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KANSALAISLÄHTÖINEN KAUPUNKIKEHITTÄMINEN  
Puheenjohtajina Helena Leino, Antti Wallin, Nina Wessberg, Pekka Tuominen, Mikko Rask ja 
Titiana Ertiö 

Kunta kansalaisosallistumisen alustana kansalaisnäkökulmasta 

Anni Jäntti ja Kaisa Kurkela 
 
Kansalaisosallistumisen edistäminen ja edellytysten luominen osallistumiselle ja 
vaikuttamiselle ovat keskeisiä kunnan tehtäviä. Kunnat tarjoavat edustuksellisen demokratian 
rinnalla monenlaisia osallistuvan demokratian keinoja, kuten osallistuvaa budjetointia, 
kansalaiskuulemisia ja asiakasraateja lisätäkseen kansalaisten osallistumista paikalliseen 
päätöksentekoon (ks. esim. Smith, 2009: 1; Font, Della Porta & Sintomer, 2014; Fung & 
Wright, 2001; Pateman, 2012). Suomessa myös kuntalaki (410/2015) edellyttää kuntia 
edistämään kansalaisten osallistumista. 
 
Tutkimuksessamme tarkastelemme kuntia kansalaisosallistumisen alustoina (ks. esim. 
Anttiroiko 2016). Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa siitä, miten kunnissa 
voidaan edistää kansalaisten osallistumista paikalliseen päätöksentekoon. 
Tutkimuskysymyksenä on: Minkälaisia haasteita ja kimmokkeita kuntatason 
kansalaisosallistumiseen liittyy ja millainen alusta osallistumiselle kunta voisi tämän 
perusteella olla? 
 
Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena käyttäen aineistona yliopisto-opiskelijoiden 
kirjoituksia, joissa opiskelijat pohtivat sitä, minkälaisia osallistujia he ovat, ja mitkä tekijät 
vaikuttavat heidän osallistumiseensa. Aineisto koostuu noin 250 kirjoituksesta, jotka on 
kerätty vuosina 2018-2019 osana Tampereen yliopistossa järjestettävää kunta- ja 
aluejohtamisen johdantokurssia. Aineiston analyysissa keskitytään tunnistamaan sellaisia 
rakenteita ja käytäntöjä, jotka edistävät tai estävät kansalaisosallistumista (ks. myös esim. 
Ravensberger & VanderPlaat, 2009; De Graaf, Van Hulst & Michels, 2015). Analyysin pohjalta 
voidaan tunnistaa niitä seikkoja, joihin kunnissa tulee kiinnittää huomiota 
kuntalaisosallistumisen edellytysten vahvistamiseksi. 
 
Alustavat havainnot aineistosta osoittavat, että opiskelijat ovat laajasti kiinnostuneita 
yhteiskunnallisista ja paikallisista asioista. Kuitenkin näyttää siltä, että keinot tämän 
kiinnostuksen kanavoimiseksi paikallisella tasolla ovat hyvin rajalliset. Osallistumisen esteenä 
näyttäytyy esimerkiksi ajanpuute sekä tunne siitä, että tietoa paikallisista asioista ei ole 
riittävästi. Osallistumisen edistämisen kannalta aineistossa näyttäytyy tärkeänä 
systemaattisemmat osallistumisen käytännöt, matalan kynnyksen osallistumistavat sekä 
mahdollisuus antaa panoksensa yksittäisiin kysymyksiin nopeasti ja helposti. 
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Osallisuusdiskurssit entisten satama-alueiden rakennusprojekteissa: Tapaustutkimus 

Jätkäsaaresta, Kalasatamasta (Helsinki), Zeeburgereilandista (Amsterdam) ja Nordhavnista 

(Kööpenhamina)  

Annaliina Niitamo 
 
Kaupungit tiivistyvät ja kaavoittavat uusia, aiemmin asumattomia ja keskustan tuntumassa 
olevia satama-alueita asuinkäyttöön. Entisten teollisten satama-alueiden (“urban/harbour 
brownfields”) saneeraus asuinkäyttöön on kallista ja taloudellinen onnistuminen on usein 
epävarmaa, mutta projektit vastaavat kaupunkien kasvavaan asuntotarpeeseen. 
Samanaikaisesti kaupunkilaisten osallisuudesta kaupunkisuunnitteluun on keskusteltu 
kaupunkisuunnitteluteoriassa kommunikatiivisen suunnittelun ja myöhemmin agonistisen 
suunnittelun viitekehyksissä 1980-luvulta lähtien. Erityisen voimakasta keskustelu on ollut 
2000-luvun alussa, kun maankäyttölaki turvasi kaupunkilaisten osallistumisen 
kaavahankkeissa. Tutkimuksessa kaupunkilaisten osallistamispyrkimyksiä kritisoidaan 
voimakkaasti sen vähäisistä mahdollisuuksista vaikuttaa. Käytännöllisten haasteiden lisäksi 
osallistamista pidetään usein kaupunkisuunnittelussa tokenistisena kriisinhallintakeinona.  
 
Tämä artikkeli tarkastelee diskurssianalyysin keinoin, mitä sisältöjä ja merkityksiä osallisuus 
saa kaupunkisuunnittelijoiden puheessa kolmen kaupungin uusien kaupunginosien 
suunnittelu- ja rakennusprojekteissa. Mikä on asukkaan rooli keskustelussa uudesta alueesta, 
jolla ei vielä ole asukkaita? Kenen kanssa vuorovaikutetaan ja miten vuorovaikutus nähdään 
osana pitkäkestoista rakennusprojektia? Kunnallisten kaupunkisuunnittelijoiden 
osallisuusdiskurssit kytketään osaksi kommunikatiivisen kaupunkisuunnittelun teoriaa ja 
tunnistetut diskurssit arvioidaan osallisuuden määritelmistä rakentuvaa käsitekehikkoa 
vasten. Aineisto koostuu 19 kaupunkisuunnittelijan haastattelusta Helsingissä ja 
Amsterdamissa (aineisto Kööpenhaminasta kootaan toukokuussa 2019).  
 
Hollannin ja Tanskan kaupunkisuunnittelua pidetään prosesseiltaan vuorovaikutuksellisina ja 
kansalaislähtöisyys on kiinteämmin osana kaupunkisuunnittelun toimintatapoja. Vertaan 
kolmea kaupunkia keskenään ja pyrin tunnistamaan eroja ja yhtäläisyyksiä osallisuuden 
käsitteellistämisessä. Matkalla kansalaislähtöisyyden vahvistamiseen on tärkeä 
dekonstruoida, mistä puhumme kun puhumme osallisuudesta.  

Hiedanrannan yhteisöllinen sauna 

Mikko Kyrönviita ja Elina Alatalo 
 
Kaupunkitilojen haltuunotto erilaisin tempauksin, tapahtumin ja kokeiluin ei tänä päivänä ole 
ainoastaan kaupunkiaktivistien tapa herättää keskustelua vaihtoehtoisista tavoista käyttää 
kaupunkia. Väliaikaiskäytöistä on tullut osa myös virallisen kaupunkikehittämisen 
keinovalikoimaa. Väliaikaiskäytöillä on avattu käyttötarkoitukseltaan muutoksessa olleita 
alueita, kuten esimerkiksi entisiä satamia ja teollisuusalueita kaupunkilaisten ja erilaisten 
yhteisöjen käyttöön. Tilojen käytön kokeiluiden myötä on parhaimmillaan kehittynyt elävää 
kaupunkia ja uusia kumppanuuksia kaupunkilaisten ja kaupunkiorganisaation välille. Kokeilut 
eivät kuitenkaan ole ongelmattomia ja niiden onnistuminen edellyttää sitoutumista ja 
uudenlaisia toimijapositioita niin hallinnon edustajilta kuin kokeilijoiltakin. 
 



 6 

Esityksessämme pureudumme Hiedanrannan yhteisöllinen sauna -projektiin, joka toteutettiin 
osana Ketterä kaupunki -tutkimushanketta yhteistyössä Tampereen kaupungin Väliaikainen 
Hiedanranta -hankkeen kanssa. Sauna-projektissa oli tarkoituksena rakentaa 
yhteiskehittämisen ja avoimen prosessin myötä kaikille avoin, julkinen sauna Hiedanrantaan. 
Sauna-projekti kiinnosti kaupunkilaisia suuresti, mutta sen toteuttaminen osoittautui 
vaikeaksi. Esityksessä käsittelemme kaupunkiorganisaation ja viranhaltijoiden roolia 
mahdollistajana sekä omaa, haasteelliseksi osoittautunutta rooliamme tutkijoina ja projektin 
käynnistäjinä. Tarkastelemme kriittisesti myös projektiin osallistuneiden kaupunkilaisten 
toimintaa. Projektin kautta avaamme näkökulmia yhteiskehittämisen käytäntöihin sekä 
siihen, mitä kaupunkilaisten ideoiden ja osaamisen hyödyntäminen kaupunkikehittämisessä 
edellyttää. 

Kokemäenjoki porilaisten arjen ympäristönä – kulttuurikartoitusta jokirannalla 

Ilona Hankonen 
 
Helmikuussa 2019 alkaneessa Vesikansa –tutkimushankkeessa selvitetään 
kulttuurikartoituksen keinoin jokeen liittyviä kulttuurisia merkityksiä, käyttöjä ja käytäntöjä 
kaupunkiympäristössä.  
Kulttuurikartoitus on väljä metodinen kehys, johon voi sisältyä sekä institutionaalisen 
kulttuurin että arkisten käytäntöjen selvittämistä. Tapaustutkimuksessa käydään läpi 
jokiympäristöön liittyviä kulttuurisia merkityksiä sekä museoinstituution, 
kaupunkisuunnittelun ja kaupunkihistorian esittämisen kautta nähtyinä että ympäristön 
käyttäjien arkisia kokemuksia ja käytäntöjä tutkien. Tutkimusmenetelminä ovat erilaisten 
kuva-, kirjallisuus- ja media-aineistojen läpikäyminen, avainhenkilöhaastattelut, käyttöjen, 
käyttäjien ja käytön jälkien havainnointi maastossa, spontaanit käyttäjähaastattelut sekä 
erilaisille ryhmille suunnatut työpajat ja keskustelutilaisuudet.  
 
Jokiympäristöä havainnoidaan erityisesti viidessä eri kohteessa: Lukkarinsannan ja 
Kalaholman omakotitaloalueella keskustan läheisyydessä, kaupungin ydinkeskusta-alueella, 
Karjarannan uudella kerrostaloalueella keskustan tuntumassa, Pormestarinluodon 1960-
luvulla rakennetussa lähiössä sekä Kyläsaaren taajamassa suiston läheisyydessä.  
 
Tavoitteena on saada tietoa myös ryhmiltä, joiden tavoittaminen institutionaalisessa 
osallistamisessa on heikkoa. Tällaisia ovat esimerkiksi lapset, nuoret, vanhukset ja 
maahanmuuttajat. Alle kouluikäisille lapsille järjestetään kesäkuussa työpaja Polsanluodon 
lähiluontoalueella yhteistyössä Porin lastenkulttuurikeskuksen kanssa. Työpajassa lapset 
saavat havainnoida ja valokuvata ympäristöä veden läheisyydessä ja leikkiä luonnossa. 
Ikäihmisille järjestetään jokirantoihin liittyvä, valokuvia virikkeenä käyttävä keskusteluilta 
maaliskuussa. Lisäksi haastatellaan asukkaita, melojia, veneilijöitä, metsästäjiä, kalastajia, 
ulkoilijoita ym. rannoilla ja joella liikkujia yksittäin ja ryhmissä.  
 
Kulttuurikartoituksen tarkoituksena on tuottaa ruohonjuuritason tietoa kaupungin läpi 
virtaavasta joesta arjen koettuna kulttuurisena ympäristönä. Tutkimuksen teoreettisena 
taustana on laaja-alainen, materiaalinen kulttuurikäsitys ja toimijaverkkoteoria, joita vasten 
joki näyttäytyy hybridinä elollisen, elottoman, inhimillisen ja ei-inhimillisen yhteen 
kietoutumana. Tutkimuksen yhteydessä hahmotellaan ympäristökansalaisuuden käsitteen 
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pohjalta vesikansalaisuuden käsitettä, joka kattaa elämisen käytännöissä syntyvät, tuttuun 
vesiympäristöön liittyvät toiminnalliset, materiaaliset, emotionaaliset, affektiiviset, eettiset ja 
generatiiviset aspektit.  

Edesauttaako kartalle paikantaminen osallistuvaa suunnittelua? Osallistuvan paikkatiedon 

edut ja ongelmat  

Kahila-Tani, M. Kyttä, M. & Geertman, S.  
 
Samalla kun vuorovaikutteisesta suunnittelusta on tullut yhdyskuntasuunnittelun valtavirtaa, 
haasteita riittää sen käytännön toteuttamisessa. Suunnittelijoilta puuttuu tietoa asukkaita 
laajasti saavuttavista, käyttökelpoisista menetelmistä, mikä voi tehdä vuorovaikutteisesta 
suunnittelusta vain pienen piiriin aktivismia. Vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa 
tuotetun tiedon laatu ja käyttökelpoisuus osoittautuvat usein ongelmallisiksi, jolloin kerätty 
tieto jää piiloon eikä systemaattista tiedon analysointia useinkaan toteuteta.  
 
Me kysymme, missä määrin osallistuvan paikkatiedon menetelmät auttavat vastaamaan 
näihin haasteisiin. Osallistuvan paikkatiedon metodit, PPGIS- (public participation GIS) tai 
pehmogis-kyselyt, mahdollistavat digitaalisen, paikkaan kytketyn tiedon keräämisen 
nettipohjaisilla sovelluksilla. Tutkimme kriittisesti yli 200 vuorovaikutteisen suunnittelun 
prosessia Suomessa (62%) ja ulkomailla (38%). Näissä hankkeissa käytettiin PPGIS 
metodologiaa ja analysoimme metodin mahdollisuuksia (1) edistää vuorovaikutteisen 
suunnittelun käytännön toteuttamista, (2) saavuttaa laajasti eri osallisryhmiä ja (3) tuottaa 
korkealaatuista ja käyttökelpoista tietoa.   
 
Tuloksemme osoittavat, että kaupunki- ja liikennesuunnittelussa käytettyihin PPGIS-
metodeihin sisältyy moninaisia etuja mutta myös ongelmia. Tunnistamalla ja luokittelemalla 
käytännön suunnittelussa ilmenneitä mahdollisuuksia ja haasteita, voidaan edistää entistä 
edustavampaa osallistumista ja ihmisystävällisempää elinympäristösuunnittelua.  

Digitaaliset tutkimukset – osallistuminen, laatu, joustavuus ja reaaliaikaisuus: Kaiuta 

matkustajan ääntä läpi organisaation 

Antti Vuorela 
 
Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä on pääkaupunkiseudulla tutkittu 1990-luvulta alkaen 
paperilomakkeilla. Lomakkeet jaetaan matkustajille joukkoliikennevälineissä, kerätään 
talteen, skannataan Tallinnassa, ladataan tietokantaan. Tulokset valmistuvat puolessa 
vuodessa. Tutkimusmenetelmä on yhä sama. Menetelmän haitat ovat mm. jäykkyys, kalleus, 
epätarkkuus, pieni otoskoko ja hitaus. Suuri muutos on tulossa digitalisoinnin myötä. 
  
HSL:n tavoitteena on luoda 500 000 matkustajan tutkimuspaneeli, johon matkustajat voivat 
ilmoittautua. HSL:n selvityksen mukaan yli puolet matkustajista haluaisi osallistuu 
tutkimuspaneeliin. Heistä puolet osallistuisi maksutta ja puolet saadakseen palkkion.  
  
Tavoitteena on luoda matkustajista vaikuttajayhteisö. HSL voi kysyä matkustajilta ja 
matkustajat voivat esimerkiksi reklamoida vioista, kertoa kehittämistoiveistaan ja ottaa 
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kantaa. HSL mobiilisovellus ja taustajärjestelmät tietävät missä matkustaja on ja mitä 
ajoneuvoa, mitä linjaa hänen palautteensa koskee. 
  
Sama konsepti voisi skaalautua keinoksi saada asukkaan ääni kuuluviin missä tahansa 
kaupungissa tai organisaatiossa digitaalisella, älykkäällä dialogilla. Voimme tehdä tutkimuksia, 
kuunnella, analysoida, ohjata toimintaa ja parantaa elämän laatua.  
  
Uuden tutkimusmenetelmät suuret kysymykset ovat 
·        Kuinka saada ihmiset liittymään tutkimuspaneeliin? 
·        Kuinka saada ihmiset vastaamaan kysymyksiin ja pysymään tutkimuspaneelissa? 
·        Onko digitaalinen tutkimus luotettavaa? 
·        Miten saada tutkimus ohjaamaan toimintaa strategian mukaisesti? 

Ihmisten kaupunki? Osallistamisen konkretia Jakomäen kehityshankkeessa  

Pia Rautiainen  
 
Onko asukkailla vaikutusvaltaa oman asuinalueensa suunnitteluun alueilla, joilla poliittinen 
osallistuminen on vähäistä? Tutkimuksessa tarkastelen, mitä tavoitellaan, kun pyritään 
lisäämään kansalaisten osallistumista kaupunkisuunnittelussa. Erityisesti minua kiinnostaa, 
miten osallistumismahdollisuuksien lisääminen tapahtuu ja toimii alueella, jolla asuu 
keskimääräistä enemmän ihmisiä, joilla poliittisen osallistumisen matalaan tasoon tiiviisti 
yhteydessä olevat resurssit ovat vähäisiä ja äänestysprosentti matala.  
 
Jakomäen kaupunginosan keskusta-alueen asemakaavamuutos aloitettiin vuonna 2014. 
Lakisääteisen kaavakuulemisen lisäksi alueella järjestettiin osallistavia työpajoja ja kaupunki- 
suunnittelijat osallistuivat alueen kaupunginosatapahtumiin. Rakentamisesta järjestettiin 
arkkitehtuurikilpailu, jonka ehdotuksista kerättiin asukkaiden mielipiteitä. Lisäksi 
palvelurakennuksen suunnitteluun osallistettiin tulevia käyttäjiä.  
 
Tutkimuksen empirian esittelyssä käytän kehittämääni kansalaisosallistumisen 
vaikuttavuuden asteikkoa, joka ulottuu lumeosallistumisesta rajattuun kansalaisvaltaan. 
Asteikko, jolle osallistamisen tavoitteet ja niiden toteutuminen on luokiteltu, toimii pohjana 
analyysille osallistumisen vaikuttavuudesta. Toisaalta asteikon kattavuus aiheen käsittelyssä 
on rajallinen, joten on tarpeen mainita sen ulkopuolelle jäävät tekijät, jotka ovat merkittäviä 
osallistumisen ja mahdollisesti myös sen vaikuttavuuden kannalta.  
 
Tutkielma osoittaa, että osallistamisen tavoitteilla pyrittiin tiedottamaan ja keräämään 
paikallistietoa. Tavoitteisiin sisältyivät pyrkimykset muutoksen hyväksynnän edistämisestä ja 
mahdollisimman hyvästä rakentamisesta asukkaille. Tavoitteet eivät sisältäneet pyrkimyksiä 
lisätä asukasosallistumisen vaikutusvaltaa. Tavoitteena ei ole myöskään ollut 
lumeosallistuminen, jossa asukkaat osallistuessaan ovat siinä uskossa, että osallistumisen 
vaikuttavuus on suurempi, kuin mitä se todellisuudessa on. Tästä huolimatta 
arkkitehtuurikilpailun ehdotusten esittelyllä ja asukaskommenttien keräämisellä oli 
tarkoituksena tiedottaa asukkaita, mutta asukkaat mielsivät olevansa valitsemassa 
ehdokkaista mieleisintään. Toteutuksen vuoksi tämä osallistumisen keino putoaakin 
lumeosallistumisen tasolle.  
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Osallistamisella voi olla hyviä sivutuloksia, kuten tunne osallistumisesta. Osallistumisen 
vieminen osaksi ihmisten arkea saattaa madaltaa osallistumisen kynnystä ja siten laajentaa 
osallistujien joukkoa. Tällainen osallistaminen voi lisätä kansalaispätevyyttä, eli tunnetta 
omasta poliittisesta ymmärryksestä ja vaikutusmahdollisuuksista, joka edistää poliittista 
osallistumista. Välinearvona osallistuminen ei kuitenkaan edistä vaikuttavuutta. Onkin 
perusteltua vaatia suuremman läpinäkyvyyden ja lisäresurssien lisäämistä osallistamisen 
prosesseihin.  

Keskustan arvoja ja identiteettiä etsimässä – saavutettavien osallistumistapojen kehittäminen 

ja kokeilut Helsingin Keskustavisioprosessissa  

Saana Rossi 
 
Helsingin keskusta ja kantakaupunki kehittyvät valtavasti tulevien vuosien aikana, vaikka alue 
on jo toimiva ja monimuotoinen kokonaisuus, joka määrittää monelle kaupungin, kotialueen 
ja jopa Suomen identiteettiä. Helsingin kaupungin asemakaavoituksen luotsaama 
Keskustavisioprosessi käynnistettiin vuonna 2018 Kantakaupungin asemakaavojen 
ajantasaistamisen suunnittelun yhteydessä, ja sen tarkoitus on antaa keskustan käyttäjien 
kertoa, mikä tekee alueesta uniikin, mitä pitää vaalia, ja minkä arvojen pohjalta keskustaa 
pitää kehittää. Yleensä asemakaavoituksen osallistumisvaiheessa on jo määritelty melko 
tarkasti tavoitteet, joiden pohjalta kaavaa tehdään, ja tarkastelualue on hyvin pieni – 
keskustavisioprosessissa tarkastellaan Helsingin kantakaupunkia kokonaisuutena, ja 
annetaan alueen toimijoiden itse määritellä, mikä voisi tehdä siitä kaupunkistrategian 
mukaisesti maailman toimivimman kaupungin.  
 
Mahdollisimman monien erilaisten keskustan käyttäjien tavoittamiseksi visioprosessissa 
tarvittiin uudenlaisia ja kokeilevia vuorovaikutusmenetelmiä. Visioprosessissa oli mahdotonta 
määrittää selkeää joukkoa, johon kantakaupungin alueen kehittäminen vaikuttaa, ja toisaalta 
henkistä omistajuutta keskustasta kokee moni muualla asuva. Siksi vuorovaikutustyössä 
pyrittiin hyödyntämään monia erilaisia tilaisuuksia, työpajamuotoja, paikkoja ja 
viestintätapoja, jotta mahdollisimman moni kuulisi työstä ja saisi mahdollisuuden osallistua. 
Kaupunkikuvassa näkyvillä työpajoilla yritimme tavoittaa kaupunkilaisia, jotka eivät yleensä 
osallistu kaupungin tilaisuuksiin.  
 
Järjestimme yhteistyössä Demos Helsingin kanssa syksyllä 2018 useita kaupunkilaisille 
avoimia työpajoja, joista merkittävin oli kolmeksi päiväksi Narinkkatorille rakennettu 
Keskustaverstas, jossa työpajatyöskentelyyn ja keskusteluihin oli yhdistetty 
kulttuuritapahtumia ja kaupungin kehittämistä käsitteleviä puheita ja paneelikeskusteluja. 
Lisäksi alkukeväästä 2019 järjestimme Keskustakirjasto Oodissa Kantakaupunkimessut, joissa 
esiteltiin vasta suunnitteluvaiheessa olevia keskustan ja kantakaupungin kaavoitushankkeita, 
ja työstettiin ja kommentoitiin vision aikaisemmista työpajasta koottuja tavoitteita, ideoita ja 
arvoja saattoi teemakohtaisissa osioissa.  
 
Kaupunkitutkimuksen päivillä esittelisin visioprosessissa käytettyjä vuorovaikutusmenetelmiä 
ja alustuksen jälkeen pohtia asiantuntijoiden kanssa sitä, miten arvopohjaista keskustelua 
alueiden kehittämisestä voitaisiin käydä alueen toimijoiden kanssa julkisesti ja välittömästi 
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niin, että osallistujat voisivat todella vaikuttaa alueen kehitykseen, suunnittelijat voisivat 
saada mahdollisimman hyvin hyödynnettävää materiaalia työnsä pohjaksi, ja kaupungit 
voisivat viestiä paremmin ja saavutettavammin tapahtuvista muutoksista ja niiden 
perusteista.  

Vertaissuunnittelulla kohti Kaupin kansanpuistoa 2.0 

Eveliina Asikainen, Mirkka Katajamäki ja Jere Nieminen 
 
Esitämme tamperelaisen esimerkin kansalaislähtöisestä kaupunkikehittämisestä 
vertaissuunnittelun kautta. Kohteemme on Kauppi, on yksi Tampereen tärkeimmistä 
virkistysalueista: Näsijärven rannassa kaupungin itäpuolella sijaitseva yhteensä 17 km2 

monipuolinen metsäinen virkistysalue lähellä kaupungin keskustaa. Puisto on tärkeä osa 
Tampereen keskuspuistoverkostoa ja suunniteltua kansallista kaupunkipuistoa.  
 
Syksyllä 2018 aloitetussa vertaissuunnitteluhankkeessa asukkaat ja Kaupin käyttäjät ovat 
päässeet suunnittelemaan koko aluetta omista lähtökohdistaan. Vertaissuunnittelua on 
toteutettu Villi Vyöhyke r.y:n, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen kaupungin 
yhteistyönä ja yhteisen ideoinnin kautta. Tavoitteena on tuottaa tietoa yleiskaavaprosessiin, 
keskuspuistoverkoston kehittämiseen ja kansallisen kaupunkipuiston hakemukseen. 
 
Suunnitteluprosessiin on osallistunut yli 50 asukasta. Ryhmät ovat työstäneet 12 
käyttäjälähtöistä luonnosta, joiden mittakaavat ja teemat vaihtelevat ryhmien intressien 
mukaan yksittäisen kohteen kehittämisestä kokonaisvaltaisiin Kaupin brändäys- ja 
markkinointisuunnitelmiin. Suunnittelun tueksi on järjestetty talven 2018-2019 aikana viisi 
erilaista tilaisuutta, joiden aikana prosessin on edennyt vertaissuunnittelun esittelystä 
ryhmien perustamiseen, alustavien luonnosten esittelyyn, työpajatyöskentelyyn ja 
luonnosten esittelyyn. Luonnokset saavat palautteen arviointiraadilta ja ryhmät esittävät 
lopulliset ehdotuksensa huhtikuun lopussa.  
 
Tampereen kaupungin eri hallintokunnat kokevat saaneensa paljon sellaista tärkeää tietoa 
asukkaiden toiveista, jota olisi mahdotonta saada perinteisessä osallistamishankkeessa. Yksi 
erittäin kansalaislähtöinen teema on ollut reittien yhteensovittaminen. Kaupissa hiihdetään, 
maastopyöräillään, ratsastetaan, polkujuostaan ja vaelletaan, mutta suunnittelu on 
rajoittunut lähinnä hiihtoreitteihin. Nyt suunnitteluryhmät ovat miettineet yhdessä reittien 
yhteensovittamista. Esitelmässä kerromme tarkemmin vertaissuunnitteluprosessista, sen 
onnistumisen ehdoista ja vertaissuunnitteluun liittyvistä riskeistä. Hankkeeseen voi tutustua 
myös seuraavan sivun kautta. https://www.tampere.fi/asuminen-ja-
ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/voimassa-olevat-yleiskaavat/kauppiniihama.html 

Asukasaktiivit kaupunkisuunnittelun toimijoina 

Jonas Sjöblom 
 
Esittelen väitöskirjaani tulevaa, alkuvaiheessa olevaa artikkelia asukasaktiivien roolista 
kaupunkisuunnittelussa. Tapaustutkimukseni kohteina toimivat Maunulan ja Arabianrannan 
kaupunginosat Helsingissä. Tarkastelen artikkelissa, keitä ja millaisia asukasaktiivit ovat ja 
mikä heitä motivoi käyttämään vapaa-aikaansa asuinalueensa kehittämiseen. Pohdin 

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/voimassa-olevat-yleiskaavat/kauppiniihama.html
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavoitus/voimassa-olevat-yleiskaavat/kauppiniihama.html
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artikkelissa, millaista osallistumista paikallinen asukasaktivismi kaupunkisuunnittelun 
kontekstissa on. Lähestyn asukasaktivismia vaihtoehtoisena, luovana ja puoluepolitiikasta 
irrallisena kansalaisosallistumisen muotona aikana, jolloin edustuksellisen demokratian 
osallistumiskanavia ei nähdä houkuttelevina.  
 
Molempien tutkimuskohteideni asukasaktivismi sai alkunsa vuoden 2013 Helsingin 
demokratiapilotit -politiikkaohjelmasta, jolla etsittiin uudenlaisia vuorovaikutusmenetelmiä 
hallinnon ja asukkaiden välille. Maunulan demokratiapilotin päätepiste oli vuoden 2016 
lopussa valmistunut kirjaston, nuorisotoimen ja työväenopiston yhteinen Maunula-talo, kun 
taas Arabianrannan demokratiapilotilla ei ollut vaikutusta rakennetun ympäristön 
suunnitteluun, vaikka demokratiapilotin tuotoksena laadittiin julkilausuma Arabianrannan 
rantapuiston elävöittämiseksi. Aineistonani toimivat asukasaktiivien haastattelut, joiden 
esittely on esitelmäni keskiössä. Toivon työryhmässä keskustelua siitä, millainen näkökulma 
tässä artikkelissa olisi hedelmällinen ja mihin tieteellisiin keskusteluihin voisin ottaa 
artikkelillani osaa.  

Tulevaisuuden ketterän kaupungin skenaariot  

Nina Wessberg 
 
Tulevaisuuden kaupunkilaisten arki on tämän päivän kaupunkien päätösten muovaamaa. 
Olemme luoneet Strategisen Tutkimuksen Neuvoston Dwellers in Agile Cities (DAC) 
hankkeessa trendikartoituksen ja haastattelujen luotaamana skenaariokehikon, jonka avulla 
kaupungeissa voidaan tutkia erilaisten mahdollisten maailmojen luomaa kaupunkia ja sitä 
millaiseksi ihmisten arki näissä erilaisissa mahdollisissa maailmoissa muovautuu.  
 
