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Aiheen esittely8

Opinnäytteen ensimmäisessä luvussa esitellään työn aihe, 
tutkimuskysymykset ja keskeiset käsitteet. Luvussa pyritään 
luomaan kokonaiskuva opinnäytteen viitekehyksestä niin että 
lukija saa selkeän käsityksen opinnäytteen aihealueesta sekä 
kysymyksistä, joita opinnäytetyö käsittelee. Luvussa esitellään 
opinnäyteprosessissa käytettävät tutkimusmenetelmät sekä 
aiheen valintaan vaikuttaneet omat lähtökohdat.

1 .
AIHEEN ESITTELY
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1.1. Työn aihe

Opinnäytetyön aiheena on tarkastella erilaisia 
Suomessa syntyneitä ja vakiintuneita yhteisölli-
sen kaupunkikulttuurin toimintamuotoja. Työn 
tavoitteena on tunnistaa kulttuurin erilaisissa 
toimintamuodoissa toistuvat elementit, ja luoda 
niiden pohjalta kattava käsitys siitä, millaisis-
ta osa-alueista yhteisöllinen kaupunkikulttuuri 
muodostuu ja mikä on toiminnalle tyypillistä. 
Ymmärtämällä tämä, pystytään löytämään kei-
not, kuinka muotoilun avulla voidaan tukea ja 
fasilitoida toimintaa, ja samalla muotoilijoille 
uusia mahdollisuuksia toimia yhteisöllisen kau-
punkikulttuurin kentällä. Opinnäytteen produk-
tiivinen osa toimii aiheeseen perehdyttävänä 
taustatutkimuksena.  

Työ alkaa kirjallisuuskatsauksella, jossa perehdy-
tään tarkemmin työn aihepiiriin liittyvään ter-
mistöön ja muotoilun käsitteisiin. Katsauksessa 
selvitetään, mitä tässä opinnäytteessä tarkoite-
taan puhuttaessa yhteisöllisestä kaupunkikult-
tuurista, mikä on sosiaalinen media ja mikä on 
sen vaikutus yhteisölliseen kaupunkikulttuuriin. 
Luvussa tutustutaan myös aihepiiriin liittyviin 
muotoilun kentän keskeisiin käsitteisiin, ja poh-
ditaan muotoilun kentän muuttumista, sekä sitä, 
millainen rooli muotoilulla voi tulevaisuuden 
yhteiskunnassa olla.  

Yhteisölliseen kaupunkikulttuuriin perehdytään 
syvemmin case-esimerkkien kautta opinnäytteen 
luvussa kaksi. Työssä tarkastellaan pääosin Hel-
sinkiin sijoittuvia ajankohtaisia tapahtumia ja 
yhteisöjä, joiden kautta selvitetään, mitä yhtei-
söllinen kaupunkikulttuuri on. Työssä esitellään 
tarkemmin kuusi yhteisöllisen kaupunkikulttuu-
rin esimerkkiä joiden kautta tutkitaan, millaisia 
yhteisöllisen kaupunkikulttuuriin ja sosiaaliseen 
mediaan linkittyviä tapahtumia ja ilmiöitä on 
olemassa ja mikä on niille tyypillistä. Esimerk-
kien kautta yhteisöllinen kaupunkikulttuuri 
ilmiönä puretaan pienempiin osa-alueisiin ja 
sitä kautta saadaan käsitys eri elementeistä ja 

toiminnan osa-alueista, jotka ovat yhteisöllisel-
le kaupunkikulttuurille tyypillisiä. Esimerkeistä 
tutkitaan muun muassa sitä, millaisista lähtö-
kohdista ne ovat syntyneet, kuinka levinneet, 
millainen rooli vapaaehtoistoiminnalla ja sosiaa-
lisella medialla on, ja kuinka vapaaehtoisuuteen 
perustuvasta toiminnasta voi kehittää liiketoi-
mintamallin. Näin saadaan kattava käsitys siitä, 
millaisia yhdistäviä elementtejä ja osa-alueita 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin erilaisista ilme-
nemis- ja toimintamuodoista löytyy. 

Luvussa kaksi pohditaan lisäksi oman osallis-
tumisen, case-tutkimuksen ja kirjallisuuskatsa-
uksen kautta, kuinka muotoilun kenttä liittyy 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ilmiöön, ja mil-
lainen rooli muotoilijalla voi yhteisöllisen kau-
punkikulttuurin kontekstissa olla.

Opinnäytteen yhteistyökumppanina on Helsin-
kiläinen Yhteismaa ry, joka organisoi Siivous-
päivää ja muita yhteisöllisen kaupunkikulttuu-
rin tapahtumia, lähinnä pääkaupunkiseudulla. 
Yhteismaa ry pyrkii levittämään Siivouspäivää 
Suomen rajojen ulkopuolelle ja sen tukemisek-
si opinnäytteen produktiivisena osana tehdään 
visuaalinen ohjeistus Siivouspäivän järjestä-
misestä. Ohjeistuksessa pyritään kiteyttämään 
Siivouspäivän ydinajatus, toimintamalli ja Yh-
teismaan kokemukset päivän järjestämisestä 
konkreettiseen muotoon. Ohjeistuksen tuella 
päivä on helppo järjestää uusissa ympäristöissä, 
päivän arvoja kunnioitten, mutta uuteen ym-
päristöön adaptoituna.  Ohjeistuksen tekemi-
sen kautta perehdytään paremmin yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin käsitteeseen ja muotoilijana 
ilmiön osana toimimiseen. Produktiivinen työ 
toimii osana opinnäytteen taustatutkimusta ja 
tukena luvun kaksi yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin tutkimukselle.
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1.2. Tavoitteet ja 
tutkimuskysymykset

Opinnäyte pyrkii vastaamaan seuraaviin tutki-
muskysymyksiin: 

1. Millaisia yhdistäviä ja tyypillisiä 
elementtejä ja toiminnalle keskeisiä 
osa-alueita voidaan tunnistaa uudesta, 
yhteisöllisestä kaupunkikulttuurista ja 
miten ne ilmenevät erilaisissa yhteisölli-
sen kaupunkikulttuurin ilmiöissä ja toi-
minnassa?

Opinnäytetyö lähtee oletuksesta, että vaikka yh-
teisöllinen kaupunkikulttuuri ilmenee useissa eri 
formaateissa ja kokoluokissa, on siitä kuitenkin 
tunnistettavissa tiettyjä elementtejä ja toiminnan 
osa-aluita, jotka toistuvat kaikissa sen eri ilmene-
mis- ja toimintamuodoissa. Työn tavoitteena on 
tunnistaa erilaiset elementit ja osakokonaisuu-
det, jotka ovat tyypillisiä ja yhteisiä yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin toiminnalle ja tarkastella 
niitä erilaisten, lähinnä Helsingissä esiintyvien 
case-esimerkkien kautta. Tunnistamalla nämä 
elementit, on helpompi hahmottaa yhteisöllisen 
kaupunkikulttuuri-ilmiön kokonaisuus ja sen 
monimuotoisuus. Tiedostamalla elementtien 
olemassaolon, voivat yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin parissa toimijat ottaa nämä toiminnalle 
keskeiset seikat paremmin huomioon omassa 
toiminnassaan ja toiminnan kehittämisessä. 
Myös muotoilulle voidaan löytää erilaisia uusia 
toiminnan mahdollisuuksia. 

2. Millaisia mahdollisuuksia muotoili-
jalla on toimia ja vaikuttaa yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin kontekstissa? 

Opinnäytetyön toisena tavoitteena on ymmär-
tää ja löytää keinot, kuinka muotoilulla voidaan 
tukea yhteisöllistä kaupunkikulttuuria, millai-
sia mahdollisuuksia muotoilijalla on toimia 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin kontekstissa 
ja miten muotoilijan roolia voisi siinä edelleen 

tukea ja kehittää. Useat eri kirjoittajat ovat sitä 
mieltä, että yhteiskunnan muutoksen myötä, 
myös muotoilijan ammatin täytyy muuttua sen 
perinteisestä merkityksestä ja löytää uusia kei-
noja toimia ja vaikuttaa. Miksi ei yhteisöllinen 
kaupunkikulttuuri voisi olla yksi uusi muotoilun 
toimintakenttä? Opinnäytteen tavoitteena on 
tutkia, millaisia mahdollisuuksia muotoilijalla 
on osallistua yhteisölliseen kaupunkikulttuuritoi-
mintaan vapaaehtoisena aktivistina tai muotoi-
lun ammattilaisena, ja mitä muotoilu voi yhtei-
söllisen kaupunkikulttuurin toiminnasta oppia. 
Tämän lisäksi opinnäyte tarjoaa ideoita ja muo-
toilun työkaluja sekä näkökulman yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin aktiiveille siitä, kuinka muo-
toilun keinoin voi tukea yhteisöllisen kaupunki-
kulttuurin toimintaa ja leviämistä. 

