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MIKSI?



Muuttuvat valtarakenteet

• Y. Bar-Yam, Complexity rising: From human beings to human 
civilization, a complexity profile, Encyclopedia of Life Support 
Systems (EOLSS UNESCO Publishers, Oxford, UK, 2002)

http://www.necsi.edu/projects/yaneer/Civilization.html
http://www.eolss.net/


Kaupunginosat fokuksessa

• Kuva: http://www.ukcco.org/programs/beyondtheblue/

http://www.ukcco.org/programs/beyondtheblue/


MITÄ?



https://www.helsinkismart.fi

https://www.helsinkismart.fi/
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Kaupunginosat innovaatioalustoina

Kommunikaatio- ja 
verkottumisalusta

Julkinen sektori
(Kunta, valtio, 
Tekes, Sitra…): 
taloudellinen ja 
sosiaalinen intressi

Yliopistot ja 
tutkimuslaitokset: 
tutkimusintressi

Ulkopuoliset yritykset: 
tuotekehitys- ja kaupallistamisintressi

Alueen asukkaat, 
järjestöt, yritykset, 

oppilaitokset, taloyhtiöt, 
verkostot…



”Kolme kekseliästä”

Kekseliäät 
valittu 3.3.
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3 Kekseliästä kaupunginosaa

• Herttoniemenranta Asukkaita : 9 051
Työpaikkoja : 2 605
Väestötiheys : 9 142 as./km²
Yli 65-vuotaiata : 12 %
Alle 20-vuotaita : 22,5 %
Työttömiä : 12,3 %

• Maunula Asukkaita : 9 001
Työpaikkoja : 6 482
Väestötiheys : 2 195 as./km²
Yli 65-vuotaiata : 21,7 %
Alle 20-vuotaita : 17,8 %
Työttömiä : 15,1 %

• Suutarila Asukkaita : 11 226
Työpaikkoja : 2 312
Väestötiheys : 2 718 as./km²
Yli 65-vuotaiata : 16,9 %
Alle 20-vuotaita : 24 %
Työttömiä : 9,6 %





Tutkimus & kehitys

Tutkimus Pilottialueiden toimintaa on tutkittu havainnoimalla, kyselyillä, 
haastatteluilla, seurantalomakkeilla ja työpajamuotoisesti. 
Lähestyminen on ollut toimintatutkimuksen kaltaista, 
eksploratiivista ja kvalitatiivista. Tulokset perustuvat kerätyn 
aineiston asiantuntijaperustaiseen analysointiin. 

Kehitys Kekseliäitä kaupunginosia on autettu räätälöidyin tukitoimin, 
fasilitoinneilla, viestinnällä, verkottamisella, neuvonannoilla, 
kannustuksella, reflektoinnilla, neuvotteluilla, 
vertaisoppimistapahtumalla, henk.koht. tapaamisilla. Omistajuus 
on tarkasti haluttu pitää hankeaktiiveilla.





KEKSELIÄS 
KAUPUNGINOSA?





Itsearviointityökalu ja ideapakki 
kaupunginosien kehittäjille

http://helka.net/helka/palvelut/vinkkejayhdistystoimintaan/tarkistuslista-kaupunginosan-kehittamiseksi

http://helka.net/helka/palvelut/vinkkejayhdistystoimintaan/tarkistuslista-kaupunginosan-kehittamiseksi


Aluekehittämisen työkalu



PAIKALLISTUNTEMUS: Kehitysaskeleita parempaan kaupunkiin!

- Alueellisen datan avaaminen ja koostaminen paikalliskehittäjien käyttöön.

- Uusien paikalliskehittämisen tarpeita kuvaavien indikaattorien kehittäminen.

- Kehittämistoimenpiteiden ja resurssien ohjaaminen paikallisiin tarpeisiin.

- Toimijaverkoston kartoitukset

MAHDOLLISUUDET: Kehitysaskeleita parempaan kaupunkiin!

- Suunnitteluprosessien selkeyttäminen ja johdonmukaistaminen

- Suunnittelun ja toteutuksen välisen aikajänteen lyhentäminen

- Yhden luukun palvelumalli

- Yhteistyöhakuinen ja resursoitu vastaanottokyky paikalliskehittäjien aloitteille

KOMMUNIKAATIORAKENNE: Kehitysaskeleita parempaan kaupunkiin!

- Kohtaamispaikkojen ja -tilojen tarjoamista / mahdollistamista

- Asiantuntija-apua ja osallistumista aluekehittämisen tilaisuuksiin

- Jo kaavoitusvaiheessa yhteisöllisyyden/kohtauspaikkojen suunnittelua

- Käynnistysapua/-resursseja uusille alueille

- Tutkimusta toimivista kommunikaatiorakenteista

RATKAISUT: Kehitysaskeleita parempaan kaupunkiin!

- Ratkaisujen ideointiin ja toteutukseen kannustavat rakenteet

- Top-down kaupungin haasteisiin asetettuja ideakilpailuita ja osallistavaa

budjetointia

- Hankerahoitusta kaupunginosan kehityshaasteita ratkaiseville projekteille

- Fasilitointipalveluita vaativampiin prosesseihin

TOTEUTUS: Kehitysaskeleita parempaan kaupunkiin!

- Hyvien ideoiden toteutuksen resursointia (tilat, laitteet, rahoitus)

- Lupaprosessien helpottaminen ja selkeämmät vastuualueet/-henkilöt tai 

vastuunjakoprosessit

- Sääntöjen ja rakenteiden osittainen uusiminen tavoitteena 

paikallislähtöisten kehitysideoiden toteutuksen mahdollistaminen

- Koulutuspaketteja / tukea hyvien ideoiden toteuttamiseen joko 

vapaaehtoisprosessina tai yrittäjyytenä

- Mahdollistavan voittoa tavoittelemattoman 

sparraus/välittäjäorganisaation resursointi

Kehitysaskeleita…





Kommunikaatio- ja

Julkinen sektori
(Kunta, valtio, 
Tekes, Sitra…): 
taloudellinen ja 
sosiaalinen intressi

Yliopistot ja 
tutkimuslaitokset: 
tutkimusintressi

Ulkopuoliset yritykset: 
tuotekehitys- ja kaupallistamisintressi

Alueen asukkaat, 
järjestöt, yritykset, 

oppilaitokset, taloyhtiöt, 
verkostot…

Rakentava vuorovaikutus?



Kommunikaatio- ja

Roolit ja intressit?

Eri tahojen intressit näkyväksi tekevä ja 
ratkaisukeskeisesti yhteistyötä rakentava 

vuorovaikutus. 

Alueen asukkaat

Järjestöt

Yritykset

Oppilaitokset

Taloyhtiöt

Verkostot



Ikärakenne? Asukastiheys?

Palvelujen puute? Työttömyys?

Koulutustaso?Asuntojen hinnat?

Rakenteelliset tekijät?



KIITOS! Christian.sannemann@gmail.com

Kuva: http://www.innovationlabs.org.uk/


