoret	  ovat	  aktiivisessa	  identiteetin,	  sosiaalisten	  verkostojen	  ja	  erilaisten	  aktiviteettien	  löy-‐
tämisen	  tilassa	  kaupunkiympäristössä.	  Tässä	  esityksessä	  pohditaan	  sitä,	  millaisia	  metodolo-‐
gisia	  ja	  teoreettisia	  näkökulmia	  yhdistämällä	  voitaisiin	  analysoida	  nuorten	  sosiaalisten	  ver-‐
kostojen	  ja	  identiteetin	  rakentumista	  ja	  sitä	  mikä	  merkitys	  ympäristön	  tarjoamilla	  sosio-‐
materiaalisilla	  elementeillä	  ja	  kehollisuudella	  on	  tässä	  prosessissa.	  	  
	  
Sosiaalisten	  verkostojen	  tutkimus	  hyötyy	  erilaisten	  teoreettisten	  viitekehysten	  ja	  metodolo-‐
gioiden	  yhdistelemisestä.	  Latourin	  (2005)	  toimijaverkkoteoriassa	  oletus	  materiaalisten	  ja	  
inhimillisten	  elementtien	  "samanveroisuudesta"	  verkoston	  toimijoina	  korostaa	  kontekstin	  
merkitystä	  –	  ei	  vain	  inhimillisen	  toiminnan	  näyttämönä,	  vaan	  tapahtumana	  sinänsä.	  Clarken	  
(2005)	  kehittämä	  situationaalinen	  analyysi	  tarjoaa	  tilanteiden	  ja	  kontekstien	  analysoimiseen	  
kartografista	  metodologiaa,	  mitä	  soveltamalla	  erilaisten	  toimijoiden	  suhteita	  konteksteis-‐
saan	  voidaan	  analysoida.	  Situationaalisen	  analyysin	  metodologia	  nousee	  sosiaalisten	  maa-‐
ilmojen/areenoiden	  käsitteistöstä.	  Sosiaaliset	  maailmat/areenat	  viittaavat	  yhdessä	  jaettui-‐
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hin	  sitoumuksiin,	  diskursseihin,	  toimintaan,	  identiteetteihin	  ja	  merkityksiin	  tietyillä	  toimin-‐
ta-‐areenoilla.	  Verkostotutkimuksen	  kannalta	  sosiaaliset	  maailmat/areenat	  eivät	  ole	  vain	  
harmonisen	  yhteistoiminnan	  alueita,	  vaan	  myös	  tilanteita	  ja	  asetelmia,	  joissa	  kilpaillaan	  ja	  
käytetään	  valtaa.	  
	  
Sosiaalisilla	  vuorovaikutuksella	  ja	  sosiaalisen	  suhteiden	  rakentumisella	  on	  suora	  yhteys	  	  ih-‐
misen	  tilasuhteen	  uudelleen	  muotoutumiseen,	  josta	  usein	  käytetään	  ilmaisua	  "place	  ma-‐
king".	  Placemaking	  terminä	  liittyy	  usein	  kaupunkitilojen	  tarjoamien	  mahdollisuuksien	  löy-‐
tämiseen	  ja	  uudenlaiseen	  hyödyntämiseen	  ruohonjuuritasolla.	  	  Tällainen	  tilojen	  toisin	  nä-‐
keminen	  ja	  löytäminen	  ovat	  ehkä	  parhaimmillaan	  sosiaalisen	  jakamisen	  prosesseja	  (Aoki	  &	  
Yoshimizu	  2015)	  ja	  niihin	  voi	  liittyä	  dialogi,	  	  läsnäolon	  ja	  arvostuksen	  kokemuksia.	  (Salin	  &	  
Pesso	  2016).	  	  Sen	  ja	  Silverman	  (2014)	  korostavat	  kehollisuuden	  merkitystä	  ja	  puhuvatkin	  
mieluummin	  kehollisesta	  paikantuottamisesta	  ("embodied	  placemaking").	  Low`n	  (2014)	  
mukaan	  liikkeessä	  oleva	  keho	  tuottaa	  erilaisia	  paikkoja.	  
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Analysis.	  In	  A.	  Sen,	  A.	  &	  L.	  Silverman,	  L.	  (Eds.),	  	  Making	  Place	  :	  Space	  and	  Embodiment	  in	  
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site.ebrary.com.	  (luettu	  3.6	  2015	  ).	  

	  
Yhdyskuntasuunnittelun	  pelillistäminen:	  oppimisen	  ja	  osallistumisen	  menetelmiä	  
Mari	  Seppä	  
arkkitehti,	  pelitutkija	  
Tampereen	  teknillinen	  yliopisto	  
	  

Pelilliset	  opetusmenetelmät	  yleistyvät	  kouluissa,	  pelillisyyttä	  on	  viime	  aikoina	  tuotu	  jopa	  
koulujen	  opetussuunnitelmiin.	  Luonteeltaan	  kompleksinen	  yhdyskuntasuunnittelu	  sopii	  ai-‐
hepiirinä	  hyvin	  pelillistettäväksi;	  rakentaminen	  ja	  kaupunkikehittäminen	  ovat	  myös	  viihde-‐
peleissä	  yleisiä	  teemoja.	  
	  	  
Olen	  kolmen	  vuoden	  ajan	  kehittänyt	  kaavoittajan	  työni	  ohella	  pelillistä	  työpajamenetelmää	  
yhdyskuntasuunnittelun	  opetukseen.	  Pelityöpajoja	  on	  järjestetty	  eri-‐ikäisille	  koululaisille,	  
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lukiolaisille,	  arkkitehtiopiskelijoille,	  arkkitehdeille	  ja	  journalisteille	  yhteensä	  15	  kertaa.	  Pe-‐
laajia	  on	  kaiken	  kaikkiaan	  ollut	  mukana	  n.	  260.	  Osa	  pelikerroista	  on	  käsikirjoitettu	  pelaajien	  
itsensä	  luomaan	  kuvitteelliseen	  ympäristöön,	  ja	  osassa	  työpajoista	  on	  kokeiltu	  menetelmää	  
oikeaan	  suunnittelukohteeseen.	  Käyttämäni	  opetusmenetelmä	  keskittyy	  yhdyskuntasuun-‐
nittelun	  sosiaaliseen	  puoleen	  ja	  tähtää	  erityisesti	  pelaajien	  osallistumistaitojen	  kehittämi-‐
seen.	  
	  	  
Pelimenetelmän	  kehittäminen	  on	  vaiheessa,	  jossa	  sen	  tutkimiseen	  ja	  kehittämiseen	  vaadi-‐
taan	  analyyttistä,	  tieteellistä	  otetta.	  Olen	  aloittanut	  aiheeseen	  liittyen	  väitöskirjatutkimuk-‐
sen	  otsikolla	  Gamification	  of	  urban	  planning:	  Methods	  of	  learning	  and	  collaboration.	  Tavoit-‐
teena	  on	  aluksi	  kartoittaa	  yhdyskuntasuunnittelun	  alalla	  käytettyjä	  digitaalisia	  ja	  fysikaalisia	  
hyötypelejä	  ja	  saadun	  tiedon	  avulla	  alkaa	  kehittää	  pelimenetelmää	  eteenpäin.	  

	  
Parkour	  taidekasvatuksen	  näkökulmasta	  
Tiina	  Pusa	  &	  Minna	  Suoniemi,	  Aalto	  University,	  ARTS	  
	  

Ehdotetussa	  esityksessä	  taiteilija	  ja	  taidekasvatuksen	  tutkija	  käyvät	  dialogia	  parkourista.	  
Heidän	  yhteinen	  kysymyksensä	  on,	  miten	  parkour	  asettuu	  taidekasvatuksen	  viitekehyk-‐
seen?	  Parkourin	  juuret	  ovat	  1980-‐luvun	  Ranskassa.	  Parkour	  on	  tullut	  käsitellyksi	  suomalai-‐
sessa	  akateemisessa	  keskustelussa	  maantieteen,	  kaupunkitutkimuksen,	  sosiologian	  ja	  lii-‐
kuntatieteen	  näkökulmista.	  Vaikka	  parkour	  on	  vahvasti	  medioitunut	  alakulttuuri	  nuoriso-‐
kulttuurissa	  ja	  arjen	  estetiikka	  ja	  kaupunkiympäristö	  ovat	  parkourissa	  merkittävässä	  roolis-‐
sa,	  ei	  suomalainen	  taidekasvatuksen	  keskustelu	  ole	  juurikaan	  ottanut	  otetta	  parkourista.	  
	  

