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Tiivistelmä 
 
Kaupungit ovat globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja epätasa-arvon, näyttämöitä ja 
kiihdyttäjiä. Jo yli puolien maailman ihmisten asuessa kaupungeissa kohdistuu kaupunkiympäris-
töihin paineita löytää ratkaisuja niin paikallisiin kuin maailmanlaajuisiin ongelmiin. Kandidaatin-
työ tutkii, kuinka kaupunkitilojen käyttäjät ovat oma-aloitteisella toiminnallaan keskeisessä roolissa 
näihin haasteisiin ratkaisujen löytämisessä. 
 
Kandidaatintyö vastaa kahteen tutkimuskysymykseen: Kuinka suunnittelija voi tukea kaupunkitilan 
itseohjautuvuutta ja millä tavalla Otaniemen kampusalueella käyttäjät ovat muokanneet julkista ti-
laa. Työ kuvaa käyttäjien kädenjälkeä kolmella Otaniemen ydinalueella ja väittää, että julkisen tilan 
itseohjautuvuutta tukevat joustava raamikkuus, käyttäjien kokemuksen mukainen uudistussykli 
sekä keskusteleva hallinto.  
 
Tutkielma alkaa kirjallisuuskatsauksella, joka yhdistää ja vertailee julkisen kaupunkitilan itseohjau-
tuvuuteen liittyviä teemoja sekä metodeja. Metodeista käsitellään tarkemmin kolme: mosaiikkihal-
linto, suunnittelijan rooli välittäjänä sekä paluuluotaus. Teoriapohjan lisäksi työ havainnoi ja kuvaa 
Otaniemen kampusaluetta tapausesimerkkinä. Tapauskohde on luonteeltaan erityislaatuinen esi-
merkiksi yhteisön vahvan järjestäytymisen ja jaetun elämänvaiheen vuoksi. Lopulta tutkielma luo 
aiemmasta kahdesta osasta synteesin, joka analysoi, mikä tekee Otaniemen kampusalueesta mie-
lenkiintoisen tapauskohteen kaupunkitilan itseohjautuvuudesta, ja kuinka sen ominaisuuksia voi-
taisiin hyödyntää muissa kohteissa itseohjautuvuuteen kannustavan kierteen mallin avulla. 
 
Tutkielman teemoista nousee myös vielä vastaamattomia kysymyksiä, ja työ sivuaakin Suomen kon-
tekstissa vähäisesti käsiteltyjä aiheita, kuten aikakäsityksen merkitystä kaupunkikokemukseen sekä 
suhtautumista paikallisyhteisöihin palveluina. 
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1. Johdanto
Kaupunkeihin ja niiden suunnitteluun kohdistuu paineita löytää uusia 
ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, monimuo-
toisiin asukkaiden tarpeisiin ja gentrifikaatioon. Vaikka ongelmat ovat 
globaaleja, on laajasti yleistettävien ratkaisujen löytäminen osoittautunut 
vaikeaksi ja tehottomaksi. Niinpä monimutkaisiin haasteisiin yhtenä ratkai-
suna on esitetty aktiivista paikallistoimintaa, joka kohottaa yhteiskunnan 
niin sosiaalista, ilmastollista kuin institutionaalista resilienssiä (Bujis, et 
al., 2016). 

Vastauksia kaupunkien ongelmiin on etsitty jo pitkään paitsi suunnitteli-
joiden asiantuntemuksesta, myös käyttäjien kyvystä innovoida. Käyttäjien 
oma-aloitteisesta paikan muokkauksesta etenkin tyhjiksi jääneissä tiloissa 
ja tämän itseohjautuvuuden hyödyntämisestä suunnittelussa on kirjoi-
tettu runsaasti 2000-luvun alusta alkaen (Haydn & Temel, 2006).  Myös 
suunnittelun osallistavuus on ollut tutkimuksen aiheena jo vuosikymmeniä 
kiinnostava, mutta vaikka rakennuksiin ja alueisiin suhtaudutaan enene-
vissä määrin prosesseina, on itse suunnittelu- ja rakennusvaiheen jälkeinen 
kannustus käyttäjän aloitteesta syntyvään julkisen tilan muutokseen vähälle 
huomiolle jäänyt aihealue.  Aihepiirin ilmiöt ovat usein vahvasti sidottuja 
paikalliskulttuuriin, ja näin ollen tutkielmani tavoitteena on tarkastella ja 
kuvailla käyttäjien kykyä innovoida ja muokata käyttämiään julkisia tiloja 
Otaniemen kampuasalueen kontekstissa, jonka kautta luon lisää ymmär-
rystä aiheeseen, lopulta kuudennessa luvussa luoden synteesin ilmiöstä 
sekä yleisellä että paikallisella tasolla.

Tässä laajassa aihepiirissä erityisen kiinnostavaa on alueen itseoh-
jautuva kehitys, eli sen käyttäjien aloitteesta ja teoista syntyvä muutos 
ilman ammattilaisten suunnittelijoiden osallistumista. Aiheesta nouseekin 
mittava sarja pohdintoja: Mikä saa alueen käyttäjät tuntemaan alueen 
omakseen, mikä saa käyttäjät haluamaan muokata ympäristöään, millaista 
talkookulttuuria erilaiset suunnitelmat synnyttävät ja kuinka suunnitella 
kaupunkitilaa siten, että se muovautuu kunkin yhteisön tarpeeseen ilman 
suunnittelijan työpanosta? Vastauksia näihin kysymyksiin haetaan neljän-
nessä luvussa.

Itseohjautuvuus herättää kuitenkin myös kysymyksiä alueen omista-
vien tahojen roolista suhteessa sen käyttäjiin. Haasteita ovat esimerkiksi 
hallinnolliset esteet, sosiaaliset valta-asemat ja osapuolten väliset risti-
riidat (Hernberg, 2022). Omana lisähaasteena esitän tutkielmassani myös 
poikkeavat käsitykset kaupungin aikasykleistä ja kehityksen tarpeesta, eli 
siitä, onko kaupunki milläkin hetkellä ”ennen vai jälkeen” -tilassa. Viidennen 
luvun lopussa tapausesimerkissäni perehdynkin syvemmin siihen, kuinka 
Otaniemessä erilaiset maanomistajat, kuten Aalto-yliopistokiinteistöt ry 
tai Espoon kaupunki, ovat suhtautuneet virallisten suunnitteluprosessien 
ulkopuolella ympäristöään muovaaviin käyttäjiin.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen arvoiseksi aukoksi tässä jo muuten 
laajasti tutkitussa aihealueessa onkin jäänyt käyttäjien itseohjautuva 
yleisen julkisen tilan muokkaus ja sen tulosten ja vaikutusten havainnointi. 
Myös sellaisten tilojen tai alueiden piirteitä, jotka kutsuvat käyttäjiään 
vaikuttamaan niihin omatoimisesti, ei ole löytämäni kirjallisuuden mukaan 
tutkittu syvemmin. Tutkielmassani yhdistän kirjallisuuskatsauksen jo 
aiemmin aiheesta tuotetusta tiedosta omiin havaintoihini itseohjautu-
neista eli käyttäjien aloitteesta syntyneistä muutoksista tapausesimerkkiini 
Otaniemen kampusalueella.

Tutkielmassani keskityn itseohjautuvuuteen sekä laajemmin ilmiönä 
että tarkemmin tapausesimerkin kautta, ja aion sen aikana vastata kahteen 
tutkimuskysymykseen: Millaisilla keinoilla suunnittelija voi tukea suunnit-
telemansa alueen tulevia ja/tai nykyisiä käyttäjiä muovaamaan aluetta 
tilapäisiin ja käyttäjälähtöisiin käyttötarkoituksiin? Kuinka Otaniemen 
kampusalueen julkisten ja puolijulkisten ulkotilojen käyttäjät ovat 
muovanneet käyttämiään tiloja itseohjautuvasti? Tutkielmani on luonteel-
taan laadullista, joten tulokset sekä sen tulkinnat eivät ole suoraan yleis-
maailmallisia. Pyrin kuitenkin käsittelemään itseohjautuvuutta ilmiönä 
johdonmukaisesti tapausesimerkkini kautta, ja luon lopulta luvussa kuusi 
teoriapohjan sekä omien havaintojeni synteesinä viiden periaatteen mallin 
kaupunkitilan itseohjautuvuuden tukemiseksi.
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2. Asiasanasto

3. Menetelmät
Tutkielmassani koostan ensin kirjallisuuskatsauksen käyttäjien osallis-
tumisesta ja osallistamisesta julkisen tilan muokkaamiseen itseohjautu-
vasti suunnitteluprosessin jälkeen. Katsauksessa tarkastelen myös aihetta 
sivuavaa kirjallisuutta, ja sovellan sekä rinnastan sitä tutkimusaiheeseeni 
tarkoituksenmukaisesti. Havainnoinnin tapauskohteesta toteutan kiertä-
mällä tutkimusaluetta useamman päivän aikana kirjaten ja valokuvaten 
esimerkkejä käyttäjien aiheuttamasta muutoksesta lähtötilaan. Havain-
tojeni tukena käytän arkistomateriaaleja kuten vanhoja valokuvia ja 
Otaniemen käyttäjien muistelmia ja historiikkeja, joita vasten vertaan 
nykytilaa. 

Itseohjautuvuus
tässä opinnäytteessä viittaa kaik- 
keen sellaiseen aluetta kehit-
tävään käyttäjien toimintaan, 
joka syntyy ilman hallinnollisen 
elimen, suunnittelijoiden tai 
omistavan tahon aloitetta ja 
osallistumista.  Toiminnalla voi 
olla tai olla olematta omistavan 
tahon lupa. Käyttäessäni työssäni 
kaupunkitilasta sanaa ”itseoh-
jautuva” väitän siis kaupunki-
tilan ikään kuin olevan yhtä sen 
käyttäjien kanssa. Mikäli kaupun-
kitilan tavoitteet eivät ole alusta 
alkaen samat kuin sen käyttäjien, 
muuttuu se itseohjautuvasti kohti 
sen käyttäjien antamaa roolia, 
ellei sitä estetä. Lähes kaikissa 
julkisissa tiloissa toteutuu siis 
jollain tasolla itseohjautuvuus.

Resilienssi
tarkoittaa kykyä kestää 
muutoksia ja haasteita, toipua 
niistä ja tarpeen tullen mukautua 
muutoksiin (Goodson, Coffee & 
Rowlands, 2011). Yhdyskunta-
suunnittelun kontekstissa resili-
enssi viittaa siis kaupungin ja sen 
asukkaiden, hallinnon ja yhtei-
söiden kykyä sietää paikallisia ja 
globaaleja haasteita.

Osallistuminen ja osallistaminen
ovat toisiaan lähellä olevia ter- 
mejä, joiden merkitysero on kui- 
tenkin huomattava. Osallistumi- 
sella viittaan tutkielmassani nii- 
hin konkreettisiin tekoihin, joilla 
yksilö on mukana yhteisten asi- 
oiden hoitamisessa. Osallista-
minen on puolestaan tyypil- 
lisiä hallinnoivan tai valta- 
asemassa olevan tahon tapoja, 
joilla se pyrkii ottamaan mu- 
kaan prosesseihinsa lähtökoh- 
taisesti passiivisena pidettyjä, 
 prosessiin kiinnittyviä yhteisöjä.

Aktiivinen kansalaisuus
tarkoittaa yhteiseen hyvään täh- 
täävää toimintaa sekä omaetoista 
vastuun ottamista ja kantamista 
yhteiskunnan yhteisistä asioista 
(Laitinen & Nurmi, 2003). Aktii- 
vinen kansalainen voi osallistua 
yhteiskuntansa  toimintaan millä 
tahansa tasolla, naapurustosta 
kansalliseen ja globaaliin 
(Lawson, 2001). 

