
KAUPUNKITUTKIMUKSEN	  PÄIVÄT	  2017:	  KAUPUNKIEN	  AIKA	  
TYÖRYHMÄT	  JA	  ABSTRAKTIT	  SESSIOITTAIN	  
	  

SESSIO	  I	  	  //	  TORSTAI	  27.4.2017	  KLO	  13:30	  –	  15:00	  

Työryhmä	  1	  -	  Kaupunkia	  muuttavat	  lapset	  ja	  nuoret,	  kaupungissa	  muuttuva	  lapsuus	  ja	  nuoruus	  (I)	  
Veera	  Moll:	  Lasten	  omaehtoinen	  liikkuminen	  Helsingissä	  1960-‐2000	  
Vappu	  Susi:	  Lapset	  kaupunkipyöräilijöinä.	  Liikkumisen	  taidetta	  ja	  politiikkaa.	  
Sanna	  Ojajärvi:	  ”Jätän	  pyörän	  lähipuistoon	  puun	  alle,	  koska	  kouluun	  ei	  saa	  pyöräillä”.	  Koulujen	  
pyöräilyrajoitukset	  ja	  lasten	  pyöräilyn	  reviirit	  kantakaupungissa.	  
Elina	  Brandt,	  Matleena	  Lindeqvist:	  Helsingin	  seudun	  nuorten	  asenteet	  ajokortin	  ja	  auton	  omistusta	  kohtaan	  

Työryhmä	  3	  -	  Paikkojen	  erityisyys	  kaupunkiympäristön	  kehittämisessä	  (I)	  
Jani	  Tartia,	  Yhdyskuntasuunnittelun	  jatko-‐opiskelija	  Tampereen	  teknillinen	  yliopisto:	  Arjen	  reitit:	  
merkityksellisiä	  kaupunkitiloja,	  läpikulun	  epäpaikkoja?	  
Jere	  Nieminen,	  Joakim	  Suvanto,	  Villi	  Vyöhyke	  ry:	  Uudelleenjärjestämässä	  kaupunkilaisia,	  paikkoja	  ja	  luontoa	  
Hossam	  Hewidy:	  Multiculturalism	  and	  unintended	  conflicts:	  a	  minority’s	  experience	  regarding	  places	  of	  worship	  

Työryhmä	  4	  -	  Suurista	  kertomuksista	  paikallisiin	  tekoihin	  –	  kaupunkien	  brändit,	  kulttuuriympäristöt	  ja	  
identiteetit	  (I)	  
Salla	  Jokela,	  Kaupunkiakatemia,	  Helsingin	  yliopisto:	  Kaupunkibrändi,	  identiteetti	  ja	  tila:	  esimerkkinä	  Helsingin	  
brändin	  rakentuminen	  
Riikka	  Lahdensuo,	  Kaupunkimarkkinointi,	  Helsingin	  kaupunki:	  Urbaanit	  jokamiehenoikeudet	  ja	  Helsingin	  uudet	  
maamerkit	  
Giacomo	  Bottà,	  Helsingin	  yliopisto:	  Branding	  the	  music	  city	  
Ranja	  Hautamäki:	  Urbaani	  Helsinki	  ja	  kulttuurimaisemien	  suojelu	  

Työryhmä	  7	  -	  Muuttuu	  –	  ei	  muutu	  –	  muuttuu	  sittenkin!	  Urbanisaation	  monitasoisuus	  (I):	  DELIBERAATIO	  
KAUPUNGEISSA	  
Pasi	  Mäenpää	  ja	  Maija	  Faehnle:	  Itseorganisoituvat	  kaupungit	  –	  kohti	  kokeillen	  oppivaa	  hybridihallintoa	  
Peter	  Ehrström:	  Taking	  Deliberations	  to	  the	  Streets	  
Kimmo	  Lapintie	  (presenting	  author),	  Mina	  di	  Marino	  &	  Hossam	  Hewidy:	  An	  Archaeology	  of	  Silence	  A	  Study	  of	  
words	  and	  things	  that	  planners	  don’t	  talk	  about	  
Kaisa	  Schmidt-‐Thomé:	  Connections	  within	  diversity	  –	  How	  to	  break	  the	  silence	  around	  multiculturalism?	  