Tutkimuskysymyksemme DAC-hankkeessa on kuinka saada tulevaisuuden kaupungeista 
ketteriä vastaamaan erilaisten asukkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kukin skenaarioistamme on 
omalla tavallaan ketterä ja haluttu kokonaisuus erilaisten asukkaiden näkökulmista, ja 
jokainen skenaario tulleekin toteutumaan tulevaisuuden ketterässä kaupungissa joltain osin. 
Skenaariot (kuva 1) on luotu kahden trendikartoituksessa tunnistetun jatkumon ympärille: 
yhteisöllisyys - yksilöllisyys ja itseorganisoituminen - ylhäältä organisointi.  
 
Skenaarioissamme yhteisöllisyyden ja itseorganisoitumisen käytäntöjä korostava 
mahdollinen maailma on Siirtolapuutarhaksi nimetty skenaario, jossa määräävänä tekijänä 
ovat ihmisten ja yhteisöjen itse tuottamat toiminnot ja palvelut kaupungin tarjotessa vain 
alustan toiminnoille. Tässä skenaariossa ihmiset ovat itse aktiivisia kaupungin toimintojen ja 
palvelujen tuottajia.  
 
Toinen skenaarioistamme, Tori-skenaario, kuvaa mahdollista maailmaa, jossa kaupunki on 
itse aktiivinen toimija kaupungin toimintojen ja palvelujen tuottamisessa. Tämä skenaario 
korostaa yhteisöllisyyttä ylhäältä organisoidusti. Ihmisten arki toteutuu kaupungin 
tarjoamissa puitteissa ja palveluissa.  
 
Kolmannessa Lentokenttä-skenaariossa kaupunki nähdään osana globaalia verkostoa. Tässä 
mahdollisessa maailmassa globaalit palvelujen tarjoajat tuottavat toimintoja ja palveluja 
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kaupunkilaisille ja kaupunkilaisten tehtävänä on valita millaisia palveluja he haluavat käyttää 
ja ostaa.  
 
Neljäs maailma on nimeltään Urheilukenttä. Tässä maailmassa korostuu paikallinen kilpailu. 
Paikalliset tuottajat ja asukkaat voivat tuottaa kaupungin toimintoja ja palveluja, joita yksilö 
voi valita kaupungin tarjotessa alustan toiminnoille.  
 
Kuva 1. Ketterän tulevaisuuden kaupungin skenaariot.  
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OIKEAN KOKOINEN KAUPUNKI? PIENET JA KESKISUURET KAUPUNGIT  
KEHITTÄMISEN KOHTEINA  
 
Puheenjohtajina Hannele Kelavuori, Ari Hynynen, Jari Kolehmainen & Annuska Rantanen 

Yksin tekemisestä yhteiseen tekemiseen – supistuvat alueet yhteistyön ajurina 

Jaakko Huttunen, Kaisa Lähteenmäki-Smith, Samuli Manu & Kirsi Siltanen 
 
Alueiden supistuminen on myös Suomessa relevantti ilmiö ja supistuminen ilmenee yhä 
suuremmassa osuudessa kuntia. Tilastokeskuksen vuoden 2018 ennakkotietojen mukaan vain 
59 kuntaa on tällä hetkellä kasvu-uralla. Supistuminen on täten todellisuutta, mutta silti 
esimerkiksi valtion, kunnan ja yritysten toiminta nojaa hyvin pitkälti ajatukseen jatkuvasta 
kasvusta. Tästä syystä toiminnan rakenteet ja käytännöt ovat myös muotoutuneet tältä 
pohjalta. On selvää, että tällaisella kasvun ja supistumisen ristiriidalla on merkittäviä 
implikaatioita esimerkiksi kuntien yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon suunnitteluun, sekä 
käytännön toimintamalleihin ylipäätään. 
Kuntien näkökulmasta on iso kysymys, miten toimitaan ja suunnitellaan maailmassa, jossa yhä 
harvemmat alueet kasvavat. Kysymyksen haastavuutta lisää kuntia koskevan lainsäädännön 
taustalla vaikuttava ns. yhtenäiskunta-ajattelu: kunnille on säädetty samat tehtävät. On 
kuitenkin niin, että joissain tehtävissä tehtävän hoitamiselle on säädetty esimerkiksi 
väestöpohja- ja henkilöstömitoitusvaatimuksia. Tästä seuraa, että kaikki kunnat eivät 
tosiasiallisesti kykene hoitamaan kaikkia tehtäviä itse. On hyvin todennäköistä, että 
kuntakentän tehtävänjako sekä lainsäädäntö kehittyy yhä enemmän tällaiseen suuntaan, 
poispäin yhtenäiskunta-ajattelusta. 
 
Uudistuva toimintaympäristö luo vaatimuksia uudenlaisille kyvykkyyksille ja toimintatavoille. 
Esimerkiksi suunnittelun yhteydessä tämän on esitetty tarkoittavan erilaisten 
osaamisalueiden monipuolista hallintaa ja hyviä yhteistyövalmiuksia. Kyky organisoida, 
osallistaa, olla vuorovaikutuksessa ja viestiä on jatkossa aiempaa tärkeämpää. Niukkuus 
voikin toimia ajurina uusien toimintatapojen hyödyntämiselle. Tällaisia voivat olla varsinaista 
ihmistyövoimaa korvaavat digitaaliset ratkaisut sekä uudet palveluintegraation ja yhteistyön 
muodot, kuten erilaiset verkostot ja allianssit.  
 
Palveluintegraatio ja uudet toimintamallit voivat olla keino turvata palvelut, kun ne ovat 
niukkuuden takia uhattuna. Esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Karjalassa pieniä kuntia kohdannut 
työvoimapula tietyissä ammattiryhmissä on kannustanut palveluiden yhdentämiseen. Pienille 
kunnille on ollut etua esimerkiksi maakunnallisesti järjestetystä opiskeluhuollon mallista. 
Suomen kuntakenttä ja alueet ovat jo nykyisellään hyvin eriytyneitä ja tällainen kehitys 
näyttää ainoastaan kiihtyvän. On hyvin todennäköistä, että tulevaisuudessa erilaisten 
julkisten tehtävien hoitaminen edellyttää kunnilta yhteistoimintaa muiden kuntien kanssa. 
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Boulevard of broken dreams or satisfaction guaranteed? Aspiration-level theory and urban 

malaise (in Finnish) 

Tomas Hanell 
 
There exists a substantial body of empirical evidence suggesting higher quality of life (QoL) in 
rural than in urban surroundings, and in particular concerning subjective well-being. These 
findings are up till today primarily restricted to more advanced economies, whereas the 
opposite tends to hold true for developing countries. 
 
The relationship between human aspirations and the outcome of these aspirations has 
hitherto been studied primarily in a non-geographic setting. Departing from aspiration-level 
theory, this paper demonstrates in a direct empirical test in ten western European countries, 
that one reason for lower QoL among urban residents – i.e. urban malaise – relates to their 
higher aspirations in certain areas of life. More specifically, utilising individual level data for 
nearly 20,000 respondents from the European Social Survey, the paper analyses the gap 
between values concerning self-enhancement and the equivalent outcomes of these values. 
The study identifies a clear association between unmet aspirations and lower subjective QoL. 
However, this association plays out differently in urban and in rural surroundings. 
 
For inhabitants in intermediate or predominantly rural regions, the difference between 
expecting and obtaining respect appears to be the strongest predictor for life satisfaction. The 
practical effect of this discrepancy is substantial, having a higher impact than that of e.g. 
involuntary unemployment. For inhabitants in predominantly urban regions in turn, the 
discrepancy between valuing success and achievement and actual perceived societal position 
exerts the strongest impact on life satisfaction. The financial aspiration gap does not exert 
any effect on subjective QoL in urban surroundings. 

Hyvää elämää supistuvilla alueilla?  

Kaisa Lähteenmäki-Smith 
 
Suuri osa Suomen kunnista ja kaupungeista ovat väestöltään väheneviä. MDI:n 22.2. 
julkaiseman kaupunkiseutukohtaisen väestöennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä on 
Suomessa vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua.  Supistuvien kaupunkien ilmiötä on tutkittu 
runsaasti, erityisesti kansainvälisellä kentällä ja osana teollisen rakennemuutoksen analyysia. 
Useimmiten kutistumiskehityksen on katsottu alkavan tilanteessa, jossa kaupungit 
samanaikaisesti menettävät työpaikkoja, syntyvyys laskee ja muuttoliike kääntyy 
negatiiviseksi. Erityisesti Pohjois-Euroopassa supistumista on tarkasteltu myös periferisten 
maaseutualueiden kannalta, laajempien seutujen tai toiminnallisten alueiden näkökulmasta.   
Kun seudut supistuvat, yhä ilmeisemmäksi käy, että kasvulähtöinen politiikka ei ole toiminut. 
Mitä tästä seuraa seudullisten strategioiden kannalta?  Millainen voisi olla erilaistumisen 
polku, joka hyväksyisi lähtökohdaksi supistumisen megatrendin, mutta rakentaisi sen pohjalle 
tulevaisuuspolkuja erilaistuville alueille ja etsisi näihin politiikkamahdollisuuksia?   
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Samalla kun supistuminen on ilmeistä, yhteiskunnallinen keskustelu ei ole huomioinut 
tällaista erilaistumisen tarvetta. Diskurssi kansallisella ja aluetasolla on hyvin 
kasvusuuntautunutta ja vaihtoehtoiset strategiat ja sellaiset kehityspolut, jotka huomioisivat 
paremmin myös supistuvien kaupunkiseutujen edellytykset elämänlaadun ja muiden, 
laadullisempien mittarien kannalta, jäävät usein liian vähäiselle huomiolle. Ehdotamme 
supistuvien alueiden tematiikan pohdintaa alueellisen uudistuskyvyn ja strategisen 
uudistamisen näkökulmasta, jossa muutettaisiin myös politiikkaa, tavalla joka huomioisi 
elinkeinopolitiikan, osallisuuden ja hyvinvoinnin strategisen tavoitetilan, jossa alaspäin 
määrittyvästä reaktiivisesta ja yhdenmukaistavasta kasvupolitiikasta siirryttäisiin alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaan aktiiviseen sopeutumispolitiikkaan (esim. Syssner 2018 ja 2019). 
Näkökulmina korostuvat talouden ja väestökehityksen lisäksi strategisen suunnittelun, 
alueellisen innovaatio- ja elinkeinopolitiikan ja yhteiskunnallisen oallisuuden näkökulmat. 
Esitys perustuu kirjallisuuskatsaukselle ja työpajalle (16.4.2019), jossa tarjotaan aineksia 
monimuotoisemmalle aluekehittämisen agendalle.  

Älykäistä kylistä älykkäisiin kaupunkeihin – miten ”ääripäiden” välinen keskusten ketju toimii, 

miten älykäs alue rakentuu? Tapaustutkimuksena Suomen älykkäin kylä -kilpailuun 

osallistuneiden kylien ”kotikunnat”  

Sami Tantarimäki 
 
Älykäs kylä on uusi tulokas Smart-alueiden joukkoon. Maaseudun kehittämisen näkökulmasta 
se on vähintään yhtä ”in” kuin Smart City kaupunkikehittämisen puolella. Taustalla Euroopan 
komission aloite vuodelta 2017 ”EU Action for Smart Villages” (ENRD 2018).  
 
”Älykkäiden ääripäiden” vetäessä muut keskukset sekä pienet ja keskisuuret kaupungit jäävät 
taka-alalle. Tähän on syytä kiinnittää huomiota, sillä ne ovat keskeisessä asemassa kylistä 
suuriin kaupunkeihin kytkeytyvässä keskusten verkostossa – älykkäässä alueessa. Älykkään 
maaseudun kehittämistä ajatellen pienet ja keskisuuret kaupungit nähdään keskeisenä osana 
maaseutupolitiikkaa ja maaseudun kehittämistä siinä missä kylät, kirkonkylät ja 
kuntakeskuksetkin. Miten ne asemoivat itse itsensä älykeskusteluun, maaseutuun tai erilaisiin 
kaupunkiryhmittymiin? Tähän tartutaan tulevalla esi/taustatutkimuksella 2019-2020. 
Rahoitus selviää maalis-huhtikuussa 2019.   
 
Kohdekuntaotos tulee Suomen älykkäin kylä -kilpailusta (2018-2020). Siihen osallistuu 34 
kylää 29 kunnasta, joista 17 on kaupunkeja ja 12 kuntia. Maakuntia on mukana 12. 
Maantieteellisesti tämä on mielenkiintoinen ja hyvä otos maaseutua, kaupunkia, 
maaseutukaupunkia, maaseutukuntaa kuin ylipäätään erikokoisia kuntia. Ne tarjoavat 
erinomaisen mahdollisuuden kysyä, selvittää ja tutkia mitä smart/älykäs/fiksu kunnassa 
merkitsee.  
 
Kuntakokoluokittain tarkasteltuna ja etukäteen ajateltuna tämä satunnaisotos tukee 
näkemystä pienten ja keskisuurten kaupunkien merkityksestä älykkään 
maaseudun/kaupungin/alueen kehittämispyrkimyksissä; ”kilpailukunnista” pieniä 
kaupunkeja on 6 ja keskisuuria 8. Keskisuurilla kaupungeilla tarkoitetaan tässä alle 50 000 
asukkaan kaupunkeja. Pieniksi katsotaan alle 10 000 asukkaan kaupungit (Karppinen et al 
2010; MDI 2017: Lopes & Oliveira 2017; Kuntaliitto 2017). 
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Toisia tarinoita havumetsien maasta 

Kaisu Kuusela 
 
Työryhmässä keskustellaan kaupungistumiskehityksen myötä supistuvien alueiden 
tutkimuksen tarpeesta sekä näillä sovellettavien suunnitteluinstrumenttien vähyydestä tänä 
päivänä. Alustavina kysymyksinä kehotetaan pohtimaan muun muassa supistuvien 
kaupunkien yhtäläisyyksiä ja eroja sekä supistumisen muotoja ja näihin liittyviä tulkintoja. 
Perimmäisenä kysymyksenä pyydetään pohtimaan, onko vallalla oleva supistumiskehitys 
ylipäätään hyväksyttävää ja pitäisikö sitä vastaan käydä taistoon. 
 
Tässä keskustelun pohjaksi laatimassani abstraktissa lähestyn aihetta työni kautta, jossa 
tarkkailen kuntien kehitystä Suomen toiseksi suurimmalla kaupunkiseudulla. Havaintojeni 
mukaan kaupungistumisen myötä tapahtuvan keskittävän ja valikoivan kasvun aikana 
kehityksen pysähtyminen ja alueiden supistuminen ovat monimittakaavainen ilmiö. Suomen 
mitassa tämä näkyy laajoina väestötappion alueina sekä synkeinä väestöennusteina myös 
keskisuurilla kaupunkiseuduilla. Suurilla kaupunkiseuduilla ilmiö tulee esiin väestön 
vähenemisenä seutujen vyöhykealueilla. Kaupunginosien tasolla jako tapahtuu uusiutuviin ja 
kasvaviin kaupunginosiin ja niihin, jotka eivät houkuttele asukkaita, ostajia tai peruskorjaajia. 
Edelliseen kytkeytyen nousee esiin suunnittelun paradigman laajeneminen kasvun 
ohjelmoinnista koko yhdyskuntarakenteen tasa-arvoisuuden takaamiseen, mikä heijastuu 
suunnitteluinstrumentteihin niiden monipuolistumisena. Tähän on havahduttu jo suurilla 
kaupunkiseuduilla sekä valmisteilla olevassa MRL-uudistustyössä. (esim. Kuntaliiton MRL-
foorumi 5.3.2019) Suurten kaupunkiseutujen mittakaavassa on vastaansanomattomana 
tosiseikkana hyväksytty periaate, ettei alueella saa syntyä köyhyystaskuja. Muun muassa 
kuntien keskinäinen kilpailu tosin edelleen ajaa taskujen syntymiseen suunnittelun ihanteista 
välittämättä. 
 
Köyhyyttä vastaan taistelemisen ohella olisi mielenkiintoista pohtia, millaisia nykykulttuurista 
kumpuavia näköaloja kehityksen kelkasta putoaville alueille voitaisiin hahmotella. Ajatus 
nousee omakohtaisesta havainnosta, jonka mukaan valintoihin kykenevän ihmisen 
sijoittumisvalinnoille ei suunnittelun keinoin mahda mitään, paitsi luomalla puitteita veto- ja 
pitovoiman rakentamiseen. Tähän tarvitaan kuitenkin ihmiseen vetoavia tarinoita, joiden 
kautta alueet voivat kytkeytyä osaksi kehittyvää maailmaa. Kysynkin, millaisia näkökulmia, 
tulkintoja ja tarinoita supistuvilla alueilla tarvitaan, jotta nämä edelleen säilyvät nykyihmisen 
kartalla? 
 
Esimerkkejä olen keskusteluun mennessä valmis pohtimaan omalta kaupunkiseudultani 
Tampereelta, jonka rakenteessa edellä kuvaamani ilmiöt näkyvät selkein merkein. 
Asiasanat: valikoiva kasvu, uusiutuminen, tarinat 

Supistumisen trendit ja yllätykset 

Markku Norvasuo 
 
Supistuvien kaupunkien problematiikka näyttäytyy pitkälti taloutta ja elinkeinopolitiikkaa 
koskevana. Käsitettä on käytetty mm. resurssipaikkakunnista, jotka ovat riippuvaisia yhdestä 
teollisuudenalasta tai raaka-aineesta, mutta supistua voivat myös esikaupungit ja lähiöt. 
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Käsite on siis melko laaja. Suomessa supistuminen liittyy merkittävästi siihen, että kasvavat 
kaupunkiseudut imevät väestöä harvemmin asutuilta seuduilta. Tällöin supistuminen 
muistuttaa nollasummapeliä, jossa toiset voittavat ja toiset häviävät.  
 
Ratkaisuksi ongelmaan ehdotetaan usein kasvua jollakin keinolla, esimerkiksi 
elinkeinorakennetta muuttamalla. Lisäksi supistumista voidaan torjua muillakin keinoilla, 
kuten sosiaalisin keinoin tai parantamalla alueen imagoa. Esityksessä pohditaan tällaisia 
ideoita ja esimerkkejä ja pohditaan niitä Suomen nykyisessä tilanteessa, jossa ongelmat 
paikallistuvat olennaisesti paitsi kaupunkeihin, myös maaseutukuntiin.  
 
Esityksessä pyritään katsomaan supistumisen ongelmaa myös rakenteellisen ja taloudellisen 
peruslähtökohdan ulkopuolelta. Voisiko olla ituja tai langanpäitä, jotka voisivat johtaa 
johonkin uudenlaiseen, lähestymistapaan suunnittelussa tai tutkimuksessa? Yhtenä 
ajatuskokeena tässä on odottamattomuus.  
 
Supistumistilanteiden yksilöllisyyttä havainnollistetaan muutamalla käytännön esimerkillä 
(Salo, Turun Pansio). Etenkin Pansion tilanne osoittautuu hyvin mutkikkaaksi sekä 
suunnittelun asetelmana että historiallisena tapahtumaketjuna. Voidaan tarkastella 
supistumista myös ”immuunien” vastaesimerkkien kautta ja pohtia mahdollisuutta 
tilanteiden yleistämiseen. Kiinnostavia ovat myös erilaiset vaihtoehtoiset näkökulmat ja se, 
onko niissä lähtökohtana supistumisen torjuminen vai hyväksyminen. Erityisenä kysymyksenä 
ovat pyrkimykset muuttaa yhdyskuntien suunnittelua: lisätä keinovalikoimaa, haastaa sen 
lähtökohtia, tai lähteä siitä ajatuksesta, että tavoitteiden muuttuessa myös toimintatapoja on 
uudistettava.  

Vetovoimakilpailu – tutkimus seutukaupunkien vetovoimaisuudesta seutukaupunkijohtajien 

tulkitsemana  

Jonne Parkkinen 
 
Yleensä kaupunkitutkimuksessa ja tiedotusvälineissä huomio kiinnittyy suuriin kaupunkeihin 
ja kaupunkiseutuihin, mutta ne eivät kuitenkaan ole yhtä kuin koko suomalainen 
kaupunkikenttä. Kaupunkihierarkkisesti maaseutu- ja kaupunkialueiden rajapinnalle 
sijoittuvat seutukaupungit muodostavat mielenkiintoisen tutkimuskohteen erityisesti 
toimintaympäristön muutokseen ja valmisteilla olleisiin julkisen hallinnon uudistuksiin 
liittyen. Kaupunkien välisessä vetovoimakilpailussa pärjätäkseen seutukaupunkien on 
hahmotettava oma asemansa muuttuvalla kaupunkikentällä sekä löydettävä uusia tapoja olla 
elinvoimainen, vetovoimainen ja vireä kaupunki. Tutkimuksessa vastataan seuraaviin 
kysymyksiin: millaisena seutukaupunkijohtajat näkevät kaupunkinsa aseman osana kaupunki- 
ja kuntakenttää, millaisia vetovoimatekijöitä seutukaupungeilla on kaupunkinsa aseman 
parantamiseksi sekä millaisin toimenpitein seutukaupunkien vetovoimaisuutta voitaisiin 
lisätä.  
 
Tutkimuksen aineisto kerättiin osana Tampereen yliopiston ja Suomen Kuntaliiton 
seutukaupunkitutkimushanketta syys-lokakuun vaihteessa vuonna 2016. Aineistoon kuului 13 
seutukaupungin ylemmän johtohenkilön puolistrukturoitua teemahaastattelua, neljä 
vapaamuotoista kirjoitelmaa sekä osana hanketta toteutetussa työpajassa tuotettu aineisto. 
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Kirjallisessa muodossa ollut aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin 
tutkimusta varten.  
 
Tutkimuksen perusteella seutukaupungit voidaan nähdä oman alueensa keskuksina, alueensa 
elinvoimaisuuden moottoreina sekä maa- ja kaupunkiseudun välisinä sidosrakenteina. 
Seutukaupunkien asema vaikuttaa siihen, millaiset vetovoimatekijät nähdään kaupungin 
toiminnan ja tulevaisuuden kannalta tärkeinä. Yleisesti seutukaupunkien vetovoimatekijöinä 
nähdään maantieteelliseltä sijainniltaan otollinen ympäristö, tiivis kaupunkirakenne ja eri 
toimintoja tukeva maankäyttö, kattava palvelutarjonta, vireä ja uusiutumiskykyinen 
elinkeinopolitiikka sekä kaupunkiyhteisö. Seutukaupunkien vetovoimatekijöissä painottuvat 
huomattavalla tavalla niin kutsutut kovat vetovoimatekijät ja vain ympäristöön liittyvä 
turvallinen ja viihtyisä ilmapiiri sekä kaupunkiyhteisö ovat luokiteltavissa puhtaasti pehmeiksi 
vetovoimatekijöiksi.  
Edellä mainitut kovat vetovoimatekijät eivät kuitenkaan yksinään riitä kaupunkien välisessä 
vetovoimakilpailussa, vaan lisäksi tarvitaan panostusta kaupungin vahvuuksiin perustuvien ja 
vaikeammin jäljiteltävien pehmeiden vetovoimatekijöihin tunnistamiseen ja korostamiseen, 
pitkäjänteiseen ja strategiseen työskentelyyn sekä paikan markkinointiin ja 
maineenhallintaan. 

Kansalliset kaupunkiverkostot, niiden dynaaminen vuorovaikutus ja itseorganisoituvat 

kehityksen suunnat  

Jenni Partanen 
 
Kaupunkiseutujen kasvu ja kutistuminen, muuttoliikkeet ja väestönkehityksen 
ennakoimattomuus yleensä puhuttavat tänä päivänä paljon niin kaupunkitutkijoita kuin 
kansalaisiakin. Väestöennusteiden pohjalla toimii oletuksena ajatus lineaarisesta 
kehityksestä, mutta kaupunkien kehitys tuntuu monesti käänteissään noudattavan omia 
lakejaan. Lyhyellä aikavälillä ennusteet osuvat oikeaan, mutta pidemmällä aikavälillä 
luotettavuuteen vaikuttavat paitsi maailmanlaajuiset mullistukset, myös paikalliset, alhaalta 
ylös tapahtuvat kehityskulut. Esimerkiksi maahanmuuton tai syntyvyyden trendit voivat 
muuttua nopeastikin yksilöiden preferensseistä ja vuorovaikutuksesta lähtien. 
 
Näitä kysymyksiä voidaan paremmin ymmärtää, kun huomioidaan kaupunkijärjestelmien 
keskinäinen monimutkainen kytkeytyneisyys ja näiden verkostojen kehityksen ei-lineaarinen 
luonne. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme sitä, kuinka kaupunkijärjestelmien väliset 
monimutkaiset vuorovaikutussuhteet näyttäytyvät tietynlaisena omaehtoisena, 
dynaamisena järjestyksenä koko systeemin tasolla monilla eri muuttujilla. Näitä ovat 
esimerkiksi työpaikat, yritykset, verot, reittien pituudet ja rikollisuus. Tutkimuksessa 
tarkastellaan paitsi kaupunkien välisiä vuorovaikutussuhteita, myös niiden muutosta ajassa. 
Menetelmät perustuvat matemaattiseen mallintamiseen, jossa muuttujien välillä oletetaan 
vallitsevan riippuvuussuhde. Tämän kaltainen potenssilakiin perustuva suhde on yleinen 
monissa maailmankaikkeuden järjestelmissä. Sen ajatellaan kuvastavat systeemin osasten 
välisestä vuorovaikutuksesta nousevaa itseorganisoitumista. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on verrata koko Suomen tasolla kaupunkiseutujen eri muuttujien 
määrällistä kehitystä aiempiin kansainvälisiin tutkimustuloksiin, ja hahmotella mahdollisen 
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poikkeavan kehityksen syitä. Tutkimus ei pyri ennustamaan väestön tai työpaikkojen 
kehitystä tai kumoamaan olemassa olevia ennustemalleja, vaan laajentamaan 
ymmärrystämme kompleksisten kaupunkijärjestelmien hallinnan haasteista. Tutkimus on 
käynnissä ja esitetyt tulokset alustavia.  
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MUUTTUVA KAUPUNKI, MUUTTUVA LAPSUUS 
Puheenjohtajina Silja Laine, Ranja Hautamäki ja Johanna Lilius 

Lapset kaupungissa: kaupunkiympäristön tarjoumien ja käyttäytymiskehysten kartoitusta 

Helsingissä ja Tokiossa  

Marketta Kyttä 
 
Vaikka lapset ja lapsiperheet asuvat yhä useammin kaupunkiympäristöissä, kaupungista 
löytyvistä, lapsia ja nuoria puhuttelevista tarjoumista ja käyttäytymiskehyksistä ei tiedetä 
paljoakaan. Erityisesti sellaiset kaupunkiympäristön mahdollisuudet, joita lapset ja nuoret 
löytävät itsekseen ilman aikuisia jäävät helposti piiloon.  
 
Tämän tutkimuksen kohdekaupungit, Helsinki ja Tokio valittiin siksi, että näissä kaupungeissa 
lapset ja nuoret nauttivat erityisen suurista liikkumisen vapauksista, jolloin on mahdollista 
tutkia sitä kaupunkia, joka avautuu lasten omaehtoiseen toimintaan. Karttapohjaista 
internet-kyselyä käyttäen tutkittiin yli 1300 helsinkiläisen ja tokiolaisen lapsen merkityksellisiä 
paikkoja ja niiden tarjoamia toimintamahdollisuuksia (tarjoumia), lasten käyttämiä 
kulkumuotoja ja sitä, kenen kanssa he menevät näihin paikkoihin.  Jaetut tarjoumat, monien 
lasten samaan paikkaan merkitsemät tarjoumat tulkittiin tässä tutkimuksessa 
käyttäytymiskehyksiksi. Näissä käyttäytymiskehyksissä järjestettiin eksperttikatselmus 
(expert audit) ja paikat luokiteltiin toimintamuotojen, maankäyttötyypin, avoimuuden ja sen 
suhteen oliko paikka erityisesti lapsille suunniteltu vai ei.   
 
Helsinki ja Tokio erosivat merkitsevästi sekä lähes kaikkien tarjoumatyyppien suhteen että 
lasten sosiaalista kohtaamista tukevien käyttäytymiskehysten suhteen. Samalla kuitenkin 
yhteneviäkin piirteitä lasten käyttämille paikoille löytyi: ulkona olevat, ei varsinaisesti lapsille 
suunnitellut paikat olivat tyypillisempiä käyttäytymiskehyksiä molemmissa maissa, 
liikenneympäristöjä arvioitiin kielteisimmin ja kaupallisia sisätiloja kaikkein myönteisemmin.  
 
Tutkimuksen tulokset vahvistavat sitä käsitystä, että samalla kun kontekstuaalisia eroja on 
löydettävissä, lapsiystävällisen elinympäristön yleisiin kriteereihin kuuluvat lasten 
liikkumisvapaudet ja mahdollisuudet aktualisoida ympäristön monipuolisia tarjoumia.   