Opinnäytteen produktiivisena työnä koostetaan 
Yhteismaa ry:lle Siivouspäivän kansainvälistä-
misen ja konseptin leviämisen tueksi ”how to?” 
- ohjeistus. Ohjeistuksessa tuodaan yhteen pa-
kettiin Yhteismaa ry:llä oleva Siivouspäivän jär-
jestämiseen liittyvä tieto, taito, kokemus ja arvot 
niin, että päivä on helppo ohjeistuksen tuella ko-
pioida ja lokalisoida myös muihin ympäristöihin 
ja kulttuureihin. Produktiivisen työn toteutuk-
sessa saadaan tekemisen kautta arvokasta ma-
teriaalia tutkimuskysymysten vastauksiin ja työn 
tavoitteiden saavuttamiseen. Tekemisen kautta 
saadaan tietoa ja kokemusta niistä keinoista, joil-
la muotoilija voi vaikuttaa ja toimia yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin kontekstissa.
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1.3. Prosessi ja menetelmät

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin keskeisiä ele-
menttejä tutkivassa opinnäytetyössä yhdistyy 
tutkimuksellinen ja produktiivinen työskentely. 
Opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin etsitään 
vastauksia tutkimalla yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin tapahtumia ja toimintaa kirjallisuuden, 
case-esimerkkien, oman osallistumisen ja haas-
tattelujen kautta, sekä toteuttamalla produktiivi-
nen työ yhdestä yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
ilmiöstä, Siivouspäivästä. 

Opinnäytteen ensimmäisessä luvussa tutustu-
taan opinnäytteen viitekehykseen kirjallisuus-
katsauksen kautta. Kirjallisuuskatsauksessa 
perehdytään opinnäytteen aiheen keskeisiin 
käsitteisiin ja näkökulmiin, olemassa olevan 
kirjallisuuden ja tiedon kautta, ja näin muodos-
tetaan käsitys opinnäytteen aiheeseen liittyvis-
tä termeistä ja teorioista (Hirsjärvi ym. 2004). 
Opinnäytteen aiheeseen liittyy keskeisesti useita 
muotoilututkimuksen teorioita ja termistöä, ku-
ten palvelumuotoilu, yhteissuunnittelu sekä yh-
teiskunnallinen suunnittelu ja innovointi. Näihin 
muotoilun kenttiin perehdytään työn ensimmäi-
sessä luvussa kirjallisuuskatsauksen kautta, ja 
myöhemmin myös käytännössä, case-esimerkki 
en tutkimuksessa ja produktiivisen osuuden to-
teutuksessa.

Opinnäytetyön toisessa luvussa perehdytään 
paremmin yhteisölliseen kaupunkikulttuuriin 
ilmiönä kuuden case-esimerkkin kautta. Tutki-
malla ja tunnistamalla mielenkiintoiset ja mah-
dollisimman monipuoliset esimerkit yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin toiminnasta, muodostetaan 
kuva siitä, millaisista elementeistä yhteisöllinen 
kaupunkikulttuuri Helsingin kaltaisissa kaupun-
geissa muodostuu, ja mitä kaikkea yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin kentällä tällä hetkellä tapah-
tuu. Valikoituihin case-esimerkkeihin tukeutuen 
muodostetaan tutkimuksen kautta ymmärrys 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin toiminnan kes-
keisistä elementeistä ja osa-alueista. 

Case-tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetel-
mät ovat haastattelut, havainnointi osallistu-
malla erilaisiin tapahtumiin ja yhteisöjen toi-
mintaan, sekä tiedon hakeminen internetistä ja 
kirjallisuudesta. 

Haastattelu on hyvä tiedonkeruumenetelmä 
niissä case-esimerkeissä, joista ei muilla keinoin 
ole saatavissa tietoa. Opinnäytetyössä haastat-
telut toteutettiin avoimina yksilöhaastatteluina 
jotka etenivät keskustelunomaisesti. Avoimessa 
yksilöhaastattelussa haastateltavian mielipiteet, 
tunteet ja käsitykset tulevat esille keskustelun 
edetessä (Hirsjärvi ym. 2004). Haastattelujen tu-
kena oli ennalta laaditut kysymykset, jotka toivat 
haastatteluihin runkoa ja sisältöä. Haastattelu-
jen annettiin kuitenkin edetä hyvin vapaasti ja 
kysymykset toimivat vain keskustelun avaajina. 

Havainnoinnilla on pitkä historia antropolo-
giassa sekä ja kasvatus- ja yhteiskuntatieteel-
lisessä tutkimuksessa. Nykyään havainnointi 
on käytössä tutkimusmenetelmänä myös muo-
toiluprosesseissa taustatutkimusmenetelmänä, 
kun halutaan tietoa ja inspiraatiota esimerkiksi 
palvelumuotoiluprosesseihin. Havainnoimalla 
voidaan kerätä materiaalia esimerkiksi ihmis-
ten päivittäistoiminnoista, motivaatiotekijöistä, 
unelmista ja huolista. (Van Dijk, 2011.) Opin-
näytteessä käytettiin tutkimusmenetelmänä 
osallistuvaa havainnointia, jolle tyypillistä on 
kenttätutkimukseen perustuva havainnointi 
ryhmän jäsenenä toimimisen kautta. (Hirsjärvi 
ym. 2004.) Opinnäyteprosessin aikana tehtiin 
havaintoja muun muassa toimimalla osana ruo-
kapiiriyhteisöä ruokapiirin hoitajana sekä osal-
listumalla erilaisiin yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin tapahtumiin.

Opinnäytetyön kolmannessa luvussa kerrotaan 
työn produktiivisesta osuudesta, jonka työstö 
tapahtui yhtäaikaisesti työn case-tutkimuksen 
kanssa. Kolmannessa luvussa työskennellään yh-
den yhteisöllisen kaupunkikulttuuritapahtuman, 
Siivouspäivän, ja sitä organisoivan Yhteismaa 
ry:n parissa tutustuen tapahtuman ja organisaa-
tion toimintaan produktiivisen tekemisen kaut-
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ta, tekemällä Yhteismaalle ohjeistus Siivouspäi-
vän järjestämisestä. 

Koskinen ym. (2011) kutsuvat tällaista produk-
tiivista työskentelytapaa konstruktiiviseksi muo-
toiluksi (constructive design). Siinä tutkimus 
tehdään keskiössä olevan konstruktiivisen työn 
ympärillä. Työ voi olla esimerkiksi tuote, systee-
mi, media tai palvelu, mutta keskeistä on, että 
se on tiedonhankinnan keskiössä. Konstruktii-
visen muotoilunprosessin lopputuloksena on 
usein esimerkiksi prototyyppi, ja tutkimuksen 
tiedonhankinta tapahtuu työn ja prototyypin 
tekemisen kautta. Koskinen ym. jakavat pro-
sessin kolmeen mahdolliseen lähestymistapaan; 
laboratorio-olosuhteissa tapahtuvaan tutkimuk-
seen, kenttätutkimukseen ja taiteellisempaan, 
showroom-muotoiseen tutkimukseen. (Koskinen 
ym. 2011.)

Opinnäytteessä suunnitteluprosessin keskiössä 
on Siivouspäivän järjestämistä varten tehtävä 
ohjeistus. Ohjeistuksen tekemisen kautta sel-

vitetään Siivouspäivän järjestämiseen liittyviä 
keskeisiä elementtejä. Siivouspäivä on case-esi-
merkkinä mielenkiintoinen, sillä se on jo hyvin 
vakiintunut tapahtuma Helsingissä ja kaikki 
taustatutkimuksen kautta löytyneet yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin elementit ovat siinä hyvin 
tunnistettavissa. Näitä löytöjä käytetään hyväksi 
luvun kaksi case-tutkimuksen esimerkkien ana-
lysoinnissa, ja yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
toiminnan kokonaisuuden hahmottamisessa. 
Produktiivisen prosessin aikana järjestettiin 
useampi yhteissuunnittelutapaaminen ydessä 
Yhteismaa ry:n kanssa. Lisäksi tekoprosessin ai-
kana osallistuttiin erilaisiin Siivouspäivään liitty-
viin, ja sitä tukeviin projekteihin.

Työn neljännessä luvussa vedetään yhteen työn 
tulokset ja vastataan opinnäytteen alussa esi-
tettyihin tutkimuskysymyksiin, sekä pohditaan 
prosessia oman kokemuksen kautta. Lisäksi esi-
tellään mahdollisia jatkotutkimusaiheita, jotka 
ovat nousseet esille opinnäyteprosessin aikana ja 
herättäneet kysymyksiä.

Kuva 1. Opinnäyteprosessin vaiheet 
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1.4. Omat lähtökohdat

Omat arvot

Maisteriopintoni Aalto Yliopistossa ovat laajen-
taneet muotoilijan maailmankuvaani ja käsitys-
täni muotoilijan työstä. Olen ymmärtänyt että 
työ voi olla niin paljon muutakin kuin perinteis-
tä lopputuotteeseen päätyvää muotoilua, johon 
ammattikorkeakoulun tuotesuunnitteluun ja 
materiaalituntemukseen keskittyneet kandidaa-
tinopinnot minut valjastivat. Olen ymmärtänyt, 
kuinka monipuolinen ja laaja työnkuva muotoi-
lijalla voikaan nykypäivän yhteiskunnassa olla, 
ja että muotoilijan työllä voin vaikuttaa itselleni 
merkittäviin asioihin, kuten ihmisten hyvinvoin-
tiin ja ympäristöasioihin, ja siten tehdä työtä jol-
la on minulle itselleni sekä ympäristölleni enem-
män merkitystä.

