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ABSTRAKTIT

Urban acupuncture - alternative urban planning tool

Malgorzata Joachimiak
School of Architecture, Tampere University of Technology

Urban planning is an extremely complex decision-making process which by its nature requires long time
frames. In face of rapid global urbanisation, social transformations and current financial crisis, there is a
need for focusing on alternative urban planning tools development.

Urban acupuncture is a method for regeneration of the urban environment through small- scale multiple
low-cost interventions. These interventions create a direct improvement in the closest surroundings, but at
the same time, because they are part of a broader strategy, they contribute to a large-scale benefit for the
city. Urban acupuncture method provides an open field of operation for all kinds of parties involved in
increasing the quality of the city. Some of urban acupuncture projects are coordinated by local authorities
working with a clear top-down strategy, other are initiated and realized by citizens, finally there are also
projects which are based on hybrid strategy - collaboration between actors involved in urban regeneration
process.

Urban acupuncture does not compete with the traditional urban planning discipline but the flexibility of
this method obviously extends its possibilities.

In my presentation I would like to show:

1. conceptual framework of urban acupuncture

2. background

3. examples of urban acupuncture projects based on: a) top-down strategy b) bottom-up strategy c) hybrid
strategy

Spontaanin kaupunkikehityksen ja suunnitelmallisuuden suhteesta, tapaus Lyon ja
SCOT 2030

Kaisu Kuusela

Tämä on dokumentti Lyonin seudulla laaditusta maankäytön suunnitelmasta, joka pyrkii edistämään
kaupunkia, jossa toteutuu “yhdessä eläminen”. Lyonissa lähdettiin laatimaan seudullista suunnitelmaa
tilanteessa, jossa yksilöllistymisen kehitys oli johtanut sosiaalisen eriarvoistumisen voimistumiseen. Vaateet
kaupunkikehityksen ja sen suunnittelun ihmislähtöisyydestä ja humaaniudesta sekä elinympäristön
laadullistamisesta olivat voimistuneet.

SCOT 2030 on pitkän tähtäimen ohjelma. Se toteuttaa vuonna 2000 Ranskassa voimaan tullutta lakia
“solidaarisuudesta ja kaupunkimaisten alueiden uusiutumisesta”, meillä MRL. Suunnittelutyön alussa
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Lyonissa todettiin jokaisen oikeus kaupunkiin ja asetettiin tavoitteeksi seudun nostaminen suurten
eurooppalaisten metropolien joukkoon. SCOT 2030 on hyväksytty vuonna 2010.

Suunnitelmassa hyväksytään, että jo rakennetussa ympäristössä kaikkeen ei voi vaikuttaa. Strategiaksi on
valittu ohjelmallisuus ja prosessuaalisuus. Tavoitteet toteutetaan neljällä ohjelmalla eri elämän osa-alueilta:
talouden kehitys, asumisen olosuhteiden kehittäminen, luonnonympäristö kasvun tekijänä sekä tilallinen
solidaarisuus. Näiden osaprojektien on ajateltu täydentävän toisiaan ja vaikuttavan talouden ja
demokratian kehitystä tukevasti. Kehittämisen kohteiksi valitut teemat viedään tilaan pitkän ajan kuluessa
pienempinä projekteina. Suunnitelmaa ei ole sidottu tarkkoihin aikatauluihin ja tilalle on asetettu lähinnä
laadullisia tavoitteita. Jo lähtökohtaisesti hyväksytään kaupungin omalakisuus ja kehityksen muuttuvat
suunnat (Ascher, L âge des métapoles, 2009).

Projektin lisäksi suunnitteluprosessi on mielenkiintoinen. Suunnittelualueita koskevia valintoja ei ole tehty
toimijoiden päiden yläpuolella vaan he itse saivat olla määrittämässä tavoitteiden mukaisia hankkeita
toimintaympäristöönsä. Lopputulos sisältää yleistason suunnitelmaksi erityisen paljon rikasta
ohjelmallisuutta toivotunlaisen toiminnallisuuden generoimiseksi ympäristöön.

Asiasanoja: subsidiariteetti, suunnitelman ohjelmallisuus, suunnittelulainsäädäntö, Francois Ascher

Esteet ja mahdollisuudet urbaanille kivijalkakaupalle: tapaustutkimuskohteena Lahti

Ilona Akkila
YTK-ryhmä, Aalto-yliopisto

Pienimuotoinen kadunvarsiyrittäminen on jo kauan nähty paikallisen identiteetin sekä sosiaalisen ja
kulttuurisen pääoman ylläpitäjänä. Urbaanista keskustasta, jossa kivijalkakauppa näyttelee olennaista osaa,
on myös muodostunut yksi kaupungin kilpailuvaltti kaupunkien välisessä kilpailussa.