Suunnittelija
viittaa tässä tutkielmassa suun- 
nittelun ammattilaseen, esimer-
kiksi arkkitehtiin, muotoilijaan 
tai puutarhasuunnittelijaan.

Tilapäiskäyttö
on sillä hetkellä käyttämättö- 
mien tilojen uudelleenaktivointia 
mukautuvasti ja inklusiivisesti 
käyttäjiensä tarpeisiin (Hernberg, 
2022). Väliaikaista käyttöä varten 
tilan ei aina tarvitse fyysisesti 
muuttua (Krokfors, 2017), vaan 
tilapäinen käyttötarkoitus voi 
syntyä jo käyttäjien mielikuvien 
erosta. Tilapäiskäyttö voi kestää 
lyhyistä hetkistä vuosikym- 
meniin.

Lähidemokratia
viittaa erilaisten vaikuttamis- 
keinojen kokonaisuuteen, joilla 
kansalaiset voivat ottaa osaa 
oman alueensa yhteiskunnalli- 
seen kehitykseen pienemmällä 
kuin kunnan tasolla. Lähidemo- 
kratialla Suomessa on harvoin 
päätäntävaltaa, ja erilaiset lähi- 
demokratiaa harjoittavat toimi-
elimet ovat useimmiten keskus-
telufoorumeita. (Valtiovarainmi-
nisteriö, 2012.) 
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4. Itseohjautuva kaupunki vastaa yhteiskunnan 
haasteisiin
4.1. Kaupungistumisen haasteet

Kaupungistuminen on jatkunut kiihtyvästi 1800-luvulta tähän päivää, eikä 
näytä hidastumisen merkkejä. Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2018 
julkaistu tietokanta arvio, että 4,12 miljardia ihmistä asui vuonna 2017 
urbaaneissa ympäristöissä, mikä vastaa noin 55 % maailman väestöstä. 
Tarkoista luvuista kuitenkin kiistellään, ja Thomson Reuters Foundationin 
vuonna 2018 julkaiseman artikkelin mukaan osa tutkimuksesta väittää jopa 
neljän viidestä ihmisestä asuvan jonkinnäköisessä urbaanissa ympäris-
tössä (Scruggs, Reuters, 2018). Näihin suuriin heittoihin vaikuttavat mm. 
maittain vaihtelevat käsitykset siitä, mitä kaupunki tai urbaani ympäristö 
tarkoittavat, ja globaalin standardin puuttuessa todellisuus piillee jossakin 
noiden lukujen välimaastossa (Angel, et al., 2018; Scruggs, Reuters, 2018).  
Kiistelystä huolimatta tutkimukset ovat yhtä mieltä siitä, että yli puolet 
maailman väestöstä asuu tällä hetkellä kaupungeissa (Ritchie ja Roser, 
OurWorldInData, 2018).

Kaupunkien ollessa ihmisten pääasiallinen elinympäristö on niiden rooli 
sekä vastata paikallistason monimutkaisiin sosiaalisiin ongelmiin että 
kehittää ratkaisuja laajempiin, globaaleihin haasteisiin. Hartikainen (2016) 
kertoo diplomityössään, että kaupunkisuunnittelussa on sovellettu maail-
manlaajuisia tavoitteita kestävän kehityksen edistämiseksi paikallistasolla, 
mutta tähänastiset yritykset ovat systemaattisesti epäonnistuneet. Niinpä 
haasteisiin vastaamiseen paikallisella tasolla tarvitaan uusia tapoja ajatella 
ja toimia mutta myös näiden uusien tapojen tieteellistä arviointia (Harti-
kainen, 2016; Angel, et al., 2018).

Kaupunkisuunnittelun piirissä globaaleihin ongelmiin ei kannatakaan 
vastata globaaleilla ratkaisuilla, sillä kaupungit ovat ympäristöinä komplek-
sisia ja jatkuvasti muutoksessa. Niiden asukkailla on toisistaan poikkeavia 
ja ristiriitaisia tarpeita, joita päättäjien ja suunnittelijoiden on vaikea tai 
jopa mahdoton ennakoida (Hartikainen, 2016; Ostrom, 2010). Näin ollen 
valtaosa kaupunkien haasteita tutkivasta kirjallisuudesta nojaakin jonkin-
näköiseen tapausesimerkkiin, ja laajoja yleistyksiä on vaikea tehdä ihmisten 

lähtökohtaisesti monimutkaisen luonteen vuoksi. Niinpä myöhemmissä 
luvuissa käyn läpi, kuinka paikallistasolta lähtevät ratkaisut voivat ratkaista 
sekä pienen että suuren tason ongelmia. 

Kaupunkien ja kaupungistumisen maailmanlaajuiset haasteet linkittyvät 
yleisesti globaaleihin ilmiöihin, kuten ilmastonmuutokseen ja korkeamman 
elintason tavoitteluun (Agudelo-Vera, Mels, Keesman & Rijnaarts, 2011; 
Hartikainen, 2016). Kaupungit ovat sekä näyttämö näille ongelmille että 
niiden osasyy: ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt tekevät 
olemassa olevasta kaupunki-infrastruktuurista riittämätöntä, mutta 
kaupungin rakentamiseen ja ylläpitämiseen kuluva energia myös kiihdyttää 
ilmiötä (Agudelo-Vera, Mels, Keesman & Rijnaarts, 2011). Resurssien yliku-
luttamisen lisäksi kaupungit ovat syntypaikkoja köyhyydelle, epätasa-ar-
volle, tarttuville taudeille, sietämättömille mikroilmastoille sekä hengi-
tysilmansaasteelle, ja ongelmien rajuus korostuu köyhemmissä valtioissa 
(McMichael, 2000). 

Kaupunkitila voi rakenteellaan ja ratkaisuillaan kiihdyttää etenkin 
sosiaalisia ongelmia. Vaikka julkinen tila usein mielletään kaikille avoimeksi 
tilaksi, eivät sen käyttäjät ole tasa-arvoisessa asemassa keskenään, ja niin 
sanottujen ei-toivottujen käyttäjien kykyä käyttää tilaa rajoitetaan toisinaan 
vihamielisellä arkkitehtuurilla (eng. hostile architecture). Heikompiosaisia 
ja päätöksenteon ulkopuolella olevia kaupunkitilan käyttäjiä ovat esimer-
kiksi kodittomat ja alaikäiset, joista ensimmäisistä Kemppainen (2020) 
kirjoittaa diplomityössään.  Hän toteaa, että julkisen tilan poissulkevuus 
ajaa kodittomat heikompaan asemaan vaikuttaa elinympäristöönsä mutta 
myös ohjaa muiden käyttäjien mielipiteitä kodittomuudesta pelokkaam-
paan suuntaan, joka jälleen heijastuu päätöksenteossa poissulkevuutena. 
Ongelmat korostuvat erityisesti kaupallisissa tiloissa, joissa tilan julkisuus 
koskee vain niitä, joilla on ostovoimaa (Kemppainen, 2020). Diplomityös-
sään Kemppainen myös huomauttaa, että muutkin globaalit kriisit heijas-
tuvat lopulta sosiaalisiin rakenteisiin esimerkiksi ilmastopakolaisuutena. 

Globaalit ilmiöt saavat paikallistasolla omalaatuisen ilmenemismuo-
tonsa, ja lisää haasteita syntyy myös kaupungin sisällä. Ongelmat ovat 
myös harvoin yksipuolisia, ja kaupungin sisäisten tavoitteiden ollessa 
ristiriidassa keskenään, yksipuoliset tekniset ratkaisut eivät enää vastaa 
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tarpeeseen (Agudelo-Vera, Mels, Keesman & Rijnaarts, 2011). Ratkaisuja 
pohdittaessa palataan myös yhteen yhdyskuntasuunnittelun ydinkysy-
myksistä: Kenen kaupunki on ja kenen prioriteeteilla sitä tulisi kehittää 
ja suunnitella? Ajattelu niin sanotusta oikeudesta kaupunkiin alkoi jo 
1960-luvulla, mutta palasi laajempaan keskusteluun vuonna 2008, kun 
David Harvey kirjoitti artikkelin, jossa hän määritteli oikeuden kaupunkiin 
tarkoittavan juuri ihmisten oikeutta valtaan vaikuttaa urbaaniin ympäris-
töönsä. Teemaa on käsitelty myös Suomessa Kenen kaupunki? –pamfletin 
(Eds. Hautajärvi, Heikonen, Kummala & Tuomi, 2021) muodossa, jossa 
valtaa vaikuttaa kaupunkiin tutkitaan Helsingin kaupunkisuunnittelun 
kontekstissa. Pamfletin artikkeleissa ristiriitoja nostetaan esiin muun 
muassa kiinteistömarkkinoiden vallan, kestävän kehityksen tavoitteiden, 
rakennetun kulttuuriperinnön suojelemisen ja kansalaisten oikeuden 
vaikuttaa ympäristöönsä välillä.

Jos siis erilaisiin kaupungin ja kaupungistumisen kohtaamiin haastei-
siin halutaan löytää paikallisia ratkaisuja, törmätään tietynlaiseen osallis-
tumisen ja osallistamisen metaongelmaan. Vaikka kansalaisten osallis-
tumista pidetään yleisenä demokraattisena arvona ja maankäyttö- ja 
rakennuslaki vaatii kansalaisten osallistamista suunnitteluprosesseissa, 
jäävät todellisissa tilanteissa kansalaisten osallistumismahdollisuudet 
Arnsteinin osallisuuden tikapuilla usein tokenismin tasolle, eli kansa-
laisia voidaan informoida ja kuulla, mutta heiltä puuttuu todellinen valta 
varmistaa tavoitteidensa toteutuminen (Aitken, 2010; Arnstein, 1968). 
Aitkenin (2010) mukaan todellisen osallistumisen esteenä voivat toimia 
myös pitkät ja monimutkaiset suunnitteluprosessit, ja tähän kiinnostavan 
lisän tuo Vesterisen (2019) analyysi, jossa hän huomauttaa välillä juuri 
nykymuotoisen osallistamisen pitkittävän suunnitteluprosesseja. Kaiken 
kaikkiaan siis kansalaisten ja käyttäjien todellinen osallistuminen ei tällä 
hetkellä toteudu kaupungin suunnittelussa, mikä tekee paikallisten ratkai-
sujen löytämisestä lukuisiin kaupunkien ongelmiin haastavaksi. Pohdin 
tarkemmin ajan yhteyttä osallistumisen mahdollisuuksiin sekä käyttäjien 
ja suunnittelijoiden välisiä aikakäsitysristiriitoja luvussa 4.3. 

Yhtenä kaupungistumisen keskeisimpänä haasteena voitaisiinkin siis 
pitää valtaa ja sen jakautumista kaupungissa. Se, joka omistaa julkisen 

tilan, on käytännössä täysivaltainen päättämään sen kehityksestä ja 
käyttötarkoituksesta toteuttamatta käyttäjien intressejä (Aitken, 2010). 
Ilmeisimpiä vallankäyttäjiä kaupungeissa ovat muun muassa kiinteistöjen 
ja maan omistajat, poliitikot sekä viranhaltijat, mutta valtasuhteita esiintyy 
myös käyttäjien välillä (Goodson, Coaffee, & Rowlands, 2011). Esimerkiksi 
julkisen tilan käyttäjinä työmatkalainen on valta-asemassa suhteessa 
kodittomaan, ja julkisessa keskustelussa viimeisimmän yhtäläinen oikeus 
kaupunkiin – ja siten myös oikeus päätösvaltaan sen kehityksessä – usein 
unohdetaan tai sivuutetaan (Kemppainen, 2020). Aiheen kirjallisuudessa 
merkittävimmäksi valtasuhteeksi nousee kuitenkin kiinteistömarkkinoiden 
ja kansalaisten välinen ristiriita, jossa markkinavalta sivuuttaa paikallisten 
resurssit ja innovaation kohti sosiaalisesti kestävämpää ja resurssitehok-
kaampaa kaupunkia (Eds. Hautajärvi, Heikonen, Kummala & Tuomi, 2021; 
Ostrom, 2010).