Muotoilijana tunnen olevani ammatillisesti 
vaikeiden valintojen edessä. Olen huolissani 
maailman tulevaisuudesta ja ihmisten kulutus-
hysteriasta, ja muotoilijan ammatti sen perintei-
sessä muodossa ei enää tunnu merkitykselliseltä. 
Opinnäytteen teko aiheesta, joka tukee omaa ar-
vomaailmaani ja kiinnostustani oli siis itsestään 
selvä asia. Toivoin että opinnäytteen tekeminen 
auttaisi selventämään itselleni omia päämää-
riäni ja avaisi uusia näkökulmia siihen, miten 
toteuttaa muotoilijan ammattia omien arvojeni 
mukaisesti. 

Uudenlainen kaupunkikulttuuri

Ympärilläni tapahtuvassa kaupunkikulttuuris-
sa nousee vahvasti esille ihmisten tietoisuuden 
kasvu ja halu tehdä maailmasta parempi paikka, 
ruohonjuuritasolta alkaen. Itse olen mukana esi-
merkiksi kaupunginosani ruokapiiritoiminnassa, 
jossa ryhmänä tilaamme elintarvikkeita lähituot-
tajilta tai luomuruokaa suoraan maahantuojal-
ta. Vaikka tällaiset asiat ovat pieniä, uskon mo-
nien muiden tavoin siihen, että iso joukko pieniä 

asioita ruohonjuuritasolla tekeviä ihmisiä voi 
vaikuttaa ympäristöömme suuremmalla skaa-
lalla. Halusin tehdä opinnäytteenäni työn, joka 
vastaa omia arvojani yhdistykselle, joka tekee 
hyvää, aktivoi ihmisiä, saa heidät ajattelemaan 
ja kannustaa uudenlaiseen yhteisöllisyyteen. 

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin saralla näin 
tähän mahdollisuuden. Ruohonjuuritasolta, 
ihmisten omasta aloitteesta ja motivaatiosta 
syntyneet tapahtumat ja yhteisöt kasvattavat 
kokoajan suosiotaan ja monella niistä on omia 
arvojani vastaavat arvot tai päämäärä takanaan.  
Luonnollinen tuotanto, aitous, ja luonnollisuus 
kasvattavat suosiotaan kuluttajien keskuudessa, 
etenkin ruoassa (Thackara 2004,14). Ihmisten 
tietoisuus omasta ympäristöstään sekä omien te-
kojensa vaikutuksista siihen, vahvistuu kokoajan 
(de Leeuw 2006, 5). Näistä lähtökohdista kum-
puaa uudenlaisia yhteiskunnallisia innovaatioita 
ja uudenlainen yhteisöllinen kaupunkikulttuuri.

Opinnot

Maisteritutkintoni aikana olen tutustunut muun 
muassa palvelumuotoiluun ja yhteiskunnalliseen 
suunnitteluun ja kiinnostunut siitä, kuinka muo-
toilun työkaluja hyväksi käyttäen voi vaikuttaa 
ihmisten hyvinvointiin, ympäristöjen elävöittä-
miseen ja yhteisöllisyyteen. Minua kiinnostaa, 
kuinka muotoilija voi käyttää ammattitaitoaan 
ja osaamistaan hyödyksi yhteiskunnallisissa ky-
symyksissä ja vaikuttamisessa. 

Yhteisölliseen kaupunkikulttuurin tekeminen 
ja siihen osallistuminen on lähes aina ihmisten 
omasta aktiivisuudesta lähtevää vapaaehtoistoi-
mintaa ja mielenkiintoinen kysymys onkin, millä 
tavalla ammattiaan harjoittavat muotoilijat so-
pivat tähän kuvaan? Yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin saralla muotoilija voi vaikuttaa visuaali-
silla taidoillaan ja tuomalla toimintaan mukaan 
esimerkiksi yhteisöllisen suunnittelun työkaluja, 
mutta onko osallistuminen aina vapaaehtoista 
vai onko tulevaisuuden maailmassa muotoilijan 
mahdollista työllistää itsensä yhteisöllisen kau-
punkikulttuurin toimijana? 
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Kuva 2, 3 ja 4. Kuvia Aalto Yliopiston Designing 
with a suburban Finnish community -kurssista, jonka 
aikana ideoitiin lähiön elävöittämisen keinoja yhdessä 
asukkaiden kanssa.

Opinnäytetyö, jossa perehdyn yhteisölliseen 
kaupunkikulttuuriin, on oma ensiaskeleeni yh-
teiskunnallisen vaikuttamisen maailmaan. Tu-
tustun yhteisöllisen kaupunkikulttuurin toimin-
taympäristöön ja tarkastelen sitä muotoilijan 
silmin, analysoimalla kulttuuria ja samalla yrit-
täen löytää muotoilijan vaikutusmahdollisuuksia 
ja uudenlaisia paikkoja ja mahdollisuuksia joissa 
muotoilija voi astua mukaan kuvaan, toimia ja 
oppia.
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Ennen kuin perehdytään tarkemmin, yhteisölli-
seen kaupunkikulttuuriin, tarkastellaan lyhyesti 
kaupunkikulttuurin syntyä ja historiaa. 

80-luku ja uudenlaisen kaupunkikulttuurin 
synty Helsingissä

Uudenlainen, vapaampi kaupunkikulttuuri 
sai alkunsa 1980-luvulla paikallisradiokanavi-
en, kaupunkilehtien ja 80-luvun nousukauden 
myötä. Tuolloin Helsinkiin avattiin uudenlaisia 
klubeja ja totutusta poikkeavia ravintoloita, kah-
viloita ja vaatekauppoja. Syntyi ”city-kulttuuri”. 
Ravintoloiden anniskeluoikeudet ja tapakulttuu-
ri muuttuivat vapaammiksi, katukuvaan alkoi 
ilmestyä terasseja ja katusoitto vapautettiin.  (ks. 
Isokangas ym. 2000; Ruoppila ja Cantell 2000.) 
80-luvulla, kauan ennen sosiaalisen median tu-
loa mukaan kuvaan, kaupunkikulttuurin vies-
timenä toimi muun muassa Citylehti, nuorille 
kaupunkilaisille suunnattu ilmaisjakelulehti (Iso-
kangas ym. 2000,6). 

Kaupunginosatapahtumat alkoivat yleistyä Hel-
singissä jo 1970-luvulla. Tuolloin muun muas-
sa Helsingin juhlaviikot järjesti Kaivopuistossa 
konsertteja ja Elmu aloitti jokavuotiset Kaivo-
puiston kansanjuhlansa. Taiteiden yö on jat-
kunut jo vuodesta 1989 ja 1990-luvun alussa 
Kumpula ja Käpylä aloittivat omat kaupungi-
nosajuhlansa (Mäenpää 2005, 141). 90-luvulla 
ilmiöt kypsyivät ja urbaaneista tapahtumista ja 
ilmiöistä tuli kaikkien kaupunkilaisten yhteistä 
kulttuuria (Ruoppila ja Cantell 2000, 35). 

80-luvulla kaupunkilaisten ajatusmaailma alkoi 
muuttua ja käydä läpi henkistä murrosta, kun 
asioita alettiin tekemään itse sen sijaan että odo-
tettiin yhteiskunnan tekevän ne. Yhteiskunnal-
linen osallistuminen alkoi pikkuhiljaa muuttua 
yhteisölliseksi osallistumiseksi (Isokangas ym. 
2000, 6). 2000-luvun uusi yhteisöllinen kaupun-
kikulttuuri on kehittynyt näistä lähtökohdista, 
mutta se on sovellettu vastaamaan nykypäivän 
ihmisten mentaliteettia, arvoja ja yhteiskunnan 

1.5. Keskeiset käsitteet

Seuraavaksi avataan opinnäytteen viitekehyk-
seen liittyviä käsitteitä sekä muotoilun termistöä 
kirjallisuuskatsauksen kautta. 

1.5.1. Uusi yhteisöllinen kaupunkikulttuuri

 ”Kaupunkikulttuurilla tarkoitamme sellaisia 
yhteisöllisiä ja viihteellisiä tapoja olla, jotka 
mielletään kaupunkielämälle ominaisiksi. Kau-
punkikulttuuri on jokapäiväistä, mutta velvol-
lisuuksien täyttämisen ulkopuolella. Kaupun-
kikulttuurin aikaa on etenkin vapaa-aika, ja 
tilallisesti se sijoittuu yksityisten tilojen kuten 
töiden, kodin ja koulun ulkopuolelle.” 
              (Ruoppila & Cantell 2000, 36).