Yhdessä tekemisen menetelmät – peruskouluympäristössä toteutettu 

Skidiakatemiapalvelumuotoilukerho osallisuuden näkökulmasta 

Laura Euro 
 
Kehittyvä urbanismi ja uudet teknologiat tarjoavat mahdollisuuksia kaupunkien kestävän 
tulevaisuuden rakentamiseen. Nykyaikaisessa kaupungissa elinympäristö, hallinto ja palvelut 
suunnitellaan yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Lapset näkevät kaupungin eri tavalla kuin 
aikuiset, heidät tuoda mukaan tähän kehitykseen kehittämällä osallistavia  
muotoilumenetelmiä ja osallisuutta tukevia hallinnollisia prosesseja tulevaisuuden 
kaupunkien asukkaille – nykyhetken lapsille. Muotoiluajattelun kehittyminen opitaan 
näkemään toisen ihmisen maailmankuvaa, oivaltamaan ja hahmottamaan miten ideasta 
rakennetaan toimiva ratkaisu. 
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Esitelmä pohjautuu tänä keväänä Aalto-yliopistossa valmistuneeseen taiteen maisterin 
opinnäytetyöhön, joka hahmotti teoreettiskäsitteellisen tutkimuksen keinoin peruskoulun 
kaupunkikehittämisen ja muotoilun ympäristönä. Kaupunki kokemuksellisena ympäristönä ja 
kehittämiskohteena muodosti työn laajemman viitekehyksen. Paradoksi muotoilussa 
tarvittavan luovuuden ja kouluympäristön järjestykseen pohjautuvan luonteen välillä sekä 
materiaalisuuden merkitys innostavana muotoilun elementtinä olivat opinnäytetyön 
keskeisiä tuloksia. Tämän lisäksi työssä esiteltiin askeleet koululaisten laajamittaisempaan 
osallistumiseen kaupungin kehittämisessä. (Euro, 2019) 
 
Esitelmässä Skidiakatemia -hankkeessa pidetyn palvelumuotoilukerhon kerhosisältö tuodaan 
laajempaan, kaupungin kehittämisen kontekstiin. Palvelumuotoilukerho toteutettiin Arabian 
peruskoulussa keväällä 2016, sen sisältö rakennettiin koululaisten havainnoista syntyneiden 
teemojen pohjalta. Kerhon aikana opittiin muotoilutaitoja esimerkiksi rakentamalla 
prototyyppejä pahvista ja leikkimällä roolileikkien muodossa kerhossa suunniteltuja 
palveluita. Tämä auttoi koululaisia näkemään oman roolinsa aktiivisena toimijana 
ympäristössään. He oppivat käyttämään muotoiluajattelua työvälineenä, jota voi soveltaa 
erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin. Esitelmä paneutuu myös opettajien 
muotoilukyvykkyyden kehittymiseen esitellen palvelumuotoilukerhon 
sisällön pohjalta toteutetun, opettajille suunnatun Matka palvelumuotoiluun -julkaisun (Euro, 
Kapanen, Kiviranta, & Ilonen, 2017). 

Päiväkodin viherpihan vaikutus lasten terveyteen ja hyvinvointiin 

Riikka Puhakka, Marja Roslund, Outi Tahvonen & Aki Sinkkonen 
 
Yhteiskunnan kaupungistuessa luontoalueet ovat kaventuneet ja lasten ohjaamaton vapaa-
ajan liikkuminen on vähentynyt. Hygieniatason nousun ja ympäristön biologisen 
monimuotoisuuden kaventumisen seurauksena immuunijärjestelmän luonnollista kehitystä 
edistävä altistus mikrobeille on vähentynyt. Tämä on johtanut immuunijärjestelmän vakavien 
häiriöiden kuten allergioiden, astman ja tyypin 1 diabeteksen voimakkaaseen lisääntymiseen. 
Luontokosketuksen väheneminen vaikuttaa erityisesti lapsiin, joiden immuunijärjestelmä on 
kehittymässä. Luontokosketuksella on tärkeä merkitys myös hyvinvoinnille, sillä luonnon on 
todettu esimerkiksi kohentavan mielialaa, elvyttävän stressistä sekä parantavan 
keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta. 
 
ADELE- ja KOTA-hankkeissa selvitettiin, miten päiväkodin viherpihat vaikuttavat 3–6-
vuotiaiden lasten terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksessa oli mukana Espoosta, Lahdesta 
ja Tampereelta luontopäiväkoteja, tavallisia kaupunkipäiväkoteja ja muokattuja päiväkoteja, 
joiden pihalle tuotiin siirrettävää metsämaata (kunttaa), nurmea, turveharkkoja ja 
istutuslaatikoita.  
 
Hankkeessa tutkittiin viheraltistuksen vaikutuksia lasten (1) elimistön mikrobiyhteisöön, 
(2) puolustusjärjestelmän toimintaan sekä (3) leikkiin ja liikkumiseen, luontosuhteeseen 
ja koettuun hyvinvointiin. Lapsilta kerättiin mikrobinäytteitä (iho, uloste) ja verinäytteitä. 
Lisäksi päiväkotien henkilöstöltä ja lasten vanhemmilta kerättiin kysely- ja 
haastatteluaineistoa. 
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Viherpihan saaneissa päiväkodeissa lasten ihon bakteeriyhteisö monipuolistui ja veren 
sytokiinien pitoisuudet muuttuivat tavalla, joka on aiemmin yhdistetty pienempään riskiin 
sairastua tiettyihin immuunivälitteisiin sairauksiin. Lisäksi viherpihat monipuolistivat lasten 
leikkiä, lisäsivät liikkumista sekä vaikuttivat myönteisesti sekä lasten että aikuisten mielialaan, 
jaksamiseen ja motivaatioon päiväkodeissa. Laadittuja suosituksia terveyttä ja hyvinvointia 
edistävien pihaympäristöjen suunnitteluun voidaan hyödyntää päiväkotien, koulujen, 
palvelutalojen sekä muiden julkisten pihojen ja puistoalueiden suunnittelussa.  

Oppimisympäristöjen ulkotilat hyvinvoinnin ja oppimisen tukena 

Mari Ariluoma, Anni Järvitalo 
 
Päiväkodit ja koulut ovat merkittäviä arjen toimintaympäristöjä, sillä lapset viettävät niissä 
ison osan arkipäivistään. Oppimisympäristöjen ulkotiloissa vietetään aikaa useita tunteja 
päivittäin. Ulkotilat ovat oppimisen paikkoja, oppimisen kohteita sekä tarjoavat paikan 
virkistymiselle, liikunnalle, leikille ja rauhoittumiselle. Fyysinen oppimisympäristö edesauttaa 
tasa-arvoisen oppimisen toteutumista tarjoamalla erilaisia pedagogisia mahdollisuuksia ja 
tukee opetussuunnitelman tavoitetta projektioppimisen ja ilmiöpohjaisen oppimisen 
käyttöön ottamisesta. Ulkotilat luovat myös mahdollisuuksia sosiaalisten ja käsillä tekemisen 
taitojen kehittämiseen.  
 
Hyvin suunniteltu viihtyisä oppimisympäristön ulkotila tukee oppilaiden, henkilökunnan ja 
lähialueen asukkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Ulkoalueiden 
suunnittelussa tulee huomioida luonnon, liikunnan ja sosiaalisen kanssakäymisen 
kokonaisvaltaiset terveyttä ja hyvinvointia edistävät vaikutukset. Suunnittelussa tulee 
ymmärtää myös leikin itseisarvo lapselle sekä leikin ja ympäristön pedagoginen merkitys 
oppimisessa ja lasten kokonaisvaltaisessa kehityksessä. 
 
Tutkimusten mukaan viherympäristöllä on useita myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen 
ja hyvinvointiin. Luonnon tuomat hyödyt terveydelle ja hyvinvoinnille syntyvät säännöllisen 
ja toistuvan käytön kautta ja siksi erilaiset luontoelementit ja viherrakenteet ovat tärkeä osa 
oppimisympäristöjä. Luontopohjaisella leikki- ja oppimisympäristöllä mm. tuetaan sosiaalista 
ja kognitiivista kehitystä lapsilla, joilla on keskittymisvaikeuksia ja motivaation puutetta, 
tuetaan lasten allergiaterveyttä ja voidaan lisätä toiminnan ja kokemisen mahdollisuuksia, 
mikä lisää aktiivisuutta. Tiiviissä kaupunkirakenteessa tarve luontokosketukselle korostuu ja 
siihen mahdollistavien elementtien tuonti oppimisympäristön ulkotilaan on tärkeää. 
Päiväkoti- ja koulupihoja tulisi myös kehittää osana laajempaa viherrakenteen verkostoa 
etenkin kaupunkialueilla. 
 
Oppimisympäristöjen ulkotilojen suunnittelukäytäntöjä on tarpeen ravistella ja tuoda 
päiväkotien ja koulujen ulkotilat tärkeäksi osaksi tasa-arvoa, hyvinvointia ja kestävää 
kehitystä edistävää koulutusta. Lähtökohtana on niin vuonna 2014 päivitetty 
perusopetussuunnitelma kuin yhteiskunnalliset muutokset. Käytössä on entistä enemmän 
tietoa esimerkiksi luontokosketuksen terveyshyödyistä varhaislapsuudessa sekä lasten ja 
nuorten liikkumisen tärkeydestä. Näistä näkökulmista oppimisympäristöjen ulkotiloihin liittyy 
hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. 



 23 

Nomaji on toiminut käsikirjoittajana Rakennustiedolle laaditussa ohjekortissa, joka käsittää 
päiväkodin ja perusopetuksen ulkotilojen suunnittelun. Ohjetta voi soveltaa myös toisen 
asteen oppilaitosten ulkotilojen suunnitteluun sekä lisäksi muiden lasten ja nuorten 
käyttämien ympäristöjen, kuten leikki- ja liikuntapaikkojen ja pihojen kehittämisessä ja 
suunnittelussa. Uuden ohjekortin tavoitteena ei ole ainoastaan antaa teknisiä 
suunnitteluohjeita, vaan edistää ulkotilojen hyödyntämistä monipuolisena oppimista ja 
hyvinvointia tukevana ympäristönä.  
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PYHÄ KAUPUNKI 
Puheenjohtajina Henrietta Grönlund ja Lauri Jäntti 

Erased and Modified Signs of Religion in Contemporary European Urban Cultural Sphere  

Johan Bastubacka 
 
The contemporary European visual cultural sphere has recently become associated with 
certain struggles concerning the presence, use, or absence of religious signs. The 
configuration of cities and their religious buildings has provoked debates. In Finland, traffic 
signs of cities and population centers have been playfully designed to display the crosses 
Christianity, multi religious reality with different religious signs, or even been used for 
provoking anxiety and hatred towards Muslims. In terms of food products and their visual 
signs in advertisement, a discussion flamed on the removing of crosses from Greek Orthodox 
temples in the imagery of certain food packages by the German grocery store chain Lidl.  
This paper focuses on the meaning-production and interpretation of these signs. How are the 
visual signs of Europe interpreted and molded, and what developments do these sign-
productions and sign-erasing denote or reflect concerning the place and meaning of religious 
signs, in particular? Europe has been for centuries characterized by the visual matrix of 
Christian religious buildings, images, and signs. But what are their places in contemporary 
European semiosphere that can both be supplemented with different visual elements or, 
even simultaneously, be the object of removing and erasing religious sign-formations? These 
tendencies and developments seem to take place simultaneously.  
The mode of analysis is cultural semiotic, and certain Greimasian ideas and concepts, in 
particular, are used. The deep structures of signification are understood as essential in the 
formation of discourses concerning the signs of European religion and nonreligion. 

Asemakaavassa ja kirkkorakennuksessa risteävä pyhä 

Oscar Ortiz-Nieminen 
 
Taidehistorian alan loppusuoralla olevassa väitöskirjatutkimuksessani ”Nykyaikainen 
kaupunkikirkko seurakunnan kotina: luterilainen monitoimikirkkoarkkitehtuuri Helsingin 
seudulla 1900–1960-luvuilla” tarkastelen pääkaupunkiseudulle toteutettuja hybridisiä 
sakraalirakennuksia, jotka varsinaisen pyhäkköosan lisäksi sisältävät erilaisia seurakunnallisia 
kerho- ja harrastustiloja. Olen tutkinut monitoimikirkkorakentamisen historiallista kehitystä 
ja ideologista taustaa, sen konkreettisia arkkitehtonis-tilallisia ratkaisuja sekä sen vaikutusta 
ja suhdetta seurakuntaelämän eri muotoihin. Tutkimusaineistossani pyhän merkitys rakentuu 
hengellisen ja maallisen, juhlavan ja arkisen, taiteellisen ja käytännöllisen, perinteikkään ja 
uudenaikaisen, staattisen ja joustavan vastakkaisuutena, täydentävyytenä, vuoropuheluna tai 
sisäkkäisyytenä. Lisäksi monitoimikirkoissa pyhä jäsentyy monitasoisesti ja risteävästi: 
suhteessa niitä ympäröivään kaupunkimiljööseen ja suhteessa niihin sisältyviin 
huoneistorakenteisiin. Näitä tilakokonaisuuksia määrittävät puolestaan niihin kytkeytyvät 
toiminnalliset ja materiaaliset käytänteet. Tarkasteltavan ajanjakson sisällä 
kirkkorakennuksen on ajateltu tuovan kaupunkiin sekä fyysistä, sosiaalista, moraalista ja 
psykologista järjestystä että kiinnekohtia muuttuvan ja pysyvän, menneen ja nykyisen paikoin 
hankalakulkuisiin välimaastoihin.  
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Tekevätkö käsityöt kaupungista pyhän? Urbaanien naisten käsitöiden tekeminen pyhän 

näkökulmasta 

Riikka Myllys 
 
Huolimatta hieman vanhanaikaisesta kaiustaan kiinnostus käsitöiden tekemiseen ei ole 
kadonnut. Itse asiassa päinvastoin: 2000-luku on käsitöiden tekemisen uutta kulta-aikaa ja 
puhutaan jopa globaalista käsityöbuumista. Samalla perinteisestä, maaseutuun liitetystä 
toimesta on tullut urbaanien kaupunkilaisten harrastus. Aiempien tutkimusten mukaan 
sosiaaliset suhteet ovat tärkeä osa käsitöiden tekemisen merkityksellisyyttä. Käsitöitä 
tehdään yhdessä niin fyysisissä tapaamisissa kuin verkossa ja käsitöiden tekeminen auttaa 
löytämään uusia tuttavuuksia ja samanhenkisiä ihmisiä. Tutkimuksellista näyttöä on myös 
siitä, että käsitöiden tekemiseen liitetään hengellisiä ja henkisiä ulottuvuuksia. Mutta miten 
pyhän käsite sopii kuvaamaan käsitöiden tekemistä? Entä missä roolissa käsitöiden 
tekemiseen liittyvä sosiaalinen kanssakäyminen on pyhän rakentamisessa? Näitä tarkastelen 
tässä esitelmässä.  
 
Esitelmä perustuu neljän, pääkaupunkiseudulle sijoittuvan käsityöryhmän vuoden mittaiseen 
havainnointiin. Lisäksi olen haastatellut naisia jokaisesta havainnoidusta ryhmästä. Ryhmissä 
ovat edustettuina niin kirkolliset kuin yleiset, kaikille avoimet käsityötapaamiset. Aineiston 
perusteella voi sanoa, että tutkituilla naisilla käsitöiden tekemiseen liittyy hengellisiä ja 
henkisiä ulottuvuuksia. Ne ovat esillä myös käsitöiden tekemiseen liittyvässä sosiaalisessa 
kanssakäymisessä tapaamisen kontekstista riippumatta. Tässä esitelmässä tutkin tarkemmin 
sitä, kuinka pyhän käsite soveltuu käsitöiden tekemiselle annettujen merkitysten ja 
ulottuvuuksien tarkasteluun. Pohdin myös, kuinka käsitöiden tekemiseen liittyvä sosiaalinen 
kanssakäyminen ja sen konteksti vaikuttavat pyhän rakentamiseen ja rajaamiseen. Näiden 
lisäksi tarkastelen, kuinka kaupunki ja kaupunkilaisuus tutkittujen naisten elinympäristönä 
vaikuttaa asiaan. Lopuksi kysyn, kuinka käsitöiden tekeminen voi olla mukana rakentamassa 
hyvää, pyhää arkea kaupungissa ja kuinka se tulisi ottaa huomioon myös 
kaupunkitutkimuksen kentällä 

Arjen ja pyhän kohtaaminen evankelis-luterilaisten kaupunkiseurakuntien taidetoiminnassa 

Heli Ansio 
 
Taidetta, luovuutta ja kaupunkielämää koskeva tutkimuskeskustelu unohtaa usein uskonnon 
ja henkisyyden. Silti taide on läsnä urbaanissa elämässä sekä institutionaalisten 
uskonnollisten toimijoiden että arkisen uskonnollisuuden piirissä. Esitelmäni perustuu 
kahdessa pääkaupunkiseudun evankelis-luterilaisessa seurakunnassa, kolmessa taiteen 
menetelmiä käyttävässä ryhmässä tekemääni etnografiseen tutkimukseen. Osallistuin 
taideryhmien toimintaan ja haastattelin osallistujia, ryhmien ohjaajia ja yhtä kirkkoherraa. 
Tutkimuksessani selvitin muun muassa, keitä seurakuntien taideryhmiin osallistuu ja mitä 
toiminta heille merkitsee, ja miksi seurakunnat tarjoavat ryhmämuotoista taide- ja 
taidekasvatustoimintaa. 
 
Tutkimukseni taustalla on yhtäältä keskustelu sekularisaatiosta ja kirkon muuttuvasta 
asemasta. Seurakuntien toimintamuodot ovat muuttuneet monimuotoisemmiksi ja 
eriytyneet. Kansalaisten silmissä kirkko on profiloitunut hyvinvoinnin edistäjäksi. Toisena 
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tutkimukseni viitekehyksenä on keskustelu taiteen paikasta yhteiskunnassa. Taiteen käyttö 
uusissa toimintaympäristöissä ja taiteen hyvinvointivaikutukset ovat viime vuosina olleet 
paljon esillä. Myös seurakunnissa käytetään taidemenetelmiä, vaikka niistä on 
musiikkitoimintaa lukuun ottamatta vähän tilastoitua tietoa. Taide- ja kulttuuritoiminnan 
järjestäjinä kunnostautuvat erityisesti pääkaupunkiseudun suuret seurakunnat. Niitä voikin 
pitää yhtenä urbaanina taide- ja kulttuuripalvelujen tarjoajana muiden joukossa. 
 
Tutkimistani taideryhmistä kaksi edusti tanssitaidetta ja yksi kuvataidetta. Ryhmissä pidettiin 
kristillisiä sisältöjä vaihtelevasti esillä. Taideryhmien osallistujille toiminta oli selvästi 
harrastus. Kaikki osallistujat eivät pitäneet kovin tärkeänä, että toimintaa järjestää juuri 
seurakunta, vaan valikoivat itselleen sopivaa toimintaa eri palveluntarjoajien valikoimasta. 
Toisaalta jo toiminnan järjestäminen kirkkorakennuksessa ja osallistujien omat hengelliset 
tarpeet saattoivat merkitä toiminnan uskonnolliseksi. Seurakunnissa pidettiin taidetoimintaa 
hyvänä tapana kohdata myös kirkosta etäällä olevia kaupunkilaisia. Ryhmiin osallistuvat 
mielsivät taidetoiminnan merkiksi siitä, että seurakunnassa ajateltiin uudistusmielisesti ja 
haluttiin osallistua ihmisten arkeen. Seurakunnan tarjoama taidetoiminta on kiinnostavalla 
tavalla arjen ja pyhän leikkauspisteessä: siinä kohtaavat arkiseen taideharrastamiseen liittyvät 
intressit ja spirituaaliset piirteet. 
 
Tutkimus on toteutettu osana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston Tasa-
arvoinen yhteiskunta -ohjelmasta rahoitettua ArtsEqual-hanketta (hankenumero 293199). 
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MAHDOLLISTAVAT RAKENTEET VERKOSTOKAUPUNGISSA JA 
KAUPUNGINOSISSA 
Puheenjohtajina Eino Rantala ja Erik Stenroos 

MAL 2019 ─ verkostomainen Helsingin seutu ja kestävän liikkumisen eri muodot  

Heikki Salmikivi, Riikka Karjalainen ja Heikki Palomäki 
 
MAL 2019 on Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen maankäytön, asumisen ja liikenteen 
strateginen suunnitelma, jossa määritetään, miten Helsingin seutua tullaan kehittämään 
tulevaisuudessa. Suunnitelma on tiekartta siihen, miten seudun kasvupaineeseen vastataan, 
miten liikenteen päästöt saadaan laskuun ja millaisilla investoinneilla varmistetaan seudun 
kestävä kasvu. Suunnitelma keskittyy tarkemmin määrittämään seudun kehitystä vuoteen 
2030, mutta peilaa myös kehityssuuntia vuoteen 2050 asti.  
 
MAL 2019 -suunnitelman lähtökohtana on, että vuonna 2050 Helsingin seudulla on kaksi 
miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Vuoteen 2018 verrattuna tämä tarkoittaa noin 
500 000 asukkaan ja 300 000 työpaikan kasvua. Suunnitelman strategiset tavoitteet kertovat 
seudun yhteisestä tahtotilasta. Helsingin seutua kehitetään vähäpäästöisenä, 
houkuttelevana, elinvoimaisena ja hyvinvoivana. Velvoittavaksi tavoitetasoksi on yhdessä 
määritetty liikenteen kasvihuonekaasujen vähentäminen 50 prosentilla vuoden 2005 tasosta 
vuoteen 2030 mennessä. Tämä on linjassa EU-komission Suomelle asettamien liikenteen 
päästövähennystavoitteiden kanssa. Tavoite on toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia 
tarkastellessa osoittautunut haastavaksi, mutta mahdolliseksi.  
 
Seutu on maankäytöltään, asuntokannaltaan ja liikkumistottumuksiltaan hyvin 
heterogeeninen, joten ratkaisuja on haettu eri lähtökohtiin soveltuviksi. Yhteiseksi 
linjaukseksi on valittu kasvun ohjaaminen nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja erityisesti 
alueille, joilla joukkoliikenne on kilpailukykyinen vaihtoehto henkilöautolle. Erityisfokukseen 
on nostettu asemanseudut ja täydennysrakentamisen mahdollistaminen. Suunnitelmassa on 
määritelty mm. saavutettavuustarkasteluja hyödyntäen maankäytön ensisijaiset 
kehittämisvyöhykkeet, joille keskitetään suurin osa tulevaisuuden asuntotuotannosta.  
Suunnitelman liikennejärjestelmäratkaisuissa kestävä liikkuminen on keskiössä. 
Raideliikenteeseen ja pyöräliikenteeseen osoitetaan vahvat panostukset ja tieliikennettä 
kehitetään tavara- ja joukkoliikennelähtöisesti. Päästöjä vähennetään useilla 
liikennesuoritetta pienentävillä keinoilla, mm. tiemaksuilla sekä ajoneuvokantaa 
energiatehokkaammaksi ja hiilineutraalimmaksi uudistaen.  
 
Suunnitelmassa esitetään 3,3 mrd euron suuruisia joukkoliikenneinvestointeja. Oikea-
aikaisilla investoinneilla generoidaan uutta maankäyttöä, ohjataan täydennysrakentamista ja 
varmistetaan kasautumisetujen saavuttaminen. Rautatieliikennettä kehitetään rakentamalla 
mm. Espoon kaupunkirata, Pisararata sekä Pääradan Pasila-Riihimäki -välin toinen vaihe. 
Metron kapasiteettia kasvaville käyttäjämäärille varmistetaan kääntöraiteella sekä metron 
automatisoinnilla. 
 
Viidellä uudella pikaraitiotiellä (Vihdintie, Mellunmäki-Tikkurila-Aviapolis-Lentoasema, Viikki-
Malmi, Tuusulanväylä, Matinkylä-Suurpelto-Kera-Leppävaara) luodaan pikaraitioteiden 
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verkosto, joka on jatkoa Raide-Jokerille ja Laajasalon pikaratikalle. Kaikki parantavat 
saavutettavuutta, vähentävät päästöjä ja lisäävät kestävien kulkutapojen käyttöä. Yhtenä 
uutena näkökulmana tarkasteltiin myös hankkeiden sijoittumista sosio-ekonomisesti 
heikoimmille alueille, jolloin voitiin karkeasti vertailla hankkeiden potentiaalisia vaikutuksia 
eriytymiskehityksen hillintään.  
 
Joukkoliikenteen runkoverkkoa kehitetään koko seudulla. Raideliikenne toimii seudun 
runkona, jonka lisäksi kehitetään keskeisimmiksi tunnistettuja bussiliikenteen yhteyksiä ja 
liityntäyhteyksiä. Verkostomainen seutu perustuukin pitkälti asemanseutuihin ja muihin 
keskuksiin sekä niiden välisiin yhteyksiin.  
 
Väestötiheydeltään erilaisista lähtökohdista johtuen myös liityntäpysäköinti on keskeinen osa 
seudun liikennejärjestelmää. Seudun ydinalueella lisätään polkupyörien liityntäpaikkoja ja 
ydinalueen ulkopuolella sekä polkupyörien että autojen liityntäpaikkoja. Myös uudenlaisia 
kestävän liikkumisen muotoja, kuten last mile –tyyppisiä palveluja edistetään.  
 
Helsingin seudulla on tehty pitkään yhteistyötä seudullisen maankäytön, asumisen ja 
liikenteen suunnittelussa. MAL 2019 kokoaa ensimmäisen kerran yksiin kansiin maankäytön, 
asumisen ja liikenteen strategiset suunnitelmat. Jatkuvan vaikutusten arvioinnin ja 
vuorovaikutuksen muodostavana iteroituvana prosessina on saatu konkreettiset 
toimenpiteet, joilla päästään yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. Vuoden 2019 aikana 
laadittavassa MAL-sopimuksessa sovitaan seudun kuntien ja valtion kesken tärkeimmistä 
lähivuosien toimenpiteistä ja niiden vastuista. Pohjatyö on siis tehty verkostomaisen seudun 
ja entistä kestävämmän liikkumisen mahdollistamiseksi.  

Lähiöistä bulevardikaupunginosiin 

Hannu Kurki 
 
Lähiöiden rakentaminen tapahtui Suomessa pääosin 1950-luvulta 1980-luvulle yltäneellä 
ajanjaksona, jossa tavoitteena oli edistää rakennemuutosta maanviljelyksestä teollisuuteen 
ja palveluelinkeinoihin sekä siten myös kansakunnan elintason nousua. Muutoksen toisiinsa 
kytkeytyneitä osa-alueita on kuvannut erinomaisesti Johanna Hankonen väitöskirjassaan 
Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta (1994). 
 
Lähiörakentamisen myötä syntyi myös lähiöongelma, jolla tarkoitettiin yksipuolisesta 
asuntorakenteesta aiheutuneita lähiöihin keskittyneitä sosiaalisia ongelmia. 1990-luvun alun 
lama ja elinkeinorakenteen murros kärjisti suuren työttömyyden myötä lähiöiden 
hyvinvointiongelmia, joita lähdettiin ratkaisemaan vuonna 1996 Kuntaliiton ja 
Asuntorahaston yhteisellä Lähiö-projektilla. 
 
Elinkeinorakenteen muuttuminen 1990-luvulla käänsi muuttovirrat pieniltä paikkakunnilta 
isoihin kaupunkeihin. 2000-luvulla suurten kaupunkien kasvuun vaikuttivat muuttovirrat 
ulkomailta. 
 
Helsingissä väestön kasvun paine kohdistuu asuntojen hintoihin. Hintojen nousua on yritetty 
hillitä riittävällä kaavoituksella ja asuntorakentamisella. Uudessa yleiskaavassa (2016) 
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keskeisenä ideana on kaupunkibulevardit eli muuttaa kaupungin sisällä olevia moottoriteitä 
kaupunkibulevardeiksi, joiden varret rakennettaisiin tehokkaasti. Yleiskaavassa edistetään 
myös raideliikennettä. Asuntorakentamista keskitetään raideliikenneyhteyksien varrelle sekä 
erityisesti raideliikenteen solmukohtiin. 
 
Verkostokaupunki-idea kehittyi ennen yleiskaavaa, mutta se ei löytänyt Helsingissä sopivaa 
tapaa toteutumiselle, vaikka se ideana tuotiin esille Helsingin Esikaupunkien renessanssi –
hankkeessa. Helsingin uusi yleiskaava oli luonteeltaan abstrakti pikselikaava, joka 
viestintävälineenä ei tarjonnut mahdollisuutta jatkaa keskustelua verkostokaupungista eikä 
paikallisuudesta. Vasta bulevardikaupunginosien suunnittelun käynnistyminen mahdollistaa 
verkostokaupunkikeskustelun. Espoossa ja Vantaalla verkostokaupunkinäkökulmaa oli 
toteutettu jo aiemmin esimerkkeinä Iso Omenan alueen ja Leppävaaran alueen kehittäminen. 
Bulevardisointia tarkastellaan esityksessä vastakkaisena ilmiönä lähiörakentamiselle. 
Tarkastelu esitetään samalla rakenteella, jolla Johanna Hankonen tarkasteli 
lähiörakentamista. Muutos kohdistuu elinkeinorakenteeseen sekä vaurauden syntyyn ja sen 
jakamiseen, asuntosuunnitteluun, vähittäiskauppaan, liikenteen suunnitteluun sekä 
rahoitukseen. Keskeinen muutostekijä on globalisaatio, joka sai internetin syntymisen myötä 
uusia muotoja. 
 
Mitkä ovat tämän tilanteen yhteiskunnalliset visiot sekä tavoitteet, joilla mobilisoidaan 
resurssit ja järki hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Nyt haasteena ei ole pääomien 
niukkuus vaan ympäristön ja yhteisöjen laadun parantaminen sekä ilmastonmuutoksen 
torjunta. 
 
Kaupunkibulevardien suunnittelu on käynnistynyt Vihdintien ja Huopalahdentien sekä 
Tuusulanväylän osalta. Näiden prosessien tarkastelu toimii ymmärryksen lisääjänä. Miten 
prosessiin kytkeytyvät toimijat suhtautuvat muutokseen? Ketkä tarttuvat mahdollisuuksiin ja 
mistä intresseistä? Miten alueiden ja niiden keskusten identiteetit rakentuvat 
bulevardikaupunginosissa? 