4.2. Julkisen tilan tilapäiskäyttö ja joustavuus

Tilapäiskäyttö ja joustavuus ovat julkisen kaupunkitilan kontekstissa 
toisiinsa sulautuvat termit. Hartikainen (2016) määrittelee diplomi-
työssään joustavan tilan sellaisena paikkana, joka kykenee vaihtelemaan 
useiden käyttötarkoitusten ja muotojen välillä sekä pitkäkestoisesti että 
väliaikaisesti säilyttäen silti identiteettinsä. Tilapäiskäyttö on siis osa 
joustavan tilan toimintoja; se on tyhjäksi tai käyttämättömäksi jääneen 
tilan ottamista paikallistoimijoiden käyttöön, kunnes paikalle luodaan 
uusi pitkäkestoisempi käyttötarkoitus tai kunnes tilapäiskäyttö muuttuu 
pitkäkestoisemmaksi (Hernberg, 2022). Hernberg (2022) toteaa myös, 
että tilapäiskäyttö voi kestää vain lyhyestä hetkestä jopa vuosikummeniin.
Joustavan ja tilapäiskäytettävän julkisen tilan ei kuitenkaan tarvitse olla 
vahingossa syntynyttä tai suunnittelematonta, vaan julkinen tila voidaan 
jo rakennus- tai kehitysvaiheessaan suunnitella kestämään ennalta- 
arvaamattomia käyttötarkoituksia (Hartikainen, 2016)

Julkiselle tilalle, jonka toivotaan taipuvan tilapäiskäyttöön, ei kannata 
suunnitella tiukasti rajattuja käyttötarkoituksia. Vaikka kaupunkeja 
usein suunnitellaan ennustettavina ja laajassa skaalassaan laskettavina, 
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ei tämä vastaa todellista käyttäjien tarpeiden ja toiminnan monimuotoi-
suutta (Krokfors, 2017; Ostrom, 2010). Kaupunkitilan käyttäjien tarpeet 
tilalle voivat lisäksi vaihdella jopa päivän tasolla, ja yksilöiden välillä on 
aina jonkinnäköisiä intressiristiriitoja (Goodson, Coaffee, & Rowlands, 
2011; Ostrom, 2010). Myös kaupunkien hallintotavat aiheuttavat haasteita 
kaupungin muovautumiseen käyttäjiensä tarpeisiin: moniäänisen käyttäjä-
kunnan toiveisiin on vaikea vastata rajallisin resurssein ja Aitkenin (2010) 
mukaan vallankäyttäjien tapa pyrkiä osallistamaan kansalaisia onkin syste-
maattisesti epäonnistunut. Bujis (2016) ehdottaakin artikkelissaan etenkin 
viheralueiden kehittämisen saralla kiinnitettävän huomio aktiiviseen 
kansalaisuuteen. Kyseisessä ajattelutavan muutoksessa käyttäjiä ei siis 
nähdä enää passiivisina ja ”aktivoitavina”, vaan heidän oletetaan haluavan 
omatoimisesti vaikuttaa ympäristöönsä. Aktiiviset kansalaiset saatta-
vatkin ottaa oma-aloitteisesti tyhjiä tiloja tilapäisiin käyttötarkoituksiinsa 
luoden hidasta hallintoa ketterämmän tason julkisen tilan kehittämiselle 
(Hernberg, 2022).

Julkisen tilan rooli voi muuttua paikan fyysisen muutoksen kautta, 
mutta myös pelkkä muutos käyttäjän mielikuvissa voi antaa tilalle uuden 
merkityksen (Krokfors, 2017). Mielikuvat ovatkin tehokas mutta melko 
arvaamaton voimavara, joka ajaa tilan käyttäjiä haluamaan osallistua. 
Kaupungin niin sanottu sosiaalinen pääoma voikin sisältää esimerkiksi 
tunteita yhteisöllisyydestä, osallisuudesta ja omistajuudesta (Hartikainen, 
2016). Vesterinen (2019) tuo opinnäytteessään esiin muun muassa NIMBY- 
eli ”not in my backyard” -ajattelun, jossa asukkaiden omistajuuden kokemus 
asuntonsa lähialueesta saa heidät kiinnostumaan ja vastustamaan sen 
”ulkopuolelta” tulevia kehityshankkeita. Näin siis julkinen kaupunkitila on 
heidän mielikuvissaan muuttunut omaan takapihaan verrattavaksi.

Joustavassa suhtautumisessa julkiseen tilaan on kuitenkin muitakin 
hyötyjä kuin vain sosiaalisia. Useita eri käyttötarkoituksia tukeva tila on 
myös resurssitehokas ja todennäköisesti pitkäikäisempi (Krokfors, 2017). Se 
on parhaimmillaan paremman kaupunkitilan tuottamista käyttäjille ilman 
tarvetta lisärakentamiselle tai uusien resurssien käyttämiselle (Hernberg, 
2022). Onnistuessaan itseohjautuvasti kehittyvä julkinen tila myös luo 
resilienssiä, sillä monikäyttöiset tilat kestävät yhteiskunnan muutoksia ja 

ovat kehtoja paikallisten innovaatioille (Bujis, et al., 2016), joiden hyötyjä 
käyn läpi enemmän luvussa 4.4.

Joustavaan kaupunkiin ei ole olemassa yhtä mallia tai totuutta. Paikallis-
kulttuurit ovat aktiivisen kansalaisuuden ytimessä, ja joustavaksi suunni-
teltujen tai itseohjautuvasti kehittyvien kaupunkitilojen lopputulos on alati 
muutoksessa ja ennalta-arvaamaton. Joustavasti ja itseohjautuvasti kehit-
tyvää kaupunkia onkin useimmiten tutkittu tapausesimerkkien kautta. 
Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että logiikkaan perustuvien ennusteiden 
tekeminen olisi lähtökohtaisesti ristiriidassa ihmisten epäloogisten intres-
sien kanssa (Ostrom, 2010). Hartikainen (2016) kuitenkin kertoo viitaten 
Arefin (2011) tutkimukseen, ettei kestävintä kaupunkia kuitenkaan luoda 
tuottamalla irrallista, täysin spontaanisti kehittyvää tilaa, vaan luomalla 
raamit, joiden sisällä kaupunki voi joustaa. Niinpä erilaisten mahdollisten 
skenaarioiden, niin positiivisten kuin negatiivisten, huomioiminen suunnit-
telun aikana on tärkeää, vaikka lopullista käyttöä on mahdoton ennustaa 
(Hartikainen, 2016).

Etenkin julkisen tilan tilapäiskäyttö kohtaa hyödyistään huolimatta 
suuria hallinnollisia haasteita. Virallisia vaikutusreittejä pitkin päätökset 
voivat viedä vuosia, jolloin koko tilapäiskäytön idea lakkaa toimimasta. 
Niinpä käyttämättömien paikkojen tilapäiskäyttö onkin näyttäytynyt 
muun muassa erilaisina valtauksina (Hartikainen, 2016; Hernberg, 2022). 
Hernberg toteaa lisäksi väitöskirjassaan, että kaupunkitilan hallinnoivien 
ja omistavien tahojen tavoitteet ovat usein tavanomaisempia ja riskit-
tömämpiä kuin käyttäjien spontaanit ideat. Yhtenä julkisen tilankäytön 
hallinnoijana myös suunnittelijoiden on kyettävä suhtautumaan rooliinsa 
uudella tavalla ja hyväksyttävä alkuperäisen visionsa väliaikaisuus 
(Hernberg, 2022) sekä julkisen tilan käyttäjien suurempi kollektiivinen 
asiantuntijuus tilan käytöstä.

4.3. Milloin kaupunki on valmis?

Kaupungin tilapäiskäytöstä puhuttaessa syntyy luonnollisesti myös 
pohdintaa siitä, mitä tilapäisyyden vastakohta, pysyvyys, tarkoittaa 
kaupungin kontekstissa. Kuten Hernbergin (2022) väitöskirjassaan toteaa, 
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kaupungissa ei ole todellista pysyvyyttä tai lopullisuutta, vaan kaikki käyttö 
on jollain tapaa väliaikaista, vaikka se kestäisikin vuosikymmeniä. Samaan 
tapaan valtaosa kaupunkialueista onkin yhtä aikaa sekä ennen että jälkeen 
vaiheissaan, ja kun puhun tutkielmassani suunnittelu- ja rakennusvaiheen 
jälkeisestä kehityksestä, on se ajanhetkenä subjektiivisiin kokemuksiin 
perustuva. Niinpä alueen käyttäjillä voi olla hyvinkin poikkeava käsitys 
alueen sen hetkisen tilanteen lopullisuudesta suhteessa sen omistajiin, 
suunnittelijoihin ja toisiin käyttäjiin.

Luvun 4.1. alussa puhuin kaupungistumisesta ilmiönä, mutta kaupun-
keihin vaikuttaa ulkoa sisälle suuntautuvan muuton lisäksi myös sisäinen 
muutto. Kaupungeissa suuri osa asukkaista asuu vuokralla, ja vuokralla 
asuvat ihmiset muuttavat keskimäärin useammin kuin omistusasunnoissa 
asuvat (Bajari, Chan, Krueger & Miller, 2013). Niinpä kaupungeissa asuvien 
ihmisten lähiympäristö voi vaihtua jopa muutaman vuoden välein. Muutto-
tiheyteen vaikuttavat myös sosioekonomiset tekijät, ja Skobba kumppanei-
neen (2013) toteaa köyhempien talouksien muuttavan erityisen usein.

Kaupungin muutosprosessit vievät kuitenkin usein asukkaiden muutto-
sykliä pidemmän ajan, ja pelkkiin kaavamuutoksiin voi kulua vuodesta jopa 
kymmeniin vuosiin. Jos pysyvästi vuokralla asuvat kaupunkilaiset saattavat 
muuttaa jopa noin joka neljäs vuosi, kuten Bajari kumppaneineen (2013) 
arvioi, on heidän lähes mahdoton saada otetta kaupungin kehityksen 
juonesta. Esimerkiksi kaavamuutosta kommentoineet asukkaat eivät 
välttämättä ole samoja, jotka asuvat alueella kaavan alkaessa toteutua. 
Osa muuttoliikkeestä saattaa kuitenkin tapahtua saman alueen sisällä, 
jolloin myös pidempiaikaisten suunnitelmien hahmottaminen on mahdol-
lista. Joka tapauksessa voidaan kuitenkin todeta, että alueen asukkaan ja 
omistajan aikanäkökulmat voivat olla hyvin ristiriitaiset.