Ruoppilan ja Cantellin määritelmä kaupunki-
kulttuurista sopii hyvin myös tässä opinnäyttees-
sä käsiteltävään uuteen, yhteisölliseen kaupun-
kikulttuuriin ja kaupunkikulttuuritapahtumiin.  
Kaupunkikulttuuri sinänsä ei ole uusi ilmiö, 
mutta muun muassa sosiaalisen median yleis-
tymisen myötä se on saanut länsimaisissa kau-
pungeissa, kuten Helsingissä, uusia muotoja ja 
enemmän näkyvyyttä saavuttaen suurempia 
ihmisjoukkoja kuin koskaan aikaisemmin. So-
siaalisen median, varsinkin Facebookin, käytön 
myötä ja tuella on ihmisten ja yhteisöjen välinen 
kommunikointi ja ryhmittyminen helpottunut, 
tuntemattomienkin kanssa. Osittain juuri so-
siaalisen median vaikutuksesta, osittain ihmisten 
yhteisöllisyyden kaipuun vuoksi on länsimaisissa 
kaupungeissa ympäri maailman alkanut syn-
tyä omanlaistaan, ihmisten omasta aloitteesta 
lähtevää, 2000-luvulle tyypillistä yhteisöllistä 
kaupunkikulttuuria. Helsinki on oiva esimerkki 
kaupungista joka pursuaa erilaisia asukkaiden it-
sensä järjestämiä tapahtumia ja kaupunkilaisten 
muodostamia ryhmiä, jotka kuvaavat hyvin tätä 
uutta yhteisöllistä kaupunkikulttuuria (ks. esim. 
Hernberg 2012, Blomberg 2014 ja Prototype 
Helsinki 2014).
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tai symbolinen. Tietoyhteiskunnan myötä on 
syntynyt myös virtuaalisia, internetissä toimivia 
yhteisöjä, jotka eivät ole sidoksissa mihinkään 
paikkaan. (Antikainen ym, 2013.) Näihin voi lu-
kea kuuluvan myös sosiaaliseen mediaan perus-
tuvien yhteisöjen.

Yhteisöllisyys ja kaupunkikulttuuri

Hella Hernberg (2012), Urban Dreams mana-
gementin perustaja ja tyhjien tilojen väliaikais-
käyttöä tutkiva arkkitehti, kirjoittaa Helsinki 
Beyond dreams -kirjan alkupuheessaan, kuinka 
nykypäivän Helsinkiä kuvaavat nimenomaan 
pienet, ihmisten omistautuneisuudesta ja sisusta 
kumpuavat ruohonjuuritason tapahtumat, tal-
koohenki ja asioihin vaikuttaminen (Hernberg 
2012a, 17). Yhteisöllisessä kaupunkikulttuuris-
sa aktiivisena toimijana mukana olevan Jaakko 
Blombergin (2014) mukaan tyypillistä sosiaalisen 
median mahdollistamalle yhteisölliselle kaupun-
kikulttuurille on, että se on ennakkoluulotonta, 
ketterää, pienellä budjetilla toteutettua ja ennen 
kaikkea yhteisöllistä. Kaupunkikulttuuritapah-
tuma saattaa syntyä hetken impulssista nopealla 
aikataululla ja pienellä panostuksella. (Blomberg 
2014.) Ravintolapäivääkin perustamassa muka-
na olleen Timo Santalan (2012) mukaan monet 
uudet kaupunkikulttuuritapahtumat syntyvät 
”mitä jos?” -ajattelutavasta (Santala 2012, 22). 
Mitä jos koko kaupunki olisikin yksi iso kirppu-
tori? Mitä jos järjestettäisiin illallinen takapihan 
puistossa? Mitä jos kuka vain voisi perustaa ra-
vintolan minne vain, yhden päivän ajaksi?

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin myötä ihmi-
set ovat löytäneet kaupunkitilojen käyttämisen 
mahdollisuudet järjestämällä yhdessä esimer-
kiksi Ravintolapäiviä tai Siivouspäiviä ja myös 
osallistumalla niihin. Santala (2012) perustelee 
kaupunkikulttuurin syntyä sillä että nykypäivän 
(nuoret) kaupunkilaiset haluavat olla mukana 
luomassa itsensä näköisiä tapahtumia eivätkä 
niinkään osallistua kolmannen tahon järjestä-
miin ammattimaisiin yleisölle suunnattuihin 
tapahtumiin. Aktiivinen kaupunkilaisuus, yhtei-

haasteita. Sosiaalinen media tukee tätä tekemäl-
lä kaikesta näkyvämpää, nopeampaa ja helpot-
tamalla asioiden organisointia ja ihmisten linkit-
tämistä (Blomberg 2014). 

Yhteisöllisyys 

Kaupunkikulttuuritapahtumissa on aina muka-
na yhteisöllisyyden aspekti. Ihmiset osallistuvat 
tapahtumaan sen sisältämän toiminnan vuoksi 
mutta myös niissä tapahtuvan sosiaalisen ja seu-
rallisen toiminnan takia (Mäenpää 2005, 144). 
Monen yhteisöllisen kaupunkikulttuuritapahtu-
man ja yhteisön tavoitteena onkin tuoda ihmisiä 
yhteen ja luoda uudenlaisia kohtaamisia. 

Ihmisille sosiaalinen kanssakäyminen on luon-
nollinen tapa elää ja olla. Yhteisö muodostuu yk-
sittäisten ihmisten ryhmittyessä ja muodostaessa 
erilaisia suhteita keskenään. Ihmisten erilaisten 
suhteiden ja ryhmien kuvaamiseen on kymme-
niä merkitykseltään hienoisesti toisistaan eroavia 
yksityiskohtaisia termejä ja käsitteitä, mikä osal-
taan kertoo ryhmien ja suhteiden tärkeydestä 
meille. (Shirky 2008, 15.) Yhteisöjen merkityk-
selle ihmisten elämässä löytyy selitys sosiologi-
an tutkimuksen puolelta. Kasvatussosiologian 
kirjassa Antikainen ym. (2013) viittaavat Èmile 
Durkheimiin, ”sosiologian isän” ajatuksiin yh-
teisöllisyydestä kirjoittaessaan kuinka yhteisöt 
ja yhteisöllisyys ovat yksilön elämän tärkein voi-
malähde, ja siten yhteisöt ja yhteisöllinen elämä 
ovat olemassaolomme ja toimintamme edelly-
tyksiä. Yhteisöjen muodostuminen ja yhteisöl-
lisyyden kaipaaminen on ihmisen väistämätön 
elämisen tapa, eikä yhteisöllisyys ole kadonnut 
yhteiskunnan modernisoitumisen myötä vaan 
löytänyt sen sijaan uudenlaisia esiintymismuoto-
ja. (Antikainen ym. 2013.) Näistä uudenlaisista 
yhteisöllisyyden muodoista yhteisöllinen kau-
punkikulttuuri on yksi esimerkki.  

Antikainen ym. (2013) avaavat eri sosiologien ta-
poja määritellä yhteisöjä. Yhteisö voi olla muun 
muassa ihmisten suhteiden välinen, alueeseen 
tai paikkaan sidoksissa oleva, toiminnallinen 
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mutta mikä on näitä kaikkia yhdistävä sateen-
varjotermi, ja onko sille edes tarvetta? 

Uudenlainen kaupunkikulttuuri ilmenee useis-
sa erilaisissa muodoissa ja formaateissa, se voi 
olla tapahtumaluontoista, tai toiminta voi olla 
keskittynyt suurelta osin sosiaaliseen mediaan. 
Yhteistä kaikille eri ilmenemismuodoille vaikut-
taisi kuitenkin olevan yhteisöllisyys. Tapahtumat 
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä, ja sosiaali-
sessa mediassa toimivat ryhmät ovat virtuaalisia 
yhteisöjä. Yhteisöllisyyden määritelmään perus-
tuen, tässä opinnäytteessä uudenlaista kaupun-
kikulttuurin ilmiötä käsitellään kokonaisuutena 
ja yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden vuoksi 
käytetään työssä termiä ”yhteisöllinen kaupun-
kikulttuuri”, joka kuvaa ja kiteyttää juuri sen, 
mitä tällä uudella kaupunkikulttuurilla tarkoite-
taan ja mikä on sille ominaista: kaupunkilaisten 
toteuttamat tapahtumat, yhteisöt, sosiaalisessa 
mediassa tapahtuva verkostoituminen ja yhdes-
sä tekeminen uudella tavalla. Voidaan siis sanoa 
että tämän opinnäytteen mukaisen määritelmän 
mukaan yhteisöllinen kaupunkikulttuuri on en-
nen kaikkea yhteisöllistä, kaupunkiym-
päristössä tapahtuvaa toimintaa, jossa 
samat arvot, kiinnostuksen kohteet tai 
elämäntilanteen jakavat ihmiset tekevät 
asioita yhdessä.

sen hyvän tekeminen ja toisista ihmisistä välit-
täminen ovat tärkeitä elementtejä tulevaisuuden 
yhteiskunnassa, jota muun muassa yhteisöllinen 
kaupunkikulttuuri rakentaa. (Santala 2012, 26.)