	  
Still	  from	  Minna	  Suoniemi’s	  METROPOLIS	  2012	  	  
2011-‐2012	  b/w	  Super8	  Film	  /	  video	  2'40"	  

Kuvataiteilija	  Minna	  Suoniemi	  teki	  teoksensa	  METROPOLIS	  2012	  vuosina	  2011─2012.	  Teok-‐
sessa	  nuoret	  miehet	  hyödyntävät	  luovasti	  kaupunkitilaa,	  tutkivat	  parkourin	  keinoin	  raken-‐
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nustyömaata	  Itä-‐Pasilassa,	  Helsingissä.	  Teoksen	  nimi	  viittaa	  saksalaisen	  Fritz	  Langin	  eks-‐
pressionistiseen	  elokuvaan,	  joka	  valmistui	  1927.	  Metropolis	  tuo	  esille	  dystooppisen	  futuris-‐
tista	  kaupunkiympäristöä,	  jossa	  sosiaalinen	  kriisi	  on	  kärjistynyt	  sosiaaliluokkien	  kesken.	  
Suoniemi	  haluaa	  teoksen	  nimellä	  tuoda	  esille	  kaupunkiympäristön	  ja	  nuorten	  vapaa-‐ajan	  
toimintojen	  välisen	  jännitteen.	  Kaupunkiympäristön	  luova	  hyödyntäminen	  ja	  kaupallisuu-‐
desta	  irtisanoutuminen	  tulkitaan	  usein	  luvattomaksi,	  vaikka	  se	  ei	  sitä	  ole.	  Häiritseväksi	  ja	  
tarpeettomaksi	  tulkittu	  toiminta	  haastaa	  kaupunkitilallisia	  normeja.	  Videoteoksessa	  pojat	  
määrittävät	  toiminnallaan	  tilan	  uudelleen,	  rakentavat	  uusia	  merkityksiä.	  Teos	  näyttäytyy	  
urbaanina	  viidakkona,	  rytmin	  ja	  liikkeen	  muutoksina	  sekä	  sukupolvien	  välisenä	  neuvottelu-‐
na	  tilankäytöstä	  kaupungissa.	  
	  
Taidekasvatuksen	  kannalta	  parkour	  näyttäytyy	  monella	  tavalla	  kiinnostavana	  ilmiönä.	  Nuo-‐
ret	  luovat	  sen	  kautta	  uudenlaista	  kaupunkikokemusta	  ja	  tekevät	  kehollista	  uudelleen	  mää-‐
rittelyä,	  joka	  usein	  tavalla	  tai	  toisella	  taltioidaan	  ja	  jaetaan	  sosiaalisessa	  mediassa.	  Kaupun-‐
kitila	  jatkuu	  kuvallisen	  dokumentin	  kautta	  virtuaalimaailmassa,	  ne	  juottuvat	  yhteen.	  

	  
Lähteet:	  
	  
Ameel,	  L.	  &	  Tani,	  S.	  (2007).	  Säröjä	  kaupunkitilassa:	  parkour.	  Alue	  ja	  Ympäristö,	  36:	  I	  (2007)	  

ss.3–13.	  
Kalari,	  T	  (2012).	  Parkour	  fyysisenä	  minuuden	  performanssina.	  Etnografinen	  tutkimus	  par-‐

kour-‐harrastajien	  fyysisestä	  itsensä	  esittämisestä.	  Tampereen	  yliopisto,	  yhteiskunta-‐	  ja	  
kulttuuritieteiden	  yksikkö.	  Pro	  Gradu.	  

Pälvimäki,	  V	  (2011).	  Liikettä	  kaupungissa.	  Parkourin	  harrastajien	  suhde	  kaupunkitilaan.	  Jy-‐
väskylän	  yliopisto	  Liikuntatieteiden	  laitos	  Liikunnan	  yhteiskuntatieteiden	  pro	  gradu	  –
tutkielma.	  

Tani,	  S.	  (2010).	  Hengailun	  maantiede	  ja	  nuorisotutkimuksen	  eettiset	  ongelmat.	  Kasvatus	  &	  
Aika	  4	  (3)	  2010,	  51–71.	  	  

	  
SESSIO	  II	  
	  
Koulu	  toimijana	  nuorten	  elämässä	  
Anna	  Anttila	  &	  Inari	  Penttilä	  
	  

Helsingin	  kaupungin	  nuorisoasiainkeskus	  pyrkii	  vahvistamaan	  nuorten	  yhdenvertaisuutta.	  
Vaikka	  toimintaan	  osallistuminen	  painottuu	  vapaa-‐aikaan	  ja	  vapaaehtoisuuteen,	  toisin	  kuin	  
esimerkiksi	  peruskoulussa,	  osa	  nuorisoasiainkeskuksen	  toiminnoista	  on	  läheisessä	  kytkök-‐
sessä	  opetustoimeen.	  Esittelemme	  kahta	  nuorisoasiainkeskuksen	  toimintamallia,	  jossa	  kou-‐
lut	  ovat	  keskeisessä	  asemassa:	  Hyvä	  vapaa-‐aika	  (HVA)	  -‐kehittämis-‐	  ja	  tutkimushanketta	  sekä	  
osallistuvan	  budjetoinnin	  RuutiBudjetti-‐mallia.	  
	  
HVA-‐hanke	  tukee	  nuorten	  vapaa-‐ajanvalintoja	  ja	  harrastuskokeiluja,	  taloudellisestikin.	  Ta-‐
voitteena	  on	  lisätä	  nuorten	  hyvinvointia	  tässä	  ja	  nyt	  sekä	  avata	  uusia	  näkymiä	  peruskoulun	  
jälkeisiin	  valintoihin	  niin	  koulutuksessa	  kuin	  vapaa-‐ajassakin.	  Hanke	  toimii	  viidessä	  yläkou-‐
lussa.	  Rehtorit	  valitsivat	  luokkaparit,	  joista	  toisella	  on	  koko	  yläkoulun	  oma	  nuoriso-‐ohjaaja,	  
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ja	  toinen	  on	  tutkimuksen	  vertailuluokka.	  Eri	  koulujen	  kohdeluokat	  ovat	  keskenään	  hyvin	  
samankaltaisia:	  oppilaista	  yli	  puolet	  on	  maahanmuuttotaustaisia	  poikia.	  Kaikki	  vertailuluo-‐
kat	  taas	  ovat	  opetuksen	  painotusluokkia,	  joissa	  harrastuneisuutta	  ja	  yhteistä	  vapaa-‐ajan	  
toimintaa	  on	  jo	  valmiiksi	  enemmän.	  HVA-‐hanke	  pyrkii	  purkamaan	  oppilasryhmien	  muodos-‐
tamiseen	  liittyviä	  eriarvoistavia	  käytäntöjä	  tarjoamalla	  myös	  ns.	  tavallisille	  koululuokille	  
mielekästä	  vapaa-‐ajan	  toimintaa,	  jonka	  vaikutusta	  oppimiseen	  ja	  koulutusvalintoihin	  ei	  ole	  
tätä	  ennen	  juurikaan	  tutkittu.	  
	  
Nuorisoasiainkeskus	  on	  vuodesta	  2013	  kehittänyt	  osallistuvan	  budjetoinnin	  mallia,	  jonka	  
avulla	  nuorilla	  on	  suoraa	  vaikutusvaltaa	  nuorisoasiainkeskuksen	  budjettiin	  ja	  sitä	  kautta	  
nuoret	  ovat	  muotoilemassa	  alueensa	  nuorten	  vapaa-‐ajan	  palveluita	  sekä	  tekemässä	  aloit-‐
teita	  elinympäristönsä	  ml.	  koulujen	  kehittämiseksi.	  Vuonna	  2016	  osallistuva	  budjetointi	  on	  
laajentunut	  koko	  Helsinkiin	  ja	  kaikkiin	  nuorisoasiainkeskuksen	  nuorten	  palveluihin.	  	  
Yhteiskunnallinen	  aktiivisuus	  kasautuu	  helposti	  rajatulle	  joukolle	  nuoria	  jo	  hyvin	  varhaisessa	  
vaiheessa.	  Oppilaskunnissa	  aktiiviset	  ja	  argumentaatiotaidoiltaan	  kyvykkäät	  nuoret	  osallis-‐
tuvat	  ja	  kutsutaan	  usein	  ensisijaisesti	  mukaan	  vaikuttamistoimintaan.	  RuutiBudjetti-‐malli	  
pyrkii	  muuttamaan	  kunnallista	  päätöksentekoa	  kohti	  neuvottelevan	  ja	  suoran	  demokratian	  
muotoja	  jakamalla	  suoraa	  budjettivaltaa	  nuorille.	  Samalla	  RuutiBudjetissa	  etsitään	  tapoja	  
osallistaa	  nuoria	  nuorille	  ominaisin	  ja	  kiinnostavin	  tavoin	  ja	  purkamaan	  ajatusta	  ”vaikutta-‐
januorista”.	  	  