Kaupungilla ja kaupunkitilalla on kuitenkin myös muita käyttäjiä sen 
asukkaiden lisäksi. Julkista tilaa käyttävät esimerkiksi läpikulkijat, kodit-
tomat, alueella työskentelevät, turistit ja läheisten palveluiden käyttäjät.  
Käyttäjien viettämään aikaan alueella vaikuttaa heidän oman päätöksensä 
ja tarpeensa lisäksi myös valvonta, turvallisuus ja määräykset: esimerkiksi 
nuoret kodittomat naiset joutuvat vaihtamaan oleilupaikkaansa kaupun-
kitilasta toiseen useita kertoja päivässä häätämisen tai heikon asemansa 

hyväksikäyttämisen pelosta (Kemppainen, 2022). Tämänkaltaisilla 
kaupungin käyttäjillä aikaperspektiivi voi siis olla vielä suppeampi, kuin 
asukkaalla: turisti saattaa nähdä kaupunkitilan vain yhden päivän ajan ja 
työssäkävijä vain toimistoaikoina. 

Vaikka kaupunkitilan käyttäjien aikaperspektiivi tilan kehityksestä onkin 
rajallinen, saattavat he tulkita näkemänsä tilanteen todellista lopullisem-
pana tai pysyvämpänä, sillä kaupunki käsitteenä herättää lähtökohtai-
sesti pysyvyyden tunteita (Elsheshtawy, 2019). Tämä tulkinta toimii sekä 
estävänä että mahdollistavana tekijänä kaupunkitilan itseohjautuvuudessa: 
Esimerkiksi alun perin kaupungin kasvunvaraksi jätetyt rakentamattomat 
alueet voivat käyttäjien toimesta muodostua merkittäviksi virkistysalu-
eiksi, vaikka niitä ei ole siihen tarkoitukseen alun perin suunniteltu, mutta 
jotka käyttäjien näkökulmasta ovat ”aina” olleet siinä. Tällöin käyttäjät 
ovat itse asiassa innovoineet alueelle uuden käyttötarkoituksen. Toisaalta 
kaupungin pysyvyyden tuntu voi madaltaa ihmisen kokemusta omista 
vaikutusmahdollisuuksista, jolloin samassa tilanteessa kaavan muutta-
misen lobbaaminen voi tuntua liian suurelta haasteelta. 

4.4. Itseohjautuvuus kaupungin voimavarana 

Itseohjautuvuus on kaupungin voimavara, joka ylläpitää, uudistaa ja innovoi 
(Hartikainen, 2016; Ostrom, 2010). Se kohottaa kaupunkien ja kaupunkiti-
lojen resilienssiä (Hartikainen, 2016), ja auttaa luomaan resurssitehokkaita 
ratkaisuja aiemmin mainittuihin kaupungistumisen haasteisiin (Ostrom, 
2010). Kaupungit ovat aina muodostuneet saatavilla olevien resurssien 
mukaan, ja ovat osaltaan siis resurssien keskittymiä (Agudelo-Vera, Mels, 
Keesman & Rijnaarts, 2011).  Itseohjautuvassa kaupungissa käyttäjät ovat 
sekä kaupungin resurssi että muiden kaupunkien resurssien hallitsija. 

Jotta kaupunki voisi kehittyä itseohjautuvasti, täytyy sen käyttäjien tietää 
mahdollisuuksistaan vaikuttaa ympäristöönsä (Hernberg, 2022). Itseoh-
jautuvuuden kannalta keskeinen käsite onkin omistajuuden kokemus, eli 
käyttäjien mielikuva itsestään perustavanlaatuisena julkisen kaupunkitilan 
vaikuttajana. Kokemus omistajuudesta syntyy usein alueella käytetystä 
ajasta ja esimerkiksi sen lähellä asumisesta (van Holstein, 2016). Van 
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Holstein ehdottaa myös, että omistajuuden kokemus johtaa myös vastuun 
kokemukseen. Loogisesti voisikin ajatella, että kun kokee jonkin alueen 
omakseen, haluaa siitä pitää huolta, sillä sen rappeutuminen on suoraan 
haitaksi itselle. Näin ollen omistajuuden tuntu ja vaikuttamisen mahdol-
lisuudet ovat toinen toisiaan ruokkiva positiivinen kierre, joka kannustaa 
aktiiviseen kansalaisuuteen. Omistajuuden tunnulla on kuitenkin myös 
varjopuolensa, ja Lemanski (2019) havaitsi tapausesimerkissään Etelä-Af-
rikassa, että omistajuuden kokemus ja itseohjautuvuus ovat johtaneet myös 
hallinnon haitallisina tai jopa laittomina pitämiin toimiin, kuten rakenta-
miseen ilman lupaa, sähkön ja muun infrastruktuurin varastamiseen sekä 
mielenilmauksiin.

Itseohjautuvassa kaupungissa käyttäjät tuottavat kaupungille innovaa-
tioita palvelunomaisesti (Honneck, 2017; Bujis, et al., 2016).  Innovaatiot 
ovat luonteeltaan sekä hyödyksi että haitaksi käyttäjäkunnan yleisen 
hyvän tai hallinnon näkökulmasta (Ostrom, 2010).  Honneck (2017) kuvaa 
artikkelissaan, kuinka Berliinin muurin kaatumisen vuonna 1991 jälkeen 
yhteisölähtöinen tilapaiskäyttö innovaatioineen on muuttunut yksittäisten 
valtavirrasta eroon pyrkivien ihmisten elintavasta Saksan valtion laajui-
seksi suunnitteluperiaatteeksi. Berliinin yhdistymisen kaltaiset vallitsevan 
tilan perustavanlaatuiset muutokset ovatkin ainutlaatuisia paikkoja itseoh-
jautuvien innovaatioiden syntymiselle, josta ne sitten voivat levitä laajem-
paan käyttöön (Hartikainen, 2016; Honneck, 2017).  Innovaatioita syntyy 
etenkin yhteiskunnan eri osien limittyessä toisiinsa (Honneck, 2017), 
ja käyttäjillä on innovaatioidensa pohjatiedoksi käytännön ymmärrystä 
monimutkaisistakin päällekkäisyyksistä (Ostrom, 2010).

Parhaassa tapauksessa itseohjautuvuuden luomat innovaatiot tukevat 
resurssien tehokasta käyttöä, jota pidetään yleisesti tärkeänä sekä ekologi-
sesti että taloudellisesti kestävämmän yhteiskunnan luomisessa. Tehokkuu-
teen on pyritty myös kaupunkisuunnittelussa lisäämällä laskelmointia ja 
leikkaamalla pois ylimääräisiä toimintoja (Ostrom, 2010). Ostromin (2010) 
havaintojen mukaan ylhäältä käsin hallinnoitu systeemi on kuitenkin tehot-
tomampi kuin sellainen, jossa yksilöt kokevat voivansa muovata yhteisiä 
rakenteita ja olevansa osa yhteisöä. Myös Bujis kumppaneineen (2016) 
toteaa, että aktiivinen kansalaistoiminta luo innovaatioita sekä sosiaalisesti 

että ekologisesti kestävämpään kaupunkitilaan. Ryhmä korostaa aktii-
visen kansalaisuuden vaikutusta kaikilla yhteiskunnan tasoilla: Kaikkia 
yhteisön tietoja ja palveluita ei voida hyödyntää, jos yhteisön jäsenet ovat 
vain kansalaisedustajina suunnittelijavetoisissa projekteissa; aktiivisuuden 
pitäisi antaa näkyä myös itseohjautuvina ja omatoimisina ryhminä. 

Itseohjautuvuus ei kuitenkaan poista julkisen kaupunkitilan valta-asemia 
(Bujis, et al., 2016), mutta voi onnistuessaan antaa äänen niille, jotka 
usein jäävät äänettömiksi. Esimerkiksi alaikäiset tai hiljattain Suomeen 
muuttaneet ovat äänioikeudettomia, eivätkä pysty vaikuttamaan virallisen 
demokratian keinoin. Näin arkisella toiminnalla ympäristöönsä vaikutta-
minen avaa ovia laajemmalle käyttäjäkunnalle. Itseohjautuvuuden avulla 
myös kaikki julkisen tilan käyttäjäkunnat pääsevät lähemmäs tasa-arvoa, 
sillä esimerkiksi asukkaiden mielipiteiden kuuleminen sulkee ulos alueen 
muut käyttäjät, kuten asunnottomat, työntekijät tai vapaa-ajan viettäjät. 
Vaikka marginaalikäyttäjät tai vähemmistökulttuurit loisivatkin innovaati-
oita kaupunkiin, ovat ne silti uhan alla kaupunkisuunnittelussa: Suunnit-
telija saattaa esimerkiksi jättää yhteisön merkitykselliset osat huomiotta 
ymmärtämättömyyttään tai ajaa yhteisölähtöisen innovaation kaupallista-
mista (Hewidy, 2022). 

Itseohjautuvuus paitsi säätelee jaettuja resursseja tehokkaasti, on myös 
resurssi itsessään. Sosiaalinen pääoma on joukko yhteisössä vapaasti 
muodostuvia voimavaroja, kuten kuuluvuuden tunnetta, paikkasidosten 
syntymistä, yhteisen vastuun kantamista ja osallistumista (Manzo, et al., 
2006). Myös Kunnaton (2021) havaitsee opinnäytteessään, että sosiaa-
listen yhteisöjen monimuotoisuutta pidetään enimmäkseen kaupunkien 
resilienssiä tukevana tekijänä, vaikkakin aiheen kirjallisuudessa on vielä 
lievää epävarmuutta. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että kaupun-
gista, johon voi vaikuttaa ja johon kokee kuuluvansa, haluaa myös pitää 
huolta: Kuka rikkoisi sellaista, jonka kokee omakseen? Ehdottaisinkin, että 
itseohjautuvuuteen suhtauduttaisiin resurssina samalla tavalla, kuin viime 
vuosina on alettu suhtautua ekosysteemipalveluihin: paikallisyhteisöjen 
voisi siis ajatella tuottavan pelkällä olemassaolollaan moninaisia yhteisö-
palveluita.
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4.5. Vaihtoehtoja itseohjautuvuuteen kannustamiseen

Itseohjautuvuuteen kannustamiseen ja kaupunkitilan joustavampaan 
käyttöön on pyritty luomaan monenlaisia malleja, joiden kautta itseohjau-
tuvuuden hyödyillä ja innovaatioilla voitaisiin kasvattaa kaupungin institu-
tionaalista resilienssiä kuitenkin minimoiden haittavaikutukset. Referoin 
ja vertailen vielä tämän luvun lopuksi kolme erilaista lähestymistapaa 
käyttäjien aktiivisuuden hyödyntämiseen: Mosaiikkihallintoa (eng. mosaic 
governance), suunnittelijan roolia ”välittäjänä” sekä vertailuanalyysiin ja 
paluuluotaukseen (eng. benchmarking ja backcasting) perustuvaa strate-
giaa.

Buijs kumppaneineen (2016) esittää artikkelissaan yhdeksi ratkaisuksi 
uusien hallintomuotojen löytämistä. He tuovatkin esiin mosaiikkihallinnon 
(viher)suunnittelun järjestäytymismuodoksi. Mosaiikkihallinto on tapa 
pyrkiä monipuolistamaan myös hallintotapoja, sillä yksittäiset toiminta-
mallit eivät kykene vastaamaan kaupunkien ristiriitaisiin kehitystarpei-
siin. Mosaiikkihallinto tunnistaa paikallistoimijoiden ja -yhteisöjen arvon, 
ja tunnustaa näiden autonomian. Se pyrkii suhtautumaan kansalaisiin 
lähtökohtaisesti aktiivisina toimijoina, joiden aloitteita sen tulee tukea ja 
toteuttaa. Se pyrkii paikallisten ihmisten lisäksi myös lähestymään kaupun-
kikuvaansa ja -maisemaansa joukkona monipuolisia tiloja, joihin ei voi 
lähtökohtaisesti soveltaa samoja toimintatapoja. Hallinnon tarkoituksena 
on siis toimia tietynlaisena tasapainon vartijana, ylläpitää paikallistoimi-
joiden välistä yhteydenpitoa ja tukea käyttäjien tasavertaista osallistumista, 
hyödyntäen itsenäisen paikallistoiminnan innovaatiokykyä. (Bujis, et al., 
2016.)