Uuden, yhteisöllistä kaupunkikulttuuria kuvaa-
van ajattelutavan mukaan kaupunki kuuluu sen 
asukkaille, ja koti ei enää rajoitu neljän seinän 
sisään vaan levittäytyy ulos kaupunkiympäris-
töön. Yhteisölliselle kaupunkikulttuurille on tyy-
pillistä että ihmiset ottavat kaupungin haltuunsa 
järjestämällä spontaaneja tapahtumia eivätkä 
odota, että joku muu, ulkopuolinen taho tekee 
sen heille. Kadut, puistot ja aukiot otetaan yhtei-
söllisessä kaupunkikulttuurissa käyttöön uudella 
tavalla. Ihmiset ovat ottaneet ohjat omiin kä-
siinsä ja yhteisöt vahvistuvat yhteisen tekemisen 
kautta. (ks. esim. Botero ym. 2012; Santala 2012; 
Blomberg 2014) Tyhjilleen jääneet kaupunkitilat 
herätetään henkiin kaupunkilaisten voimin. Toi-
minnalla saadaan aikaan muutoksia ja tiloista 
tulee ”meidän” tiloja. Julkisten kaupunkitilojen, 
kuten puistojen ja katujen haltuunotto muuttaa 
tiloja, mutta ennen kaikkea luo kaupunkilaisia. 
(Hollis 2013.)

Kuusi käytännön esimerkkiä yhteisöllisestä kau-
punkikulttuurista esitellään opinnäytteen luvus-
sa kaksi.

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin määritelmä

Kirjallisuudessa ja sosiaalisessa mediassa uudel-
le yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen ilmiölle 
kaupunkitilassa on käytössä useita termejä kuten 
uusi kaupunkiaktivismi, uusi kaupunkikulttuuri, 
osallistava kaupunkikulttuuri, ruohonjuuritason 
kaupunkikulttuuri, tee-se-itse kulttuuri, tilapäi-
nen kaupunkikulttuuri, pop-up kulttuuri ja ur-
baani kulttuuri. Termistön moninaisuus ja laa-
juus kertonee siitä, että vielä toistaiseksi puuttuu 
käytössä vakiintunut termi, joka kuvaisi sitä ko-
konaisuutta, jonka alle kaikki tässäkin opinnäyt-
teessä käsiteltävät case-esimerkit voidaan lukea. 
Yksittäisiä tapahtumia ja yhteisöjä pystyy kyllä 
ryhmittelemään edellä mainittujen termien alle, 
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47). Käyttäjät osallistuvat sosiaaliseen mediaan 
katsomalla, kommentoimalla, jakamalla tai link-
kaamalla muiden tuomia sisältöjä ja luomalla 
omaa sisältöä, joka voi olla mitä vain statuspäi-
vityksestä videoihin (Friedrich 2013, 19).

Sosiaalisen median termin alle mahtuu monen-
laisia erilaisia jakamiseen ja sisällön luomiseen 
perustuvia sovelluksia. Kaplan ja Haenlein 
(2010) jakavat ne seuraaviin alaryhmiin: 
 
1. yhteisölliset projektit (esim. Wikipedia)
2. blogit ja mikroblogit (esim. Twitter)
3. mediasisältö-yhteisöt (esim. YouTube)
4. sosiaalisen verkostoitumisen sivustot (esim. 
Facebook)
5. virtuaaliset pelimaailmat (esim. World of  
Warcraft)
6. virtuaaliset sosiaaliset maailmat (esim. Second 
Life) 
(Kaplan ja Haenlein 2010).

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ja tämän opin-
näytteen tutkimuksen kannalta tärkeimmät yllä 
mainituista alaryhmistä ovat verkostoitumissi-
vustot ja mikroblogit. Facebook, Twitter, Insta-
gram ynnä muut vastaavat palvelut ovat oleel-
linen työkalu yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
viestinnässä, organisoinnissa, järjestäytymisessä, 
mainonnassa ja verkostoitumisessa. 

Sosiaalisen median voima

Aaker ja Smith (2010) kirjoittavat sosiaalisen 
median mahdollisuuksista ja käytöstä sosiaali-
sessa vaikuttamisessa. Aaker ja Smith esittelevät 
lukuisia hyviä käytännön esimerkkejä, joihin 
tukemalla he esittelevät oman käsityksensä siitä 
miten sosiaalisessa mediassa menestyäkseen täy-
tyy toimia. Heidän mielestänsä kaiken taustalla 
on ennen kaikkea hyvä suunnitelmallisuus. Yksi 
esimerkeistä on Yhdysvaltain presidentin Barak 
Obaman vaalikampanjan vuonna 2008. Kam-
panjassa valjastettiin tehokkaasti käyttöön in-
ternet ja sosiaalinen media, ei ainoastaan Face-
book, vaan kattavasti myös Obamalle tehty oma 

1.5.2.  Yhteisöllinen internet

Monien eri lähteiden mukaan yhteisöllinen 
kaupunkikulttuuri on vahvasi sidoksissa sosiaali-
seen mediaan (ks. esim. Shirky 2008, Aitamurto 
2011, Botero ym. 2012, Seppälä 2012, Blom-
berg 2014.) Sosiaalisen median työkalut mah-
dollistavat aivan uudenlaisen, löyhiin siteisiin 
perustuvan ryhmien toiminnan, joka ei vaadi 
johtajuutta ja voiton tavoittelua (Shirky 2008, 
47). Sosiaalinen media lieneekin on yksi suurim-
pia, ellei jopa suurin syy nykypäivän yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin suosioon ja menestykseen.

Sanastokeskus määrittelee termin sosiaalinen 
media seuraavasti: ”tietoverkkoja ja tietotek-
niikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa 
käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöi-
sesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään 
ihmisten välisiä suhteita” (TSK 2010). Kaplan 
ja Haenlein (2010) määrittelevät sosiaalisen me-
dian ”ryhmäksi internetpohjaisia sovelluksia, 
jotka pohjautuvat web 2.0:n ideologiaan ja tek-
nologiaan, ja mahdollistavat UGC:n luomisen ja 
jakamisen.” (Kaplan ja Haenlein 2010, 61). 

Kaplan ja Haenlein (2010) pitävät sosiaalisen 
median lähtökohtana web 2.0 kehittymistä, in-
ternetin uudenlaista käyttötapaa, jossa sisältö 
ja sovellukset eivät ole yksilöiden tekemiä, vaan 
niihin vaikuttavat ja niitä luovat käyttäjät joka 
puolella maailmaa. Tämän on mahdollistanut 
muun muassa internetin perustoimintojen ku-
ten Adobe Flashin kehittyminen, sekä UGC, 
user generated content, jolla tarkoitetaan kaik-
kea sitä mediasisältöä, joka on vapaasti kaik-
kien saatavilla ja on loppukäyttäjien tuottamaa. 
(Kaplan ja Haenlein 2010.) Laajakaistainternet 
ja käyttäjäystävällisemmät käyttöjärjestelmät 
ovat vauhdittaneet sosiaalisen median suosiota 
ja leviämistä ja tuoneet uusia internetin käyt-
tömahdollisuuksia ja muotoja tavallisten ihmis-
ten saataville (Botero ym. 2012, 6). Sosiaalisen 
median työkalut ovat edullisia, helppokäyttöisiä 
ja käyttäjä voi itse päättää missä ja milloin ja 
miten sosiaalista mediaa käyttää (Shirky 2008, 
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1.5.3. Sosiaalisen median työkalupakki

Seuraavaksi esitellään muutama sosiaalisen me-
dian työkalu, joilla on tässä opinnäytetyössä ja 
tutkimuksessa tärkeä rooli yhteisöllisen kaupun-
kikulttuurin viestinnässä ja järjestäytymisessä. 
Eri sovelluksilla ja työkaluilla on erilainen rooli; 
yhdessä keskitytään kuvalliseen dokumentoin-
tiin, toisessa omien ajatusten esille tuontiin ja 
kolmannessa yhteisön kommunikointiin ja ih-
misten linkittämiseen. Yhdessä nämä sosiaalisen 
median sovellukset luovat toimivan alustan ny-
kypäivän kaupunkikulttuurin yhteisöllisyydelle.

Facebook

Facebookin* perusti keväällä 2004 Harvardilai-
nen opiskelija Mark Zuckerberg. Facebook oli 
aluksi tarkoitettu yliopisto-opiskelijoiden ver-
kostoitumiseen mutta jo vuonna 2006 se aukesi 
kaikille halukkaille käyttäjille (Facebook 2014, 
Kaplan ja Haenlein 2010).  Facebookin suo-
sion kasvu on ollut ilmiömäistä. Loppuvuodesta 
2013 Facebookilla oli 757 miljoonaa päivittäistä 
käyttäjää ja 1,23 biljoonaa kuukausittaista käyt-
täjää maailmanlaajuisesti (Facebook vuosinel-
jännesraportti 2014.) Suomeen Facebook levisi 
vuoden 2007 aikana (Wikipedia 2014b). 

