
Kaupunkitutkimuksen päivät 2018 – Vaihtoehtojen kaupunki 

Ohjelma ja työryhmien abstraktit 

 

Urban Studies Conference – City of Alternatives 

Program & Abstracts  

 

 

 

 

OHJELMA / PROGRAM .................................................................................................................................................. 2 

Sessions / Työryhmät .................................................................................................................................................... 4 

1. Augmenting Urban Design Through XR Technology ................................................................................................. 4 

2. City-Regional Planning and Territorial Politics .......................................................................................................... 7 

3. Dancing in the Dark: 24h City and the Night-Time Economy .................................................................................. 11 

4. Emansipatorisia murtumia säännellyssä kaupunkitilassa ........................................................................................ 14 

5. In-between Urban Practices: Innovating Cities in the Age of Fear .......................................................................... 21 

6. Kaupungin kehittäminen tutkimuksen ja opetuksen kenttänä................................................................................ 25 

7. Kaupunkidemokratia, sosiaalinen media ja digitalisaatio ...................................................................................... 320 

8. Kenen kaupunkien kulttuuriperintö? ...................................................................................................................... 36 

9. Kestävää kaupunkikehitystä jäljittämässä ............................................................................................................... 40 

10. Measures of Urban Sustainability – Environmental, Social and Economic............................................................ 45 

11. Vaihtoehtoiset elämät – Kaupunginosat toiminnan alustoina .............................................................................. 49 

12. Round Table: Teoriasta käytäntöön / From Theory to Practice ............................................................................ 54 

13. Round Table: Self-Organisation Challenging Institutional Planning ...................................................................... 55 

 

  



2(55) 
 

OHJELMA / PROGRAM 
Torstai / Thursday 3.5.2018 
 

9:15 Ilmoittautuminen aukeaa Tieteiden talolla / Registration opens (Kirkkokatu 6) 

10:00 – 10:15 Konferenssin avaus / Opening words, Sali 104/Hall 104  

Silja Laine, Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura 

10:15 – 11:15 Kutsuvierasluento / Keynote address, Sali 104/Hall 104  

Christian Schmid, ETH Zürich. Planetary urbanisation and Henri Lefebvre’s theory of the production of space.  

Puheenjohtajana Mervi Ilmonen, Yhdyskuntasuunnittelun seura. 

11:15 – 11:30 Tauko / Break 

11:30 – 12:30 Kutsuvierasluento / Keynote address, Sali 104/Hall 104  

Carola Hein, TU Delft. Oil Spaces: The Global Petroleumscape in the Rotterdam/The Hague area.  

Puheenjohtajana Hazel Salminen, Tulevaisuuden tutkimuksen seura. 

12:30 – 13:30 Lounas / Lunch (omakustanne/own expense)  

13:30 – 15:00 Työryhmäsessio I / Session I 

1. Vaihtoehtoiset elämät – Kaupunginosat toiminnan alustoina I, Matti Lipponen & Eino Rantala Huone/Room 405 

2. Kaupungin kehittäminen tutkimuksen ja opetuksen kenttänä I, Terhi Ainiala & Hanna Mattila  Huone/Room 312 

3. Emansipatorisia murtumia säännellyssä kaupunkitilassa I, Maiju Loukola ja Ari Hirvonen Huone/Room 208 

4. Augmenting Urban Design Through XR Technology, Maria Schewenius & Päivi Keränen Sali/Hall104 

5. In-Between Practices: Innovating Cities in the Age of Fear I, Tuula Teräväinen & Alexandra Stupar Huone/Room 313 

6. Round table: From Theory to Practice, Mervi Ilmonen & Sampo Villanen Huone/Room 401 

7. Kestävää kaupunkikehitystä jäljittämässä I, Jarkko Rasinkangas & Pekka Kettunen Huone/Room 404 

8. Kaupunkidemokratia, sosiaalinen media ja digitalisaatio, Matti Autio Huone/Room 309 

15:00 – 15:30 Kahvi / Coffee 

15:30 – 17:00 Työryhmäsessio II / Session II 

1. Vaihtoehtoiset elämät – Kaupunginosat toiminnan alustoina II, Matti Lipponen & Eino Rantala Huone/Room 405 

2. Kaupungin kehittäminen tutkimuksen ja opetuksen kenttänä II, Terhi Ainiala & Hanna Mattila Huone/Room 312 

3. Emansipatorisia murtumia säännellyssä kaupunkitilassa II, Maiju Loukola ja Ari Hirvonen Huone/Room 208 

4. City-Regional Planning and Territorial politics, Vesa Kanninen & Sami Moisio Huone/Room 309 

5. In-Between Practices: Innovating Cities in the Age of Fear II, Tuula Teräväinen & Alexandra Stupar Huone/Room 401 

6. Kestävää kaupunkikehitystä jäljittämässä II, Jarkko Rasinkangas & Pekka Kettunen Huone/Room 313 

7. Measures of urban sustainability – environmental, social and economic I, Emma Terämä & Mari Vaattovaara R 404 

17:00 – 18:00 Versuksen vapaamuotoinen Leikkisä kaupunki -keskustelutilaisuus Thirsty Scholar pubissa, Noora 

Pyyry & Lauri Jäntti, yhteislähtö klo 17:00 Tieteiden talolta / Participatory discussion event at Thirsty Scholar 

pub, start from the conference venue at 17:00 

18:00– Iltatilaisuus / Evening program, Urbarium (Porthania, Yliopistonkatu 3) 

Avaus / Opening words, Silja Laine, Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura. 

Vuoden kaupunkikirjoituksen palkitseminen / Publishing the winner of the best Urban Article of the Year.  

Raadin puheenjohtaja Aura Kivilaakso, Suomen Kaupunkitutkimuksen seura  

Kaupunkitutkimusinstituutin esittäytyminen / Urban Studies Institute presents.  

Mari Vaattovaara, kaupunkimaantieteen professori 

21:00- Jatkot, Zetor / After party at Zetor, (Mannerheimintie 3-5) 

http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/keynotes-2018/christian-schmid-planetary-urbanisation-and-henri-lefebvres-theory-of-the-production-of-space/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/keynotes-2018/carola-hein-oil-spaces-the-global-petroleumscape-in-the-rotterdam-the-hague-area/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/kaupungin-kehittaminen-tutkimuksen-ja-opetuksen-kenttana/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/emansipatorisia-murtumia-saannellyssa-kaupunkitilassa/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/augmenting-urban-design-through-xr-technology/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/in-between-urban-practices-innovating-cities-in-the-age-of-fear/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/teoriasta-kaytantoon-from-theory-to-practice/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/kestavaa-kaupunkikehitysta-jaljittamassa/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/kaupunkidemokratia-sosiaalinen-media-ja-digitalisaatio/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/vaihtoehtoiset-elamat-kaupunginosat-toiminnan-alustoina/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/kaupungin-kehittaminen-tutkimuksen-ja-opetuksen-kenttana/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/emansipatorisia-murtumia-saannellyssa-kaupunkitilassa/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/city-regional-planning-and-territorial-politics/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/in-between-urban-practices-innovating-cities-in-the-age-of-fear/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/kestavaa-kaupunkikehitysta-jaljittamassa/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/measures-of-urban-sustainability-environmental-social-and-economic/
https://www.facebook.com/events/180639262565796/
https://www.facebook.com/events/180639262565796/
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Perjantai / Friday 4.5.2018 
 

9:30 – 11:00 Työryhmäsessio III / Sessions III 

1. Kaupungin kehittäminen tutkimuksen ja opetuksen kenttänä III, Terhi Ainiala & Hanna Mattila Huone/Room 208 

2. Emansipatorisia murtumia säännellyssä kaupunkitilassa III, Maiju Loukola & Ari Hirvonen Huone/Room 405 

3. Dancing in the Dark: 24h City and the Night-Time Economy, Giacomo Bottà & Mika Hyötyläinen Huone/Room 309 

4. Measures of urban sustainability – environmental, social and economic II, Emma Terämä & Mari Vaattovaara R 404 

5. Kenen kaupunkien kulttuuriperintö? Aura Kivilaakso & Tanja Vahtikari Huone/Room 312 

6. Round Table: Self-Organisation Challenging Institutional Planning, Maija Faehnle, Annuska Rantanen Huone/Room 313 

11:00 – 11:30 Kahvi / Coffee 

11:30 – 12:30 Vuoden kaupunkikirjoituspalkitun esitelmä / Urban Article of the Year, Sali 104/Hall 104  

12:30 – 13:30 Lounas / Lunch (omakustanne/own expense) 

13:30 – 14:30 Kutsuvierasluento / Keynote address, Sali 104/Hall 104  

Maunu Häyrynen, maisemantutkimuksen professori, Turun yliopisto. Vaihtoehtoagenda vai valtakoneiston 

jatke: mihin kulttuurisuunnittelua tarvitaan? Puheenjohtajana Salla Jokela, Suomen Kaupunkitutkimuksen 

Seura. 

14:30 – 15:00 Päivien päätössanat / Concluding words, Sali 104/Hall 104  

 

  

http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/kaupungin-kehittaminen-tutkimuksen-ja-opetuksen-kenttana/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/emansipatorisia-murtumia-saannellyssa-kaupunkitilassa/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/dancing-in-the-dark-24h-city-and-the-night-time-economy/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/measures-of-urban-sustainability-environmental-social-and-economic/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/kenen-kaupunkien-kulttuuriperinto/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/kenen-kaupunkien-kulttuuriperinto/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/tyoryhmat2018/round-table-self-organisation-challenging-institutional-planning/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/keynotes-2018/maunu-hayrynen-vaihtoehtoagenda-vai-valtakoneiston-jatke-mihin-kulttuurisuunnittelua-tarvitaan/
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ktp2018/keynotes-2018/maunu-hayrynen-vaihtoehtoagenda-vai-valtakoneiston-jatke-mihin-kulttuurisuunnittelua-tarvitaan/
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Sessions / Työryhmät 

1. Augmenting Urban Design Through XR Technology   

Chairpersons: Maria Schewenius, VR creator, University of Gävle and Stockholm Resilience Centre, Stockholm 

University 

Päivi Keränen, Project manager, Metropolia University of Applied Sciences 

 

SESSION I: Thursday 13:30-15:00 

1. Pia Fricker: Urban Landscape / Urban Talkscpases – Entering Mixed Reality 

2. Santeri Saarinen: Innovating citizen participation in urban design through VR 

3. Herman Mitish: Gamification of participatory urban planning in the smart city context 

4. Olli Haanpää: Virtual structures of the augmented cityspace: Case Pokémon GO 

 

Session Description 
”While urban areas play a key role for attaining sustainable development, planning and design is often struggling 

with insufficient tools to deal with the increasingly complex emerging challenges to cities. Novel technologies such 

as Virtual Reality and Augmented Reality, gathered under the umbrella of Extended Reality (XR) are rapidly 

emerging as part of our daily lives. The XR technologies offer an unprecedented opportunity to understand, design, 

and manage our surroundings better. They possess great potential for illustrating alternative visions of cities, and 

supporting discussions of the implications between people of different disciplines, professions, and backgrounds. 

XR technologies thus present enormous potential as tools for supporting sustainable development. However, their 

application as tools in urban planning and design is as of yet an under-explored area in policy, practice, and 

research. The aim of the proposed session is to spur critical discussions on a) how XR technologies can support 

citizen and stakeholder participation in urban planning, and b) how planning can support urban design to provide 

comprehensive and long-term support to social values and ecosystem services. 

The session gathers participants from the new interdisciplinary project Augmented Urbans (2018-2021), led by 

Metropolia University of Applied Sciences, and is open to researchers, planners, policy-makers, designers and 

others with relevant expertise interested in the topic. Augmented Urbans aims to support participatory planning, 

and development and implementation of social-ecologically integrated plans in five cities (Helsinki, Tallinn, Gävle, 

Cesis, and Viimsi) in the Central Baltic area, using XR technologies as supporting tool. This open session will engage 

the audience by mixing presentations with common dialogues. It thus holds the capacity to support mutual 

knowledge exchange between a diverse set of stakeholders, as well as contribute to the project’s initial knowledge 

bank, which will inform the next steps in the project.” 

 

Presentations: 

Urban Landscape / Urban Talkscpases – Entering Mixed Reality  

Pia Fricker  

"As part of the international discourse on the theme Big Data – Data Overload, the main goal of this paper is to 

present a strategy for combining visionary application fields of human interaction with large-scale environmental 

data flow in the realms of Mixed Realit.  The multidisciplinary research project, Urban Landscapes/ Urban 

Talkscapes at the Department of Architecture at Aalto University aims at developing an innovative platform to 
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enable the designer and the future users of landscape architecture/urban projects to actively understand and 

interact with the hidden layers(datasets) of the site. The perception, imagination and engagement with abstract 

data will open up new possibilities for revealing the relevance of datasets in relation to design.  

Global urban tendencies, such as urban sprawl and the rapid growth of cities, require strategies that can integrate 

datasets with geographical, ecological, sociological and infrastructural factors into planning and design. New ways 

of computational thinking and methodologies need to be developed that can find expression not only immediately 

in the university setting, but also subsequently in professional practice. The goal of the research platform is to close 

the current gap between visual representation and the analysis of data in the design process. In order to do so, the 

research examines possibilities enabling a direct handling of data in the design process for perception and 

storytelling purposes within VR/AR. The designer should be given the ability to influence and steer the output with 

direct feedback in order to achieve an iterative design process. 

A multidisciplinary research team was founded in 2017 at Aalto University consisting of architects, landscape 

architects, VR artists, computer science, psychology and specialists from the fields of data-capturing and data-

mining. " 

 

Virtual structures of the augmented cityspace: Case Pokémon GO. 
Olli Haanpää 

Hybrid reality game Pokémon GO has been since it’s launch an influential part of the contemporary cityspace, 

which is more and more defined by digitality and location based technology. Pokémon GO shows very illustratively 

how augmented reality applications can alter the everyday of citizens and form new kinds of structures and 

solidarities into the cityspace. As part of the Youth Research Networks Digital Youth in Media City -project we 

gathered material about the practises and the everyday of Pokémon GO players during the summer of 2017. We 

did ethnographic fieldwork by participatory observation  and conducted interviews on the sites of actual play 

during this time. Part of the material are also the game app itself, various 3rd party application such as interactive 

gamemaps of the city of Helsinki and the discussions about the game in the social media. The preliminary results of 

this study show how the gameapp, which many players use everyday as they commute or hang out in the city, alter 

their perception and experienceses of the cityspace. As people act in a tight configuration with their devices 

immersed in the virtual world through their game characters, they see things through an augmented sensitivity as 

they receive information and orient themselves through digital ”Pokémon gaze”. For many players the game has 

changed the meanings of various places in the city as common parks or landmarks turn into arenas of virtual battles 

or into digital hunting grounds for new Pokémons. The mirror image of the city space only perceivable through the 

gameapp acts as an additional structure tightly connected to the actual space which has many effects to the 

strategies which people employ as they choose routes as they commute, hang out or socialize. The game puts 

people in hybrid code/space constructed by the actual and the virtual together.  

 

Gamification of participatory urban planning in the smart city context 
Herman Mitish  

"How to engage citizens to take an active role in shaping their living environments? In the beginning of new century 

public involvement in the urban planning became formalized and statutory in many countries, e.g. in Finland the 

land-use law of 1999 made participation a central issue. On the wave of ICT pervasion collaborative urban design 

was expected to boost, but emerged e-planning platforms faced new challenges: to better engage public and to 

interpret overwhelming complexity of modern city.  
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With the extensive growth of open data and smart city industries, we are given the better means to create open 

and informed platforms for public participation, however there are still questions about how to interpret 

information for the public in comprehensible usable way, and how to engage people into its’ analysis and 

thoughtful production. Modern e-planning platforms are mainly founded on the basis of social networking and 

quantified-self scoring motivational approaches, though missing application of gamification methods. Emergent AR 

multiplayer games, such as Ingess have shown its’ power to unite for genuine collaboration people on the streets, 

of different age and interests and that have never known each other before. The complexity of modern city can be 

interpreted by game, and big data can play crucial role in it, shaping it’s in-game meta-landscape. Extended reality 

multiplayer online game model possibly can correspond to many needs of participatory planning interface, but 

misses precedents or methodology on its’ application in this framework. 

The idea behind this work is to find areas of intersection between fields of participatory urban planning, 

cooperative XR games, big data and smart cities to suggest a brand new platform responding to research objectives 

and possible ways for its’ development, implementation and further investigation." 

 

Innovating citizen participation in urban design through VR 
Santeri Saarinen 

In this paper we describe a work-in-progress project in which we are designing and developing a virtual reality 

software for city of Vantaa. The goals of the project are twofold. Firstly, we will develop a design platform for the 

urban development division of the city, to enhance their work by visualizing their plans in a new way and offering 

fast editing in a realistic environment. Secondly, and more importantly, we will offer a chance for the citizens of 

Vantaa to take part in the decision process of developing the new urban cityscape. With our VR system, the citizens 

can see the plans for their living environment visualized in realistic environment. They are also able to comment on 

these plans, offer alternative solutions and agree or disagree on proposed changes. This data gathered from the 

citizens is then shown to the decision-making bodies of the city as background information while they are voting on 

proposed designs. This is especially useful in the context of the youth, who would not be able to vote because of 

their age. Our solution offers the city a chance to get the voice of those people heard in the urban design process. 

This paper will be concentrating more on the design of the project, and then describe the first steps  in the 

development of the VR application, and how we are using different co-development methods during the project to 

include different stakeholders in all stages of the project. 
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2. City-Regional Planning and Territorial Politics  

Chairpersons: Dr. Vesa Kanninen, Aalto University 

Prof. Sami Moisio, University of Helsinki 

 

TYÖRYHMÄSESSIO II / SESSION II: Torstai / Thursday 15:30-17:00 

1. Heikki Sirviö & Toni Ahlqvist: Envisioning economic futures: Territorial politics of competing strategic initiatives in 

Finland 

2. Kaisa Granqvist: Kuntien yhteinen yleiskaava seudullisen strategisuuden edistäjänä 

3. Pia Bäcklund, Olli Ruokolainen, Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio: Governing by contracts in spatial planning 

practices: towards depoliticization of knowledge and the shrinking of citizenship? 

4. Vesa Kanninen: What is the ”strategic city-region”? 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description: 
”In the wake of the grim imageries of the post-political condition, we wish to take a hopeful stance in seeing that a 

city-regional approach could provide alternative, progressive and positive insights into how planning and politics 

meet in the context of city-regions. Providing variety into the existing theoretical canon would be paramount for 

the task of spatial planning and urban political geography alike – not only to overcome the depoliticizing tendencies 

that attempt to hijack the realm of urban and city-regional development, but also to show how research can take 

paths alternative to the mainstream to cater for the complexity of the city-regional sphere. 

We take off from the notions of “city-region” as a relational site of planning and politics, and “city-regionalism” as a 

crucial process of contemporary urbanization with major social, economic and political implications. City-

regionalism has been associated with pressing political concerns such as democratic legitimacy, social justice, 

environmental sustainability, economic growth and even supranational development in the context of European 

integration. Today, the terms city region and city-regionalism are widely used by urban managers, planners, 

representatives of business associations and international organizations, real estate and property developers and 

state officials and politicians. There is thus a great deal of “buzz and appetite” amongst state policymakers, 

consultants and planners about the rise of city regions as the primary sites of economic growth, planning and 

governance in the contemporary global economy. We highlight that the city-region is not to be taken as a given but 

studied from various points of view, and that city-regionalism is not a mere catchword in urban policy or spatial 

planning practices but a form of spatial imaginary that brings together contemporary urbanization, capitalist 

globalization, state restructuring, and policy formation at various scales. 

We welcome papers that deal with the abovementioned broad agenda of city-regional issues, with a view on 

original viewpoints and re-interpretations of the hegemonic discussions. However, we do appreciate positioning 

the papers within the realms of spatial planning and/or urban political geography research. ” 

 

Presentations/Esitykset 

Kuntien yhteinen yleiskaava seudullisen strategisuuden edistäjänä 
Kaisa Granqvist 
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"Suomessa on käynnistetty maankäyttö-ja rakennuslain uudistustyö, jonka tavoitteena on kehittää alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmä, joka mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman ja strategisemman toiminnallisten 

kaupunkiseutujen suunnittelun (Ympäristöministeriö 2017). Uudistuksen tarkoituksena on puuttua nykyisen 

järjestelmän ongelmakohtiin, kuten epäselvyyksiin suunnitelmien ja toimijoiden ohjaussuhteissa sekä 

suunnitelmien valikoivan strategisuuden ja jalkauttamisen puutteeseen, jotka ovat syntyneet, kun strategista 

suunnittelua kaupunkiseuduilla on toteutettu oikeusvaikutteiset kaavatasot ohittavien rakennemallien avulla (esim. 

Hytönen et al. 2016; Jauhiainen 2017; Ympäristöministeriö 2014).  

Tämä artikkeli tarkastelee Suomessa ainutlaatuista oikeusvaikutteisena laadittua kuntien yhteistä strategista 

yleiskaavaa suunnitteluinstrumenttina. Kotka-Haminan kaupunkiseudulla on laadittu viiden kunnan yhteistyönä 

seudullinen strateginen yleiskaava, joka korvaa yksittäisten kuntien omat oikeusvaikutteiset yleiskaavat, mutta 

hyväksytään jokaisessa kunnassa erikseen, poiketen näin sekä oikeusvaikutuksettomista strategisista 

rakennemalleista että MRL:n mahdollistamasta kuntien yhteisestä yleiskaavasta. Kotka-Haminan 

tapaustutkimuksen avulla tutkin seudullisen  imaginaarin ja strategisuuden muotoutumista ja muutosta, jonka se 

on tuonut kuntien lakisääteiseen yleiskaavoitukseen. Lisäksi pohdin, voiko yleiskaavojen seudullinen koordinointi 

tuoda helpotusta MRL:n uudistuksen yhteydessä todettuihin kaupunkiseutusuunnittelun ongelmiin. 

Tapaustutkimuksen analyysissä hyödynnetään spatiaalisen imaginaarin käsitettä (Haughton & Allmendinger 2015), 

erityisesti siitä juontuvan kaupunkiseutuimaginaarin peformatiivisuutta (Luukkonen & Sirviö 2017; Kanninen 2017).  

Spatiaaliset imaginaarit ovat herättäneet kansainvälistä mielenkiintoa, sillä niiden on nähty legitimoivan uusia 

suunnittelualueita (esim. Boudreau 2007), mutta vakiintuakseen edellyttävän myös tukevien instituutioiden 

rakentamista tai olemassa olevien instituutioiden muutosta (Servillo 2017). Analyysi osoittaa, että seudullista 

kasvua ja kilpailukykyä korostava kaupunkiseutuimaginaari on mobilisoinut toimijat seudulliseen 

suunnitteluyhteistyöhön. Samalla imaginaari on kuitenkin uudelleenmäärittänyt seudullisen yleiskaavan 

elinkeinopolitiikan ja investointienhoukuttelun välineeksi. Paradoksaalisesti investointien houkutteluun tähtäävä 

strategisuus hyötyy seudullisen kaavan rajoittavasta oikeusvaikutteisuudesta samalla kun se kyseenalaistaa 

yleiskaavan perinteisen lakisääteisen roolin. Seudullinen strategisuus ei kuitenkaan siirry yhtä lailla kuntakohtaisiin 

kaavoihin, vaan riippuu niiden hallinnollisesta kapasiteetista ja kulttuurista. Täten jatkan teoreettista keskustelua 

strategisen ja lakisääteisen suunnittelun suhteesta (esim. Albrechts et al. 2017; Mäntysalo et al. 2015; Tuomisaari 

2015)." 

 

Governing by contracts in spatial planning practices: towards depoliticization of knowledge and 

the shrinking of citizenship? 
Pia Bäcklund, Olli Ruokolainen, Jouni Häkli, Kirsi Pauliina Kallio 

Contractual policies in state and local government have become commonplace in many (Western) societies. This 

development, often attached to various “neoliberalizing” trends, may be seen as an aspect of so-called ‘city-

regionalism’. In this view, the city-region is seen as the primary set of discursively and materially conceived ‘acts of 

political regionalization,’ orchestrated by the state through ‘governmental technologies’ (e.g Jonas & Moisio, 2016). 