Hernberg väittää vuonna 2022 julkaistussa väitöskirjassaan, että yhtei-
söstä nousevien innovaatioiden ja resurssien hyödyntämisessä suunnitte-
lijan roolin tulisi olla välittäjän rooli, välikappale hallinnon ja paikallisyhtei-
söjen välillä.  Väitöskirja keskittyy tämän roolin tutkimiseen nimenomaan 
tyhjien tilojen tilapäiskäytön kontekstissa. Hernberg rajaa tekstissään 
kolme keskeistä sosiopoliittista roolia, joilla suunnittelija voi tukea paikal-
listoimijoita tilapäisten käyttötarkoitusten saavuttamisessa: osapuolten 
välisten kumppanuuksien välikäsi, rakenteellisten raja-arvojen sovittelija 
ja tilapäiskäyttöä edistävien kykyjen kohottaja. Roolit toimivat tavallaan 

työkalupakkina suunnittelijoille, ja antavat selkeitä tehtäviä sellaiseen tilan-
teeseen, jossa suunnittelun tavoitteena on yhteisöstä nousevan tilapäis-
käytön mahdollistaminen. ”Tehtävät” sisältävät esimerkiksi verkostojen 
rakentamista, interssiristiriitojen ratkaisemista, lain luovaa soveltamista, 
lobbausta, yhteisön tarpeiden selvittämistä ja tiedon lisäämistä tilapäiskäy-
töstä. (Hernberg, 2022.)

Hartikaisen (2016) mallissa suunnittelijan rooliksi korostuu myös 
kommunikaation fasilitointi, mutta tämän lisäksi rooliin sisältyy huoleh-
timinen strategioiden muuttumisesta konsepteista todellisuudeksi. Hänen 
lähestymistapansa yhdistää vertailuanalyysin, eli vastaavien ennakkotapa-
usten tutkimisen ja vertailun, ja paluuluotauksen, eli etenemissuunnitelman 
luomisen haluttuun lopputulokseen peruuttamalla sieltä nykyhetkeen 
vaihe vaiheelta. Ensin vertailuanalyysillä pyritään ymmärtämään, kuinka 
paikallisyhteisöt ovat vaikuttaneet lähtötilassaan suunnittelualueen kaltai-
siin kaupunkitiloihin tai kaupunkeihin. Analyysissa pyritään löytämään 
lupaavia käytäntöjä, joita tarkastellaan kaupunkien sosiaalisen pääoman 
tuoman resilienssin viitekehyksessä ja joiden pohjalta kaupunkisuunnit-
telun strategiaa voidaan alkaa kokoamaan. Sen jälkeen tutkitaan erilaisia 

KAUPUNKI

PAIKALLISYHTEISÖT

Kaavio 1:  
Mosaiikkihallinnon 
malli. Hallinnolliset 

elimet ja paikallis- 
yhteisöt ovat vuoro-

vaikuttavat keskenään 
ja toisilleen vaikuttaen 

kaupunkiin.  
(Bujis, et al., 2016).
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tulevaisuuden skenaarioita, joissa toteutuu erilaisia yhteisön ilmaisemia 
haaveita ja haasteita. Skenaarioista kuljetaan nykyhetkeen askel askeleelta 
siten, että luodaan sellainen strateginen polku, joka todennäköisimmin 
johtaisi ihannetulevaisuuteen. Hartikaisen ehdottamasta työskentelyta-
vasta ei siis synny valmista kaupunkia, vaan se luo yhteisön tuella kuhunkin 
ainutlaatuiseen paikallisympäristöön sopiva suunnittelustrategia. Tilan 
käyttäjät pääsevät siis ikään kuin määrittelemään suunnitteluprosessin 
säännöt ja tavoitteet. (Hartikainen, 2016.)

Kaikki kolme mallia pitivät keskeisenä sitä, että mikäli suunnittelussa 
halutaan hyödyntää käyttäjien innovaatiokykyä, on suunnittelijan työ 
ennen kaikkea kommunikointia. Käyttäjät ovat valmiimpia keksimään 
uusia käyttötarkoituksia ympäristölleen, mikäli he tietävät sen olevan 
mahdollista (Hernberg, 2022), ja kun kaupungeissa tiloihin kohdistuu risti-
riitaisia pyrkimyksiä erilaisten toimijoiden puolesta, on konfliktien purka-
minen jatkuvaa työtä (Bujis, et al. 2016; Hernberg, 2022). Kaikki mallit 
tiedostavat myös sen, että käyttäjätkään eivät ole keskenään tasa-arvoisissa 
valta-asemissa, ja ilman hallinnollisen toimijan osallistumista heikom-
massa asemassa olevien käyttäjien mahdollisuus vaikuttaa ympäristöönsä 

heikkenee. Bujis kumppaneineen (2016) ja Hartikainen (2016) esittävät 
kumpikin malleissaan myös sen, kuinka niitä tulisi muokata paikallisyhtei-
söihin sopiviksi, ja ne ovat ikään kuin strategian luomisen strategiaa.

Suurimmat erot mallien välillä syntyvät niiden toisistaan poikkeavista 
toiminnan tasoista. Mosaiikkihallinto pyrkii muuttamaan jopa kunnan 
laajuisia hallintomuotoja, vertailuanalyysi ja paluuluotaus ovat suunni-
telman tasolla sovellettavia toimintamalleja, ja välittäjäroolin omaksu-
minen liittyy kunkin suunnittelijan ammatti-identiteettiin. Hartikaisen 
(2016) malli keskittyy myös muita kahta vähemmän konkreettisiin tapoihin 
kohdata paikallisyhteisöjä, ja vertailuanalyysin kautta pyrkii tuomaan 
ymmärrystä suunnittelualueeseen soveltamalla täysin ulkopuolisten yhtei-
söjen toimintatapoja. Etenkin Hernbergin (2022) käsitys paikallisyhtei-
söistä poikkeaa tästä, sillä hän pitää niitä lähtökohtaisesti ennalta-arvaa-
mattomina ja sisäisesti ristiriitaisina.

Niinpä voisi koota, että itseohjautuvuuteen kannustavan tilan tulee olla 
kaikenlaisiin käyttäjiin tasa-arvoisesti suhtautuvaa (Bujis, et al., 2016). Sen 
tulee olla suunnittelevan tahon aktiivisen seurannan alla, mutta samalla 
luottaa käyttäjiinsä ja olla luomatta heidän kykyjään vähättelevää ilmapiiriä 
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Kaavio 3:  
Vertailuanalyysin ja 

paluuluotaamisen 
yhdistäminen perus-

tuen Hartikaisen 
(2016) diplomityöhön. 

Strategia luodaan 
tunnistamalla 

tulevaisuuden uhat, 
tunnistaen ennusteesta 

agendat ja muuttaen 
uhkatilanteet mahdol-

lisuuksiksi esimerkkien 
avulla.  

(Hartikainen, 2016, s. 
58-59, 80-81).

Kaavio 2:  
Suunnittelijan kolme 
roolia. Esimerkit 
nostettu Hernbergin 
mallista. 
(Hernberg, 2022, 
s. 202-222)
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(Hernberg, 2022) esimerkiksi poistamalla itseohjautuvasti syntyneitä 
elementtejä tilassa. Myös jonkinlaisten fyysisten ja strategisten raamien 
luominen tilalle on tärkeää, jotta sille voi muodostua vaihtelevasta käytöstä 
huolimatta pysyvämpi identiteetti (Hartikainen, 2016). Itseohjautuvuuteen 
voidaan myös kannustaa monella hallinnon tasolla ja elinkaaressaan eri 
vaiheissa olevissa kaupunkitiloissa: paikallistoimijat voidaan ottaa syste-
maattisesti mukaan kaupunkikehitykseen kuntatasolla luomaan suunnit-
telun rajaehtoja, mutta myös jo olemassa olevia yksittäisiä julkisia tiloja 
voidaan muokata itseohjautuvuutta mahdollistaviksi suunnittelijoiden ja 
hallinnon omaksuessa välittäjän roolin.

5. Tapausesimerkki Otaniemen kampusalue

P

0 500 m125 250

Kaavio 4:
Otaniemen sijainti 

Pääkaupunkiseutuun 
nähden.  Pohjakartta 

käyttäjä RHYTK, (2015). 
Wikipedia. CC BY-SA 4.0

Kaavio 5:
Tutkimusalueen rajaus. 

Pohjakartta Cetopo 
(2022)
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5.1. Kampusalueen kehitysvaiheet

Otaniemen – tai Otnäsin, kuten se on tunnettu 
pidempään historiassa – alueella harjoitettiin 
keskiajalta 1900-luvun puoleenväliin asti maan- 
viljelyä, mutta tuosta aikakerroksesta ei ole 
kampusalueella jäljellä juuri mitään pois lukien 
1800-luvulla istutetut lehmuskujat. Itse Kampus-
alueen historian voidaan katsoa alkaneen 
toisen maailmansodan aikana, kun Teknillisen 
korkeakoulun Hietaniemessä sijainneita raken-
nuksia vaurioitui pommituksissa. Uudeksi sijain- 
niksi korkeakoululle valittiin Otaniemi muun 
muassa suuren tilantarpeen, kaupunkia puh- 
taammaksi mielletyn luonnon läheisyyden sekä 
maantieteellisen läheisyyden Hietaniemeen 
takia. Kampusalueen suunnittelukilpailun voit- 
tivat vuonna 1949 Aino ja Alvar Aalto. Suunnu-
telma mukaili silloisen kartanomaiseman 
tilarakennetta, joten vihjeitä Otaniemen 
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Kaavio 6: Aikakerrokset
1952-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1999
2000-2009
2010-2022
Tukirakennus
Tutkimusalueen  
ulkopuolella

(Hämäläinen, 2007; 
Espoon kapunki, 
2022a). Pohjakartta 
Cetopo (2022).
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maataloushistoriasta on edelleen nähtävissä suurmaisemassa. (Böök, 
Mannerla-Magnusson, Meriniemi, Mälkki & Lehtovuori, 2014.)

Otaniemen rakentaminen ja itseohjautuvuus alkoivat vuonna 1949, kun 
opiskelija-asuntojen toteutumista varten opiskelijat keräsivät ja puhdistivat 
800 000 tiiltä talkoovoimin (Aalto-yliopiston verkkosivut, 2021). Alueen 
tuleva käyttäjäyhteisö on siis ollut kampuksen kehityksen alusta asti aktiivi-
sesti mukana vaikuttamassa ympäristöönsä. Syynä osan Otaniemen raken-
nuksista valmistumiseen vuosikymmentä ennen Teknillisen korkeakoulun 
muuttoa olivat Helsingin kesäolympialaiset 1952, joissa Otaniemi toimi 
Neuvostoliiton urheilijoiden tukikohtana (Väliaho, Helsingin Sanomat, 
2022). Teekkarikylä onkin kautta historiansa osoittanut kykevenvänsä 
tilapäiskäyttöön.

Kampusalueen nykytilan kaltainen kaupunkirakenne muodostui pitkälti 
1960-luvulla, kun Otaniemeen rakennettiin esimerkiksi Teknillisen korkea-
koulun päärakennus sekä ylioppilastalo Dipoli (Aalto-yliopiston verkko-
sivut, 2021). Myös virallinen Teknillisen korkeakoulun muutto Otaniemeen 
tapahtui vuonna 1966. Rakentuminen jatkui 1970-luvulla pitkälti olemassa 
olevien yliopistorakennusten laajennuksilla ja Teekkarikylän laajenemisella 

Jämeräntaipaleen pohjoisimpiin osiin (Hämäläinen, 2007). Tällöisen 
kampusalueen käyttäjäkuntaa ovat olleet esimerkiksi opiskelijat, yliopisto-
henkilökunta, tutkimuslaitosten työntekijät sekä edellisten perheet.