Espoon asuinalueindeksit  

Juho Kiuru 
 
Espoon asuinalueindeksit on vuonna 2013 alkanut prosessi, jossa seurataan Espoon ja 
pääkaupunkiseudun asuinalueiden kehitystä 250m-ruututasolla. Vuoden 2011 osalta 
tarkasteltiin Espoon hyvinvointia, kaupunkimaista asumista, saavutettavuutta sekä 
täydennysrakentamispotentiaalia. Kukin indeksi muodostuu usean muuttujan 
yhdistelmäindeksistä. Hyvinvointi-indeksi ulotettiin kattamaan koko pääkaupunkiseutu 
vuoden 2012 aineistolla. Sosioekonomista eriytymistä kuvattiin kolmen muuttujan, tulotason, 
työllisyyden ja koulutusasteen yhteisindeksillä. Pääkaupunkiseutu oli voimakkaasti eriytynyt 
lännen korkean statuksen ja idän matalan statuksen alueisiin. Nyt tehtävässä tutkimuksessa 
tutkitaan pääkaupunkiseudun sosioekonomista rakennetta ja kaupungistuneisuutta 
uusimmalla mahdollisella, vuoden 2015 aineistolla. Uuden poikkileikkauskatsauksen lisäksi 
tarkastellaan onko hyvinvoinnissa ja kaupunkimaisuudessa tapahtunut muutoksia vuosien 
2012 ja 2015 välillä. Lisäksi hyvinvointia ja kaupunkimaisuutta tutkitaan yhdessä Moran 
bivariate –klusterianalyysin avulla. Pääkaupunkiseutu jaetaan neljään eri luokkaan: korkean 
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statuksen pientaloalueisiin, matalan statuksen kerrostaloalueisiin, matalan statuksen 
pientaloalueisiin ja korkean statuksen kerrostaloalueisiin. Näistä erityisesti kaksi viimeistä 
luokkaa ovat mielenkiintoisia ja todennäköisesti aiemmassa tutkimuksessa havaitsematta 
jääneitä. Helsingin kantakaupunki todennäköisesti nousee nyt poikkeuksellisesti korkean 
statuksen klusteriksi, mutta mielenkiintoista on nähdä myös mitkä lähiöt identifioituvat nyt 
ehkä ensimmäistä kertaa korkean statuksen klustereiksi. 

Mahdollistavia rakenteita luomassa  

Tuija Norlamo 
 
Espoo on viiden aluekeskuksen verkostokaupunki. Pohja tälle luotiin jo 1960-luvulla 
aluerakentamissopimuksissa ja päätöksessä sijoittaa hallinnollinen keskus Muuralaan (nyk. 
Espoon keskus). 1980-luvulla viiden aluekeskuksen malli vakiintui sekä kieleen että mieleen 
ja alueille ryhdyttiin kehittämään omia visioita ja kehittämistavoitteita. Alueet eroavatkin 
toisistaan monin tavoin.  
 
Esityksessä pohdin kaupungin ja asukkaiden välisisiä mahdollistavia rakenteita. Miten ne ovat 
kehittyneet ja muuttuneet? Mitä niillä on haluttu mahdollistaa ja millaisia haasteita ne tänään 
kohtaavat? Käytännön esimerkkinä tarkastelen Espoon keskuksen aluekehittämisryhmän 
toimintaa.  
 
Ryhmä perustettiin keväällä 2015 erään tutkimushankkeen työpajoissa esiin nousseeseen 
yhteistyön koordinaatio-ongelmaan: Alueella oli paljon toimijoita ja siellä tapahtui 
kaikenlaista kehittämistä, mutta toimijat eivät juuri tienneet toistensa tekemisistä eikä 
tekeminen tavoittanut asukkaita kovin hyvin. Byrokraattisesta nimestään huolimatta ryhmä 
on epämuodollinen ja koostuu alueen kehittämisestä kiinnostuneista virkamiehistä, 
asukkaista ja muista toimijoista. Ryhmä on avoin kaikille, jotka haluavat antaa panostaan 
Espoon keskuksen kehittämiseen. Työskentelyä on muovannut erityisesti konkreettinen 
yhdessä tekeminen. Sitä kautta on syntynyt paitsi hienoa toimintaa myös luottamusta, 
arvostusta ja innostusta. Osaamista, resursseja ja näkemyksiä yhdistämällä on saatu aikaan 
uudenlaista osallisuutta.  
 
Nyt tätä mallia haluttaisiin monistaa muualle Espooseen. Se on herättänyt pohtimaan mm. 
sitä, onko vapaaehtoisuuteen perustuva paikallinen rakenne siirrettävissä ja jos on, niin millä 
tavoin. Tarvitaanko erilaisilla alueilla erilaisia rakenteita ja voidaanko silloin enää puhua 
mallista? Mikä rooli näissä rakenteissa on kaupungilla, mikä asukkailla ja mikä muilla 
toimijoilla? Miten digitaaliset verkostot tähän liittyvät? Näistä haluaisin vaihtaa ajatuksia 
osallistujien kanssa.  

Segregaation ja hyvinvointierojen vähentäminen Vantaalla 

Mervi Tulppo 
 
Asukkaiden hyvinvointi on pääsääntöisesti kehittynyt parempaan suuntaan, mutta samaan 
aikaan alueelliset ja väestöryhmien väliset hyvinvointierot ovat kasvaneet Vantaalla ja koko 
pääkaupunkiseudulla. Huono-osaisuus on muuttunut määrällisesti ja laadullisesti ja se 
keskittyy aikaisempaa selvemmin tietyille alueille. (Bernelius 2018.) 
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Myönteisen erityiskohtelun ohjelman valmistelu on käynnistynyt Vantaalla, koska kaupungin 
eri toimialoilla on havaittu alueellista eriarvoisuutta. Myönteisen erityiskohtelun 
toimintaohjelman tarkoituksena on hidastaa alueiden erilaistuvia olosuhteita niin palveluiden 
kuin myös asuinympäristön osalta. 
 
Toimintaohjelma on kaupunkitasoinen, eri toimialojen yhteinen toimintakokonaisuus, joka 
toteutetaan vuosina 2019 – 2021. Toteutukseen on budjetoitu 2 milj. euroa vuosittain. 
Toimintaohjelman toteutus kytketään kaupungin myönteisen erityiskohtelun 
toimintakokonaisuuteen organisaation kaikilla tasoilla. 
 
Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma tukee Vantaan kaupungin valtuustokauden 
2018-2021 strategian painopisteen ”edistämme asukkaiden hyvinvointia” tavoitteiden 
toteutumista. Toimintaohjelman tarkoitus on vähentää hyvinvointieroja kohdentamalla 
resursseja ja tukitoimia sinne, missä tuen tarve on tavallista suurempi. Toimenpiteiden 
tarkoitus on edistää asukkaiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin. 
Toimintaohjelma toteutetaan alueellisesti parantamalla ennalta sovittujen kohdealueiden 
viihtyisyyttä yhteistyössä asukkaiden kanssa, sekä kohdentamalla palveluja ja tukitoimia 
kohdealueille. Toimintaohjelma sisältää kaupunkitasoisia toimenpiteitä nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kotoutumisen varmistamiseksi. 
 
Myönteisen erityiskohtelun toimenpideohjelma kokoaa konkreettiset toimenpiteet, joilla 
Vantaan kaupunki panostaa segrekaation ja hyvinvointierojen vähentämiseen. Myönteinen 
erityiskohtelu tarkoittaa lisäresurssien ja -tukitoiminen kohdentamista sinne, missä tuen 
tarve on keskivertoa suurempi. Konkreettisien toimien avulla edistetään asukkaiden 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia huolehtia omasta ja läheistensä hyvinvoinnista sekä 
hyvinvointierojen kasvusta. 

Toisenlainen taidemaailma – kaupunginosat taidelaitosten kumppanina Helsingin 

osallistavassa kulttuurityön mallissa  

Ari Tolvanen 
 
Helsingin osallistavan kulttuurityön mallissa (ns. Helsingin malli) on motivoitu kaupungin 
toiminta-avustuksia saavia taidelaitoksia jalkautumaan seiniensä ulkopuolelle 
esikaupunkialueelle uusien potentiaalisten yleisöjen pariin vuosina 2016-18. Mallilla on 
etsitty uusia toiminta- ja vuorovaikutustapoja, joilla kulttuuria vähän harrastavat saadaan 
mukaan omaehtoisesti taiteen maailmaan. Helsingin malliin osallistui 12 taidelaitosta 
kohdealueinaan Kaarela, Vuosaari, Maunula ja Jakomäki.  
Mallissa on hahmotettu kolme erilaista mutta toisistaan riippuvaista paikalliset 
kulttuurihankkeet mahdollistavaa päätoimijaa: kaupungin kulttuurihallinto, taidelaitokset ja 
paikallistoimijat (harrastajat, asukkaat yhteisöineen, palvelutuottajat ym.) Hankkeiden 
onnistuminen on edellyttänyt tämän ”kolmikannan” dialogia ja vaihdantaa. Kaikilla kolmella 
on ollut omat roolinsa mallin toteutuksessa.  
 
Tästä kokonaisuudesta on kummunnut Toisenlaisen taidemaailman –käsite, jossa, prosessit 
parhaimmillaan kasvavat orgaaniseksi osaksi paikallista julkisuutta ja kulttuurista 
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yhteismaata. Taidetoimijuus rakentuu tässä yhdessä tuotettujen ja jaettujen kulttuuristen 
resurssien (commons) varaan. Esikaupunkien kulttuuritoiminta mielletään keskiluokkaisessa 
valtajulkisuudessa usein pelkäksi juhlinnaksi tai puuhasteluksi. Yhteistyössä taidelaitosten 
kanssa syntyy kuitenkin myös syvempää sisältöä ja ilmaisua alueen elämästä, jota muilta 
areenoilta ei löydä.  
 
Tässä puheenvuorossa, joka perustuu hankekauden loppuraporttiin, analysoin erityisesti 
taidelaitosten ja aluetoimijoiden keskinäistä suhdetta sekä Toisenlaisen taidemaailman 
rakentumisen edellytyksiä eri paikoissa. Kohdekaupunginosat ovat erilaisia mm. kooltaan ja 
kommunikaatiorakenteeltaan. Tämä on vaikuttanut mm. alueiden kykyyn tunnistaa 
jalkautumisen potentiaalisia hyötyjä (mm. imagohyödyt, verkostoituminen) ja olla 
hankkeiden tukena. Jalkautujat ovat olleet riippuvaisia erityisesti paikallismediasta, 
aluekontakteista, tiloista ja kaupunginosatapahtumista. Syntyneiden kontaktien laatu on 
näkynyt lopputuloksissa.  
 
Hankekauden alkuun ja loppuun on kuulunut myös mittava puhelinhaastattelu 
kohdealueiden asukkaille kulttuurin harrastamisesta ja Helsingin malliin suhtautumisesta. 
Puheenvuorossa esitellään haastattelun päätulokset. Mm. 50 % haastatelluista näkee 
paikallisen kulttuurityön muuttaneen aluetta paremmaksi. 
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PALVELUT, KULUTUS JA KAUPUNGIN ARKI  
Puheenjohtajina Katri Koistinen, Minna Kaarakainen ja Anna-Maija Kohijoki 

Anniskeluravintolat – arkea vai juhlaa? 

Pirjo Ovaskainen 
 
1930-luvulla kaupungin erotti maaseudusta monin eri tavoin, mutta yksi suurimmista eroista 
olivat ravinolat. Maaseutu oli kuivattu alkoholista jo 1800-luvun loppupuolella ja kaupungit 
kuivattiin kieltolailla vuonna 1919. Kun kieltolaki päättyi vuonna 1932, se ei kuitenkaan 
koskenut maaseutua, jonne laillinen alkoholi tuli vasta 1960-luvulla. Kaupungissa 
anniskeluravintolat tulivat jälleen laillisesti katukuvaan kieltolain päätyttyä ja anniskellusta 
alkoholista tuli jälleen osa kaupunkilaisten arkea. Vaikka alkoholi oli jälleen laillista, ei se 
kuitenkaan ollut mitään vapaan viinan aikaa, vaan väkijuomalaki säädettiin niin tiukaksi kuin 
se laillisesti oli mahdollista. Kieltolakihenkisyys oli edelleen vahva. 
 
Väitöskirjassani tutkin anniskeluun liittyvän paikallisen kontrollipolitiikan murrosta 
Jyväskylässä, Tampereella ja Kuopiossa vuosina 1932–1939. Tuona aikana paikalliset 
kunnanvaltuustot ja -hallitukset antoivat lausuntojaan Alkoholiliikkeelle kaupungeista 
lähetetyistä anniskeluoikeusanomuksista sekä valitsivat oman alueensa kunnallisen 
tarkastajan, jonka tehtävänä oli valvoa sekä alkoholin myynnin, että anniskelun laillisuutta. 
Lopullisen päätöksen anniskeluoikeuksista teki kuitenkin Alkoholiliike, jonka päätös saattoi 
täysin päinvastainen kuin valtuuston. Tarkastajien valinta riippui siitä, millainen 
suhtautuminen kaupunginvaltuustolla oli anniskelupolitiikkaan. Pääsääntöisesti tarkastajat 
hoitivat työnsä hyvin ja pyrkivät opastamaan ravintoloitsijoita ja työntekijöitä lainmukaiseen 
anniskeluun. Joskus kuitenkin väärinkäytöksiä havaittiin ja näistä väärinkäytöksistä rankaisi 
Alkoholiliike. Yleensä ravintoloitsija sai ankaran varoituksen mutta pahimmassa tapauksessa 
ravintoloita saatettiin sulkea joko väliaikaisesti tai kokonaan. Myös väliaikaiset 
anniskelukiellot olivat mahdollisia. 
 
Tavalliselle kaupunkilaiselle ravintola oli ja on paikka, jossa juhlitaan arjen keskellä. Harva 
kuitenkaan pysähtyy miettimään sitä, miten oikeastaan kaikkea ravintolassa tapahtuvaa sitoo 
anniskelulaki ja työntekijät joutuvat työskentelemään tuon lain puitteissa. Laki on aikojen 
saatossa muuttunut, mutta kysymykset ja ongelmat asian ympärillä ovat pysyneet samoina jo 
vuosisatoja.    

Kaupan ja palveluiden rakenteen muutokset suomalaisissa kaupunkikeskustoissa 

Tuomas Santasalo  
 
Tutkimuksessa on tarkasteltu suomalaisissa kaupunkikeskustoissa tapahtuneita kaupan ja 
palveluiden rakennemuutoksia 2010-luvulla. Liike-elämässä tapahtuvat muutokset ovat 
vaikuttaneet kaupunkien keskustojen palvelurakenteeseen. Tutkimuksessa seurataan 
muutoksen vaikutusta niin kaupan ja palveluiden kehitykseen kuin myös kaupunkikuvaan. 
Muutoksilla on selkeä yhteys keskustojen kaupalliseen vetovoimaan ja kiinnostavuuteen. 
Kaupunkikeskustojen kannalta on tärkeää, että niiden palvelurakenne kehittyy 
vetovoimaisena ja vastaa tulevaisuuden palvelutarpeita. Mikä on muuttumassa keskustojen 
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palvelurakenteessa ja mihin suuntaa kehitys on nyt kulkemassa? Tutkimus hakee vastauksia 
tähän viimeaikaisesta kehityksestä. 
 
Tutkimus perustuu useissa Suomen kaupungeissa tehtyyn liiketilojen käytön seurantaan, 
jotka on koottu paikkatietokannoiksi. Niistä on saatu seurattua liiketilojen käyttäjissä 
tapahtuneita muutoksia 5 – 10 vuoden aikasarjoina. Ajallisesta vertailuaineistosta saadaan 
tietoa tapahtuneista yksittäisistä muutoksista ja markkinoiden toimipaikkarakenteen 
muutoksista. Kun aikasarjat ovat riittävän suuria, voidaan niistä saada kuva eri toimialojen 
kehitystrendeistä. Tarkemmat aineiston analyysit kuvaavat myös rakenteiden kehitystä ja 
niiden syitä. 
 
Käytössä olevan aineiston perusteella saadaan jo viitteitä siitä, että tietyillä toimialoilla 
markkinoiden kehitys on ollut laskeva tai että se on jakautunut uudelleen erilaisten 
jakelukanavien välillä. Verkkokauppa on osaltaan jakanut markkinoita uudelleen suurten 
toimijoiden eduksi, mutta vastaavasti perinteisesti vahvat monialaiset toimijat ovat 
menettäneet markkinoita verkkokauppaan ja toimialan suuremmille erikoistoimijoille. 
Kaupan toimijoiden määrä on voinut vähentyä tai toimialan myynti on vähentynyt. Muutoksia 
on eri suuntiin, mutta niistä löytyy myös hyvin loogisia trendejä. 
 
Palveluyrityksille viime vuosien kehitys on ollut kasvun mahdollistaja. Se on suurelta osin 
pohjautunut kulutuksen ja ostokäyttäytymisen muutokseen. Tämä kasvattaa palvelusektoria, 
mutta samalla se on syönyt kaupan sektorin toimintaedellytyksiä. Lopputulos on nähtävissä 
toimipaikkojen vähentymisenä tai kasvuna ja kaupunkikeskustojen palvelurakenteen 
muutoksena. Vastaavaa kehitystä on ollut muuallakin Euroopassa, mutta eri toimialojen 
kehitys on ollut jonkin verran erilainen toimialan kehityskaaresta riippuen. Suomessa kehitys 
on ollut eurooppalaisen trendin mukaista, joskin meillä on ollut myös omia erityispiirteitä. 

Kaupunkikeskusta ikäystävällisenä ostosympäristönä – Ikääntyneiden ja nuorten kuluttajien 

näkökulma 

Katri Koistinen, Anna-Maija Kohijoki ja Minna Kaarakainen 
 
Yhä useampi länsimainen kuluttaja on ikääntynyt ja asuu kaupungissa. Esimerkiksi Euroopan 
unionin alueella vanhushuoltosuhteen (yli 64-vuotiaiden osuus 15–64-vuotiaasta väestöstä) 
ennustetaan nousevan 40 prosenttiin 2020-luvulla. Väestön ikääntyminen aiheuttaa 
yhteiskunnallisia haasteita palveluiden järjestämisessä ja erityisen haastava tilanne on 
kaupunkikeskustoissa, joiden on todettu olevan ikääntyneille tärkeitä ostosympäristöjä. 
Palveluiden siirtyminen keskusta-alueiden ulkopuolelle sekä verkkokaupan yleistyminen ovat 
muuttaneet koko kaupan rakennetta ja kuluttajien asiointitapoja.  
 
Maailman terveysjärjestön (WHO) yhtenä tavoitteena on sitouttaa ja auttaa kaupunkeja 
kehittymään ikäystävällisiksi ympäristöiksi, jotka tukevat väestön aktiivista ja terveyttä 
edistävää ikääntymistä.  
Aktiivinen ikääntyminen nähdään elinikäisenä prosessina, joten ikäystävällinen kaupunki 
fyysisine ja sosiaalisine ostosympäristöineen ei ole vain "vanhusystävällinen" vaan se on hyvä 
asuin- ja toimintaympäristö kaikenikäisille. Maailman terveysjärjestö on koonnut kahdeksan 
ikäystävällisen kaupunkiympäristön (Age-Friendly City) teema-aluetta ohjatakseen 
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kaupunkeja eri puolilla maailmaa ryhtymään väestön ikääntymisen edellyttämiin 
toimenpiteisiin.  
 
Tässä tutkimuksessa WHO:n teema-alueita sovelletaan kaupunkikeskustan ostosympäristön 
ikäystävällisyyden tarkasteluun. Ryhmäkeskustelujen avulla tutkitaan ikääntyneiden (64–94 
v) kuluttajien näkemyksiä kaupunkikeskustasta ostosympäristönä ja havaintoja verrataan 
nuorten aikuisten (21–41 v) keskuudessa internet-kyselyn avulla kerättyihin näkemyksiin. 
Laadullisen sisällönanalyysin avulla selviää, minkälaisia sisältöjä ja merkityksiä ikäystävällisen 
kaupungin teemat saavat ikääntyneiden ja nuorten kuluttajien näkökulmasta ja millaisia eroja 
näiden ryhmien kokemusten ja näkemysten välillä on. Tavoitteena on tunnistaa ne 
ostosympäristön osa-alueet, jotka sekä ikääntyneiden että nuorten kuluttajien näkökulmasta 
edistävät ikäystävällisen kaupunkikeskustan kehittämistä. 

Kaupan transformaatio 

Harri Hokkanen 
 
Kaupalla on tärkeä rooli tuotannon ja kulutuksen yhdistäjänä sekä arvon tuottajana. 
Viimeisen vuosikymmenen aikana globalisoituvaan ja digitalisoituvaan kaupan 
toimintaympäristön muutokseen on viitattu usein käsitteellä kaupan murros, jolla on 
tarkoitettu ensisijaisesti kaupan siirtymistä verkkoon ja myynnin rakenteellista siirtymää eri 
kanavien välillä sekä yleisesti kilpailun kiristymistä. Kauppa on perinteisesti kiinteä osa 
kaupunkien palvelurakennetta ja muutokset kaupan alalla vaikuttavat kaupunkilaisten 
saavutettavissa olevaan palvelutarjoamaan. 
 
Kaupan murros terminä on kuitenkin vajavainen, sillä kyseessä on voimakkaampi ja laaja-
alaisempi ilmiö, transformaatio, jossa uudet syntyvät dynamiikat (esim. teknologioista tai 
uudistuvista kuluttaja-arvoista periytyvät) kiihdyttävät mm. kaupan ekosysteemin ja arvon 
luomisen logiikoiden uusiutumista. Transformaatiossa määrittyy uudelleen se, miten 
vaihdanta tulevaisuudessa tapahtuu, missä ja millaista tarjoamaa tarjotaan sekä millaisia 
rooleja vaihdantaan liittyy. Transformaatiolla tarkoitetaan kaupan alan kokonaisvaltaista 
uudelleen määrittelyä, jossa kaupan toimijat (mm. yritykset, tavarantoimittajat, tukkukaupat, 
alkutuotanto), kauppapaikat (myymälät, verkkokaupat, alustat) ja yritysten tarjoama (mm. 
uusi tavara, käytetty tavara, vuokrattu tavara) sekä itse arvon luomisen logiikka (mm. miten 
ja millainen arvo muodostuu kuluttajalle) ovat muutospaineen kohteina. Kuluttajille 
transformaatio ilmenee mm. tarjolla olevan valikoiman laajentumisena, hintakilpailun 
koventumisena, uusien ostamisen tapojen sekä keinojen syntynä ja helpottumisena. Kaupan 
perinteisessä arvoketjussa onkin käynnissä uusi kamppailu vallasta ja volyymistä: muutoksen 
kohteena on se mitä ja miten myydään, kuka myy ja kenelle ja mihin hintaan.  
 
Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoite on tunnistaa, analysoida ja ymmärtää kaupan alan 
transformaatiota tavalla, jossa yhdistetään uudet kaupan muodot (mm. kauppa-alustat), 
kaupan muuttuvat roolit (mm. orientaatiotaan sopeuttava ruokakauppa) sekä kehittyvät 
liiketoimintamallit (mm. C2C liiketoiminta) ja liitetään olemassa olevaan kaupan 
viitekehykseen. Tällä tavoin pyritään ymmärtämään ja selittämään kaupan evoluution 
muutosrikkainta taitekohtaa. 
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Liikennemyymälät ja katoavat kolmannet paikat pikkukaupungeissa 

Alexei Gloukhovtsev ja Charlotte Nyholm 
 
Maaltamuutto vaikuttaa paikalliseen talouteen ja saattaa pidemmällä aikavälillä aiheuttaa 
paikallisten kuluttajien haavoittuvuuteen, johtuen seuraavista syistä: 

• Työpaikkojen vähentyminen 

• Palveluiden laadun ja saatavuuden heikkeneminen (Kusmin, 2013: 6) 

• Tonttimaan ja kiinteistöjen arvon lasku väestön kutistumisen ja yritysten 
vähentymisen vuoksi 

 
Valtaväylän varteen perustettava liikennemyymälä voi kiihdyttää yrittäjäkatoa ja 
palvelutason heikkenemistä pienessä kunnassa tai kaupungissa. Liikennemyymälään sisältyvä 
päivittäistavarakauppa, ravintola ja muut oheispalvelut asettavat paikalliset yritykset 
tukalaan asemaan: kilpailu asiakkaista näiden usein (moni)kansallisten ketjujen kanssa 
pakottaa ne usein sulkemaan kokonaan tai vaihtoehtoisesti siirtymään synergiaetujen 
perässä itsekin valtaväylän varteen osaksi samaa kokonaisuutta ja keskitettyjä asiakasvirtoja. 
Tämä heikentää peruspalveluiden saatavuutta paikallisten asukkaiden keskuudessa, kun 
kaupungin keskustassa, jossa voisi tulla toimeen ilman autoa, ei enää olekaan palveluita. 
 
Tämä ilmiö on herättänyt mediassa keskustelua. Jotkin ovat sitä mieltä, että 
liikennemyymälät “tappavat” pieniä kaupunkeja ja kuntia, kun taas toisten mielestä ne ovat 
joka tapauksessa kuihtumassa ja tämän kaltainen palveluiden keskittäminen suurempien 
asiakasvirtojen äärelle on ainoa tapa säilyttää minkään tasoisia palveluita näillä alueilla. On 
myös väitetty uusien palvelukeskittymien muodostavan itsessään merkityksellisiä ns. 
kolmansia paikkoja (Oldenburg 1989) liikkuville kuluttajille ja epäsäännöllistä työaikaa 
noudattaville. 
 
Meitä kiinnostaa tässä pohtia paikan käsitettä markkinoinnin ja kuluttajatutkimuksen kautta 
sekä sen luonteen muuntumista. Tutkimus on osoittanut, että palvelut, joista (fyysisessä tai 
virtuaalisessa) paikassa käydään kauppaa, määrittävät asiakastyytyväisyyttä ja hyvinvointia 
kyseisessä paikassa (Rosenbaum et al., 2017). Kuinka kuluttajien kokemukset ja mielikuvat 
paikasta muuttuvat palveluiden siirtyessä muualle, kuntien kutistuessa ja elävien keskustojen 
kuihtuessa? Mikä muuttuu? Säilyykö jokin ennallaan? Minkälaisen suhteen kuluttajat 
muodostavat uusiin (usein täysin keinotekoisiin) paikkoihin, joiden ympärille palvelut 
keskittyvät? Voivatko he muokata näistä kolmansia paikkoja? 

Liikkumiseen liittyvien digitaalisten palvelujen käyttö Helsingin seudulla 

Elina Brandt 
 
Erilaiset liikkumiseen liittyvät digitaaliset palvelut ovat kehittyneet voimakkaasti viime 
vuosina. Reitti- ja karttapalvelut sekä mobiililiput helpottavat matkojen suunnittelua ja 
toteutusta ja tekevät joukkoliikenteen käytöstä sujuvampaa. Yhteiskäyttöautot ja 
kyytipalvelut lisäävät mahdollisuuksia eri kulkutapojen yhdistelyyn matkoilla ja vähentävät 
tarvetta auton omistamiselle. Tavaroiden ja ruuan kotiinkuljetuspalvelut helpottavat ihmisten 
arkea ja voivat vähentää liikkumistarvetta. Liikkumisen digitaalisten palvelujen tarjonnan ja 
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käytön yleistymisellä on siten merkitystä sen kannalta, millaiseksi ihmisten liikkuminen 
tulevaisuudessa kehittyy kaupunkiseuduilla. 
 
Liikkumistutkimus on Helsingin seudun väestön liikkumistottumuksia kartoittava 
kyselytutkimus. Tutkimus tehtiin nettikyselyllä ja puhelinhaastatteluilla syksyllä 2018. 
Tutkimusalueeseen kuului 15 kuntaa: Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, 
Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja 
Vihti. Tutkimukseen kutsuttiin 38 720 satunnaisesti väestörekisteristä valittua asukasta, joista 
10 924 osallistui tutkimukseen. Tulokset yleistettiin laajennuskertoimien avulla koskemaan 
kaikkia seudun asukkaita. Liikkumistutkimuksia on tehty pääkaupunkiseudulla ja sen 
lähialueilla säännöllisesti yli 50 vuoden ajan.  
 
Vuonna 2018 Liikkumistutkimuksessa kysyttiin ensimmäistä kertaa liikkumiseen liittyvien 
digitaalisten palvelujen käytöstä. Vastaajalta kysyttiin, miten usein viimeisen neljän viikon 
aikana hän on käyttänyt seuraavia liikkumiseen liittyviä digitaalisia palveluja: 
 

• käyttänyt internetin reitti- tai karttapalveluja liikkumisen suunnitteluun 

• ostanut joukkoliikenteen matkalipun netistä tai mobiilisovelluksella 

• tilannut itselleen kyydin netistä tai mobiilisovelluksella 

• tilannut netistä tavaroita tai ruokaa kotiinkuljetuksella 

• käyttänyt yhteiskäyttöautoa tai vuokra-autoa. 
 
Esityksessä tarkastellaan, miten yleistä liikkumiseen liittyvien digitaalisten palvelujen käyttö 
on Helsingin seudun asukkaiden keskuudessa. Ketkä käyttävät näitä palveluja eniten? 
Millaisia eroja käytön yleisyydessä on esimerkiksi asuinalueen, ikäryhmän, sukupuolen ja 
koulutusasteen mukaan? Liikkumistutkimuksen aineistoa analysoidaan parhaillaan ja tuloksia 
julkaistaan kevään 2019 aikana. 
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EVERYDAY URBAN MOBILITY / KAUPUNKI ARJEN LIIKUTTAJANA 
Puheenjohtajina Terhi Ainiala, Heikki Liimatainen, Pia Olsson, Juha Peltomaa 

Eksyksissä metrossa – joukkoliikenteen käyttö kaupunkiin muuttaneiden näkökulmasta 

Anna Hakala, Anniina Halonen, Oula Rytkönen      
       
Kuljetko dösällä, sporalla vai tsygällä? Liikkuminen suuressa kaupungissa eroaa merkittävästi 
maaseutumaisista alueista esimerkiksi liikennevälineiden, liikkumistottumusten ja 
ympäristön suhteen. Esitelmässä tarkastellaan kaupunkiseudulle ominaisten 
liikkumismuotojen omaksumista ja kaupunkiliikenteeseen sopeutumista. Keskiössä on 
pieniltä paikkakunnilta kaupunkiseudulle muuttaneiden kokemuksellinen ja aineistolähtöinen 
tieto arkiliikkumisen muutoksesta. Tutkimuskysymys keskittyy urbaanien, kestävien 
liikkumismuotojen käyttöönoton prosesseihin ja muutokseen arkiliikkumisessa. 
 
Esityksessä hyödynnetään kysely- ja haastattelututkimuksen avulla kerättyä, maaseudulta 
pääasiassa pääkaupunkiseudulle muuttaneiden eri-ikäisten asukkaiden kokemuksia 
urbaaneista liikkumismuodoista ja niiden omaksumisesta muuton jälkeen. Lisäksi 
tarkastellaan, mitä mahdollisia haasteita uusien liikkumismuotojen omaksumiseen liittyy ja 
kuinka näitä voisi helpottaa esimerkiksi liikennesuunnittelun näkökulmasta. 