In spatial planning, such orchestrating governmental technologies have appeared in the form of contractual 

policies and accompanying agreement-based arrangements between state and local governments at a situationally 

defined, “soft” city-regional level. Several scholars have seen such development as one form of depoliticization in 

which sets of issues are constructed in such a manner that e.g. they can be moved ‘off-site’ from direct democratic 

control, they appear as ‘technical’ routines, or they are presented as ‘good-for-all’ necessities that do not invite 

politicization.  

Our presentation draws attention to these governmental techniques in planning practices, and particularly to the 

ramifications of state knowledge infrastructure applications on democracy and citizenship. We see that the main 
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questions concerning the depoliticization of spatial planning practices - and the content of citizenship - deal with 

what kind of knowledge and knowledge management practices are utilised to justify the content of agreements. 

For example, should the city-regional planning issues be focused on and “technicalised” into economic growth and 

competitiveness, the content of what is considered appropriate knowledge would be remarkably narrowed. 

Through our preliminary findings we shed light on how the actors in these contractual practices themselves see the 

issue of politicization of knowledge - or do they see it at all?  

 
Envisioning economic futures: Territorial politics of competing strategic initiatives in Finland 
Heikki Sirviö & Toni Ahlqvist  

The Finnish state has experienced a period of economic troubles since the decline of the ICT industry in the last 

decade. This has contributed to a sense of crisis among the representatives of the Finnish state as well as among 

the associated transnational techno-economic assemblage in Finland. This consciousness of crisis has motivated an 

austerity regime, a series of reforms for restructuring the state, as well as a search for new direction for the 

economic future of the state. In our paper, we analyze the spatiality of competing strategic initiatives and their 

economic imaginaries, which reconfigure in different ways the spatio-temporal matrix of the state. 

We focus on four influential (partly competing, partly complementary) economic imaginaries on which the 

economic future of the state is being envisioned. These include (1) metropolitan city-regionalism building on the 

imaginary of the knowledge based economy, (2) bioeconomy seeking a new combination of material and 

immaterial economy, (3) development of the Arctic, which has the potential to turn the spatial image of the Finnish 

state “upside down”, and finally (4) digitalization with its visions of connectivity and cyberspace. 

These imaginaries inform the planning and conduct of territorial politics, and our aim is to examine how these 

imaginaries figure spatiality and what are their possible implications for core-periphery relationship, international 

positioning of the state, spatial-political subjectivities, public-private relationship, and for rescaling of state space. 

In our analysis we will utilize the theoretical perspectives of socio-spatial dialectic, uneven development, and the 

geographical transfer of value, on which we base our interpretation of the potential of these imaginaries to rework 

and to renew the spatio-temporal matrix of the state. 

 

What is the "strategic city-region"? 
Vesa Kanninen, Aalto University, Department of Built Environment 

My take on city-regions stems from Andersen and Pierre's (2010) writing asserting the “strategic region” as a 

bottom-up inter-municipal cooperation structure. My work is influenced by two major discourses. City-regionalism 

tells us that state reorganization and transformation under neoliberal post-political conditions is a function of 

state-local relations that both subordinate and liberate the city-regional actancy in the search for the most 

viable "spatial fix" for localized competitiveness and growth. Strategic spatial planning has been seen to 

increasingly cater for this development. Agonistic planning theory, on the other hand, has been seen as a 

counterpunch to post-political planning, through its bringing forth the innate and unavoidable antagonisms in 

society and its apparent celebration of the politicization of planning.   

What city-regionalism and agonism combined present is an imagery of the city-region as a relational site for the 

dialectics of fixation and fluidization of contested planning issues. In line with Patsy Healey's conceptualization of 

city-regional strategic planning consisting of levels of "conscious attention" that deal with how power and action 

unfold in practices, I see the "strategic city-region" as a relational emergent of horizontal and vertical collaborations 

in the city-regional space. The fixings and the fluidities create a strategic landscape that is framed by power 
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relations, even naturalizations reminiscent of the post-political, yet constantly finding new local coordinations for 

providing different fixes, or "temporary restings" – a concept originating from Richard Rorty's "Consequences of 

pragmatism" and later adopted by John Pløger – that serve to both fix a mutual understanding and keep open the 

possibility of further contestation. 

This is the potential of the city-region: keeping it uncomfortably out of control yet getting things done in practice 

means releasing the true innovative and imaginative capacities of the urban emergent that would otherwise be 

petrified into a planned lowest-common-denominator oblivion. 

Andersen, J. & Pierre, J. (2010). Exploring the Strategic Region: Rationality, Context, and Institutional Collective 

Action. Urban Affairs Review 46:2, 218–240. 
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3. Dancing in the Dark: 24h City and the Night-Time Economy 
Chairpersons: Giacomo Bottà, Docent in Urban Studies, University of Helsinki 

Mika Hyötyläinen, Doctoral candidate in Social Policy, University of Helsinki 

 

TYÖRYHMÄSESSIO III / SESSION III: Perjantai / Friday 09:30-11:00 

1. Giacomo Bottà : Valo yössä: the Night Time Economy as research subject and development strategy in Helsinki 

2. Damiano Cerrone: Instagram walk, through the nights of Helsinki 

3. Antti-Ville Kärjä: Converted clubbing: the political economy of the sacred in the case of religious buildings 

transformed into nightclubs 

4. Martin Cloonan: Oxford Town, Oxford Town: Popular Music, Scenes and the Night Time Economy in a small city 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description: 
”Day and night are distinguished by the amount of natural light but they are also separated by rhythms, orders, 

rituals and images created by humans. Daily schedules were originally created in agricultural societies that were 

entirely depended on the daylight and on weather conditions. 21st century cities with their dense population and 

comprehensive traffic networks guided by the streetlights offer arenas for disrupting and re-thinking established 

daily schedules. 

The Night-Time Economy (NTE) has been slowly establishing itself as a significant instrument for contemporary 

post-industrial urbanization and it represents a growing field of research within the urban studies. On one hand, 

the night can be understood and analyzed as ‘a time of its own’ with certain activities taking place, specific 

regulations being applied and targeted infrastructures used. On the other, neo-liberal forces are colonizing the 

night for financial profit, often disregarding its specificities and simply extending city daytime activities, into a 24/7 

consumption system. However, the night still nowadays defines how and when citizens rest, use certain spaces and 

socialize, and it maintains features, which cannot be fully controlled and regulated. 

Cities across the world have established Night Majors or night commissions, dealing with issues ranging from night 

clubbing to smart illumination, from noise pollution to urban mobility, from the establishment of ‘safe spaces’ to 

safeguarding specific night occupations. In this session, we invite papers dealing with NTE from various economic, 

sociological, geographical, political and cultural perspectives and from a combination of the above. This session is 

organized with the support of the Urban Academy (University of Helsinki, Aalto University and City of Helsinki). 

Papers may focus on various themes, including NTE and entrepreneurship, night-life and clubbing, mobility, safety 

and the night, safe spaces, services, regulations and the night, transgressions after dark, night citizenship, night 

services and regulations, ecological consequences of a NTE, sustainability and NTE or Helsinki as a night city.” 

 

Presentations: 

Valo yössä: the Night Time Economy as research subject and development strategy in Helsinki 
Giacomo Bottà 

This paper will be an introduction to the session I am chairing and will present major themes connected to NTE 

research. I will first show the origin of this concept both as a cultural strategy and as research crucible. As a 

strategy, it was first implemented within the Estate Romana in 1980s Rome, with a series of night time summer 
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events, apt at bringing citizen back to public spaces in an era of terrorism and political violence. As a research 

crucible, it is Charles Landry’s Comedia (once again), which first presented a consultancy study entitled Out of 

Hours. A Study of Economic Social and Cultural Life in Twelve Town Centres in the UK in 1991. The first academic 

conference about the subject, 24-Hour City , was held at the Manchester Institute for Popular Culture (Manchester 

Metropolitan University) in September 1993. All this took place in the context of the step from industrial to post-

industrial cities and to the consequent festivalisation of city policies. 

In the Finnish context, Helsinki’s attention to the night time economy has been fairly absent, both in terms of 

cultural strategy (with the exception of the Night of the Arts) and even less as research theme for urban studies. 

However recently there have been clear signs that both institutions and private actors are increasingly interested 

in considering the night as strategy to be regulated, made safe and planned. How would a Finnish NTE research 

look like? What shall we research and why? What makes up the Helsinki night? My paper will also present data, 

based on participant observation at the first municipal meeting on the subject, which is taking place later in 

March.  

 

Converted clubbing: the political economy of the sacred in the case of religious buildings 

transformed into nightclubs  
Antti-Ville Kärjä 

Cathedrals, churches, mosques, synagogues and spiritual temples of all varieties are not only religious locations 

but often also popular destinations of tourism. The lure of the transcendent exhibited by such buildings extends 

further to the ways in which some religious sites have been transformed – or conversed, if you wish – into secular 

bars and nightclubs. In my presentation, I will examine such conversions as indications of irrevocable intersections 

of the popular and the sacred, and by paying specific attention to the musical dynamics and politics at issue. The 

examination is based on a discourse analysis of relevant press coverage, with particular emphasis on how the 

converted churches and transformed temples become resituated in the political economy of nightclub music and 

how the notion of the sacred especially is implicated and becomes multidimensional in these situations. 

 

 

Instagram walk, through the nights of Helsinki 
Damiano Cerrone, SPIN Unit 

#myhelsinki #helsinki #visithelsinki #christmas #repost #polamk #poliisiammattikorkeakoulu #studia #studiamessut 

#messukeskus #helsinktattoo #helsink #giftcardgiveaway #tb #yleuutiset #yle #princewillian #sauliniinisto #finland 

#winter #snow #cold #coldday #white #november #lovecity #lovelypic #everythingwhite #europe #nicepic #niceday 

#traveling #tölöviken #töölönlahti #suomi #photo #photoshooting #photography #foto #fotografering #kuva 

#followforfollow #breastfeeding #barberlife #christmasmarket #noel #vitrinedenoel #stockmann #helsingfors 

#instadaily #travelsalt #traveller #traveltheworld #globalnomads #wanderlust #travelingram #roamtheplanet 

#neverstopexploring #traveladdict #theglobalwanderer #resa #discoverearth #travelphotography #voyage #travel 

#viaje #reise #openmyworld #旅 #teresina #saoluis #moscow #bosnian #bosnaihercegovina #sarajevo #skopje 

#copenhagen #sweden #norway #balsas #palmas #cuiaba #curitiba #poa #portoalegre #portovelho #lisboa 

#fortaleza #recife #aracaju #araguaina #campinas #anapolis #london #dublin #trinidad #jamaica #hanoi 

#pulsochträning #kamppi #hymyile #saat #patukan #芬蘭 #赫爾辛基 #nordic #ivalo #aurora #resultsguaranteed 

#marrasputki #workout #outdoortraining #letsmotivateeachother #freshair #motivation #dailydose #seaside 

#ulkojumppa #stayfit #workoutmotivation #feelgood #greydaysneedcolour #outdoors #ulkonaperillä 

#elämääulkona #sports #liikeonlääke #takecareofyou #ulosluontoon #metsään #facades #oldbuildings 
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#kruununhaka #myfavourites #onthewaytohome #evening #lights #cozy #homesdesign #interior #design 

#newwork #designdetails #mirror #custommade #ourdesign #sneakpeek #style #rustic #lifestyle 

4.3 million pictures in #helsinki were publicly shared on @Instagram. In the list of top 150 #hashtags there is no 

#nightlife. At SPIN Unit we took a brief walk through the streets and buildings of Helsinki when the lights go off and 

the #nightlife begins. 

"All that once was directly lived has become mere representation. All real activity has been channelled into the 

global construction of the spectacle," Debord wrote in 1967.  

 

Oxford Town, Oxford Town: Popular Music, Scenes and the Night Time Economy in a small city 

Martin Cloonan, University of Turku  

In recent years notions of locality and scene have proved to be highly influential within Popular Music Studies. In 

addition prominent music cities such as Liverpool, Manchester and Sheffield have been subject to sustained, if 

intermittent, academic analysis. Thus far such analyses have tended to focus on large post-industrial cities located 

in northern England, often with a policy focus. 

This paper shifts the focus to a smaller city located in the lower midlands. Based on 28 interviews carried out with 

musicians, promoters, recording engineers and other scenesters, it presents some initial thoughts on the narratives 

of their town which interviewees presented. The paper examines how notions of locality and scene are articulated 

in a town which has produced artists such Radiohead, Ride and Supergrass, but which is far better know for its 

university. 
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4. Emansipatorisia murtumia säännellyssä kaupunkitilassa  

Puheenjohtajat: Maiju Loukola, Yliopistotutkija, Aalto-yliopisto (ARTS) 

Ari Hirvonen, Oikeusfilosofian dosentti, yliopistonlehtori, Oikeustieteen tohtoriohjelman johtaja, Oikeustieteellinen 

tiedekunta, Helsingin Yliopisto 

 

TYÖRYHMÄSESSIO I / SESSION I: Torstai / Thursday 13:30-15:00 

1. Pilvi Porkola: Institutionaalinen tila kokemuksellisena tilana 

2. Vappu Susi: Monologeja pyöräilystä, poukkoilusta ja liikenteestä 

3. Timo Kopomaa: Autotalli, kaupunkitilallisen muutoksen häviäjä vai voittaja? 

4. Liisa Sointu: Osallisuuden suhteinen dynamiikka iäkkäiden kaupunkilaisten arjessa 

TYÖRYHMÄSESSIO II / SESSION II: Torstai / Thursday 15:30-17:00 

1. Marja Silde: Irtiottoja Helsingin kaupunkikulttuurimurroksessa 

2. Tuomo Alhojärvi: Murtuman mahdollisuus kartalla: Tyhjän kartan leikki ja perintö Notes for a People’s Atlas -

projektissa 

3. Paul Tiensuu: Missä ovat suhteet? Yhteisön poliittisen aktivoitumisen potentiaalin verkostoanalyysistä 

TYÖRYHMÄSESSIO III / SESSION III: Perjantai / Friday 9:30-11:00 

1. Arvind Ramachandran: The right to the city is collectively realized: Citizen-led public space shaping as an 

alternative method for just urban environments 

2. Annette Arlander: Puiden kanssa Helsingin puistoissa 

3. Aino Hirvola: Ei kaupunkia ilman ”murtumia” – kyseenalaistaminen olennainen osa kaupunkidemokratiaa 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description: 
”Kaupunki on monenlaisten toimijoiden, intressien ja päämäärien asuttama tila. Se on yhä leimallisemmin 

vaihdannan, talouden ja siirtymisen sekä näitä säätelevien normien ja rakenteiden tehokasta tilaa. Samalla se on 

avointa olemisen tilaa, ja myös kuvittelun ja uneksunnan tilaa – mahdollisuuksien kaupunkia. 

Työryhmä rakentuu kahden toisiinsa kytkeytyvän teeman ympärille. 

Ensinnäkin työryhmä jäsentää kaupunkioikeuden käsitettä. Yhtäältä kaupunkioikeus on normatiivisia sääntöjä, 

rakenteita ja kaupunkitilan jakamisia, joista osa on oikeudellisia, osa hallinnollisia ja arkkitehtuurisia. Toisaalta 

kaupunkioikeus käsittää vaatimuksen jokaisen tasa-arvoisesta oikeudesta tilaan ja paikkaan kaupungissa – urbaanin 

version jokamiehen oikeuksista. Kaupunkioikeus on siten jännitteinen käsite, jonka ytimessä on kysymys vallasta ja 

siitä, kuka määrittää kaupunkitilaa ja kenelle kaupunki kuuluu. 

Toiseksi työryhmä pohtii taidetta, taiteellista tutkimusta ja yhteiskuntatieteitä yhdistämällä vaihtoehtoisia 

kaupunkitilan määrittymisen keinoja suhteessa vallitsevaan kaupunkitilan normatiiviseen, materiaaliseen ja 

sosiaalisen järjestykseen. Kyseessä on kiista kaupunkitilan jakamisesta ja määrittämisestä sekä oikeudesta sen 

käyttöön ja siinä olemiseen. Pohdimme erilaisia interventioita, tapahtumia ja aktiviteetteja, jotka saattavat murtaa 

kaupungin tilallista järjestystä ja vapauttaa kaupunkitilaa sille määrätyistä tarkoituksista. Kysymme taiteen roolia ja 
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potentiaalia kaupunkitilan uudelleen määrittymisessä. Minkälaisia vaihtoehtoisia tiloja interventionaaliset keinot 

voivat avata ja miten ne murtavat normatiivisia tilan järjestyksiä? Samalla pohdimme taiteen ja politiikan yhteyksiä 

ja niistä syntyviä potentiaaleja urbaanin ympäristön uudelleen hahmottamisessa. Edelleen visioimme sitä, kuinka 

marginalisoituminen kaupunkitilassa voidaan kääntää voimaannuttamiseksi ja emansipaatioksi. 

Työryhmä kutsuu eri alojen tutkijoita, taiteilijoita ja aktivisteja pohtimaan vaihtoehtoista kaupunkia, kannustamalla 

moninäkökulmaiseen, avoimeen ja kriittiseen kaupunkitutkimukseen. Rohkaisemme kokeelliseen teoriaan ja 

moniaineksisten – kuviteltujenkin – näyttämöiden avaamiseen. Kohotamme visionäärisen ja fiktionaalisen ajattelun 

keinoksi haastaa kapea-alaisen rationaalisen, teknologisen ja juridisen ajattelun sanelemia ennakkoehtoja. 

Moniaineksisella tutkimuksella on potentiaalia horjuttaa vallitsevia sosiaalisia, kulttuurisia ja 

kaupunkisuunnittelullisia käytäntöjä, dikotomioita ja ajattelutapoja. Erilaisten ajattelumallien rajoja pyritään 

venyttämään uutta ajattelua ja tutkimusta synnyttävällä tavalla. Siksi avaamme tieteiden- ja taiteidenvälisen 

foorumin, johon ovat tervetulleita skenaariot vaihtoehtoisista kaupunkitodellisuuksista, hahmotelmat tasa-

arvoisesta ja oikeudenmukaisesta kaupungista ja kaupunkitilasta, sekä esitelmät kaupunkitilan vapauttamisesta, 

kaupungista emansipaation ympäristönä, erimielisyyden urbaaneista näyttämöistä ja taiteesta kaupunkitilan 

murtajana. Myös vaihtoehtoiset esitysmuodot ovat tervetulleita.” 

 

Presentations 

Irtiottoja Helsingin kaupunkikulttuurimurroksessa 
Marja Silde 

"Irtiottoja Helsingin kaupunkikulttuurimurroksessa 

Työpaperissani ehdotan, että 1980-luvun alun Helsingissä ruumis oli hetken aikaa vapaimmillaan. Tarkastelen 

teatteritieteen ja esitystutkimuksen alaan kuuluvan ja monitieteistä lähestymistapaa soveltavan väitöskirjani 

pohjalta sitä, miten nk. futuristiklubbaajien urbaanissa ja marginaalisessa käytännössä ruumis irrotettiin sitä 

aiemmin säädelleistä instituutioista ja normatiivisista rakenteista.  

Lähestyn kaupunkikulttuurimurrosta osana laajempaa yhteiskunnallista murrosta toiminnan vähittäisenä 

irtautumisena keskus- ja valtiojohtoisista rakenteista. Ruumiita ”ylhäältä” organisoinutta ja byrokraattiseen 

suunnitteluun luottanutta (hyvinvointi)valtion säännöstöä ja normitusta alettiin hiljalleen purkaa. Kaupunkilaisten 

omaehtoinen toiminta alkoi synnyttää tapahtumia, jotka mahdollistivat kokea uudenlaisia intensiteettejä ja 

yllättäviä sekä luovuutta ruokkivia kohtaamisia, missä taiteen ja eri elämänalojen rajat liudentuivat keskenään. 

Taiteen alue erityisenä kielenä ja toimintalogiikkana alkoi siirtyä muille elämän alueille. Futuristiklubbaajien 

käytäntö on esimerkki tällaisesta taiteen kaltaisesta, kekseliäästä käytännöstä.  

Kaupunkikulttuurimurros näyttäytyi tutkimuksessani uudenlaisina ruumiintekniikoina, aiemmasta eroavina tapoina 

käyttää ja liikuttaa ruumista, luoda sen rajoja, huomioida sen merkityksiä ja tehdä kytköksiä urbaanin ympäristön 

kanssa. Futuristiklubbaajien ruumiin irrottaminen suunnitteluyhteiskunnan hegemonisista rakenteista näyttäytyi 

urbaanin näyttämön synnyttämisenä Helsingin kaduille, yökahviloihin ja klubeille. Huomiota herättävää ruumista 

muokattiin yhdistämällä mielikuvitus jo olemassa olevaan populaari- tai korkeakulttuuriseen kuvastoon. Se synnytti 

ruumiinesityksiä, jotka ironisoiden tekivät irtiottoa esimerkiksi heteronormatiivisuudesta ja kaksinapaisesta 

sukupuolijärjestyksestä, agraaris-porvarillisista ydinperhearvoista, korkean ja matalan toisistaan erottamisesta ja 

hyvinvointiyhteiskunnan normittamasta palkkatyötä tekevästä ja tuottavasta kansalaisideaalista.  

Muuttuvat ruumiintekniikat johtivat uudenlaisien kokemuksien tiloihin, joita työstettiin klubiympäristössä myös 

kollektiivisesti. Murrosta läpielettiin yhteen tulemisen tapoina, joissa ei ensisijaisesti kiinnitytty yhteisiin 

merkityksiin ja arvoihin, vaan pikemminkin yhteisiin affekteihin, ruumiillisiin vaikutuksiin. Klubiympäristön erilaiset 
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esitykset hätkähdyttivät osaltaan kokijansa hetkeksi pois virallisen Suomen sääntöjen ja normien sosiaalistamasta 

hyödyllisestä kansalaisruumiista.  

Oliko ruumiin irrottaminen virallisen yhteiskunnan rakenteiden ohjailusta vain hetkellinen mahdollisuus 

kaupunkimurroksessa? Nykykapitalismin vaateet näyttäisivät sittemmin ottaneen ruumiin toiminnantavan ja 

esityksen haltuun. Ruumis on yrittäjäkansalaisen tai prekariaatin tärkeä omaisuus, jonka ulkonäön ja elämäntavan 

esitystä tulee jatkuvasti muokata ja kehittää työmarkkinoita varten. Kysyn - vielä vailla vastausehdotusta - 

minkälaiset irtiotot nyt olisivat mahdollisia?" 

 

Monologeja pyöräilystä, poukkoilusta ja liikenteestä 
Vappu Susi 

"Kaupunkitilassa liikkuminen on aistillisesti ja sosiaalisesti monin eri tavoin virittinyttä. Kävelylle ja pyöräilylle 

yhteistä on kokonaisvaltainen aistikokemus. Ympäristön äänet, tuoksut ja ilmanala ovat yhtä. Liikkuja itse on 

erottamaton osa kokonaisuutta. Kävelyn ja pyöräilyn erot tapahtuvat rytmissä, vauhdissa ja etäisyyksissä. 

Pyöräilyssä nautintoa tuottaa ilmavirta, vapauden tunne, maan vetovoiman kilvoittelu. Kaupunkiliikenteen 

suunnittelussa pyöräilijän tukassa ei tuuli liehu vaan pyöräily sijoitetaan yleensä jonnekin muilta liikkumisen 

muodoilta ylijääneisiin kohtiin. Käytännössä pyöräily kaupungissa tapahtuu välitilassa niin fyysisesti kuin 

sääntöjenkin osalta. Siksi pyöräilijän liikkeet ja valinnat materialisoituvat erilaisina poukkoilevina käytäntöinä. 

Teen taidelähtöistä tutkimusta pyöräilyn käytäntöjen kirjosta. Tarkastelen pyöräilijän toimintaa katutilassa leikkinä 

ja erimielisyytenä, jolla on poliittisia ulottuvuuksia. Kun pyöräilyä tarkastelee leikin kautta, avautuu uusia 

mahdollisuuksia hahmottaa kaupunkitilassa liikkuvien ihmisten ajoittain jopa kitkaisia kohtaamisia. Pyöräily 

kaupungissa vaatii kykyjä, joiden kehittämiseen kaikilla ei ole samanlaisia edellytyksiä. Kuitenkin sääntöjen ja 

infrastruktuurin tulisi tukea sellaista liikkumisen kulttuuria, jossa oikeudet ja velvollisuudet eivät keikkuisi ihmisten 

yksilöllisten ominaisuuksien, heidän taitojensa ja arvojensa varassa. Jos pyöräilyn asemaa onnistutaan muuttamaan 

katutilassa yhdenvertaiseksi muiden liikkumismuotojen kanssa, vahvistetaan samalla pyöräilijöiden toimijuutta ja 

osallisuutta kaupunkitilassa. Tutkimukseni tuo esiin erilaisia tapoja toimijuuden vahvistamiseksi. Pyöräily toimii 

käyttökelpoisena esimerkkinä osallisuuden kysymyksissä muillakin elämän alueilla. 

