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Asuinalueen luovuuden rakenteellisia tekijöitä tunnistamassa 

Luovat kaupunginosat on teemana ollut esillä 1990-luvun lopulta alkaen. Aiheesta on keskusteltu 1990-

luvulla muun muassa Helsingin kulttuurikeskuksen Suburbs up -seminaarisarjassa. Aihe kytkeytyi tietenkin 

keskusteluun luovista kaupungeista (vrt. Peter Hallin kirja Cities in Civilization). Huippunsa keskustelu 

saavutti Helsingin kulttuuripääkaupunkivuonna 2000, jonka jälkeen 1990-luvun teknologiahuumaan 

kytkeytynyt innovaatiopuhe alkoi syrjäyttää keskustelua asuinalueiden luovuudesta (ks. Kvartti 2/2001). 

Internetin kehitys 1990-luvun puolesta välistä lähtien ja 2000-luvun loppupuolelta alkaen sosiaaliset mediat 

ovat kiihdyttäneet alueiden omaehtoista kehitystä ja kehittäjäverkostojen kehkeytymistä sekä edistäneet 

”aktivismin” kehittymistä ja toimintamahdollisuuksia. Aktivismikeskustelu on myös vaikuttanut osallisuuden 

ja demokratian sisällön määrittelyyn.  

Helsingissä luoviksi tunnistettuja asuinalueita ovat aakkosjärjestyksessä ainakin Arabianranta, Herttoniemi, 

Kallio, Kontula, Kumpula, Käpylä, Maunula, Pihlajamäki ja Roihuvuori. Kriteerinä yllä olevien luovien 

kaupunginosien valinnassa on ollut, että alueet ovat pystyneet tuottamaan jotakin uutta kuten tapahtumia, 

musiikkia tai uuden teknologian soveltamiseen liittyviä sosiaalisia innovaatioita sekä luovalla tavalla 

ratkaisemaan ongelmia. 

 

Uusi toiminta syntyy mikrotason toimijoiden (asukasaktiivit, yhdistykset, taloyhtiöt, bändit jne.) työn 

tuloksena. Esitelmän on tavoitteena hahmottaa asuinalueisiin liittyviä tekijöitä, jotka helpottavat 

toimijoiden yhteistoimintaa ja organisoitumista uuden luomisessa. Tällaisia asioita ovat muun muassa 

alueen kommunikaatio, vuorovaikutus ja verkostot sekä osaaminen talouden, tiedon ja prosessien 

hallinnassa. Tärkeitä selittäviä tekijöitä ovat myös kehittämistoimintaan liittyvät arvot ja uskomukset.  

Keskeisenä päämääränä rakenteellisen luovuuden ymmärtämisessä on käydä lävitse todellisia prosesseja ja 

tunnistaa niissä uuden syntymistä edistävät tekijät sekä eri toimijoiden roolitusta ja osaamista. Luovuuden 

kasvulle ja uuden syntymiselle edellytyksenä on alueen sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus. 

Kaupunginosien luovuuden teeman pohdiskelu on taas syytä nostaa esille innovaatiopuheen rinnalle ja 

ilmiön konkretisoimiseksi ryhtyä tarkemmin analysoimaan toteutuneita prosesseja. Kaupunki ja 

viranomaiset eivät voi ulkoapäin synnyttää kaupunginosien luovuutta, mutta kaupunki voi tukea 

kehkeytymisprosesseja. Mihin suuntaan kaupungin sekä asukkaiden muiden toimijoiden roolijakoa tulisi 

kehittää, jotta lopputulos olisi mahdollisimman hyvä kaikkien kannalta? Luovuuskeskustelu kytkeytyy myös 

ajankohtaiseen osallisuusteemaan ja osallisuudesta syntyvien hyötyjen tunnistamiseen. 
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