Facebookiin liitytään yleensä omalla nimellä 
ja kuvalla ja sivusto mahdollistaa yhteydenpi-
don ystävien, tuttujen ja perheen kanssa, liitty-
misen erilaisiin yhteisöihin ja ryhmiin ja tietoa 
tapahtumista ja siitä mitä maailmalla tapahtuu. 
Facebookin missiona on antaa ihmisille valta ja 
työkalut tehdä maailmasta avoimempi ja yhte-
näisempi. Se on työkalu itseilmaisuun esimer-
kiksi valokuvien ja statuspäivitysten välityksellä. 
(Facebook 2014.) 

Facebook antaa ihmisille mahdollisuuden jakaa 
ja tehdä maailmasta avoimemman ja yhtenäi-
semmän. Facebookin hyvät ominaisuudet tie-
donjaossa ja viestinnässä liittyen tapahtumiin ja 
yhteisöjen toimintoihin ovat edesauttaneet Sii-

sivusto, Twitter ja YouTube, yhteensä 11 erilaista 
kanavaa. Kanaville lisättiin aktiivisesti monipuo-
lista materiaalia, annettiin Obamasta persoo-
nallinen ja henkilökohtainen kuva, ja aktivoitiin 
menestyksekkäästi äänestäjiä muun muassa kil-
pailujen avulla.  Aakerin ja Smithin mielestä so-
siaalinen media onkin parhaimmillaan kun sen 
käyttöstrategia on kunnolla suunniteltu ja työ-
kalut hyvin hallussa. Obaman vaalikampanjan 
menestyksen takana oli nimenomaan taustavoi-
mien ymmärrys siitä, kuinka voimakas työkalu 
internet ja sosiaalinen media voi olla, ja kuinka 
ottaa niistä kaikki hyöty parhaiten irti. (Aaker ja 
Smith 2010.)  Aitamurto ym. (2011) kirjoittavat 
sosiaalisesta mediasta ja sen voimasta suomalai-
sesta näkökulmasta, useiden esimerkkien kautta. 
He pitävät sosiaalista mediaa uutena, tehokkaa-
na keinona vaikuttaa yhteiskuntaan, ja se antaa 
yksilölle enemmän vaikuttamisvaltaa kuin kos-
kaan ennen. Aitamurto ym. mukaan sosiaalinen 
media on nykyään oleellinen osa talkootoimin-
taa, järjestötoimintaa ja perinteistä mediavai-
kuttamista, ja sen käytön pitäisi kuulua demo-
kratian ja kansalaisvaikuttamisen perustaitoihin. 
Heidän mukaansa sosiaalisen median käytön 
ehdottomia etuja ovat muun muassa nopeus, lä-
pinäkyvyys ja mahdollisuus tavoittaa hyvin mo-
nipuolisia osaajia. (Aitamuro ym. 2011.)
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näkevät mitä ryhmän seinällä tapahtuu, tai siitä 
voi tehdä voi tehdä suljetun, jolloin tapahtumat 
näkevät vain ryhmän jäsenet. Ryhmä voi olla 
salainen, jolloin sitä ei löydy edes Facebookin 
hakutoiminnolla ja sen olemassaolosta tietävät 
vain ryhmään kuuluvat jäsenet. Ryhmät ovat 
yksityisiä alueita ja toimivat hyvin sellaisissa ta-
pauksissa kun yhteisö halutaan pitää rajattuna 
tai ryhmässä halutaan pitää yksityisyyden suoja. 
(Facebook 2014.) Tässä opinnäytteessä luvussa 2 
esiteltävä Lauma käyttää toiminnassaan suljet-
tua Facebookryhmää.

*www.facebook.com
 

Mikroblogit, kuvapalvelut ja videoblogit - 
Twitter, Instagram ja Youtube

Facebookin lisäksi muun muassa Twitter, Ins-
tagram ja YouTube* ovat suosittuja sosiaalisen 
median sivustoja. 

Twitter on sosiaalisen median työkalu, eräänlai-
nen ”mikroblogi” jonka avulla käyttäjät voivat 
lähettää ja lukea muiden käyttäjien lähettämiä 
twiittejä, 140 merkin pituisia viestejä (Twitter 
2014). Mikroblogit ovat tyypillisesti nopeatem-
poisia ja niitä käytetään siksi myös reaaliaikai-
seen yhteydenpitoon (TSK 2010). Samaan 
tapaan kuin Facebook, myös Twitter vaatii 
käyttäjien rekisteröitymistä. Rekisteröimättömät 
käyttäjät voivat ainoastaan lukea muiden twiit-
tejä mutta eivät voi kommentoida tai kirjoittaa 
omia. Twitterissä voi ryhtyä toisen käyttäjän 
seuraajaksi, tagata eli merkata omaan twiittinsä 
toiseen käyttäjään @ -merkillä tai merkitä oman 
twiittinsä tiettyyn ryhmän kuuluvaksi avainsa-
noilla ja # - merkillä. (Twitter 2014) 

Instagram on lähinnä älypuhelimissa toimiva 
kuvien käsittely ja -jako sovellus. Käyttäjät voi-
vat ottaa sovelluksen avulla valokuvia ja videoita 
ja jakaa niitä Instagramissa, mutta myös Face-
bookissa tai Twitterissä. Kuviin on mahdollista 
lisätä erilaisia filttereitä jotka tuovat niihin van-
hanaikaista polaroid-kuvan tunnelmaa. Face-

vouspäivän kaltaisten kaupunkikulttuuritapah-
tumien leviämisessä. Ihmisten organisoitumises-
ta on tullut helpompaa ja suurienkin hankkeiden 
työstäminen on vaivatonta. (Blomberg 2014.) 
Facebookiin liittyminen ja sen käyttäminen on 
ilmaista, yritykset maksavat käyttäjille kohden-
netusta mainonnasta, ja esimerkiksi vuonna 
Facebookin 2013 mainostulot olivat 2,34 biljoo-
naa dollaria (Facebook vuosineljännesraportti 
2014.) Yritykset käyttävät Facebookia sujuvasti 
myös markkinointikanavanaan luomalla yrityk-
selle omat Facebook sivut ja jakamalla sivuilla 
erilaista markkinointiin liittyvää sisältöä (Kaplan 
ja Haenlein 2010).

Facebookiin liitytään omalla sähköpostiosoit-
teella luomalla oma profiili, johon voi halutes-
saan liittää kuvansa. Muita käyttäjiä voi pyytää 
Facebookissa kavereikseen ja kun kaveripyyntö 
on hyväksytty, näkyvät käyttäjät toistensa kaveri-
listoissa. Facebookiin kirjautuessa ensimmäiseksi 
aukeaa uutisvirta jolla näkyy muiden käyttäjien 
aktiivisuutta; linkitettyjä sivuja, ladattuja kuvia, 
statuspäivityksiä ja tapahtumakutsuja. Jokaisella 
käyttäjällä on lisäksi oma aikajana, jolla näkyy 
käyttäjän oma aktiivisuus ja jolle kaverit voivat 
lähettää viestejä tai kuvia. Facebookissa voi itse 
määritellä millaisia ilmoituksia haluaa muilta 
käyttäjiltä ja mitä haluaa muiden käyttäjien nä-
kevän omasta profiilistaan. (Facebook 2014.) 

Erilaiset yritykset ja yhteisöt voivat luoda omat 
Facebook sivunsa, joita muut käyttäjät voivat 
halutessaan ”tykätä”. Tällä periaatteella toimii 
Siivouspäivä, Ravintolapäivä ja monet muut 
avoimet sivut. Sivuilla voi kertoa esimerkiksi 
tulevista tapahtumista, etsiä vapaaehtoisia mu-
kaan järjestämään tapahtumia tai vain viestiä 
mistä tahansa aiheeseen liittyvästä (Facebook 
2014). 

Facebookiin voi perustaa ryhmän, johon liitty-
miseen käyttäjän täytyy pyytää ryhmän perus-
tajalta/hallinnoijalta lupa. Ryhmä mahdollistaa 
asioiden, kuten kuvien ja tiedostojen jakami-
sen rajatulle yhteisölle. Ryhmä voi olla kaikille 
avoin, jolloin myös ryhmään kuulumattomat 
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(Google maps 2014.) Tämä onkin hyvä ja käyt-
tökelpoinen tukipalvelu eri kaupunkikulttuurita-
pahtumille. Esimerkiksi Siivouspäivä ja Ravin-
tolapäivä käyttävät Google mapsin tarjoamaa 
palvelua omilla kotisivuillaan niin, että päivien 
osallistujat voivat merkata karttaan oman toi-
mintapaikkansa; kirpputorin tai pop-up ravin-
tolan. Google maps on tärkeä sovellus päivien 
onnistumisen kannalta sillä ihmiset löytävät pai-
kalle kaupunkitilassa, asunnoissa ja sisäpihoilla 
oleviin tapahtumiin nimenomaan karttapalve-
luun merkattujen pisteiden avulla. 