	  
Kaupunkilaisperheiden	  eriytyvät	  kouluvalintastrategiat	  	  
ja	  naapurustojen	  segregaatio	  
Kosunen,	  Sonja,	  Seppänen,	  Piia	  &	  Bernelius,	  Venla	  
	  

Tässä	  esityksessä	  tarkastelemme	  kaupunkilaisperheiden	  kouluvalintojen	  yhteyttä	  heidän	  
asuinpaikkansa	  sosioekonomiseen	  rakenteeseen	  sekä	  koulujen	  oppilaaksi	  oton	  yhteyksiä	  
kaupunkisegregaatioon.	  Analysoimme	  tapaustutkimusalueella	  Espoossa,	  millaisia	  kouluva-‐
lintastrategioita	  perheet	  käyttävät	  ja	  miksi,	  millaisista	  asuinkortteleista	  valintoja	  tehdään	  
sekä	  millaisiksi	  oppilasvirrat	  ja	  yläkoulujen	  sosioekonomiset	  profiilit	  muotoutuvat.	  Tutkimus	  
nojaa	  tutkimuskirjallisuuteen	  asumisen,	  yhteiskuntaluokan	  ja	  lasten	  koulutuksen	  välisistä	  
suhteista	  kaupungeissa.	  Yhdistämme	  (i)	  sisällönanalyysia	  vanhempien	  teemahaastatteluista	  
lapsen	  yläkouluun	  siirtymisestä	  koko	  Espoon	  alueelta	  (n=96),	  (ii)	  oppilasvirta-‐analyysia	  ikä-‐
luokan	  jakautumisesta	  yläkouluihin	  ja	  koululuokkiin	  oppilasrekisteriaineistosta	  (n=2400)	  se-‐
kä	  (iii)	  koulujen	  sosioekonomista	  rakennetta	  paikkatieto-‐ohjelmistolla	  (MapInfo)	  oppilaiden	  
asuinkortteleiden	  koulutus-‐	  ja	  tulotasosta	  väestötilastoissa.	  	  
	  
Perheet	  käyttivät	  painotetun	  opetuksen	  valintaa,	  harvinaisen	  A-‐kielen	  valintaa	  ja	  näiden	  
yhdistelmää	  kouluvalintastrategioina	  välttääkseen	  huonomaineista	  koulua	  ja	  pyrkiäkseen	  
muihin	  kouluihin.	  Tätä	  kouluvalinnan	  tuplastrategiaa	  käyttivät	  erityisesti	  hyväosaisissa	  kort-‐
teleissa	  asuvat	  perheet.	  Vertaamalla	  yläkouluille	  luomiamme	  lähialue-‐estimaatteja	  koulujen	  
toteutuneeseen	  oppilaaksi	  ottoon	  havaittiin,	  miten	  kouluvalintojen	  seurauksena	  koulujen	  
oppilaspohja	  toisissa	  kouluissa	  koostuu	  lähialuetta	  huomattavasti	  suurempituloisimmissa	  
kortteleissa	  asuvista	  lapsista.	  Oppilaiden	  ryhmittely	  kouluissa	  painotetun	  opetuksen	  ja	  kieli-‐
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valintojen	  mukaan	  johti	  koulujen	  sisällä	  opetusryhmien	  väliseen	  sosioekonomiseen	  segre-‐
gaatioon.	  

	  
	  
	  
Köyhien	  koulut	  
Heidi	  Vartiainen	  	  
	  

Tässä	  esityksessä	  käsittelen	  yhteiskunnallisen	  eriytymisen	  ja	  kaupunkien	  segregaation	  vai-‐
kutuksia	  kouluihin,	  asuinalueisiin	  ja	  nuoriin,	  sekä	  koulujen	  ja	  eri	  koulutusjärjestelmien	  mah-‐
dollisuuksia	  vaikuttaa	  eriytymiseen.	  Esitys	  pohjaa	  kahteen	  erittäin	  huono-‐osaisia	  kaupunki-‐
kouluja	  New	  Yorkissa,	  Amsterdamissa	  ja	  Albertassa	  käsittelevään	  kirjaan,	  Diane	  Wishartin	  
(2009)	  teokseen	  The	  Rose	  that	  Grew	  from	  Concrete	  ja	  Bowen	  Paullen	  (2013)	  teokseen	  Toxic	  
Schools.	  Esityksessä	  peilaan	  Wishartin	  ja	  Paullen	  tutkimuksia	  parhaillaan	  käynnissä	  olevan	  
väitöstutkimukseni	  ensimmäisiin	  alustaviin	  tuloksiin.	  Olen	  tutkinut	  etnografisin	  menetelmin	  
kolmea	  helsinkiläistä	  alakoulua,	  jotka	  toimivat	  matalan	  sosioekonomisen	  rakenteen	  alueilla.	  
Väitöstutkimukseni	  taustalla	  on	  havainto,	  jonka	  mukaan	  kaupunkisegregaatio	  vaikuttaa	  
myös	  Helsingissä	  koulujen	  mahdollisuuksiin	  opettaa	  oppilaita	  (Bernelius	  2013).	  	  
	  
Käsittelen	  esityksessä	  kriittisesti	  muun	  muassa	  koulujen	  mahdollisuuksia	  ylittää	  huono-‐
osaisuuden	  kasaantumisen	  aiheuttamia	  haasteita,	  kysymystä	  huono-‐osaisen	  ja	  huonon	  kou-‐
lun	  yhteydestä,	  oppilaspohjan	  heterogeenisen	  taustan	  yhteyttä	  huono-‐osaisuuteen	  sekä	  
poliittisten	  toimien	  vaikutuksia	  koulujen	  eriytymiseen.	  Tavoitteenani	  on	  herättää	  Wishartin	  
ja	  Paullen	  äärimmäisten	  esimerkkien	  kautta	  pohtimaan	  yhteiskunnallisen	  ja	  alueellisen	  seg-‐
regaation	  vaikutuksia	  kouluihin,	  ja	  koulujen	  mahdollisuuksiin	  toimia	  arjessaan	  näiden	  laa-‐
jempien	  rakenteiden	  puristuksessa,	  sekä	  pohtia	  mitä	  se	  voi	  tarkoittaa	  väitöstutkimukseni	  
helsinkiläiskoulujen	  tapauksessa.	  	  
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12.	   Työryhmä:	   Kaupunkitalous:	   kaupunki	   taloudellisen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
toimijuuden	  näyttämönä	  
	   Puheenjohtajat:	  

Tommi	  Inkinen,	  Geotieteiden	  ja	  maantieteen	  laitos,	  HY	  ja	  	  Maria	  Merisalo,	  Geotieteiden	  ja	  
maantieteen	  laitos,	  HY	  

	  
	  	  
Esiintymisjärjestys	  (4	  esitystä)	  

	  
Niina	  Kotavaara,	  Oulun	  yliopisto,	  Maantieteen	  tutkimusyksikkö	  ja	  Toivo	  Muilu,	  Luonnonva-‐
rakeskus,	  Oulu	  
Osaajien	  houkuttelu	  suomalaisilla	  kaupunkiseuduilla	  
	  
Martti	  Wilhelms	  
FM,	  suunnittelumaantiede	  (HY)	  
Keskusten	  elinvoimalaskentamallin	  esittely	  
	  
Juho	  Kiuru,	  Helsingin	  yliopisto,	  Geotieteiden	  ja	  maantieteen	  laitos	  
Part	  of	  a	  Regional	  Innovation	  System	  or	  an	  Individual	  Cluster?	  Case	  Study	  of	  Aviapolis	  in	  Hel-‐
sinki	  Metropolitan	  Area	  
	  
Maria	  Merisalo	  
Helsingin	  yliopisto,	  Geotieteiden	  ja	  maantieteen	  laitos	  
Helsingin	  metropolialueen	  yrityshautomoiden,	  -‐kiihdyttämöiden	  ja	  yhteiskehittelytilojen	  roo-‐
li	  alueen	  innovaatioekosysteemissä	  
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Osaajien	  houkuttelu	  suomalaisilla	  kaupunkiseuduilla	  
Kotavaara	  Niina	  
Tohtorikoulutettava,	  Oulun	  yliopisto,	  Maantieteen	  tutkimusyksikkö	  	  
niina.kotavaara@oulu.fi	  
	  
