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Tiivistelmä 
 
Työn lähtökohtana oli selvittää kaupunkisuunnittelun näkökulmasta, millainen rooli ja merkitys vä-
liaikaiskäytöillä on ollut Suvilahden alueella aihepiirin kirjallisuuden ja kolmen vaihtelevan kokoi-
sen väliaikaiskäytön kohdeanalyysien pohjalta. Työn tavoitteena oli löytää uusi näkökulma väliai-
kaiskäyttöjen ilmiön tarkastelemiseksi Suvilahden alueella. 
 
Väliaikaiskäyttöjen avulla voidaan tuottaa Suvilahden alueelle uudenlaisia toimintoja ja käyttöjä 
noudattaen Helsingin kaupunkistrategiaa vuosille 2021–2025. Vaihtelevilla väliaikaiskäytöillä on 
mahdollista saavuttaa alueelle erilaisia kaupunkisuunnittelun tavoitteita, esimerkiksi kehittää Su-
vilahden rakennettua ympäristöä, lisätä sen tunnettavuutta ja tuoda alueelle erilaisia tapahtumia.  
 
Väliaikaiskäyttöjen avulla on mahdollista kasvattaa Suvilahden alueen tunnettavuutta ja lisätä alu-
een käyttö- ja käyttäjädiversiteettiä elävöittäen sitä pelkästään ihmisten omien verkostojen, halun 
ja innokkuuden avulla, mikä voi heijastaa paikan merkitystä ja siihen liittyviä arvoja alueen käyttä-
jille. Väliaikaiskäytöt voivat tarjota ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin, esimerkiksi tuoda yhteen 
erilaisia ihmisryhmiä ja kulttuureja, luoda yhteenkuuluvuuden kokemuksia esimerkiksi ilmaisten 
matalan kynnyksen käyttöjen avulla, ja toisaalta tarjota uudenlaisia työskentelymahdollisuuksia 
arkkitehtuurin alalle. Väliaikaiskäyttöjen rooli Suvilahden kaupunkitilassa kytkeytyy lopulta kysy-
myksiin käyttäjien tasa-arvosta ja sen takaamisesta alueella. 
 
Työ kannustaa kaupunkisuunnittelijoita kiinnittämään huomiota Suvilahden alueen tavoitteiden 
saavuttamiseksi vaadittavien keinojen monipuolisuuteen ja niiden edustamiin arvoihin, sekä väliai-
kaiskäyttöjen parissa toimivia jakamaan omaksumaansa tietoa käyttöjen toiminnan kehittämiseksi 
Suvilahdessa, tai laajemmin koko Suomen alueella. 
 
Avainsanat  väliaikaiskäytöt, Suvilahti, kaupunkisuunnittelu 
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1. Johdanto 

Helsingin Kalasatamassa sijaitseva Suvilahden alue mainitaan usein 
tyypillisenä esimerkkinä kaupunkitilojen väliaikaiskäytöistä. Esimerkiksi 
Pirvola (2016) kirjoittaa, kuinka Suvilahden aluetta voidaan pitää 
hyvänä esimerkkinä historiallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön 
olemassaolon ja käytön jatkumisesta uudessa käyttötarkoituksessa (Pirvola, 
2016, s. 97). Vaikka alue ei ole vuosien aikana kokenut juuri kunnostuksia 
kummallisempaa, alueella on tapahtunut vuosien aikana paljon - 
väliaikaisesti.

 Millainen rooli ja merkitys kaupunkitilan väliaikaiskäytöillä on 
Suvilahden alueelle kaupunkisuunnittelun näkökulmasta? Hernbergin 
& Mazen (2017) mukaan väliaikaiskäyttöjen avulla on mahdollista 
kehittää kaupunkitilaa samalla osallistavasti, kokeilevasti resurssiviisaasti 
(Hernberg & Maze, 2017, s.1). Yhdessä alueen tehdashistorian ja 
tulevaisuudensuunnitelmien kanssa Suvilahti tarjoaa kaupunkitilan 
väliaikaiskäyttöjen tutkimukselle kiinnostavan lähtökohdan - onko 
Helsingissä tilaa eri tavoin kehittyville kaupunkitiloille?

Kaupunkitilan väliaikaiskäytöt ottavat kantaa kaupunkisuunnittelun 
tämän hetken ajankohtaisiin aihepiireihin. Väliaikaiskäyttöjen avulla 
voidaan vaikuttaa julkisen tilan elävöittämisen lisäksi ihmisten ja talouden 
hyvinvointiin yleisellä tasolla lisäämällä ihmisten kohtaamisia ja uudistaa 
taloutta (Lehtovuori ym., 2003, s.39–43). Tulevaisuuden Suvilahteen on 
suunniteltu massiivista uudisrakentamista, joka toteutuessaan luo suuren 
kontrastin alueella vuosikymmeniä vallinneelle väliaikaiskäyttöihin 
perustuneelle hitaalle kaupunkikehitykselle. Suvilahden alueen 
väliaikaiskäyttöjen tarkastelun ja analyysin avulla on mahdollista tutkia 
käyttöjen seurauksia ja muodostamia merkityksiä alueen kaupunkitilalle.

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia Suvilahden kaupunkitilan 
väliaikaiskäyttöjä ja tarkastella niiden merkitystä osana alueen kaupunkitilan 
kehitystä. Lähestyn aihetta tutkimuskysymykselläni: ”Kuinka kaupunkitilan 
väliaikaiskäyttö ilmenee Suvilahden alueella?” Aineistonani käytän 
kirjallisuutta ja alueelta tekemääni kohdeanalyysiä vaihtelevan kokoisista 
väliaikaiskäytöistä. Tutkimukseni analyysikohteet valikoituivat niiden 
eri alueita, toimintoja ja käyttäjäryhmiä edustavien ominaisuuksiensa 
perusteella, minkä lisäksi niistä tuli löytyä riittävästi tutkimusmateriaalia.

Suvilahden keskeisimmät väliaikaiskäytöt sijoittuvat alueen vanhan 

1. Johdanto
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tehdasalueen läheisyyteen Vilhonvuorenkadun, Koksikadun, Junatien ja 
Sörnäisten rantatien rajaaman alueen sisäpuolelle, jonka vuoksi päädyin 
rajaamaan tutkimukseni tarkastelualueen koskemaan tätä aluetta (kuva 
1). Aluksi perehdyn työni aihepiirin teoriaan ja Suvilahden tehdasalueen 
taustoihin; väliaikaiskäyttöjen määritelmään, ilmiöön alueella, sekä 
Suvilahden historiaan ja tulevaisuudensuunnitelmiin. Kolmannessa 
luvussa sovellan tutkimusaiheeni teoriaa analysoimalla alueelta kolmea 
väliaikaiskäytöiltään eroavaa kohdetta, minkä jälkeen kokoan yhteen työni 
tutkimustulokset neljännessä luvussa. Lopuksi viidennessä luvussa käsittelen 
työni johtopäätökset.

Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella

Kuva 1. Suvilahden alueen rajaus punaisella, sekä alueen rakennukset

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Voimalarakennus/Kattilahalli
2. Kaasukello 20 000m2
3. Kaasukello 50 000m2
4. Makasiini
5. Tiivistämö
6. Puhdistamo
7. Konttori
8. Kojehuone
9. Mittarikorjaamo
10. Valvomo
11.Postirakennus
12.Suvilahti DIY
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2. Teoria ja tausta

2.1. Väliaikaiskäytöt

Kaupunkitilan väliaikaiskäytöt ovat varsin arkinen ilmiö kaupunkitilassa; 
esimerkiksi torit, tilataideteokset ja festivaalit ovat esimerkkejä tilan 
väliaikaisesta hyödyntämisestä. Väliaikaiskäyttöjen merkityksestä 
ja mahdollisuuksista osana kaupunkisuunnittelua ja arkkitehdin 
ammattia käydään toistaiseksi melko marginaalista keskustelua, vaikka 
kirjallisuuskatsaukseni perusteella ilmiöllä on tekemistä monien 
kaupunkisuunnittelun tämän hetken suurimpien haasteiden kanssa. Hella 
Hernberg (2022 )esittää Arkkitehti-lehdessä 5/2022 ”Purkaa vai korjata”, 
kuinka väliaikaiskäytöt voidaan nähdä jopa mahdollisuutena uudenlaiselle 
arkkitehdin työnkuvalle (Hernberg, 2022, s. 15). Suvilahden rakennetun 
ympäristön tarkasteleminen sen väliaikaiskäyttöjen näkökulmasta edellyttää 
aihepiirin määritelmien tarkastelemista, mihin syvennyn seuraavassa 
alaluvussa. Suomessa kaupunkitilan väliaikaiskäyttöihin on perehtynyt 
erityisesti professori Panu Lehtovuori.

