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Kaupunginosat luovien ratkaisujen ja yhteiskehittämisen alustana 

Kyky luoda uusi tai paranneltuja ratkaisuja kaupunkeja ja kaupunginosia kohtaaviin haasteisiin on 

edellytys yhteiskunnallisiin muutoksiin sopeutumiselle ja kestävälle kehitykselle. Paikalliset 

kehittämisen teemat voivat olla moninaisia: ikääntyminen, maahanmuutto, osallisuus, 

paikallistalous, segregaation ehkäisy, palvelutarjonta, yhteisöllisyys jne. Mutta mikä rooli näiden 

asioiden ratkaisemisessa on kaupungilla ja mikä kansalaisilla? Entä muut toimijat? Kenellä on vastuu 

ja mahdollisuus osallistua yhteisen ympäristön kehittämiseen ja missä roolissa? 

Kaupunkisuunnittelu ja laajemminkin kaupunkilaisten arjen hyvinvointiin vaikuttavat prosessit ovat 

perinteisesti ”ylhäältä alaspäin” toteutettuja. Kaavoitus, aluesuunnitelmat, liikennesuunnittelu, 

toteutussuunnitelmat, palvelurakenne, julkisten tilojen suunnittelu ja yksityisen sektorin toiminta 

jättävät asukkaille 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? Voisivatko 

kaupunginosat toimia luovuuden moottoreina, luoden pohjaa aidosti käyttäjälähtöiselle ja 

osallistaville ratkaisuille? Entä mitä osaamista ja millainen toimintarakenne alueella pitäisi olla, jotta 

tämä olisi mahdollista? 

Helka ry:n toteuttamassa Kehittämisverkostoista Innovaatioalustoiksi (KEVEIN) -hankkeessa (01-

09/2016) tutkittiin kaupunginosien tai niiden muodostamien yhteenliittymien kehittämisverkostoja 

ja pyrittiin tukemaan heitä yhtäältä paikallisesti koetun ongelman innovatiivisessa ratkaisemisessa 

ja toisaalta kehittymisessä kohti pitkäjänteisesti alueen ongelmia ratkovaa innovaatioalustaa. 

Innovaatioalustalla tarkoitetaan tässä yhteydessä kekseliästä kaupunginosaa, jonka verkostot 

kykenevät uusien ratkaisujen synnyttämiseen. Prosessin aikana hahmoteltiin kekseliään 

kaupunginosan kriteeristö ja luotiin sekä itsearviointityökalu että aluekehittämisen web-pohjainen 

työkalu kaupunginosien tueksi. 

Tule kuulemaan mitä edellytyksiä kaupunginosalla ja niiden toimijaverkostoilla tulisi olla, jotta ne 

kykenisivät tuottamaan uusia ratkaisuja paikallisiin haasteisiin. Hankkeessa tehtiin myös alustavaa 

kartoitusta siitä, miten kaupunkiorganisaatio voisi tukea luovaa paikalliskehittämistä. Tulokset 

tekevät näkyväksi luovan kaupunginosan osa-alueita ja voivat toimia tavoitteellisena viitekehyksenä 

alueiden pitkäjänteiselle kehittämiselle. Tulokset nostavat esiin myös ajatuksen siitä, voisiko 

luovuuden ja ratkaisukeskeisyyden ympärille muotoilla alueellisen toimintarakenteen, joka 

täydentäisi edustuksellisen demokratian puutteita. Olisiko kaupunkien seuraava voitokas askel 

kehittää alueellisia osallistumis- ja vaikuttamisrakenteita, jotka mahdollistavat paikallisten tarpeiden 

näkyväksi tekemisen, eri sektorien (yksityinen, julkinen, kolmas ja neljäs) osallistumisen ja 

vuorovaikutuksen sekä uusien ratkaisujen tuottamisen toimijarajat rikkovissa ja kunkin tahon 

intressejä palvelevissa yhteistyöverkostoissa? Alueellisen osallisuuden ja vaikuttamisen 

jäsentäminen tästä näkökulmasta tarjoaa uniikin mahdollisuuden luoda demokraattisempaa, 

luovuutta ja hyvinvointia edistävää kestävää tulevaisuutta. 

 