Muilu	  Toivo	  
Professori,	  Luonnonvarakeskus,	  Oulu	  
toivo.muilu@luke.fi	  
	  

Suomen	  kilpailukyky	  on	  tunnetusti	  perustunut	  korkeaan	  osaamistasoon,	  ja	  Suomi	  on	  me-‐
nestynyt	  erinomaisesti	  kansainvälisissä	  kilpailukykymittauksissa.	  Globaali	  kilpailu	  osaajista	  
on	  viime	  aikoina	  kuitenkin	  kiristynyt,	  ja	  samalla	  Suomen	  hallitus	  on,	  talouden	  taantuman	  
seurauksena,	  leikannut	  tutkimukseen	  ja	  koulutukseen	  kohdistuvia	  investointeja.	  Jotta	  Suo-‐
mi	  pysyisi	  mukana	  kansainvälisessä	  kilpailussa,	  on	  entistä	  tärkeämpää,	  että	  kilpailukykyisen	  
osaamistason	  ylläpitämiseksi	  toteutetut	  toimenpiteet	  ovat	  oikein	  valittuja.	  Vuonna	  2002	  
yhdysvaltalainen	  talousmaantieteilijä	  Richard	  Florida	  esitti,	  että	  kaupunkien	  kilpailukyky	  
riippuu	  suoraan	  niiden	  kyvystä	  houkutella	  luovia	  ihmisiä,	  ja	  että	  luovat	  ihmiset	  suosivat	  
paikkoja,	  jotka	  ovat	  monimuotoisia,	  suvaitsevaisia	  ja	  avoimia	  uusille	  ideoille.	  Lisäksi	  Florida	  
painotti	  elämäntapamukavuuksia,	  kuten	  kulttuuripalveluita,	  urheilu-‐	  ja	  vapaa-‐
ajanviettomahdollisuuksia,	  autenttisia	  paikkoja	  ja	  vilkasta	  katukulttuuria	  kaupallisine	  palve-‐
luineen.	  Teoria	  on	  saavuttanut	  laajaa	  kansainvälistä	  suosiota,	  ja	  kaupungit	  ovat	  kopioineet	  
Floridan	  esittämiä	  politiikkasuosituksia	  omiin	  strategioihinsa.	  Tämä	  on	  herättänyt	  vilkkaan	  
tieteellisen	  keskustelun	  siitä,	  voiko	  kehittämisideoita	  kopioida	  erilaiseen	  taloudelliseen,	  po-‐
liittiseen,	  yhteiskunnalliseen	  ja	  kulttuuriseen	  kontekstiin	  kuin	  missä	  ne	  on	  kehitetty.	  Teori-‐
aan	  kriittisesti	  suhtautuvat	  tutkijat	  ovat	  huomauttaneet,	  että	  kaupungit	  eivät	  voi	  yhtäkkiä	  
muuttua	  suvaitsevaisiksi	  ja	  avoimiksi	  kaupungeiksi,	  joissa	  on	  urbaania	  sykettä	  katukulttuu-‐
reineen.	  Kaupunkien	  kehitys	  on	  polkuriippuvaista,	  ja	  poliittisia	  kehittämisstrategioita	  laadit-‐
taessa	  tulee	  aina	  ottaa	  huomioon	  alueen	  historia	  ja	  muut	  ominaisuudet.	  Tutkimuksessa	  sel-‐
vitetään,	  millaisia	  poliittisia	  tavoitteita	  suomalaisilla	  kaupunkiseuduilla	  on	  asetettu	  osaajien	  
houkuttelemiseksi,	  ja	  missä	  määrin	  tavoitteet	  perustuvat	  Floridan	  politiikkasuosituksiin	  ja	  
toisaalta	  missä	  määrin	  kaupunkiseudun	  kontekstiin.	  

	  
	  
Keskusten	  elinvoimalaskentamallin	  esittely	  
Martti	  Wilhelms	  
FM,	  suunnittelumaantiede	  (HY)	  
wilhelmsmartti@gmail.com	  
	  

Kaupunkikeskusten	  kaupallista	  elinvoimaa	  on	  keväästä	  2015	  alkaen	  ryhdytty	  mittaamaan	  ja	  
laskemaan	  liiketilojen	  käyttöön	  perustuvalla	  Elinvoimalaskentamenetelmällä.	  Mallin	  olen	  
kehittänyt	  yhteistyössä	  valtakunnallisen	  Elävät	  Kaupunkikeskustat	  ry:n	  kanssa.	  Tähän	  men-‐
nessä	  menetelmällä	  on	  kartoitettu	  ja	  laskettu	  15	  suomalaisen	  kaupungin	  liikekeskustat,	  jois-‐
ta	  itse	  olen	  kartoittanut	  12	  keskustaa	  (kaupunkien	  toimeksiantojen	  pohjalta).	  Apuna	  las-‐
kennassa	  käytetään	  tarkoitukseen	  kehitettyä	  mobiilisovellusta,	  jolla	  liiketilat	  sijoitetaan	  kar-‐
talle.	  
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Elinvoimalaskennan	  perustana	  on	  oletus,	  että	  elävä	  /	  elinvoimainen	  ydinkeskusta	  alue	  ra-‐
jautuu	  ns.	  kuumiin	  kortteleihin,	  joissa	  ns.	  lauantaiyritykset	  (satunnaista	  lauantaiasiakasta	  
palvelevat	  liikkeet)	  edustavat	  enemmistöä	  liiketiloista	  (kivijalassa	  ja	  kauppakeskuksissa).	  Lii-‐
ketilat	  tunnistetaan	  ja	  merkitään	  viiteen	  eri	  kategoriaan:	  lauantailiikkeet,	  ravintolat,	  arkiyri-‐
tykset,	  tyhjentyneet	  liiketilat	  ja	  remontissa	  olevat	  liiketilat.	  Tuotoksena	  syntyy	  ”lämpökart-‐
ta”,	  joka	  osoittaa	  havainnollisesti	  ”kuumat	  alueet”	  ja	  ”viilenneet	  korttelisivut”.	  
	  
Laskennan	  perusteella	  rajataan	  elävä	  ydinkeskusta	  (em.	  kuumat	  korttelit),	  jonka	  perusteella	  
rajataan	  –	  tietyin	  periaattein	  –	  myös	  elävän	  keskustan	  laskenta-‐alue.	  Laskenta-‐alueen	  raja-‐
us	  pysyy	  samana,	  joka	  mahdollistaa	  keskustan	  kehityksen	  seurannan	  vuosittain.	  Tärkein	  
vertailuluku	  on	  ns.	  elinvoimaluku	  (=	  lauantaiyritykset	  –	  tyhjät	  liiketilat	  /	  asukasluku).	  Muita	  
tunnuslukuja,	  joita	  aineistosta	  voidaan	  laskea,	  on	  mm.	  lauantaikaupan	  osuus	  kaikista	  liiketi-‐
loista.	  
	  
Menetelmän	  yksinkertaisuus	  ja	  havainnollisuus	  on	  herättänyt	  mielenkiintoa	  kaupungeissa	  
sekä	  kaupunkisuunnittelusektorilla	  että	  elinkeinojen	  ja	  keskusten	  kehittämisorganisaatiois-‐
sa.	  Elinvoimalaskenta	  antaa	  yhdenmukaisen	  mallin	  verrata	  kaupunkikeskusten	  liiketiloja	  ja	  
elinvoimaa	  keskenään.	  Tiedot	  ja	  karttaesitys	  antavat	  pohjatietoa	  kaupungin	  omalle	  keskus-‐
tan	  kehittämiselle	  ja	  elinvoiman	  seuraamiselle.	  Elävät	  Kaupunkikeskustat	  ry	  julkaisee	  ke-‐
räämäni	  tiedot	  kaupungeista	  toukokuussa	  –	  tavoitteena	  on	  julkistaa	  jo	  20	  kaupungin	  vertai-‐
luluvut	  tänä	  keväänä.	  	  
	  
Avainsanat:	  kaupunkikeskustat,	  elinvoimaisuus,	  yritykset,	  liiketilat,	  mittaus,	  vertailu,	  mobii-‐
lisovellukset.	  
	  
	  

Part	  of	  a	  Regional	  Innovation	  System	  or	  an	  Individual	  Cluster?	  	   	  
Case	  Study	  of	  Aviapolis	  in	  Helsinki	  Metropolitan	  Area	  
Juho	  Kiuru	  
Tohtorikoulutettava,	  Helsingin	  yliopisto,	  Geotieteiden	  ja	  maantieteen	  laitos	  
juho.kiuru@helsinki.fi	  
	  

The	  role	  of	  innovations	  in	  local	  economic	  development	  have	  been	  studied	  for	  example	  with	  
concepts	  of	  clusters,	  Regional	  Innovation	  Systems	  (RIS)	  and	  Quadruple	  Helix.	  In	  this	  study,	  
we	  are	  going	  to	  utilize	  all	  of	  these	  concepts	  by	  asking	  1)	  Does	  enterprises	  cooperate	  mainly	  
with	  other	  enterprises,	  governance,	  universities	  or	  with	  civic	  actors	  (quadruple	  helix),	  and	  
in	  which	  geographic	  levels	  (local,	  regional,	  national,	  global)	  does	  the	  enterprises	  cooperate	  
with	  different	  actors	  (RIS	  or	  a	  cluster)?	  2)	  Which	  are	  the	  main	  reasons	  (human	  capital,	  ac-‐
cessibility,	  startups	  etc.)	  for	  the	  location	  of	  enterprises	  in	  case	  area	  (clusters)	  and	  in	  which	  
geographic	  levels	  it	  is	  particularly	  important	  (RIS)?	  Case	  area	  of	  the	  study	  is	  Aviapolis,	  con-‐
stantly	  developing	  area	  next	  to	  international	  airport	  with	  new	  train	  connections	  to	  other	  
centers	  of	  the	  city	  and	  the	  center	  of	  the	  region	  as	  well.	  Case	  area	  differs	  from	  most	  of	  the	  
other	  clusters	  for	  not	  having	  a	  university	  in	  it	  and	  is	  therefore	  relatively	  understudied.	  Be-‐
sides	  theoretical	  conceptualization	  of	  Aviapolis	  area,	  this	  study	  will	  give	  information	  about	  
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the	  satisfaction	  of	  the	  firms	  regarding	  the	  different	  forms	  of	  cooperation	  and	  the	  factors	  
that	  influence	  on	  location	  of	  the	  KIBS	  firms.	  
	  