*www.googlemaps.com

bookin omistamassa kuvapalvelussa käytetään 
niin ikään avainsanoja, # - merkkiä ja @- merk-
kiä kuvien linkkaamisessa tiettyyn ryhmään tai 
käyttäjään. (Instagram 2014.)
YouTube on videoiden jakamiseen ja katsomi-
seen perustuva internetsivusto joka on perustet-
tu samoihin aikoihin muiden sosiaalisen median 
sivustojen kanssa, vuonna 2005. Suurimman 
osan YouTuben sisällöstä tuottavat yksityis-
käyttäjät, mutta myös mediayritykset käyttävät 
sitä videoidensa jakokanavana. Kuka tahansa 
rekisteröimätön käyttäjä voi katsoa videoita, 
videoiden lataaminen puolestaan vaatii rekiste-
röitymisen (Wikipedia 2014c; YouTube 2014).  
YouTube videoita on helppo linkittää esimerkik-
si Facebookiin.  Näin eri sosiaalisen median työ-
kalut toimivat synkronisoidusti toistensa kanssa 
ja tukevat toistensa ominaisuuksia.

Näistä neljästä erityyppisestä sosiaalisen median 
palvelusta Twitter, Instagram ja YouTube ovat 
parhaimmillaan yksityisten ihmisten käyttämä-
nä, vaikka toki niissä voi esimerkiksi risuaita 
-merkin avulla ryhmitellä kuvia tietyn yläotsikon 
alle. Facebook puolestaan toimii hyvin yhteisö-
jen ja ryhmien käytössä ja juuri siitä syystä se 
lienee suosituin työkalu yhteisöllisen kaupunki-
kulttuurin näyttämöllä.

*www.twitter.com 
www.instagram.com
www.youtube.com

 
Kartalla - Google maps

Google maps on tietokoneilla ja kannettavilla 
laitteilla toimiva karttapalvelu ja maailman suo-
situin älypuhelinsovellus, jonka ominaisuuksiin 
kuuluu muun muassa satelliittikuvat, katukartat, 
ja katunäkymät. Näiden lisäksi Google mapsiin 
sisältyy erilaisia palveluita kuten reittioppaat 
eri kulkuvälineille pyöräilystä julkiseen liiken-
teeseen. Google mapsiin voivat myös yritykset 
ja yhteisöt merkata sijaintinsa ja upottaa kar-
tan omille kotisivuilleen. Google mapsin pystyy 
kustomoimaan omiin tarkoituksiinsa toimivaksi. 

Kuva 5. Googlemaps upotettuna Siivouspäivän 
kotisivuille ja myyjien karttaan lisäämät myyntipaikat. 
Kuvakaappaus Siivouspäivänä 24.5.2014.  
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laajemmassa kontekstissa tarkasteltaessa, yhteis-
kehittäminen on myös muiden tutkimusalojen 
käytössä oleva termi ja laajempi trendi, joka 
konkretisoituu muun muassa yhteissuunnittelus-
sa (Mattelmäki ja Sleeswijk Visser 2011).  Toi-
saalta, Mattelmäki ja Sleeswijk Visser viittaavat 
artikkelissaan useisiin eri julkaisuihin ja lähtei-
siin, joiden perusteella määrittelevät yhteissuun-
nittelun muotoilun kontekstissa tarkasteltaessa 
sateenvarjotermiksi ja yhteiskehittämisen aktivi-
teetit ja hetket tapahtuvat siten yhteissuunnitte-
lusession aikana. Näin ollen muotoilun näkökul-
masta puhuttaessa, yhteiskehittäminen on yksi 
yhteissuunnittelun metodeista jossa keskitytään 
nimenomaan osallistujien ja sidosryhmien yhtei-
seen luomiseen. (Mattelmäki ja Sleeswijk Visser 
2011.)

Yhteissuunnittelu on muotoiluprosessiin osal-
listuvien muotoilijoiden ja muiden osallistuji-
en yhdessä tekemää suunnittelua ja luovuutta, 
”muiden kanssa” suunnittelua (Sanders & Stap-
pers 2007).  Yhteissuunnittelun voi siten sanoa 
olevan prosessi ja työtapa, jolla mahdollistetaan 
käyttäjien ja muiden sidosryhmien osallistu-
minen ja vaikuttaminen suunnitteluprosessiin 
(Mattelmäki ja Sleeswijk Visser 2011). Keinonen 
(2013) kiteyttää asian hyvin: ”Yhteissuunnittelu 
on prosessi, jossa rakennetaan yhteistä ymmär-
rystä ja ratkaisuja sidosryhmien kanssa ja niiden 
välille” (Keinonen 2013, 18.)

Sandersin ja Stappersin (2007) mukaan mul-
listavaa kummassakin yhteis -käsitteessä on 
uudenlainen ajattelutapa, jonka mukaan kuka 
vain voi olla luova. Yhteissuunnittelu heittääkin 
perinteiset muotoiluprosessin roolit päälaelleen. 
Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa käyttäjä on 
passiivinen tutkimuksen kohde, kun taas yh-
teissuunnittelussa käyttäjä osallistuu suunnit-
teluprosessiin eksperttinä, jolla on tärkeä rooli 
koko prosessin ajan ideoinnista konseptointiin. 
(Sanders ja Stappers 2007.) Yhteissuunnittelun 
keinoin on mahdollista luoda uudenlaisia arvo-
ja ja affordansseja, toiminnan mahdollisuuksia. 
Tämä vaatii muotoilijalta uudenlaista työsken-
tely- ja lähestymistapaa ongelmaan. (Fuad-Lu-

1.6. Muotoilun kentän   
näkökulmia

Opinnäytetyön aihe sivuaa useita muotoilun 
kenttiä ja käsitteitä ja vaikka aihe ei suoraan 
muotoilun tutkimuksesta kumpuakaan, on sitä 
kuitenkin mahdollista tarkastella muotoilijan 
linssien läpi. Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
toiminnassa tapahtuu paljon esimerkiksi yhteis-
kehittämistä ja lopputulokset ovat useimmiten 
pienen tai suuren skaalan yhteiskunnallisia inno-
vaatiota tai palveluita. Monet yhteisöt noudat-
tavat toiminnassaan ja materiaalipolitiikassaan 
commonsin ja open sourcen periaatteita, mikä 
vaikuttaa myös osittain määrittelevän yhteisölli-
sen kaupunkikulttuurin arvoja.

1.6.1. Yhteiskehittäminen ja 
yhteissuunnittelu

Yhteiskehittäminen (co-creation) ja yhteissuun-
nittelu (co-design), pohjautuvat 1970-luvulla 
Skandinaviassa käsitteenä yleistyneen participa-
tory designin eli osallistavan suunnittelun peri-
aatteisiin, sekä lähinnä USA:sta peräisin olevan, 
niin ikään 1970-luvulla yleistyneeseen käyttäjä-
lähtöisen suunnittelun periaatteisiin, jotka ovat 
alkaneet sulautua toisiinsa (Sanders ja Stappers 
2007).

Yhteiskehittämisen ja yhteissuunnittelun mää-
ritelmät vaihtelevat lähteestä ja tarkasteluta-
vasta riippuen. Niitä käytetään monipuolisesti 
sekaisin eri alojen kirjallisuudessa ja julkaisuis-
sa, kontekstista riippuen, usein myös toistensa 
synonyymeinä (Mattelmäki ja Sleeswijk Visser 
2011). Sanders ja Stappers (2007) kuvailevat 
yhteissuunnittelun yhtenä yhteiskehittämisen 
toteutusmuotona. Yhteiskehittäminen on siten 
heidän mukaansa laajempi yhteisöllisen luomis-
prosessin käsite, joka pitää sisällään kaikenlaisen 
kollektiivisen luovuuden, mukaan lukien yh-
teissuunnittelun. Myös Mattelmäki ja Sleeswijk 
Visser (2011) toteavat että muotoilututkimusta 
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1.6.2.  Commons ja open source 

Commons on termi, joka kääntyy huonosti suo-
menkielelle. Käytössä onkin siksi yleisesti eng-
lanninkielinen termi ”commons”. Commonsilla 
tarkoitetaan kaikkea luonnonvaraista ja kulttuu-
rista yhteistä omaisuutta, johon kaikilla yhteis-
kunnan jäsenillä on oikeus, kuten ilma, vesi ja 
metsät tai puhumamme kieli. Commonsia ei 
kukaan voi sanoa omistavansa. Nykyään com-
mons-käsite pitää sisällään myös kulttuurisia ja 
teknologisia asioita kuten esimerkiksi ohjelmis-
tot ja muu digitaalinen yhteinen aineisto Lisäksi 
monet avoimet kulttuuritilat ja valtion tukemat 
avoimet tutkimukset voidaan lukea commonsik-
si. Samoin esimerkiksi yhteisviljelmät, kylätalot 
ja katutaide (ks. esim. Bollier 2002; Leadbeater 
2009; Wikipedia 2014a; Commons 2014). 

Commonsin ongelmaksi kulminoituu se, että 
koska commons ei kuulu kenelläkään, ihmiset 
helposti käyttävät sitä hyväkseen ja vastuutto-
masti. Pahimmillaan tämä ilmenee esimerkiksi 
musiikin ja ohjelmistojen laittomana jakamisena 
netissä. (Leadbeater 2009, 51.)