Aineistoina käytän kahden kohderyhmän (aikuiset ja lapset) kanssa tehtäviä avoimia haastatteluja, osallistuvaa ja 

havainnoivaa pyöräilyä, puheen ja liikenneympäristön äänitallenteita, valokuvia ja piirrettyjä karttoja osallistujien 

reiteistä. Tutkimus avautuu suurelle yleisölle muun muassa ääniteossarjassa, joka koostuu kaupungin 

äänimaisemista ja pyöräilijöiden puheenvuoroista. Ääniteokset stimuloivat kuulijaa arvioimaan suhdettaan 

pyöräilyyn uudelleen ja siten teokset voivat myös edistää liikkujien keskinäistä ymmärrystä. Osallistun teoksilla 

julkiseen keskusteluun kaupunkitilan käytöstä ja sen jaosta eri liikkumismuotojen kesken. Ääniteokset kuuluvat mm. 

Radio Moreenissa ja Soundcloudissa. 

Olen aloittanut väitöskirjatyön (monografia) syksyllä 2016 kulttuurintutkimuksen alalla Tampereen yliopistossa 

Tutkivan Teatterityön Keskuksessa (T7). Työ jatkaa pro gradussa (Kantola 2015) pohjustamaani kaupunkipyöräilyn 

tutkimusta. Tutkimus valmistuu loppuvuodesta 2020." 

 

Institutionaalinen tila kokemuksellisena tilana 
Pilvi Porkola 

"Instituutiot ymmärretään usein ylhäältäpäin järjestettyinä tiloina, joita säätelevät paitsi säännöt myös  sosiaaliset 

käytännöt. Tästä huolimatta, monet institutionaaliset tilat ovat myös kokemuksellisia tiloja (Lefebvre) ja 

henkilökohtaisia tiloja. Performatiivinen käänne on vaikuttanut moniin instituutioihin, esim, kirjastoon ja 
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taidemuseoon niin, että instituutiot paitsi pyrkivät osallistamaan, myös kannustavat siihen. Mitä tämä tarkoittaa 

kaupungissa? Millainen rooli taiteella ja taiteellisella tutkimuksella on, tai voisi olla tässä?  

Kirjastoesseet #1 ”Norsut piirretään usein luonnollista kokoaan pienempinä” oli kuunnelmamuotoinen essee ja 

installaatio, joka toteutettiin Maunulan tyhjäksi jääneessä vanhassa kirjastossa talvella 2016-17. Taiteellisessa 

tutkimuksessani tyhjän tilan haltuunotto esityksen kontekstissa oli paitsi liminaalisen tilaan näkyväksi tekemistä 

myös henkilökohtaisen ja kokemuksellisen tarkastelua suhteessa insitutionaaliseen tilaan. Olen suunnittelemassa 

jatko-osaa uuteen kirjastoon, Maunula-taloon, jossa kirjasto on osa nuorisotaloa ja paikallista kulttuurikeskusta. 

Kysymykseni taiteilijana onkin, mitä taide voi tuoda lisää – jos mitään- jo valmiiksi tapahtumarikkaaseen ja 

kaupunkilaisten aktiivisesti haltuun ottamaan ympäristöön? " 

 

Murtuman mahdollisuus kartalla: Tyhjän kartan leikki ja perintö Notes for a People's Atlas –

projektissa 
Tuomo Alhojärvi 

"Miten käyttää karttoja kaupunkitilan tuottamiseksi, kuvittamiseksi ja kokemiseksi toisin? Esitykseni lähtee liikkeelle 

tästä tilan toisinajattelun ja -kartoituksen perustavasta kysymyksestä ymmärtääkseen paremmin karttoja taiteellis-

poliittisina työkaluina ja kysymyksinä. Keskityn Chicagossa vuonna 2005 alkaneeseen Notes for a People's Atlas -

karttaprojektiin, jonka keskiössä oli yksinkertainen työkalu: paperille painettu kaupungin maantieteellisten 

reunaviivojen rajaama tyhjä kartta, johon ja jolla ihmiset saivat kartoittaa omaa kaupunkiaan. Merkein ja 

merkillisyyksin täytetyt kartat osoittautuivat erinomaiseksi työkaluksi kaupunkitilan kuvittelemiseksi toisin. 

Täytetyistä kartoista muodostui värien ja tarinoiden kyllästämiä näyttelyitä, pedagogisia ja poliittisia sommittumia 

sekä vuoteen 2011 jatkunut kansainvälinen poliittisen taiteen hanke. Keskityn esityksessäni tämän väen kartaston 

perustyökaluun, tyhjään karttaan. Sen menestys on tulkittavissa monelta kantilta: rancièrelaisena lähtökohtaisen 

älyllisen (ja kartografisen) tasa-arvon testauksena, kriittisen kartografian korostamana avoimena, prosessuaalisena 

ja emergenttinä työkaluna tai hankkeen toimijoiden itsemäärittelyn mukaisena vastakartoitusprojektina 

uusliberalissa kaupunkikontekstissa. Tyhjä kartta avartaa kaupunkitilaa järjestyksistä ja normeista. Tämän lupauksen 

johdattamana olen itsekin vuodesta 2011 käyttänyt tyhjää karttaa pedagogisena ja poliittisena työkaluna eri 

konteksteissa.  

Tässä esityksessä pyrin kuitenkin ongelmaistamaan liian suoraviivaista ja helppoa tulkintaa tyhjästä kartasta 

taiteellis-poliittisena työkaluna toisenlaisen tilan tuottamiseksi. Esitän että kartan suhteellisen avoimuuden ja 

tyhjyyden lisäksi aivan yhtä keskeistä on sen mukanaan kantama perintö: ne taakat ja ennaltarajaukset, jotka 

määrittävät suhdettamme karttoihin ja kartoittamiseen, ja joiden leikkiä kartan ""tyhjyys"" on. Tästä Jacques 

Derridalta ja kriittisestä karttateoriasta ammentavasta näkökulmasta kartan emansipatorinen potentiaali ja työ 

asettuvat epäiltäväksi – niin paljon se jo aina kantaa mukanaan sellaistakin, mistä luulimme jo eroon päässeemme. 

Osoitan kuinka tyhjän kartan performatiivisuus on ristiriitaisten voimien ja toimien läpikirjomaa, ongelmaista 

tienoota. Hellittämättä otetta tyhjän kartan emansipatorisesta lupauksesta etsin esityksessä mahdollisuuksia 

lähestyä karttaa tilallista tietoamme hankaloittavana työkaluna, harjaantumisena tilan perityn järjestyksen 

työstämiseen ja haastamiseen. Toisinkartoittaminen osoittautuu yhtä aikaa mahdottomaksi ja välttämättömäksi, ja 

jäljelle jää vain perinnön velvoittavuus kysyä murtuman mahdollisuutta kartalla. " 

 

Autotalli, kaupunkitilallisen muutoksen häviäjä vai voittaja? 
Timo Kopomaa 

"Autotallit ovat eräs teollisen kulttuurin kukkanen. Ne syntyivät autoteollisuuden sivutuotteena 

rakennusteollisuuden siivuksi. Tallit on nimetty autoriippuvaisen kulttuurin fyysiseksi manifestaatioksi (McDonald 
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2007). Koska useimmat autot ovat suurimman osan ajasta käyttämättömiä ja pysäköityinä, tulisi autokaupungin 

sijaan oikeastaan puhua parkkikaupungista (Kopomaa 2018). Autotalleihin on liitetty myös leppoistavaa 

harrastuneisuutta esimerkiksi musisoinnin parissa, kerhotalleina tai miehen omana tilana. Talleihin on myös 

keskitetty moninaisten tavaroiden säilytystä sekä liitetty ajatus luovasta yritystoiminnasta. Nyttemmin esillä on ollut 

muun muassa tallien käyttö sähköauton lataukseen ja postinjakeluautomaatin sijoituspaikkana. 

Autoistuminen manifestoi uudenaikaisen elämän alati nopeutuvaa rytmiä, ja henkilöauton hankkiminen ja käyttö 

merkitsivät yksilöllisen vapauden huomattavaa lisääntymistä ja elämänpiirien laajentumista. Kaupungeissa tämä 

uusi muuttuja oli käsitteellistettävissä ”autoistumisoikeudeksi”, mikä rinnastui rakennusoikeuteen ja ajoittui meillä 

keskeisesti vuoteen 1963. Tarve oli tehdä yksityiskäyttöön varatun ajoneuvon asiointikäyttö ja omistaminen 

mielekkääksi tarjoamalla sille tilaa pysähtymistä ja säilyttämistä varten. (Hankonen 1994) 

Kiinnostuksen kohteena on, millaisia kaupunkitilallisia ja tulevaa kehitystä ilmaisevia trendipainotuksia liittyy nyt 

suhteellisen tiiviin kaupunkimiljöön autotalleihin metropolialueella? Missä tilanteissa ja miten autotalleja on 

onnistuttu käyttämään joustavasti muuhun kuin autojen säilyttämiseen?" 

 

The right to the city is collectively realized: Citizen-led public space shaping as an alternative 

method for just urban environments 
Arvind Ramachandran 

"Building on my Master’s thesis work in architecture, which (re)imagines city making in a diverse mega city 

(Chennai, India) as a community driven process focused on creating local public spaces, I wish to discuss how 

processes that facilitate bottom-up and community driven shaping of public spaces, could ensure our shared city 

environments are available and accessible to diverse urban populations. 

Questions this paper addresses include: 

What can we learn from how inhabitants shape their own cities, and how can these actions infiltrate structured 

planning processes? 

How can citizen-led reimagination of public spaces be a vital tool in (re)creating the just city? 

How can planning processes that accommodate existing bottom-up initiatives, create solutions that cater to 

diverse inhabitants without inadvertently reproducing existing unequal power relations? 

Using Chennai in India and Helsinki in Finland as representing two extreme conditions, I wish to showcase the 

challenges and possibilities that face urban practitioners as we set out to achieve the goal of cities that are 

collectively planned and environmentally sustainable. 

The presentation will use images, texts, as well as a scale model proposed as a workshop aid in citizen-driven 

planning, to illustrate how simple solutions could go a long way in bringing people into the processes that end up 

creating the spaces they inhabit. 

About the author: 

I am a Helsinki based architect (M.Sc, University of Oulu), urban designer (M.Sc, KTH Stockholm)  and activist who is 

captivated by collaborative and inclusive processes of city making. I leverage my experiences from India and the 

Nordics to welcome users as active participants in my design work, from temporary installation to public buildings 

and urban neighbourhoods." 
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Puiden kanssa Helsingin puistoissa 
Annette Arlander 

Tässä alustuksessa keskityn kysymykseen esiintyjän ja kaupunkiympäristön suhteesta, erityisesti puistojen ja 

joutomaiden kasvillisuuden kohdalla, vuonna 2017 toteutetun esimerkin avulla. Lähestyn esimerkkinä käsitteiden 

kuten sympoiesis (Haraway 2016), yliruumiillisuus (trans-corporeality, Alaimo 2010) tai yhteismuotoutuminen 

(intra-action, Barad 2007) kautta. ""Puukalenteri"", jonka esitin kameralle erilaisissa puistoissa ja epäpaikoissa 

Helsingin seudulla, perustuu (runoilija Robert Gravesin laatimaan) muinaisten kelttien kuukalenteriin, jossa vuoden 

kolmetoista kuukautta on nimetty puun tai pensaan mukaan. Projektin lyhyt esittely englanniksi löytyy HCAS-

blogista 

http://blogs.helsinki.fi/hcasblog/2017/12/04/the-tree-calendar-or-performing-with-plants-in-the-parks-of-helsinki/  

Paitsi kysymykset siitä, kenellä on oikeus tehdä mitäkin kaupunkitilassa, tai ketkä tulisi ottaa huomioon 

kanssaeläjinä kaupunkitilassa, keskeinen ongelma on kysymys esiintymisestä puiden ""kanssa"". Voisiko 

esiintymisen puiden kanssa ymmärtää eräänlaisena yhteisluomisena (sympoiesis) vaikkei kyse olekaan ilmeisestä tai 

puiden näkökulmasta vapaaehtoisesta yhteistyöstä - puilta ei voi pyytää suostumusta perinteisessä mielessä? Vai 

tulisiko se ymmärtää pikemminkin aikaisempien ja meneillään olevien yhteismuotoutumisten tai intra-aktioiden 

jatkeena ja eksplikaationa? Voisiko tämänkaltainen esityssarja toimia artikulaationa ihmisten ja kasvien välisestä 

yliruumiillisuudesta (trans-corporeality), tai ainakin muistutuksena riippuvuudestamme suhteessa kasveihin?" 

 

Ei kaupunkia ilman ”murtumia” – kyseenalaistaminen olennainen osa kaupunkidemokratiaa 
Aino Hirvola 

"Suunnitteluteoreettisessa keskustelussa julkisen suunnittelutehtävän legitimaatiota haetaan nyt mm. poliittisesta 

ulottuvuudesta ja kiistan näkyväksi tekemisestä. Politiikan roolia ja tehtävää tarkastellaan myös tarkemmin. 

Postfoundationalistisessa poliittisessa ajattelussa poliittista on jokin, joka kykenee kyseenalaistamaan 

yhteiskunnassa vallitsevat hegemoniset diskurssit, jotka uusintavat jo olemassa olevia poliittisia toimijuuksia. 

Jacques Rancièrin käsitteet poliisi ja politiikka jäsentevät niin kutsuttua aistisen jakoa, vallitsevaa järjestystä, joka 

määrittää mitä ja miten näemme ja ymmärrämme ja millainen osa yhteiskunnassa kullekin kuuluu. Poliisi tai 

poliisijärjestys pitää yllä aistisen jakoa. Politiikkaa taas on tapahtuma, joka murtaa tätä aistisen jakoa ja tuottaa 

emansipaatiota luoden uusia poliittisia subjekteja. 

Rancière puhuu murtumista, jotka häiritsevät vallitsevaa järjestystä, ja joiden myötä tulemme havainneeksi erilaisia 

tapoja olla, ajatella, havaita ja ymmärtää. Kaupungissa tällaisia murtumia voisivat edustaa esimerkiksi uudenlainen 

kaupunkiaktivismi, katujen tai parkkipaikkojen valtaaminen toiseen käyttöön, asunnottomien yö -tyyppiset 

tapahtumat jne., jotka haastavat vallitsevia käsityksiä siitä, kenen ääni kaupungissa kuuluu, miten ymmärrämme 

julkisen tilan jne. Emansipaatioon johtava poliittinen on liikettä ja muutosta, joka lopulta muuttuu uudeksi aistisen 

jaoksi. Se mikä tänään on murtumia poliisissa, on huomenna osa poliisia. Poliittista kaupunkisuunnittelussa 

tavoiteltaessa olisikin hyvä ymmärtää, että politiikka ei olekaan erillään poliisista, vaan pikemminkin elimellinen osa 

sitä. Tällainen jatkuva liike ei ole vain agonistisen demokratian ydin, vaan demokratian ylipäätään. Toimiva 

demokratia vaatii vastavoimaa: oppositiota, kaupunkiaktivismia, liikettä, kaikkea sitä, mikä haastaa ja kyseenalaistaa 

aistisen jakoa. Poliisia ei ole ilman murtumia siinä, sillä kuka tarvitsee järjestyksenpitoa ilman järjestyshäiriöitä. Mitä 

olisi kaupunki ilman tätä liikettä? Mitä ymmärtäminen ilman kyseenalaistamista?" 

 

Missä ovat suhteet? Yhteisön poliittisen aktivoitumisen potentiaalin verkostoanalyysistä 
Paul Tiensuu 
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Puheessani pyrin selvittämään tapoja, joilla verkostoanalyysia voidaan käyttää ennustamaan kaupunginosa-

naapuruston kykyä vaikuttaa itseään koskeviin julkisiin päätöksiin, esimerkiksi asuinlueensa kaavoitusohjelmaan. 

Ymmärrän naapuruston minä tahansa asuinalueena, minkä asukkailla on merkittävä mahdollisuus tuntea toisensa 

maantieteellisen läheisyyden takia.(1) Naapurusto voi sisältää useita eriäviä intressejä, jotka voivat olla keskenään 

ristiriitaisiakin, mutta sitä voidaan käsitellä myös yhtenä intressi-tahona koskien naapuruston intressiä omaa 

ympäristöön koskeviin päätöksiin. Tässä suhteessa naapuruston kyky vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin riippuu 

sen kyvystä toimia kollektiivisesti, mikä taas riippuu sen muodostaman verkoston laajuudesta ja tiiviydestä.(2) 

Käyn ensin läpi lyhyesti tutkimusta kollektiivisesta toiminnasta, ja selitän intressiryhmän verkosto-ominaisuuksien 

vaikutusta sen kykyyn kollektiiviseen toimintaan. Tämän jälkeen luonnostelen verkostoteoreettista kehystä sen 

määrittelemiseksi miten naapuruston asukkaiden yhteiskunnalliseen ympäristöön liittyvät tekijät, kuten etäisyys 

työpaikkaan, sukulaisiin, ja 

harrastuksiin, vaikuttaa paikallisverkoston muodostumiseen ja siten naapuruston kykyyn edistää omia 

intressejään."" 

1 Kemppainen (2017) Disorder and insecurity in a residential context - A study focusing on Finnish suburban 

housing estates built in the 1960s and 1970s. Helsingin yliopisto. 

2 Olson (1971) The Logic of Collective Action: Public Good and the Theory of Groups. Harvard University Press, 

Cambridge" 

 

Osallisuuden suhteinen dynamiikka iäkkäiden kaupunkilaisten arjessa  

Liina Sointu 

Tarkastelen esityksessäni sosiaalisten suhteiden merkitystä ja dynamiikkaa iäkkäiden kaupunkilaisten arjessa. 

Tarkastelen näitä suhteita prosesseina, jossa neuvotellaan osallisuudesta ja osattomuudesta kaupungissa ja 

yhteiskunnassa. Minua kiehtoo ajatus siitä, että osallisuudesta neuvotteleminen on lopulta varsin arkista, 

ruumiillista ja konkreettista kanssakäymistä kaupunkilaisten kesken. Aineistona käytän iäkkäiden ihmisten ryhmä- ja 

yksilöhaastatteluja. Haastateltavat elävät erilaisissa elämäntilanteissa, osa asuu yksin tai puolison kanssa kotona ja 

osa palvelutalossa. Haastattelujen teemat koskivat arkea ja elämää lähiössä: päivittäistä elämää, lähiössä 

liikkumista, apua ja palveluja sekä harrastuksia.   

Tarkastelen analyysissa sitä, millaisia suhteiden dynamiikkoja haastatteluista löytyy. Yhtäältä haastattelut 

heijastelevat pyrkimyksiä omata määräysvaltaa suhteessa toisiin kaupunkilaisiin ja kokemuksia määräysvallan 

puutteesta. Toisaalta kysymys määräysvallasta ei aina nouse esiin, vaan suhteita toisiin kaupunkilaisiin jäsentää 

pikemminkin kanssakäymiseen sisältyvä vastavuoroisuuden aste: iäkkäälle merkityksellinen kanssakäyminen saattoi 

olla hyvinkin aktiivista, mutta siihen saattoi kuulua myös ""vain oleminen"" toisten ihmisten keskellä. Kaiken 

kaikkiaan tunnistin neljä erilaista suhteiden dynamiikkaa, jotka esittelen esityksessäni tarkemmin. Pohdin myös sitä, 

miten nämä erilaiset dynamiikat muotoilevat, mahdollistavat tai estävät osallisuutta. 

Tarkastelemalla iäkkäiden kaupunkilaisten sosiaalisia suhteita erilaisissa elämäntilanteissa pyrin samalla 

valottamaan osallisuuden katvealueita. Tutkimuksellani teen näkyväksi iäkkäitä ihmisiä kaupungin asukkaina ja 

kaupunkitilan käyttäjinä kiinnittäen erityistä huomiota sellaisiin asukkaisiin, joiden osallisuuden tarpeet ja toiveet 

kaupunkipolitiikassa ja -suunnitellussa ovat vaarassa tulla sivuutetuiksi. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi hoivakotien 

asukkaat, iäkkäät omaishoivaajat sekä ylipäänsä sellaiset iäkkäät, joiden aktiivisuus kaupungissa tulee heikosti 

tunnistetuksi. Tulevana syksynä hankkeessamme (Ketterä kaupunki) olisi mahdollisuus toteuttaa taideprojekti 

iäkkäiden kaupunkilaisten kanssa yhteistyössä taitelijan kanssa. Taideprojektin suunnittelu on alkamassa ja 

mielelläni kuulisin työryhmäläisten näkemyksiä siitä, miten taiteen keinoin voisi vahvistaa iäkkäiden osallisuutta 

kaupungissa.  
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5. In-between Urban Practices: Innovating Cities in the Age of Fear   

Chairpersons: Doc Soc Sc Tuula Teräväinen, Post Doc researcher, Department of Historical and Geographical 

Studies/Environmental Policy, University of Eastern Finland 

Dr Aleksandra Stupar, Associate Professor, University of Belgrade – Faculty of Architecture, Department of 

Urbanism (Head of Department), Serbia 

 

TYÖRYHMÄSESSIO I / SESSION I: Torstai / Thursday 13:30-15:00 

1. Aleksandra Stupar: Fear (not)? The survival guide to urban reality 

2. Susanna Myllylä: Liminal urbanism in the era of urban renewal – youth poverty in Addis Ababa 

3. Germán A. Quimbayo Ruiz: Political Ecologies of Urbanization:  Lessons from Latin America 

TYÖRYHMÄSESSIO II / SESSION II: Torstai / Thursday 15:30-17:00 

1. Olli Hakanen: New architecture of mobility/Discussion 

2. Sevket Emek Ataman: The Curious Case of the ‘Grand’ Mosque in Helsinki 

3. Tuula Teräväinen: Sociotechnical imaginaries in and between red and green urban bioeconomies 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description: 
”Exposed to unavoidable natural forces and shaken by drastic economical or social corrective processes, cities have 

always been indicators of civilization ups and downs. Nowadays, the accumulated problems of our time (e.g. aging 

population, global warming, hyper-urbanization, economic turbulences and fast-shifting political landscapes) 

trigger a number of theoretical speculations and visions, as a response to multiplying fears, environmental risks, 

contextual uncertainties and increasing global anxiety. 

Considering the contemporary limbo which surrounds our transitional epoch, the session focuses on the 

relationship between cities, civilisation fears and innovativeness, addressing different contemporary urban 

phenomena instigated by internal and external threats. Manifested in urban space as ‘in-between’ urban ecologies, 

they influence new spatial typologies, unconventional  approaches and their amalgamation with urban hardware 

and software. Shaping the desired futures, they are also driven by the ideas of sustainable transition, resilience, 

green economy, social equity, security. 

The session welcomes papers discussing innovative responses to growing fears manifested in urban space, both 

theoretically or empirically. Critical views, cross-disciplinary considerations, new conceptual openings and 

comparative approaches are especially encouraged. The papers should present and evaluate the examples of 

recent urban practices (new spatial patterns, environmental awareness, public strategies, (in)formal processes, 

activism, technological upgrading etc.), directly and/or indirectly instigated by the effects of New Fear – 

demographic fear, dromophobia, economic fear, xenophobia, agoraphobia/political fear and the fear of terrorism 

(De Cauter’s, 2004).” 

 

Presentations: 

New architecture of mobility 
Olli Hakanen  



22(55) 
 

"Helsinki Quick Step (HQS) is a proposal for the conversion of the current railway system in Helsinki into a 

pendulum configuration. The proposal was produced by a group of experts with the support of the Ministry of 

Transport and Communications. The liaison from the ministry is Risto Murto, Director of Unit.  

Processing HQS-solution has been and continues to be an interesting adventure between privately developedand 

solutions and public economical and political understanding. Every level of the sosiety has been involved during the 

developing process from grass root groups to the transport and communication committee of our parliament. Next 

step will be illustrating the qualities of new urban environment HQS-solution makes possible. Preliminary studies 

indicate that 80 000 more inhabitans can be populated in the center of our capital on the land freed by HQS when 

mobility as a service is the guiding logic and philosophy of alla urban planning, service design and architecture. 