Kuinka suunnistaa vieraassa kielimaisemassa? Maahanmuuttajien kokemuksia 

pääkaupunkiseudulla liikkumisesta 

Marika Honkanen, Emmi Sulander & Outi Törmälä 
 
Tilastokeskuksen mukaan Suomeen muutti 31 797 henkeä vuonna 2017. 
Pääkaupunkiseudulle heistä päätyi 5 020. Kaksi kolmasosaa Helsingin väestönkasvusta tulee 
Suomen ulkopuolelta. Kasvavaan kaupunkiin kuuluu olennaisena osana joukkoliikenne, jota 
ulkomailtakin muuttaneet käyttävät. Liikkujaidentiteettejä on yhtä paljon kuin ihmisiäkin. 
Kansainvälistyminen on muuttanut radikaalisti myös Suomen kielimaisemaa, sekä tänne 
muualta muuttaneiden että täällä asuvien näkökulmasta. Kielimaisemalla tarkoitetaan 
perinteisesti julkisen ympäristön kielellistä, usein tekstuaalista sisältöä. Tässä esityksessä 
siihen lukeutuvat myös auditiiviset elementit kuten kuulutukset ja puhe. Nimet kuuluvat 
olennaisesti kielimaisemaan ja ovat myös liikkumisen kannalta tärkeitä: suunnistaminen on 
vaikeaa, jos ei tunne paikkoja nimiltä, ja esimerkiksi neuvojen kysyminen on hankalaa, jos ei 
osaa kieltä kunnolla. 
 
Selvitämme haastattelujen pohjalta ulkomailta kotoisin olevien, Helsingin seudulle 
muuttaneiden ihmisten liikkumiskokemuksia. Haastateltavat valaisevat omaa 
liikkumiselämäkertaansa, joka käsittää heidän joukkoliikenteen käyttönsä ja liikkumistapansa 
ennen Suomeen muuttoa ja Suomeen muuton jälkeen. Millaisissa paikoissa haastateltavat 
ovat asuneet ja miten he ovat siellä liikkuneet? Miten he ovat oppineet käyttämään julkisia 
kulkuneuvoja, ja miltä Helsingin seudun joukkoliikennejärjestelmä on tuntunut? Onko 
liikkumisessa haasteita? Selvitämme erityisesti, millaisen kielimaiseman haastateltavat 
näkevät ja onko siitä ollut apua liikkumisessa. Tarkastelemme myös, ovatko haastateltavat 
käyttäneet joukkoliikenteen kielimaisemaa apuna kielen oppimisessa. 
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“Täällä haisee ihan metrolta.” – Matkustuskokemuksia itä- ja länsimetron varrelta 

Elina Jämsä, Henna Laitinen, Marika Tarkiainen 
 
Vuonna 2017 valmistunut länsimetro on muuttanut metropolialueen asukkaiden arkea ja 
tapaa liikkua. Monet suorat bussiyhteydet Espoosta Helsinkiin lakkautettiin, ja uusi 
liikkumismuoto herätti paljon keskustelua muun muassa metron luotettavuudesta. Metron 
myötä uusia asemia tuli yhteensä kahdeksan, joista kuusi Espoon puolelle. Asemien 
suunnittelussa on pyritty huomioimaan toimivuus ja viihtyvyys, kuten esteettömyys ja taide.  
 
Esityksessä selvitämme etnografian avulla, millaisia mielikuvia metrosta herää. Analyysimme 
pohjautuu matkustajien kokemuksiin sekä itä- että länsimetron varrella. Olemme 
haastatelleet länsimetroa käyttäviä pääkaupunkiseutulaisia, joiden arkiliikkumiseen metro 
vaikuttaa. Kysyimme haastateltavilta, eroaako matkustuskokemus itä- ja länsimetron välillä ja 
onko sillä vaikutusta omaan liikkumiseen. Tutustuimme metromatkustamiseen ja -asemiin 
myös osallistuvan havainnoinnin menetelmin.  
 
Tarkastelemme esityksessämme, kuinka haastateltavien mielikuvat ja kokemukset 
vaikuttavat metrolla liikkumiseen.  Yksilön jokapäiväinen liikkuminen luo kokemuksia ja 
muokkaa mielikuvia, joihin esimerkiksi median uutisointi voi vaikuttaa negatiivisesti. Toisaalta 
myös kuulopuheet tai lähipiiri voivat vaikuttaa assosiaatioiden syntymiseen.  
 
Esittelemme tekemiämme huomioita metrolla liikkuvien kokemuksista ja mielikuvista sekä 
niiden mahdollisesta muuttumisesta yhteisen metromatkan jälkeen. Ovatko asemien 
suunnittelussa mainitut liikkuvuus- ja mukavuustekijät haastateltavien mielestä olennaisia 
seikkoja matkustuskokemuksessa? Pohdimme myös, miten keräämiämme huomioita voidaan 
hyödyntää tulevaisuudessa matkustusviihtyyvyyden ja metroasemien kehittämisessä 
käyttäjäystävällisemmiksi.  

Metro, vartijat ja turvallisuus: etnografinen näkökulma matkustajien turvallisuuskäsityksiin 

Erkko Kukkonen & Juuda Tamminen 
 
Turvallisuus on tärkeä osa matkustamista, ja sitä on myös tutkittu eri näkökulmista. HSL:n 
tekemän turvallisuustutkimuksen mukaan vartijoiden läsnäolo parantaa matkustajien koettua 
turvallisuutta lähijunissa. Tästä on kuitenkin myös eriäviä mielipiteitä. Osa ihmisistä kokee 
vartijoiden läsnäolon jopa heikentävän turvallisuuden tunnetta tai luovan epävarmuutta. 
Esityksessämme vertailemme eri näkemyksiä ja syitä niiden taustalla, lähinnä metron 
matkustajien osalta. Mikä vaikutus vartijoilla siis on koettuun turvallisuuteen? Entä jos 
vartijoiden läsnäolon kokee luovan turvattomuuden tunnetta, johtuuko se esimerkiksi 
epäluuloisesta asenteesta vartijoita kohtaan tai muistuttaako se potentiaalisesta uhasta 
metrossa? 
Tutkimusmenetelmänämme ovat kvalitatiiviset haastattelut, joiden avulla olemme 
kartoittaneet kummankin näkemyksen taustasyitä. Olemme haastatelleet metromatkustajia 
pyrkien tuomaan esille erilaiset kokemukset siitä, kuinka vartijoiden läsnäolo metrossa 
koetaan. Menetelminä ovat myös osallistuva havainnointi ja dokumentointi, joiden avulla 
tarkastelemme vartijoiden tyypillistä käyttäytymistä metroissa ja heidän vuorovaikutustaan 
matkustajien kanssa. Kerätystä aineistosta käy ilmi, miksi osa matkustajista kokee vartijoiden 
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lisäävän turvallisuuden tunnetta ja miksi osa matkustajista puolestaan kokee sen lisäävän 
turvattomuuden tunnetta. 

Interdependence and out-of-home mobility. Experiences of older people facing mobility 

restrictions in their daily lives in the city.  

Henna Luoma-Halkola, Dwellers in Agile Cities- research project 
 
In the context of rapid urbanization and population ageing, cities in post-industrialized 
countries face a major challenge to develop urban environments that enable out-of-home 
activities and journeys of older people facing many kinds of restrictions in their daily lives. In 
this article, we study how older people organize their out-of-home mobility when they face 
mobility restrictions and act in accordance with them, utilizing data from focus group 
discussions conducted among older people living in a suburb in the City of Tampere. We 
perceive out-of-home mobility in terms of interdependence, which involves recognizing that 
we all are fundamentally dependent on other people and material things in our living 
surroundings. We argue that the ability of older people to move outside home is not a stable 
situation but constantly reshaped and reinterpreted through shifting interdependencies 
between older people and their social networks, built and natural living environments, 
weather conditions, transport services and societal rules and norms. These 
interdependencies can be supportive or restrictive. Our findings show that restrictive 
interdepencies can lead to giving up journeys and activities, while supportive 
interdependencies can enable older people to organize their out-of-home mobility in new 
ways, or alternatively, manage their daily lives with less mobility. Hence, we suggest that cities 
should on one hand find ways to support older people’s opportunities to move outside their 
homes, but on the other hand, create opportunities to live and enjoy daily life with less 
mobility. 

Väärässä paikassa, väärällä tavalla: Arktista arkikävelyä Rovaniemellä 

Monica Tennberg 
 
Rovaniemellä yleinen käsitys on, että auto on ”välttämätön” kaupungissa, joka on 
rakenteeltaan hajanainen, ja jossa julkinen liikenne toimii lähinnä koululaisten ehdoilla. 
Kaupungissa kävellään myös paljon, vuodenajoista ja keleistä riippumatta. Poikkeuksellista on 
edelleen kävellä niin sanotuilla piikkikengillä, nastoin varustetuilla kengillä tai raudoilla, jotka 
lisätään kenkään. Varsinkin liukkailla jäisillä kaduilla, ns. kaljaman aikaan, nastakengät ovat 
hyödylliset, usein tarpeellisetkin käyttäjän iästä riippumatta, koska kaatumiset ovat yleisiä ja 
tienpito puutteellista. Nastakengistä onkin tullut hyvin suosittuja, vaikka ne koetaankin 
hankaliksi, äänekkäiksi ja jopa haitallisiksi. Haasteita lisää myös se, että Rovaniemen kaupunki 
on kieltänyt nastakenkien käytön tiloissaan. Esityksessäni tarkastelen arktista, arkista 
työmatkakävelyä ja sen haasteita Rovaniemellä perustuen haastatteluihin, omakohtaiseen 
havainnointiin ja dokumenttiaineistoon. Päällisin puolin työmatkakävely nastakengillä on 
rationaalinen, järkevän aikuisen valinta, mutta tutkimus tuo esille, kuinka paljon tunteita, 
taktiikkaa ja tekniikkaa nastakenkien käyttöön liittyy.  Nastakenkien käyttö on arjen käytäntö, 
joka rakentuu ruumiillisista, materiaalisista, sensorisista, emotionaalisista ja teknisistä 
suhteista. Nastakävely arjessa rakentaa heterotooppista kaupunkitilaa, sillä se on tuplasti 
väärää – kävellä autojen hallitsemassa kaupungissa ja vielä väärällä tavalla – kengillä, jotka on 
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kielletty kaupungin toimesta. Esitys on osa Rovaniemeä arktisena kaupunkina tarkastelevaa 
tutkimushanketta.  

 Matka sirkukseen: temppuja vai liikkumisen politiikkaa? 

Vappu Susi 
 
Lasten omaehtoista liikkumista pidetään Suomessa jonkinasteisena ideaalina. Monet kunnat 
ovat sitoutuneet kestävien liikkumismuotojen (joukkoliikenne, kävely, pyöräily) lisäämiseen. 
Kuitenkin kävelyn ja pyöräilyn suosiminen vaikkapa harrastusmatkoissa on vähäistä 
verrattuna henkilöautokyytiin. Koska liikkumistavat muodostuvat tottumuksiksi jo varhain, 
liikenneympäristön ja -kulttuurin soisi tukevan paremmin lasten kasvua omaehtoiseen 
liikkumiseen. 
 
Tarkastelen tutkimuksessani lasten matkaa Tampereella Nekalan teollisuusalueella 
sijaitsevaan sirkuskouluun. Monet sirkukseen kulkevat lapset valitsevat reitikseen 
bussivarikon. Tutkin, mikä tässä reitissä houkuttelee. Kehitän mittausmenetelmää, jossa 
jalkaudumme lasten kanssa konkreettisesti katutilaan havainnollistamaan sen mittasuhteita. 
Lapsia osallistetaan ja voimaannutetaan, mikä johtaa varhaiseen ymmärrykseen liikenteen 
voimasuhteista. 
 
Matka sirkukseen on osa taidelähtöistä väitöskirjatutkimustani, jossa tarkastelen liikkumista 
kaupunkitilassa, esimerkiksi millä tavoin tilaa otetaan haltuun polkupyörällä tai jalan 
liikkuessa. Yhteistä lasten omaehtoiselle liikkumiselle ja aikuisten pyöräilylle on 
liikennesääntöjen soveltaminen ja omien reittien keksiminen (Kantola 2015). Tätä voidaan 
tutkia hiljaisena, mutta merkityksellisenä poliittisena osallistumisena ja argumentaationa 
Jacques Rancièren (2009) mielessä. 
 
Näyttämön filosofiaa pohtineen Denis Guénounin (2007) mukaan liikenne on teatterin tapaan 
perimmäiseltä olemukseltaan poliittista. Poliittisuus syntyy julkisesta kokoontumisesta. 
Toisten näkeminen ja havaituksi tuleminen ovat olennaisia tapahtuman, kuten 
liikennetilanteen, kululle. Kokoontumisen julkisuus ja kaupunkitila muovaavat osaltaan 
tapahtuman luonnetta. Tilan materiaalisuuden kaikki tasot ja tekijät vaikuttavat siihen, mitä 
tapahtuu, kun kohtaamme toisemme liikenteessä. 
Kun liikenne- ja kaupunkisuunnittelu eivät vastaa lasten tarpeisiin, he luovat omia liikkumisen 
käytäntöjään. Lasten voidaan tulkita ruumiillistavan omaa vaihtoehtoista liikennekäsitystään 
matkallaan bussivarikon halki sirkukseen. Lapset esittävät meille, miten sujuva, ystävällinen, 
toiset huomioiva ja joustava liikenne voisi toimia. 

Arjessa liikkuva kaupunkilainen 

Satu Onnela 
  
Suuri osa arjesta koostuu liikkumisesta paikasta toiseen. Lyhyillä välimatkoilla keskeisenä 
reittinä ovat kadut, joita käyttävät kaiken ikäiset ja -kuntoiset kaupunkilaiset. Katutila on 
kaupungin julkinen näyteikkuna, se viestii alueen identiteettiä ja elämäntapaa. 
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Mihin menemmekin, kehomme on kaikkialla mukana. Kehon ulottuvuuksia hyödynnetään 
arjen liikkumisessa hyvin yksipuolisesti. Samaan aikaan suomalaisten kansanterveyden 
vaivoina ovat mm. sydän- ja verisuonitaudit, diabetes sekä masennus. Niiden selättämiseksi 
tarvitsisimme enemmän arkiliikuntaa, ulkoilua ja sosiaalisia suhteita1. 
  
Ihmiset tekevät katutilassa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevia valintoja: miten he liikkuvat 
ja kohtaavat toisia kaupunkilaisia. Kaupunkisuunnittelun välillisiä vaikutuksia terveys- ja 
sosiaalikuluihin hahmoteltiin jo sote-uudistuksen vaikutusten arvioinnin yhteydessä2. 
Kaupunkisuunnittelijoilla onkin ehkä aiempaa ymmärrettyä suurempi vastuu terveys- ja 
sosiaalikuluista heidän järjestäessään katutilaa. 
  
Tämä yhtälö herätti kysymyksen siitä, voisiko keholle antaa arjen liikkumisessa enemmän 
virikkeitä ja tarkoituksen. Maisema-arkkitehtuurin kandidaatintyössäni Liikkeellä notkistettu 
katutila (2018) 3 lähdin laajentamaan kehollisuuden näkökulmaa katusuunnittelussa. 
Menetelmänä oli lainata oppeja toiselta alalta, tanssista. Tanssin ammattilaisilla on vahva 
osaaminen liikkeen, aistien ja ihmisen kokonaisvaltaisuuden hahmottamisessa. Heidän 
lisäkseen työhön on haastateltu katusuunnittelua tekeviä maisema-arkkitehteja ja 
hyödynnetty kirjallisuutta. 
  
Kandidaatintyön päätuloksena korostuu tarve uudistaa katusuunnittelua paremmin ulkona 
olemista ja ihmisen luontaista liikettä palvelevaksi. Esteettömyys on siten myös 
mahdollisuutta päästä houkuttelevien liikkumismahdollisuuksien ääreen.  
  
Keskeisimmät esiin tuodut strategiset keinot luovan liikkeen lisäämiseen katutilassa ovat 1) 
katusuunnittelun näkeminen taiteenalana, 2) katutilojen uudistaminen liikkumisen tavat 
tiedostamalla ja tilankäyttöä tehostamalla sekä 3) rohkaiseminen nykyistä vapaampaan 
kaupunkitilan käyttöön. Tämä edellyttää eri alojen toimijoiden nykyistä vahvempaa 
yhteistyötä. Ennen kaikkea on tärkeää määritellä riittävän aikaisessa vaiheessa paikalliset 
tavoitteet, joita sovelletaan eri suunnittelutasoilla aina apoleista ja strategioista kadun 
toteutukseen asti. 
  
Katuympäristön tulisikin olla räätälöity paikalliseen kontekstiin ja sen käyttäjäryhmille. 
Käyttäjien osallistamisessa on mahdollista hyödyntää maisema-arkkitehtien lisäksi mm. 
palvelumuotoilun, tanssin ja toimintaterapian ammattilaisia. Materiaalien, rakenteiden ja 
pinnoitteiden sekä kasvillisuuden kautta voidaan viestiä käyttötarkoituksesta sekä vaikuttaa 
tilakokemukseen ja ilmapiiriin.  
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Matkalla Hesaan ja liikkeellä Stadissa. Paikkojen, liikkumisen ja matkustamisen diskurssit 

Suomi24-keskusteluaineistossa  

Terhi Ainiala ja Jarmo H. Jantunen 
 
Slanginimien Hesa ja Stadi käyttöä on tutkittu aiemmin haastattelu- ja lomakekyselyjen avulla 
(Ainiala & Lappalainen 2010; Ainiala 2013; ks. myös Paunonen 2010). Tutkimukset vahvistavat 
arkikokemuksistakin tutun tiedon, että näihin nimiin liitetään usein vahvoja affekteja ja 
käyttöä koskevia normeja: moni esimerkiksi pitää Stadia syntyperäisten helsinkiläisten ja 
Hesaa puolestaan muualta tulleiden ja maalaisten käyttämänä nimenä. 
 
Esitelmässämme kuvaamme korpusavusteista nimistöntutkimusta, jossa hyödynnetään 
korpusaineistoja ja -menetelmiä mm. nimien yleisyyden, vaihtelun ja 
kontekstisidonnaisuuden tarkastelussa (Ainiala & Jantunen 2017). Aineistona on Suomi24-
verkkokeskusteluaineisto (Aller Media Oy 2014; Lagus ym. 2016), joka on koottu Suomen 
suurimmasta keskustelufoorumista. Se sisältää keskustelut vuosilta 2001–2016 ja on 
käytettävissä Korp-hakuliittymän kautta. Aineiston koko on n. 2,6 miljardia sanaa. 
 
Analyysi toteutetaan hyödyntäen korpusavusteisen diskurssintutkimuksen ja 
fraseologiatutkimuksen menetelmiä. Alustavan tutkimuksen (Ainiala & Jantunen 2018) 
mukaan Stadin ja Hesan diskurssipiirteet eroavat selvästi toisistaan mm. näiden sanojen 
kontekstissa olevien vierussanojen ja avainsana-analyysin avulla löydettyjen semanttisten 
assosiaatioiden osalta. Esitelmässämme syvennämme määrällistä analyysia ja 
tarkastelemme, millaisia eroja Stadin ja Hesan välillä on liikkumisen sekä paikkojen ja suuntien 
diskursseissa. Tulokset osoittavat, että paikkojen, suuntien, liikkumisen ja matkustamisen 
diskurssit ovat selvästi tyypillisempiä Hesalle kuin Stadille ja että nämä diskurssit eroavat 
toisistaan myös laadullisesti. 
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EVERYDAY ARTIFICIAL INTELLIGENCES 
Puheenjohtajina Johanna Ylipulli ja Aale Luusua 

Introduction to Urban AI: Studying the role of artificial intelligence technologies in urban 

places and urban lives 

Aale Luusua  
 
Artificial Intelligence (AI) has firmly infused itself into the everyday lives of urban inhabitants 
within recent years. In simple terms, AI can be described as technologies which mimic human 
intelligence, with the possibility of also surpassing it. First developed in the 1960’s, AI has 
recently developed rapidly, aided by the investments of technology giants such as Google, 
Amazon and Tesla. Various autonomous and self-learning systems are integrated into 
contemporary computing systems; and as these systems in general are now a part of urban 
lives and urban places and spaces, these act as a gateway for the introduction of AI into urban 
contexts. It can be argued then, that these developments are creating a novel urban 
phenomenon, which I will here refer to as “urban AI”. The purpose of this presentation is to 
explore and discuss some early developments around this new-found urban issue. 
Importantly, due to the fundamental importance of these technologies in urban lives, the 
study of urban AI must strive to include as many of the relevant stakeholders as possible. 
However, it can be argued that many users may not be aware of AIs that they use in their 
everyday lives, as they come through everyday mobile technologies. Many of those 
technologies, however, which are more obviously AIs, such as autonomous vehicles, are not 
yet a lived reality for most individuals. As such, I will argue that at this point speculative and 
design-oriented methods could be used to both directly explore the significance of these 
technologies, and to aid participatory design processes around AIs.  

3D Web based co-design and participation in city development 

Toni Alatalo 
 
3D technologies and simulations have been used by planning professionals for decades. 
Recently, 3D Web technologies have enabled interactive 3D applications for city planning for 
non-professionals. 
 
For example to present plan alternatives or to gather ideas or feedback. How does this work 
in practice? Are people interested? What do they use the applications for? What surprises 
have we encountered, when bringing topics and plan materials from the professionals’ 
tables to public view on the web? 
 
We describe several co-design and participation cases with 3D models on the Web in 
various contexts. In Nordic Built Cities (2016), the winners of a joint Nordic architecture 
competition were published both as a video and as simple interactive 3D environments on 
the Web. They simply illustrate the professionally made plans, at a very early stage. The idea 
is to showcase Nordic solutions for export globally. 
 
In contrast, in idea gathering for the zoning of Vanha Hiukkavaara in Oulu, the architects 
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used a 3D Web tool in a co-design process with citizens (2016). Mostly in workshops 
although the tool supports home use also. The two first workshops were for different kind 
of non-professionals: first for people working at the city in different departments, second 
open for anyone. Later the same tool was used to publish four official zoning alternatives by 
professional architects. It features automatic estimates for number of inhabitants, amount 
of office space and even the CO2 emissions. One lesson is that while 3D Web works 
technically for home use, people do not know city planning and thus facilitated workshops 
with discussions are better. Interestingly, computer game technologies and design 
conventions would have a lot in reserve for more guided use, educational apps. 
 
The future vision for the center of Oulu was published as a YouTube video and as an 
interactive 3D app in 2017. The app features simple illustration image based alternative 
comparison and feedback. The planning is early and the goal set by the city is simply to 
ignite discussion about the topics, such as whether the famous Rotuaari pedestrian street 
should have a ceiling. The YouTube video currently has approximately 5,400 views, a 
moderate success for a city planning video by the City of Oulu. 
 
We piloted a realtime indoor air quality visualization at a primary school, for the teachers 
and children to use. It visualizes temperature, CO2, humidity and VOC data per room. Also 
people give feedback about the indoor conditions. The solution was developed in co-design 
workshops with the teachers. A lesson early in the process was that while the preceding 
technology discussions focused on realtime data, the teachers were actually interested in 
analysis of historical data to know, for example, what is typically a quiet hour during the 
school week, to plan when to have a test. 
 
Taking piloted technologies to everyday use is challenging. In building permit applications a 
process already exists for submitting plans and communicating them to the neighbours. We 
tested mobile AR with a single family house for neighbour hearing in 2018. 

‘Mobile’ Life in a City - ‘Uber-Ola’, Livelihood Opportunities and Climate refugees in India 

Dayabati Roy 
 
This paper seeks to examine the way the climate refugees are experiencing, or debarred from 
experiencing, the app-based taxi services as part of their livelihood practices, and thereby 
shaping the sociological terrain of slum neighbourhood at the margin of Kolkata. After the 
advent of new technologies, Kolkata though initially being reluctant in embracing new 
technologies tracked any other cities to become a ‘smart city’ is now intertwined with various 
digital technologies in everyday lives. App-based taxi services i.e. Uber and Ola is one of them. 
Uber and Ola, albeit faced an initial inertia on part of both the consumer citizens and the 
service providers like the taxi drivers and taxidars (taxi-owners), have rapidly been getting 
warm reception particularly from the youth section of the new middle class. The emerging 
market of this app-based taxi services has not only pushed the car business but also created 
new employment opportunities. Although the dynamic processes of flourishing car market is 
a relevant issue as well to deal with, this paper seeks to understand the impact of Uber-Ola 
services on the sphere of urban social phenomena including urban employment. The climate 
refugees (migrants) from Sundarbans are here a case in point. How is this app-based taxi 
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services creating employment opportunities for these ‘illiterate’ migrants? Are the ‘illiterate’ 
migrants accepting challenges and making use of this opportunity in their interest? If they do, 
how do they manage everyday using English language and smart phones? Drawing on the 
ethnographic data from fieldwork conducted in 2018 in a slum neighbourhood in Kolkata city, 
this research explains the way in which a few migrant youth despite having a skill deficit have 
taken challenges and succeeded in finding employment in app-based taxi services, and 
subsequently become ‘role model’ to other migrants. This paper reveals, while the digital 
technologies create some new employment opportunities, the migrants in ‘tech-savvy’ 
Kolkata, the most vulnerable section of urban population, get a little chance to utilize this 
opportunity in their own interest not only due to their lack in competence but also due to 
some dynamic effects arising out from digital technologies’ impact on other stakeholders. This 
paper argues, on the one hand, the urban social processes or urban phenomena do shape the 
city making in a particular context, and on the other, the use of digital technologies do 
influence the urban landscape by way of shaping the aspirations of urban slum dweller 
migrants.  

Towards "imagination cities"? Speculative approach to virtual reality 

Johanna Ylipulli 
 
The pervasive use of digital technologies in urban contexts has resulted that digital and 
physical space are profoundly entangled in contemporary cities. Cities are represented and 
mapped through differing digital interfaces that enable our everyday actions – and at the 
same time, steer them. We perceive the city through screens showing us content curated by 
applications, such as Google Maps, Instagram etc. This presentation speculates what kind of 
experiential implications this development can have if virtual reality (VR) and augmented 
reality (AR) technologies become more commonplace and part of the everyday life. In other 
worlds, what are the potential consequences of large-scale adopting of VR and AR devices for 
everyday use and augmenting public urban places with immersive, large-scale digital layers 
realized with VR/AR? The presentation has its empirical roots in a project that intended to 
design and build a VR application for a public library. The design process was carried out with 
the Oulu City Library in 2016–2018, and it utilized especially methods drawn from 
Participatory Design (PD). The final digital artefact is a functional VR application, which 
resembles the physical library building but has also several virtual fantasy layers having no 
direct counterpart in the real world. With research data collected during the design process 
and from the use of Virtual Library, there is a possibility to speculate the experiential 
implications of interlacing public urban places with imaginary digital layers. 
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KAUPUNKIKESTÄVYYDEN EDISTÄMINEN OHJELMISSA JA VERKOSTOISS
A – TOTTA VAI TARUA?  
Puheenjohtajina Emma Terämä ja Kaisa Schmidt-Thomé 
 
Suomi on edelläkävijä paikallistason kestävän kehityksen mittareilla arvioituna (esim. 
mayorsindicators). Kuitenkin suurissa kysymyksissä, kuten hiilineutraalius, 
materiaalitehokkuus, kestävä kulutus, emme ole kansakuntana saavuttaneet 
potentiaaliamme. Monilla alueilla ns. ’low hanging fruit’ eli helposti implementoitavat toimet 
on jo toteutettu. Samalla sisäistä inertiaa omaavat, rakenteellista muutosta vaativat toimet 
ovat vielä edessäpäin. Kunnianhimoiset globaalit, kansalliset ja paikalliset tavoitteet eivät tällä 
hetkellä realisoidu toiminnan tasolla, mistä seuraa tavoitteista jääminen niin lyhyellä kuin, 
pahimmassa tapauksessa, pitkällä aikajänteellä. Kärsijöinä tulevat olemaan ryhmät, joiden 
haavoittuvuus perustuu tapauskohtaisesti esim. maantieteelliseen, taloudelliseen ja/tai 
sosiaaliseen asemaan yhteiskunnassa, eri elämänalueilla (’life domains’). Kestävän kehityksen 
tavoitteet pyrkivät tällä hetkellä tunnistamaan eri syistä heikommassa asemassa olevia, ja 
estämään niitä poikkileikkaavia kehityskulkuja, jotka entisestään heikentävät näiden ryhmien 
tilannetta, myös kaupungeissa. 
 
Pieneksi maaksi Suomeen on kehkeytynyt suuri määrä kunta- ja kaupunkiverkostoja, sekä 
eritasoisia kaupunkiohjelmia edesauttamaan kestävän kaupunkikehityksen tavoitteiden 
asettamista ja saavuttamista. Tässä työryhmässä kysytään, missä määrin tämä kehitys on a) 
sopivassa suhteessa aiempiin toimenpiteisiin (esim. Aalborgin sitoumus tai Basque 
declarationin käynnistämä työ), b) strategisella kaupunki/kuntatasolla näkyvää, c) jo 
tuottanut tavoiteltua tulosta? Voiko Suomi näillä keinoin saavuttaa tavoitellun 
edelläkävijäaseman kestävän kaupunkikehityksen saralla? Kuinka verkostot ja ohjelmat 
valjastetaan entistä paremmin palvelemaan loppukäyttäjää, tässä tapauksessa kuntaa tai 
kaupunkia saavuttamaan omat ja yhteiskunnan jaetut tavoitteet? Mitä tavoitteita tai toimia 
nykyiset verkostot ja ohjelmat eivät kykene tukemaan? Tilaisuuden formaatti on kysymysten 
(haastajat) rytmittämä paneelikeskustelu, jossa panelistit pitävät vain 5 min alustuksen kukin. 
 