Työryhmä	  8	  -	  Oikeus	  ja	  eriarvoisuus	  kaupungissa	  (I)	  
Aleksi	  Lohtaja:	  Oikeus	  kaupunkiin	  todellisena	  utopiana	  
Emek	  Ataman:	  Urban	  social	  movements	  in	  Turkey:	  The	  Gezi	  park	  protests	  
Chaitawat	  Boonjubun:	  Revitalising	  Bangkok:	  urban	  space	  clearance,	  resistance	  and	  evictions	  
Maari	  Parkkinen:	  Case	  Malminkartano:	  Säätiöstä	  lähiön	  aktiivinen	  aluetoimija	  lähiön	  elävöittämiseksi?	  

Työryhmä	  9	  -	  Tulevaisuuden	  kaupungit	  –	  kriisi	  vai	  kukoistus?	  (I)	  
Päivi	  Pelli:	  Biotalouden	  kaupunki:	  etääntynyt	  ja	  etäännyttävä	  vai	  älykäs,	  tehokas	  ja	  tervehdyttävä?	  
Juho	  Kiuru	  &	  Tommi	  Inkinen:	  Sähköinen	  pääoma	  ja	  talouskehitys	  Euroopan	  metropolialueilla	  
Timo	  Kopomaa:	  Osallistuva	  budjetointi	  Espoossa	  ja	  muualla	  metropolialueella	  
Sari	  Puustinen,	  Anna	  Kirveennummi,	  Elllinoora	  Leino-‐Richert,	  Nicolas	  Balcom-‐Raleigh,	  Markku	  Wilenius:	  	  
Sormiharjoitus	  kompleksisten	  systeemien	  näkökulmasta	  kaupunkisuunnittelussa	  /	  /	  Jan	  Gehl	  revised?	  An	  etude	  
of	  the	  complex	  systems	  view	  in	  urban	  planning	  

Työryhmä	  10	  -	  Estetiikka	  kaupungissa,	  nyt	  ja	  tulevaisuudessa	  (I)	  
Kosonen	  Leo:	  Kaupunkikudokset,	  kaupunkiympäristöt	  ja	  kaupunkiarkkitehtuurit	  
Tainio	  Matti:	  Pimeyden	  estetiikkaa	  kaupungissa	  
Kholina	  Anna:	  City	  as	  an	  experience	  
Miettinen	  Anu:	  Doing	  environmental	  art	  and	  urban	  activism	  

Työryhmä	  11	  -	  Kaupungin	  kokemukselliset	  kerrostumat	  kaupunkilaisuuden	  rakentumisessa	  (I)	  
Jani	  Karhu:	  Tilasta	  taajamaksi	  –	  kaupunkitilan	  uudelleenrakentaminen	  esikaupunkialueilla	  
Erkko	  Anttila:	  Helsingin	  seudun	  pientaloesikaupunkien	  kokemukselliset	  kerrostumat	  
Kati	  Winterhalter:	  Kaupunkivärien	  muuttujat	  



SESSIO	  II	  //	  TORSTAI	  27.4.2017	  KLO	  15:30	  –	  17:00	  

Työryhmä	  1	  -	  Kaupunkia	  muuttavat	  lapset	  ja	  nuoret,	  kaupungissa	  muuttuva	  lapsuus	  ja	  nuoruus	  (II)	  
Riikka	  Puhakka,	  Marja	  Roslund,	  Mira	  Grönroos	  &	  Aki	  Sinkkonen:	  Päiväkodin	  viherpihan	  vaikutus	  lasten	  
kokonaisvaltaiseen	  hyvinvointiin	  
Kirsi	  Karila,	  Petteri	  Eerola,	  Maarit	  Alasuutari,	  Anu	  Kuukka	  ja	  Anna	  Siippanen:	  Kunnittain	  vaihtelevat	  puhetavat	  
lapsuudesta	  ja	  varhaiskasvatuksen	  järjestämisestä	  
Heta	  Mulari	  ja	  Arseniy	  Svynarenko:	  Nuoret,	  kaupunkitila	  ja	  valokuva	  
Petteri	  Räisänen:	  Taiteen	  perusopetuksen	  tila	  ja	  kehittämistarpeet	  Helsingissä	  