1980- ja 1990-luvuilla Otaniemi kehittyi aiempia vuosikymmeniä 
vähemmän kokonaisuutena (Böök, Mannerla-Magnusson, Meriniemi, 
Mälkki & Lehtovuori, 2014), mutta kampusalueella rakentaminen painottui 
edelleen lähinnä olemassa olevien rakennusten laajennusosiin. Paikallis-
yhteisöjen aktiivinen osallistuminen kampusalueen kehitykseen jatkui: 
Teekkarikylään rakennettu rantasauna toteutui osin talkootyöllä. Lisäksi 
varsinaisen kampusalueen reunoille alkoi rakentua yritysvyöhyke (Böök, 
Mannerla-Magnusson, Meriniemi, Mälkki & Lehtovuori, 2014).

2000-luvulla uudisrakennuksia nousi jälleen kampusalueelle (Hämä- 
läinen, 2007). Suurin muutos Otaniemen luonteessa syntyi kuitenkin 
ilman rakentamista: Teknillinen korkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu 
ja Helsingin kauppakorkeakoulu päättivät yhdistyä Aalto-yliopistoksi. 
Fyysiset merkit tästä päätöksestä alkoivat näkyä 2010-luvulla, jolloin 
kampusalueelle nousi uusia rakennuksia suuremman ja monimuotoi-
semman opiskelijajoukon vastaanottamiseksi. (Aalto-yliopiston verkko-
sivut, 2021). Päätöksen seurauksena myös paikallisyhteisö muuttui, kun 
jo pitkään ympäristöönsä vaikuttaneiden teekkareiden rinnalle saapui 
kauppatieteiden ja taiteen opiskelijoita (Mannerla-Magnusson, 2022).

Keskeistä Otaniemen kaupunkitilan luonteessa ovat myös sen kulku-
yhteydet. Ennen vuotta 1035 Otaniemeen pääsi yhtä tietä pitkin Espoon 
suunnalta, kunnes Lauttasaaren ja Lehtisaaren sillat yhdistivät sen Helsin-
kiin. Yksityisautoilua ei kuitenkaan huomioitu vuonna 1949 Otaniemen 
suunnittelukilpailussa, joten suunnitelmat muutettiin autoystävällisem-
miksi 1960-luvulla.  Keskeistä suunnitelmassa on ollut alusta alkaen 
käveltävyys, ja kampusalueella kävely on yhä keskeisessä roolissa. (Böök, 
Mannerla-Magnusson, Meriniemi, Mälkki & Lehtovuori, 2014.) 2010-luvun 
kehitys on tapahtunut eritoten julkisessa liikenteessä: vuonna 2017 
Otaniemen yhdisti Helsinkiin metro (Aalto-yliopiston verkkosivut, 2021), 
ja tutkielman kirjoitushetkellä rakenteilla on pikaraitiotieyhteys. Nämä 
muutokset laajensivat osaltaan kampusalueen käyttäjäkuntaa, eikä Ota- 
niemi ole enää syrjäinen kampus, vaan osa pääkaupunkiseudun ydinaluetta.
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Kaavio 7:  
Otaniemen kampus-
alueen keskeisimmät 

reitit.
Pohjakartta  

Cetopo (2022).
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5.2. Käyttäjien jalan- ja kädenjälki

Kuten aiemmassa alaluvussa todettiin, on käyttäjien vaikutus Otaniemen 
kampusalueen kehitykseen ollut merkittävää kautta sen historian. Tässä 
luvussa käyn läpi tekemiäni havaintoja itseohjautuvuudesta ja aloitan 
niiden analysoinnin. Otaniemen toimivia itseohjautuvuuden käytäntöjä 
pohditaan tarkemmin aiempaan teoriapohjaan nojaten luvussa 6.

Vaikka käyttäjien kädenjälki on läsnä koko Otaniemen kampusalueella, 
on se erityisen näkyvää kolmessa polttopisteessä: Teekkarikylässä, Ossin-
lammen ympäristössä sekä Korkeakoulunaukion ja Alvarinaukion alueilla. 
Näiden kolmen alueen luonteet ovat keskenään hyvin erilaiset, ja lähekkäi-
syydestään huolimatta niiden lähtökohdat itseohjautuvuudelle poikkeavat 
toisistaan. Teekkarikylän erikoisuudeksi nousee se, että se on pitkälti 
asuttamansa yhteisön omistama. Ossinlammen ympäristöön kuuluu vahva 
kokeilemisen kulttuuri, ja siellä monet yhteisön ideat saavat maanomis-
tajien siunauksen. Itse yliopitorakennuksiin vahvasti kiinnittyvät aukiot 
taasen seisovat koko kampusalueen solmukohdassa, ja se tarjoaa erityisen 
mahdollisuuden eri käyttäjäkuntien törmäämiselle.

Kaavio 8:  
Itseohjautuneen 

muutoksen kolme 
polttopistettä. Koilli-

sesta lounaaseen: 
Teekkari- 

kylä, Ossinlampi ja 
Korkeakoulunaukio/

Alvarin aukio.
Pohjakartta  

Cetopo (2022).

Korkeakoulunaukiolla ja Alvarin aukiolla itseohjautuvuus näyttäytyy 
polttopisteistä joustavimpana ja monimuotoisempana. Niiden alueilla 
käyttäjät innovoivat harvoin mitään fyysisesti tilaa muuttavaa tai pysyvää, 
ja kaupunkitilan muutos tapahtuu useiten merkitystasolla. Esimerkiksi 
Alvarinaukion puoleinen ”Amfi” ja Korkeakoulunaukiolla sijaitseva suuri 
tammi voivat päivän mittaan olla kokoontumisen, lounastamisen, odotta-
misen ja leikin paikkoja. Näillä alueilla tapahtuu myös usein yliopistoyh-
teisön suurempia tapahtumia, jolloin alueella saattaa tilapäisesti sijaita 
esimerkiksi radiostudio, huvipuisto tai telttakylä.

Käyttäjät ovat kuitenkin jättäneet aukioille myös pysyvän jälkensä. 
Kaupunkitilaan avautuvaa terassia on uudelleenkalustettu talkoovoimin, 
koulurakennusten ikkunoihin on kiinnitetty kuvia tuomaan väriä aukioti-
lalle, ja käyttäjien omia istutuksia löytyy yllättävistäkin paikoista. Etenkin 
Alvarinaukion puolella polkuverkosto uusiutuu tehokkaasksi aina kulloi-
senkin tarpeen mukaan; Samaa ilmiötä on huomattavasti vaikeampi havaita 
Korkeakoulunaukion puolella, sillä vaikka käyttäjät valitsevat reittinsä 
vapaasti myös siellä, ei valinnasta jää vastaavaa jälkeä betonipintaan.

Alla: H-siiven terassi 
opiskelijoiden sisusta-
mana. H.V., 2019

Oikealla: Terassi 
valmistumisensa 
jälkeen. Aalto-yliopiston 
arkisto, 1974
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Vasen sivu: Servin 
mökin ympäristö 

ennen (Aalto-yliopiston 
arkisto) ja nykyään.

 Vasemmalla: Käyttä-
jien tuomia kalusteita 

eri puolilla Otaniemeä.

Alla: Esimerkkejä 
käyttäjien luomista 

kävelyreiteistä.

Teekkarikylän puolella kaupunkitilasta on lähes mahdoton löytää 
piirteitä, jotka eivät olisi jollain tapaa käyttäjäkunnan muovaamia. Jo 
ensimmäisten Otaniemeen rakentuneiden asuintalojen tiilet olivat kylän 
tulevan yhteisön paikalle kantamia ja putsaamia (Törrönen, O., 1982).
Alueen paikalliskulttuuriin kuuluu vahvasti asioiden ”ilmestyminen”, kuten 
Törrönen (1982) kuvaa useasti muistelmissaan Teekkarikylästä. Alun perin 
tyhjään Servinmökin pihaan onkin vuosien saatossa kerääntynyt useita 
yhteisölleen merkittäviä monumentteja, kuten niin kutsutut Teemu-teek-
kari ja Kylän poliisi. Teekkarikylän asukkaat muokkaavat kaupunkitilaansa 
myös äänimaiseman avulla, ja Jämeräntaival 6:n katolta löytyykin kaiut-
timet, jotka muuttavat koko alueen tunnun juhlavaksi aika ajoin.

Teekkarikylän yhteisössä on myös paljon sosiaalista pääomaa, ja talkoo-
kulttuuri sekä yhteisen vastuun kantaminen ovat alueen kantavia voima- 
varoja. Yhteisille siivoustuokioille kokoonnutaan noin puolen vuoden välein, 
ja valtaosa alueen kunnostus- tai uudistusprojekteista syntyy talkoovoimin. 
Myös naapuriauttamisen kulttuuri välittyy talojen sisäisten keskusteluryh-
mien kautta: niissä ilmoitetaan esimerkiksi löytyneistä tavaroista, päälle 
unohtuneista auton valoista tai vapaasti haettavasta ruuasta.

Vaikka edellä kuvatut Otaniemen kampus-
alueen itseohjautuvuuden ilmentymät tuottavat 
alueelle arvoa, ei itseohjautuvuus tarkoita Ota- 
niemessäkään kaikkien käyttäjien mahdollisuuk- 
sien tasa-arvoa tai tavoitteiden ristiriidatto-
muutta, Esimerkiksi yleisillä alueilla musiikin 
soittaminen on toistuvasti yhteisöä puhuttava 
aihe. Itseohjautuvat innovaatiot ovat myös 
vain niin esteettömiä, kuin niiden tekijätkin: 
havainnointia tehdessäni löysin useita kauniita 
paikkoja, jotka käyttävät olivat muokanneet 
pysähtymisen ja ajanviettämisen paikoiksi 
tuomalla paikalle kalusteita. Lähes kaikki näistä 
paikoista olivat kuitenkin esteellisiä liikuntara-
joitteiselle. Sama pätee myös Otaniemen useisiin 
käyttäjien luomiin kävelyreitteihin, jotka täyden-
tävät virallista katuverkkoa perustavanlaatui-
sella tavalla (Kaavio 7).
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Itsenäisesti syntyneitä 
käyttötarkoituksia: 
Keinumista puistossa, 
ulkoilmataideteos ja 
saunomistila  
parkkipaikalla.

Havainnoinnin yhtenä tuloksena korostui myös käyttäjien arvaamaton 
innovaatiokyky, joka luo välillä ratkaisuja ongelmiin tai tarpeisiin, joita 
suunnittelijan olisi vaikea ennakoida. Itseohjautuminen onkin luonut 
Otaniemeen myös paikkoja, joita voitaisiin pitää jopa rumina tai haital-
lisina: Saunomistilaksi muuttuneella parkkipaikalla seisovat sammaloi-
tuneet autot eivät ole kaunein näky silmälle, ja luonnon helmaan jätetty 
pianon runko on toisen silmään taideteos, toisen silmään roska.