2.1.1. Määritelmä

Väliaikaiskäytöllä tarkoitetaan tyhjän tai alikäytetyn rakennuksen tai maa-
alueen väliaikaista käyttämistä, esimerkiksi vuokraamista sovittujen ehtojen 
mukaisesti (Lehtovuori & Ruoppila, 2012, s. 30). Väliaikaiskäytöt hyödyntävät 
tilaa toissijaisesti ja omaehtoisesti esimerkiksi eri tahojen omia projekteja 
varten vastakohtana kaupungin suurille hankkeille. Käyttöjen toiminnot 
voivat olla määräaikaisia, - eli ohimeneviä, toistuvia tai paikkaa vaihtavia 
- mutta niistä voi muodostua myös pysyviä ajan kanssa. (Lehtovuori & 
Ruoppila, 2012, s. 30). Väliaikaiskäyttöjen avulla on mahdollista aktivoida 
esimerkiksi vajaakäyttöisiä kaupunkitiloja, jotka odottavat lopullisia 
päätöksiä käyttöjen tulevaisuudesta (Hernberg, 2022, s. 17). Lehtovuori ym. 
mukaan tyypillisiä väliaikaiskäyttäjiä ovat erilaiset innovaatioita tuottavat 
pienet tai nuoret palvelu-, teknologia-, media- ja käsityöalan yritykset, jotka 
tarvitsevat halpaa tilaa kehittyäkseen. Väliaikaiskäyttöjen avulla voidaan 
tarjota syrjäytyneille ryhmille tilaa ja näkyvyyttä ja torjua vieraantumista. 
Lehtovuori nostaa väliaikaiskäyttöjen mahdollisiksi hyötyjiksi nuoret, etniset 
vähemmistöt ja maahanmuuttajat. (Lehtovuori ym., 2003, s. 37–45.)

 Väliaikaiskäytöt voidaan nähdä kiinteänä osana julkista ja elävää 
kaupunkitilaa ja parhaimmillaan ne voivat tarjota ainulaatuisia elämyksiä 

2. Teoria ja tausta
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suhteessa käytön ajankohtaan, tilaan ja sen käyttäjiin. Esimerkiksi 
Kauppatorilla sijaitsevat Allas Sea Pool -meriuimala ja Helsinki Sky Wheel 
-maailmanpyörä ovat väliaikaisrakennuksia. Ne ovatkin hyviä esimerkkejä 
vaikeaksi suunnittelukohteeksi koetun kaupunkitilan kyvystä kehittyä 
ja houkutella kaupunkitilaan uusia käyttäjiä. Hernberg (2017) pitää 
väliaikaiskäyttöjä hyvänä esimerkkinä tilan asteittaisen muutoksen tai 
muutostilan hyödyntämisestä, jonka avulla voidaan tutkia ja tarkastella 
kaupunkitilan uudenlaisia ratkaisuja vaiheittain ja tarvittaessa edullisestikin 
(Hernberg, 2017, s. 5). Lehtovuori ym. (2003) puolestaan toteavat, kuinka 
tilapäiskäytöt voivat kestää talouden suhdanteiden vaihtelua paremmin kuin 
tavalliset toiminnot, sillä ne perustuvat usein taloudellisten laskemien sijaan 
ihmisten omiin verkostoihin ja henkilökohtaiseen innokkuuteen (Lehtovuori 
ym., 2003, s. 39).

Lehtovuoren ym. mukaan väliaikaiskäytöt edustavat autenttista 
kaupunkikulttuuria ja kulttuurien erilaisuutta ja kokonaisuutena jopa 
sen täysin uutta muotoa. Väliaikaiskäyttöjen avulla voidaan nostaa esille 
kaupunkilaisilta unohtuneita alueita, luoda uudenlaista kaupunkitilaa, 
poliittisesti uudenlaisia yhteisöjä ja lisätä ihmisten kohtaamisia. Lehtovuori 
ym. (2003) pohtivat väliaikaiskäyttöjen roolia osana kaupunkikulttuurien 
muodostumista, sillä heidän mukaansa kaupunkitlan väliaikaiskäytöt 
ovat itsessään arvokas kulttuuri-ilmiö, josta seuraa sosiaalisia vaikutuksia 
sen parissa toimiville ihmisille ja ne ovat osa julkista kaupunkielämää, 
- tilaa ja tunnelmaa. (Lehtovuori ym., 2003, s. 36). Kaupunkitila ilman 
sen väliaikaiskäyttöjä eroaisi todennäköisesti paljon siitä, mihin olemme 
tottuneet, mikä saa pohtimaan väliaikaisuuksien merkitystä ja roolia osana 
kaupunkitilojen muodostumista.

2.1.2. Väliaikaiskäytöt Suvilahdessa

Väliaikaiskäyttöjen myötä samalle alueelle voi muodostua hyvin 
erilaisia toimintoja, käyttöjä ja tapahtumia. Väliaikaiskäyttöjen avulla 
kaupunkisuunnittelijat ovat voineet tutkia ja tarkastella eri toimintojen ja 
tilojen soveltuvuutta Suvilahden alueelle vähäisin kustannuksin. 

Väliaikaiskäytöillä on ollut huomionarvoinen rooli aluksi koko 
Kalasataman ja myöhemmin Suvilahden alueen kaupunkiympäristöjen 
vetovoimaisuuden ja uusien käyttöjen kehityksessä. Voimalaitostoiminnan 
jälkeen Suvilahti jäi melko tuntemattomaksi ja henkilökohtaisilta 

Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella
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merkityksiltään vähäiseksi ja heikosti saavutettavaksi alueeksi lähialueen 
ihmisille. Alueen varhaisten väliaikaiskäyttöjen avulla pyrittiin Suvilahden 
alueen kehittämiseen ja sen tunnistettavuuden kasvattamiseen 
ennen virallista päätöstä alueen käyttöjen tulevaisuudesta. Alueen 
väliaikaiskäyttöjen myötä ihmiset tutustuivat Suvilahteen ja loivat sille uusia 
käyttöideoita ja merkityksiä. Varhaiset väliaikaiskäytöt ovat edistäneen 
Suvilahden kehittämistä nimenomaan tapahtuma- ja kulttuurikeskittymäksi, 
ja niistä on edelleen nähtävissä viitteitä alueen nykyisissä käytöissä. 
Suvilahden ja Kalasataman käyttöjen suunnitelmallisuus voidaan havaita 
esimerkiksi Helsingin kaupungin rahoittamasta Kalasataman väliaika 
-hankkeesta vuosille 2009–2011.

Tarkastelualueeni käsittää Suvilahden tyhjän asfalttikentän lisäksi 
alueen vanhat tehdasrakennukset, joista suurin osa on kunnostettu 
uusia käyttötarkoituksia varten. Aluetta leimaa väliaikaisille käytöille 
tunnusomainen ainutlaatuinen vanhan teollisuusmiljöön tunnelma 
yhdessä kuluneisuuden estetiikan kanssa (Lehtovuori ym., 2003, s. 37). 
Avoin ulkotila tehdasrakennusten välissä mahdollistaa erilaisia tapahtumia, 
väliaikaisrakennuksia ja suuren ihmismäärän alueella. Suvilahden 
väliaikaiskäytöt painottuvat kesälle, eikä alueella ole talvisin koko 
aluetta kattavaa kunnossapitoa (Helsingin kaupunki, 2016). Suvilahden 
ympärivuotiset käytöt painottuvat alueen vanhojen tehdasrakennusten 
sisätiloihin, joita vuokraamalla on voitu edistää esimerkiksi taide- ja 
kulttuuritoimintaa alueella. Alueen soveltuvuudesta tapahtumakeskittymäksi 
on käyty keskustelua sen alkuajoista lähtien, mikä jatkunee Kalasataman 
kehittyessä ainakin 2030-luvun loppuun asti (Helpinen, 2022a).

Vuosien kuluessa väliaikaiskäytöistä on muodostunut Suvilahden kuin 
tunnusomainen leima, joka käsittää tänä päivänä monenlaisia tapahtumia, 
kaupunkitiloja ja sen alkuperäiskäytöstä täysin eroavia merkityksiä 
alueen käyttäjille ja siellä vieraileville ihmisille. Väliaikaiskäytöt ovat 
edistäneet Suvilahden aluetta löytämään paikkansa osana Helsingin 
kaupunkirakennetta. 