The following four principles has been followed in the developing work since february 2016: 

1. Urban nature is the new dominion of all urban planning, service design and architecture.  

2. Systemic freedom of mobility is the new logic of all planning and design. 

3. Respect for the existing environment is wise: use and reuse existing infrastructure whenever possible. 

4. Creation of novel solutions for new problems and challenges is crucial. 

For more information: www.helsinkiquickstep.fi  " 

 

Political Ecologies of Urbanization:  Lessons from Latin America 

Germán A. Quimbayo Ruiz 

Latin America and the Caribbean (LAC) has become one of the most urbanized regions in the World. Although 

urbanization in the region has been at certain point scrutinized, research still favour North-Atlantic and 

Anglophone epistemological traditions, which are limited to understand the production of unequal geographies 

related to urbanization. Because city is not a place, but a process (David Harvey), urbanization has been delivering 

serious implications not only for cities, but also for other places. This latter issue is relevant in urban LAC, where 

the type of nature and environment is particularly complex, what it means, active agents who play a key role into 

social and political dynamics, which produces informal and formal institutions and their relation with the 

environment. Likewise, from social sciences such as geography or rural sociology, to environmental uprisings and 

struggles around commons, the concept of territory has been mobilized through a series of concrete and specific 

practices of socio-political appropriation of space, including ecological concerns. Then, modern forms of 

appropriation of territories (rural and urban), attend to development projects where profit maximization and 

financial capital accumulation prevail, are reproducing strong biogeographical and socio-cultural impacts. While 

urban politics in the LAC region have long related to popular demands around social justice related to a “peripheral 

urbanization” (c.f. Teresa Caldeira), it is also important to document how such demands are being articulated 

through environmental imperatives such as climate change or advocate urban nature. These topics set challenges 

to conceptualize knowledge about urban nature in people’s daily lives through political mobilization, which are 

useful for a better urban planning for this region and beyond. This paper is a conceptual reflection based upon a 

doctoral research project about environmental conflicts at urban planning in Bogotá, Colombia. 

 

The Curious Case of the ‘Grand’ Mosque in Helsinki 
Sevket Emek Ataman 
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"In 2015, a group of Finnish Muslims applied for a site in Helsinki to build a mosque and a multi-functional centre; 

this application generated a public debate. The debate got heated again before the local elections in April 2017 

when some politicians told the media that although they have nothing against the mosque in principle, they 

question the source of the funding for the mosque (Bahrain and/or Saudi Arabia) and continued by arguing that 

this money would increase radicalisation and make Helsinki a base for radical Islamists. City of Helsinki rejected this 

application in December 2017, however, the applicants told the media that they are going to apply again in the 

future so the issue is far from being settled.  

To empirically investigate the case of the mosque in Helsinki, I ask the following questions: What are the interests 

of the applicants and their plans for funding? What are the arguments of the opponents and the supporters of the 

mosque? Given the existence of several prayer rooms in Helsinki funded by other Muslim countries (i.e. a praying 

room was funded by Iran in 2012), what are the reasons for such a heated debate? Why other praying rooms were 

not subject to such discussion? Why the intended building was called with the name ‘the Grand Mosque’ 

(suurmoskeija) although it includes more space for sports facilities, auditorium and parks than the mosque itself? 

Why did the City of Helsinki make a never-before-seen request from the Ministry of Interior to evaluate the case 

even though it is autonomous in its decision making? What are the reasons for the rejection? What can Helsinki 

learn from the experiences of other Nordic capitals such as Copenhagen, Stockholm, and Oslo which have purpose 

built mosques? What can this case contribute to the theoretical debate on post-secular urbanization?" 

 

Sociotechnical imaginaries in and between red and green urban bioeconomies 
Tuula Teräväinen 

The paper addresses expectations, hopes, fears and future visions as well as their relations to the governance and 

practices of urban bioeconomies in the Nordic context. It analyses how expectations and counter-expectations are 

created and turned into practice for socio-technical and politico-economic transitions and new techno-scientific 

initiatives at the crossroads of red and green bioeconomies – which are currently among the most promising fields 

of green growth. With a comparative approach including three Nordic countries (Finland, Denmark and Sweden), it 

addresses the possibilities and limits of bioeconomy’s contribution to green growth in the Nordic region and 

discusses expectations and sociotechnical imaginaries around recent and emerging technological, institutional, 

industrial and conceptual innovations. Drawing from the sociology of expectations, the paper takes expectations 

and future-oriented sociotechnical imaginaries as performative as they may shape understandings, social 

interactions, institutions and policies, thus having a key role in constructing and negotiating urban energy futures.  

The focus of the paper is on 1) how expectations on bioeconomy are created, framed and realised; 2) what are the 

future visions and understandings of systemic barriers in established and emerging industrial sectors, 3) how the 

expectations and experiences of the challenges and added value of networks and cooperation shape new cross-

disciplinary and disruptive innovations; and 4) what kinds of roles are envisioned for citizens and grassroots 

innovations in and between red and green bioeconomies. Through its comparative approach, the paper discusses 

sociotechnical imaginaries across different sectors and levels of urban bioeconomies and provides new insights 

concerning the policies, barriers and pathways towards green growth and sustainable futures in the Nordic context 

 

Liminal urbanism in the era of urban renewal – youth poverty in Addis Ababa 

Susanna Myllylä 

This paper considers the position of the youth within the rapid process of massive urban renewal and asks how the 

transformation affects poor urban youth and what their contribution is to this transformation. What livelihood, 

housing, and personal development issues do adolescents in the inner city face? What circumstances create and 
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sustain urban youth poverty? How do youth cope and survive in slum clearance situations? Despite the fact that 

the youth constitute an increasing bulk of residents in African cities, youth knowledges are rarely taken into 

account in urban policy-making and planning.  

My study with an ethnographic approach investigates young people’s personal histories and the conditions of their 

existence in order to gain a better understanding of the lived worlds of urban adolescents. Three different youth 

homes were carefully mapped in two and three dimensions, which represents a novel approach to examining 

poverty among African urban youth. It offers an innovative understanding of poor residents’ lived worlds; e.g. how 

their daily activities and possessions, that is, their means of survival, are organized in terms of space. By examining 

the lived worlds of young persons, it is possible to study the project of urban renewal at the grassroots level. In 

studying youth knowledges, I address the plurality of urban ’youthness’; as there can be found a diversity of “urban 

youth paths” in the city. The lived worlds of the poor youth are embedded in multifaceted and uncertain situations 

and continuous challenges, which I call a state of liminal urbanism. Youth knowledges offer less visible or even 

unseen “street level” information on both the consequences of and alternative visions for urban renewal. 

  

 

Fear (not)? The survival guide to urban reality 
Aleksandra Stupar 

The presentation aims to introduce the main topic of the session focusing on the contemporary urban phenomena 

caused by the challenges of our epoch. Acting as a melting pot responsible for creation and diffusion of ideas, the 

turbulent urban reality has produced a number of theoretical speculations, visions and forecasts as a response to 

the modified perception(s) of multiplying fears, environmental risks, contextual uncertainties and increasing global 

anxiety. Nowadays, the accumulated problems (e.g. aging population, global warming, hyper-urbanization, 

economic turbulences and fast-shifting political landscapes) have been additionally magnified by the increased 

cross-border mobility. De Cauter’s six strata of New Fear (2004) - demographic fear, dromophobia, economic fear, 

xenophobia, agoraphobia/political fear and the fear of terrorism, influence our behavior, challenging the openness 

of our systems and shaping new ‘shelters’ in a form of self-sufficient cocoons. These spatial fragments, frequently 

controlled and protected by the latest technology and innovations, test the vision of the future based on a 

collection of contemporary (anti)utopias or, according to Foucault, heterotopias.  

The presentation will underline the relationship between cities, civilization fears and innovativeness, addressing the 

trends and imperatives of recent urban paradigms (sustainable transitions, resilience, green economy, social equity 

etc.). Manifested in cities as ‘in-between’ urban ecologies, they represent specific social, technological and/or 

spatial responses, reflected in new typologies, unconventional approaches and their amalgamation with urban 

hardware and software. On our way to desired futures these concepts confirm the complexity of our world, 

exposed to the flows of globalization. The case of Medellin will be used as a positive example of this approach, 

triggered by multiple urban fears, but successfully applied in a positive transformation of urban space. 
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6. Kaupungin kehittäminen tutkimuksen ja opetuksen kenttänä  

Puheenjohtajat: Terhi Ainiala, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 

Hanna Mattila, yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto 

 

TYÖRYHMÄSESSIO I / SESSION I: Torstai / Thursday 13:30-15:00 

1.Terhi Ainiala, Hanna Mattila, Pia Olsson & Marjo Vesalainen: Kaupunki yliopistopedagogisena kenttänä 

2. Heidi Kerosuo: Monitieteellinen opiskelijayhteistyö kiinteistökehityshankkeessa, case Hakaniemi 

3. Lauri Jäntti & Noora Pyyry: Alakoululaiset kaupunkitutkijoina? 

TYÖRYHMÄSESSIO II / SESSION II: Torstai / Thursday 15:30-17:00 

1. Elina Alatalo & Jenni Kuoppa: Tutkimusaktivismia ja yhteisiä visioita Hiedanrannassa 

2. Kirsi Mattila: Asenteet käyttäjälähtöiseen kaupunkisuunnittelukonseptiin: Case Keskustori, Seinäjoen julkinen 

torialue 

3. Anna-Maija Kohijoki & Katri Koistinen: Kaupunkikeskusta vetovoimaisena ostosympäristönä – Ikääntyvien 

kuluttajien näkökulma 

TYÖRYHMÄSESSIO III / SESSION III: Perjantai / Friday 9:30-11:00 

1.Katja Päällysaho & Marianne Nylund: How residents with diverse background perceive and experience the 

environments? 

2. Zita Kóbor-Laitinen: Kielellistä saavutettavuutta etsimässä 

3. Päivi Leinonen: Lähiömaiseman tutkimusta valokuvatyöpajoissa 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description: 
”Kaupunkia kehittävät paitsi julkiset myös yksityiset toimijat. Virallinen kaupunkisuunnittelu (asema)kaavoineen ja 

monet yksityiset kaupunkirakennusten omistajat, kiinteistösijoitusyhtiöt ja rakennuttajat vaikuttavat siihen, miltä 

kaupunki näyttää ja miten sitä kehitetään. Lisäksi muillakin toimijoilla, alueen asukkaat ja asukasyhdistykset mukaan 

lukien, on vaikutuskanavansa. 

Kaupunkitutkijaa kiinnostaa, miten eri toimijat saavat tavoitteensa ja ideologiansa näkyviin ja miten tutkimuksen 

tuottamaa tietoa käytetään kaupungin kehittämisessä. ”Kovien tieteiden” tuottaman faktatiedon merkityksen 

tunnistamisen lisäksi kiinnostavaa on kysyä myös esimerkiksi, miten paikkaan liittyviä ajallisia kerrostumia ja niihin 

liittyviä kokemuksia voidaan tehdä näkyviksi kaupunkikuvassa ja alueen kehittämisessä. Tutkija pyrkii lisäksi 

hahmottamaan kaupunginosien muutosprosesseihin sekä niihin liitettyihin mielikuviin vaikuttavia tekijöitä. Hän 

haluaa tuntea kaupungin eri toimijaryhmien merkityksen kaupunkiympäristön muototutumisessa ja hahmottaa 

kokonaisvaltaisesti niiden välisiä vaikutussuhteita. 

Työryhmässä tarkastellaan kaupungin ja kaupunkikuvan kehittämiseen osallistuvia toimijoita, sekä julkisia että 

yksityisiä. Konkreettisena kysymyksenä voidaan pohtia, miten näitä teemoja toteutetaan yliopisto-opetuksessa, 

jossa tavoitellaan tieteenalarajat ylittäviä näkökulmia ja menetelmiä. Millä tavoin julkiset ja yksityiset kaupungin 

kehittäjät voivat toimia yhteistyössä esimerkiksi opetuksessa, ja millaisiksi eri toimijoiden roolit silloin 

muodostuvat? Entä miten tutkimus ja opetus ylipäänsä nivotaan yhteen ja rakennetaan innovatiivisia tulokulmia, 
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kun tarkasteltavana on monialainen ja monien toimijoiden ristiriitojakin sisältävä kenttä? Keiden vaihtoehdot 

osataan ottaa huomioon ja keiden vaihtoehdot lopulta toteutuvat? Työryhmässä voidaan myös pohtia, miten 

kehittää ja testata uusia vaikuttamisen menetelmiä ja mahdollisuuksia. Entä millainen voi olla kaupunkitutkimuksen 

osallistava rooli kaupunkien kehittämisessä? 

Toivotamme tervetulleiksi kaupunkikehittämisen eri toimijat ja sitä tutkivat. Puheenvuorot opetuksen ja 

tutkimuksen yhdistämisestä ja erilaisista pedagogista ratkaisuista sopivat hyvin osaksi työryhmää. Puheenvuorot 

voivat olla konkreettisia käytännön kokemuksia yliopistoista, muista oppilaitoksista, kaupunkisuunnittelusta, 

yksityiseltä sektorilta, kolmannelta sektorilta ym. Lisäksi teoreettiset ja pohtivat puheenvuorot ovat niin ikään 

tervetulleita.” 

 

Esitykset/Presentations: 

Alakoululaiset kaupunkitutkijoina? 
Lauri Jäntti & Noora Pyyry 

" Syksyllä 2018 toteutamme Helsingissä Käpylän Yhtenäiskoulun kuudennen luokan kanssa viikon mittaisen 

'kaupunkitutkimuslaboratorion'. Viikon ajaksi koululaiset hylkäävät luokkatilansa ja jalkautuvat tutkimaan 

kaupunkitilaa kehollisin ja kokemusta painottavin menetelmin alustavana teemanaan ”muotoileva kaupunki ja 

kaupunki muotoilijana”. Viikon opetussisällöt, menetelmät ja tavoitteet rakennetaan luokan opettajan sekä 

kaupunkitutkijoiden ja kaupunkitilasta kiinnostuneiden yhteisötaiteilijoiden välisenä yhteistyönä. Näkökulma on 

kuitenkin ensisijaisesti lasten ja he osallistuvat alusta asti tutkimuksensa suunnitteluun. Toimintaa ohjaavaksi 

taustakysymykseksi valitsemme jonkin kaupungin kehittämiseen liittyvän 'aidon' haasteen. Ajatuksena onkin pohtia 

miten erilaiset tilat tuottavat erilaisia tapoja toimia ja elää urbaanissa ympäristössä.  

Projektissa etsimme ja kokeilemme tapoja toteuttaa yhteisöllistä kaupunkitutkimusta ('yhteisötiedettä') 

alakoululaisista koostuvan ryhmän kanssa. Kaupunkitutkimuksen päivillä kutsumme sinut mukaan projektiviikon 

sisältöjen ideointiin sekä yhteiseen pohdintaan siitä, miten viikko 'yhteisötieteellisenä pilottina' voi toimia myös 

akateemisen kaupunkitutkimuksen välineenä. Lisäksi kutsumme sinut ja/tai edustamasi tahon ottamaan osaa itse 

projektiin." 

 

Kaupunki yliopistopedagogisena kenttänä 
Terhi Ainiala, Hanna Mattila, Pia Olsson & Marjo Vesalainen 

"Koulumaailmassa ilmiöpohjainen oppiminen on noussut voimakkaasti esille uusien opetussuunnitelmien myötä. 

Yliopistokontekstissa ilmiöpohjaisen ja siihen usein kiinteästi kytkeytyvän projektioppimisen rooli on ollut tähän 

saakka pienempi. Yliopisto-opetuksessa on kuitenkin alettu kiinnittää viime vuosina huomiota tutkintojen ja 

opetuksen osaamisperusteisuuteen, ja tämä on lisännyt kiinnostusta ilmiöpohjaisten ja projektikurssien 

toteutukseen.  

Esityksessämme selvitämme, miten ilmiöpohjainen, monialainen ja tiedon käytännölliseen soveltamiseen tähtäävä 

projektikurssi kehittää opiskelijoiden osaamista ja mitä haasteita ja vahvuuksia monialaiseen toimijoiden väliseen 

yhteistyöhön liittyy.  

Tarkastelemme näitä kysymyksiä analysoiden kokemuksia Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyönä 

toteuttamasta Suunniteltu ja koettu kaupunki -kurssikonseptista. Toistaiseksi kahtena vuonna järjestetyllä kurssilla 

tavoitteena on ollut ”tarkastella kokeellisesti, miten paikkaan liittyviä ajallisia kerrostumia ja niihin liittyviä 

kokemuksia” voitaisiin tehdä näkyviksi kaupunkisuunnittelussa, kaupunkikuvassa ja alueiden kehittämisessä. 
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Kursseilla on työskennelty monialaisissa ryhmissä käytännön kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen liittyvien 

kysymysten parissa. Työskentelyä ovat tukeneet ja ohjanneet kaupunkikehittämisessä mukana olevat eri toimijat. 

Kurssikonseptia tarkastelemalla selvitämme, millaista osaamista ilmiöpohjaiset projektikurssit kehittävät ja 

millaisen oppimisympäristön kaupunki ja kaupunkien kehittäminen eri toimijoineen yliopisto-opiskelijoille tarjoavat. 

Esimerkkimme avulla kokoamme yhteen huomioita ja konkreettisia ideoita ilmiöpohjaisten projektikurssien 

toteutuksen tueksi." 

 

Kielellistä saavutettavuutta etsimässä  

Zita Kóbor-Laitinen 

"Kielettömänä kaupungissa- hanke: kielellisen saavutettavuuden edistämistä metropolialueella 

Humanistisen ammattikorkeakoulun Kielettömänä kaupungissa -hankkeessa tutkitaan, miten kielellisesti 

erilähtöiset kaupunkiasukkaat, kuten suomea heikosti lukevat ja lukutaidottomat maahanmuuttajat sekä 

viittomakieliset kaupunkilaiset orientoituvat ja suunnistavat kaupungissa. Tutkimuksen pääpainona on tarkastella 

kielellisen kaupunkiympäristön vaikutusta kohderyhmien edustajien liikkumiseen ja navigointiin 

kaupunkiympäristössä. Hankeessa tutkitaan, millaisia palveluita nämä ryhmät käyttävät tai haluaisivat käyttää, 

miten he liikkuvat kaupunkiympäristössä ja miten he löytävät tarvitsemiinsa palveluihin, kun ympäristössä tulee 

vastaan kielimuuri. Millaisia strategioita heillä on kaupungissa suunnistamiseen, kun kielellisiä apuja on vähän? 

Miten he käyttävät ja nimeävät kaupungin tiloja, miten he muistavat paikkoja ja reittejä, millaisia maamerkkejä he 

käyttävät suunnistamiseen? 

Tutkimusten kohderyhmänä ovat kaikki metropolialueen asukkaat, jotka eivät äidinkielenään operoi puhutulla ja 

kirjoitetulla suomen kielellä. 

Tutkimusmenetelminä käytetään asukkaiden erilaiset kielelliset valmiudet ja lähtökohdat huomioivia osallistavia 

menetelmiä, joiden avulla tuotetaan tietoa ja avataan kaupungin monimerkityksisyyttä. Menetelmiin kuuluvat 

muun muassa kävelyhaastattelut, nimistönkeruu, kohderyhmien edustajien suorittamat digitaaliset 

dokumentaatiot kaupunkiympäristöön liittyvistä mielikuvista, sekä kognitiivisten karttojen piirtäminen. 

Tutkimuksen kautta on tarkoituksena lisätä ymmärrystä näiden erityisryhmien kokemuksista kaupunkiympäristöä 

kohtaan sekä avartaa kielimaiseman merkitystä paikkaan kiintymisen sekä kotoutumisen/paikallisidentiteetin 

muotoutumisen prosesseissa. Tutkimuksen tulosten toivotaan lisäävän sosiaalisen ja ympäristöllisen 

oikeudenmukaisuuden toteutumista kaupunkiympäristöissä varsinkin kielellisesti heikommassa asemassa olevien 

henkilöiden näkökulmasta. Tuloksena on kaupungissa suunnistamisen erilaisten haasteiden tunnistamisen lisäksi 

rikastunut ymmärrys metropolialueen monitulkintaisesta kaupunkikuvasta, parempi ymmärrys kielimaiseman 

vaikutuksesta liikkuvuuteen sekä kielimuurin ylittämisen keinoista. Tutkimuksen aikana kerätään tietopankkia 

navigoinnin apuna käytettävistä maamerkeistä. Tätä maamerkkien tietopankkia on tarkoitus hyödyntää 

karttasovelluksessa, jonka avulla suomen kieltä osaamattomatkin löytävät helpommin eri palveluihin. 

Hanke on toteutettu osittain tki-perusteisena opetuksena siten, että Humakin opiskelijat ovat saaneet osallistua 

suunnitteluun, aineistonkeruuseen ja tiedeviestintään. Lisäksi hankkeessa on hyödynnetty Xamkin opiskelijan 

työpanos graafisessa suunnittelussa. Keväällä 2018 on tarkoitus toteuttaa yhteinen kurssi Diakin opiskelijoiden 

kanssa, jossa he osallistuvat kulttuuriluotain- ja amazing race -kokeilujen toteuttamiseen ja tulosten taltiointiin sekä 

dokumentaatioon." 
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How residents with diverse background perceive and experience the environments? 
Katja Paallysaho & Marianne Nylund 

People living in Helsinki have diverse backgrounds and more often come to live in the metropolitan region from 

other countries. Residents perceive the wellbeing of, safety and belongingness to their current environment 

depending on their earlier experiences and life course/history. How can we find out residents’ experiences? How 

can this knowledge be used in developing both new and old residential areas in Helsinki with different actors? In 

this presentation, we describe some methods showing how this type of knowledge can be gathered by students in 

a study module called Community work theories and methods. An important aim of community development work 

in general is to improve and develop neighbourhoods together with residents, local associations, networks and 

authorities. 

Diaconia University of Applied Sciences (Diak) hosts an English language degree programme in social services. The 

specific focus of the degree programme is on community development work, with an emphasis on people’s 

participation and empowerment.  The students studying in this degree programme enter the neighbourhoods and 

approach the residents from diverse backgrounds – e.g. elderly people, young people, asylum seekers and 

immigrants - in order to find out how the residents perceive and experience the environments they live in. The 

students ask the residents for example about their favourite and most meaningful places and about the places the 

residents are afraid of. They also want to know what and how the residents would like to change in their 

neighbourhood to add to their wellbeing and to enhance the sense of belonging to the neighbourhoods. In order to 

find out answers to the questions mentioned above and in order to participate the residents in reflecting and 

developing their neighbourhoods, the students use a variety of participatory methods such as participatory 

mapping, participatory photography and photovoice and walk-along methods. The results of the findings have been 

presented together with the residents e.g. in local schools, playgrounds, parishes, NGOs and shopping centers. " 

 

Lähiömaiseman tutkimusta valokuvatyöpajoissa 

Päivi Leinonen  

Lähiömaiseman visuaalisuus koettuna ja kuvattuna 

Esittelen työryhmässä tutkimukseni, jonka aiheena on lähiömaiseman visuaalisuuden kokeminen. Työssäni 

tutkimus, opetus ja osallistaminen nivoutuvat luontevasti yhteen. Tarkastelen aihetta informanttien tuottaman 

kuvamateriaalin ja haastattelujen avulla. Aineistonkeruu toteutetaan yhteistyössä esimerkiksi kansalaisopistojen 

valokuvauskurssien kanssa. Yhteistyötä on mahdollista laajentaa myös perusopetukseen. 

Kerään aineistoa 1970-luvun lähiöissä pääkaupunkiseudulla Vantaalla ja Helsingissä, mahdollisesti myös Turussa. 

Kohteiksi valitaan sarjatuotantona rakennettuja betonielementtilähiöitä, koska juuri niiden visuaalisuutta kohtaan 

on esitetty eniten kritiikkiä. 

Yhteistyö ensimmäisen opiston kanssa on suunnitteilla ja toteutunee syksyllä 2018 Vantaalla. Yhteistyö ei perustu 

pelkästään tutkijan saamaan hyötyyn. Kurssi tarjoaa osallistujille paitsi valokuvauksen opetusta, myös näkökulman 

siitä, että omalla toiminnalla on merkitystä. Lisäksi ympäristön valokuvaaminen ja kuvista keskusteleminen lisää 

paikallistuntemusta ja mahdollisesti avaa uuden tavan tutkiskella maisemaa. Kurssin töistä kootaan julkinen 

valokuvanäyttely. 