Keywords:	  Aviapolis,	  Economic	  Geography,	  Cluster,	  Helsinki	  Metropolitan	  Area,	  Innovation,	  
KIBS,	  Regional	  Innovation	  System,	  Quadruple	  Helix	  

	  
	  
Helsingin	  metropolialueen	  yrityshautomoiden,	  -‐kiihdyttämöiden	  ja	  	  
yhteiskehittelytilojen	  rooli	  alueen	  innovaatioekosysteemissä	  
Maria	  Merisalo	  
Tohtorikoulutettava,	  Helsingin	  yliopisto,	  Geotieteiden	  ja	  maantieteen	  laitos	  
maria.merisalo@helsinki.fi	  
	  

Helsingin	  metropolialueelle	  on	  viime	  vuosina	  perustettu	  useita	  yrityshautomoita,	  -‐
kiihdyttämöitä	  ja	  yhteiskehittelytiloja,	  joiden	  tarkoituksena	  on	  tukea	  ja	  edistää	  alueen	  inno-‐
vaatiotoimintaa.	  Tutkimuksen	  tarkoituksena	  on	  selvittää	  näiden	  organisaatioiden	  rooli	  alu-‐
een	  innovaatioekosysteemissä	  eli	  miten	  organisaatiot	  sijoittuvat	  suhteessa	  yliopistoihin,	  
kaupunkiorganisaatioihin	  ja	  yritystoimintaan.	  Ensinnäkin	  selvitän	  alueen	  eri	  yrityshauto-‐
moiden,	  -‐kiihdyttämöiden	  ja	  yhteiskehittelytilojen	  määrän,	  sijainnin,	  kohderyhmän	  (yrittä-‐
jäksi	  aikova/kasvuyritykset)	  ja	  lähtökohdan	  ja	  järjestäjätahon	  (yksityinen/julkinen).	  Toiseksi	  
tutkin,	  millaisen	  yrittäjyyden	  eri	  vaiheita	  tukevan	  “kehityspolun”	  yrityshautomot,	  -‐
kiihdyttämöt	  ja	  yhteiskehittelytilat	  muodostavat	  metropolialueella.	  Kiinnostavaa	  on	  esimer-‐
kiksi,	  ovatko	  organisaatiot	  toisistaan	  täysin	  irrallisia	  kokonaisuuksia,	  ohjataanko	  yrittäjiä	  po-‐
lulla	  eteenpäin,	  ja	  tapahtuuko	  yrittäjien	  eteneminen	  tällä	  polulla	  sattumanvaraisesti	  vai	  oh-‐
jatusti.	  Kolmanneksi	  olen	  kiinnostunut	  erityisesti	  yrittäjien	  tai	  yrittäjiksi	  aikovien	  näkökul-‐
masta,	  miten	  yrittäjät	  ovat	  päätyneet/päässeet	  kyseessä	  olevien	  organisaatioiden	  piiriin;	  
millaista	  konkreettista	  hyötyä	  yrittäjät	  saavat	  esimerkiksi	  tilojen,	  kouluttautumisen	  ja	  uuden	  
tiedon,	  verkottumisen,	  rahoituksen	  ja	  sijoituksen,	  tms.	  muodossa	  erilaisilta	  yrityshautomoil-‐
ta,	  -‐kiihdyttämöiltä	  ja	  yhteiskehittelytiloilta	  alueella	  yrittäjyyden	  eri	  “kehityspolun”	  eri	  vai-‐
heissa.	  	  
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13.	  Työryhmä:	  Narraatiot	  ja	  nimeäminen	  arjen	  toimijuutena	  
	   Puheenjohtajat	  Terhi	  Ainiala,	  Helsingin	  yliopisto	  ja	  	  Pia	  Olsson,	  	  
	   Helsingin	  yliopisto	  
	  
Esitysjärjestys	  (9	  esitelmää)	  	  
	  
SESSIO	  I	  
	  

Ari	  Jokinen,	  Markus	  Laine,	  Helena	  Leino	  &	  Johanna	  Tuomisaari	  
Kuhinaa,	  kauppaa	  ja	  kaupunkikulttuuria	  –	  kolmen	  keskustan	  tarinat	  
	  
Terhi	  Ainiala,	  Hanna	  Lappalainen	  &	  Samu	  Nyström	  
Mitä	  Vuokki	  kertoo	  käyttäjistään?	  
	  
Heikki	  Paunonen	  
Senaatintorin	  tarina	  
	  
Mirka	  Ahonen	  
Ranskan	  lähiöt	  ja	  lähiökirjallisuus	  –	  mielikuvien	  rakentaminen	  ja	  haastaminen	  
	  

SESSIO	  II	  
	  
Väinö	  Syrjälä	  
Kielimaisema	  ja	  kaupunki	  kieliyhteisönä	  
	  
Aleksi	  Jokinen	  
Epäviralliset	  paikannimet	  osana	  kotiseutumuistelua	  
	  
Jani	  Tartia	  
Arjen	  reitit	  rytmisen	  kaupunkikuvan	  rakentajina	  

	  
Lieven	  Ameel	  
Kriisikertomuksia	  kaupungin	  rannasta.	  Vaihtoehtoisia	  maailmoja	  2000-‐luvun	  alun	  kriisiro-‐
maaneissa	  ja	  kaupunkisuunnittelussa	  

	  
Pia	  Olsson	  
"Se	  on	  kai	  sitä	  nostalgiaa,	  enhän	  haluaisi	  estää	  kehitystä."	  Kaupunkimuistot	  kannanottoina	  
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SESSIO	  I	  
	  
Kuhinaa,	  kauppaa	  ja	  kaupunkikulttuuria	  –	  kolmen	  keskustan	  tarinat	  
PONTE	  –	  Luonnon	  ja	  ympäristön	  politiikan	  tutkimusryhmä	  
Ari	  Jokinen,	  Markus	  Laine,	  Helena	  Leino	  &	  Johanna	  Tuomisaari	  
Johtamiskorkeakoulu	  
Tampereen	  yliopisto	  
	  

Suomessa	  on	  havahduttu	  siihen,	  ettei	  perinteisillä	  maankäytön	  suunnittelun	  keinoilla	  pysty-‐
tä	  riittävästi	  vastaamaan	  kaupungistumisen	  mukanaan	  tuomiin	  pulmiin.	  Siksi	  perinteisen	  
maankäytön	  suunnittelun	  rinnalle	  on	  viime	  vuosina	  noussut	  strateginen	  suunnittelu,	  joka	  
voi	  toteutua	  monin	  eri	  tavoin.	  Onnistuessaan	  strategisessa	  suunnittelussa	  saadaan	  aikaan	  
visio,	  jonka	  (lähes)	  kaikki	  hyväksyvät.	  Monesti	  on	  kuitenkin	  epäselvää,	  millaista	  kaupunkia	  ja	  
yhteiskuntaa	  strategiset	  suunnitelmat	  legitimoivat.	  Lähestymme	  näitä	  kysymyksiä	  tarkaste-‐
lemalla	  Tampereen,	  Lahden	  ja	  Lempäälän	  maankäyttöön	  liittyviä	  strategiadokumentteja	  
narratiivisella	  analyysillä.	  Strategioista	  ja	  visioista	  on	  tullut	  kaupungeille	  tärkeitä	  ohjauksen	  
välineitä	  2000-‐luvulla.	  Pohdimme	  paperissamme,	  miten	  ja	  kenelle	  kaupunkia	  tuotetaan	  
näissä	  strategioissa.	  Yhdistämme	  Throgmortonin	  (1999)	  idean	  narratiiveista	  kaupunkisuun-‐
nittelun	  välineenä	  Kornbergerin	  ja	  Cleggin	  (2011)	  ajatukseen	  strategiasta	  performatiivisena	  
käytäntönä.	  Tarkastelemme	  millaisia	  toimijapositioita	  teksteissä	  rakennetaan,	  millaisena	  
kaupunki	  näyttäytyy	  ja	  mihin	  teksteillä	  pyritään.	  Kiinnitämme	  huomiomme	  myös	  siihen,	  mil-‐
laiseen	  ja	  kenen	  tuottamaan	  taustatietoon	  tarinat	  pohjautuvat.	  Lisäksi	  olemme	  kiinnostu-‐
neita	  siitä,	  millaisia	  identiteettejä	  paikoille	  tuotetaan	  ja	  millaista	  yleisöä	  strategialla	  kosis-‐
kellaan.	  Tarkastelemamme	  kolme	  paikkakuntaa	  tuovat	  esiin	  hyvin	  erilaisia	  tarinankerronta-‐
tyylejä	  strategiadokumenteissaan.	  
	  