Panelisteina 

• Virve Hokkanen (Ympäristöministeriö) 
• Katriina Alhola (Suomen ympäristökeskus SYKE) 
• Laura Saikku (Suomen ympäristökeskus SYKE) 
• Hanna-Maria Urjankangas (Työ- ja elinkeinoministeriö) 
• Kauko Aronen (Kuntaliitto) 
• Timo Cantell (Helsingin kaupunki) 
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YLIOPISTOJEN JA KAUPUNKIEN VÄLISEN YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖT  
Puheenjohtajina Helka Kalliomäki, Sampo Ruoppila, Jenni Airaksinen 

Mitä kriittinen kaupunkitutkija tekee arkkitehtitoimistossa? Kokemuksia PoDoCo-ohjelmasta 

Riina Lundman ja Kasmir Jolma  
 
Post Docs in Companies (PoDoCo) -ohjelma tarjoaa uudentyyppisen yhteistyöalustan ja 
rahoitusmallin vastavalmistuneille tohtoreille ja suomalaisille yrityksille. Mallin mukaisesti 
tohtori tekee ensin tieteellistä tutkimusta yhteistyössä kumppaniyrityksen kanssa 
säätiörahoituksella, minkä jälkeen yritys sitoutuu alustavasti palkkaamaan tohtorin 
työntekijäksi firmaan tietyksi ajaksi. PoDoCo-ohjelman tavoitteena on edistää yrityksen 
strategista uudistumista sekä antaa tohtoreille työkokemusta yksityiseltä sektorilta. 
Yhteistyömallin erityislaatuisuus luo osapuolille positiivisia kehitysmahdollisuuksia mutta 
myös sisällöllisiä ja käytännöllisiä haasteita. 
 
Käymme tässä esityksessä läpi omia kokemuksiamme maaliskuussa 2019 alkaneesta PoDoCo-
hankkeestamme, jossa kehitämme uutta dialogisen kaupunkisuunnittelun palvelukonseptia 
kaupunkitutkijan ja arkkitehtitoimiston välisenä yhteistyönä (Participatory Urban Design – 
Researching for Best Practices; PARTI-hanke). Peilaamme tähänastisia onnistumisia ja 
tavoitteitamme kohtaamiimme haasteisiin ja esteisiin. Asiantuntijuuden hyödyntäminen 
osana kaupunkisuunnitteluprosessia, suora vuorovaikutus toimijoiden välillä sekä toisilta 
oppiminen ovat näkemyksemme mukaan uuden yhteistyömallin tarjoamia keskeisimpiä 
etuja. Toisaalta esimerkiksi erilaiset näkemykset tutkimuksen tavoitteista ja erilaiset 
toimintakulttuurit ovat aiheuttaneet haasteita varsinkin yhteistyön alussa. Pohdimme 
esityksessämme laajemminkin tutkijan ja arkkitehtitoimiston välisiä yhteistyömahdollisuuksia 
ja sitä, miten hankkeessamme tuotettuja palveluita ja tutkimustietoa voitaisiin saattaa 
kaupunkien ja kuntien käyttöön. Lopuksi arvioimme keinoja, joilla voimme aidosti integroida 
tieteellistä tietoa, tutkimusta ja tutkimusosaamista konkreettisiin 
kaupunkisuunnitteluhankkeisiin yhteistyöhankkeemme aikana. 

Asumisen arjen kohtaamisia – esimerkki yliopiston ja kaupungin yhteistyöstä 

kaupunkisuunnittelun harjoitustöissä  

Minna Chudoba  
 
Yliopistojen arkkitehtikoulujen kaupunkisuunnittelun opetuksessa on jo vuosikymmeniä 
pidetty tärkeänä käytännön yhteistyötä eri kokoisten yhdyskuntien kanssa. Tulevaisuuden 
kaavanlaatijoille ja kaupunkikehittäjille on näin annettu jo opiskeluaikana kuva mahdollisista 
tulevista työtehtävistä. Samalla kaupungit ja kunnat ovat saaneet kontaktin yliopistoon ja 
tietoa uusista yhdyskuntien suunnitteluun sovellettavista kehitystrendeistä. Näin on toimittu 
myös Tampereen yliopiston (aiemmin Tampereen teknillisen yliopiston) Arkkitehtuurin 
yksikön Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssilla. Kandidaatintutkinnon loppuvaiheessa 
olevat kolmannen vuoden opiskelijat ovat analysoineet muun muassa annetun kohdealueen 
historiaa, suunnittelutilannetta, infrastruktuuria, maisemaa, maaperää ja kasvillisuutta sekä 
seudun ikärakennetta ja ennakoituja muutoksia. Analyysien pohjalta on laadittu vuosittain 
vaihtuviin kohteisiin asuinaluesuunnitelmia, joissa sujuva arki on ollut yhtenä tärkeänä 
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suunnittelun lähtökohtana. Lisäksi on kiinnitetty huomiota esimerkiksi mahdollisiin 
tulevaisuuden asukasprofiileihin ja ilmastonmuutoksen oletettuihin vaikutuksiin.  
 
Viime vuosina Yhdyskuntasuunnittelun ammattikurssilla on otettu käyttöön myös 
paikkakunnan väkeä sparraajiksi suunnitteluryhmiin, tuomaan paikallista näkemystä 
harjoitustyöprosessiin. Luova, tulevaisuuteen suuntaava, joskus hurjakin visiointi on linkitetty 
alueen historian tuntemukseen. Tärkeäksi on koettu myös loppukatselmuksen julkisuus 
harjoitustyön kohdepaikkakunnalla, joka on mahdollistanut laajemman keskustelun 
paikkakunnan asukkaiden kanssa, ja pakottanut samalla nuoria suunnittelijoita 
harjoittelemaan sekä kuuntelutaitoja että omien suunnitteluratkaisujen argumentointia.  
 
Valmiissa harjoitustöissä on näkynyt kaupunkikuvaan ja näkymiin keskittyviä visioita, 
erilaisten asumisratkaisujen kokeellisia suunnitelmia, luonnon ja rakennetun ympäristön 
lomittamista sekä uutta teknologiaa hyödyntäviä, liikkumiseen ja energiatehokkuuteen 
liittyviä ehdotuksia. Jälkimmäiset eivät suoranaisesti ole arkkitehdin työsarkaa, mutta 
kertovat opiskelijoiden ymmärtäneen, miten monialaisesta tehtävästä yhdyskuntien 
suunnittelussa on kyse.  
 
Tällainen yliopiston ja kaupungin yhteistyö on koettu molemmin puolin hedelmälliseksi, ja sitä 
pyritään varmasti jatkamaan. Uuden yhdistyneen Tampereen yliopiston myötä yhteistyö voisi 
olla myös aiempaa monialaisempaa. Monialaisuuden myötä harjoitustyön tekemisen prosessi 
olisi entistäkin lähempänä käytännön suunnittelutyötä. 

”Tangoon tarvitaan kaksi” – miten tuottelias vuorovaikutus syntyy kaupunkitutkimuksessa 

Helka Kalliomäki, Sampo Ruoppila, Jenni Airaksinen ja Juho Rekilä  
 
Tiedepolitiikassa on jo pitkään ollut vallalla suuntaus, jossa tutkijoita kannustetaan 
miettimään työnsä tieteellisen kontribuution lisäksi myös sen arvoa ympäröivälle 
yhteiskunnalle. Arvo tai vaikutus yhteiskuntaan voidaan määritellä esimerkiksi ”akatemian 
ulkopuolisena vaikutuksena, muutoksena tai hyötynä talouteen, yhteiskuntaan, kulttuuriin, 
julkiseen sektoriin ja palveluihin, terveyteen, ympäristöön tai elämänlaatuun” (Higher 
Education Funding Council for England 2014). Tiedepolitiikan on nähty olevan murroksessa, 
jota määrittää muutos akateemisten intressien hallitsemasta siiloutuneesta teorian 
rakentamisesta kohti toisaalta tiedeyhteisöjen välistä ja toisaalta tiedeyhteisöjen ja eri 
yhteiskunnallisten toimijoiden välistä yhteistyötä (esim. Bornmann 2013). Tällä uudella 
yhteistyön aikakaudella tutkimusta tehdään enenevässä määrin lähellä sen hyödyntämisen 
rajapintaa. Erilaiset yhteistyön rakenteet pyrkivät tukemaan tieteellisen tiedon 
tehokkaampaa yhteiskunnallista hyödyntämistä sekä tutkimuksen parempaa 
yhteensovittamista yhteiskunnallisten kysymysten ja haasteiden ratkaisemiseen.  
 
Tässä esityksessä tarkastelemme, miten yliopistojen ja yhteiskunnallisten toimijoiden välistä 
vuorovaikutusta on käsitelty aiemmassa tutkimuksessa. Erityisesti kiinnitämme huomiota 
tuotteliaan vuorovaikutuksen (productive interaction) käsitteeseen, jonka näemme tarjoavan 
– eteenpäin kehiteltynä - hyödyllisen viitekehyksen myös kaupunkitutkimuksen kentällä 
tapahtuvan vuorovaikutuksen arviointiin. Käsitteellisen tarkastelun jälkeen tarkastelemme 
vuorovaikutuksen käytäntöjä empiirisesti kahden suomalaisen kaupunkitutkimusohjelman – 
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pääkaupunkiseudun Katumetron ja Turun kaupunkitutkimusohjelman – kontekstissa, jotka 
molemmat pyrkivät edistämään erilaisin keinoin tutkimustiedon tehokkaampaa 
hyödyntämistä kaupunkien kehittämistoiminnassa. Tutkimusaineistot kerättiin ohjelmien 
arviointien yhteydessä (Ruoppila & Kalliomäki 2017; Airaksinen 2018). Molemmissa 
ohjelmissa tutkijoiden ja kaupungin edustajien välisen suoran vuorovaikutuksen nähdään 
olevan avainasemassa tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämisessä tutkimusprosessin eri 
vaiheissa, mutta tuotteliaan vuorovaikutuksen toteutuminen on sidoksissa esim. osallisten 
yhteistyökyvykkyyksiin ja tiedon leviämisen pysähtymiseen portinvartijoihin. Lisäksi myös 
kaupungin edustajien tulisi pohtia, mitä tutkimustulokset tarkoittavat kaupungin oman 
toiminnan kehittämiselle: tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämisessä 
tangoon tarvitaan kaksi.  
 
 



 51 

ASUNTO PERUSOIKEUTENA JA KAUPUNGIN HYVINVOINNIN 
EDISTÄJÄNÄ   
Puheenjohtajina Sina Rasilainen ja Saija Turunen 

Kaikilla on oikeus asua - myös Helsingissä 

Jari Karppinen 
 
Asumisen korkea hinta vaikeuttaa erityisesti pienituloisten ja haavoittuvassa 
elämäntilanteessa olevien ihmisten elämää kasvukeskuksissa. Pienituloiset - perusturvan 
varassa elävät, eläkeläiset, vammaiset matalapalkka-alojen työntekijät - joutuvat 
turvautumaan asumistuen lisäksi yhä useammin myös toimeentulotukeen vuokramenojen 
kattamiseksi. Tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Kela maksoi pelkästään asumistukia vuonna 
2018 yhteensä 2 112 milj. euroa. Yksilölle tukien yhteensovittaminen ja epävarmuus 
aiheuttaa stressiä, asunnottomuuden uhkaa ja pahimmillaan asunnottomuutta.  
Helsingissä asunnottomien palvelujärjestelmä on pahasti ruuhkautunut, tuettuun asumisen 
jonotetaan vuosia, eikä siirtyminen palveluista itsenäiseen asumiseen onnistu ilman asuntoja. 
Suomessa oli vuonna 2018 yhteensä 5 482 asunnotonta ja Helsingissä heistä oleskeli 39 %. 
Asunnottomuus keskittyy kasvukeskuksiin. Pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista on 
merkittävä haaste asunnottomuuden kitkemisessä. 
 
Asunnottomuustyö Suomessa pohjautuu vahvasti asunto ensin -periaatteeseen. 
Yksinkertaistaen kysymys on asumisen merkityksen ymmärtämisestä yksilön tarpeiden 
keskiössä. Asunto on se, minkä avulla muu elämä rakennetaan. Feantsan mukaan Suomi oli 
ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus laski vuonna 2017. Asunto ensin-periaatteen 
toteuttaminen ei kuitenkaan onnistu ilman asuntoja. 
 
Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla tarvitaan lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. 
Tämä toteutetaan esimerkiksi pitämällä ARA-tuotannon määrä tulevina vuosina vähintään 30 
%. Yksityisen omistus- ja vuokra-asuntokannan lisäämisellä ei pienituloisten ja haavoittuvassa 
elämäntilanteessa olevien ihmisten asumista ratkaista. 
 
Osa asukkaista tarvitsee asunnon lisäksi kasvokkain tapahtuvaa tukea asumisen turvaan ja 
elämän järjestämiseen. Ratkaisut tähän ovat olemassa. Esimerkiksi Helsingin kaupungin 
asumisneuvojat tekivät vuonna 2018 yli 3 000 asumista turvaavaa ja häätöjä ehkäisevää 
interventiota.  
 
Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävä saatavuus on edellytys asunnottomuuden 
kitkemiselle. Asunnottomuuden poistaminen on taloudellisesti kannattavaa, parantaa 
asumisviihtyvyyttä ja lisää turvallisuutta. Toimiva kaupunki on kaikkien kaupunki ja kaikilla on 
oikeus asua - myös Helsingissä.  
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Kohtuuhintaisen asumisen paikalliset variaatiot – miten suuret kaupungit Suomessa pyrkivät 

vaikuttamaan asumisen kohtuuhintaisuuteen?  

Elina Sutela, Jutta Juvenius ja Jarkko Rasinkangas  
 
Asumisen hinta puhututtaa Suomessa etenkin suurissa kaupungeissa. Kaupungistumisen ja 
asumisen hinnan nousun myötä asumisen hinnasta on tullut yksi kaupunkien keskeisistä 
asuntopoliittisista kysymyksistä. Monilla kaupungeilla ja kaupunkiseuduilla tavoitteena onkin 
tavalla tai toisella edistää asumisen kohtuuhintaisuutta tai hillitä asumisen kustannuksia. 
Asiayhteydestä riippuen kohtuuhintaisella asumisella voidaan viitata joko julkisesti tuettuun 
asuntokantaan tai ylipäätään kohtuullisiin asumiskustannuksiin suhteessa kotitalouden 
tuloihin.  
 
Asuntopolitiikasta on Suomessa kirjoitettu paljon valtakunnallisella tasolla. Vähemmän on 
tutkittu asuntopolitiikkaa paikallisella tasolla. Tässä tutkimuksessa olemmekin kiinnostuneita 
asuntopolitiikan paikallisesta kontekstista ja siitä, miten kaupungit toteuttavat 
asuntopolitiikkaa. Kaupungit ovat merkittäviä asuntopoliittisia toimijoita, sillä kaavoitus, 
maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus sekä valvonta ovat kaikki keskeisiä kuntien tehtäviä. 
Kunnille kuuluu myös asunto-olojen kehittäminen. Lisäksi kunnat ovat edelleen suuri julkisesti 
tuetun asuntotuotannon toimija: kunnat ja kuntayhtiöt omistavat selvästi yli puolet ARA-
asunnoista ja Helsingin kaupunki on Suomen suurin ARA-asuntojen omistaja.  
 
Tässä esityksessä tarkastelemme, millä eri keinoilla suuret kaupungit Suomessa pyrkivät 
edistämään asumisen kohtuuhintaisuutta ja millaisia eroja kaupunkien välillä havaitaan. 
Olemme myös kiinnostuneita siitä, millaisiin asuntopoliittisiin valintoihin eri 
toimenpidepatteristot paikallisella tasolla viittaavat. Rajaudumme tutkimuksessa 
tarkastelemaan Helsinkiä, Tamperetta ja Turkua. Tutkimus pohjautuu 
asiantuntijahaastatteluihin ja kaupunkien asuntopoliittisiin dokumentteihin.  
 
Esiteltävä tutkimus on osa KOHTA-tutkimushanketta, jossa tutkimme kohtuuhintaisen 
asumisen kysymyksiä Turussa, Tampereella ja Helsingissä sekä valtakunnallisesti. 
Tutkimuksessamme kysymme, millä eri tavoin kohtuuhintaista asumista voidaan määritellä ja 
mitkä ovat tällä hetkellä suurimpia haasteita sen toteutumiselle. Tutkimus on yhteistyö Turun 
ja Helsingin yliopiston välillä ja sen rahoittaa Turun kaupunkitutkimusohjelma ja Länsi-
Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö. 

Asumisneuvonnan toiminta ja tarve Helsingissä  

Anne Kinni 
 
Asumisneuvonta on asunnottomuutta ennaltaehkäisevää, rakenteellista asumissosiaalista 
työtä. Toiminta perustuu alueellisiin yhteistyörakenteisiin viranomaisten, Helsingin 
kaupungin ja muiden alueen toimijoiden kanssa sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävään 
yhteistyöhön. Asumisneuvojien interventiot liittyvät asiakkaan eri asumisongelmiin 
asunnottomuusuhkatilanteissa. Asumisneuvonnalla on muun muassa saatu Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokra-asuntojen häädöt tutkitusti vähenemään ja tämä on 
tuonut merkittävää kustannussäästöä eri toimijoille.  
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Asumisneuvonta vähentää Helsingin asunnottomuutta. Yhden häätöprosessin kustannukset 
kiinteistöyhtiöön voivat olla 5000–20 000 e. Kustannukset jäävät usein luottotappioksi, koska 
perintä voi olla hankalaa, tai se ei toteudu lainkaan. Vuonna 2018 asumisneuvonnan 
kustannussäästöt olivat liki 2 miljoonaa euroa ja asumisneuvojat estivät 3194 häätöä. 
Asumisneuvonta on kehittänyt sosiaalityötä vastaamaan erityisesti Helsingin erilaisiin 
asumiseen liittyviin ilmiöihin. Tiimissä työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja ja 
maahanmuuttajien asumista tukee asumiskummitoiminta ja asiakkailla on mahdollista saada 
palvelua myös chatin kautta.     
 
Yhteistyötä tehdään eri palvelusektoreiden kanssa, keskeisenä kela, aikuissosiaalityön 
ennalta ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki, lastensuojelu ja varhainen tuki, vanhus- ja 
vammaispalvelut. Yhteistyö koskee etenkin vuokravelkatilanteita, asunnon huonoa hoitoa, 
asumishäiriöitä sekä asunnon vaihtoja. Kaikilla asiakkailla ei ole toimeentulotukitarvetta, tai 
he eivät ole toimeentulotuki-asiakkaita.  

Asumis- ja talousneuvonta vuokravelka-asioissa 

Mea Hannila-Niemelä ja Heli Nuutinen 
 
Vuosien korjaava asunnottomuustyö on tavoitteellisesti lähtenyt muutokseen ja painopiste 
on siirtynyt ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen. Yhdeksi keskeiseksi 
työmuodoksi on noussut asumisneuvontatyö.  
 
Lahti on mukava valtakunnallisessa vuokra-asukkaiden asumis -ja talousneuvonnan 
kehittämistyössä (ASTA – hanke) ja työn painopisteenä on varhainen tuki 
vuokranmaksuongelmiin. Vaikka asukkaan arjen tilanteita aletaan purkamaan vuokranmaksu 
edellä, on selvää, että vastassa on kokonainen ihminen, kokonaisine arkielämän tilanteineen, 
joskus jopa vakavine kriiseineen. Asumiseuvontatyö pureutuu asumisen kautta esille 
nouseviin arjen haasteisiin: asumisneuvoja kuulee, ottaa etulinjassa vastaan sen mitä asukas 
kertoo ja tuntee, rauhoittelee, ei syyllistä, jäsentää asiakkaan kertomaa, pohtii ääneen 
ratkaisuja.  
 
Asumisneuvonnan puhelimeen tuli soitto nuorelta naiselta, joka kertoi hätääntyneensä 
saamastaan maksumuistutuslaskusta. Vuokravelkaa oli yllättävän paljon. Nainen vaikutti 
hätääntyneeltä ja itkuiselta, kertoessaan puolison vastuulla olevan vuokran maksun. Puoliso 
oli loukkaantunut vakavasti. (Ote ASTA- asumisneuvojan päivästä)  
 
Omista maksuvaikeuksista ja haasteista kertominen on monelle korkean kynnyksen takana. 
Vuokravelkojen syntyyn ja avun pyytämiseen liittyy usein vahvoja häpeän tunteita ja 
syyllistämisen pelkoa. Asumisneuvonta pyrkii osaltaan arkipäiväistämään vuokraveloista 
käytävää keskustelua ja tarjoamaan moninaisia väyliä yhteydenottamiseen. Joskus asukkaan 
on helpompi avata elämäntilannettaan yöllä kirjallisesti ja jäsentää näin sitä myös itse. Kun 
sitten ensimmäistä kertaa keskustellaan tilanteesta puhelimitse tai kasvotusten, ei tarvitse 
enää aloittaa kaikkea alusta.  
 
Halusin näin etukäteen kirjoittaa, koska väsyneenä joudun puhuessa etsimään liikaa sanoja ja 
jotain yleensä aina jää sanomatta. (Ote ASTA-asumisneuvojan päivästä)  
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Lahden kaupungissa asumisneuvontatyö on tavoittanut ensimmäisten kuukausien aikana 
reilu 150 asiakasta. Osa heistä on siirtynyt intensiivisemmän tuen piiriin esimerkiksi 
sosiaalityöhön. Osan kohdalla häätöprosessit on saatu keskeytettyä. Enemmistö heistä on 
tullut kuulluksi, kohdatuksi ja autetuksi asumisneuvontatyöllä. Haasteellisia ovat sellaiset 
tilanteet, joissa asiakas on saanut huolehdittua vuokraveloistaan, mutta velkaantuukin 
uudestaan. Talouskäyttäytymisen haasteet ovat usein syvällä.  
 
Palvelulle on todellinen tilaus ja tarve olemassa ja se toteuttaa osaltaan kaupungin 
perustehtävää kuntalaisten hyvinvoinnin tukijana. Taloudelliset ja ennen kaikkea inhimilliset 
vaikutukset ovat merkittävät. 

Väitöstutkimus suomalaisten nuorten pitkäaikaisasunnottomuudesta  

Jenni Mäki 
 
Lapin yliopistoon tehtävien sosiaalityön tohtoriopintojen väitöskirjan aiheena on 
suomalaisten nuorten pitkäaikaisasunnottomuus. Tutkimus kiinnittyy 
asunnottomuustutkimukseen ja yhteiskunnallista marginaalisaatiota tarkastelevien 
tutkimusten kenttiin. Väitöskirjan tavoite on tuottaa tietoa suomalaisten nuorten 
pitkäaikaisasunnottomuusilmiöstä kolmella eri tasolla ja tuottaa aineistotriangulaationa 
ilmiötä tarkasteleva kokonaisvaltainen synteesi. Tutkimusaineisto on kolmiosainen ja se 
koostuu 1) Suomessa pitkäaikaisasunnottomuutta nuorena kokeneiden jo omassa 
asunnossaan asuvien haastatteluista (yht. 12-16 kpl), 2) Suomessa asunnottomien nuorten 
parissa toimivien tahojen fokusryhmähaastatteluista (3-5 kpl) ja Y-Säätiön  
Verkostokehittäjät-hankkeen keräämästä asumispalveluiden käytöstä kertovasta 
määrällisestä aineistosta.  
 
Tutkimuskysymykset ovat: 

• Minkälaisia tarinoita nuorten pitkäaikaisasunnottomuuden taustalla on? 
• Minkälaisia ovat ne episodit, joissa pitkäaikaisasunnottomuus päättyy?  
• Minkälaisia luokitteluja nuorten asunnottomuustyötä tekevät asiantuntijat tuottavat 

nuorten pitkäaikaisasunnottomuuden taustasyistä? Entä 
pitkäaikaisasunnottomuuden päättymisen ehdoista? 

• Minkälaisina asunnottomuuspalvelujen käyttäjinä (pitkäaikaisasunnottomat) nuoret 
näyttäytyvät tilastojen valossa? 

 
Tutkimusaineistojen analyysissa tullaan käyttämään narratiivista menetelmää, 
diskurssianalyysia ja SPSS-ohjelmaa. Tutkimuksen teko käynnistyy keväällä 2019 ja 
väitöskirjan arvioitu tarkastettavaksi jättämisaika on keväällä 2021. Tutkimuksen kautta 
saavutettava tieto tukee palvelujen kehittämistä nuorten syrjäytymisen ja asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyn näkökulmista. 
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Karhunpalvelus 

Terhi Halonen 
 
Tämä esityksessä tarkastellaan yhteiskunnan verkostomaisissa rakenteissa olevia 
hallintamenetelmiä, joihin asunnottomat nuoret arjessaan törmäävät. Tutkimuksen 
pääaineisto on kerätty etnografisia menetelmiä käyttäen ja tutkimukseen on osallistunut 
seitsemän itäsuomalaista alle 25-vuotiasta nuorta. Asunnottomuus ei ole ollut heille 
vapaaehtoinen valinta vaan elämäntilanne, johon he ovat eri syistä ajautuneet. Nuorten 
aineistoa täydentää asunnottomia nuoria työssään kohtaavien yhteiskunnan 
palvelujärjestelmän ohjaaja-ammattilaisten haastattelut. Aineiston alustava analyysi on 
toteutettu etnografista merkitysanalyysiä käyttäen soveltaen dialogisen tematisoinnin 
menetelmää.  
 
Yhteiskunnallisen hallinnan tarkoituksena on ohjata yksilöitä elämään yhteiskunnallisesti 
soveliasta, hyvää elämää: kotia, koulutusta, työtä ja perhettä kohden. Mutta tavoitellessaan 
näitä ”hyvän elämän” peruspilareita asunnoton nuori törmää erilaisiin hallinnallisiin 
valtamekanismeihin, jotka sulkevat pääsyn kiinni omaan kotiin, joka on turvallisen ja tylsän 
arjen keskiössä. Näin yhteiskunta tekee nuorelle karhunpalveluksen. La Fontainen eläinsadun 
Karhu ja puutarhurin runo päättyy hyvin kuvaamaan asunnottoman nuoren ja yhteiskunnan 
välistä suhdetta "Vaikka mitä parhain oli tarkoitus, ei hyväksi ole kellekään karhunpalvelus!" 
 
Karhunpalvelus – etnografia, asunnottomuus, nuoret, valta, hallinta 
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IHMISKESKEISYYS JA ARKKITEHTUURI: MINKÄLAISTA SUOMEA 
RAKENNAMME?  
Puheenjohtajina Petra Havu, Harri Hakaste, Pilvi Nummi ja Eveliina Harsia 

Uuden ajan APOLIa – arkkitehtuuria, viherympäristöjä ja osallisuutta Jyväskylässä 

Sarita Humppi, Leena Rossi, Mervi Vallinkoski 

 

Jyväskylässä on muotoiltu uudelleen arkkitehtuuripolitiikkaa, ja lopputuloksena on nyt 
valmistumassa AVOin kaupunkiympäristöpolitiikka. Tärkeimpänä vaatimuksena uuden ajan 
APOLIlle on rakentaa sopusointua arkkitehtuurin, luonnon ja ihmisten välille. Ottamalla 
näiden kaikkien tarpeet huomioon luodaan eettistä kaupunkiympäristöä. Kyse ei ole vain siitä, 
millaista kaupunkiympäristöä suunnitellaan, vaan myös millaisin tavoin suunnittelua tehdään. 
Nämä tavat sisältävät keskeisiltä osin osallisuutta ja yhteistyötä kehittäviä toimintatapoja. 
Jyväskylästä löytyy kolmentasoisia esimerkkejä osallistumisen ja ihmiskeskeisyyden 
kytkemisestä paikalliseen arkkitehtuuripolitiikkaan.  
 
Ensinnäkin Jyväskylän politiikka yhdistää arkkitehtuurin, viherympäristöjen ja osallisuuden 
linjaukset kaupunkiympäristön suunnittelussa ja rakentamisessa. Osallisuutta ja 
vuorovaikutusta korostavat toimintatavat sisältyvät yhdeksään periaatteeseen, joita ovat 
esimerkiksi jaettu ideointi ja tieto kuuluu kaikille. Näiden pohjalta ymmärrämme, että 
kaupunkiympäristön luomiseen vaadittava tieto syntyy vuorovaikutuksen ja vastavuoroisen 
oppimisen kautta. Kaupunkisuunnittelussa on myös jalkauduttava mahdollisimman lähellä 
asukkaita esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin.  
 
Toiseksi ihmiskeskeisyys on esillä myös kaupunkiympäristön käsittelyssä. Rakennusten ja 
kaupunkiympäristön suunnittelussa lähtökohtana on oltava ihmisen näkökulma ja 
toiminnallisuus. Tämä pätee niin rakennusten suunnitteluun katutasolla, tiiviin 
kaupunkiympäristön pieniin viherratkaisuihin kuin viheralueiden saavutettavuuteen. 
Laadukkuus on viime kädessä viihtyisää, toimivaa sekä oleskeluun ja liikkumiseen 
houkuttelevaa kaupunkiympäristöä. Elämyksellisyys esimerkiksi taiteen, valaistuksen, 
näkymien ja yksityiskohtien avulla on keskeinen keino.  
 
Kolmanneksi politiikan valmistelu on pohjautunut vahvasti kokeiluihin ja toimintatapojen 
testaukseen. Valmisteluvaiheessa on esimerkiksi perustettu kaupunkisuunnittelun raati, 
kehitetty 3D-mallien hyödyntämistä, pidetty puistojen avajaisia sekä jalkauduttu niin 
sosiaaliseen mediaan kuin kävelykadulle keskustelemaan ajankohtaisista hankkeista. 
Tulevissa toimenpiteissä on kiinnitetty huomiota myös asukkaiden osallisuuteen 
kaupunkiaktivismin näkökulmasta. Tavoitteena on laatia esimerkiksi kaupunkiaktivismin 
käsikirja siitä, miten asukkaat ja yhdistykset voivat itse kehittää kaupunkiympäristöä ja miten 
kaupunki voi tukea tällaista oma-aloitteisuutta.  
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Onnellisuuden kaava: Uudenkaupungin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 

Leena Arvela-Hellén ja Sonja Stenman 

 

Uudenkaupungin uusi strategia ”Oikeenlaista kemiaa” korostaa uusikaupunkilaista 
asukasnäkökulmaa ja yhteisöllisyyttä. Strategiassa on nostettu esille vetovoimainen kaupunki 
ja imago, viihtyisä kaupunki ja avoin viestintä ja kuntalaisyhteydet. Yksi arvoista on rohkeus. 
Strategiassa on mainittu myös uudenlaisen kokeilukulttuurin luominen. Nämä tekijät ovat 
ohjanneet Apoli-työtä. Uudenkaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laadinnassa on 
lähdetty tunnustelemaan ja testaamaan erilaisia osallistumisen ja vuorovaikutuksen tapoja. 
Ohessa joitakin keinoja, joilla apoli-työtä on Uudessakaupungissa viety eteenpäin 

• Seminaari: Monialainen luennoitsijajoukko 

• Menneisyyden tulevaisuudet –ilta: Kaupungin historiaa kaupunkisuunnittelun 
teemoja käsitellen. 