Valokuvahaastatteluilla selvitän, millaisia tunteita ja muistoja lähiömaisema herättää, ja miten ne liittyvät 

ympäristön estetiikan kokemiseen. Täten tutkimus on myös affektitutkimusta. Perimmäisenä tavoitteenaan 

tutkimus vastaa kysymykseen: mikä on lähiömaiseman arvo asukkaalle? Tietoa voidaan soveltaa uudistuksia ja 

korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa.  
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Työ on käynnistynyt syksyllä 2017, ja tämänhetkinen työvaihe on tutkimuskentän kartoittaminen. Siihen liittyen 

kirjoitan artikkelia, joka esittelee kuvan käyttöä lähiöitä käsittelevissä kotimaisissa tutkimuksissa. Artikkeli 

julkaistaan Ennen ja nyt -lehdessä loppuvuodesta 2018.  

Työryhmäesityksessäni esittelen myös artikkelin aineistoa ja johtopäätöksiä. Kotimaisessa lähiötutkimuksessa 

visuaalisuus on harvoin ollut keskiössä. Kuvamateriaalin käyttö on ollut melko vähäistä. 

Tutkimukseni on lähtökohdaltaan ekologista antropologiaa, joka tutkii ihmistä ympäristössään. Työn teoreettista 

ajatusmaailmaa edustaa esimerkiksi Yi-Fu Tuanin teos Topophilia. Tuanin mukaan ympäristöä havaitaan 

moniaistisesti, vaikka visuaalisuus usein hallitsee havaintoa. Tärkeitä käsitteitä ovat Roland Barthesin esittelemät 

merkitysten tasot, denotaatio ja konnotaatio, joiden avulla tutkin kuvia." 

 

 

Asenteet käyttäjälähtöiseen kaupunkisuunnittelukonseptiin: Case Keskustori, Seinäjoen julkinen 

torialue 
Kirsi Mattila 

Tutkimuksessa on selvitetty, kuinka tehokkaita käyttäjälähtöiset suunnittelumetodit ovat kaupunkisuunnittelussa. 

On tutkittu, millaisia asenteita ja kokemuksia suunnittelutyöryhmällä on käyttäjälähtöisistä metodeista ja 

prosesseista. Suunnittelutyöryhmä koostui virkamiehistä, arkkitehdeistä ja muista kaupunkikehittäjistä. 

Tutkimuksessa käytettiin kahta teoriapohjaa, asenteiden ABC-mallia (Askekaard et al. 2006, 285–288) ja Horellin ja 

Staffansin (2014) mallia laajemmasta kaupunkikehityksen viitekehyksestä, jonka avulla Smart Cities -konseptia voi 

ymmärtää ja muokata.  

Tapaustutkimuksen mallina oli Seinäjoen Keskustorin toiminnallisen suunnittelun käyttäjälähtöinen 

kaupunkisuunnittelukonsepti. Keskustori on Seinäjoen ydinkeskustassa sijaitseva julkinen torialue. Käyttäjälähtöisen 

suunnitteluprosessin ideana oli kerätä aluetta käyttävien kohderyhmien (asukkaat, yrittäjät ja maanomistajat) 

mielipiteitä alueen kehityksestä. Tutkimuksessa esitellään, millaisia käyttäjälähtöisiä suunnittelumetodeja on 

käytetty Keskustorin uudistuksessa. Osallistava kaupunkisuunnittelu pohjautuu Seinäjoen kaupunkistrategiaan. 

Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa on tärkeintä kuunnella käyttäjäkokemuksia ja mahdollistaa suunnitteluprosessiin 

osallistuminen erilaisia vaikuttamisen kanavia käyttäen. Osallistamisen lähtökohtana on, että se on kaikille avointa 

ja saavutettavaa.  

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin haastattelemalla suunnittelutyöryhmän jäseniä. Analyysiosuudet 

toteutettiin yhdistelemällä vastaukset erilaisten teemojen alle. Työstä on hyötyä ennen kaikkea niille, jotka 

suunnittelevat aloittavansa käyttäjälähtöisen kaupunkisuunnittelukonseptin. Tutkimustuloksissa esitetään listaus, 

jossa on käytännön vinkkejä käyttäjälähtöisen suunnitteluprojektin ideointi- ja toteutusvaiheisiin. Tutkimus 

osoittaa, että eri toimialat tarkastelevat osallistamista eri metodien kautta, ja tästä syystä on tärkeää 

suunnitteluprojektien alkuvaiheessa käydä läpi osallistamisen terminologia, tavoitteet ja käytettävät metodit. 

Linkki tutkimukseen: http://www.theseus.fi/handle/10024/134850  

 

Kaupunkikeskusta vetovoimaisena ostosympäristönä – Ikääntyvien kuluttajien näkökulma 
Anna-Maija Kohijoki ja Katri Koistinen  

"Tutkimuksessa tarkastellaan Turun kaupungin keskustaa ostosympäristönä ikääntyvien kuluttajien näkökulmasta. 

Tutkimus liittyy Turun kaupunkitutkimusohjelman hankkeeseen ”Kuluttajanäkökulma kaupunkikeskustan 

kehittämiseen”, jossa erityisenä mielenkiinnon kohteena on kaupunkikeskustojen ikäystävällisyys. 
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Kaupunkikeskusta, joka huomioi ikääntyvien kuluttajien tarpeet, tukee osaltaan ikäihmisten mahdollisuuksia 

itsenäiseen, terveelliseen ja aktiiviseen elämään (Buffel ym. 2013). Aihe on ajankohtainen kaupunkien perinteisten 

kaupallisten keskustojen kamppaillessa toimintaedellytyksistään ja väestön ikääntymisen aiheuttaessa 

yhteiskunnallisia haasteita palvelujen järjestämiseksi. Vaikka ikäihmiset ovat keskustojen kehittämisen kannalta 

tärkeä kuluttajaryhmä (Kohijoki 2013), heidän näkemyksensä jäävät usein huomioimatta (Buffel ym. 2012). 

Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ja kuvata millaisista kaupunkikeskustan fyysisistä tekijöistä rakentuu 

houkutteleva ja viihtyisä ostosympäristö ikääntyneiden näkökulmasta. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu aiemmissa tutkimuksissa esitettyihin fyysisistä ostosympäristöä 

käsitteleviin jaotteluihin (esim. Baker ym. 1994; De Nisco & Warnaby 2013; Hart ym. 2013). Tutkimus toteutettiin 

laadullisena tutkimuksena ja perustuu syksyllä 2016 Turun kaupunkiseudulla järjestettyihin ryhmäkeskusteluihin, 

joiden kohderyhmänä olivat itsenäisesti asuvat ja ostoksensa tekevät 64–94-vuotiaat ikäihmiset. Aineisto 

analysoitiin sisällön analyysillä.  

Tärkeimmät keskustan houkuttelevuuteen ja viihtyisyyteen vaikuttavat fyysiset tekijät olivat liikkumisen mukavuus 

ja turvallisuus, valaistuksen miellyttävyys, levähdyspaikkojen riittävyys sekä katukuvan siisteys. Keskustaan tultiin 

nauttimaan uniikista ulkoisesta ostosympäristöstä, kuten torista, kävelykadusta, puisto- ja jokinäkymistä. Visuaaliset 

elementit olivat ikääntyneiden näkökulmasta keskustan ehdottomia kilpailuvaltteja muihin ostosympäristöihin 

nähden. Ostosten tekeminen oli ikääntyville muutakin kuin kulutustarpeiden tyydyttämistä; se ylläpiti fyysistä, 

henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tutkimus tarjoaa työkaluja keskustojen kehittämiseksi ikäystävällisiksi 

asiointiympäristöiksi. Vaikka tutkimuskohteena oli keskisuuri suomalainen kaupunki, havaintoja voidaan soveltaa 

muissakin, demografisesti ja sääolosuhteiltaan samankaltaisissa, kaupungeissa. Kuluttajien ikääntymisen haasteet 

ovat yhteneväisiä kaupunkien koosta riippumatta. 

 

Monitieteellinen opiskelijayhteistyö kiinteistökehityshankkeessa, case Hakaniemi 
Heidi Kerosuo 
 
"Muutos on kaupungissa välttämätöntä: palvelujen ja toimintojen on vastattava alueella asuvien ja siellä asioivien 

ihmisten tarpeita ja elämänrytmiä. Itäinen kantakaupunki on viime vuosien aikana kehittynyt valtavasti. Keskeisestä 

sijainnistaan huolimatta Hakaniemi ei ole tähän mennessä kehittynyt vastaavaa tahtia, vaan alue on tuntunut 

elävän jonkinlaisessa pysähtyneisyyden tilassa. Nyt uusien hankkeiden myötä alueen saavutettavuutta, 

kiinnostavuutta ja viihtyisyyttä on vihdoin tarkoitus edistää. 

Syksyllä 2017 järjestetyllä monitieteellisellä Suunniteltu ja koettu kaupunki -kurssilla Hakaniemen 

tulevaisuudennäkymiä pohdittiin yhteistyössä Helsingin kaupungin, Hakaniemessä vahvasti vaikuttavan 

kiinteistösijoitusyhtiö Antiloopin, Helsingin yliopiston Suurkaupungin kerrostumat -tutkijaverkoston ja Aalto-

yliopiston kanssa. 

Mullistuksen edessä olevan Hakaniemen alueen kehityshankkeista neuvotellaan parhaillaan, joten alue istui 

loistavasti Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteisen kurssin teemaksi. Näin opiskelijoiden laatimilla 

ehdotuksilla on mahdollisuus päätyä mukaan suunnitelmiin. 

Monimuotoisuus on sekä Antiloopin toimintaa että Hakaniemen muutosta ohjaava voima, joten yhteiskehittäminen 

sopi projektiin mainiosti. Antilooppi näkee tämän tyyppisen yhteistyön yliopiston ja muiden intressiryhmien kanssa 

hyvin tärkeäksi, ja suunnitelmissa on jatkossakin tehdä yhdessä kiinteistö- ja aluekehitystyötä. 

 

Tutkimusaktivismia ja yhteisiä visioita Hiedanrannassa 
Elina Alatalo & Jenni Kuoppa 
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Tampereella kehitetään parhaillaan Hiedanrannan kaupunginosaa, josta kaavaillaan jopa 25 000 asukkaan ja 10 000 

työpaikan uutta keskusta läntiselle Tampereella. Kaupunginosa rakentuu ratikkalinjan varaan. Teollisuuden käytöstä 

tyhjilleen jääneet rakennukset, kartanon ympäristö ja Näsijärven ranta luovat lupausta elämyksellisestä 

kaupungista. Erityistä omaleimaisuutta luovat uudet rohkeat käytännöt, joilla kaupunginosaa on herätelty henkiin 

antamalla tyhjillään olevia tiloja edullisesti käyttöön erilaisille pioneeriyhteisöille, kuten skeittareille. Suomen 

ensimmäinen betoninen sisäskeittiparkki syntyi DIY (Do It Yourself) toteutuksella ja samalla koulutettiin ja 

työllistettiin alasta kiinnostuneita. 

Hiedanrannassa yhdessä tekemistä kokeillaan monilla eri tasoilla. Puheenvuorossa keskitymme etenkin 

Hiedanrannan jatkoihin eli keväällä 2017 toteutettuun neljän työpajan sarjaan, jossa kaupunkilaiset kehittivät 

arkkitehdeille suunnatun Hiedanrannan ideakilpailun tuloksia eteenpäin yhdessä alueen suunnittelijoiden ja 

kehittäjien kanssa. Tutkimusryhmämme (Dwellers in Agile Cities –projekti) teki aloitteen työpajojen järjestämiseen 

ja suunnitteli ja organisoi työpajat yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Millaisia kysymyksiä kokemuksemme 

Hiedanrannassa nostavat esiin tutkijan roolista kaupunkikehittämisen kentällä? Millaista tietoa tutkittavaan ilmiöön 

sotkeutuminen tuottaa? 

Työpajat tuottivat myös laajan aineiston, jonka avulla on mahdollista tarkastella yhteiskehittämisen käytäntöjä ja 

vuorovaikutustilanteita. Kuinka eri toimijat osallistuvat tiedon ja kaupunkikehittämisen tavoitteiden tuottamiseen? 

Kiinnitämme huomiota erityisesti asiantuntijoiden erilaisiin rooleihin ja kysymme, kuinka he toimivat 

yhteiskehittämisen tilanteissa ja millaista uutta tietoa he saavat 
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7. Kaupunkidemokratia, sosiaalinen media ja digitalisaatio 

Puheenjohtaja: Matti Autio, kaupunkitutkija 

 

TYÖRYHMÄSESSIO I / SESSION I: Torstai / Thursday 13:30-15:00 

1. Pilvi Nummi: Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelun voimavaraksi 

2. Kimmo Lapintie: Vallan kolmijalka – miksi vuorovaikutteinen suunnittelu epäonnistuu? 

3. Virpi Lund, Soile Juujärvi: Participatory budgeting process in the development of a neighbourhood 

4. Pasi Mäenpää, Maija Faehnle: Neljäs sektori laajentaa demokratiaa 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description: 
”Kaupunkilaisten ja kaupungin päättäjien välinen suhde on käymistilassa. Digitalisaatio ja sosiaalinen media ovat 

mahdollistaneet uusia kommunikaation tapoja, jossa kansalaiskeskustelua voidaan käydä ilman välikäsiä. Välineet 

deliberatiiviseen, aidosti keskustelevaan demokratiaan ovat olemassa, mutta niiden hyödyntämisessä lienee vielä 

toteutumatonta potentiaalia. 

Digitalisaatio on luonut uuden tavan organisoitua urbaanissa ympäristössä. Perinteisten kolmen sektorin lisäksi 

puhutaan neljännestä sektorista, jonka toimijat ovat asukaslähtöisiä, usein löyhästi ja väliaikaisesti organisoituneita 

toimijuuksia, jotka tyypillisesti järjestäytyvät sosiaalisen median avulla. On esitetty, että sosiaalinen media on 

mahdollistanut neljännen sektorin nousun tarjoamalla helposti lähestyttävän, arjessa läsnä olevan 

organisoitumisen kanavan. Perinteinen päätöksenteko kaupunkien organisaatiossa on sen sijaan jäänyt tästä 

kehityksestä etäämmälle. 

On etsitty keinoja, joilla kaupunkilaisten osallistuminen saisi näkyvämmän roolin. Eräs näkökulma peräänkuuluttaa 

sitä, että myös kaupungin tasolla politiikka olisi läsnä siellä, missä ihmiset viettävät aikaansa eli kasvavassa määrin 

netissä. Sosiaalinen media levittää poliittisia sisältöjä tehokkaasti, mutta päättäjien henkilökohtainen läsnäolo 

somessa on jäänyt verrattain ohueksi. 

Facebookin kaupunginosaryhmät ovat saavuttaneet Helsingissä valtavan suosion. Paikallisten keskusteluryhmien 

yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 130 000, alueellisten kirppisryhmien jäsenmäärä lasketaan sadoissa tuhansissa. 

Ymmärrystä siitä, mikä motivoi asukkaat järjestäytymään paikallisiin keskustelufoorumeihin näin suuressa mitassa 

voitaisiin kenties hyödyntää pyrkimyksissä aidosti keskustelevaan, deliberatiiviseen kaupunkidemokratiaan. 

Kaupunkidemokratia, sosiaalinen media ja digitalisaatio -työryhmä keskittyy pohtimaan tätä taustaa vasten 

urbaanin osallisuuden ja sosiaalisen median suhdetta sekä digitaalisten väylien vielä hyödyntämätöntä potentiaalia 

vuoropuhelussa kaupunkilaisten ja päättäjien välillä. Työryhmään toivotaan papereita, jotka käsittelevät 

kaupunkidemokratiaa ja osallisuutta varsinkin digitalisaation viitekehyksessä.” 

 

Esitykset/Presentations: 

Participatory budgeting process in the development of a neighbourhood  

Virpi Lund, Soile Juujärvi 

"This paper describes a participatory action research (PAR) project which implemented and examined the 

experiment of participatory budgeting (PB) called “My Idea” as a tool for public engagement in the development of 
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a local urban neighbourhood, in collaboration with cross-sectorial civil servants. The aims of the project were a) 

enhancing community capacity with human resources and developing a resident-friendly online-based tool for 

citizen participation, b) delegating the decision-making power to the citizens in defining a part of the public 

resources, and c) involving citizens in the elaboration and ranking of the proposals.  

This paper provides a theoretical framework describing PB procedure and its rules, preparation of a suitable user-

friendly digital platform, and the role of social media in citizens’ involvement in local democracy. The project took 

place in one of the municipal districts in the city of Espoo, Southern Finland. In the light of social and economic 

indicators, the district represents the least advantaged area in the city. The lack of systematic stakeholder 

cooperation, the heterogeneity of interests, and residents’ low engagement in development endeavours were 

manifested as challenges in the area.  

Data were gathered about the PB process in various ways. Project meetings and workshops were audiotaped and 

transcribed, and local residents and civil servants participated in the PB process were interviewed. The findings 

show that participants were not fully satisfied with the digital platform developed for the process and they need 

technical support in using it. In addition to difficulties with logging, submitting proposals and voting, the platform 

did not support deliberation which is a critical phase in the PB process. Present findings contribute to 

understanding of how citizens could be engaged in the PB process through digital tools and emphasize the 

importance of public discussion on citizens’ proposals." 

 

Vallan kolmijalka – miksi vuorovaikutteinen suunnittelu epäonnistuu? 
Kimmo Lapintie 

"Onko vuorovaikutus kaupunkisuunnittelussa silkkaa ajanhukkaa? Syntyykö osallisten (joiden elämään kaavoitus 

vaikuttaa) ja suunnittelijoiden välille aitoa vuorovaikutusta, vai onko kyse vain yksisuuntaisesta liikenteestä, jossa 

suunnittelijat informoivat kaupunkilaisia, ja jossa kaupunkilaiset taas yrittävät saada näkemyksiään läpi 

suunnittelukoneiston syövereissä?  

Vuonna 2014-2016 toteutetussa hankkeessa nimellä ""Tarinoita takapihalta 2.0"" seurattiin yhden 

kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusprosessin kulkua osana Helsingin uuden yleiskaavan valmistelua. Kyse oli 

tapaustutkimuksesta, joka poikkesi tavanomaisesta: sen sijaan, että tutkimusta olisi tehty perinteiseen tapaan 

haastattelemalla eri toimijoita, rakennettiin koeasetelma, jossa prosessin kulkua seurattiin lähes reaaliaikaisesti 

ensimmäisistä luonnoksista kaupunginvaltuuston hyväksymään kaavaan saakka. Hankkeessa keskityttiin erityisesti 

sosiaaliseen mediaan, joka oli noussut näkyvään asemaan esimerkiksi kansalaisten itseorganisoitumisen myötä. Niin 

kaupungin kuin erilaisten kansalaisryhmien toimintaa seurattiin sekä virallisten kaavadokumenttien että sosiaalisen 

median kautta, ja havaintoja ja pohdintoja julkaistiin säännöllisesti blogikirjoituksissa 

(http://mahdollisetkaupungit.blogspot.fi). Aineistoja analysoitiin argumentaatioanalyysin ja kriittisen 

diskurssianalyysin (CDA) keinoin. 

Tulosten mukaan suunnittelun vuorovaikutteisuus ei ole Web 2.0:n seurauksena juurikaan edennyt, vaikka 

suunnittelun läpinäkyvyys onkin lisääntynyt. Kommunikaatio on yhä pääosin yksisuuntaista: kaupunkia edustavat 

suunnittelijat ja vuorovaikutusasiantuntijat tulkitsevat kommunikaatiotilanteet yksinomaan informointina, eikä 

dialogia osallisten kanssa synny. Osalliset, poliittiset päätöksentekijät ja aktivistit käyvät kyllä keskustelua, mutta 

itse päätökset syntyvät perinteisen, koalitioita hakevan edustuksellisen demokratian kautta. Kaupunkisuunnittelun 

perinteisessä vallan kolmijalassa (asiantuntijavalmistelu, poliittinen päätöksenteko ja yksityinen maanomistus ja 

yritystoiminta) kansalaisten osallistumisella ei ole varsinaista roolia. Mahdollisuus vaikuttaa on pikemminkin 

epäsuora median, poliittisen vaikuttamisen ja hallinto-oikeuksiin tukeutumisen kautta." 
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Sosiaalinen media kaupunkisuunnittelun voimavaraksi 
Pilvi Nummi 

"Sosiaalinen media haastaa kaupunkien ja kuntien suunnittelukäytäntöjä. Se tarjoaa välineen aktiivisten 

kansalaisten itseorganisoitumiselle ja kanavan kannanotoille. Kaupunkisuunnitteluaktivistit ottavat somessa kantaa 

suunnitteluun ja organisoituvat laatimaan varjokaavoja ja aloitteita. Kaupunkien ja kuntien 

suunnitteluorganisaatioiden on tarpeen tarkistaa asennoitumistaan sosiaaliseen mediaan ja sitä kautta 

itseorganisoituviin kansalaisiin. 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kaupunkisuunnittelun näkökulmasta katsoen, onko sosiaalisella medialla roolia 

suunnittelussa ja jos on, minkälainen se on. Tutkimus koostuu eri vaiheissa erilaisin menetelmin kerätystä 

aineistosta: ensin verkkokyselyllä selvitettiin kaupunkisuunnittelun parissa toimivien toimintatapoja, asenteita, 

odotuksia ja esteitä somen käyttöön. Työpajassa helmikuussa 2017 kartoitettiin suunnittelijoiden näkökulmia 

käyttäjien somessa tuottaman sisällön hyödyntämiseen suunnittelussa. Lisäksi tapaustutkimuksessa Sipoon 

Nikkilässä testattiin sosiaalisen median käyttöä osana joukkoistamisprojektia, jossa kerättiin Nikkilän 

kulttuuriympäristöön, kuten vanhoihin rakennuksiin liittyviä arvoja ja muistoja. 

Tulosten valossa näyttää siltä, että sosiaalisen median käyttöön suhtaudutaan hyvin ristiriitaisesti. Organisaatioissa 

ilmenee sekä voimakasta intoa että epäluuloa somen työkäyttöä kohtaan, mikä lisää jännitteitä työntekijöiden 

välillä. Kuten muissakin tutkimuksissa on havaittu, kunnat käyttävät somea ensisijaisesti perinteiseen tiedottavaan 

tapaan. Kyselyn perusteella vuorovaikutuksen ja keskustelun lisääminen on kuitenkin tavoitteena. Sosiaalisen 

median käyttö liitetään suunnittelukulttuurin muutokseen, jossa avoimuus, läpinäkyvyys, vuorovaikutteisuus ja 

demokraattisuus lisääntyvät.  

Somedatan hyödyntäminen kiinnostaa osaa kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleviä suunnittelijoita. Se 

nähdään mahdollisuutena ymmärtää ihmisten toimintaa ja kaupunkitilan käyttöä. Joukkoistamisessa some toimii 

sekä vuorovaikutuskanavana että tietolähteenä. Nikkilän tapaustutkimuksessa havaittiin, että aktiivinen fasilitointi 

sosiaalisessa mediassa innostaa kuntalaisia tuottamaan paikkaan liittyvää sisältöä somessa. Toisaalta kuntalaisten 

itse organisoimat someryhmät osoittautuivat hedelmällisimmiksi paikallisen tiedon rakentamisen paikoiksi. 

Tulokset osoittavat, että sosiaalisella medialla on kasvava rooli kaupunkisuunnittelussa. 

Suunnitteluorganisaatioiden on muodostettava kanta somen käyttöön. Somesta pois jättäytyminen ei ole enää 

mahdollista, vaan nyt kysymys on siitä, millä tavalla suunnittelijat ja organisaatiot toimivat sosiaalisessa mediassa. 

Tutkimus avaa runsaasti uusia kehittämistarpeita ja kysymyksiä sosiaalisen median toimintatapojen ja menetelmien 

kehittämiseen kuntien ja kaupunkien maankäytön suunnittelussa. Käytännön tasolla tarvitaan muun muassa 

suunnitelmallisuutta, esimiesten tukea sekä resursseja, mikäli sosiaalinen media halutaan valjastaa 

kaupunkisuunnittelun voimavaraksi." 