Työryhmä	  2	  -	  Uusi	  aika,	  uudet	  taidot?	  Yhdyskunta-	  ja	  kaupunkisuunnittelun	  koulutus	  murroksessa	  (I)	  
Markku	  Norvasuo:	  Yhdyskuntasuunnittelun	  koulutustarveselvitys:	  koulutusta	  koskevia	  toiveita	  ja	  näkemyksiä	  
Mari	  Vaattovaara,	  Anssi	  Joutsiniemi,	  Kimmo	  Lapintie,	  Laura	  Kolbe:	  Urban	  Studies	  &	  Planning	  -‐maisteriohjelma	  ja	  
tieteitä	  integroivan	  opetuksen	  haasteet	  
Minna	  Chudoba,	  Juho	  Rajaniemi,	  Lieven	  Ameel:	  Kaupunkisuunnitelmat	  ja	  -‐kertomukset	  tieteenaloja	  yhdistämässä	  
Milos	  N.	  Mladenovic,	  Hanna	  Mattila,	  Marketta	  Kyttä:	  Master’s	  Programme	  in	  Spatial	  Planning	  and	  Transportation	  
Engineering	  –	  Reflections	  on	  the	  curriculum	  development	  and	  implementation	  

Työryhmä	  3	  -	  Paikkojen	  erityisyys	  kaupunkiympäristön	  kehittämisessä	  (II)	  
Jarmo	  Kortelainen:	  Brysselin	  EU-‐kortteli	  poliittisena	  paikkana	  ja	  topologisena	  kaupunkitilana	  
Hannele	  Kuitunen:	  Kotipihasta	  puistoksi	  -‐1960-‐	  ja	  1970-‐luvuilla	  saneeratun	  kaupunkitilan	  monet	  merkitykset	  
Mikko	  Lindqvist:	  Toimistot	  ja	  asunnot	  -‐	  muutoksen	  tiloja	  Helsingin	  kantakaupungissa	  
Anu	  Miettinen:	  Doing	  environmental	  art	  and	  urban	  activities	  

Työryhmä	  5	  -	  Lisää	  kaupunkia?	  Kaupunkien	  täyttöalueet	  (I)	  
Matti	  O.	  Hannikainen:	  Korkealle	  kurkottaen	  –	  Helsingin	  seudun	  täyttömaaongelma	  ja	  sen	  ratkaisu	  
Inkeri	  Vähä-‐Piikkiö:	  Suomalaiset	  kulttuuribiotoopit	  ja	  putkilokasvien	  ruderaattilajisto	  
Sampsa	  Malmberg:	  Pääkaupunkiseudun	  täyttömäkien	  etelä-‐	  ja	  pohjoisrinteiden	  maakiitäjäisyhteisöt	  

Työryhmä	  7	  -	  Muuttuu	  –	  ei	  muutu	  –	  muuttuu	  sittenkin!	  Urbanisaation	  monitasoisuus	  (II):	  
HEIJASTUSVAIKUTUKSET	  
Sirkku	  Wallin:	  Mind	  the	  gap	  –	  Exploring	  local	  realm	  and	  the	  dynamics	  of	  urban	  development	  
Thommie	  Burström	  &	  Juhana	  Peltonen:	  The	  role	  of	  high-‐impact	  firms	  in	  city	  innovation	  systems	  
Hannu	  Tervo,	  Ville	  Helminen,	  Antti	  Rehunen	  ja	  Timo	  Tohmo:	  Kaupungistuminen	  ja	  maaseudun	  kehitys	  
Timo	  Hirvonen	  &	  Petri	  Kahila:	  Monikeskuksinen	  kunta	  

Työryhmä	  8	  -	  Oikeus	  ja	  eriarvoisuus	  kaupungissa	  (II)	  
Elina	  Sutela:	  Segregaation	  ehkäisyn	  ja	  hallinnan	  poliittisen	  ohjauksen	  keinot	  suomalaisessa	  kaupunkikontekstissa	  
Tiina-‐Riitta	  Lappi:	  Köyhyys	  ja	  arkielämä	  kaupunkitilan	  muutoksessa	  
Jutta	  Juvenius:	  Sekatalojen	  asukkaiden	  sosiaaliset	  suhteet	  
Hossam	  Hewidy,	  Emma	  Terävä	  ja	  Kimmo	  Lapintie:	  Multiculturalism	  or	  unintended	  conflicts:	  a	  minority's	  
experience	  regarding	  places	  of	  worship	  