2. Teoria ja tausta
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2.2. Suvilahden historia

Tässä luvussa perehdyn Suvilahden alueen historiaan kirjallisuuskatsauksen 
pohjalta. Suvilahden rakennettu ympäristö ja siihen liittyvät mielikuvat 
ovat tärkeä osa alueen nykyistä identiteettiä ja sen tulevan kehityksen 
puitteita, minkä vuoksi alueen historialliseen kontekstiin perehtyminen on 
merkittävää tutkimukseni roolin hahmottamiseksi osana alueen nykyhetkeä ja 
tulevaisuutta.

2.2.1. Tehdasalueen historia

Suvilahden voimalaitosalueen historia voidaan tiivistää osaksi Suomen 
teollistumis- ja kaupungistumiskehitystä, jonka seurauksena väestön määrä 
Helsingissä kasvoi ja ihmisten elintaso parani. Yhdessä nämä muutokset 
loivat kaupungille tarpeen tuottaa asukkailleen erilaisia palveluita ja 
varmistaa riittävän energian saanti kaupunkilaisille, minkä vuoksi Helsinki 
teki päätöksen alueen energiaomavaraisuuden varmistamisesta uuden 
voimalaitoksen avulla. (Schulman, 2009, s. 6–7.)

Voimalaitoksen sijoittaminen osaksi Helsingin kaupunkirakennetta 
koettiin suunnitteluvaiheessa vaikeaksi. Tehtaalla tuli olla tulevaisuudessa 
tilaa laajentua ja sen tuli sijaita hyvien liikenneyhteyksien päässä kaupungista. 
Sen tuli sijaita kuitenkin tarpeeksi kaukana asutuksesta, jotta tehtaan 
savupilvet eivät häiritsisi kaupungin asukkaita tai heidän terveyttään (Pirvola, 
2016, s. 78). Lopulta suunnittelijat päätyivät Suvilahteen, jonne uudet sähkö- 
ja kaasuntuotantolaitokset valmistuivat vuosina 1908–1910 arkkitehti Selim 
A. Lindqvistin ja rakenneratkaisujensa puolesta insinööri Jalmar Castrénin 
toimesta (Arkkitehtitoimisto Schulman, 2009, s. 8). Laitosta laajennettiin 
myöhemmin vuosina 1938 ja 1955. Suvilahden voimalaitos oli ensimmäisiä 
varhaisen teräsbetoniarkkitehtuurin käyttökohteita Suomessa ja sitä pidetään 
ajaltaan maan merkittävimpänä kyseisen materiaalitekniikan edustajana. 
(Putkonen, 1988, s. 61.)

Voimalaitosarkkitehtuurin tunnelmaa voi aistia alueella edelleen. Sen 
ainutlaatuinen arkkitehtuuri on muodostunut alueen maamerkiksi jaerottaa 
alueen lähiympäristöstään. Erityisesti kaasukellot ovat tunnistettava 
maamerkki alueelta ja niistä otettuja kuvia hyödynnetään paljon esimerkiksi 
kaupungin mainonnassa. Alun perin kaasukellot rakennettiin vastaamaan 

2. Teoria ja tausta

Kuva 2. (vas. yläp.) Suvilahden voimalaitos 1930

Kuva 3. (vas. alap.) Suvilahti vuonna 1933 
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Helsingin kaupungin kasvaneeseen kaasunkulutukseen ja ne toimivat 
voimalaitoksen kaasutuotantoprosessin päätepisteinä. Kaasukellot 
rakennettiin alueelle eri vuosina; ensimmäinen 20 000 m2 kaasukello 
tiilisuojarakennuksineen valmistui vuonna 1910 ja toinen nykyään 
teräskehikostaan tunnettu 50 000 m2 kokoinen kello puolestaan vuonna 1929. 
(Arkkitehtitoimisto Schulman, 2009, s. 104–111.) 

Suvilahden voimalaitoksen toiminta pysäytettiin lopullisesti 
heinäkuussa 1974, kun uudet Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitokset 
saatiin kaupalliseen käyttöön. Toiminnan lopettamisen jälkeen Suvilahden 
voimalaitoksen turbiinisali kunnostettiin voimalaitoksen varastoksi ja 
henkilökunnan liikuntatiloiksi vuonna 1984 arkkitehtitoimisto Huhtiniemi-
Söderholmin toimesta (Arkkitehtitoimisto Schulman, 2009, s. 50). Pirvolan 

Kuva 4. Näkymä Sompasaaresta Suvilahteen 1950-luvulla
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(2009) mukaan Suvilahti on tyyppiesimerkki rakennusajankohtansa 
ja energia-alan kehityksen näkökulmasta osana alueen kattavaa 
energiahuoltojärjestelmää, minkä vuoksi se voidaan nähdä tyypillisenä osana 
Helsingin kaupunkikuvaa ja sen kehitystä. (Pirvola. 2009, s. 19, 94.)  

2.2.2. Kulttuuri- ja tapahtumakeskushistoria

Suvilahden rooli Helsingin uutena tapahtumakeskuksena on nuori ja osittain 
keinotekoisesti luotu identiteetti rakennushistorialtaan merkittävälle alueelle. 
Vuosina 2009–2013 sen tunnistettavuutta kasvatettiin tietoisesti osana 
Kalasatamaa Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti. Tuolloin alueella 
järjestettiin muun muassa Kalasataman väliaika ja Kalasataman konttiaukio 
-nimiset hankkeet. Alueen brändäyksen voidaan katsoa onnistuneen 
melko hyvin, sillä moni ihmisistä tunnistaa Suvilahden viimeistään siellä 
järjestettyjen tapahtumien ja niistä levinneiden kuvien perusteella, mikä on 
hyvä esimerkki kokonaisen alueen mielikuvan perustumisesta pelkästään sen 
käytöille.

Ajatus Suvilahden kaltaisesta kulttuurikeskittymästä Helsingin 
kaupungin alueella ei ole uusi, vaan siihen on haettu vaikutteita 
samanlaisia tehdasarkkitehtuurin piirteitä omaavalta Kaapelitehtaan 
alueelta, joka on toiminut kokeiluna kulttuurikeskittymälle jo vuodesta 
1991 lähtien (Kaapelitehdas, 2022). Leikkimielisesti voidaan tosin ajatella, 
että Suvilahdessa oli otettu ensimmäiset askeleet kohti kulttuurialan 
väliaikaiskäyttöjä jo vuosina 1981–82, jolloin varastoksi ja liikuntatiloiksi 
kunnostetun kaasutehtaan tiloissa on toiminut muun muassa Kom-teatteri 
(Arkkitehtitoimisto Schulman, 2009, s. 50). 

Suvilahden alueen kehittäminen tuli virallisesti ajankohtaiseksi 
vasta vuonna 2006, kun sen vuokrasopimus tehtaan kanssa umpeutui ja 
kaupunki alkoi etsimään alueen käytölle uutta ideaa ja toteuttajaa (Helsingin 
kaupunki, 2006). Kalasataman alueen metroasema otettiin käyttöön 1.1.2007, 
mikä paransi alueen saavutettavuutta ja tuskin vähensi halua alueen 
kehittämisestä. (Suomen Paikallisliikenneliitto, 2007, s. 37) Saavutettavuus 
on tärkeä osa suurta ihmisjoukkoa palvelevien alueiden käyttöä; esimerkiksi 
Flow Festival on kirjannut saavutettavuuden osaksi yhtiön toimintaa ja myös 
Helsingin kaupunki mainitsee sen kaupunkistrategiassaan vuosille 2021–2025 
(Flow Festival, 2022b, Helsingin kaupunki, 2021).

Suvilahtea tapahtuma-alueena brändännyt Flow Festival on osaltaan 
vaikuttanut alueen kehityshistoriaan. Merkitys liittyy festivaalien 

2. Teoria ja tausta
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Kuva 5. (yläp.).Kalasataman konttiaukio

Kuva 6. (alap.) Näkymä Sompasaaresta Suvilahteen v. 2012

Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella
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2. Teoria ja tausta

ensimmäiseen järjestysajankohtaan Suvilahden alueella vuonna 2007, mikä 
osui ajoitukseltaan hetkeen juuri ennen Helsingin kaupunginhallituksen 
virallista päätöksentekoa Suvilahden alueen kehittämisestä omaleimaiseksi 
tapahtuma- ja kaupunkikulttuurin keskukseksi. Virallisen esityslistan 
mukaan Flow Festivalien onnistunutta järjestämistä käytettiin yhtenä 
perusteluista esityksen hyväksymiseksi myöhemmin samana vuonna 
(Helsingin kaupunginhallituksen esityslista nro 45, 2007). Samassa 
kokouksessa kaupunki teki päätöksen Suvilahden rakennuksien ja maa-alueen 
vuokraamisesta Kiinteistö Oy Kaapelitalolle, tunnetummin Kaapelitehtaalle, 
kiinteän 10 vuoden sopimuksella (Helsingin kaupunginhallituksen pöytäkirja 
nro 45, 2007).  