 

Neljäs sektori laajentaa demokratiaa 
Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle 

"Kaupunkien ja kaupunkilaisten itseorganisoituminen on yksi kaupunkien tulevaisuudennäkymistä. Merkittävin 

taustatekijä kehityksessä on yhteiskunnan, myös kansalaisyhteiskunnan, digitalisoituminen internetin ja sosiaalisen 

median kautta. Kaupunkilaiset omaksuvat uusia toimijuuksia sekä suhteessa julkiseen valtaan että markkinoihin 

tavoilla, jotka laajentavat heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa.  

Käsittelemme neljänneksi sektoriksi nimeämämme uuden kansalaisyhteiskunnan osan luonnetta demokratian 

näkökulmasta. Pohdimme sen poliittisuutta epäpoliittisen pinnan alla. Kyse ei ole edustuksellisen demokratian 

deliberaatiosta vaan sille vaihtoehtoisesta ja kilpailevasta demokratian muodosta, jota kutsutaan usein suoraksi, 

tee-se-itse- tai tekemisen demokratiaksi. 
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Ehdotamme kaupunkidemokratian käsitteen laajentamista seuraavissa merkityksissä: voimavarademokratia, 

joukkoistamisdemokratia, asutuksellinen demokratia, jakamistalousdemokratia, somedemokratia ja 

hybrididemokratia. Esitämme myös kriteeristön, jonka avulla kaupunginhallinto voi järkevästi soveltaa 

voimavarademokratian käsitettä alueellisen ja väestöryhmittäisen tasapuolisuusperiaatteen vastaisesti. 
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8. Kenen kaupunkien kulttuuriperintö?  

Puheenjohtajat: Aura Kivilaakso, FT, Erikoissuunnittelija, Museovirasto 

Tanja Vahtikari, Yliopistonlehtori (kansainvälinen historia), Tampereen yliopisto 

 

TYÖRYHMÄSESSIO III / SESSION III: Perjantai / Friday 9:30-11:00 

1. Hannele Kuitunen: Kun kaunottaret katosivat. Valokuva puretun kaupungin representaationa. 

2. Jyrki Pöysä: Muistin amputaatioita 

3. Maritta Uotila: Arvilommin talolta Eliakseen – nimiä Haminan ympyröiltä 

4. Pia Hovi-Assad: Kontti huudeilla – Asuinalueet asukkaiden silmin 

5. Ranja Hautamäki & Julia Donner: Urheilun vai puistotaiteen Kaisaniemi? Puiston identiteettien yhteentörmäyksiä 

ja yhteensovittamisen yrityksiä 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description: 
”Kulttuuriperinnön (cultural heritage) käsite on abstrakti, joten meillä jokaisella on siitä omat tulkintamme. 

Lähtökohta kuitenkin on, että kulttuuriperintö on jonkin ihmisryhmän yhteistä ja keskenään jakamaa. Suomessa 

astui voimaan vuonna 2017 Euroopan neuvoston kulttuuriperinnön yhteiskunnallista vaikuttavuutta käsittelevä 

puiteyleissopimus eli niin kutsuttu Faron sopimus, jossa nostetaan näkyvästi esiin kulttuuriperintöyhteisöt (heritage 

community). Tässä yhteydessä kulttuuriperintöyhteisöillä tarkoitetaan ihmisryhmiä, jotka jakavat yhteisen 

käsityksen jostakin kulttuurin muodosta, kuten paikasta, traditiosta tai tavasta. Tällaiset ryhmät jakavat jonkun 

aineellisen, aineettoman tai digitaalisen kulttuuriperinnön muodon henkisen ”omistajuuden”. Kulttuuriperintöön 

liittyvä omistajuus on kuitenkin harvoin täysin yksiselitteistä ja ristiriidatonta, sillä kulttuuriperinnössä on usein 

kysymys vallasta. 

Kaupungit sisältävät lukuisia kerrostumia ja alakulttuureja. Siten kaupunkien kulttuuriperintöyhteisöt ja 

kulttuuriperinnön ilmenemismuodotkin ovat moninaisia, dynaamisia ja osin limittäisiä. Työryhmässä pohditaan sitä, 

miten monimuotoisilla tavoilla kulttuuriperinnön käsite ilmenee ja voidaan ymmärtää kaupunkitilassa. Mitkä eri 

ryhmät kaupungissa määrittävät ja ylläpitävät kulttuuriperintöä? Kenen kulttuuriperintö nousee esiin? Minkälaisia 

intressi- tai arvoristiriitoja erilaiset kulttuuriperinnön tulkinnat ja käytännöt muodostavat? Mikä lopulta on 

kulttuuriperintöyhteisö? Millaisia piileviä, vaihtoehtoisia tai jopa unohdettuja kulttuuriperinnön ilmentymiä 

kaupunki pitää sisällään? Pitääkö kulttuuriperintöä aina vaalia? Voiko kulttuuriperintö olla uhka? 

Kannustamme työryhmään kulttuuriperintöä käsitteleviä puheenvuoroja rohkeasti eri tieteenaloilta. Myös 

kulttuuriperintöön liittyvät erilaiset tutkinnat ja käytännöt eri aikoina, sekä näiden tulkintojen ja käytäntöjen 

muutos ja pysyvyys kuuluvat työryhmän kiinnostuksen piiriin. Esitelmät voivat käsitellä kulttuuriperintöä esimerkiksi 

marginaalin, vallan tai vastasuunnittelun ja -kertomusten näkökulmista.” 

 

Esitykset: 

Arvilommin talolta Eliakseen - nimiä Haminan ympyröiltä 
Maritta Uotila 

"Vuosi 2018 on merkittävä - sitä vietetään Euroopan kulttuuriympäristöpäivien merkeissä lukuisissa maissa. Sen 

tarkoituksena on juhlistaa kulttuuriympäristöä ja kulttuuriperintöä ylipäätään. Oman tutkimukseni kohteena on 
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kulttuuriympäristön - Haminan linnoituksen kaupunginosan - paikannimet, jotka ovat kiinteä ja tärkeä osa 

paikallista kulttuuriperintöä. Harvinaislaatuisen ympyränmuotoisen linnoituksen kaupunginosan katujen varsien 

säilyneitä rakennuksia ja niiden nimiä vaalitaan pieteetillä. Nimet ovat tärkeä osa säilyneitä vanhoja rakennuksia - 

niissä on tallella tarkkaa tietoa rakennusten vaiheista ja tarinoita  niitä  asuttaneiden  kaupunkilaisten  elämästä. 

Linnoituksen kaupunginosalla on ollut ja on edelleen tietenkin omanalaisensa leima: suurin osa asukkaista on 

monin tavoin ansioituneita kaupunkilaisia, joiden velvollisuutena ja kunnia-asiana on vaalia kaupunginosansa 

historiallista kultturiperintöä. 

 Rakennusten historiaa ja paikallisuutta vaalii mm. Haminan Linnoituksen wanhat talot ry, joka toimii yhteystyössä 

mm. Hamina Tattoon järjestelytoimikunnan kanssa. Talojen ja paikkojen nimet eivät ole vain kylttejä rakennusten 

portinpielessä, vaan talojen pihat avataan yleisölle, joka pääsee tutustumaan niihin henkilökohtaisesti. Paikannimet 

ja tarinat tulevat lähelle satunnaista kävijää ja toisaalta muuttuvat eläväksi kultturiperinnöksi paikallisille asukkaille. 

Nimistä ja paikoista muodostuu Linnoituksen kaupunginosan "" henki"", joka tekee historian eläväksi. Mainittakoon 

esimerkkinä Haminan nykyinen kaupunginmuseo, jota kutsutaan Katariinantaloksi. Nimi viittaa Venäjän keisarinna 

Katriina Suuren ja serkkunsa Ruotsin kuninkaan tapaamiseen 1700-luvulla.  

Paikannimet - niin viralliset kuin epäviralliset - ovat kiinteä osa rakennettua kaupunkimiljöötä ja niiden historiaa. 

Niissä on ""paikan muisti"". Kun niitä vaalitaan, ne avaavat kaukaista historiaa ja antavat merkitystä nykyisyydelle.  

 

Kontti huudeilla – Asuinalueet asukkaiden silmin 
Pia Hovi-Assad 

""Kontti huudeilla"" on kokeellinen projekti, jossa aktivoidaan lapsia, nuoria ja ikäihmisiä oman asuinalueensa 

kulttuuriperinnön tallentamiseen ja nykydokumentointiin. Projektin myötä saadaan tutkimusmateriaalia ja tietoa 

siitä, miten lapsia ja nuoria kannattaa innnostaa ja aktivoida kulttuuriperinnön tallentamiseen. 

Turun museopalvelut jalkautuu kesällä 2018 Runosmäen, Pansion-Pernon ja Halisten lähiöihin. Toiminnan 

keskipisteenä tulee olemaan Vapaa-aikatoimen Kontti, mutta yhteistyötä tehdään laaja-alaisesti alueilla toimivien 

järjestöjen ja palveluntuottajien kanssa. Kontti huudeilla -projektissa toteutetaan kuvataiteilijan ja 

museoammatillisen ohjauksessa työpajoja, joissa lapset, nuoret ja ikäihmiset tuottavat valokuvia ja videoita omasta 

asuinalueestaan. Kuvamateriaalin ja tarinoiden tallentamiseen ja jakamiseen hyödynne-tään digital storytelling -

tekniikkaa ja avointa alustaa. Lisäksi tarvittaessa digitoidaan, asukkaiden, kirjaston ja museokeskuksen valokuva-

arkistojen kuvamateriaalia. Kuvia ja videoita jaetaan myös Instagramissa ja niistä järjestetään esityksiä julkisessa 

kaupunkitilassa asuinalueilla ja kaupungin keskustassa.  

 

Asukkaiden toteuttamalla nykydokumentoinnilla saadaan eri-ikäisten asukkaiden näkökulmia asuinalueilla 

tapahtuneisiin / tapahtuviin muutoksiin. Miten historia ja kulttuuriperintö näkyvät erilaisina kerrostumina 

asuinalueen ympäristössä, luonnossa, rakennuskannassa ja asukkaissa (kulttuuri, kieli)? Asuinalueiden 

demografiasta voi nousta esille uusia ajatuksia kulttuuriperinnön tallentamiseen ja osallisuuden kysymyksiin.  

Pansio-Pernon asukkaista 25.4 % prosenttia on muun kuin suomenkielisiä ja Halisissa kyseinen prosentti on 18.8 %. 

Runosmäen väestöstä taas yli 17 % on yli 65-vuotiaita, jolloin kulttuuriperintö voi toimia eri-ikäisten asukkaiden 

välisenä kohtaamisen ja vuoropuhelun välineenä.  

 

Urheilun vai puistotaiteen Kaisaniemi? Puiston identiteettien yhteentörmäyksiä ja 

yhteensovittamisen yrityksiä  
Prof. Ranja Hautamäki, Tutkijatohtori Julia Donner  
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"Kaisaniemen puiston suunnittelusta ja käyttötavoista on käyty keskustelua jo sadan vuoden ajan. Kaisaniemen 

puisto on Helsingin vanhin puisto ja siksi historiallisesti merkittävä. Se perustettiin kävelypaikaksi 1800-luvun alussa. 

Puistoon sijoitettiin myös Helsingin ensimmäinen ja pitkään myös ainoa urheilukenttä vuonna 1884. Toinen, 

pienempi kenttä perustettiin puiston itäosaan 1900-luvun alussa. Kaisaniemen puisto on ollut myös sekä poliittisen 

toiminnan että erilaisten kulttuuritapahtumien näyttämö, mutta erityisesti urheilun ja puistotaiteen välisiä 

ristiriitoja on ratkottu sen historian aikana useampaan otteeseen. 

Suomalaisen urheilu- ja liikuntahistorian näkökulmasta puisto on tärkeä paikka. Puistossa on pelattu 1900-luvun 

alusta asti pelejä polkupyöräpoolosta pesäpalloon ja koripallosta jalkapalloon. Keilarata, tenniskentät ja luistinrata 

ovat olleet osa puiston maisemaa. Paine urheilumahdollisuuksien parantamiseen on ollut jatkuvaa. Puiston suurelle 

kentälle on esitetty kiinteää jalkapallostadionia tai toivottu sen muuttamista tekonurmikentäksi. Samaan aikaan 

avoin kenttä on mahdollistanut yhä mittavampien yksittäisten urheilutapahtumien järjestämisen, kuten esimerkiksi 

Helsinki Ice Challenge -ulkoilmaottelut ja Tough Viking -kisat vuonna 2017. 

Puistotaiteen näkökulmasta ajatus Kaisaniemestä arvokkaana keskustapuistona periytyy jo C. L. Engelin 

suunnitelmista vuodelta 1827. Myöhemmän maisemapuistovaiheen ihanteeseen kuuluivat hillityt pelit ja leikit, 

mutta etusijalla oli kuitenkin käveleminen sekä puiston istutusten ja näkymien ihailu. 1910-luvulla alkaneen 

reformipuistovaiheen toteutumatta jääneissä suunnitelmissa liikunta ja urheilu sovitettiin osaksi puistomiljöötä 

hienostuneina, erikokoisten kenttien sarjoina. Historiallisen puistomiljöön kehittämisen ja vaalimisen kannalta 

urheilu on ollut puistolle jossain määrin uhka, vaikka urheilutoiminta on olennainen osa puiston historiaa. 

Esimerkiksi pysyvää pesäpallostadionia (1970-l alku) tai tekonurmea (2000-luku) ei hyväksytty puistoon. Myös 

asemakaavassa (2011) esitetty pyöräilyn baana-linjaus on koettu puiston historiallisen miljöön kannalta 

ongelmallisena.  

Kaisaniemen suunnittelussa eri tulkinnat puiston identiteetistä ovat aina törmänneet. Tasapainoa ristiriitaisten 

tavoitteiden välillä on haettu 2000-luvun alun suunnittelukilpailussa ja lukuisissa suunnitelmissa, jotka ovat jääneet 

kuitenkin toteutumatta. Epätietoisuus kehittämisen suunnasta on johtanut pysähtyneisyyden tilaan. Puiston 

nykytilassa eivät korostu minkään käyttäjäryhmän intressit, eikä puistolla ole sellaista statusta puistotaiteellisesti 

merkittävänä ja samalla elinvoimaisena, liikuntakulttuuria tukevana keskustapuistona, joka sillä voisi olla. " 

 

Kun kaunottaret katosivat. Valokuva puretun kaupungin representaationa. 
Hannele Kuitunen 

"Esitykseni käsittelee valokuvaa suomalaisen kaupungin sotien jälkeisen, rakennusten purkamiseen johtaneen 

uudistuksen esittäjänä ja toisaalta rakennetun ympäristön katoamisesta kertovan valokuvan osana 

kulttuuriperintöämme ja sitä koskevia prosesseja. Käytän aineistonani valokuvaaja Juhani Riekkolan Tampereen 

Amurin kaupunginosan purkamista dokumentoineita kuvia. Amurin purkaminen tallentui lukuisin eri tavoin; 

tarinoihin, omakustanteisiin julkaisuihin, elokuviin, valokuviin ja lehtiartikkeleihin. Riekkolan kuvat julkaistiin sekä 

kirjana että näyttelynä, joka sai osakseen runsaasti julkisuutta omana aikanaan. Kuvien heijastamassa ajassa, 1960- 

ja 1970-lukujen kiihkeimpinä muutosvuosina amurilaisten kotiympäristö muuttui täydellisesti ja ”amurilaisuus” 

muutti muotoaan. Työväen asuttamasta puutaloalueesta tuli keskiluokkainen betonielementtitalojen 

kaupunginosa.  

Pohdin esityksessäni millä tavoin Amuria koskeva valokuva-aineisto rakensi kuvaa muutoksesta omana aikanaan, 

mutta myös, miten aihe esitetään tänä päivänä. Museokeskus Vapriikin loppuvuodesta 2017 avautunut ”Kadonneet 

kaunottaret” -näyttely nosti jälleen kerran kuvina esiin Amurin purkamisen, tällä kertaa koko kaupunkiympäristön 

mullistaneen modernisaation kontekstissa. Rakennusten purkamista koskeva keskustelu ja sen kuvallinen 

esittäminen voidaan liittää niin sotien jälkeisen kaupunkien uudistumiseen kuin meneillään olevaan kaupunkien 
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kehittämistä koskevaan keskusteluunkin. Samalla valokuvat asettuvat osaksi kulttuuriperintöprosessia, jossa 

yksittäiset kaupunkilaiset ja yhteisöt määrittävät suhdettaan omaan historiaansa, omaan kotikaupunkiinsa ja sen 

rakennettuun perintöön. 

”Kauniin kaupungin” tieltään raivanneen modernismin epäonnistumisesta voi nähdä syntyvän ikään kuin 

luonnollista totuutta. Kuvallinen aineisto näyttää tukevan tätä luonnollistumista, myytin syntyä.  Kiinnostavaa onkin 

myös kysyä: Millä tavoin yli 50 vuotta kaupunkikuvaa leimannut moderni rakennusperintö löytää paikkansa 

kulttuuriperintönä ja otetaanko se identiteettiemme rakennusaineeksi?" 

 

Muistin amputaatioita 
Jyrki Pöysä 

Esityksessäni pohdin valokuvien ja ympäristöseurannan avulla kaupunkitilan suunnittelun arvoja ja käytäntöjä. 

Joensuussa toteutetuille kaupunkiympäristön uudistamishankkeille on viime vuosina ollut ominaista aiemman 

kaupunkiympäristön radikaali tuhoaminen aiemman tieltä. Pohdin esityksessäni sitä, millaisia ongelmia tällainen 

kaupunkitilan uudistaminen tuottaa kaupungin asukkaille emotionaalisella ja käytännön tasolla. Osaavatko 

kaupungin vanhimmat, dementiasta jo ehkä kärsivät asukkaat enää liikkua tällaisessa kaupunkitilassa. Miten 

ympäristön totaalinen uudistaminen ja vanhan kaupunkielämän jälkien hävittäminen vaikuttaa asukkaiden 

kokemuksiin kaupungista omana paikkanaan? 
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9. Kestävää kaupunkikehitystä jäljittämässä  

Puheenjohtajat: Pekka Kettunen, erikoistutkija VTT, Åbo Akademi 

Jarkko Rasikangas, yliopistonlehtori VTT, Turun yliopisto 

 

TYÖRYHMÄSESSIO I / SESSION I: Torstai / Thursday 13:30-15:00 

1. Paula Saikkonen: Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kaupunkikehityksessä  – miten ne voisivat olla yhtä 

kestävyyttä? 

2. Iina Sankala & Kati-Jasmin Kosonen: Kaupunkiraitiotie kestävän kasvun selkärankana 

3. Jutta Juvenius: Kohtuuhintaisen asumisen määritelmät, käytännöt ja politiikka 

TYÖRYHMÄSESSIO II / SESSION II: Torstai / Thursday 15:30-17:00 

1. Timo Kauppinen: Segregaatiokehitys Helsingin, Turun ja Tampereen seuduilla 

2. Pekka Kettunen & Hanna Heino: Kestävän kaupunkikehityksen mekanismit 

3. Kari Silfverberg: Kaupunkien kestävän kehityksen strategiat 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description: 
”Kestävästä kehityksestä on kirjoitettu useamman vuosikymmenen ajan. Kaupungit ja erityisesti kaupunkilaiset on 

nähty keskiössä kestävän kehityksen toimintaohjelmissa (esim. Paikallisagenda 21). Jo tätä aikaisemmin havaittiin 

kaupungistumisen tai nopeasti kasvavien kaupunkien tuovan ongelmia, joihin  aktiivisesti etsittiin ratkaisuja (esim. 

YK:n Habitat I -kokous). 

Vuosikymmenten kuluessa kasvavien kaupunkien ongelmia on kyetty lieventämään ja kaupunkeja kehittämään 

terveellisemmiksi ja turvallisemmiksi elinympäristöiksi. Vaikka merkittäviäkin virstanpylväitä on saavutettu 

esimerkiksi ilman- ja vesistöjen suojelun saralla, on matkaa vielä siihen, että kaupungit olisivat kestävän kehityksen 

uralla. Näin ainakin jos kestävä kehitys ymmärretään alueellisesti ja paikallisesti jatkuvasti ohjatuksi 

yhteiskunnalliseksi muutokseksi, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen 

mahdollisuudet, kuten ympäristöministeriö (2017a) kestävän kehityksen määrittelee. 

Kaupungit näyttävät tukevan talouden kasvua ja niiden merkityksen talouskasvulle ennakoidaan kasvavan 

tulevaisuudessa entisestään. Kestävään kehitykseen luetaan taloudellisen kestävyyden lisäksi myös ekologinen ja 

sosiaalinen (ml. kulttuurinen) kestävyys, joissa  kaupungit ovat menestyneen selvästi heikommin. Kaupunkien rooli 

on tunnistettu keskeiseksi myös ilmastonmuutoksen torjunnassa ja muutokseen sopeutumisessa. Tämä kuitenkin 

edellyttää kestävyyden kaikkien osien huomioimista kaupunkipolitiikassa. Ympäristöministeriö on käynnistänyt 

kansallisen kestävän kaupunkikehityksen ohjelman, jossa painopisteeksi mainitaan vähähiiliset kaupungit, älykkäät 

kaupungit, sosiaalisesti kestävät kaupungit ja terveelliset kaupungit (ks. Ympäristöministeriö 2017b). 

Työryhmään toivotaan esityksiä kestävästä kaupunkikehityksestä, sen tutkimisesta ja indikaattoreista. Esitykset 

voivat käsitellä esimerkiksi em. kestävän kaupunkikehityksen painopisteitä, niiden tutkimusta, hallinnonrajat 

ylittävien kestävän kehityksen ohjelmien tutkimusta ja arviointia Suomessa tai muualla. Esitykset voivat olla jo 

valmistuneista tutkimuksista tai myös tutkimussuunnitelmista, joissa huomioidaan kestävän kaupunkikehityksen 

painopisteitä tai kestävän kehityksen osa-alueita sekä näiden yhteen kietoutumista. Tutkimukset, jotka käsittelevät 

kestävän kehityksen tai kestävän kaupunkikehityksen ohjelmien toimeenpanoa kaupungeissa ovat lämpimästi 

tervetulleita. 
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Mahdollisia kysymyksiä voivat olla seuraavat: Mikä edistää tai estää kestävän kehityksen ohjelmien toimeenpanoa 

kaupungeissa? Miten ohjelmia seurataan? Ovatko indikaattorit riittäviä ja luotettavia? Minkälaisia esteitä kestävän 

kaupunkikehityksen tiellä on? Minkälaisia keinoja esteiden ylittämiseen on? Miten kaupungit voivat toimia kestävän 

kehityksen suunnannäyttäjinä? Minkälaista päätöksentekoa tarvitaan kestävän kaupunkikehityksen turvaamiseksi? 

 

Esitykset: 

Ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kaupunkikehityksessä – miten ne voisivat olla yhtä 

kestävyyttä?  
Paula Saikkonen 

"Kestävä kehitys ja kestävä kaupunkikehitys ovat olleet kansainvälisillä ja kotimaisilla politiikan agendoilla jo 

useamman vuosikymmenen. Erilaisia kestävän kehityksen indikaattoreita on niin ikään nähty lukuisia ja 

indikaattorityötä tehdään myös jatkuvasti niin kansallisesti kuin paikallisesti. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole, että 

kaupunkien kehitys laajamittaisesti olisi kestävän kehityksen mukaista. Kestävä kehitys käsitteenä on myös 

kohdannut monenlaista kritiikkiä, jota voidaan esimerkiksi tarkastella käsiteparin vahva ja heikko kestävyys avulla. 

Käsitteellistä epämääräisyyttä kenties vakavampana ongelmana voidaan nähdä se, ettei kestävyyden kolmea eri 

osa-aluetta saada riittävästi tarkasteltua samanaikaisesti päätöksenteossa: yksittäiset osa-alueet näyttävät helposti 

painottuvan tarkoitusperistä riippuen. Erityisesti sosiaalinen kestävyys unohdetaan helposti päätöksenteossa, 

mutta usein myös tutkimuksissa. Sosiaalisen kestävyyden himmentyminen pahimmallaan johtaa siihen, ettei 

ekologisen tai talouden osa-alueilla tavoiteta myöskään toivottua kestävyyttä.  

Tarkasteltaessa kolmea kaupunkiseutua, Helsinki, Tampere ja Turku, havaittiin, että ne erosivat toisistaan joidenkin 

sosiaalista kestävyyttä kuvaavien muuttujien suhteen. Yhtäältä myös kaupunkien politiikkatoimissa oli eroja. Tätä 

taustaa vasten on selvää, että kestävää kehitystä on tarkasteltava kansallisen tason lisäksi myös paikallisesti. 