Työryhmä	  12	  -	  Virtuaalikaupunki	  –	  kehittämisen	  ja	  kokemisen	  näkökulmia	  (I)	  
Osmo	  Kuusi:	  Mahdollisten	  maailmojen	  virtuaalimuseo	  
Annaliina	  Niitamo	  ja	  Jonas	  Sjöblom:	  Lisää	  kaupunkia	  Helsinkiin	  -‐Facebook-‐ryhmä	  kaupunkisuunnittelun	  
kumppanina?	  
Marja-‐Liisa	  Viherä:	  Lisätty	  todellisuus	  (AR)	  ja	  virtuaalitodellisuus	  -‐tekniikat	  antavat	  myös	  kaupunkitutkimukselle	  
uusia	  työvälineitä	  

Työpaja:	  Kaupunkitutkimuksen	  kokeelliset	  menetelmät	  –	  Urban	  Hitchhiking	  &	  muita	  tapauksia	  /	  
Experimental	  methods	  in	  urban	  studies	  –	  Urban	  Hitchhiking	  &	  other	  cases	  

SESSIO	  III	  //	  PERJANTAI	  28.4.2017	  KLO	  9:30	  –	  11.00	  

Työryhmä	  1	  -	  Kaupunkia	  muuttavat	  lapset	  ja	  nuoret,	  kaupungissa	  muuttuva	  lapsuus	  ja	  nuoruus	  (III)	  
Tarja	  Tolonen,	  Sinikka	  Aapola-‐Kari	  ja	  Jenni	  Moisio:	  Nuorten	  tilat	  kaupungissa	  
Helena	  Oikarinen-‐Jabai:	  Nuoret	  muslimit	  Helsingin	  moninaisissa	  tiloissa	  
Sara	  Peltonen:	  ”Ei	  meillä	  ole	  paikkoja	  jossa	  hengaa”	  –	  Turkulaisten	  nuorten	  vapaa-‐ajan	  kaupunkitilat	  ja	  tärkeiksi	  
kokemat	  paikat	  
Anna	  Anttila,	  Pirjo	  Mattila	  ja	  Inari	  Penttilä:	  Nuoret	  kaupungin	  käyttäjinä	  ja	  muokkaajina	  



Työryhmä	  4	  -	  Suurista	  kertomuksista	  paikallisiin	  tekoihin	  –	  kaupunkien	  brändit,	  kulttuuriympäristöt	  ja	  
identiteetit	  (II)	  
Vesa	  Vihanninjoki,	  Helsingin	  yliopisto:	  Kenen	  paikka,	  kenen	  identiteetti?	  –	  Ympäristöestetiikan	  tulokulma	  
paikkaidentiteettikiistoihin	  
Petteri	  Niskanen,	  Myyrmäki-‐liike:	  Myyr	  York	  –	  Asukasvetoinen	  malli	  70-‐luvun	  lähiön	  kehittämiseen	  
Helena	  Teräväinen,	  Aalto-‐yliopisto:	  Kulttuuriympäristön	  muuttuvat	  diskurssit	  suojelukaavoista	  arkikokemuksiin	  
Eveliina	  Harsia,	  Sipoon	  kunta	  &	  Pilvi	  Nummi,	  Sipoon	  kunta,	  Aalto-‐yliopisto:	  Muistettu	  Nikkilä	  –	  asukkaiden	  
paikkamuistot	  kulttuuriympäristön	  arvioinnissa	  ja	  kaupunkisuunnittelussa	  