• Pehmo GIS-kyselyt: Erilaiset karttapohjaiset asukaskyselyt 

• Instagram attribuuttianalyysi: #uusikaupunki tunnuksella varustetut kuvat on käyty 
yksitellen läpi, kuvauspaikat on viety karttapohjalle ja kuvat on lisäksi jaettu 
muutaman attribuutin avulla eri teemoihin. 

• Apoli-kaupunkikävelyt: Uusille asukkaille ja lukiolaisille järjestettiin kaupungin 
keskustassa kaupunkikävelyt 

• Työpajat: Erilaiset työpajat 
 

Suurimpana yksittäisenä hankkeena toteutettiin kesällä 2018 Demokatu -projekti. 
Osallistavassa projektissa kokeiltiin lukuisia tapoja tehdä yhteiskehittämistä 
kaupunkikeskustassa ja tapahtumademoja monenlaisten toimijoiden kanssa. Mukana oli 
virkamiehiä, sidosryhmien edustajia, yrityksiä, opiskelijoita, järjestöjä kuin myös neljännen 
sektorin toimijoitakin. Käytettyjä tapoja olivat mm. taktinen urbanismi, talkoot, 
yhteiskehittely, pienoismallityöskentely, 3D-esittelyt, mood board työskentely ja muut 
palvelumuotoilusta tutut menetelmät. Kaupunkitila – infotoimistossa järjestettiin erilaisia 
jatkuvia osallisuusmahdollisuuksia ja työpajoja. Hankkeessa sosiaalista mediaa hyödynnettiin 
viestinnässä ja myös ideointialustana esim. Pinterestiä hyödyntäen. Järjestimme lisäksi 
esittelykierroksia mm. päiväkotilapsille, koululaisille ja eläkeläisille. 

Changing public space: what we do and do not know 
Zieda Tamasauskaite  
 

Over the last few decades public space has been undergoing significant changes, including 
privatisation, securitisation, retailisation and thematisation. Changing public space has 
become an object of interest and concern for both the academic community and the public 
at large. Implications of various changes associated with public space have been said to be so 
considerable as to physically and socially reconstruct traditional public space and bring about 
the need to reconsider the concept itself. Despite the fact that the topicality of and interest 
in the issue have resulted in the production of broad knowledge on the topic, it still remains 
relatively unknown how various changes associated with public space affect its publicness. To 
address the knowledge gap, I have commenced research that aims to investigate changing 
publicness of public space. Understanding publicness as an opportunity given to all people to 
access and use public space for a wide range of activities, I ask what is the difference between 
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the publicness of traditional public space and new public space (or public space that has 
undergone one or some of the recent changes). The purpose of the research is to be 
accomplished by studying various public squares and shopping malls in Finland, focusing on 
how they are accessed and used. At the conference, I intend to outline the current academic 
debate on changing public space, introduce my research and overview expected outcomes. 

Asukaslähtöisyyttä ja kestävyyttä puukerrostaloliiketoiminnassa 

Noora Miilumäki, Eliisa Kylkilahti, Viktor Harvio, Minna Autio, Anne Toppinen 
 
Useiden kaupunkien kerrostalorakentamisessa kiinnitetään tällä hetkellä huomiota 
rakennusmateriaaleihin asumisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi, ja puun käytön 
lisäämisellä nähdään saavutettavan ilmastohyötyjä. Puukerrostalokohteiden osuus 
kaupunkirakentamisessa on kuitenkin pieni ja valmistuneet kohteet ovat pääasiassa 
erikoistuneiden toimijoiden aikaansaannoksia.  Urbaani puukerrostaloasuminen on siten 
monille kaupunkilaisillekin vielä vierasta, eikä asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia uusista 
puukerrostalokohteista ole tutkittu kovinkaan paljon. Rakentamisen toimialalla isojen 
toimijoiden ei olekaan perinteisesti tarvinnut huomioida asukkaiden näkemyksiä ja 
kokemuksia tarjonnan kehittämisessä juurikaan, sillä asuntotarve on kasvavissa kaupungeissa 
ollut suuri joka tapauksessa. Innovatiivisen puukerrostalorakentamisen nähdäänkin voivan 
lisätä alalla kilpailua paitsi materiaalin ilmastoystävällisyydellä, myös toimintatapojen 
asukaslähtöisyydellä. Lähdemme tutkimuksessamme liikkeelle ihmiskeskeisestä 
muotoiluajattelusta ja näemme asukkaat ensisijaisesti asuntojen käyttäjinä, joilla on 
asiantuntemusta siitä, miten asunto palvelee heidän tarpeitaan. Tutkimme, miten asukkaat 
kokevat arkkitehtuuria puukerrostaloissa, miten puukerrostalorakentamiseen voitaisiin luoda 
asukaslähtöisiä toimintatapoja ja millaisia nämä toimintatavat voisivat olla?  
Tutkimusaineistona on yhteensä seitsemän fokusryhmähaastattelua, joista kolmessa 
ryhmässä haastateltavana oli puukerrostaloasukkaita ja neljässä erilaisia toimialan 
asiantuntijoita: arkkitehtiryhmä, rakennuttajaryhmä, tutkijaryhmä ja isännöitsijäryhmä. 
Keskusteluaineiston analyysi keskittyy tunnistamaan käyttäjien tarpeita ja osallistamisen 
käytäntöjä, keinoja ja hyötyjä. Tulokset osoittavat esimerkiksi, että asukkailla on vain vähän 
mahdollisuuksia antaa asumisenaikaista palautetta suunnittelu- ja materiaaliratkaisujen 
toimivuudesta tai välittää omia asumismukavuutta lisääviä kehittämisideoitaan 
rakennuttajille ja suunnittelijoille, sillä kyselyt ja palautekanavat keskittyvät lähes pelkästään 
asuntojen teknisiin vikoihin ja puutteisiin. Monet alan toimijat puolestaan välttelevät 
asukasvuorovaikutuksen lisäämistä ja asukaslähtöisyyden pelätään lähinnä lisäävän 
rakentamisen kustannuksia. Arkkitehdit olisivat halukkaita lisäämään asukasvuorovaikutusta 
ja tekemään vaihtoehtoisiakin suunnitteluratkaisuja, kunhan ajoitus on tarkkaan harkittua – 
puukerrostalorakentamisen nopeuden nähtiin helpottavan suunnitteluvaiheessa 
huomioitavien asukastoiveiden oikea-aikaisuutta.  

Asunnot ajassa mukautuvina aihioina – suunniteltu sellaisiksi tai ei  

Sini Saarimaa 
 
Sekä rakennetun ympäristön kestävyyden että ihmisen hyvinvoinnin takia asuntojen olisi 
kyettävä tilallisesti uusiutumaan ajassa käyttäjän tarpeisiin vastaten. Asuntoarkkitehtuurin 
joustavuuden tavoittelu ei silti juuri näy tuoreissa suomalaisissa kaupunkiasumisen kohteissa. 
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Vaikka asuinrakennusten kykyä mukautua ajassa on käsitelty laajasti eri näkökulmista, ei ole 
kiinnitetty riittävästi huomiota siihen, miten asunnon mukautumispotentiaalia voidaan 
arvioida. 
 
Esityksessä esitetään systemaattinen tapa tarkastella sitä, minkälaisia asukaslähtöisen 
muutoksen mahdollisuuksia asunnot tarjoavat. Tarkastelu tuottaa rikasta tietoa siitä, mitä 
rakennuksen pitkäaikaisilta osilta vaaditaan, jotta ne tukevat asukaslähtöisiä muutoksia 
ajassa. Esitys keskittyy teoriaperusteiseen malliin, jonka ohjaamana voi visualisoida ja siten 
analysoida tilan muotoa sekä mahdollisia muodonmuutoksia. Mallin johdattama 
teoriasidonnainen laadullinen analyysi on siten morfologinen. 
 
Asuntoa tarkastellaan personoituna tilana: asukaslähtöisillä muutoksilla viitataan asukkaan 
toteuttamaan tai tilaamaan toimintaan, jossa asuntoa muokataan itselle paremmin sopivaksi. 
Tässä prosessissa asunto mukautuu ja sopeutuu – paremmin tai huonommin. Taustana toimii 
avoimen rakentamisen periaate, jossa ympäristö nähdään alati muokkautuvana hierarkkisia 
tasoja sisältävänä prosessina, jossa eri tasot uudistuvat eri toimijoiden vallassa, eri rytmeissä. 
Mallin ensimmäinen analyysiosa koskee asunnon tilan jakamista ja järjestämistä yksityisyyden 
näkökulmasta. Toinen analyysiosa koskee asuintoimintojen sijoittelua ja suhteita asunnossa. 
Kolmas analyysiosa koskee asunnon sisäosan visuaalista hahmoa. Mallin osa-alueita 
käsitellään esityksessä suomalaisten asuntokohteiden analyysien kautta. Esimerkkeinä 
nähdään eri vuosikymmeninä rakennettuja kerrostalokohteita ja niissä sijaitsevia asuntoja. 
Esitettävä malli edesauttaa asuntokannan vertailevaa ja systemaattista analyysia. Se tarjoaa 
myös pohjaa asuntojen sisätiloihin keskittyvälle laadulliselle, käyttäjän tarpeisiin ja toiveisiin 
keskittyvälle preferenssitutkimukselle. Jatkotutkimuksen odotetaan kehittävän käsitteitä ja 
suunnittelua hyödyntävää tietoa asuntosuunnittelun käyttäjälähtöiseen uudistamiseen. 

#suojelentätä #arkimaisema - Mikä on arvokasta kulttuuriympäristöä ja maisemaa? 

Tuija Mikkonen 
 
Elämme hetkessä. Kännykkäkamera tallentaa fiiliksiä ja ympäristöjä, joissa liikumme. Kuvat 
jaetaan eri kanavilla seuraajille ja ystäville tai kenelle tahansa, joita aihe kiinnostaa. Olemme 
osa laajaa ja usein epämääräistä sosiaalista verkostoa. 
 
Ympäristöministeriö halusi testata, miten sosiaalisen median kanavilla voisi valokuvien 
välityksellä käydä keskustelua ministeriön oman vakiintuneen sidosryhmärihmaston 
ulkopuolella olevien kanssa. Haimme vastausta siihen, mitkä ovat tavallisten ihmisten 
käsityksiä heille tärkeistä paikoista ja ympäristöistä? 
 
Ministeriö järjesti vuonna 2018 kaksi valokuvakampanjaa. Kesä-elokuussa toteutettiin 
#suojelentätä-valokuvakilpailu, jossa pyydettiin kuvaamaan itse kullekin tärkeitä ja läheisiä 
kulttuuriympäristöjä – paikkoja, joita itse haluaisi suojella ja säilyttää. Tavoitteena oli myös 
arkipäiväistää kulttuuriympäristön käsitettä. Oma kotikatu, koulu, työ- tai lomapaikka saattaa 
tuntua jokapäiväisyydessään niin tavalliselta, ettemme tule tiedostaneeksi siihen liittyviä 
arvoja ja merkityksiä. Näitä arjen helmiä pyrittiin kilpailulla etsimään. Tavoitteena oli saada 
erityisesti nuoret tarkkailemaan ympäristöään heille totunnaisin välinein – valokuvin 
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sosiaalisen median kanavilla. Nuorison saavuttamiseksi hankkeeseen kiinnitettiin myös kolme 
suosittua bloggaajaa. Kilpailuun liittyi omat Facebook- ja Instagram-tilit @suojelentata.  
 
Elo-lokakuussa ympäristöministeriö yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa toteutti 
toisen valokuvakampanjan aihetunnisteella #arkimaisema. Kampanja huipentui 
kuvakilpailuun, johon osallistuivat kaikki 20. lokakuuta kansainvälisenä maisemapäivänä 
aihetunnisteella jaetut kuvat. Kampanjalla haluttiin kannustaa ihmisiä huomaamaan tutun, 
arkisen maiseman arvon ja vaikutuksen päivittäiseen elämään. Samalla haluttiin laajentaa 
maiseman käsitettä perinteisestä maaseutumaisemasta mm. kaupunkiympäristöihin. 
Kampanjasivulla kehotettiin: ”Pysähdy katsomaan ja valokuvaamaan arkesi maisemia. 
Millaisia ajatuksia tai tunteita maisema sinussa herättää? Jaa kuvasi tunnisteella 
#arkimaisema.” Kampanjaan liittyi omat Facebook-, Instragram- ja Twitter-tilit 
@arkimaisema.  
 
#suojelentätä-kuvakisaan saatiin kilpailuaikana yhteensä 1150 valokuvaa. #arkimaisema-
tunnisteella jaettiin kampanja-aikana noin 1800 kuvaa, joista 300 kansainvälisenä 
maisemapäivänä jaettua kuvaa osallistui kilpailuun. Kuvakisat osoittivat, että valokuvan ja 
sosiaalisen median avulla ihmisten on helppo tarkkailla lähiympäristöään ja ottaa kantaa 
siihen, millainen ympäristö heille on tärkeää. Kuitenkin perinteisten käsitysten karistaminen, 
mihin hankkeilla myös pyrittiin, on pitkäjänteistä työtä.   
#suojelentätä 
https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/suojelentatakuvakisassa_etsitaan_arjen_k(46989)  
https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/suojelentatakuvakisan_voittokuvaksi_Suvi(47721)  
#arkimaisema 
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ylistys_arkimaisemille(47542)  
http://www.ym.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Arjen_maisemia_palkittiin_valokuvakilpai(48404)  
https://www.ymparisto.fi/maisemapaiva  

Miten arkkitehtuurista keskustellaan sosiaalisessa mediassa? 

Pilvi Nummi ja Eveliina Harsia 
 
Sosiaalinen media muokkaa ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä, joten ei ole samantekevää, 
miten somessa keskustellaan yhteiskunnallisista asioista, kuten arkkitehtuurista. Toisaalta 
sosiaalinen media tekee näkyväksi ihmisten arjen virtaa, siinä tapahtuvaa viestintää, 
kokemuksia ja näkemyksiä. Erilaisissa sosiaalisen median keskusteluryhmissä keskustelijat 
tuovat esiin näkökulmiaan, mikä saattaa ryhmän luonteesta ja dynamiikasta riippuen kärjistää 
erimielisyyksiä tai edistää yhteisen ymmärryksen ja arvopohjan muodostamista. Tästä syystä 
sosiaalinen media on kiinnostava lähde ihmiskeskeiselle arkkitehtuurin ja arkkitehtuurin 
kokemisen tutkimukselle. 
 
Julkinen keskustelu arkkitehtuurista ja sen kokemisesta vaikuttaa viime vuosina lisääntyneen. 
Esimerkiksi Facebookiin on perustettu aiheen tiimoilta keskusteluryhmiä ja Instagramista 
löytyy tuhansia arkkitehtuurikuvia Suomesta. Tämän käynnissä olevan tutkimuksen 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/suojelentatakuvakisassa_etsitaan_arjen_k(46989)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/suojelentatakuvakisassa_etsitaan_arjen_k(46989)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/suojelentatakuvakisan_voittokuvaksi_Suvi(47721)
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/suojelentatakuvakisan_voittokuvaksi_Suvi(47721)
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ylistys_arkimaisemille(47542)
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Arjen_maisemia_palkittiin_valokuvakilpai(48404)
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Arjen_maisemia_palkittiin_valokuvakilpai(48404)
https://www.ymparisto.fi/maisemapaiva
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tavoitteena on selvittää, miten arkkitehtuurista keskustellaan sosiaalisessa mediassa, kuka 
keskusteluun osallistuu ja minkälaisiin asioihin keskustelu painottuu.  
 
Tutkimusaineistona käytetään monimuotoista sosiaalisen median aineistoa, kuten 
mediaseurantatyökalun avulla julkisesta some-virrasta kerättyjä julkaisuja. Lisäksi 
analysoidaan Suomi24-keskustelupalstan arkkitehtuuriin liittyviä keskusteluja sekä 
Instagramissa julkaistuja arkkitehtuurikuvia ja havainnoidaan kahden aiheeseen liittyvän 
suomalaisen Facebook-ryhmän (Arkkitehtuurifoorumi ja Arkkitehtuurikapina) toimintaa. 
 
Aineistoa analysoidaan ympäristöpsykologian teoriataustaan pohjautuvien ympäristön 
koetun laadun ulottuvuuksien kautta, jotka esimerkiksi Marketta Kyttä on tutkimuksessaan 
jaotellut seuraavasti: ympäristön ulkoinen ilme, sosiaalinen ilmapiiri, toimintamahdollisuudet 
sekä tunnelma. Analyysissa tutkitaan, tulevatko nämä ulottuvuudet sosiaalisen median 
arkkitehtuurikeskusteluissa esiin. Johtopäätöksinä esitetään näkökulmia siihen, miten 
voitaisiin edistää monipuolista julkista keskustelua arkkitehtuurin laadusta ja sen 
kokemisesta. 
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TOIMIVAT, VIIHTYISÄT JA TURVALLISET ASUINALUEET  
Puheenjohtajina Katja Vilkama, Timo Cantell, Tarja Mäkeläinen ja Olli Poutanen 

Koetun turvallisuuden taustalla olevia tekijöitä – Havaintoja Helsingin 

turvallisuustutkimuksista 

Vesa Keskinen ja Eija Pyyhtiä 
 
Kokemus oman asuinalueen turvallisuudesta on tärkeä kaupunkikehityksen mittari, jota 
seurataan systemaattisesti kolmen vuoden välein tehtävissä Helsingin 
turvallisuustutkimuksissa. Omaa asuinaluetta koskeva arvio perustuu ensisijaisesti arkipäivän 
kokemuksiin ja havaintoihin, mutta myös lähipiiriltä kuultuun tai lehdistä luettuun. Missä 
määrin omalla asuinalueella nähty väkivalta vaikuttaa kokemukseen asuinalueen 
turvallisuudesta? Entä nähty huumeiden myynti, huumeiden käyttö tai löydetyt 
huumeruiskut? 
 
Helsingin turvallisuustutkimuksissa selvitetään väkivallan esiintymistä paikallisesti, 
peruspiiritasolla, kysymällä vastaajilta, miten usein he ovat nähneet väkivaltaa, kuten 
tappelun tai pahoinpitelyn asuinalueellaan kuluneen vuoden aikana. Väkivallan näkemistä 
voidaan tarkastella toissijaisena altistumisena väkivallalle, sillä tilanne voi olla itselle uhkaava, 
ja se ainakin muistuttaa väkivallan mahdollisuudesta omassa arkiympäristössä. Koetussa 
turvallisuudessa ja väkivallan näkemisessä on merkittäviä eroja Helsingin eri alueiden välillä, 
mitä tarkastelemme myös kaupunkitutkimuspäivien esityksessämme. 
 
Esiteltävät tulokset perustuvat vuosina 2015 ja 2018 kerättyihin kyselyaineistoihin. 
Kumpanakin tutkimuskertana vastaajia oli yli 4000.  

Kaupunkiuudistuksen lähtökohtia – kokemukset koetusta turvallisuudesta Myllypuron kartalla 

Jenni Väliniemi-Laurson ja Oskar Rönnberg 
 
Turvalliseksi koetut asuinalueet ovat asumisen keskeisiä viihtyvyystekijöitä. Siksi Helsingissä 
on jo pitkään panostettu sekä turvallisuuden tutkimiseen, että koetun turvallisuuden ja 
asuinalueiden elinvoiman parantamiseen. Viimeisimpinä toimintamalleina Helsingin alueiden 
niin fyysistä, toiminnallista kuin sosiaalista ympäristöä pyritään parantamaan 
poikkihallinnollisesti erilaisin projektein ja kaupunkiuudistukseksi kutsuttujen 
toimenpidekokonaisuuksien avulla. Uudistustarpeita on tunnistettu muiden muassa alueiden 
sosiaalisen epäjärjestyksen mittareilla, joita ovat niin koettu turvattomuus kuin epäsiisteys ja 
rauhattomuus.  
 
Tekemässämme tutkimuksessa pyrimme tunnistamaan Helsingin kaupungilla vuosina 2010-
2017 tehtyjen karttakyselyjen vastausten avulla asukkaiden havaitseman sosiaalisen 
epäjärjestyksen ja turvattomuuden kokemusten keskittymistä Myllypurossa. Vertailimme 
vastauksia kahdeksaan muuhun kaupunginosaan. Myllypuro tarjoaa mielenkiintoisen 
tutkimusnäkymän kaupunginosan laajemman uudistuksen vaikutuksista, sillä alueella on 
täydennysrakentamisen, uuden liikuntakeskuksen ja ammattikorkeakoulun sijoittumisen 
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sekä rakennusten perusparannuksen lisäksi uudistettu huonomaineisen vanhan 
ostoskeskuksen alue.  
 
Myllypurossa toteutettiin asukaskarttakysely vuoden 2012 syksyllä, juuri uuden 
ostoskeskuksen ja keskustan valmistumisen jälkeen. Siten kyselystä välittyy jo asukkaiden 
kokemuksia uusiutuvasta Myllypurosta. Selvitimme, näkyvätkö kehittämistoimien 
vaikutukset asukkaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden kokemuksissa alueella ja erityisesti 
uudistetun kaupunginosakeskuksen ympäristössä. 

Pienten lasten äitien arkiset kohtaamiset monikulttuurisilla asuinalueilla Helsingissä  

Eerika Finell & Paula Paajanen  
 
Puheenvuorossamme esittelemme viime kesänä käynnistynyttä MAMANET-hanketta. Äidiksi 
tuleminen on naiselle suuri haaste. Tässä erityisessä elämänvaiheessa naisten tarve läheisten 
tukeen ja asuinalueen palveluihin korostuu. Lasten syntymän myötä äidit viettävät enemmän 
aikaa asuinalueellaan, jolloin syntyy erinomainen mahdollisuus samalla asuinalueella asuvien 
äitien keskinäisten kontaktien muodostumiselle. Äitien kesken muodostuvilla positiivisilla 
kontakteilla ja niistä muodostuvilla äitiverkostoilla voi puolestaan olla kauaskantoisia 
vaikutuksia perheiden ja sitä kautta koko yhteisön hyvinvointiin ja koheesioon.  
 
MAMANET on sosiaalipsykologiaa ja sosiaalipolitiikkaa yhdistävä monimenetelmällinen 
hanke, jossa tutkitaan pienten lasten äitien keskinäisiä suhteita Helsingin monikulttuurisissa 
lähiöissä. Hanke tarjoaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti uutta tietoa pienten lasten 
äitien keskinäisten suhteiden laadusta ja määrästä. Hankkeessa toteutetaan sekä 
lähiöetnografia että laaja kysely. Syksyllä 2018 on aloitettu etnografisen ja 
haastatteluaineiston keruu kahdessa monikulttuurisessa lähiössä Helsingissä. 
Havainnointipaikkoina ovat lastaan kotona hoitavien äitien arkiset ympäristöt, kuten 
leikkipuistot, perhekahvilat ja perhekerhot. Havainnoinnin lisäksi toteutetaan 
pitkittäishaastattelut 23:lle äidille. Aineistonkeruu jatkuu vuoden 2019 loppuun. 
Puheenvuorossa esitelemme alustavia havaintoja ja pohdimme, mitkä tekijät toisaalta 
edistävät ja toisaalta estävät arkisten kohtaamisten syntymistä pienten lasten äitien välille 
monikulttuurisilla asuinalueilla. Hanke toteutetaan yhteistyönä Tampereen ja Nottingham 
Trent yliopistojen välillä. Hanketta rahoittaa Koneen rahasto, Kulttuurirahasto ja Helsingin 
kaupunki.  

Rakennettu ympäristö, sosiaaliset suhteet ja koettu kansalaisuus uudelleenasutusalueella 

Ahmedabadissa, Intiassa 

Jelena Salmi 
 
Länsi-intialaisessa Ahmedabadin kaupungissa on 2000-luvun alusta lähtien toimeenpantu 
lukuisia kehitysprojekteja, joilla pyritään houkuttelemaan ulkomaisia sijoituksia sekä 
kohentamaan kaupungin imagoa turistien ja kaupunkilaisten silmissä. Kaupunkiuudistuksen 
osana keskusta-alueen slummeissa asunut köyhä väestö pakkosiirrettiin laitakaupungille 
rakennetuille kerrostaloalueille hygienian, puhtauden ja kansallisen kehityksen nimissä 
vuosina 2005–2012. Asukkaiden on maksettava uudelleenasutusasunnoista noin 1000 euroa 
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osamaksuina kymmenen vuoden aikana ja osallistuttava kollektiivisesti 
uudelleenasutusalueiden infrastruktuurin ylläpitoon.  
 
Tämä esitys tarkastelee Sadbhavna Nagar ("Hyväntoivon kaupunki") -nimisen 
uudelleenasutusalueen asukkaiden elettyjä kokemuksia uudesta elinympäristöstään. Esitys 
perustuu 10 kuukauden mittaiseen etnografiseen kenttätyöhön Ahmedabadissa vuosina 
2015–2016. Esitys osoittaa, kuinka uudelleenasutuksen toteutus, rakennetun ympäristön 
suunnittelu ja yleisten tilojen käytön säätely ovat yhteydessä sosiaalisiin ja taloudellisiin 
ongelmiin, turvattomuuteen ja väkivaltaan, sekä asukkaiden haluttomuuteen investoida 
infrastruktuuriin ja maksaa asunnoistaan. Sadbhavna Nagarin asukkaat kokivat tulleensa 
valtion, erityisesti Intian pääministeri Narendra Modin pettämiksi "kolmannen luokan 
kansalaisiksi". Ne, joilla oli siihen varaa, olivat muuttaneet pois asuinalueelta tai 
jälleenmyyneet tai vuokranneet asuntonsa laittomasti.  
 
Antropologiseen väitöstutkimukseen perustuva esitykseni ehdottaa konkreettisia keinoja 
alueen sosiaalisen elämän sekä asukkaiden turvallisuudentunteen ja yhteiskunnallisen 
osallisuuden kokemuksen parantamiseksi. Väitän, että olennaisessa osassa ovat moskeijat ja 
temppelit, talokohtaiset asukasyhdistykset sekä rakennetun ympäristön kehittäminen 
asukkaiden moninaiset elinkeinot huomioon ottaen.   

Miten suunnitella hyvinvointia edistävää rakennettua ympäristöä?  

Olli Poutanen, Marketta Kyttä ja Aija Staffans 
 
Lähiympäristö vaikuttaa arjen valintoihin. Laadukkaan ja viihtyisän elinympäristön on todettu 
olevan kytköksissä asukkaiden hyvinvointiin lukuisin eri tavoin. Hyvinvoiva kuntalainen ja 
turvallinen, sujuva arki ovat useimpien kuntien strategioiden keskiössä. Mutta miten 
elinympäristö huomioidaan kuntien hyvinvointijohtamisessa?  
 
Tätä tutkittiin Tampereen kaupunkiseudulla (8 kuntaa) ja Porissa osana HYMY-hanketta 
kesällä 2018. Selvityksen aineistona olivat case-kuntien:  

• monialaisissa hyvinvointiryhmissä laadittavat lakisääteiset laajat 
hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat (9 kpl)  

• eri toimialojen johtavien viranhaltijoiden tutkimushaastattelut (17 kpl)  
• kysely hyvinvointikoordinaattoreille ja -työryhmän jäsenille  
• valtakunnallisen Sparrausryhmän työskentely ja workshop 31.8.2018.  

Elinympäristö oli useissa hyvinvointikertomuksissa nostettu keskeiseksi teemaksi ja 
haastatellut viranhaltijat kokivat oman alansa hyvinvointia edistävänä. Tästä huolimatta 
hallinnonalojen välinen yhteistyö näyttäytyi ontuvana ja erityisesti teknisen sektorin 
edustajat eivät aina kokeneet hyvinvointiryhmän työtä omakseen. Elinympäristöä kuvaavien 
indikaattorien käyttö oli vähäistä eikä saatavilla oleva tietopohja vastannut laajan 
hyvinvointikäsityksen mukaiseen tietotarpeeseen. Haastateltavat tunnistivat elinympäristöä 
kuvaavien mittareiden puutteen sekä tarpeen systemaattisemmalle kokemustiedon keruulle. 
Seudullinen työskentely oli erityisen haastavaa, koska kunnilla ei ollut samaa resurssipohjaa 
ja käsitys hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman strategisuudesta vaihteli.  
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Selvityksen tulokset herättivätkin jatkokysymyksiä: Miten hyvinvointiympäristön 
parantaminen ja kunnallisen suunnittelun rajat ylitetään seututasolla ja sektorien välisenä 
vuoropuheluna? Pohjaako suunnittelu riittävän vahvaan tietopohjaan ja tiedonvaihtoon? 
Huomioidaanko kuntalaisen näkemystä osana suunnittelua?  
 
Työ jatkuu HYMY-verkostohankkeena 2019–2021 Tampereen kaupunkiseudun, Jyväskylän, 
Kuopion ja Lahden kaupunkien yhteishankkeena. Tässä osiossa järjestettiin 
hyvinvointiympäristön mittaamiseen liittyvä ohjaustyöpaja 5.2.2019 kohdeseuduille ja MAL-
verkoston ohjausryhmälle.  
 
Tarjoamme KTP 2019 tutkijoille ja asiantuntijoille ja opiskelijoille mahdollisuutta keskustella 
rakennetun ympäristön hyvinvointivaikutuksista ja siitä, miten kunta- ja seutusuunnittelulla 
haasteeseen voidaan vaikuttaa. Työ on osa kaupunkiseutujen kestävämpää kehittämistä 
käsittelevää Strategisen tutkimuksen BEMINE-hanketta 2016–2019 (MALPE-koordinaatiosta 
integroivaan visiointiin).  