	  
Mitä	  Vuokki	  kertoo	  käyttäjistään?	  
Terhi	  Ainiala	  (terhi.ainiala@helsinki.fi)	  
Hanna	  Lappalainen	  (hanna.lappalainen@helsinki.fi)	  
Samu	  Nyström	  (samu.nystrom@gmail.com)	  
	  

Selvitämme	  monitieteisessä	  tapaustutkimuksessamme,	  millaisia	  mielikuvia	  ja	  merkityksiä	  
liitetään	  itähelsinkiläisen	  Vuosaaren	  kaupunginosan	  saamaan	  slanginimeen	  Vuokki.	  Tarkas-‐
telemme	  kysymystä	  erilaisten	  aineistojen	  avulla.	  Lähtökohtanamme	  ovat	  ryhmähaastatte-‐
lut,	  joissa	  Vuokki	  esiintyy	  sekä	  spontaanissa	  kerronnassa	  että	  ns.	  metalingvistisissä	  jaksois-‐
sa,	  jolloin	  nimien	  käyttö	  itsessään	  on	  huomion	  kohteena.	  Toiseksi	  hyödynnämme	  kahta,	  
vuosina	  2006	  ja	  2015	  tehtyä	  kyselyaineistoa,	  joilla	  on	  selvitetty	  nimien	  käyttöön	  liittyviä	  
mielikuvia.	  Keskeisenä	  taustana	  tutkimuksellemme	  on	  tieto	  alueen	  historiallisesta	  kehityk-‐
sestä	  –	  siitä,	  miten	  maaseutumainen	  alue	  on	  muutamassa	  vuosikymmenessä	  kasvanut	  ur-‐
baaniksi	  keskukseksi.	  	  Lähestymistapamme	  edustaa	  sosiolingvistisesti	  suuntautunutta	  ni-‐
mistöntutkimusta	  eli	  sosio-‐onomastiikkaa,	  ja	  hyödynnämme	  tutkimuksessamme	  erilaisia	  
kieliasennetutkimuksen	  menetelmiä.	  Esitelmässämme	  näytämme,	  miten	  Vuokki-‐nimen	  li-‐
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sääntynyt	  käyttö	  ja	  siihen	  liitetyt	  mielikuvat	  kytkeytyvät	  alueen	  urbaanistumiseen.	  Havain-‐
nollistamme	  myös	  sitä,	  mitä	  monitieteinen	  näkökulma	  voi	  antaa	  kaupunkitutkimukselle.	  

Kirjallisuutta	  
Ainiala,	  Terhi	  &	  Hanna	  Lappalainen	  2010:	  Miten	  Helsingistä	  puhutaan?	  Virittäjä	  114,	  71–
107.	  
Ainiala,	  Terhi	  &	  Hanna	  Lappalainen	  &	  Jani	  Vuolteenaho,	  Jani	  2015:	  ”Vanha”	  ja	  ”uusi”	  kont-‐
rastien	  ilmentäjinä	  ja	  kategorisoinnin	  keinoina.	  Tapaustutkimus	  Helsingin	  vuosaarelaisten	  
nimeämiskäytännöistä.	  Marja-‐Leena	  Sorjonen,	  Anu	  Rouhikoski	  &	  Heini	  Lehtonen	  (toim.):	  
Helsingissä	  puhuttavat	  suomet.	  Kielen	  indeksisyys	  ja	  sosiaaliset	  identiteetit,	  360–402.	  Hel-‐
sinki:	  SKS.	  
	  

Kriisikertomuksia	  kaupungin	  rannasta	  
Vaihtoehtoisia	  maailmoja	  2000-‐luvun	  alun	  kriisiromaaneissa	  ja	  kaupunkisuunnittelussa	  
Lieven	  Ameel,	  yliopistonlehtori,	  LTL,	  Tampereen	  yliopisto	  
lieven.ameel@uta.fi	  	  
	  

Nykyisen	  kaupunkitutkimuksen	  kriisitietoisuus	  on	  2000-‐luvun	  alussa	  saanut	  vastakaikua	  
myös	  fiktionaalisissa	  kertomuksissa	  –	  elokuvista	  kaunokirjallisuuteen	  ja	  maailmanlopun	  ta-‐
rinoista	  epävarmaa	  tulevaisuutta	  kuvaaviin	  romaaneihin	  –	  jotka	  suuntaavat	  yleisön	  huomio-‐
ta	  mahdollisiin	  tulevaisuuksiin	  ja	  vaihtoehtoisiin	  maailmoihin.	  Esitelmäni	  tarkastelee	  kahden	  
kaupungin,	  Helsingin	  ja	  New	  Yorkin,	  rannan	  kertomuksia	  kahdesta	  yhteen	  kietoutuvasta	  nä-‐
kökulmasta.	  Yhtäältä	  käsittelen,	  miten	  fiktionaaliset	  kertomukset	  kehystävät	  urbaanin	  ran-‐
taviivan	  kriisikertomuksia	  esittämällä	  vaihtoehtoisten	  maailmojen	  mahdollisuutta.	  Tarkaste-‐
len	  toisaalta	  miten	  rantaviivasta	  kertovien,	  kilpailevien	  tarinamaailmojen	  läsnäolo	  suunnit-‐
teludokumenteissa	  jäsentää	  kaupunkikehityksen	  kerronnallista	  dynamiikka.	  Aineistoni	  
koostuu	  Helsingin	  lähitulevaisuutta	  kuvaavista	  romaaneista	  (Annika	  Lutherin	  De	  hemlösas	  
stad	  [2011];	  Antti	  Tuomaisen	  Parantaja	  [2012]),	  New	  Yorkia	  riepotelleita	  hirmumyrskyjä	  
esittävistä	  teoksista	  (Ben	  Lernerin	  10:04	  [2014]	  ja	  Nathaniel	  Richin	  Odds	  against	  tomorrow	  
[2013])	  sekä	  ajankohtaisista	  suunnitteludokumenteista	  (esim.	  New	  Yorkin	  Comprehensive	  
Waterfront	  Plan	  [1992,	  2011];	  Helsingin	  yleiskaava).	  Esitelmäni	  ammentaa	  mahdollisten	  
maailmojen	  teoriasta,	  kaupunkikirjallisuuden	  tutkimuksesta	  sekä	  ajankohtaisesta	  ’joustava	  
kaupunki’	  (’resilient	  city’)	  -‐paradigmasta.	  
	  

Lähteet:	  
	  

Helsinki	  2009	  [Helsinki,	  City	  of]:	  From	  City	  to	  City-‐Region.	  City	  of	  Helsinki	  Strategic	  Spatial	  	  
Plan	  (Vol.	  8),	  Helsinki:	  Helsinki	  City	  Planning	  Department	  Publications	  	  
Lerner,	  Ben	  2014:	  10:04.	  New	  York:	  Faber	  &	  Faber.	  
Luther,	  Annika	  2011:	  De	  hemlösas	  stad.	  Helsinki:	  Söderströms.	  
New	  York	  [Department	  of	  City	  Planning]	  1992:	  Comprehensive	  Waterfront	  Plan.	  New	  York:	  	  
Department	  of	  City	  Planning.	  
New	  York	  [Department	  of	  City	  Planning]	  2011:	  Vision	  2020:	  New	  York	  City	  Comprehensive	  	  
Waterfront	  Plan.	  New	  York:	  Department	  of	  City	  Planning.	  
Rich,	  Nathaniel	  2013:	  Odds	  against	  tomorrow.	  New	  York:	  Farrar,	  Straus	  &	  Girox.	  
Tuomainen,	  Antti	  2010:	  Parantaja.	  Helsinki:	  Helsinki-‐kirjat.	  



	  

	  

81	  

Ranskan	  lähiöt	  ja	  lähiökirjallisuus	  –	  mielikuvien	  rakentaminen	  ja	  haastaminen	  	  
Mirka	  Ahonen	  
Turun	  yliopisto	  
	  

Ranskalaisessa	  keskustelussa	  lähiöt	  kuvataan	  usein	  epäpaikkoina,	  jotka	  antropologi	  Marc	  
Augén	  mukaan	  ovat	  paikkoja,	  joilla	  ei	  ole	  omaa	  historiaa,	  identiteettiä	  tai	  kulttuurisia	  arvo-‐
ja.	  Lähiöt	  nähdään	  sosiaalisesti,	  kulttuurisesti	  ja	  taloudellisesti	  syrjäytyneinä	  paikkoina,	  joi-‐
hin	  kasaantuu	  erilaisia	  sosiaalisia	  ongelmia	  kuten	  työttömyyttä,	  väkivaltaa	  ja	  rikollisuutta.	  
Lähiökeskustelut	  kytkeytyvät	  usein	  myös	  maahanmuuttopolitiikkaan	  ja	  sen	  ongelmiin,	  etni-‐
syyteen	  ja	  islamiin.	  	  
	  