Havaintojeni perusteella tämä tietty keskeneräisyys on kuitenkin oleel-
linen osa sitä, että Otaniemen kampusalueen käyttäjät uskaltavat omatoimi-
sesti vaikuttaa ympäristöönsä. Loogisesti voisikin ajatella, että motivaatio 
aktiiviseen kansalaisuuteen nousee, jos uskoo voivansa parantaa yhteistä 
ympäristöä. ”Epäonnistuneet” lopputulokset johtavat Otaniemessä myös 
osaltaan kohti uusia innovaatioita. Vaikka saunapakettiauto ei olekaan 
kaunein näky, se aktivoi muuten käyttämättömäksi jäänyttä tilaa ja viestii 
käyttäjille alueen olevan kehitettävissä.

5.3. Epävirallisesta viralliseksi

Havainnoinnin tuloksena ilmeni myös, että huomattavalla osalla käyttä-
jien oma-aloitteisista tai ideoimista käyttötarkoituksilla on jollakin tasolla 
virallinen asema. Virallinen tässä yhteydessä tarkoittaa ainakin jokseenkin 
vakituista ja maanomistajan hyväksymää toimintaa, eli se ei kata esimer-
kiksi yksittäisiä tapahtumia. Keskeistä näille virallisen aseman saavutta-
neille yhteisön aloitteille on havainnointini mukaan se, että niiden takana 
on useimmiten jokin järjestäytynyt laajemman yhteisön alaryhmä. Tällaisia 
talkooprojekteja tekevätkin esimerkiksi harrastusyhdistykset, ainejärjestöt 
etenkin juhlavuosinaan ja muut alueen kerhot ja järjestöt. Talkootyön 
lopputulosten läheisyyteen onkin usein kirjattu sen rakentaneen ryhmän 
nimi esimerkiksi selitekylttiin.

Tyypillisimpiä käyttäjien luomia virallisia toimintoja Otaniemen kampu-
salueella ovat erilaiset liikunnan ja oleskelun mahdollisuudet. Esimerkiksi 
niemen luoteisrannalla sijaitseva Miinusmaa tarjoaa Otaniemen paikallis-
yhteisölle ilmaisen paikan ja välineet kyykän pelaamiselle, rullalautaramppi 
mahdollistaa lautailun Otaniemessä, ja lentopallokentät kutsuvat opiskeli-
joita yhteen myös kesäisin lukuvuoden ulkopuolella. Hämäläinen (2007) 
kuvaa myös diplomityössään, kuinka BMX-pyöräilijät muokkasivat Servin 
Maijan tien päätyyn kasatusta maasta pyöräilyradan, joka havainnointi-
kierroksillani oli yhä paikallaan ja kulumisen jäljistä päätellen käytössä. 
Oleskelumahdollisuuksia kampusalueen käyttäjät ovat luoneet ympäri 
Otaniemeä, ja ne vaihtelevat yksinkertaisista penkkiryhmistä grillauspaik-
koihin ja katoksiin.

Myös laajemman käyttäjäkunnan innovaatiot ovat joissain tapauksissa 
saaneet virallisen aseman Otaniemessä. Luvussa 4.4. kuvatun kaltainen 
käyttäjien kyky löytää resurssitehokkaita ratkaisuja on toteutunut esimer-
kiksi metroyhteyden muuttaessa Otaniemen liikenteen solmukohtia: 
Keskeinen reitti Teekkarikylästä linja-autopysäkeille muuttui vähemmän 
keskeiseksi, eikä olemassa oleva polkuverkko tukenut matkaa kylästä 
metroasemalle. Näin ollen Otaniemen laaja paikallisyhteisö löysi parhaan 
uuden reitin kävelemällä polun Alvarinaukiolle, joka lopulta vuonna 2022 
virallistettiin niin kutsutun Amfin alueen remontissa. 
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Laajemman käyttäjäkunnan pysyvät innovaa-
tiot ovat kuitenkin huomattavasti harvinaisempia 
kampuksen kaupunkitilassa verrattuna paikal-
listen järjestäytyneiden ryhmien kädenjälkeen. 
Tämä voi mahdollisesti johtua etenkin Alvarin- 
aukion ja Korkeakoulunaukion käyttäjäkunnan 
monimuotoisuudesta ja siten tavoitteiden risti-
riitaisuudesta; toisensa tunteva ryhmällä on 
todennäköisemin koordinoitu tavoite. Se, että 
valtaosa laajan yhteisön itseohjautuvuudesta on 
epävirallista, ei tee siitä kuitenkaan vähemmän 
merkittävää paikalliskulttuurille tai kaupungin 
resilienssin edistämiselle.

Edellisessä alaluvussa mainittu Ossinlammen 
alue on yksi tutkimusalueen kiinnostavim-
mista paikoista itseohjautuvuuden tuomaa 
resilienssiä ja innovaatiokykyä tarkastellessa. 
Se on luonteeltaan eräänlainen kokeilukenttä, 

jossa käyttäjien ideat ovat synnyttävät monen-
laisia hyötyjä koko laajalle alueelle. Hämäläinen 
(2007) toteaa diplomityössään kyseisen alueen 
olleen vielä opinnäytetyönsä aikana ylläpitä-
misen ja käyttömahdollisuuksien puutteessa. 
Ossinlammen ympäriltä löytyy kuitenkin tänä 
päivänä mahdollisuuksia esimerkiksi rullalau-
tailla, pitää puutarhaa, pelata frisbeegolfia ja 
osallistua ekologisesti kestäviä ratkaisuja tutki-
viin projekteihin. Ossinlammen tapauksessa 
käyttäjien toiminta siis muun muassa tukee 
kaupunkipölyttäjien elinympäristöä, tarjoaa 
harrastuksia ja ylläpitää alueen virkistävyyttä 
toisille käyttäjille.

Vasemmalla sivulla:  
Otaniemen yhteisöjen 
rakentamia toimintoja: 
lentopallokenttä Servin-
mökin vieressä, penkki-
ryhmä Servinmökin 
edustalla, kyykkäkenttä 
Miinusmaalla ja katos 
Metallimiehenkuja 4:n 
edessä.

Oikealla sivulla:
Toimintoja Ossin-
lammen ympäristössä:
kestävien toiminta-
tapojen testikenttä, 
mehiläispesiä, rulla- 
lautaramppi ja 
kaupunkipuutarha
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Luvussa 5.2. havaituissa itseohjautuvuuden polttopisteissä on kaikissa 
omanlaisensa omistajien suhtautuminen käyttäjien toimintaan. Teekka-
rikylä on alueena poikkeuksellinen siksi, että sen omistaa suurelta osin  
yhteisö ylioppilaskunnan muodossa. Näin ollen Teekkarikylä onkin täynnä 
käyttäjien rakentamia monumentteja ja innovaatioita, ja paikallisten järjes-
töjen ylläpitämälle harrastustoiminnalle on kohtalaisen halpoja toimitiloja. 
Myös Ossinlammen alueella itseohjautuvuuden kokeilevuus on saanut 
hyväksynnän maanomistajilta edellisen alaluvun kuvaamilla tavoilla. 

Näistä kahdesta poiketen Alvarinaukion ja Korkeakoulunaukion alueilla 
maanomistajat ovat konservatiivisempia kaupunkikuvan muutoksissa. 
Esimerkiksi 2000-luvun alussa Alvarinaukiolla sijainnut opiskelijoiden 
suunnittelema ja toteuttama oleilualue (Waltari, 2008) on palautettu 
ruohokentäksi. Toisessa tapauksessa ACRE purki Taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun opiskelijoiden talkootyöllä toteuttama terassin ilman ilmoi-
tusta (Luoma, K., henkilökohtainen kirjeenvaihto, 22.11.2021).

Havaintojeni mukaan suuri osa käyttäjien ja omistajien välisistä risti-
riidoista johtuu vahvasti poikkeavissa aikakäsityksissä. Keskimääräinen 
opiskelija on aktiivinen yhteisössä vain muutaman vuoden, kun taas omista-
vissa tahoissa työurat voivat kestää vuosikymmeniä. Tästä poikkeuksena 
toimii AYY, jonka hallitus vaihtuu vuosittain, vaikkakin myös AYY:llä on 
pidempiaikaisia työntekijöitä.  Niinpä omistava taho voi kokea osallista-
neensa käyttäjiä, mutta mikäli se on tapahtunut vuosia ennen toteutusta, 
ei käyttäjäyhteisöllä ole muistoa osallistamisesta muutoksen tapahtuessa.

Omistajatahot ovat suhtautuneet käyttäjien innovaatioihin myös positii-
visesti: edellisessä alaluvussa mainittu polku kulkee käyttäjien innovoimaa 
reittiä, mutta on ammattimaisesti toteutettuna turvallisempi. Omistajilla 
on siis mahdollisuus panostaa rahallisesti käyttäjien ideoihin. Samoin 
opiskelijoiden puretun terassin tilalle ollaan toteuttamassa uusi, käyttäjien 
suunnitelmasta inspiroitunut kalustus. 

Kaiken kaikkiaan omistavien tahojen suhtautuminen käyttäjien innovaa-
tioihin ei ole Otaniemessä yksinkertaista, vaan tapauskohtaista. Omistajat 
ovat valmiita toteuttamaan joitakin jo syntyneitä innovaatioita, mutta 
pyrkivät välillä estämään uusien innovaatioiden syntymisen esimerkiksi 
kävelyreittien aidoittamisella.

5.4. Omistajien suhtautuminen itseohjautuvuuteen

Tutkimusalueella on neljä keskeistä maanomistajaa: Aalto-yliopistokiin-
teistöt eli ACRE, Senaatti-kiinteistöt, Espoon kaupunki (Vallinkoski, 2018) 
ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY (Soljanto, K., henkilökohtainen 
kirjeenvaihto, 24.11.2022). Kullakin maanomistajalla on oma tapansa 
suhtautua Otaniemen käyttäjäyhteisöön ja sen alaryhmiin, ja tässä luvussa 
käsitelen niiden erilaisia suhtautumisia kampuksen itseohjautuvuuteen.

Otaniemen noin 4300 asukkaasta yli puolet ovat 19–24-vuotiaita eli 
tyypillisesti opiskeluikäisiä nuoria aikuisia (Espoon kaupunki, 2022b). 
Lisäksi alueella käy päivittäin tuhansia ihmisiä töissä. Maanomistajat ovat 
pyrkineet osallistamaan käyttäjiä kampuksen kehityksessä kyselyin, mutta 
esimerkiksi vuonna 2020 kampuskyselyyn vastasi huomattavasti suurempi 
joukko henkilökuntaa kuin opiskelijoita. Henkilökunnasta vastauksen 
lähetti 1500 henkilöä eli yli kolmasosa koko ryhmästä, kun taas opiskelijoista 
kyselyn täytti vain noin 400 eli alle viisi prosenttia. (Mannerla-Magnusson, 
2020.) Näin jopa tapauskohteessa, jonka yhteisö on aktiivinen, osallista-
minen on osin epäonnistunutta ja edustaa käyttäjäryhmiä epäsuhtaisesti.
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6. Itseohjautuvuuden kannustimet julkisessa tilassa
Aiemmissa kahdessa luvussa kuvasin itseohjautuvuuden olemassa olevaa 
teoriaa sekä havainnoin Otaniemen julkisen kaupunkitilan itseohjautu-
vuutta. Näiden tietojen varaan rakentuu ehdotelmani itseohjautuvuuteen 
kannustamisen kierteestä, jonka avulla erilaiset julkiset tilat voitaisiin 
ohjata kehittymään resilientimpään ja yhteisön voimavaroja hyödyntävään 
suuntaan. Esittämäni mallin tarkoitus on tukea kaupungin kehitystä myös 
varsinaisten suunnitteluprosessien ulkopuolella. Kaikki julkinen tila ei 
kuitenkaan ole samanlaista, ja itseohjautuvuutta tapahtuu jo nyt kaikissa 
tiloissa tavalla tai toisella. Jos siis tarjoamaani periaatetta käytetään, on 
ensin tunnettava, keitä kunkin julkisen tilan käyttäjät ovat ja mihin he tilaa 
käyttävät nykyhetkellä.