Hyväksytyn esityksen myötä Helsingin kaupunki alkoi kehittämään 
Suvilahden aluetta ja sen rakennuskannan uudelleenkäyttöä. Ensimmäiset 
merkinnät koko Kalasataman alueen markkinointia edistävistä toimenpiteistä 
olivat nähtävissä Helsingin elinkeinostrategiasta vuodelle 2008 (Helsingin 
kaupunki, 2007). Julkaisu ennakoi Helsingin kaupunkistrategiaa vuosille 
2009–2013, jonka tavoitteena oli kehittää Helsingin kaupungin tunnettavuutta 
tapahtumakaupunkina (Helsingin kaupunki, 2009). 

Strategiakauden aikana Kalasatamassa toteutettiin muun muassa 
”Kalasataman väliaika” -hanke, jonka kaupunki toteutti yhdessä 
suunnittelutoimisto Part2:n kanssa vuosina 2009–2011 (Part2, 2011). Yhdessä 
yhteistyökumppaneidensa kanssa kaupunki päätti toteuttaa Kalasatamaan 
toimintaa niille alueille, joissa ei vielä rakennettu. (Uutta Helsinkiä, 2008.) 
Hanke toi Kalasatamaan urbaania toimintaympäristöä, taidetta, tapahtumia 
ja erilaisia kaupunkiympäristöjä elävöittämään aluetta. Hanke toteutettiin 
pienellä budjetilla ja sen ylläpito hoitui suurimmaksi osaksi vapaehtoistyöllä. 

Toinen tunnettu esimerkki Kalasataman spontaanista kehityksestä ja 
alueen väliaikaiskäytöstä on vuonna 2011 rakentunut Sompasauna-hanke, 
joka vuonna 2015 voitti Helsingin Kulttuuriteko -palkinnon (Sompasauna). 
Tämän strategiakauden ajalta on nähtävissä viitteitä Suvilahden 
myöhäisemmässä kehityksessä. Vasta Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–
2021 mainitaan selvitystyö koskien pelkän Suvilahden alueen kehittämistä 
tapahtuma-alueeksi (Helsingin kaupunki, 2017).  Suvilahden kulttuuri- ja 
tapahtumakeskusidentiteetin kehitys seuraa Helsingin kaupungin kunkin 
kaupunkistrategiakauden ohjelmia. Väliaikaiskäyttöjä on hyödynnetty 
suunnitteluvälineenä houkuttelevan mielikuvan luomiseksi omaa 
tehdasalueen jälkeistä historiaa vailla olevalle alueelle.
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2.2.3. Suvilahti tänään ja tulevaisuudessa

Suvilahden aluetta kehitetään edelleen kulttuuri- ja tapahtumakeskittymäksi 
Helsingin kaupunkistrategian mukaisesti. Suvilahti on noussut viime aikoina 
uutisotsikoihin alueelle kaavailtujen suurten uudisrakennushankkeiden 
vuoksi. Tutkimukseni Suvilahden väliaikaiskäytöistä sijoittuu 
ajankohtaan, jolloin alueen käyttäjät, suunnittelijat ja päätöksentekijät 
joutuvat tarkastelemaan alueen historian ja sen suunnittelutavoitteiden 
merkityksellisyyttä osana alueen nykyhetkeä ja tulevaisuutta. 

Vuonna 2022 Suvilahden alueella on edelleen voimassa asemakaava 
vuodelta 1956 (Helsingin karttapalvelu). Helsingin kaupunkistrategian 2021–
2025 mukaan alueesta kehitetään elämyksellistä keskusta, jossa kulttuuri ja 
vapaa-aika ovat vahvasti läsnä. Suvilahden koillisnurkan tontti ja eteläpuolinen 
tapahtuma-alue on tarkoitus muuttaa ympärivuorokautiseksi tapahtuma-
alueeksi (Helsingin kaupunki, 2021). Helsingin kaupungin tarkoituksena on 
parantaa Suvilahden saavutettavuutta ja tavoiteaikataulun mukaan alueen on 
tarkoitus liittyä osaksi Kalasatamasta Pasilaan-raitiotie-hanketta vuonna 2024. 
Hankeen myötä Suvilahden alue liittyy osaksi Helsingin raitiotieverkkoa, joka 
valmistuessaan tulee kulkemaan alueen itäpuolelta. (Kalasatamasta Pasilaan, 
2022.) 

Suvilahden alue on kiinnostanut erilaisia kulttuuritoimijoita koko 
sen olemassaolonsa ajan. Viime vuosina on näkynyt viitteitä siitä, että 
kulttuuritoiminta tulee jatkumaa, jopa lisääntymään alueella, mikä näkyy 
esimerkiksi kaupungin kiinnostuksena kunnostaa alueen rakennuskantaa 
ja tarkastella erilaisia vaihtoehtoja Suvilahden tyhjän asfalttialueen 
kehittämiseksi. Vuonna 2017 Helsingin kaupunginhallitus päätti kunnostaa 
halkaisijaltaan 50-metrisen tiilisen kaasukellon kulttuurikäyttöjä varten 
(Oksanen, 2017). Kunnostus herätti kiinnostusta kulttuuritoimijoiden 
parissa ja esimerkiksi vuonna 2020 Helsingin taidemuseo teki selvityksen 
museon mahdollisuuksista siirtyä kaasukelloihin (Svahn, 2020). Vuonna 2021 
tehdasalueen vanha kaasukello avattiin yleisön käyttöön ulkoilmateatterin 
muodossa kuukauden ajaksi (Takala, 2021). Samana vuonna päättyi myös 
alueella järjestetty arkkitehtuurikilpailu, jonka avulla alueelle etsittiin sen 
toimintaa ja oheispalveluja tukevia sisätiloja. Kilpailun voitti ehdotus Suvilahti 
Event Hub, jonka rakentamisen on tarkoitus alkaa aikataulujen mukaan jo 
vuoden 2023 alkupuolella. (Suomen Arkkitehtiliitto, 2021; Uutta Helsinkiä, 
2022.) 

Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella



17

2. Teoria ja tausta

Tutkimuksen kirjoitushetkellä vaikuttaa siltä, että Suvilahden toistaiseksi 
väljyydestä ja vanhasta teollisuusmiljööstään tunnettu rakennettu ympäristö 
tulee saamaan seuraavina vuosikymmeninä rinnalleen uudisrakentamista, 
jonka päätavoitteena on tapahtuma-alueen ympärivuotisen toiminnan 
siirtäminen ja jatkaminen sisätiloihin. Lisäksi tänä vuonna [2022] 
Suvilahdessa käynnistetty laaja Vilhonvuorenkadun tieosuuden rakentaminen 
tulee vaikuttamaan alueen käyttöihin ainakin seuraavaksi vuodeksi (Riihinen, 
2022). Event Hub Oy -tapahtumakeskuksen lisäksi alueelle on ehdotettu 
rakennettavaksi pohjoismaiden suurin tapahtuma-areena (Helpinen, 2022b). 
Alueelle suunnitellut uudishankkeet ovat herättäneet ihmisissä pohdintaa 
Suvilahden identiteetistä ja kaupunkirakenteen tiivistämisen merkityksestä 
koko Kalasataman alueella (Malmberg, 2022).

Kuva 7. Tulevaisuuden Suvilahti? 

Kelt. HAM; pun. Tapahtuma-areena, orans. Suvilahti Event Hub 

Vilhovuorenkatu
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Kuva 8. (ylin) Suvilahti DIY; 

Kuva 9. (kesk.) Tiivistämön ja Makasiinien katutila; 

Kuva 10. (alin) Suvilahden asfalttiaukio

Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella
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3. Väliaikaiskäyttöjen kohdeanalyysi

Suvilahden väliaikaiskäytöt eroavat toisistaan esimerkiksi niiden koon, 
sisältämien toimintojen, sekä ajallisen keston perusteella. Osa alueen 
väliaikaiskäytöistä on palkittu Helsingin kulttuuriteko -palkinnolla, mikä voi 
viitata niiden merkityksellisyyteen Suvilahden, tai koko Helsingin kaupungin 
tasolla. (Helsingin kaupunki, 2022.) Suurin osa väliaikaiskäytöistä painottuu 
kesäaikaan, jolloin esimerkiksi avoimen asfalttialueen hyödyntäminen 
on helppoa ja sää todennäköisesti suosii ulkoilmassa oleskelua. Alueen 
ympärivuotiset toiminnot sijoittuvat vanhan tehdasalueen rakennusten 
sisätiloihin.