Urbaanin ympäristön ja kaupallisen tarjonnan monipuolistamisen tavoite nähdään selkeästi monen
suomalaisen kaupungin, kuten myös Lahden, strategioissa ja yleiskaavassa. Kivijalkakauppa tuo keskustalle
välttämätöntä ihmisvirtaa, monimuotoisuutta sekä elämyksiä. Tekeillä oleva artikkeli urbaaneista
kadunvarsiliikkeistä käsittelee kivijalkakaupan edellytyksiä ja esteitä. Tapaustutkimus, jolle artikkeli
pohjautuu, rajattiin koskemaan Lahden kaupungin keskustaa. Tutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa
katutason pienyrittämiseen liittyviä ongelmakohtia sekä löytää toimivia käytäntöjä kivijalkakaupan
edistämiseen. Esteitä ja mahdollisuuksia tutkittiin haastattelemalla yrittäjiä ja keskustakehittämisen parissa
työskenteleviä henkilöitä. Lisäksi keskustaympäristöä analysoitiin tilana paikan päällä valokuvaten.
Analyysiä tukemassa olivat myös aiemmat raportit ja alan tieteellinen kirjallisuus.

Lahden ydinkeskustan reunoilla on eläväistä kivijalkakauppaa, mutta keskustan rakenne on kaupan
kannalta epäedullinen: se ei muodosta selkeää urbaania kokonaisuutta ja kaupallinen tila on katkonainen.
Tutkimustulokset todistavat, että kivijalkakaupan edistämiselle ja säilymiselle tärkeitä edellytyksiä ovat
keskustan fyysisen ympäristön dynamiikan ymmärtäminen, keskustakehittämisen yhteistyön tila sekä
keskustaympäristöön liittyvä asenneilmasto.

Avainsanat: kivijalkakauppa, urbaani, paikallinen yhteistyö, katutaso
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Parametrinen tilastollinen malli kaupunkiympäristön laadun arvioinnin apuna

Tuomo Joensuu
Arkkitehtuurin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Yksilön valinnat ohjaavat vahvasti toimintojen sijoittumista ja näin ollen liikkumistarvetta kaupungeissa,
aiheuttaen yllättäviä vaikutuksia niin ekologisesti kuin kaupunkiympäristön laadun suhteen seudullisella
tasolla. Esimerkiksi toimintojen sekoittumisasteella on vaikutusta matkalukuun, ja sitä tietoisesti tukeva
suunnittelu voisi mahdollistaa vähemmän liikkumista vaativan ja tämän myötä vähähiilisemmän
elämäntavan. Tällaisista seikoista nousevalla kaupunkiympäristön laadulla on suuri vaikutus alueiden
arvoon niin taloudellisesti kuin koetun laadun mittareilla, mutta monen muuttujan yhteispelistä koituvaa
dynamiikkaa on vaikea tarkastella pelkän perinteisten tila-analyysien avulla. Tarvitsemme keinoja, joilla
voidaan tutkia toimijoiden erilaisista sijoittumislogiikoista koituvia kaupunkitilallisia konfiguraatioita, sekä
mittareita näiden luokitteluun kaupunkitilan laadun arvioimiseksi.

Esittelen parametrisen tilastollisen mallin, jonka avulla voidaan tarkastella toimijoiden liikenteellisesti
optimaalisia sijoittumisen vaihtoehtoja toisiinsa nähden ja näistä nousevia semanttisia spatiaalisia
järjestyksiä. Tämä monimuuttujaoptimoitu malli tuottaa voimaohjatun graafin, jossa noodien määrä ja koko
perustuu rakennustilastoon. Toimintojen välinen vetovoima lasketaan eri rakennustyyppien välillä
empiirisesti havaitun matkaluvun perusteella. Tutkimuksen toisessa vaiheessa tarkastelen näitä lopputiloja
kaupunkityyppien mittaristolla, sekä arvioin niiden vaikutuksia alueiden taloudelliseen ja subjektiiviseen
arvostukseen eri toimijoiden näkökulmasta.