Esimerkiksi kaikissa kolmessa edellä mainitussa kaupungissa tuloerot olivat suuremmat kuin koko maan keskiarvo 

on. Asumiseen, segregaation ja tuloeroihin painottunut sosiaalisen kestävyyden yksityiskohtaisempi analyysi näillä 

kolmella kaupunkialueella toi esille miten läheisesti kestävyyden osa-alueet toisiinsa yhtyvät. Tarkastelu toi 

lisävahvistusta siihen, että kestävään kaupunkikehitykseen on mahdollista päästä vain huomioimalla sosiaalinen 

kestävyys osana kestävyyden kokonaisuutta. " 

 

Kaupunkiraitiotie kestävän kasvun selkärankana 
Iina Sankala & Kati-Jasmin Kosonen 

"Tavoitteet kestävästä liikkumisesta ja vähähiilisestä kaupunkirakenteesta leimaavat vahvasti kaupungeissa tällä 

hetkellä tehtävää suunnittelua (Hynynen & Kolehmainen 2016; Ristimäki ym. 2017). Etenkin raideliikennehankkeet 

on alettu nähdä laajemmin kuin pelkkänä liikenteenä, ja uudenaikaisista pikaraitiotiejärjestelmistä on tullut monissa 

kaupungeissa kestävän kaupunkikehittämisen airueita (Olesen & Lassen 2016). Myös suurimmilla kaupunkiseuduilla 

laadittavissa valtion ja seudun kuntien välisissä MAL(PE)-sopimuksissa raideliikennehankkeet ovat merkittävässä 

roolissa erilaisten kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden saavuttamisessa. 

Tarkastelemme joukkoliikenteeseen tukeutuvaa maankäyttöä ja erityisesti raideliikenteen roolia kaupunkien kasvun 

kestävässä hallinnassa. Suomen isoissa kaupungeissa, kuten Tampereella, Turussa sekä pääkaupunkiseudulla 

kaupunkiraitiotiehankkeita on edennyt arviointi-, suunnittelu- tai toteutusvaiheeseen. On kiinnostavaa, millä tavoin 

kaupungit ovat perustelleet kestävyyden näkökulmasta hankkeita, joilla voidaan katsoa olevan mittavia vaikutuksia 

niin paikallisesti kuin seudullisesti.  
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Raiteilla kulkevat järjestelmät ovat intensiivistä ja suurikapasiteettista joukkoliikennettä, mikä jo sellaisenaan 

pakottaa mukauttamaan lähiympäristöjä vastaanottavaisemmiksi niiden käyttöönotolle. Raideliikenteen operointi 

tulee saada lisärakentamisella kannattavaksi, jotta mittava investointi olisi julkistaloudellisesti perusteltu. Tämä 

keskittää kaupunkia raidevyöhykkeille ja solmupisteisiin, minkä kääntöpuolena voi kuitenkin syntyä liikenteellisesti, 

sosiaalisesti ja taloudellisesti erillisiksi jääviä kaupunginosia, joiden integrointi laajempaan kaupunkikehitykseen voi 

olla haaste. Samanaikaisesti päätöksenteossa korostuvat argumentit liikkumistapojen uudistamisesta, 

päästövaikutusten pienentämisestä, palvelujen saavutettavuuden parantamisesta sekä viime kädessä koko 

kaupunkiseudun vetovoimaisuuden tukemisesta. 

Esityksemme kytkeytyy työryhmän kestävyystematiikkaan sekä koko tutkimuspäivien vaihtoehtojen kaupunki -

teemaan havainnoimalla kaupunkisuunnittelussa ja sitä koskevassa päätöksenteossa esiintyviä kestävän kehityksen 

ihanteita tai niitä vaikutusmekanismeja, joita kaupungit käyttävät perustellessaan raidehankkeiden kestävyyttä. 

Kokemukset maailmalta osoittavat, että raideliikenne muodostuu usein keskeiseksi materiaaliseksi elementiksi, 

jonka kautta tavoiteltu kaupunkirakenne piirtyy tulevaisuuteen ulottuvassa visioinnissa ja joka lopulta käynnistää 

kaupungin rakenteellisen ja toiminnallisen uudelleenjärjestäytymisen (Olesen 2014; Kauppinen 2017; Sankala 

2017).  

Työ on osa kaupunkiseutujen kestävämpää kehittämistä käsittelevää STN-rahoitteista BEMINE-tutkimushanketta 

(MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin, 2016-2019)." 

 

Kohtuuhintaisen asumisen määritelmät, käytännöt ja politiikka 
Jutta Juvenius 

"Kaupungistuminen on eräs merkittävimmistä aikamme megatrendeistä. Osana tätä trendiä kaupungit toimivat 

alueellisen (talous)kasvun vetureina, positiivisen rakennemuutoksen tuottaessa uusia työpaikkoja kaupunkeihin. 

Tämän ohella ihmisten asumispreferenssit suuntautuvat yhä enemmän kaupunkimaiseen ympäristöön. Samaan 

aikaan kuitenkin asumiskustannukset ovat jatkaneet kasvua. Yhdessä nämä tekijät muodostavat ongelmallisen 

ilmiön – alueellinen kasvu ei pääse kukoistukseensa, mikäli potentiaalisille asukkaille ei kyetä tarjoamaan näiden 

intressejä ja tarpeita vastaavaa asumista. Tärkeää onkin pohtia, minkälaista ja millaisille alueille suuntautuvaa 

rakentamista kaupunkien tulee toteuttaa taatakseen mahdollisuuden sosiaalisesti kestävään kasvuun. 

Kohtuuhintaisen asumisen kysymys on monitahoinen ongelma, johon liittyy esimerkiksi poliittiset intressiristiriidat 

ja keskustelut siitä, onko tehokkaampaa tukea asuntojen rakentamista vai niissä asuvia ihmisiä. Yksiselitteistä ei 

myöskään ole se, miten asumisen kohtuuhintaisuus määritellään. Näiden keskustelujen ja määritelmien tutkiminen 

on kuitenkin tärkeää, sillä niille pohjautuvat suomalaista asuntorakentamista ohjaavat tuet ja sääntelyjärjestelmät, 

jotka ohjaavat sitä, millaista asumista konkreettisesti rakennamme. Yhteiskunnallisen polarisoitumisen aikakaudella 

on huomattava myös, että keskustelu asumisen hinnasta liittyy läheisesti ajankohtaisiin keskusteluihin köyhyydestä 

ja eriarvoistumisesta. 

Keväällä 2018 alkavassa hankkeessa Kohtuuhintaisen asumisen edistämisen pullonkaulat ja ratkaisut – mallien, 

toimijoiden ja politiikan näkökulmien analyysi (KOHTA) lähdemme purkamaan näiden projektin sisältöjä ja 

tavoitteita. Ensiksi kysymme, miten nämä projektit määrittelevät asumisen kohtuuhintaisuuden. Tämän jälkeen 

keskitymme tarkastelemaan sitä, minkä tekijöiden nähdään olevan esteinä asumisen kohtuuhintaisuudelle.  

Viimeisenä luomme katsauksen siihen, millaisia konkreettisia toimia Suomen kunnat ovat tehneet edistääkseen 

kohtuuhintaista asumista. Vastauksia nähin kysymyksiin haemme käymällä läpi aihetta koskevaa 

dokumenttimateriaalia, haastattelemalla keskeisiä asuntomarkkinavaikuttajia sekä hyödyntämällä Urbanization, 

Mobilities and Immigration (URMI) –hankkeessa kerättyä Kestävä kunta –kyselyaineistoa. 
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Segregaatiokehitys Helsingin, Turun ja Tampereen seuduilla 
Timo Kauppinen 

"Esityksessä tarkastellaan väestörakenteen alueellisen eriytymisen kehitystä Helsingin, Turun ja Tampereen 

seutukunnissa. Analyysi perustuu seutujen väestöä kuvaavaan yksilötason kokonaisaineistoon, josta tarkasteltavana 

on 20-64-vuotias väestö ja osassa analyysejä myös 0-17-vuotias väestö. Alueellista eriytymistä tarkastellaan 

tulotason ja etnisen taustan mukaan. Tutkimus on tehty Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston 

rahoittamassa URMI-hankkeessa (Urbanization, Mobilities and Immigration). 

Seutujen väestörakenteen alueellisen eriytymisen muutokset eivät olleet suuria vuosien 2005 ja 2014 välillä. 

Etninen eriytyminen syntymämaaryhmien välillä on kuitenkin hieman vahvistunut, ja tulotason mukainen 

eriytyminen on vahvistunut Turun ja Tampereen seuduilla. Selvin ero seutujen välillä on Turun seudun vahvempi 

etninen eriytyminen Helsingin ja Tampereen seutuihin verrattuna. Vastaava ero havaitaan myös verrattaessa 

pienalueittaista eriytymistä seutujen keskuskaupungeissa. Lasten osalta etninen eriytyminen on vahvempaa kuin 

työikäisessä väestössä. Julkisen sektorin vuokra-asunnot ovat politiikan eroja vastaavasti sijoittuneet alueellisesti 

tasaisemmin Tampereella ja Helsingissä kuin Turussa. 

Tutkituilla kolmella kaupunkiseudulla ei tapahtunut suuria muutoksia alueellisessa eriytymisessä vuosina 2005–

2014, mutta tapahtuneissa pienemmissä muutoksissa ja myös asuinoloissa tapahtuneissa muutoksissa on 

pääsääntöisesti kyse erojen kasvusta tulotason ja etnisen taustan mukaan. Kehityksen suuntaa voidaan siis pitää 

haasteena sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta, vaikka toistaiseksi eriytyminen ei ole huomattavan voimakasta. 

 

Kestävän kaupunkikehityksen mekanismit 
Pekka Kettunen & Hanna Heino  

Kaupungeilla on tärkeä rooli kestävässä kehityksessä. Tutkimuskirjallisuudessa on kuitenkin erilaisia näkemyksiä 

siitä, mitkä mekanismit ovat keskeisiä paikallisen kestävän kehityksen aikaansaamisessa. Tässä esityksessä 

tarkastellaan tätä keskustelua. Keskustelussa voidaan erotella seuraavia lähestymistapoja: institutionaalinen teoria, 

johtajuus ja uuden hallinnan lähestymistapa. Institutionaalisen teorian mukaan kestävä kehitys edellyttää tiettyjen 

toimintatapojen ja  arvojen juurtumista. Kunnilla on Suomessa melko vapaat kädet kestävän kehityksen alueella, 

joten voidaan kysyä, miten kestävän kehityksen ajattelu on institutionalisoitunut ja mistä vaikutteet tulevat. 

Aktiivisuutta korostavat esimerkiksi kestävän kehityksen strategiat, uudet toimintaohjeet (esimerkiksi 

kierrätyksestä, energian säästöstä) ja kestävän kehityksen näkyminen paikallisessa poliittisessa keskustelussa. 

Johtajuuden näkökulmasta kiinnitetään huomiota kunnan poliittisen ja hallinnnollisen johdon asenteita ja 

aktiivisuutta ja oletetaan korkean aktiivisuusasteen olevan yhteydessä kunnan kestävän kehityksen aktiivisuuteen. 

Tähän liittyy kysymys julkisen toimijan roolista, onko se mahdollistaja, rahoittaja vai koordinoija. Avoimuuden 

näkökulma on lähellä  good governance- tyyppistä ajattelua, joka korostaa eri sidosryhmien mukanaoloa ja 

kansalaisten osallistumista. Kestävä kehitys on lähtökohtaisesti monitoimijaista (ylittäen hallinnon sektorirajat sekä 

julkisen ja yksityisen toiminnan rajaviivan). Kestävä kehitys edellyttää myös asukkaiden sitoutumista ja 

toimintatapoejn muutosta. Siksi on tärkeää kehittää erilaisia osallistumisen malleja ja kehittää kestävää kehitystä 

avoimesti. Esityksessä tarkastellaan eri selitysmalleja, nostetaan esille joitakin esimerkkejä ja pohditaan eri 

selitystapojen vahvuuksia ja heikkouksia. Lopuksi pohdimme ovatko ne erillisiä vai rinnakkaisia ja jos rinnakkaisia 

millainen järjestys eri mekanismeilla on, ja mistä järjestys riippuu. 

 

Kaupunkien kestävän kehityksen strategiat  

Kari Silfverberg 
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"Tutkimusaiheeni laaja väliaikainen työotsikko on Kaupunkien kestävän kehityksen strategiat. Pyrin vertailemaan 

kaupunkien KeKe-strategioita ja -prosesseja valituissa esimerkkikaupungeissa: mm. Helsinki, Tampere, Tukholma, 

Kööpenhamina ja Freiburg sekä mahdollisesti myös Etiopian pääkaupunki Addis Abeba. Olen työskennellyt pitkään 

Helsingin kaupungilla KeKe-kysymysten parissa ympäristökeskuksessa ja kaup.suunn.virastossa, mm. kaupungin 

KeKe-ohjelmatyön koordinaattorina ja kv-yhteistyön koordinaattorina. Nyt olen virkahommista eläkkeellä ja 

tohtoriopiskelijana Aalto-yliopistolla.  

Olen vuosien varrella työskennellyt pitkään (eri jaksoissa 1970-luvulta 2000-luvulle) myös kehitysyhteistyön parissa, 

mm. Addis Abeban yliopiston apulaisprofessorina ja slumminkohennus- (urban upgrading) ja ympäristöhankkeiden 

suunnittelun ja toteutuksen parissa Etiopiassa, Mosambikissa ja Tansaniassa sekä niiden aihealueiden kurssien 

vetäjänä ja sivutoim. opettajana Teknillisellä korkeakoululla.  

Tutkimustyössäni pyrin selvittämään kokonaisvaltaisen strategisen KeKe-ajattelun syntymistä ja kehittymistä 

kaupunkien pitkän aikavälin suunnittelussa ja sen toteuttamismahdollisuuksia kaupunkien 

suunnittelujärjestelmissä, jotka ovat perinteisesti varsin sektoripainotteisia.  

Tutkimustyössäni paneudun myös kestävän kehityksen mittaamisen ja arvioinnin problematiikkaan. Työurani aikana 

koordinoin Helsingin KeKe-indikaattorityötä ja osallistuin moniin eurooppal. kaupunkien yhteisiin KeKe-

indikaattorihankkeisiin.  

Eritysen kiinnostava kysymys on se, miten kaupunkien strategioissa ja ohjelmissa tulkitaan taloudellisen 

kestävyyden tavoitetta ja mahdollista ristiriitaa luonnonvarojen ylikulutuksen vähentämisen, taloudellisen kasvun ja 

kaupunkien voimistuvan taloudellisen kilpailun kysymyksissä.  

Vielä en ole päättänyt missä laajuudessa otan tarkasteluun mukaan myös kehitysmaa-aspekteja (Addis Abeba ym.).  

Hieno juttu, että kaupunkien KeKe-problematiikka on vahvasti mukana kaup.tutk.päivillä! " 
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10. Measures of Urban Sustainability – Environmental, Social and Economic  

Puheenjohtajat: Emma Terämä, Dr, Finnish Environment Institute 

Mari Vaattovaara, Prof, University of Helsinki 

 

TYÖRYHMÄSESSIO II / SESSION II: Torstai / Thursday 15:30-17:00 

1. Maija Mattinen-Yuryev & Juha Peltomaa: Urban wellbeing in the context of sustainable development: a Nordic 

perspective to indicators across scales 

2. Damiano Cerrone:  Urban metaMorphology 

3. Antti Rehunen, Ari Nissinen & Maija Mattinen-Yuryev: Indicators for measuring the sustainability of new 

constructed urban areas 

TYÖRYHMÄSESSIO III / SESSION III: Perjantai / Friday 9:30-11:00 

1. Jonathon Taylor: Health and sustainability research in complex urban environments: Examples from London 

2. Athanasios Votsis & Adriaan Perrels: Transitioning to sustainable spatial equilibria: the role of housing markets, 

green infrastructure and flooding in Helsinki 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description: 
”In the recent years, the urban sustainability discourse has reached a critical mass of ‘buzz’. Be it resilient or 

sustainable, smart or digital, all cities wish to be known for good quality of life and wellbeing. Still, urbanisation 

degrees and rates, obstacles and opportunities differ across scales. These differences render a global discourse 

somewhat disconnected from local practice. It is therefore the aim of this session to bring a specifically Nordic 

element to the discourse. We invite proposals analysing the potential and actions thus far in urban sustainability 

definition and measurement in the context of Northern Europe. 

While the Nordics are often looked upon as spearheading socially equitable societies, trust in government and 

governance, high levels of wellbeing and (urban) quality of life, which practices in the Nordic region underpin their 

ability to create sustainable cities? Countries with different political and governing frameworks, physical sizes, 

population densities, levels of development and cultures (of urban planning) are difficult to compare. Some of 

these factors may also be in a state of flux, further increasing the challenge. With increasing demands on planning 

due to environmental, social and economic challenges, the focus has lessened on the welfare society, and planning 

has turned attention to environmental concerns, and even creating conditions for business. 

Together, these concerns can be framed as sustainability challenges under the three pillars or sustainability, 

namely environmental, social and economic. How will we move forward in describing the ‘sustainable city’ through 

comparable measures and sustained practices of evaluation and monitoring? Without a shared understanding of 

concepts, long-term time series and good practices in data provision, we will have little evidence for how to effect 

change in the future with potentially increasing urban sustainability issues.” 

 

Esitykset/Presentations: 

Urban wellbeing in the context of sustainable development: a Nordic perspective to indicators 

across scales 



46(55) 
 

Maija Mattinen-Yuryev & Juha Peltomaa 

"Urban sustainability as a catch phrase has been used to cover a plethora of aspects of urban development and 

even measurement of progress towards wellbeing. Be it resilient or sustainable, smart or digital, all cities wish to be 

known for good quality of life and wellbeing. Still, urbanisation degrees and rates, obstacles and opportunities 

differ across scales. How will we move forward in describing the 'sustainable city' through comparable measures 

and sustained practices of evaluation and monitoring? Without a shared understanding of concepts, long-term 

time series and good practices in data provision, we will have little evidence for how to effect change in the future 

with potentially increasing urban sustainability issues. 

The existing differences in interpreting urban wellbeing render a global discourse somewhat disconnected from 

local practice. It is therefore the aim of this paper to bring a specifically Nordic element to the discourse, and 

combine this level of detail with the global sustainable development goals (SDGs). We analyse the potential links to 

the global aims, as well as the local actions thus far in urban sustainability definition and measurement via a 

systematic review. 

While the Nordics are often looked upon as spearheading socially equitable societies, trust in government and 

governance, high levels of wellbeing and (urban) quality of life, which governance practices and institutions in the 

Nordic region underpin their ability to create sustainable cities? Countries with different political and governing 

frameworks, physical sizes, population densities, levels of development and cultures (of urban planning) are 

difficult to compare. Some of these factors may also be in a state of flux, further increasing the challenge. With 

increasing demands on urban planning and other institutions due to environmental, social and economic 

challenges, the focus has lessened on the welfare society. Attention has turned instead to environmental concerns, 

and even creating conditions for business. This new direction can be seen as the 'sustainability challenge' 

underpinned by the three pillars of environmental, social and economic, but equally through the framework of the 

global SDGs." 

 

Urban metaMorphology  

Damiano Cerrone 

"Sifting through aggregate social media data, anthropologists can reveal cultural expressions and social norms. 

Within the same data, sociologists find social hierarchies and the emerging roles of individuals in their 

communities. What happens when urbanists look at the city through the eyes of social media data that is also 

geolocated? Datasets like Instagram pictures and Foursquare venues provide us with new perspectives into 

mediated urban spaces, where the physical and digital self affect the built environment, leaving a digital trace of a 

physical preference in the form of data point. Urban metaMorphology explores this abundance of digital traces to 

reveal the collective image of the city, and it brings the point of view of urban dwellers closer to the urban planning 

process. 

By collecting and analysing publicly shared social media pictures, at the URMI project we aim to break down the 

wealth of data at our disposal into the singular choices expressed by dwellers and visitors. We map behavioural 

patterns to understand what type of environment social media users prefer and how they choose to represent 

themselves in those spaces. 

From the intimacy of selfies to a large-scale comparative study of European cities, this talk presents the potential of 

the metaMorphology approach to gain a new understanding of active life in contemporary cities." 

 

Indicators for measuring the sustainability of new constructed urban areas  
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Antti Rehunen, Ari Nissinen & Maija Mattinen-Yuryev 

"Urban planning creates physical and functional preconditions for the sustainable development of cities through 

determining possible locations for urban functions and affecting the properties of buildings and land use. The 

influence of planning on sustainability is often indirect, but the construction of new built environment causes also 

significant direct impacts. The overall physical urban form changes rather slowly, and opportunities for promoting 

sustainability are most extensive in growing urban regions. However, new urban development can make 

improvements also in already existing urban areas by supporting their infrastructure, mobility options and services.  

In this paper, we examine the ecological, social and economic impacts of new planned and constructed urban areas 

in 34 Finnish city-regions. We build on the methodological work of previous projects, such as KEKO and Seutukeke, 

and develop indicators for assessing the impacts of new apartments, buildings and infrastructure. We use detailed 

GIS datasets on the built environment and urban form, and a combination of different assessment models. The 

data on buildings and detailed plans enable the calculation of indicators on a yearly basis. 

In terms of ecological impacts, we focus on both the construction and use phase of buildings and infrastructure and 

assess carbon emissions, use of natural resources, and the impacts of land use changes on biodiversity and 

ecosystem services. As social impacts, we examine the accessibility to services, recreational areas and other 

amenities, proximity to environmental disturbances, and opportunities for smooth everyday mobility among 

different population groups. From an economic point of view, we study the needs for municipal infrastructure and 

transport services. 

Finally, we discuss how the Finnish cities are able to reach the sustainable development goals in their built 

environment, and how indicators and assessment tools could be further developed and better applied in planning." 

 

Health and sustainability research in complex urban environments: Examples from London  

Jonathon Taylor 

"There is an urgent need to reduce Greenhouse Gas (GHG) emissions to mitigate against climate change. Urban 

environments will be at the forefront of achieving this reduction, as they are home to an increasing majority of the 

world’s population and have a demand for resources above current levels of sustainability. The changes necessary 

to reduce GHG emissions in urban areas offer opportunities for improving population health by reducing current 

unhealthy exposures and behaviours which also contribute to patterns of unsustainable living. Actions to reduce 

emissions with positive implications for population health include interventions on energy supply, housing, 

transport, and diet, with implications for air pollution exposure, physical activity, and nutrition. However, 

influencing positive change in urban environments requires empirical research and evidence to inform decision-

makers about the development pathways that provide the greatest opportunities for improving health and 

sustainability. In addition, the complexity of urban environments means a qualitative understanding of the wider 

urban system is necessary to understand how best to implement interventions. 

Here, we discuss recent research into sustainable and healthy cities at University College London. The Sustainable 

Healthy Urban Environments (SHUE) project sought to collect comparative data on a representative global sample 

of 300 cities in order to evaluate their sustainability and health, their potential for improvement, and identify 

potential policies that may drive this improvement. The recently-commenced Complex Urban Systems for 

Sustainability and Health (CUSSH) project, led by UCL, aims to develop the evidence necessary to achieve a 

transformation in population and planetary health. Research will be focused on the partner cities London (UK), 

Rennes (France), Beijing and Ningbo (China), Nairobi and Kisumu (Kenya). Research will include environmental, 

behavioural, housing, and health modelling of cities, and participatory system dynamics modelling of how this 

scientific evidence may be used to drive change within these cities. 
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Transitioning to sustainable spatial equilibria: the role of housing markets, green infrastructure 

and flooding in Helsinki 
Athanasios Votsis & Adriaan Perrels  

A main overtone of urban sustainability, including climate change adaptation and mitigation, is the transition to 

more resilient and sustainable spatial and behavioral configurations – a new urban spatial equilibrium. The role of 

climate-sensitive natural risks and amenities in markets and urban planning is central in this transition, as is the 

response of the planning system to both markets and risks-amenities. 

We discuss the reaction of housing markets and the planning system to changes related to green amenities and 

flood risks, based on the analysis of combined economic-environmental-infrastructure microdata from 2000-2011 

and on urbanization simulations until 2040. On one hand, we confirm that green infrastructure investments 

capitalize positively in the housing market, but not unconditionally; green should be planned to fit local scales while 

maintaining urban agglomeration forces [1]. On the other hand, the housing market can internalize well-

communicated risk information, but the planning system must also support, not constrain, a responsive market [2, 

3]. 