Tässä työssä käsittelemäni Suvilahden alue on kooltaan noin 5–6 
hehtaaria. Suvilahden vanha tehdasalue käsittää tyhjän kentän lisäksi 
yhdeksän pysyvää rakennusta: Voimalarakennus/Kattilahalli, Makasiinit, 
Tiivistämö, Puhdistamo, Konttori, Kojehuone, Mittarikorjaamo, 
Porttirakennus ja Valvomo, sekä kaksi kaasukelloa, skeittiparkin ja laillisen 
graffitiseinän.

Seuraavia alalukujen kohdeanalyysejä varten valitsin alueelta 
toiminnoiltaan, kestoltaan, sijainniltaan, käyttäjiltään ja järjestäjätaholtaan 
erilaisia kohteita. Käyttöjen sisäinen toiminta on tyypillisesti hyvin 
sekoittunutta, minkä vuoksi juuri monipuolinen analyysiaineisto antaa 
parhaimman yleiskuvan alueen käyttöjen moninaisuudesta. Lisäksi uusien 
käyttöjen syntymisen kannalta yksittäinen tekijä ei aina ole lopputuloksen 
kannalta merkityksellinen. Tutkimuksen avulla haluan nostaa esille käyttöjen 
koon merkityksettömyyden alueen elävöittämisen ja kehittämisen kannalta. 
Valinnassa kiinnitin huomiota myös väliaikaiskäyttöjen mahdollisuuksiin 
kehittää aluetta herättäen pohdintaa siitä, millainen merkitys käyttäjien 
toiminnalla, tai niiden menettämisellä voi olla Suvilahden alueelle. 

3. Väliaikaiskäyttöjen kohdeanalyysi
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Kuva 11. (ylä) & 12. (ala). Suvilahti DIY

Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella
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3. Väliaikaiskäyttöjen kohdeanalyysi

3.1. Ruohonjuuritaso: Suvilahti DIY

Suvilahti DIY -skeittipuisto on esimerkki väliaikaiskäytöstä, jossa vuokrattua, 
tyhjää ja käyttämätöntä maa-alaa on kehitetty vapaaehtoisvoimin. Käytön 
myötä alueen käyttömäärät ja tunnettavuus ovat lisääntyneet merkittävästi 
suhteessa sen alkutilanteeseen. Väliaikaiskäyttöjen ja ruohonjuuritason 
kehitystyön avulla alueelle on muodostunut täysin uudenlaisia käyttöjä 
ja merkityksiä uudelle käyttäjäryhmälle. Suvilahti DIY edustaa työssäni 
väliaikaiskäyttöjen mahdollistamaa ruohonjuuritason kaupunkikehitystä, 
jossa alueen verrattain pitkä väliaikainen käyttö on vuosien mittaan 
muodostunut kiinteäksi osaksi Suvilahden alueen käyttöjä. Pelkkä puiston 
nimi antaa viittauksen sen suhteesta itse alueeseen. Puisto edustaa 
vapaaehtoisvoimin rakennettua tilaa, jonka väliaikaiskäytöt ja ylläpito 
muodostuvat suurimmaksi osaksi alan harrastajista. 

Suvilahden DIY -skeittipuisto on Helsingin Kallion Brahenpuistosta 
vuonna 2010 puretun skeittipuiston seuraaja. Puisto siirtyi nykyiseen 
sijaintiinsa Suvilahden tehdasalueen kaakkoispuolen välittömään 
läheisyyteen Helsingin kaupungin ja -rakennusviraston tarjottua sille 
väliaikaista vuokrasopimusta saman vuoden lopulla noin vuosiin 2018–2020 
saakka. Tarjouksen aikaan kaupunki oli suunnitellut kaavoittavansa alueen 

Kuva 13 (yllä). Suvilahti DIY’n sijainti Suvilahden alueella
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puistoksi, jonne oli myöhemmin tarkoitus rakennuttaa myös skeittipuisto. 
(Tekniikan maailma, 2017.)

Puiston rakentaminen aloitettiin skeittaajayhteisön talkootyönä ja 
vapaaehtoisvoimin vuonna 2011 samalla rakentamista opetellen, johon paikan 
nimen DIY-pääte viittaa. Puiston rakentamisen saaman näkyvyyden ansiota 
rakentajat saivat apua ja konkreettisia avustuksia ulkomaita myöten. Tekniikan 
maailma -lehden (2017) haastattelun mukaan skeittipuiston rakentamisessa 
on osittain käytetty lahjoituksina saatua talojen purkujätettä. Suvilahti DIY 
-skeittiparkin rakentamisen tee-se-itse-mentaliteetin ja vapaaehtoisten oman 
innokkuuden myötä Suomeen on syntynyt uutta skeittialan ammattilaisten 
rakennustaitoa ja jopa uusia alalle erikoistuneita yrityksiä (Grönholm, 2014). 

Haastateltavien mukaan puiston rakentaminen ja kunnostaminen 
on jatkuvaa työtä, minkä lisäksi alueelle on muodostunut perinteeksi 
päivittää säännöllisesti puiston ilme yhtenäiseksi graffitimaalauksen 
keinoin. (Tekniikan maailma, 2017.) Puiston sisäkentän maalaaminen 
ei ole ulkopuolisille sallittua, mutta sen ulkoreunat on jätetty 
vapaasti graffitimaalaajien käytettäväksi (Niemi, 2017). Skeittipuiston 
graffititaideperinteiden ja erillisen graffitiseinän myötä alueelle on vuosien 
aikana avattu graffitimaalikauppa ja graffititaidetta esittelevä galleriatila 
(Suvilahti.fi; Make Your Mark). 

Puiston rakentumisen ja olemassaolon aikana skeittaus on lajina 
kasvattanut suosiotaan, ja vuonna 2020 se valittiin olympialajiksi 
(Suomen rullalautaliitto). Aluetta käyttävät pääosin noin sata alueen 
aktiivisinta käyttäjää, mutta alueella säännöllisesti järjestettävät suuret 
skeittaustapahtumat, esimerkiksi HELride, voivat kerätä alueelle jopa 
tuhatpäisen yleisön. Haastateltavien mukaan alueen tarkoituksenmukaista 
käyttöä vähentävät merkittävästi vain puiston liiallinen kosteus tai lumi. 
(Niemi, 2017.) 

Puisto on ollut tarkoitus purkaa alueelta jo kauan aikaa sitten, mutta 
väliaikaisesta vuokrasopimuksesta ja useista purkuaikeista huolimatta 
puisto sijaitsee edelleen alueella (Alaluusua, 2020, Räty, 2020). Helsingin 
kaupungin alueelle kaavaileman uudisrakentamisen myötä puisto on tarkoitus 
viimeistään purkaa joko kokonaan, tai edes osittain. Helsingin kaupungin 
mukaan puistolle on tarkoitus löytää uusi pysyvä sijainti muualta. Puiston 
siirtymisen myötä voidaan menettää alueelle ajan saatossa kehittynyt 
ainutlaatuinen kulttuuri ja käyttäjäkunta, mutta toisaalta skeittipuiston 
kaltaisen prosessin aloittaminen alusta voidaan nähdä mahdollisuutena 
kehittää olemassa olevia tietotaitoja ja lajin tunnettavuutta muualla 
Helsingissä. Joka tapauksessa kyseessä on ainutlaatuisen alueen ja sen 
käyttöjen tunnettavuutta kasvattaneen puiston purkamisesta.

Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella
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3. Väliaikaiskäyttöjen kohdeanalyysi

Kuva 14. Suvilahti DIY 2019
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Kuva 15 (yläp.). Kalasataman Vapaakaupunki

Kuva 16 (alap.). Tiivistämön ja Makasiinien välinen katutila; Kalasataman Vapaakaupungin sijainti v. 2022

Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella
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3.2. Yhdistystoiminta: 
Kalasataman Vapaakaupunki

Seuraavaksi tarkastelen Kalasataman Vapaakaupunki -hanketta vuodelta 2018, 
joka nimestään huolimatta sijaitsi alueen tehdasrakennuksien välittömässä 
läheisyydessä (kuva 17). Hankkeen nimi saa pohtimaan vapaakaupungin 
roolia Helsingin kontekstissa mielleyhtymällään muihin tunnettuihin 
vapaakaupunkialueisiin. Hanke valikoitui analyysikohteeksi sijaintinsa, 
järjestäjäluonteensa ja sen käyttöjen seurausten vuoksi. 