Kaupunkiympäristön magneettinen tutkimus ilmanlaadun kartoituksen ja seurannan
kannalta – esimerkkitapauksina Harjavalta ja Turku

Hanna Salo
Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto

Suomen ensimmäiset magneettiset biomonitoroinnit on tehty Harjavallassa ja Turussa. Tuloksissa nousivat
esille pahiten kuormittuneet alueet ja kasvillisuuden merkitys ilman epäpuhtauksien leviämiseen.
Tutkimustuloksia voidaan käyttää kaupunkisuunnittelussa paremman ja laadullisemman
kaupunkirakenteen kehittämisessä esimerkiksi viherrakentamisen muodossa. Viheralueilla on sosiaalisia,
taloudellisia, terveydellisiä ja ympäristöllisiä hyötyjä. Ne myös luovat viihtyisää ja laadukasta kaupunkitilaa
edistäen samalla luonnon monimuotoisuutta, kestävää kehitystä ja lopulta myös kaupungin imagoa.
Antropogeeniset prosessit, erityisesti teollisuus ja liikenne, ovat urbaanien ilmansaasteiden merkittävimpiä
lähteitä. Kaupunkien luonne ihmisten, toimintojen ja aktiviteettien keskittyminä aiheuttaa sen, että
kaupunkialueilla sekä tuotetaan suuria saastemääriä että altistutaan niiden vaikutuksille. Varsinkin liikenne
koetaan merkittäväksi ilman epäpuhtauksien lähteeksi kaupungeissa, koska urbanisaatioaste ja
ajoneuvojen määrä kasvaa jatkuvasti.

Ilmanlaadun mittausasemat analysoivat mm. rikki- ja typpidioksidin sekä hiukkasmassan pitoisuudet
reaaliaikaisesti ja automaattisesti, mutta raskasmetallimittaukset tehdään myöhemmin laboratoriossa.
Kaupungeissa yleensä vain muutama mittausasema edustaa laajojakin alueita. Mittausasemien antama
tieto on siis temporaalisesti tarkkaa, mutta spatiaalisesti rajattua.
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Magneettinen biomonitorointi on noussut viime vuosien aikana varteenotettavaksi vaihtoehdoksi
ilmanlaadun seurantaan. Magneettisilla menetelmillä saadaan yksityiskohtaista tietoa pienistäkin
rautaoksidipitoisuuksista ja samalla raskasmetalleista, jotka sitoutuvat tai kiinnittyvät rautaoksideihin.
Biomonitorointi perustuu passiivisten (puiden lehdet/neulaset, epifyyttiset jäkälät, sammaleet) tai
aktiivisten (sammalpallot) kerääjien analysointiin. Magneettisella biomonitoroinnilla ilmanlaadusta ja sen
muutoksista saadaan tuotettua spatiaalisesti tarkkaa tietoa.

Varhaista vaikutusta - Suurkaupungin kaunistaminen viheralueilla
kansalaistoimintana 1941–1951

Matti O. Hannikainen
Helsingin Yliopisto

Kansalaisaktivismi tulkitaan usein vastalauseena jäykälle ihmiset huomiotta jättävälle
kaupunkisuunnittelulle. Kaupunkia vehreyttävän aktivismin juuret ulotetaan useimmiten 1970-luvulle. Tätä
vastoin Lontoossa kansalaisaktivismi kukoisti jo 1940-1950-lukujen taitteessa. Toiminnan tavoitteena oli
kaunistaa sodan arpeuttaa ympäristöä muokkaamalla tuhoutuneiden rakennusten tonteista pieniä,
väliaikaisia istutuksia, puutarhoja ja leikkikenttiä. Tällaisten väliaikaisten viheralueiden rakentaminen jatkui
Lontoossa aina 1950-luvun lopulle. Tavoitteena ei ollut kaupunkikuvan pysyvä muokkaaminen, vaan sen
väliaikainen esteettinen parantaminen. Enimmillään väliaikaisia viheralueita Lontoossa oli yhteensä noin
400, joista suurin osa luovutettiin omistajilleen 1950-luvun loppuun mennessä.