Negatiiviset	  ja	  stereotyyppiset	  mielikuvat	  lähiöistä	  ovat	  erityisesti	  median	  luomia,	  mutta	  
myös	  kirjailijat	  ja	  elokuvantekijät	  ovat	  rakentaneet	  niitä.	  1980-‐luvulta	  lähtien	  Ranskassa	  on	  
ilmestynyt	  lukuisia	  nuorten	  siirtolaistaustaisten	  kirjailijoiden	  lähiöön	  sijoittuvia	  romaaneja	  ja	  
elokuvia,	  jotka	  käsittelevät	  lähinnä	  toisen	  ja	  kolmannen	  maahanmuuttajasukupolven	  koke-‐
muksia	  lähiöistä.	  Näiden	  lähiökuvausten	  teemoina	  ovat	  usein	  olleet	  rasismi,	  sosiaalinen	  
epäoikeudenmukaisuus,	  väkivalta	  ja	  köyhyys.	  Vaikka	  tarinat	  ovat	  pitkään	  vahvistaneet	  lähi-‐
öiden	  negatiivista	  kuvaa,	  2000-‐luvulla	  on	  kuitenkin	  myös	  merkkejä	  kertomusten	  monimuo-‐
toistumisesta.	  Ranskalainen	  Faïza	  Guène	  ja	  hänen	  romaaninsa	  Hälläväliä	  huomisella	  (suom.	  
2005,	  ransk.	  Kiffe	  kiffe	  demain,	  2004)	  ovat	  mielenkiintoinen	  esimerkki	  siitä,	  miten	  kirjalli-‐
suus	  voi	  haastaa	  stereotyyppisen	  ja	  negatiivisen	  lähiökuvan	  sekä	  luoda	  uudenlaisia	  tulkinto-‐
ja	  lähiötilasta.	  Guènen	  monimuotoinen	  lähiökuva	  rakentuu	  arkipäivän	  kuvauksista,	  jotka	  
luovat	  lähiölle	  uudenlaista	  identiteettiä.	  Tärkeässä	  osassa	  on	  kertojan	  persoonallinen	  ja	  te-‐
rävä	  ääni,	  joka	  kommentoi	  värikkäästi	  ympäröivää	  lähiöelämää.	  Romaanissa	  erityisesti	  nais-‐
ten	  välinen	  ystävyys	  ja	  tuki	  rakentavat	  positiivista	  lähiökuvaa	  ja	  luovat	  tiettyä	  yhteisöllisyy-‐
den	  tunnetta	  heidän	  välille.	  

	  
SESSIO	  II	  
	  
Kielimaisema	  ja	  kaupunki	  kieliyhteisönä	  
Väinö	  Syrjälä,	  Helsingin	  yliopisto	  
	  

Kielimaiseman	  (engl.	  linguistic	  landscape)	  tutkimus	  on	  suhteellisen	  tuore	  sosiolingvistiikan	  
haara,	  jonka	  tutkimuskohteena	  on	  erityisesti	  urbaanien	  alueiden	  julkisessa	  tilassa	  näkyvä	  
kirjallinen	  kieli.	  Kielimaisema	  heijastaa	  omalta	  osaltaan	  alueensa	  kielitilannetta,	  toisaalta	  
näkyvä	  kielenkäyttö	  vaikuttaa	  alueella	  kulkevien	  mielikuviin	  ja	  asenteisiin	  eri	  kielten	  ase-‐
masta.	  Erilaisia	  kylttejä	  asettamalla	  viralliset	  ja	  kaupalliset	  tahot	  muokkaavat	  kaupunkitilaa	  
ja	  samalla	  esimerkiksi	  nimien	  näkyvyys	  vaikuttaa	  niiden	  käyttöön.	  
	  
Tutkimukseni	  materiaalina	  olen	  käyttänyt	  toisaalta	  kaksikielisten	  kaupunkien,	  Karjaan	  ja	  
Kauniaisten	  kielimaisemasta	  keräämääni	  aineistoa,	  toisaalta	  ko.	  kaupunkien	  asukkaille	  koh-‐
distettua	  kyselyä.	  Tässä	  esityksessä	  erityisen	  mielenkiinnon	  kohteina	  ovat	  kyselyn	  vastaaji-‐
en	  kirjoittamat	  avoimet	  kommentit,	  jotka	  on	  mahdollista	  nähdä	  eräänlaisina	  narratiiveina	  
kaupunkien	  kielitilanteesta.	  Tarkastelen	  esityksessäni	  sitä,	  millainen	  kuva	  kaupungeista	  kie-‐
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liyhteisöinä	  välittyy	  kielenkäyttäjien	  vastauksista,	  sekä	  millaista	  kerrontaa	  kommentit	  edus-‐
tavat.	  
	  
Vastausten	  perusteella	  kielimaiseman	  koostumusta	  ja	  kaupunkien	  kielitilannetta	  tunnetaan	  
verrattain	  hyvin.	  Toisaalta	  on	  myös	  selvää,	  ettei	  kielimaisema	  itsessään	  ole	  ainoa	  mieliku-‐
viin	  vaikuttava	  tekijä.	  Avointen	  kommenttien	  pienestä	  määrästä	  huolimatta	  niistä	  välittyy	  
kuva	  kaupungin	  kielimaiseman	  ja	  koetun	  kieliyhteisön	  suhteesta:	  esimerkiksi	  kielten	  heiken-‐
tynyt	  näkyvyys	  tai	  kielivirheiden	  lisääntyminen	  nostetaan	  esiin	  merkkeinä	  kieliyhteisön	  
muutoksista.	  Vastaavasti	  hyvinkin	  kärjekkäin	  kommentein	  tuodaan	  ilmi,	  mikäli	  koettu	  kieli-‐
maisema	  ja	  vastaajan	  omat	  mielikuvat	  tai	  toiveet	  kaupunkiyhteisöstä	  eivät	  kohtaa.	  Kaupun-‐
gin	  kielimaisemaan	  kiinnitetään	  siis	  huomiota	  ja	  se	  toimii	  myös	  lähtökohtana	  kertomuksille	  
(kielellisistä)	  paikkakokemuksista,	  jotka	  muodostavat	  potentiaalisen	  näkökulman	  laajemmil-‐
lekin	  kaupunkikuvan	  ja	  paikan	  käsitteen	  suhteen	  tarkasteluille.	  

	  
Epäviralliset	  paikannimet	  osana	  kotiseutumuistelua	  
Aleksi	  Jokinen,	  Itä-‐Suomen	  yliopisto	  
aleks@uef.fi	  
	  

Epävirallisia	  paikannimiä	  ja	  niihin	  liittyviä	  tarinoita	  tutkimalla	  voidaan	  tarkastella	  nimistön	  
käyttäjien	  suhtautumista	  kotiseutuunsa.	  Epävirallisen	  paikannimen	  saavat	  vain	  sellaiset	  pai-‐
kat,	  jotka	  ovat	  kokijalleen	  jollakin	  tavalla	  merkityksellisiä.	  Tällaisen	  nimistön	  käyttö	  on	  omi-‐
naista	  erityisesti	  nuorille,	  joten	  aikuistenkin	  käyttämä	  epävirallinen	  nimistö	  liittyy	  usein	  ni-‐
meäjien	  nuoruuden	  ympäristöihin,	  joihin	  liitetään	  helposti	  nostalgisia	  muistoja.	  Vaikka	  nä-‐
mä	  nimet	  eivät	  enää	  olisikaan	  aktiivisessa	  käytössä,	  ne	  tunnistetaan	  helposti	  ja	  niillä	  luo-‐
daan	  yhteenkuuluvuuden	  tunnetta	  ja	  yhteistä	  historiaa	  muiden	  nimet	  tunnistavien	  kanssa.	  
	  
Esitelmässäni	  tarkastelen	  yhteisöpalvelu	  Facebookin	  Lappeenranta-‐aiheisissa	  ryhmissä	  käy-‐
tyjä	  Lappeenrannan	  paikannimistöön	  ja	  paikkoihin	  liittyviä	  keskusteluja.	  Aiheista	  käydyt	  
viestiketjut	  syntyvät	  pääasiassa	  ryhmään	  lähetettyjen	  valokuvien	  tai	  keskusteluissa	  esiinty-‐
vien	  paikkojen	  ja	  niiden	  nimien	  ympärille	  muodostuvasta	  	  kommentoinnista.	  Tyypillistä	  näil-‐
le	  ketjuille	  on	  se,	  että	  kommentoijien	  näkökulma	  aiheeseen	  on	  usein	  nostalginen.	  Samoin	  
ominaista	  on	  se,	  että	  erityisesti	  Lappeenranta-‐aiheisiin	  valokuviin	  liittyvissä	  keskusteluissa	  
nousee	  esille	  kotiseuturakkaus	  ja	  ylpeys	  kotikaupungista.	  	  
	  
Kokemus	  omasta	  asuinympäristöstä	  määrittyy	  paljolti	  paikkojen	  ja	  niihin	  liittyvien	  muistojen	  
perusteella.	  Rakennetulle	  ympäristölle	  on	  ominaista	  paikkojen	  ja	  tilojen	  nopea	  muuttumi-‐
nen.	  Tämän	  takia	  paikannimien	  voidaankin	  sanoa	  olevan	  linkki	  paikkojen	  ja	  muistojen	  välil-‐
lä:	  vaikka	  paikkaa	  ei	  varsinaisesti	  enää	  olisikaan,	  sen	  nimi	  ja	  nimen	  myötä	  siihen	  liittyvät	  
muistot	  säilyvät.	  Näitä	  tarkastelemalla	  saadaan	  tietoa	  siitä,	  miten	  kotiseutua	  merkityksellis-‐
tetään.	  
	  