Kalasataman Vapaakaupungissa on nähtävissä selkeitä viitteitä sitä 
edeltävien Kalasataman väliaika (2009–2011) ja Sompasaaressa järjestettyyn 
Kalasataman konttiaukio (2010–2014) -hankkeisiin, jotka pyrkivät tyhjän 
kaupunkitilan kehittämiseen ja sen toimintojen lisäämiseen Placemaking 
-metodia hyödyntäen osana kaupunkitilan suunnittelua. Kalasataman 
väliaika -hankkeen rahoittajana ja mahdollistajana toimi Helsingin kaupunki, 
joka lahjoitti tapahtumaan seitsemän merikonttia yhdistyksille vapaasti 

3. Väliaikaiskäyttöjen kohdeanalyysi

Kuva 17. Kalasataman Vapaakaupungin sijainti Suvilahden alueella



26

käytettäviksi sillä ehdolla, että niissä järjestettävät tapahtumat olisivat ilmaisia 
kaikille. Hankkeen suurimmiksi toimijoiksi nousivat kaupunkiaktiiviryhmä 
Bermuda ja Suvilahden alueella edelleen toimiva Helsingin nuorisotyötä 
edistävä Oranssi Ry, joiden ylläpitämille konteille erityisesti myönnettiin 
Helsingin kulttuuriteko -kunniamaininta vuonna 2011 (Sarhimaa, 2015, 
Bermuda Helsinki, 2022). 

Toisin kuin väliaika- ja – konttiaukio -hankkeissa, Kalasataman 
Vapaakaupunki toteutettiin kaupunkitaiteeseen erikoistuneen Helsinki Urban 
Art ry’n toimesta yhteistyössä Kauppakeskus REDI’n kanssa. Järjestön mukaan 
kauppakeskus ei tehnyt määräyksiä koskien alueen toimintoja. (Helsinki 
Urban Art.) 

Kalasataman vapaakaupunki -hanke järjestettiin Suvilahden 
teollisuusympäristön keskellä, Makasiinin, Tiivistämön ja Konttorin väliin 
jäävällä tyhjällä alueella viheralueen vieressä (kuva 17). Hankkeen toiminta 
kesti noin kaksi kuukautta aikavälillä 18.5.–15.7. ja se lopetti toimintansa 
vähän ennen Flow Festivalien järjestelyjen alkamista alueella (Salomaa, 2018). 

Hankkeen ajaksi alueelle mahdollistettiin puitteet muun muassa 
keikkailua, työpajojen järjestämistä, grillausta ja yleistä oleskelua varten 
esimerkiksi vanhojen merikonttien muodossa (Helsinki Urban Art). 
Tapahtumasta otettujen kuvien perusteella alueelle on tuotu konttien 
lisäksi lavoja, joiden avulla on luotu esimerkiksi pieniä esiintymislavoja ja 
istuskelupaikkoja ihmisille. Helsingin kaupungin mukaan hankkeen aikana 
alueella järjestettiin muun muassa teknoa, punkia, rockia, joogaa, capoeiraa, 
kaupunkiviljelyä ja jopa stand up -komiikkaa sisältäviä tapahtumia. (Uutta 
Helsinkiä, 2018) Alue tarjosi tapahtumia klo 7–22 välisenä aikana, jonka 
ulkopuolella aluetta kannustettiin käyttämään olohuoneen tavoin. Alueen 
käyttäjämääristä ei ole tarkkaa tietoa, mutta tekemäni arvion mukaan se on 
vaihdellut muutamista ihmisistä tuhansiin ihmisiin (Sarhimaa, 2020). 

Hankkeen toiminnan tavoitteena oli luoda uniikkia kaupunkitilaa 
omaehtoiselle toiminnalle, kulttuurille, taiteelle ja yhdessä tekemiselle 
Suvilahden alueella. Kuka tahansa sai järjestää hankeen aikana alueella 
tapahtumia, kunhan ne oli sovittu etukäteen yhdessä hankkeen järjestäjien 
kanssa ja ne olivat Vapaakaupungin arvoihin ja henkeen sopivia, eli 
epäkaupallisia, ilmaisia ja kaikille avoimia. Tarvittaessa Vapaakaupunki auttoi 
tapahtumanjärjestämisen kanssa tarjoten esimerkiksi sähköt, äänitekniikan 
ja sen palveluita maksutta esiintyjille ja ohjelmanjärjestäjille. Hankkeen 
tarkoituksena oli toimia osittain myös kokeiluna; millaista toimintaa ihmiset 
luovat alueelle, jossa annetaan vapaat kädet, tilaa sekä puitteet tapahtumien ja 

Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella
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toiminnan järjestämiseksi? Hankkeen suosion myötä Vapaakaupunki muutti 
kauppakeskus REDI’n sisätiloihin jatkaen toimintaansa samalla tavalla kuin 
ulkotiloissa, mutta ympärivuotisesti (Kalasataman Vapaakaupunki).

Hankkeen tarkastelu osoittaa, kuinka väliaikaiskäyttöjen avulla 
on saatu aktivoitua kaupunkitilassa tavallisesti tyhjä läpikulkualue ja 
luotua uudenlainen kaupunkitila yhdistystoiminnan ja vapaaehtoistyön 
avulla. Tapahtuman esteettömyydestä ei löytynyt tietoa. Vapaakaupunki-
hankkeen kaltainen toiminta voi toimia esimerkkinä siitä, millaista tilaa 
epäkaupallinen toiminta voi tuottaa väliaikaiskäytöille tyypillisesti ilman, 
että sen järjestäytyminen olisi etukäteen täysin suunniteltu. Tapahtumien 
avulla ihmiset voivat saada uusia muistoja, jotka he voivat liittää mielikuviinsa 
alueesta. Hankkeen epäkaupallisuuden vuoksi alueella liikkuminen, 
sen käyttö ja siellä oleskelu eivät rajoittuneet ostopakkoon tai käyttäjän 
varallisuuteen. 

3. Väliaikaiskäyttöjen kohdeanalyysi
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Kuva 18. (yläp.)  Kaasukello 2022

Kuva 19. (alap.) Flow 2018

Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella
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3.3. Suurtapahtuma: Flow Festival 

Analyysiaineistossani Flow Festival, tai pelkkä Flow, edustaa koko Suvilahden 
alueen kattavaa kaupallista väliaikaiskäyttöä, jonka vuoksi se valikoitui 
yhdeksi analyysikohteista. Tapahtuma tuo alueelle lyhyen ajan sisällä 
suuren määrän ihmisiä, erilaisia kulttuuritapahtumia ja sen vaatimaa 
infrastruktuuria. Vuonna 2022 Flow keräsi nettisivujensa mukaan Suvilahden 
tehdasalueelle noin 90 000 kävijää kolmen päivän aikana (Flow Festival, 
2022a). Itseään kaupunkikulttuuri- ja musiikkifestivaaliksi mainostava 
tapahtuma on järjestetty Suvilahdessa kesällä kerran vuodessa vuodesta 2007 
lähtien. Tässä analyysissä käytän vuoden 2022 järjestetyn tapahtuman tietoja.

Flow Festival hyödyntää aluesuunnittelussaan koko Suvilahden 
tehdasaluetta, jonka lisäksi se levittäytyy kohti Hanasaarta (kuva 20). 
Tapahtuman tarkoituksena on tuoda Suomeen tunnettuja musiikkiartisteja ja 
-taiteilijoita ja varmistaa heille lavaesiintymisen edellyttämät rakenteet, joiden 
ympärille muut kuuntelun, seuraamisen ja oleskelun mahdollistavat tilat ja 
alueet muodostetaan. 

Tapahtumaa voidaan pitää onnistuneena esimerkkinä Suvilahden 
olemassa olevan rakennetun ympäristön hyödyntämisestä uusiokäytössä. 
Esimerkiksi vuonna 2022 Flow otti Suvilahti DIY skeittipuiston osaksi 

3. Väliaikaiskäyttöjen kohdeanalyysi

Kuva 20. Flow’n sijainti Suvilahden aluella
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tapahtuma-aluettaan kannanottona puiston tulevaisuuden puolesta, käytti 
toisen kaasukellon sisätiloja näyttelytiloina ääni- ja kuvanveistoteoksia varten 
sekä hyödynsi tehdasrakennusympäristöä ravintolakeskittymän jo olemassa 
olevien ravintolayrittäjien vuoksi (Flow Festival, 2022c, -d, -e). Eri puolille 
levittäytyvät tila- ja valotaideteokset, sekä oleskelualueet ovat kiinteä osa 
tapahtuman tilakokemuksen yhtenäisyyttä. 