The results demonstrate that physical or behavioral planning interventions surrounding climate-sensitive risks and 

amenities generate socioeconomic benefits, when attuned with market mechanisms. Increased information flows 

about natural risks and amenities, and implementation of amenities in a spatially parameterized manner can create 

movements toward the much talked about sustainable equilibrium. 

[1] Votsis A. (2017) Planning for green infrastructure: The spatial effects of parks, forests, and fields on Helsinki’s 

apartment prices, Ecological Economics 132: 279–289. 

[2] Votsis A., Perrels A. (2016) Housing prices and the public disclosure of flood risk: A difference-in-differences 

analysis in Finland, Journal of Real Estate Finance and Economics 53(4): 450–471. 

[3] Votsis A. (2017) Utilizing a cellular automaton model to explore the influence of coastal flood adaptation 

strategies on Helsinki's urbanization patterns, Computers, Environment and Urban Systems 64: 344–355." 
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11. Vaihtoehtoiset elämät – Kaupunginosat toiminnan alustoina  

Puheenjohtajat: Eino Rantala, tekniikan tohtori & Matti Lipponen, FM 

 

TYÖRYHMÄSESSIO I / SESSION I: Torstai / Thursday 13:30-15:00 

1. Hannu Kurki: Helsinki oppimisympäristönä ja kaupunginosat oppimisen alustoina 

2. Larri Helminen: Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -malli 

3. Olli Berg ja Petteri Niskanen: Humans of Myyr York – katukuvauksen keinoin toteutettu läpileikkaus elämään 70-

luvun lähiössä 

TYÖRYHMÄSESSIO II / SESSION II: Torstai / Thursday 15:30-17:00 

1. Henna Luoma-Halkola: Iäkkäiden asukkaiden arkipäivän liikkuminen lähiössä 

2. Erik Stenroos (Kommenttipuheenvuoro 10 min: Stadin erilaiset kasvot) 

3. Pauli Saloranta: Risteävien kertomusten kaupunginosat 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description: 
”Vaihtoehtoiset elämät – Kaupunginosat toiminnan alustoina -työryhmässä käsitellään kaupunginosia asukkaiden ja 

yritysten toiminnan alustoina. Helsingin kaupunkistrategian visiona on, että Helsinkiä kehitetään alustana kokeiluille 

ja uutta luovalle elinkeinotoiminnalle. Strategiassa todetaan myös, että kaupunkien asukkaiden todellisuuden 

eriytyminen on maailmalla yksi suurimmista kaupunkien haasteista ja että kaupunginosien eriytyminen tulotason ja 

hyvinvoinnin osalta otetaan Helsingissä vakavasti. 

Vaikuttaako asuinpaikan valinta myös elämän kulkuun samalla tavalla kuin puolison tai opiskelupaikan valinta? 

Työryhmässä keskustellaan asuinpaikan vaikutuksesta toiminnan ja toimijuuden mahdollisuuksiin. Poikkeavatko 

asuinalueet paitsi mahdollisuuksien mukaan myös alueilla vallitsevien arvojen ja ihanteiden osalta? Mikä on alueen 

omien medioiden vaikutus mahdollisuuksien ja arvostusten muotoutumisessa. Mitkä asiat asuinalueilla toimivat 

toiminnan alustoina ja edistävät paikallisen toimijuuden kehittymistä? Mitä tulee Helsingin lähiöprojektin (1996-

2017) tilalle? 

Helsingin osallisuusajattelu on perustunut vuorovaikutussuhteeseen kaupunki – asukas/yksilö (subjekti – objekti). 

Kulttuuritoimen ns. Helsingin malli nostaa perinteisen osallisuusmallin rinnalle kolmikantamallin kaupunki – 

kulttuuriorganisaatio – asukas/asukasorganisaatio. Helsingin uuden kulttuurimallin varsinaisena tavoitteena on ollut 

kaventaa alueellisia eroja kulttuuritilaisuuksiin osallistumisessa suuntaamalla avustusrahoja ja lisäämällä alueellista 

kulttuuritarjontaa niillä alueilla, joissa mittausten mukaan se on vähäisintä. Kolmikanta muuttaa subjekti-objekti -

vuorovaikutussuhteen sosiaaliseksi vaihdannaksi, jonka on havaittu olevan tasavertaisempaa ja myös ”sitkeämpää” 

verrattuna perinteiseen toimintatapaan. 

Työryhmään haetaan esityksiä asuinalueiden muutokseen ja yksilöiden toimintaan vaikuttavista paikallisesta 

sosiaalisesta organisoitumisesta sekä asuinalueiden kehittämiseen liittyvistä uskomuksista.” 

 

Esitykset: 
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Vetoa ja Voimaa Mellunkylään –malli 
Larri Helminen 

"Itähelsinkiläinen Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hanke on vuodesta 2008 lähtien vaikuttanut myönteisesti laajan ja 

väestörikkaan, runsaan 37 000 asukkaan Mellunkylän (Kivikko-Kontula-Kurkimäki-Mellunmäki-Vesala) 

kaupunginosan asukkaiden ja järjestöjen elämään. Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -mallin keskiössä on vuodesta 

2008 lähtien toiminut yhteistoimintaryhmä, johon kuuluu noin 20-30 aktiivista tahoa. Ryhmä koostuu 

luottamushenkilöistä, alueen asukas- ja yrittäjäjärjestöjen sekä seurakunnan edustajista kuten myös kaupungin 

virkamiehistä. - Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -hankkeen yhteistoimintaryhmä ja sen tapa tehdä yhdessä asioita - 

oli kyse sitten asukkaista ja heidän edustamistaan järjestöistä, poliittisten puolueiden luottamushenkilöistä, alueen 

yrittäjistä tai kaupungin virkamiehistä ja -naisista - on poikkeuksellinen ja kevyt demokratiamalli alueellisten 

asioiden eteenpäin viemisessä. Hankkeessa kaikki hyötyvät yhteistoiminnasta. - Vetoa ja Voimaa Mellunkylään -

hanke sai vuonna 2010 Itä-Helsinki -palkinnon. Hankkesta on jo vuonna 2011 julkaistu ajatushautomo Demoksen 

tekemä raportti ”Vetoa ja Voimaa Mellunkylään - Kohti lähidemokratiaa”. 

 

Helsinki oppimisympäristönä ja kaupunginosat oppimisen alustoina 
Hannu Kurki 

"Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolaisen mukaan koko kaupunki on 

oppimisympäristö (Helsinki-Info 1/2018). Uusi opetussuunnitelma korostaa ilmiöoppimista. Opetuksen tulisi olla 

laaja-alaista ja yhteisöllistä. Voisiko kaupunginosa toimia kansalaisten oppimisen alustana? 

Helsingillä on useita haasteita, joihin ”kaikkien kaupunkilaisten” tulisi tarttua. Tällainen asia on esimerkiksi 

kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Pohjolaisen mukaan ""oppia voi museossa, kirjastoissa, kahviloissa, yrityksissä 

ja mutta myös kaupunkiluonnossa ..."". Kaupunginosissa oppiminen voi lisäksi tukeutua taloyhtiöihin, 

paikallislehtiin, kotisivuihin ja Facebook-seiniin, asukastilaisuuksiin sekä asukkaiden ylläpitämiin asukastaloihin. 

Kollektiivinen oppiminen tai kollektiivinen älykkyys ovat teemoina tuttuja. Näistä aiheista puhuttiin kaupunginosien 

kehittämisen yhteydessä jo 2000-luvun puolessa välissä. Esimerkiksi Aija Staffans käsitteli asiaa väitöskirjassaan 

(2004) Vaikuttavat asukkaat - Vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haasteina. Kai Hakkarainen 

käsitteli kollektiivista älykkyyttä useissa artikkeleissa sekä muun muassa Maunulan kesäseminaarissa vuonna 2005. 

Edistääkö uusi opetussuunnitelma ja ilmiöpohjainen oppiminen kollektiivisen oppimisen muuttumista trendiksi 

kaupunginosissa? 

Kaupunginosien kehittämisen työkaluja ovat paikallislehti, kotisivut, Facebook ja keskustelutapaamiset sekä 

asukastilat. Paikallislehtien rooli ei ole vähentynyt tiedon jakamisessa, vaikka printtimediat ovat taloudellisesti 

vaikeuksissa digimurroksen takia. Uudet tavat käyttää lehteä kuten Talous ja tekniikan megagraafi –keskiaukeama 

tekevät tietoa ymmärrettäväksi. Kotisivujen käyttäjämäärät ovat vähentyneet Facebookin yleistyessä, mutta niiden 

rooli tiedon tallennuspaikkana on vakiintunut. Kotisivuilta tieto löytyy muun muassa Google –hauilla. Facebook –

aloitti murroksen 2000-luvun lopulla. Fb kiinnittää ihmiset reaaliaikaisesti tapahtumatietoon ja 

kehittäjäverkostoihin. Facebookin vahvuus on visuaalisuus ja kuvaruudun kokoiset kuvat. Varsinainen tieto on usein 

kotisivuilla ja siihen viitataan linkin kautta. Fb:n heikkoutena on tiedon löydettävyys. Oppimisen perustana on 

edelleen ihmisten kohtaaminen ja kasvokkainen dialogi. Uusi tieto siirtyy ja syntyy vuorovaikutuksessa. Medioiden 

kautta välittyvät myös kollektiiviset arvostukset. Millainen toiminta on arvokasta ja arvostettua? 

Oppimisen uusin suunta liittyy peleihin ja pelillistämiseen. Pelit tehostavat oppimista. Pelien kautta voidaan testata 

erilaisia strategioita. Erityisen kiehtovaa on soveltaa pelejä ja pelillistämistä kaupunkiosakehittämisen pitkän 

aikavälin ongelmien ratkaisemiseen. Pelien avulla voidaan vertailla erilaisia ratkaisuja, jotka elävässä elämässä 

toteutuisivat vasta 20 vuoden kuluttua." 
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Humans of Myyr York - katukuvauksen keinoin toteutettu lapileikkaus elämään 70-luvun lähiössä 
Olli Berg ja Petteri Niskanen 

”Humans of Myyr York” on loppuvuodesta 2013 käynnistynyt katukuvausprojekti jonka aikana valokuvaaja Olli Berg 

on kuvannut liki 1 500 kulkijaa kaduilla, toreilla, puistoissa sekä muilla julkisilla paikoilla Vantaan väkirikkaimmassa 

kaupunginosassa Myyrmäessä sekä naapurikaupunginosissa. Projektin nimeä kantavalla liki 15 000 seuraajaa 

keränneellä Facebook sivustolla julkaistuihin kuviin elämänmakuisia tarinoita kuvien kohteiden sen hetkisestä 

elämäntilanteesta haaveista, muistoista tai elämänkohtaloista. Projektia lähdettiin toteuttamaan amerikkalaisen 

Brandon Statonin Humans of New York sivuston hengessä, onhan Myyrmäkeä kutsuttu nuorison keskuudessa 

laikkisästi Myyr Yorkiksi jo 70-luvun puolivälistä lähtien. Kertyneestä aineistosta julkaistiin loppuvuodesta kirja, joka 

pitää sisällään 700 kuvaa teksteineen. 

”Humans of …” sivustoja löytyy satoja maailman eri metropolien sekä myös pienempien paikkakuntien ympäriltä. 

”Myyr York” on suomalaisittain suosituin ”Humans of…” sivusto sekä laajemminkin yksi harvoista lentoon 

lähteneistä yksittäisen lähiön ympärille kootuista sivustoista.  

Humans of Myyr York projektin arvo kaupunkitutkimukselle löytyy sen sisältämästä aineistosta. Humans of Myyr 

York on läpileikkaus yhden hipsterivyöhykkeen ulkopuolella sijaitsevansuomalaisen lähiön arjesta, jonka kuviin ja 

tarinoihin on mahdollista samaistua ympäri Suomea. Neljän vuoden aikana kerätyt kuvat ja tarinat tarjoavat 

ainutlaatuisen materiaalin kurkistaa suomalaisen lähiön arkeen. Miten asukkaat kokevat lähiöelämän, mitä he 

arvostavat, mitä toivovat omalta tulevaisuudeltaan. Miksi Myyrmäkeen on muutettu ja miksi siellä on asuttu jopa 

vuosikymmeniä. 

Humans of Myyr York -sivustosta on muodostunut myös merkityksellinen paikka Myyrmäen asukkaille, joka yhdessä 

”Myyr York Street art City” hankkeen kanssa on vahvistanut asukkaiden ylpeyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta 

omassa kaupunginosassa. 

Valokuvaaja Olli Berg kertoo esityksessä kuvien kanssa projektin toteutuksesta, lähiöasukkaiden monimuotoisesta 

kirjosta ja suhteesta omaan asuinalueeseen sekä siitä miten asukkaiden suhtautuminen katukuvaajaan on 

muuttunut kuluneen neljän vuoden aikana. MYYRMÄKI-liikkeen Petteri Niskanen kertoo miten hanke on 

vaikuttanut Myyrmäen identiteettiin sekä yhteisöllisyyden vahvistumiseen. 

 

Risteävien kertomusten kaupunginosat 
Pauli Saloranta 

"Asukkaiden kokemien todellisuuksien eriytyminen on tunnistettu ongelmaksi, johon pyritään vastaamaan mm. 

kaupunginosia kehittämällä, tukemalla asukkaiden osallisuutta ja lisäämällä vuorovaikutusta. 

Kehittämistoimia toteuttava yhteiskunta on kuitenkin myös itse jakautunut toimintoihin ja toimijoihin, jotka 

enemmän tai vähemmän tekevät yhteistyötä keskenään. Tätä siiloutumista on selittänyt saksalainen sosiologi Niklas 

Luhmann (1986) funktionaalisesti eriytyneellä kommunikaatiolla: Tehdään ero siinä, mitkä asiat kuuluvat 

esimerkiksi talouden, koulutuksen tai kaupunkisuunnittelun prosessiin ja mitkä eivät. Luhmannin kuvaileman 

”bipolaarisen koodauksen” ansiosta eri hallinnonalat toimivat sujuvasti kukin omalla osa-alueellaan eivätkä 

lähtökohtaisesti edes osaa ottaa kantaa toistensa reviiriin kuuluviin kysymyksiin. Prosessit ovatkin organisoituneet 

tiiviisti omiin virastoihinsa ja tiedekuntiinsa. Kehitys on lähtöisin jo antiikin Kreikasta, se on syvään juurtunut ja 

Luhmannin mukaan vain ekokatastrofin kaltainen kriisi voi pakottaa eriytyneet tiedonalat taas yhteistyöhön. 

Kaupunginosien kehittäminen on toisaalta nähty poikkisektoraalisena ja poikkihallinnollisena haasteena jo varhain. 

Vuonna 1982 käynnistettiin Suomessa tutkimus- ja kokeiluprojekti nimeltään ”Yhteistyömallien kehittäminen 
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sosiaalisten ja fyysisten näkökohtien yhteensovittamiseksi asuinalueiden suunnittelussa ja kehittämisessä”, lyhyesti 

Sofy-projekti (Kyösti Suonoja, Pertti Vuorela ja Jukka Hirvonen 1994). Lähtökohtana oli liiaksi sektoroituneen 

suunnittelun kritiikki. Esimerkiksi Jakomäessä alkoi Sofy-projektin myötä kaupungin virastojen välinen yhteistyö jo 

1980-luvulla. Sofy-projekti kehitti työkaluja asuinympäristöjen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tarjoten samalla 

asukkaille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteissuunnittelun puitteissa. Sofy-projektia seurasivat 

valtakunnalliset lähiöohjelmat sekä osaltaan myös Helsingin Lähiöprojekti, jonka kokemukset ja opetukset olisi 

paikallaan koota nyt. 

Yhtenäiskulttuurin aikoina yhteissuunnittelun ja muun yhteiskehittämisen taustaksi voitiin olettaa suhteellisen 

yhtenäinen elämänmuoto ja arvopohja. Nyt valintojen ja lähtökohtien moninaisuus tuottaa yhä uusia haasteita, 

mutta myös mahdollisuuksia kaupunginosien kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Neuvottelu kaupunkitilasta voidaan 

nähdä myönteisenä mahdollisuutena paikalliseen toimijuuteen, kuten pop-up-liikkeet ovat näyttäneet. Tiivistyvässä 

tilassa risteilevät yhä useammat erilaiset kertomukset hyvästä elämästä. Niiden kuuntelemiseen ja 

yhteensovittamiseen tarvitaan kaikkia tiedon ja hallinnon aloja." 

 

Iäkkäiden asukkaiden arkipäivän liikkuminen lähiössä 

Henna Luoma-Halkola 

Esitykseni pohjautuu työn alla olevaan artikkeliin, jossa tutkin laadullisin menetelmin iäkkäiden ihmisten liikkumista 

lähiökontekstissa. Artikkelissani kysyn, miten mahdollisuudet liikkua muotoutuvat tilanteissa, joissa jokin fyysinen 

rajoite luo haasteita liikkumiselle. Aineistoni koostuu seitsemästä ryhmäkeskustelusta, jotka toteutettiin Hervannan 

lähiössä Tampereella keväällä 2017. Osallistujat olivat erilaisissa elämäntilanteissa olevia iäkkäitä asukkaita. 

Ryhmissä keskusteltiin osallistujien arkielämästä lähiössä, muun muassa vapaa-ajanvietosta, asumisesta ja 

palveluista.  

Tutkimuksessani tarkastelen fyysistä liikkumista moninaisena ilmiönä, joka sisältää paikasta toiseen kulkemista, 

mutta myös tekemistä ja toimintaa. Keskityn liikkumiseen, joka tapahtuu kodin ulkopuolella lähiössä. Analyysissa 

hyödynnän toimijuus- käsitettä, joka suuntaa huomion erilaisiin arkipäivän tilanteisiin, sillä yksilöiden 

toimintamahdollisuudet muotoutuvat tilanteisesti ja kontekstuaalisesti yksilön ja kaupunkiympäristön välisessä 

vuorovaikutuksessa. Toimijuus- käsite tarjoaa moninaisen työkalun tarkastella yksilön suhdetta 

kaupunkiympäristöön: huomio voi kohdistua laajasti kaupunkiympäristön eri puoliin, niin fyysisiin kuin 

sosiaalisiinkin. 

Kaupungistumisen ja väestön ikääntymisen myötä on tärkeää kehittää ikäystävällisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat 

myös liikuntarajoitteisten iäkkäiden asukkaiden omaehtoisen liikkumisen kaupunkiympäristössä. Tutkimuksessani 

pyrin tuottamaan kaupunkisuunnittelussa hyödynnettävissä olevia tuloksia, joita tulen esittelemään esityksessäni.  

 

Stadin erilaiset kasvot 
Erik Stenroos 

Tutkimuksen kohteet: 

-kaupunkikuvan säilyttäminen asukkaiden visioiden pohjalta 

-kultuuriperinnön siirtymisen edistäminen  vaikuttamisen eri muotojen kautta ja valtarakenteita hyödyntämällä. 

Stadin Slangi r.y: n toimesta on tarkoitus löytää tutkija, joka kokoaa eri alueiden, kuten Kannelmäen, Hermanni-

Vallilan, Rööperin, Krunikan ja Vuosaaren alueiden asukkaiden palautteiden pohjalta selvityksen säilyttämisen 

arvoisesta kaupunkikuvasta silhuettien kuvaamisen kautta sekä vision tulevaisuuden Stadista, jossa kuunnellaan 
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asukkaita.   Siellä tulee olla helppoa ja turvallista asua, opiskella, tehdä työtä sekä harrastaa henkistä ja ruumiin 

kulttuuria. 

Alueellinen kulttuuri koetaan ihan sydämen asiaksi ja monella alueella toimii jo omia teatteriryhmiä,  kuoroja, 

orkestereita sekä runonlausuntailtoja. Lisäksi paikalliset valokuvaajat, kuvataiteilijat, elokuva-alan toimijat, kirjailijat 

ja toimittajat laativat teoksia alueen merkillepantavista kaupunkikuvista, tapahtumista ja tarinoista. Näissä 

medioissa slangikielen olemassaololla  on merkittävä osuus merkitysellisyyden tunteen ja ja perinteen välittäjänä.  

Tutkimuksessa keskitytään myös selvittämään kaupungin jakamien toiminta-avustusten suuntaamista alueellisesti 

tasapainoisella tavalla. 
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12. Round Table: Teoriasta käytäntöön / From Theory to Practice 
Puheenjohtajat Mervi Ilmonen VTL, tutkija, Aalto-yliopisto 

Sampo Villanen, VTM, tutkija, Tampereen yliopisto 

 

TYÖRYHMÄSESSIO I / SESSION I: Torstai / Thursday 13:30-15:00 

Keskustelusessio / Round Table discussion  

 

Työryhmäkuvaus / Session Description: 
Työryhmässä on tavoitteena pohtia tutkimusmetodologiaa, joka tässä määritellään teoreettisten käsitteiden ja 

käytännön empiiristen tutkimushavaintojen väliseksi suhteeksi. 

Tutkimuksessa yleinen vaikeus on yhdistää teoriaa ja empiriaa luontevasti ja selitysvoimaisesti. Monesti teoria ja 

teoreettiset käsitteet uhkaavat jäädä empiriasta ja käytännön havainnoista irrallisiksi. Ensimmäisenä esimerkkinä 

käytämme kaupunkitutkimuksen ja -teorian kompleksista klassikkoa Henri Lefebvreä. Tilan kolminainen dialektiikka, 

oikeus kaupunkiin, kokonaisvaltainen/totaalinen ihminen tai rytmianalyysi ovat tunnettuja ja suosittujakin 

käsitteitä, mutta niiden empiirinen soveltaminen kaupunkien todellisuuteen on osoittautunut hankalaksi. Miten 

Lefebvren tilan tuotannon teoriaa voi yhdistää empiiriseen tutkimusteoriaan? Mitkä käytännön tutkimusteoriat 

mahdollistavat Lefebvren käsitteistöjen kääntämistä empiiriseen analyysiin? 

Yleisemmin kysymme, miten teoriasta ”tehdään” käytäntöä? Mikä on tiedon suhde toimintaan? Minkälaisia 

selittäviä teorioita on käytettävissä? Voiko sosiologisen teorian kolmella lajityypillä (yleinen teoria, tutkimusteoria, 

aikalaisdiagnoosi) kuvata myös kaupunkitutkimuksen teoreettista perustaa? 
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13. Round Table: Self-Organisation Challenging Institutional Planning 
Reflecting on a New Urban Research and Planning Paradigm 
Chairpersons: Maija Faehnle, PhD, senior researcher, Finnish Environment Institute SYKE – Sustainable 

Urbanisation & University of Tampere 

Annuska Rantanen, PhD student, project researcher, Laboratory of Architecture, Tampere University of Technology 

 

TYÖRYHMÄSESSIO III / SESSION III: Perjantai / Friday 9:30-11:00 

Round Table discussion 

 

Työryhmäkuvaus / Session Description: 
In a profoundly interconnected world, city-regions are facing changes in unprecedented ways due to rapid 

urbanisation, technological development and environmental threats. Managing the future development with old 

models has become impossible. The term self-organisation is commonly used to imply ‘bottom up’ grassroots 

movements as opposed to the ‘top down’ institutional governing. Governance studies however separate self-

governance from self-organisation: while self-governance refers to deliberative civic actions and citizen initiatives, 

self-organisation refers to non-intentional, from local initiatives and actions emergent outcomes at a larger urban 

scale. Conceptual differences have significant implications for the analysis and planning strategies. The strategies 

for guiding self-governed urban development would include empowering actors while identifying potential 

synergies between actors’ and city’s goals. Managing self-organising urban development requires more open-

ended strategies and monitoring, evaluation and learning. 

The Journal of Finnish Urban Studies has launched a special issue on self-organising urban development and 

planning (Yhdyskuntasuunnittelu-lehti 2017, vol 55: 3) The aim of this special issue was to take a limited but multi-

voiced look at the broad field of self-organisation and assess its implications for urban planning. 

This round table continues the discussion, and invites all interested parties to join in to reflect on: What do we 

mean by self-organisation? What kinds of challenges and possibilities will self-organisation imply, conceptually and 

practically, to the evolution and planning of cities? What is the role and what are the tools and strategies of 

statutory planning in respect of supporting self-organisation? What are the tactics used by actors and citizens to 

make an impact on their environment? 

The roundtable takes place as a moderated discussion involving the authors of the special issue as well as the other 

participants. Differing from the other working groups, there is no abstract submission to this session. 