Otaniemen kampusalueen tarkkailusta saimme kolme esimerkkiä 
kaupunkitilan itseohjautuvuudesta: Alvarinaukiolla ja Korkeakoulu-
naukiolla eri käyttäjäryhmien törmäys luo harvemmin suuria pysyviä 
muutoksia kaupunkitilaan, ja innovaatiot tapahtuvat joko lyhyissä hetkissä 
tai ovat kollektiivisesti tehokkain ratkaisu. Ossinlammen tapauksessa 
käyttämättömän tilan aktivointi antaa mahdollisuuksia pienten paikal-
listen yhteisöjen kokeiluille. Teekkarikylässä paikallisyhteisön vahva jaettu 
identiteetti heijastuu myös kaupunkitilaan, ja yhdistettynä omistajien salli-
vaan asenteeseen oma-aloitteisuudelle, se antaa alueelle paljon sosiaalista 
pääomaa.

Teoriapohjan ja havaintojen synteesistä syntyy itseohjautuvuuteen 
kannustavan kierteen malli, jossa on viisi keskeistä ajatusta: kaupunkitilan 
selkeät raamit, käyttäjien aikakokemuksen mukainen syklisyys, kaupun-
kitila välittäjänä, aktiivinen hallinto ja yhteisön voimavarojen näkeminen 
resilienssiä edistävinä palveluina. Näistä kaksi ensimmäistä ovat vahvasti 
paikkariippuvaisia, ja joissain kaupunkitiloissa eri käyttäjäryhmillä voi olla 
toisistaan poikkeavat aikakäsitykset, joista kukin tulee ottaa huomioon. 
Kolme viimeistä ovat enemmän uusia tapoja asennoitua julkiseen tilaan ja 
sen käyttäjiin.

Julkisen tilan selkeät raamit luovat kontekstin, jossa erilaiset joustavat 
käyttötarkoitukset voivat toimia. Raami voi olla esimerkiksi jokin fyysinen 

Suhtautumisten 
ristiriita: Toisaalta 
käyttäjien innovoima 
polku on virallistettu, 
mutta uusien polkujen 
syntyminen estetty 
aidoin.
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Miinusmaa maankaato-
paikkana vuonna 2022
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raja, tilan jäsentelyperiaate tai alueen identiteetti. Täysin avoin ja neutraali 
tila on vaikeammin lähestyttävä itseohjautuvuuden kannalta (Hartikainen, 
2016). Paikan raamit ovat paitsi lähtökohta käyttäjille, myös suunnitteli-
joiden ja hallinnon mahdollisuus kohdistaa tilan identiteetti haluamaansa 
suuntaan. Olemassa olevilla kaupunkitiloilla on jo todennäköisesti jonkin-
tasoinen raami.

Kaupunkitilan syklinen uudistuminen on keskeistä sen käyttäjien 
oma-aloitteisuudelle. Metroaseman avaaminen Otaniemeen avasi mahdol-
lisuuden uusien kävelyreittien muodostumiselle, ja samoin Honneck (2017) 
huomasi Berliinin muurin murtumisen johtaneen uusiin asukkaiden 
innovaatioihin. Uudistumissyklin on kuitenkin sovittava käyttäjien aikakä-
sitykseen: jos esimerkiksi keskimäärinen alueella asutaan neljä vuotta, 
on syklinkin oltava samankaltainen. Käyttäjät luovat innovaatioillaan 
muutoksia, jotka jälleen inspiroivat uusiia innovaatioita.

Jotta käyttäjät kokisivat olevansa voimaantuneita muokkaamaan 
ympäristöään, on heidän tiedettävä sen olevan mahdollista. Prosesseissa, 
joissa suunnittelijat eivät ole lähtökohtaisesti mukana, onkin tärkeää, 
että kaupunkitila itse viestii sallivansa muutoksen. Tämä voi tapahtua 

esimerkiksi siirreltävin huonekaluin, tai kuten Otaniemen tapauksessa, 
aiempien käyttäjien innovaatioiden läheisyydessä voidaan esittää sen 
luoneiden henkilöiden tai yhteisöjen nimet.

Myös kaupunkitilan hallinnoivan ja omistavan tahon on oltava jatkuvasti 
aktiivisessa roolissa. Täysin itseohjautuvat tilat voivat muodostaa eksklu-
siivisia ratkaisuja tai sosiaalisia rakenteita, joita hallinto voi toiminnallaan 
ehkäistä (Bujis, et al., 2016). Hallinnoivan tahon tulee olla myös tietoinen 
alueen kehityksestä ja tarpeen tullen investoida käyttäjien hyviin innovaa-
tioihin.

Viimeiseksi käyttäjien arkiseen toimintaan tulee suhtautua kaupun-
kitilaa ylläpitävänä ja kehittävänä palveluna. Nämä voivat sisältää sekä 
helposti palveluiksi ymmärrettäviä toimintoja, kuten siivoamista ja talkoo-
töitä, mutta yhteisöpalvelut voivat olla myös esimerkiksi kaupunkiekosys-
teemien tukemista, yhteisten resurssien tehokasta jakamista ja sosiaalisten 
haasteiden ratkomista.

Yhdessä nämä viisi periaatetta muodostavat kunkin alueen tahtiin 
sopivan itseohjautuvan kehityksen syklin, jonka ylläpidosta vastaa alueen 
hallinto yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa.
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7. Johtopäätökset
Tämä kandidaatintyö asetti tavoitteekseen tutkia julkisen tilan itseohjautu-
vuutta ilmiönä, havainnoida sen toteutumista Otaniemen kampusalueella 
ja löytää keinoja itseohjautuvuuden kannustamiseen julkisissa kaupunkiti-
loissa. Kirjallisuuskatsauksen kautta kokosin kattauksen aiheen aiemmasta 
tutkimuksesta ja yhdistelin siihen muita läheisiä aiheita, kuten tilapäis-
käyttöä ja yhteisölähtöistä resilienssiä. Kirjallisuuteen tutustumisen ohella 
havainnoin Otaniemen kampusaluetta käyttäjien aikaansaaman muutoksen 
näkökulmasta ja löysin kolme itseohjautuvuuden polttopistettä.

Keskeisenä ratkaisuna itseohjautuvuuden lisäämiseen kaupunkisuun-
nittelussa pidettiin muutosta suunnittelijan ja hallinnon asenteessa omaan 
rooliinsa. Jotta käyttäjien ääni pääsee kuuluviin, tulee suunnittelijan tai 
hallinnon omaksua välittäjän ja fasilitoijan rooli. Samalla niiden tulee 
hyväksyä omien ratkaisujensa väliaikaisuus ja antaa käyttäjille mahdolli-
suus löytää parhaita ratkaisuja kaupunkien ongelmiin. Käyttäjien innovaa-
tioita pidettiin yleisesti kaupunkien resilienssiä kohottavana tekijänä ja 
tärkeänä osana globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin vastaamista.

Otaniemen paikallisyhteisöt ovat olleet aktiivisesti mukana kampuksen 
kehityksessä sen historian alusta alkaen, ja itseohjautuvaan muutokseen 
osallistuvat sekä erilaiset paikalliset ryhmät että koko laajempi yhteisö. 
Käyttäjien innovaatiot ovat auttaneet löytämään tehokkaita ratkaisuja, 
mahdollistamaan monipuolisen harrastamisen, edistäneet alueen ekolo-
gista resilienssiä ja luoneet sellaisia yhteisön tarvitsemia toimintoja, joita 
suunnittelijoiden olisi lähes mahdotonta ennakoida niiden ennalta-arvaa-
mattoman luonteen vuoksi.

Keskeiseksi haasteeksi Otaniemen käyttäjien ja omistavien tahojen 
välillä havaitsin niiden aikakäsitysten ristiriidan. Ajan merkitystä kaupun-
kikokemukseen on tutkittu yllättävän vähän ylipäätään. Etenkin Suomen 
kontekstissa ei ole helposti saatavilla tietoa esimerkiksi siitä, kuinka usein 
ihmiset muuttavat kunnan sisällä. Tämän kaltaisen tiedon kerääminen ja 
analysointi olisi keskeistä, jotta suunnittelijat pystyisivät osallistamises-
saan paremmin ottamaan huomioon esimerkiksi sen, kuinka monta vuotta 
suunnittelualueella keskimäärin asutaan.

Kirjallisuuskatsauksen ja havaintojeni pohjalta muodostin mallin itseoh-
jautuvuuteen kannustavasta kierteestä. Sen keskeisimmät viisi ajatusta ovat 
kaupunkitilan selkeät raamit, käyttäjien aikakokemuksen mukainen sykli-
syys, kaupunkitila välittäjänä, aktiivinen hallinto ja yhteisön voimavarojen 
näkeminen resilienssiä edistävinä palveluina. Yksi työni keskeisimmistä 
väitteistä onkin, että itseohjautuvuudella voidaan löytää ratkaisuja kaiken 
tyyppisiin globaaleihin haasteisiin. Näiden viiden periaatteen soveltuminen 
luo julkiseen kaupunkitilaan uudistumisen syklin, joka mahdollistaa tilan 
kehityksen varsinaisten suunnitteluprojektien ulkopuolella. Luomani malli 
pohjautuu kuitenkin havaintoihini yhdestä alueesta, joten tuloksiani ei 
voida tulkita suoraan yleismaailmallisina paikalliskulttuurien kompleksi-
suuden vuoksi, ja mallia tulisi vielä testata ja analysoida käytännön sovel-
luksen kautta.

Työni havainnointini keskittyi huomattavan rajalliselle ajalle tutkielman 
tiiviin aikataulun vuoksi, ja tulokset olisivat voineet olla erilaisia, mikäli 
aikataulu olisi sallinut alueen havainnoinnin esimerkiksi talvella tai 
kesälomien aikana. Vuodenaikakysymys on etenkin suomalaisesta julki-
sesta kaupunkitilasta puhuttaessa merkittävä. Vuodenaikoihin liittyen 
keksityin tutkielmassani myös vain julkisiin ulkotiloihin, mutta etenkin 
talvella julkinen sisätila on keskeinen osa kaupunkia. Julkisissa sisätiloissa 
on kuitenkin huomattava puute ei-kaupallisista tiloista, ja ei-haluttujen 
käyttäjien osallistumisen estäminen on niissä ulkotilaa helpompaa. Niinpä 
havainnointi itseohjautuvuudesta julkisissa sisätiloissa olisi kiinnostava ja 
tarpeellinen jatkotutkimuksen saihe.

Kiinnostava itseohjautuvuuden piirin tutkimuskohde olisi myös käyttä-
jien mielikuvat esimerkiksi omista mahdollisuuksistaan ja oikeuksistaan 
muokata julkisia tiloja. Vaikka kandidaatintyötäni kirjoittaessani kuulin 
yhteisön jäsenten satunnaisia kommentteja esimerkiksi Otaniemen omista-
vista tahoista ja näiden suhtautumisesta yhteisön innovaatioihin, ei minulla 
ollut tapaa avata näitä tuntemuksia tieteellisesti uskottavasti työssäni. 

Kaiken kaikkiaan työni onnistui löytämään itseohjautuvuuteen liittyviä 
aukkoja tutkimuksessa, ja vaikka se ei oman rajauksensa sisällä kyennyt 
näihin kaikkiin vastaamaan, onnistui se osoittamaan jatkotutkimusta 
vaativia aiheita etenkin Suomen kontekstissa. 
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