Flow Festivalin tapauksessa Suvilahden väliaikaiskäytöt perustuvat 
alueelta etukäteen laadittuun käyttö- ja tapahtumasuunnitelmaan, jonka 
lisäksi tapahtumassa työskentelee vapaaehtoisia (Flow Festival, 2022f). 
Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 8,5 miljoonaa, josta voittoja oli noin 962 000 
euroa (Pietiläinen, 2019).

Flow Festivalin kaltaisen kulttuuritapahtuman järjestäminen alueella 
laajentaa mielikuvaa väliaikaiskäyttöjen määritelmästä ja merkityksestä 
Suvilahden alueella. Tapahtuman järjestäminen on hyödyttänyt tapahtuman 
molempia osapuolia; Suvilahti on tarjonnut tapahtumalle sen kaipaaman 
urbaanin ympäristön ja Flow puolestaan kasvattanut alueen tunnettavuutta 
sieltä otettujen kuvien, muistojen ja kokemusten avulla, jotka leviävät 
ihmisten mukana alueen ulkopuolelle mahdollisesti houkutellen alueelle 
uusia ihmisiä. Flow voidaankin nähdä alueen nykyisen tapatumaidentiteetin 
edistäjänä ja hyödyntäjänä. 

Flow’n kaltaiset toistuvat ja ennakoitavat käytöt voivat lisätä käytön 
suosiota. Käytön toistuvuus tiettyyn aikaan voi lisätä esimerkiksi ihmisten 
toiminnan suunnitelmallisuutta ja luoda mielleyhtymiä tapahtumasta tiettynä 
ajankohtana vuodessa. Voimakkaan suosion ja ennustettavuuden myötä 
pelkkä käytön peruuntuminen itsessään voi rikkoa uutiskynnyksen, mikä 
puolestaan voi kertoa käytön toistuvuuden merkityksestä ihmisille. Flow’n 
järjestäminen alueella saa pohtimaan väliaikaiskäyttöjen käyttöjen rajoja; 
millaisen väliaikaisen muutoksen ihmiset ovat valmiita sietämään alueella? 
Flow on herättänyt keskustelua esimerkiksi tapahtuman äänenvoimakkuuden 
vuoksi (Tammisalo, 2017).

Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella
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3. Väliaikaiskäyttöjen kohdeanalyysi

Kuva 21. Flow 2022, taustalla tiilinen kaasukello
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Kuva 22. Suvilahti, taustalla Kalasataman tornitalot

Tyyppi

Taustalla

Aktiivisuus

Kesto

Vuodenaika

Toistuminen

Käyttäjämäärä

Sisäänpääsy

Suvilahti DIY    
Vapaaehtoistoiminta

Suomen Rullalautaliitto ry 

(alussa)

2011-

24/7/365

Kevät, kesä, syksy

Olemassa toistaiseksi

0  - +1000

Ilmainen, avoin kaikille

Kalasataman Vapaakaupunki 
Yhdistystoiminta

Helsinki Urban Art, REDI

2018

18.5.–15.7.2018, n. 2kk

Kesä

Kerran v. 2018

0 - +1000

Ilmainen, avoin kaikille

Flow Festival (2022)
Kaupallinen toimija

Flow Festival Oy, 

Providence Equity Partners

2007-

12-14.8.2022, 3 pvä

Kesä

Vuosittain (paitsi 2020, 2021)

90 000 (v. 2022)

Maksullinen, rajattu
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4. Tulokset ja niiden tarkastelu

Tutkimuksen perusteella väliaikaiskäytöt soveltuvat vaihtoehtoiseksi tavaksi 
kehittää Suvilahtea kaupunkistrategian mukaisesti kohti Helsingin uutta 
kulttuuri- ja tapahtumakeskittymää. Kohdeanalyysien perusteella alueelle 
on syntynyt uusia käyttöjä, yrityksiä ja taitoja unohtamatta niiden vaikutusta 
Suvilahden alueen identiteettiin. Käytöt näyttäytyvät analyysin perusteella 
samanaikaisesti sekä kaupunkisuunnittelijoiden työkaluna, että kaupallisten 
ja epäkaupallisten intressien kohteena. 

Kohdeanalyysin perusteella Helsingin kaupungin rooli Suvilahden 
väliaikaiskäyttöjen edistäjänä on pieni, eikä se esimerkiksi osallistunut 
analysoitavien kohteiden toimintaan tilan osoittamista tai sen vuokraamista 
enempää. Vähäisestä roolistaan huolimatta kaupungin asettamat ehdot 
viittaavat siihen, että sillä saattaa olla intressejä vaikuttaa käyttöjen 

4. Tulokset ja niiden tarkastelu

Kuva 23. Työn analyysikohteet
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lopputulokseen. Esimerkkejä kaupungin asettamista ehdoista alueen 
väliaikaiskäytöille olivat muun muassa vuokrasopimuksen tekeminen, 
käyttöalueen rajaaminen, sekä muiden ehtojen, esimerkiksi tapahtuman 
avoimuuden määrittelyn asettaminen ehdoksi alueen käytölle. 
Analyysikohteeni ovat noudattaneet vuokraajan ja kaupungin asettamia 
ehtoja alueen käytöistä, ja tämän myötä niiden kehittyminen on tapahtunut 
tiettyjen ehtojen puitteissa, eivätkä ne ole kehittyneet esimerkiksi täysin 
mielivaltaisesti.  

Väliaikaiskäyttöjen avulla voidaan saavuttaa erilaisia tavoitteita 
Suvilahden alueella, mutta työni rajaamiseksi käsittelen vain alueen 
lopullisesta päätöksenteosta vastaavan Helsingin kaupungin Suvilahden 
alueen strategiaa mukailevien tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavia 
keinoja alueella. Tämän vuoksi päädyin tarkastelemaan väliaikaiskäyttöjen 
mahdollisuuksia kehittää alueen rakennettua ympäristöä ja lisätä alueen 
tunnettavuutta ja tapahtumien määrää, joita kaupunki mahdollisesti pyrkii 
tavoittelemaan alueelle strategian mukaisesti.

 Rakennetun ympäristön kehittämisen kannalta tehokkain tapa vaikuttaa 
olevan rajatun alueen osoittaminen kaupungin kaavoituksen mukaisesta 
kehityksestä vapaaehtoisesti innostuneelle ja motivoituneelle joukolle. 
Alueen vapaaehtoinen kehittäminen ei esimerkiksi sido sen toteutumista 
tiettyihin ylhäältä annettuihin tavoitteisiin, jolloin alueella on mahdollista 
toteuttaa erilaisia kokeellisia tiloja ja tapahtumia. Tällöin tapahtumien 
tavoitteeksi voidaan asettaa vaikkapa ihmisten luomien sosiaalisten suhteiden 
ja keskinäisen verkostoitumisen avulla saavutettu uudenlainen merkitys 
alueelle. Suvilahti DIY:n tapauksessa saavutettiin uusia, myöhemmin jopa 
pysyväksi jääneitä toivottuja käyttöjä, jonka pelkkä purku-uhka rikkoi 
uutiskynnyksen. Kalasataman Vapaakaupunki -hankkeessa puolestaan 
onnistunut kaupunkitilakonsepti siirtyi lähialueen kauppakeskukseen 
jatkamaan alueen ympärivuotista toimintaa edistäen keskuksen toimintaa ja 
käyttöjä. 