Esitelmässäni selvitän, kenen aloitteesta toimintaan ryhdyttiin? Ketkä olivat keskeisiä toimijoita, ja mikä oli
kaupunginhallinnon ja paikallisten asukkaiden suhde tässä asiassa? Oliko toiminnalla pysyvää vaikutusta
Lontoon suunnitteluun tai kansalaisvaikuttamiseen? Onko näitä viheralueita säilynyt 2010-luvulle? Osoitan,
että 1940- ja 1950-lukujen aktivismi rakentui kansalaisten ja kaupunginhallinnon yhteistoiminnalle aikana,
jolloin kunnallis- hallinto ja keskitetty kaupunkisuunnittelu oli voimakkaimmillaan Englannissa. Yhteis-
toiminta viheralueiden luomiseksi edelsi sekä täydensi samaan aikaan valmisteltua Lontoon ensimmäistä
yleiskaavaa vastaavaa maankäyttösuunnitelmaa. Toiminnan vaikutus Lontoon suunnitteluun oli varsin
vähäinen, mutta väitän, että useat siihen osallistuneet kokivat ensimmäisen mahdollisuutensa itse muokata
lähes umpeen rakennuttua ympäristöään, millä oli huomattava vaikutus 1960- ja 1970-luvulla kasvaneelle
kansalaistoiminnalle.

Kaupunkien viheralueet ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen — kaupunkivihreän
merkitys ja arvostukset täydennysrakentamisen alueilla

Elina Kataja & Patrick Eriksson
Eriksson Arkkitehdit Oy

Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen on ollut energiatehokkuuden kiristyvien vaatimusten myötä laajasti
keskustelussa viime vuosina. Tavoitellun tiivistämisen myötä yhdyskuntarakennetta usein laajennetaan
kaupunkirakenteen sisään jääville, kooltaan pienille mutta merkitykseltään suurille viheralueille. Miten
kaupunkivihreän merkitys muuttuu yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä?
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Viheralueet lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja jäsentävät kaupunkirakennetta. Viheralueiden merkitys
ympäristön terveellisyyden kannalta on suuri, ja lukuisat tutkimukset (Ulrich 1981 & 1991; Kaplan & Kaplan
1989 & 2001, Tyrväinen et al. esim. 2005, Korpela et al. esim. 2007, jne.) osoittavat luontokontaktin ja
viheralueiden vaikuttavan positiivisesti terveyteen ja hyvinvointiin. Viheralueilla on vahva sosiaalinen ja
toiminnallinen merkitys eri väestöryhmille - viheralueet toimivat vapaana tilana ”ilman ostopakkoa”.
Viheralueilla on myös aineetonta tai symbolista arvoa.

Esitelmässämme tarkastellaan eri näkökulmista viheralueiden merkitystä ja arvoa tiivistyvässä
yhdyskuntarakenteessa, erityisesti täydennysrakentamisen alueilla. Minkälaisena viheralueiden rooli ja
merkitys näyttäytyy kaupunkilaisille? Kenen arvostukset merkitsevät eniten, vanhojen vai uusien
asukkaiden? Voidaanko viheralueiden luomaa todellista ja symbolista arvoa ottaa kaupunkien
suunnittelussa paremmin huomioon? Esitelmässä käydään läpi viime aikoina laatimiamme suunnitelmia;
esimerkkinä mainittakoon Tampereen Tesoman täydennysrakentamisen yleissuunnitelma.

Edustamme kaupunkitutkimuksen päivillä käytännön kaupunkisuunnittelutyössä toimivaa tahoa.
Kaupunkisuunnittelun ohella tutkimus- ja kehityshankkeet ovat olennainen osa toimintaamme.
Toimistollamme on ollut vuosina 2011-12 Tekesin rahoittama ympäristöohjelma, jossa kehitettiin
ekotehokkuuden ja elinympäristön laadun arviointimenetelmä. Arviointimenetelmän avulla tarkastellaan
ekotehokkuuden ja asuinympäristön laadun osatekijöitä, esimerkiksi virkistysalueiden saavutettavuutta,
paikan lähtökohtia, maankäytön tehokkuutta ja rakennetun maan ekologista arvoa. Menetelmää on
testattu Keski-Uudenmaan ns. KUUMA-kuntien laadukkaan pientaloasumisen hankkeessa.

Industrial cases in Pori city

Eeva Sinerjoki
University of Turku

The differentiation concerning the city center has emerged within decades. Earlier the industry was an
essential part of the center. The increase of the population forced the city politicians to formulate the
modern city. New areas were built for industry and the new structure for its purposes. Nature was a
subsidiary factor compared with the realism which meant work and living. As late as the 70`s the river and
the sea coast were for exploitation, for water power, for production and to enable waste ducts. Kemira was
a the heavy industrial location which is situated beside Yyteri, the most famous beach in Finland. The whole
area is part of the Natura – areas in the west coast. The process which started with allowing industry to
exploit the resources and ended with strict legislation is interesting. The city was developed in order to
create a modern wealthy place for inhabitants and to benefit those who owned the land: the city and the
industry. To whom was the city actually built?