Virtuaalisen turvallisuuskävelymenetelmän esittely 

Kaisu Sahamies ja Kati-Jasmin Kosonen  
 
Suunnittelulla voidaan parantaa rakennetun ympäristön tosiasiallista ja koettua 
turvallisuutta, ehkäistä väkivaltaa ja muita rikoksia sekä asuinalueilla että julkisissa ja 
puolijulkisissa kaupunkitiloissa. Valtioneuvoston rahoittaman Lähiympäristö 2.0 –hankkeen 
tavoitteena oli esittää suosituksia suunnittelun ja ohjauksen kehittämiseen, lähiympäristöjen 
koetun turvallisuuden parantamiseksi. Osana hanketta kokeiltiin virtuaaliympäristöä 
turvallisuuskävelyn järjestämisessä ja arvioitiin menetelmää turvallisuussuunnitteluun 
osallistumisen välineenä. Tietääksemme virtuaalisia turvallisuuskävelyjä on aikaisemmin 
toteutettu rakennushankkeiden osana, mutta ei aluetasolla. 
 
Turvallisuuskävely voidaan nähdä johdannaisena 1980-luvula Pohjoismaissa kehitetystä 
gåtur-menetelmästä, jota käytetään asuinalueiden laadun arvioinnissa. Turvallisuuskävelyn 
tavoitteena on jakaa tietoa asukkaiden ja viranomaistahojen välillä kohdealueella 
järjestettävän kävelyn ja keskustelutilaisuuden avulla. Kävelyllä kuullaan mahdollisimman 
laaja-alaisesti erilaisia ihmisryhmiä, kartoitetaan heidän turvallisuuden kokemuksiaan ja 
dokumentoidaan konkreettisia kehittämisehdotuksia alueen parantamiseksi. Myöhemmin 
toteutetaan seurantakävely, jolla todetaan tehdyt korjaustoimenpiteet ja niiden vaikutus. 
Kävely toteutetaan etukäteen määriteltyä reittiä. Yleensä turvallisuuskävelyillä kerätään 
kommentteja erityisistä reitin varrelta valituista pysähdyspaikoista ja niiden lähiympäristöstä. 
Kävelyn päätteeksi kävelyn suorittanut ryhmä tai ryhmät kokoontuvat sisätilaan, jossa 
lomakkeiden avulla kerätään tietoa osallistujien turvallisuuden kokemuksista yleisellä tasolla. 
Tutkimustapaukseksi valikoitui Myyrmäen aluekeskuksen täydennysrakennushanke 
Vantaalla. Kohde sijaitsee Kehäradan varressa, Myyrmannin ja Myyrinpuhoksen 
kauppakeskusten tuntumassa. Hankkeessa joukkoliikenteen solmukohtaan, aseman 
yhteyteen, suunnitellaan uusia asumisen ja kaupan palveluja. 
 
Turvallisuuskävelyn reitin määrittelyssä tausta-aineistona hyödynnettiin Myyrmäki-kyselyä, 
Myyrmäen julkisen ulkotilan yleissuunnitelmaa ja Myyrmäen kaavarungon osallistumis- ja 
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arviointisuunnitelmaa. Virtuaaliympäristönä toimi Aalto-yliopiston Otaniemessä sijaitseva 3D 
CAVE –virtuaalitila ja Myyrmäen keskustan julkisen ulkotilan suunnittelussa käytetty 
virtuaalimalli. Työpajan osallistujat olivat turvallisuusalan asiantuntijoita. 
 
Aineiston analyysissa luokittelimme turvallisuuskävelyn aikana dokumentoituja kommentteja 
Lähiympäristö 2.0 -hankkeessa tunnistettujen turvallisen ympäristön 
suunnitteluperiaatteiden alle. Testityöpajassa kerätyn laadullisen aineiston analyysin 
tuloksena muodostimme suuntaa-antavan arvion siitä, missä määrin virtuaaliympäristö tukee 
Lähiympäristö 2.0 –hankkeessa tunnistettujen suunnitteluperiaatteiden arviointia ja 
turvallisuussuunnitteluun osallistumista. 

Arjen varjot ja elvyttävä valo 

Heli Nikunen   
 
Kaupungin viheralueet ovat tärkeitä elpymisen ja stressin säätelyn paikkoja lähialueiden 
asukkaille. Usein ulkoiluun ja virkistäytymiseen käytettävissä oleva aika rajoittuu kuitenkin 
pimeään ilta-aikaan. Tällöin ulkovalaistuksella voi olla merkittävä vaikutus elpymisprosessiin.  
Tutkimukseni käsittelevät ulkovalaistuksen elvyttävyyspotentiaalia tarkkaavuuden elpymisen 
teorian tarjoamassa viitekehyksessä sekä valaistuksen vaikutusta turvallisuuden tunteeseen 
ja miellyttävyyteen. Näillä tekijöillä voi olla merkittävä vaikutus ulkotilojen käyttöön pimeän 
aikaan ja tyytyväisyyteen omaan asuinalueeseen. Tavoitteena on ollut selvittää, voidaanko 
ulkovalaistuksen kohdistamisella eri näkymäsisältöihin vaikuttaa ympäristön 
elvyttävyyspotentiaaliin. 
 
Tutkimusmenetelmät perustuivat subjektiivisiin arviointeihin simuloiduista ympäristöistä ja 
kenttäympäristöistä. Tutkimusten tulokset antavat näyttöä siitä, että elvyttävyyspotentiaalia 
voi lisätä valon kohdistuminen miellyttäviin näkymäsisältöihin, kuten viherympäristöön, ja 
valon väriominaisuuksien kokeminen miellyttävinä. Elvyttävyyspotentiaalia voi puolestaan 
heikentää häikäisyn tunne, liian kirkkaaksi tai hämäräksi koettu valaistus ja valon 
kohdistaminen epämiellyttäviin näkymäsisältöihin, kuten parkkipaikkoihin. Turvallisuuden 
tunnetta ja viihtyisyyttä voi parhaiten edistää kohdistamalla valoa miellyttäviin 
näkymäsisältöihin ja käyttämällä miellyttäväksi koettua valon väriä.  Valon määrä oli 
merkittävä turvallisuuden tunteeseen ja miellyttävyyteen vaikuttava tekijä, mikäli 
valaistustaso oli erittäin alhainen tai epämiellyttävän suuri. Tulokset antavat viitteitä laatuun 
perustuvasta tavasta vaikuttaa elvyttävyyspotentiaaliin, viihtyisyyteen ja pelkoon.  
Ulkovalaistuksen tutkimuksessa lähtökohtana on usein ollut vieraassa ympäristössä liikkuva 
pelokas ihminen, joka suorittaa kasvojen tunnistuksen näkötehtävää. Ihmisille tutun 
arkiympäristön valaistustarpeet voivat kuitenkin huomattavasti poiketa tästä roolituksesta. 
Kodin lähiympäristö voi iltaisinkin olla mielihyvän, rentoutumisen ja leikin paikka. 
Valaistuksen tulisi tukea myös näitä tarpeita.  

Moniaististen kokemusten tutkimus apuvälineenä viihtyisän kaupungin kehityksessä 

Laura Forsman ja Terhi Pohjanheimo 
 
Ihmiset kokevat maailman aistiensa välityksellä. Kokemukset rakentuvat ihmismieleen 
toisiinsa kytkeytyvinä aistimuksina ja niihin liittyvinä ajatuksina, mielikuvina ja tunnetiloina, 
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jotka jäsentyvät merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi (1). Useilla aloilla suunnittelu on 
viimeisten vuosikymmenten aikana muuttunut tuotekeskeisestä käyttäjäkeskeiseksi, jota on 
edesauttanut tutkimuksen painopisteen siirtyminen yhä syvemmälle ihmisten kokemusten 
olemukseen (2). Tämän kehityksen myötä aistimukset ja aistinvarainen havaitseminen 
nousevat yhdeksi keskeiseksi tekijäksi ihmiskokemusten ymmärtämisessä ja suunnittelussa.  
Lähestymistavalle on kysyntää myös kaupunkiympäristöjen suunnittelussa ja rakentamisessa, 
joiden viher- ja vesistöalueilla on suuri merkitys asukkaiden hyvinvoinnin kokemisessa (2,3). 
Tiettyjen teorioiden mukaan juuri nämä ympäristöt tarjoavat ihmisen aisteille sopivasti 
rikkaita, muttei kuitenkaan liian kompleksisia aistiärsykkeitä (2,4). 
 
Turun yliopiston yksikkö Aistila toteutti aistilähtöisen ”Miltä merellinen Turku tuntuu? –
tutkimuksen” Turun kaupungin ja Visit Finlandin yhteisenä toimeksiantona. Aistila kehitti 
aihetta varten uudenlaisen aistitutkimuksen sovelluksen. Tutkimus selvitti minkälaisten 
aistimusten (näkö-, kuulo-, haju-, maku- ja tunto) yhteisvaikutuksesta merkitykselliset 
kokemukset merellisestä Turusta syntyvät asukkaille ja matkailijoille ja minkälaisia tunnetiloja 
ne kokijoille tuottavat. Lisäksi kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä tekijöistä, joilla 
merellisyyden kokemusta ja siihen liittyvää viihtyvyyttä Turussa voisi parantaa. Näitä olivat 
mm. näkymä merelle, liikkumiseen sopivia reittejä luonnon rannoilla, nykyistä 
saavutettavampi saaristomatkailu ja moderni meriuimala Aurajoella. 
 
Tutkimukseen osallistui yli 1000 asukasta ja lähes 900 ulkomaista matkailijaa. Tuloksena 
identifioitiin viisi merkittävintä merellisen Turun ydinkokemusta: Ruissalo, Turun saaristo, 
Aurajoen ranta, kallioranta ja hiekkaranta. Nämä kokemukset dokumentoitiin moniaistisina 
resepteinä, jotka havainnollistavat sitä, minkälaiset aistimukset ovat merkityksellisten 
kokemusten rakennuspalikoita ja minkälaisia positiivisia tunnekokemuksia ne aikaansaavat. 
Tutkimustulokset ja moniaistiset kokemusreseptit tarjoavat kaupunkisuunnitteluun 
uudenlaisen asukasnäkökulman. Niiden avulla ihmiskeskeiseen suunnitteluun saadaan 
mukaan aiempaa tarkempi, aistihavaintojen kokemustaso. Merellisen Turun ja siihen liittyvän 
viihtyvyyden suunnittelua voidaan jatkossa tehdä konkreettisiin aistimuksiin asti ajateltuna.  
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TIIVISTYVÄ JA TIHENEVÄ – MUUTTUVAN KAUPUNGIN KERROTTU 
JA ELETTY ARKI  
Puheenjohtajina Helena Lonkila, Hannele Kuitunen ja Hanna Tyvelä 

Arkielämää muuttuvan kaupungin keskellä: Kaupunkiasuminen 1970-luvun arkirealistisen 

työläiskirjallisuuden kuvaamana 

Jussi Lahtinen 
 
1970-lukua voidaan pitää perinteisen työläiskirjallisuuden viimeisenä kukoistuskautena 
Suomessa. Tällöin kymmenet realistikirjailijat kirjoittivat proosateoksia, joissa tavoitteena oli 
kuvata ”tavallisen” palkansaajan arkielämää sodanjälkeisessä yhteiskunnassa. Näissä 
teoksissa juonikuviot pyörivät tyypillisesti työväenluokkaisen työ- ja perhearjen, 
yhteiskunnallisten epäkohtien ja henkilökohtaisten kriisien ympärillä.  
 
Syksyllä 2017 aloittamassani väitöskirjaprojektissa olen lähtenyt tarkastelemaan 1970-luvun 
arkirealistisen työläiskirjallisuuden tuottamaa kuvaa hyvinvointivaltiokehityksestä. Keskiössä 
tutkimuksessa on työväenluokkaisen yksilön ja modernisaation suhde. Tähän tematiikkaan 
liittyy myös vahvasti modernisoituvan kaupunkiasumisen merkityksellistäminen työväestön 
arjen viitekehyksestä. Tutkimusprosessin aikana olen käynyt läpi noin 50 omaan aikaansa tai 
lähimenneisyyteen (1950-70-luvuille) sijoittuvaa arkirealistiseksi työläiskirjallisuudeksi 
kategorisoitavaa teosta, joissa kaupunkiasuminen merkityksellistetään tavalla tai toisella.  
Kaupunkitutkimuksen päiville tarjoamassani esitelmässä keskeinen tavoite on antaa 
yleisesitys siitä kuvastosta, jota 1970-luvun työläiskirjallisuus tuottaa modernisoituvasta 
kaupunkiasumisesta. Yhteiskuntakriittistä perusluonnetta mukaillen työläiskirjallisuudessa 
nostetaan esiin niitä haasteita, joita muuttuva asumisympäristö tuottaa, mutta samalla myös 
kehityksen positiiviset puolet tulevat työläisnarratiiveissa esille. Teoksissa kuvauskohteina 
ovat muun muassa modernisaation ja traditionaalisen kaupunkiasumisen ristipaineessa 
elävien vanhojen puutalokorttelien asukkaat, asuntovelallisuuden luoma ahdistuksen 
ilmapiiri keskiluokkaistuvan työväestön piirissä, lähiöasuminen modernina elämäntapana 
sekä maalta muuttajien kokemukset kaupunkiasumisesta, joissa modernisaatio ei liity 
ensisijaisesti muuttuvaan kaupunkikuvaan, vaan kaupunkiasumiseen ylipäätään. Kaiken 
kaikkiaan kymmenet kaunokirjalliset työläiskuvaukset tulkitsevat valtavan laaja-alaisesti 
kaupunkiasumiseen liittyviä ilmiöitä.  
 
Kaunokirjallisuus on kokemusten tulkitsijana ristiriitainen lähdemateriaali. Voi kuitenkin 
olettaa, että aikalaiskeskustelijoina ja lähimenneisyyden sosiaalihistorian tulkitsijoina 
realistikirjailijat ovat onnistuneet nostamaan niitä ilmiöitä teoksissaan esille, jotka ovat olleet 
aikanaan kansakunnan kaapin päällä. Parhaimmillaan realistinen kaunokirjallisuus avaa uusia 
näkökulmia yhteiskunnallisten ilmiöiden (mm. modernisoituvan kaupunkiasumisen ja 
työväenluokkaisen arkielämän) välille ja tätä kautta laajentaa sosiaalihistoriallista kuvastoa.  
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Muistoista rakennettu kaupunki 

Hannele Kuitunen 
 
Tässä esityksessä rakennan kuvaa 1960- ja 1970-lukujen kaupunkiuudistuksesta, 
kaupunkikeskustojen kupeessa sijainneiden asuinalueiden uudelleen rakentamisesta eli niin 
sanotusta saneerauksesta - asukkaiden kertomana. Esitykseni perustuu haastatteluihin, joita 
tein syksyllä 2018 Tampereen Amurin kaupunginosan entisten ja nykyisten asukkaiden 
keskuudessa. Tämä haastatteluaineisto tulee olemaan suuri osa suomalaista 
kaupunkisaneerausta käsittelevän väitöskirjani aineistoa. Selvitän asukkaiden kertomuksiin, 
muistoihin ja muistitietohistoriaan nojautuen millainen oli kotiympäristö ja arki keskellä 
täydellisesti muuttuvaa kaupunkia. Asukkaat kertovat tapahtumista siten kuin he ne 
muistavat, mutta samalla nostavat esiin tärkeinä pitämiään, muistamisen arvoisia asioita. 
Merkitykset syntyvät tutkijan käsissä, konstruktioiksi ja kuviksi muutoksesta. 
 
Pohdin, millaisia teemoja asukkaiden muistoista nousee esille ja millaisia merkityksiä niissä 
voi nähdä; niin yksilön kuin laajemmin koko yhteisön kohtaaman muutoksen näkökulmasta. 
Nostan esille myös muistitiedon ja nk. virallisen tiedon suhteen.  Millaisia yhtäläisyyksiä tai 
eroavaisuuksia muutosta koskevien muistojen ja esimerkiksi virallisen kaupunkisuunnittelun 
tavoitteiden välillä on nähtävissä? Kaupunkiuudistuksen tarkoituksena oli luoda parempaa 
asumista kaupunkilaisille. Kävikö näin – miten asukkaat sen muistavat? 

Puurakennukset ja purkava täydennysrakentaminen 

Iida Kalakoski 
 
Kasvavien kaupunkien ytimissä ja liepeillä erilaisia erityisten käyttötarkoitusten alueita, kuten 
satamia, ratapihoja ja teollisuusalueita valjastetaan uusiin käyttötarkoituksiin. Monet näistä 
alueista on tunnistettu kaupungin identiteetin kannalta merkittäviksi. Käyttötarkoituksen 
muutoksiin ja täydennysrakentamiseen liittyy usein purkutoimintaa, joka täytyy sovittaa 
mahdollisiin suojelutavoitteisiin. Millaista on täydennysrakentamiseen liittyvä purkava 
täydennysrakentaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkailla muutosalueilla ja miten sitä 
argumentoidaan.  
 
Esitelmäni liittyy puurakennusperintöä käsittelevään väitöskirjaani ja sitä varten tekeillä 
olevaan artikkeliin, jossa tarkastelen erityisesti puisen rakennusperinnön asemaa kaupunkien 
muutosalueilla. Tarkastelemillani alueilla puurakentaminen on usein mittakaavaltaan ja 
käyttötarkoituksiltaan alisteista aluetta hallitseville tiili- tai betonirakennuksille. Näyttää 
myös, että purkutoiminta kohdistuu erityisesti puisiin rakennuksiin.  
 
Tutkin artikkelissani myös kompensaation käsitettä ja sitä, millä perusteilla ”uhrattavaksi” 
päätyvät rakennukset valikoituvat. Pohdin, millaisia merkityksiä purettavien rakennusten 
mukana menetetään ja millaiseksi muodostuu säilyvän ja täydentävän rakennuskannan 
muodostama uusi kokonaisuus. 
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”Vain metro ja kauppakeskusko lapsillemme?” 

Helena Teräväinen 
 
Tapiola on ollut tunnettu suomalaisena modernismin kaupunki-ihanteena yli puoli vuosisataa. 
Otto-Iivari Meurmanin4 ajatusten mukaisesti puistomaiset asuinalueet levisivät ympäristöön 
ja aikakauden nimekkäät arkkitehdit olivat suunnittelijoina. 80-luvulla keskustaan 
rakennettiin lisää kerrostaloja ja liiketiloja, joiden julkisivut alkoivat näyttää rappeutuneilta ja 
lisärakentamista odottavilta jo vuosituhannen vaiheessa. Mutta vasta Länsimetro ryöpsäytti 
kunnolla uudisrakentamisen liikkeelle.  
 
Kaupunkisuunnittelijana ymmärrän metron merkityksen Espoon kaupungistumiselle: 
Metroasemat ovat liikenteen ja ihmisvirtojen solmuja ja sellaisina luonnollisesti ns. korkean 
rakentamisen kohteita. Suhtautumiseni Tapiolaan on kuitenkin toinen, koska asukkaana olen 
pian kymmenen vuotta joutunut kulkemaan läpi purku- ja rakennustyömaiden. Arkinen 
liikkuminen on ollut varovaista erilaisten kaivantojen ja kasojen kiertämistä eikä 
lähiympäristössä ole ollut enää mitään esteettisesti elähdyttävää. 
 
Tapiolan rakentamista ja purkamista voi esitellä nopeasti ilma- ja viistokuvilla vuodesta 1950 
aivan viime aikoihin asti. Tutkija on mahdollista käyttää ja tulkita myös omaa ja arkista 
lähiympäristöäni. Olen satunnaisesti valokuvannut työmatkallani Tapiolasta Otaniemeen 
vuodesta 2008.  
 
Julkisivuiltaan rapautuneen 70-8o-luvun vaihteen ympäristön katoaminen ei sinänsä ole 
huolestuttanut mutta nyt kadottamisuhkan alla ovat ns. alkuperäiset ikoniset kohteet kuten 
Uimahalli ja Heikintori. Tapiola on hyvin laajana mukana valtakunnallisesti arvokkaiden 
rakennetun kulttuuriympäristökohteiden listauksessa, jonka valtioneuvosto on vahvistanut 
2009, mutta asemakaavaprosessissa kunta tarkemmin päättää, miten kaupunki elää 
eteenpäin.     

Höntsän tilallisuus: esioletuksia ja -havaintoja urbaanista pelailusta   

Timo Kopomaa 
 
Kisailu ja pelaaminen kaveripiirissä on määritelty lajinomaiseksi leikkimiseksi (pick-up team 
game) tai verkkaiseksi pelailuksi (deliberate play). Pelailu motivoi liikuntaan ja tuottaa 
nautintoa. Siihen sisältyy ajatus hauskanpidosta ja leikistä. Omaehtoisesti harrastetut 
puulaakiottelut ja muut leikkimieliset joukkuepelit voidaan jäsentää käsitekenttänä, jossa 
ylätermeinä ovat kisailu, pelailu ja höntsäily. Höntsässä omatoimiporukka harjoittaa ei-
urheilullista liikuntaa. Se muodostaa tilan harrastetaiteilulle ja vapaalle kansalaistoiminnalle. 
Pelaajat kohtaavat toisensa tasavertaisina yksilöinä. Kysymyksessä on Do-It-Together -
käytäntö (DIT), tehdään kimpassa.  
 
Vapaa-ajan alueet on perinteisesti suunniteltu asuinalueiden sisään tai niiden äärelle. 
Erilaisille aktiivikäytöille ja organisoidulle liikunnalle on kaavoituksessa varattu omat 
alueensa. Höntsälajit eivät ole ensimmäisenä kolonisoimassa sijaintiympäristöään itsensä 
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näköisiksi. Vapaissa joukkuepeleissä kaupunkipuiston kulma, oma salivuoro tai jääkenttä ovat 
joustavasti käyttöön saatettuja tiloja. 
 
Etenkin 1950- ja 1960-lukujen on todettu olleen luovien pihapelien kulta-aikaa. 
Huippupelaajien muistelut kertovat yhdessä tekemisen riemusta ja asumisen 
yhteisöllisyydestä. Merkittävää on ollut vanhempien ja etenkin isien rooli kotikenttien 
rakentamisessa ja kunnostamisessa. Innostus pelaamiseen on säilynyt helpommin, kun ei ole 
tarvinnut siirtyä etäälle kodista. Tossulätkä, pihafutis ja koripallon heittely ynnä muut 
pienpelit ja kisat mukailevat varsinaisia urheilulajeja. Ne simuloivat lajinmukaista harjoittelua. 
Pienillä porukoilla pelailtaessa syntyy toistoja.  
 
Tiivistyvässä kaupungissa kiekkoa ja kaukalopalloa on voitu pelata pienemmässä tilassa kuin 
jääpalloa. Kaukalot oli helppo valaista, joten otteluita voitiin käydä arki-iltoina työpäivän 
jälkeenkin. Kaukalon laidat lisäsivät pelin tempoa. Lätkäpelit jättivät kentillä jäätilaa myös 
luistelijoille. Katukoriksella puolestaan on futsalin tapaan erinomaiset mahdollisuudet 
kasvattaa suosiotaan tiiviissä urbaanissa ympäristössä, esimerkiksi koulujen ahtailla pihoilla. 
Pihapiirit ja katukuva paljastavat niin paikallisen kuin kansallisenkin liikunta- ja 
kaupunkikulttuurin tilan. Höntsäpelejä havainnoiden saattaa tunnistaa eletyn kaupungin.  

Paikallisylpeyden aiheista ongelmajätteeksi? Kuntien julkinen rakentaminen, maisemakuvasto 

ja rakennussuojelu. 

Maunu Häyrynen ja Hannu Linkola 
 
Modernin esittäminen on kansallisissa maisemakuvastoissa jännitteistä. Suomessa erityinen 
jännite on muodostunut luontoisänmaallisuuden ja siihen läheisesti kytkeytyvän 
maaseutunostalgian sekä modernin koneellistumisen, rakentamisen ja kaupungistumisen 
välille. Vastakkainasettelu on korostunut yhteiskunnallisissa murrosvaiheissa, jolloin 
ympäristön muutos on korostanut kahtiajakoa perinteisten identiteettien ja 
tulevaisuussuuntautumisen välillä. Moderni julkinen rakentaminen on näkynyt 
maisemakuvastossa sekä instituutiorakennusten että infrastruktuurihankkeiden muodossa 
1800-luvulta lähtien ja se on asettunut osaksi valtion tila- ja kansalaissuhteiden kuvaamista. 
Luonto- ja historiateemojen hallitseman topeliaanisen narratiivin rinnalle moderni asettui 
viimeistään 1930-luvulla, jolloin kuvastoihin ilmestyivät silloisen rakentamisen mittakaavassa 
monumentaaliset keuhkotautiparantolat ja muut valtion sairaalat sekä sillat ja 
urheilurakentaminen.  
 
Aluksi mittasuhteiltaan vaatimaton kunnallinen rakentaminen alkoi viimeistään 1950–1960-
luvuilla laajeta suuriin rakennushankkeisiin, kuten koulu- ja terveyskeskuksiin, sairaaloihin 
sekä kasvavan kunnallishallinnon edellyttämiin kunnantaloihin, joista osa näkyi myös 
”suuressa” valtakunnallisessa maisemakuvastossa. Kunnallisia infrastruktuurihankkeita 
edustivat puolestaan vesitornit, joita taajamien kasvu pystytti perinteisten 
kaupunkikeskustojen ulkopuolellekin. Kansallisessa maisemakuvastossa erottuu jakolinja 
valtion ja kuntien rakentamisen välillä. Jälkimmäisen edustajia on esitetty 
maisemakuvastossa huomattavasti harvemmin kuin kansallisiksi saavutuksiksi miellettyjä 
valtion laitoksia, infrastruktuurihankkeita tai keskeisiä teollisia ympäristöjä. Paikallisissa 
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kuvastoissa, kuten kuntien tuottamassa materiaalissa sekä yksityisesti tuotetuissa 
postikorteissa ja matkamuistoissa, tilanne on toinen.  
 
Käsittelemme puheenvuorossamme näiden ”pienten” kuvastojen suhdetta valtakunnalliseen 
kuvastoon etenkin modernin kunnallisen rakentamisen osalta. Erityisen kiinnostuksemme 
kohteena ovat vesitornit, joilla on näkyvä, joskaan ei yksiselitteisen keskeinen rooli 
kunnallisissa kuvastoissa. Viimeaikaiset suojelukeskustelut kunnantaloista tai vesitorneista 
kertovat ainakin osan kunnallisesta julkisesta rakentamisesta muuttuneen paikallisiksi 
identiteettisymboleiksi, joiden käytöstä jääminen kunta- ja palvelurakenteen muuttuessa 
herättää huolta niiden säilymisestä. Kuntien moderni rakentaminen on kuitenkin jäänyt 
suurilta osin kansallisen maisemakuvaston sekä osin myös suojelukeskustelun ulkopuolelle. 

Kulttuuriympäristön suojelun ja kiinteistökehittämisen asiantuntijayhteistyö 

kaupunkisuunnittelussa 

Paula Julin  
 
Käsitykset nykypäivän tiivistyvistä kasvukeskuksista ovat moniäänisiä - eikä vain asukkaiden, 
vaan myös kaupunkisuunnitteluun osallistuvien asiantuntijoiden osalta. Esitelmäni perustuu 
Jyväskylän yliopistossa valmisteilla olevaan taidehistorian alan väitöstutkimukseeni, joka 
käsittelee kulttuuriympäristön suojelun ja kiinteistökehittämisen asiantuntijoiden 
ammatillisia ideologioita ja rooleja kaupunkisuunnittelussa. Tavoitteeni on selkeyttää näiden 
ristiriitaisten, mutta toisiinsa kietoutuneiden alojen yhteistyötä ja siten sujuvoittaa 
kaupunkisuunnittelun prosesseja. Aiheeni taustalla ovat käytännön kokemukseni 
kaavoitusarkkitehtina Jyväskylän kaupungin asemakaavoituksessa ja arkiset havaintoni 
dialogin ongelmallisuudesta eri alojen välillä. 
 
Kaupunkisuunnittelun toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut, kun 
kiinteistökehittäjät, sijoittajat ja rahoittajat ovat vahvistaneet asemaansa hankkeita liikkeelle 
panevina toimijoina. Kaupungistuminen on vauhdittanut rakentamista kasvukeskuksissa, ja 
kaupunkirakenteen tiivistämisen trendi houkuttelee uusiin kehityshankkeisiin erityisesti 
keskusta-alueilla. Samoille alueille sijoittuu myös kaupunkien keskeisin rakennusperintö. 
Kiinteistökehittäjien vastapoolina kaupunkisuunnittelussa ovatkin museoviranomaiset, 
joiden tehtävä on ohjata kulttuuriympäristön suojelua. Alojen perustavoitteet ovat 
vastakkaiset: Kiinteistökehittäjille suojelu tarkoittaa taloudellisen hyödyn rajoittamista. 
Kulttuuriympäristön suojelijoille taas kehittäminen ja lisärakentaminen, saati purkaminen, on 
uhka. Alojen kieli ja argumentointikaan eivät kohtaa, kun toiset tukeutuvat monisanaisiin 
laadullisiin tutkimuksiin ja toiset suoraviivaisiin talouslaskelmiin. Näkemyserot ovat johtaneet 
joillain alueilla rakentamisen ja suojelun viranomaisprosessien jumiutumiseen. 
Tyhjäkäynnistä on haittaa molemmille osapuolille, mutta myös paikallisille yhteisöille ja 
elinkeinoille. 
 
Tutkimuksessani pyrin syventämään ymmärrystämme nykypäivän kaupunkisuunnittelun 
ristiriitaisista toimijoista analysoimalla maankäytön ja rakentamisen sääntelystä ja 
lainsäädäntöuudistuksesta käytävää asiantuntijakeskustelua. Pohdin myös tasapainoisen 
yhteistyön pelisääntöjä ja kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitettä tarvittavan 
yhteisymmärryksen tuottajana. Koska tutkimukseni on vielä alkuvaiheessa, keskityn 
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esitelmässäni herättämään keskustelua elinympäristöömme heijastuvasta 
tutkimusaiheestani. 
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