Suvilahden tunnettavuuden kasvattamiseksi tehokkaimmalta 
keinolta vaikuttaa aluetta laajasti hyödyntävät esimerkiksi Kalasataman 
vapaakaupunki -hankkeen ja Flow-festivaalin kaltaiset, uusia kokemuksia 
ihmisille mahdollistavat väliaikaiskäytöt. Jakaessaan toisilleen käyttöjen 
aikana saamiaan muistoja ihmiset tulevat samalla välittäneeksi tietoa 
alueesta ja sen mahdollisuuksista muodostaa uudenlaista kaupunkitilaa. 
Lisäksi uudenlaisia kokemuksia tarjoavat tapahtumat voivat rikkoa 
uutiskynnyksen totutumpia käyttöjä herkemmin, mikä on omiaan levittämään 
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tietoa alueesta yhä suuremmalle määrälle ihmisiä. Tutkimukseni kaikki 
analyysikohteet ovat rikkoneet toistuvasti uutiskynnyksen levittäen samalla 
tietoa Suvilahdesta ja sen tapahtumista myös niille ihmisille, jotka eivät itse 
ole vierailleet tai tunteneet ketään alueella käyttöjen aikana vieraillutta. 
Vaikka analyysikohteeni pääasiallisia käyttäjiä ovatkin olleet nuoret 
aikuiset, ei niistä mikään ollut rajattu vain tietylle ikäryhmälle. Iän merkitys 
alueen tunnettavuuden kasvattamiseksi on huomionarvoinen asia, sillä 
suuremmassa mittakaavassa tarkasteltuna nuorena luotu myönteinen 
mielikuva luo pohjan alueen mielikuville koko loppuelämäksi; mielikuva 
hiilikasoista eroaa suuresti festivaalikokemuksesta. 

Erilaisten kulttuuri- ja muiden tapahtumien lisäämiseksi väliaikaiskäytöt 
ilmiönä ylipäätään tarjoavat mahdollisuuden elävöittää aluetta ja törmäyttää 
ihmisiä. Kuten Lehtovuori ym. (2003) mukaan todettiin jo aikaisemmin, 
väliaikaiskäytöt ovat itsessään arvokas kulttuuri-ilmiö, joka on ajan 
myötä lähes vakiintunut Suvilahden alueelle (Lehtovuori ym., 2003, s. 36). 
Väliaikaiskäyttöjen jatkuminen lisää alueelle tapahtumia ja kulttuuria, sillä 
jokainen käyttö luo uuden ainutlaatuisen tavan käyttää tilaa.

Mahdollisimman monipuolisen käyttö- ja tapahtumakulttuurin 
saavuttamiseksi samalle alueelle tulisi mahdollistaa mahdollisimman erilaisia 
käyttöjä eri aikoina. Mitä pidemmäksi aikaa väliaikaiskäyttö sallitaan alueelle, 
sitä voimakkaampi kulttuuri sille kerkeää syntymään suhteessa alueeseen. 
Esimerkiksi Suvilahti DIY on voimakkaasti sidoksissa alueeseen nimestään 
lähtien. Flow Festivalin kaltainen toistuva käyttö on puolestaan luonut 
ennustettavuutta alueen käyttäjille. Toisaalta mahdollisimman monipuolisen 
tapahtumakulttuurin lisäämiseksi alueelle tulisi suosia käyttöjä, joissa saman 
käytön aikana mahdollistetaan paljon erilaisia tapahtumia. Tästä esimerkkinä 
voidaan pitää Flow’n ja Kalasataman Vapaakaupungin kaltaisia hankkeita, 
jotka tarjoavat paljon erilaisia käyttöjä ja siten kasvattavat eri ihmisryhmien 
yhteentörmäyksien todennäköisyyttä.

4. Tulokset ja niiden tarkastelu
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5. Johtopäätökset

Väliaikaiskäytöt voivat lisätä Suvilahden käyttö- ja käyttäjädiversiteettiä ja 
elävöittää aluetta. Kohdeanalyysini perusteella aluetta on mahdollista 
kehittää Helsingin nykyisen kaupunkistrategian mukaisesti väliaikaiskäyttöjä 
hyödyntäen. Käyttöjen avulla on mahdollista sekoittaa kaupunkirakennetta 
ja törmäyttää erilaisia ihmisryhmiä, mikä on usein tavoiteltua 
kaupunkisuunnittelun alalla. Väliaikaiskäyttöjen avulla on mahdollista 
kohdentaa toimintaa esimerkiksi alueen vähemmistöryhmille, mikä 
voi edistää ihmisten hyvinvointia yleisellä tasolla. Väliaikaiskäyttöjen 
avulla Suvilahden alueella on ollut mahdollista kokeilla erilaisten arvojen 
sovittamista alueelle ja pohtia, mitä niistä halutaan säilyttää tulevaisuuteen.

Suvilahteen voi syntyä täysin uudenlaista kaupunkitilaa väliaikaiskäyttöjen 
avulla pelkästään ihmisten omien verkostojen, halun ja innokkuuden avulla.
Vaikuttaa siltä, että ne voivat lisätä ihmisten verkostoitumisen määrää. 
On merkityksellistä huomata, kuinka samanlaisista lähtökohdista voidaan 
tuottaa lopputuloksiltaan täysin erilaisia kaupunkitiloja. Toisaalta alueen 
fyysinen muokkaaminen väliaikaiskäyttäjien oman rahallisen panostuksen 
ja vapaaehtoistyön perusteella herättää kysymyksiä ilmaisten työvoiman ja 
käyttäjien oman innokkuuden välisestä rajasta, mutta toisaalta kiinnostus 
alueen väliaikaiskäyttöjä ja kehittämistä kohtaan voi heijastella paikan 
merkityksellisyyttä ja siihen liittyviä arvoja alueen ihmisille.

Väliaikaiskäytöt voivat lisätä alueen tunnettavuutta. Mahdollisuus kokea 
jotain ainutkertaista Suvilahden alueella voi lisätä ihmisten halua välittää 
kokemuksiaan eteenpäin esimerkiksi kertomusten tai kuvien avulla. 
Suvilahden etuna on sen muusta kaupunkirakenteesta helposti erottautuva 
urbaani tehdasympäristö, josta otettuja kuvia esimerkiksi Helsingin kaupunki 
hyödyntää säännöllisesti markkinoinnissaan. Suvilahden alueen vuosien 
aikana parantunut saavutettavuus on helpottanut uusien ihmisryhmien 
saapumisen alueelle ja voinut siten kasvattaa alueen suosiota entisestään. 
Suvilahden alueen väliaikaiskäyttöjen tunnettavuus ja siihen liittyvät 
mielikuvat voivat herättää kiinnostusta kaupallisissa toimijoissa ja tavoitteissa.

Väliaikaiskäyttöjen rooli kaupunkitilassa kytkeytyy kysymyksiin paikan 
käyttöjen tasa-arvosta ja sen takaamisesta alueella. Voivatko tilassa vaihtelevat 
väliaikaiskäytöt olla arvokkaampi ilmiö kuin alueelle rakennettu merkittävä 
arkkitehtuurin taidonnäyte? Voiko Suvilahden alueen nykyisen kaltainen 
käyttö tarjota ihmisille sellaisia ajattomia arvoja, joita alueelle suunnitellut 
uudisrakennushankkeet eivät voi saavuttaa? Saman alueen vaihtuvat käyttäjät 
voivat vähentää tilan käyttöjen rajautumista esimerkiksi tietylle joukolle tai 
ryhmälle.

Kaupunkitilan väliaikaiskäyttöjen tutkimus Suvilahden alueella
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Väliaikaiskäytöt voivat vastata edessämme oleviin haasteisiin. Käyttöjen 
avulla on mahdollista törmäyttää erilaisia ihmisiä ja kulttuureja keskenään, 
luoda yhteenkuuluvuuden kokemuksia jaettujen muistojen muodossa ja jopa 
vähentää ihmisten syrjäytymistä esimerkiksi ilmaisten matalan kynnysten 
käyttöjen avulla. Tulevaisuudessa osa arkkitehdeistä saattaa jopa työskennellä 
väliaikaiskäyttöjen parissa työnkuvien muuttuessa esimeriksi eräänlaisena 
välittäjänä, jossa arkkitehti toimii alueen omistajan ja sen käyttäjien välisenä 
linkkinä. 

Tutkimukseni tavoitteena oli tarkastella Suvilahden alueen 
väliaikaiskäyttöjä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. Tutkimukseni 
perusteella väliaikaiskäyttöjen avulla on mahdollista saavuttaa Suvilahteen 
ainutlaatuisia kaupunkitiloja, joiden aikaansaaminen on vaikeampaa 
perinteisen uudisrakentamisen keinoin.  Tämän vuoksi kannustan 
kaupunkisuunnittelijoita kiinnittämään enemmän huomiota alueen 
tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavien keinojen monipuolisuuteen ja niiden 
edustamiin arvoihin. 

Väliaikaiskäyttöjen kehittämiseksi Suvilahden alueella kannustan 
tapahtumajärjestäjiä ja muita alueen käyttäjiä jakamaan hiljaista tietoa ja 
kehitysehdotuksiaan kaikille avoimesti ja läpinäkyvästi käyttöjen toiminnan 
kehittämiseksi Suvilahdessa, tai laajemmin koko Suomen alueella.

5. Johtopäätökset

Kuva 24.  Yhteenveto
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