Esitelmän	  aihe	  liittyy	  Itä-‐Suomen	  yliopiston	  suomen	  kielen	  oppiaineeseen	  valmisteilla	  ole-‐
vaan	  epäviralliseen	  paikannimistöön	  liittyvään	  väitöskirjatutkimukseen.	  
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Arjen	  reitit	  rytmisen	  kaupunkikuvan	  rakentajina	  	  
Jani	  Tartia,	  HM,	  jatko-‐opiskelija	  Arkkitehtuurin	  laitos,	  Tampereen	  teknillinen	  yliopisto	  	  
	  

Julkisessa	  kaupunkitilassa	  kohtaavat	  monimuotoiset	  liikeradat,	  ajallisuudet,	  tapahtumat	  ja	  
vuorovaikutustilanteet,	  muodostaen	  merkitysten,	  käytänteiden	  ja	  toimijuuksien	  moniulot-‐
teisen	  vyyhdin.	  Tässä	  esityksessä	  lähestytään	  julkista	  kaupunkitilaa	  arjen	  kävely-‐	  ja	  ajoreitti-‐
en	  näkökulmasta:	  millaisena	  kaupunkitilan	  kokemus	  näyttäytyy	  jokapäiväisen	  rutiininomai-‐
sen	  liikkumisen	  kontekstissa?	  	  
	  
Tutkimusaineisto	  koostuu	  ihmisten	  arkisilla	  kävely-‐	  ja	  ajoreiteillä	  toteutetuista	  haastatte-‐
luista	  ja	  niihin	  liittyvistä	  kuvamateriaaleista.	  Aineistoa	  on	  lähestytty	  lefebvreläisen	  rytmi-‐
analyysin	  (Lefebvre,	  1992/2013)	  avulla:	  kaupunkikuva	  piirtyy	  liikkeessä	  hetkien,	  taukojen,	  
toistojen	  ja	  rutiinien	  –	  rytmien	  –	  muodostamana	  prosessimaisena	  kokonaisuutena,	  tietyn	  
kehollisen	  kontekstin	  ja	  rutiinin	  –	  arjen	  reitin	  –	  yhteen	  sitomana.	  Arjen	  reitti	  muodostuu	  
kaupunkitilassa	  liikkeen	  paikaksi:	  merkityksellisten	  paikkojen	  välillä	  siirtymisen	  sijaan	  arjen	  
reitti	  on	  ymmärrettävissä	  merkitykselliseksi	  –	  tietyn	  kehollisen	  kontekstin	  määrittämäksi	  –	  
paikaksi	  itsessään.	  	  
	  
Kaupunginkokoisten	  suurten	  tarinoiden	  sijaan	  haastatteluista	  muodostuu	  joukko	  pienempiä	  
kertomuksia	  kaupunkiympäristön	  arjesta,	  jonka	  vaarana	  on	  usein	  jäädä	  tarkemman	  analyyt-‐
tisen	  huomion	  ulkopuolelle.	  Näiden	  kertomuksien	  kautta	  on	  kuitenkin	  mahdollista	  lähestyä	  
julkista	  kaupunkitilaa	  elettynä	  ja	  koettuna	  ympäristönä	  ja	  ymmärtää	  kaupunkitilaa	  rutiinin	  
ja	  tapojen	  muodostamana	  sosiaalisen	  ja	  materiaalisen	  vuorovaikutuksen	  tapahtumapaikka-‐
na.	  	  
	  

Lähteet:	  	  
	  

Lefebvre,	  H.	  1992/2013.	  Rhythmanalysis:	  Space,	  Time	  and	  Everyday	  Life.	  Käännös	  S.	  Elden	  
ja	  G.	  Moore.	  Lontoo:	  Bloomsbury.	  

	  
Senaatintorin	  tarina	  
Heikki	  Paunonen	  
	  

Helsingin	  Senaatintori	  on	  koko	  Suomen	  paraatipaikka,	  jolla	  on	  järjestetty	  milloin	  näyttäviä	  
paraateja,	  milloin	  kiihkeitä	  mielenosoituksia.	  Vuosikymmenten	  aikana	  se	  on	  tullut	  tutuksi	  
kaikille	  suomalaisille,	  ja	  nykyisin	  siellä	  parveilevat	  turistit.	  
	  
Tiedämme	  hyvin,	  että	  Senaatintoria	  ympäröivät	  empirerakennukset	  ovat	  alkuaan	  saksalais-‐
syntyisen	  arkkitehdin	  Carl	  Ludvig	  Engelin	  käsialaa,	  mutta	  paljon	  muuta	  emme	  yleensä	  Hel-‐
singin	  kuvatuimmista	  rakennuksista	  tiedäkään.	  Senaatintori	  ja	  sitä	  ympäröivät	  monumen-‐
taalirakennukset	  ovat	  kuitenkin	  näkyvin	  osa	  tsaarinvallan	  aikaisesta	  venäläisestä	  Helsingis-‐
tä.	  
	  
Alkuaan	  Senaatintori	  oli	  pienen	  ruotsinkielisen	  rannikkokaupungin	  Suurtori,	  jolla	  oli	  Ulrika	  
Eleonoran	  kirkko.	  Kun	  Suomi	  liitettiin	  Haminan	  rauhassa	  1809	  Venäjään	  omat	  lakinsa	  säilyt-‐
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täneenä	  suuriruhtinaskuntana,	  alkoi	  armoton	  lobbaus	  pääkaupungin	  siirtämiseksi	  Turusta	  
Helsinkiin.	  Suomen	  johtavat	  hallintomiehet	  saivat	  Aleksanteri	  I:n	  hankkeen	  taakse,	  ja	  8.	  
huhtikuuta	  1812	  keisari	  allekirjoitti	  asiaa	  koskevan	  käskykirjeen.	  
	  
Uudelle	  pääkaupungille	  oli	  luotava	  myös	  sen	  mukaiset	  uudet	  puitteet.	  Koko	  kaupungin	  kes-‐
kusta	  oli	  suunniteltava	  uudelleen.	  Helsinki	  oli	  palanut	  pahoin	  marraskuussa	  1808,	  ja	  kau-‐
pungin	  jälleenrakentamista	  oli	  suunniteltu	  jo	  vuodesta	  1810	  lähtien,	  mutta	  nyt	  nämä	  kaikki	  
suunnitelmat	  menivät	  uusiksi.	  
	  
Vuonna	  1812	  Helsingissä	  oli	  noin	  4	  500	  asukasta,	  kun	  Turun	  asukasluku	  oli	  yli	  10	  000.	  Hel-‐
singin	  nousu	  pääkaupungiksi	  ja	  sen	  asema	  Suomen	  suurimpana	  kaupunkina	  symboloituu	  
juuri	  Senaatintoriin	  ja	  sitä	  ympäröiviin	  rakennuksiin.	  Senaatintorin	  tarina	  on	  suuri	  kertomus	  
venäläisestä	  Helsingistä,	  samalla	  kun	  siinä	  kiteytyy	  monia	  Suomen	  historian	  huippuhetkiä.	  

	  
	  
”Se	  on	  kai	  sitä	  nostalgiaa,	  enhän	  haluaisi	  estää	  kehitystä.”	  Kaupunkimuistot	  kan-‐
nanottoina	  
Pia	  Olsson	  
	  

”Kirjoita	  sinäkin	  Helsingin	  kaupungin	  historiaa”,	  kehotettiin	  helsinkiläisiä	  1990-‐luvun	  loppu-‐
puolella	  laadituissa	  neljässä	  kyselyssä.	  Kaupunkilaisten	  kuvauksia	  ja	  kertomuksia	  haluttiin	  
koota	  kaupungin	  historian	  laatimiseen.	  Tavoitteena	  oli	  nostaa	  esille	  asukkaiden	  näkökulma	  
Helsinkiin	  kunnallisen	  päätöksenteon	  ja	  julkisen	  historian	  rinnalle.	  Kyselyyn	  vastaajat	  eivät	  
kuitenkaan	  tyytyneet	  kirjoittamaan	  vain	  historiaa	  vaan	  ottivat	  omien	  kokemustensa	  ja	  
omaan	  ympäristöönsä	  liittyvien	  tarinoiden	  kautta	  kantaa	  myös	  siihen,	  minkälainen	  kaupun-‐
ki	  vastasi	  heidän	  odotuksiaan.	  
	  
Tarkastelen	  esityksessäni	  niitä	  eri	  viestejä,	  joita	  vastauksissa	  on	  luettavissa	  kannanottoina	  
hyväksi	  koetun	  kaupunkiympäristön	  puolesta.	  Analysoin,	  mitkä	  teemat	  ovat	  nousseet	  kes-‐
keisiksi	  kommentoinnin	  kohteiksi	  ja	  miten	  omia	  näkemyksiä	  kirjoituksissa	  on	  perusteltu.	  
Pohdin	  myös	  kyselyaineistoa	  vaikuttamisen	  kanavana:	  yhtäältä	  osallistujien	  siihen	  mahdolli-‐
sesti	  kohdistamia	  odotuksia	  ja	  toisaalta	  menetelmän	  tarjoamia	  mahdollisuuksia	  toimijuu-‐
delle.	  	  
	  

	  

	  

	  

	  