Työryhmä	  6	  -	  Kaupunginosien	  aika	  –	  Mosaiikkimaisen	  muutoksen	  ymmärtäminen	  (I)	  
Jukka	  Hirvonen:	  Erilaisuusindeksi	  segregaation	  mittarina	  
Ari	  Tolvanen:	  Hallinnon	  ja	  asukkaiden	  monipuolistuvat	  roolit	  
Hannu	  Kurki:	  Menneen	  tulevaisuuden	  toteutumisen	  arviointia	  
Christian	  Sannemann:	  Itseohjautuvasti	  kehkeytyvä	  tulevaisuus	  osana	  kaupunkien	  kehitystä	  

Työryhmä	  7	  -	  Muuttuu	  –	  ei	  muutu	  –	  muuttuu	  sittenkin!	  Urbanisaation	  monitasoisuus	  (III):	  SEUDULLISET	  
STRATEGIAT	  JA	  TOIMIJUUS	  
Vesa	  Kanninen:	  Strategisen	  kaupunkiseudun	  synty	  
Jouni	  Virtaharju,	  Virpi	  Sorsa	  &	  Kari	  Jalonen:	  Strategiatyön	  ajallisuus	  kaupunkikontekstissa	  
Ari	  Jokinen:	  Keskustojen	  strateginen	  suunnittelu:	  miten	  kestävyys	  saa	  muotonsa	  
Jouni	  Häkli,	  Kirsi	  Pauliina	  Kallio,	  Pia	  Bäcklund,	  Olli	  Ruokolainen:	  ’Seutulaisuus’	  ja	  kansalaisuuden	  muuttuvat	  
muodot	  

Työryhmä	  8	  -	  Oikeus	  ja	  eriarvoisuus	  kaupungissa	  (III)	  
Jonna	  Tolonen:	  Katutaide	  kaupunginosan	  identiteetin	  vahvistajana	  
Eero	  Salminen:	  Päivittäistavarakaupan	  saavutettavuus	  
Maria	  Viitanen:	  Liikennesuunnittelu,	  saavutettavuus	  ja	  oikeudenmukaisuus	  

Työryhmä	  9	  -	  Tulevaisuuden	  kaupungit	  –	  kriisi	  vai	  kukoistus?	  (II)	  
Elisa	  Lähde	  ja	  Elina	  Kataja:	  Töölönjoen	  uoma	  ja	  muuttuva	  käsitys	  kaupunkiluonnosta	  
Sirkka	  Heinonen,	  Joni	  Karjalainen,	  Marjukka	  Parkkinen	  (esittäjä)	  ja	  Juho	  Ruotsalainen:	  Tulevaisuuden	  
hybridikaupunki	  	  -‐	  evidenssiä	  ja	  epävarmuuksia	  
Juho	  Rajaniemi:	  Epätoivon	  kaupungit:	  valeparatiisi	  ja	  riistoanarkia	  
Panu	  Lehtovuori	  &	  Aleksi	  Neuvonen:	  The	  drivers	  and	  trends	  of	  urbanisation	  

Työryhmä	  11	  -	  Kaupungin	  kokemukselliset	  kerrostumat	  kaupunkilaisuuden	  rakentumisessa	  (II)	  
Pia	  Olsson,	  Tiina-‐Riitta	  Lappi,	  Karoliina	  Ojanen	  ja	  Marika	  Tarkiainen:	  Etniset	  suhteet	  ja	  eletty	  tilallisuus	  
kaupunkiympäristöissä	  
Mervi	  Ilmonen	  ja	  Laura	  Berger:	  Kolmen	  sukupolven	  Helsinki	  

Työryhmä	  12	  -	  Virtuaalikaupunki	  –	  kehittämisen	  ja	  kokemisen	  näkökulmia	  (II)	  
Mikael	  Ala-‐Ketola:	  Tulevaisuuden	  tilat	  haltuun	  pelin	  keinoin?	  –	  3D-‐suunnittelusovellus	  osallistumisen	  välineenä	  
Kaisa	  Kurkela	  &	  Jenni	  Airaksinen:	  Osallistumisen	  institutionaalinen	  muutos	  kunnissa	  –	  toimintatutkimus	  Vantaan	  
osallistumisen	  toimintatavan	  kehittämistyöstä	  
Robin	  Lybeck:	  Local	  knowledge	  and	  creative	  input	  in	  mobile	  participation.	  A	  comparison	  of	  top-‐down	  and	  
bottom-‐up	  initiated	  feedback	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