Open source -termillä viitataan alun perin oh-
jelmistojen lähdekoodiin joka on vapaasti kaik-
kien saatavilla.  Ohjelmiston jakaja voi päättää, 
jakaako hän valmiin ohjelmiston lisäksi myös 
sen lähdekoodin vapaana lähdekoodina, open 
sourcena (Shirky 2008, 240). Open sourcen ide-
ana on, että kuka vain voi käyttää ohjelmistoa 
tai avointa materiaalia ja kehittää sitä vapaasti, 
mikä mahdollistaa avoimen yhteistyön innovaa-
tioita. Nykyään open source ekosysteemin tuote 
voi olla ohjelmistojen lisäksi esimerkiksi design 
dokumentteja, pelejä, jopa musiikkia ynnä muu-
ta materiaalia johon käyttäjillä on vapaa käyttö-
oikeus. (Fuad-Luke 2009, 144). 

Open sourceen liittyy erilaisia käyttöoikeusli-
senssejä, kuten Creative commons jonka alla 
käyttäjät voivat jakaa sisältöä helposti. Periaate 
on se, että open sourcen sisältämä tieto on tar-
koitettu osittain tai kokonaan yhteiseksi omai-
suudeksi ja kaikkien vapaasti käytettäväksi ja 

ke 2009, 148.) Muotoilijan tehtävä onkin tukea 
ja mahdollistaa muotoiluprosessi muun muassa 
tuntemalla ja löytämällä oikeanlaiset proses-
sia tukevat työkalut, ja näin muotoilijasta tulee 
prosessin fasilitoija. (Sanders ja Stappers 2007).
Fuad-Luke (2009) jakaa yhteissuunnittelupro-
sessin kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vai-
heessa määritellään ongelma ja suunnitteluteh-
tävän toimeksianto. Toinen vaihe on ideointia, 
konseptointia, prototyyppausta, ja lopulta muo-
toilupäätösten tekemistä varten. Kolmannessa 
vaiheessa testataan ja korjataan lopputulosta, 
sekä opitaan siitä. Kaikki nämä vaiheet voidaan 
toteuttaa yhteissuunnittelun menetelmin niin, 
että muotoilijan rooli on fasilitoida ja mahdollis-
taa suunnittelusessiot. (Fuad-Luke 2009).

Yhteiskehittäminen ja yhteissuunnittelu ovat 
työskentelytapoja,  joita monet organisaatiot 
ja yhteisöt käyttävät tiedostamattaan joka päi-
vä työssään. Tiedostamalla tämän ja ottamal-
la tietoisesti muotoilun työkalut tehokkaaseen 
käyttöön, voidaan organisaatioita ja yhteisöjä 
auttaa ideoiden kehittämisessä entistä parem-
miksi (Kimbell & Julier 2012). Tämä pätee myös 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin toimintaan, 
joka yleensä syntyy ihmisten yhdessä tekemällä 
ja ideoimalla. Yhteisöllisen kaupunkikulttuu-
rin kontekstissa idea ja aloite toiminnalle tulee 
yleensä ihmisiltä itseltään. Yhteisön jäsenellä 
saattaa olla hyvä idea uudesta toiminnan muo-
dosta, jota halutaan kehittää eteenpäin, mutta  
aina ei yhteisöstä välttämättä löydy oikeanlai-
sia työkaluja ideoiden tehokkaaseen eteenpäin 
viemiseen. Ottamalla muotoilun näkökulma ja 
yhteissuunnittelun työkalut mukaan prosessiin, 
saattaa tuloksia syntyä nopeammin, tehokkaam-
min ja ideat saadaan kehitettyä toteuttamisen 
tasolle. Haasteena onkin saattaa muotoilijat ja 
työkalut sekä yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
aktiivit ja yhteisöt yhteen. 
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1.6.3. Yhteiskunnalliset innovaatiot

Yhteiskunnallisilla innovaatioilla tarkoitetaan 
uusia tapoja toimia, tehdä ja tuottaa asioita ja 
palveluita yhteiskunnallisen rakenteen ja tar-
peiden parantamiseksi. Toisin kuin bisnesinno-
vaatioissa, tarkoituksena ei ole maksimaalisen 
voiton tavoittelu, vaan innovaatiot ovat ideoita 
tai metodeja yhteiskunnallisten ongelmien rat-
kaisemiseksi uusilla tavoilla. Yhteiskunnallisil-
la innovaatioilla luodaan uusia työpaikkoja ja 
mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa, par-
haimmillaan ehkä jopa pelastetaan planeetta. 
(Augustinsson, 2011.)

Yhteiskunnalliset innovaatiot voidaan jakaa kol-
meen eri kategoriaan, jotka ovat: ruohonjuurita-
son innovaatio, koko yhteisölle suunnattu inno-
vaatio tai koko systeemin arvoihin, kulttuuriin ja 
politiikkaan vaikuttava innovaatio. (Augustins-
son, 2011.) Ruohonjuuritason innovaatioiden 
kehittäjät ovat usein ihan tavallisia ihmisiä, jotka 
osaavat ajatella asioita laatikon ulkopuolelta ja 
kehittää uusia, kestäviä ratkaisuja jokapäiväi-
seen elämään. He ovat ikään kuin arkipäivän 
designajattelijoita. (Bas De Leeuw 2006) Mo-
nesti yhteiskunnallisen innovaation projektit on 
toteutettu yhteissuunnittelun menetelmin, ilman 
muotoilijaa. (Manzini ja Rizzo 2011, 202.)

Innovaatioiden takana voivat olla muutosta ta-
voittelevat sosiaaliset liikkeet ja aatteet, jotka ta-
voittavat toiminnallaan suuria joukkoja ihmisiä 
ja ovat näkyvyydeltään kattavampia. Organisaa-
tiot voivat käyttää yhteiskunnallisia innovaatioi-
ta hyväkseen oman toimintansa uudistamiseen 
(Mulgan 2006.) Yhteiskunnallisten innovaatioi-
den kanssa työskentelevät voivat olla myös sosi-
aalisia yrittäjiä, ihmisiä jotka yrittävät ratkaista 
yhteiskunnallisia ongelmia uusilla ideoilla, yh-
distämällä ratkaisumalliin yrittäjän logiikan, 
mutta pyrkivät yhteiskunnallisesti hyödylliseen 
tavoitteeseen. Sosiaalisilla yrittäjillä on taito 
nähdä liiketoimintamahdollisuuksia yhteiskun-
nallisten ongelmien ratkaisussa. (Augustinsson, 
2011.)

muokattavaksi. (Leadbeater 2009, 124.) Avoin 
design on noussut termiksi open sourcen rin-
nalle ja internetissä jaetaan open source -peri-
aatteella esimerkiksi kestävää kehitystä tukevia 
muotoiluratkaisuja (Fuad-Luke 2009, 144). 

Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri kohtaa com-
monsin ja open sourcen periaatteet monella 
tasolla; kuka tahansa saa osallistua toimin-
taan omilla ehdoillaan ja omalla tavallaan ja 
panostuksellaan. Tapahtumat ovat ilmaisia ja 
ne järjestetään kaikille avoimissa ja yhteisissä 
kaupunkitiloissa tai julkisissa tiloissa. Mones-
sa tapauksessa tapahtuman saa myös vapaasti 
kopioida ja soveltaa uuteen ympäristöön sopi-
vaksi.  Usein yhteisön materiaalit, kuten logot, 
ovat kaikille avointa ja kaikkien saatavilla esi-
merkiksi sosiaalisessa mediassa tai tapahtumien 
nettisivuilla. Ryhmät ja yhteisöt jakavat vapaasti 
kokemuksen kautta tullutta tietotaitoaan esimer-
kiksi video-oppimateriaalien tai erilaisten ”how 
to? ohjeistusten muodossa.
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ten innovaatioiden tunnistamisessa ja niiden 
tukemisessa. Muotoilussa on keinot tunnistaa 
pienten yhteisöjen tekemät kestävät ratkaisut ja 
kehittää innovaatioiden parhaita puolia eteen-
päin korostamalla mielenkiintoisia näkökulmia, 
kehittämällä skenaarioita, palveluita, tuoteide-
oita ja informaatiota niin että ne toimivat myös 
suuremmassa skaalassa tehokkaasti. (Manzini 
2007,14-15.)

Usein tarve uudenlaiselle yhteiskunnalliselle 
innovaatiolle tulee suoraan yhteisön sisältä (Au-
gustinsson, 2011). Yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin kontekstissa yhteiskunnalliset innovaatiot 
saavat useimmiten alkunsa tavallisten ihmisten 
tekemistä ruohonjuuritason innovaatioista, jotka 
ottavat tulta alleen. 

Innovaation syntyyn vaikuttaa uudenlaisen 
tarpeen tiedostaminen, ja tarve löytää ratkaisu 
tuohon tarpeeseen. Ruohonjuuritason inno-
vaatiot syntyvät nimenomaan uusista tarpeista 
ja keinoista ratkaista arkipäivän  ongelmia ja 
tarpeita. Innovaatioiden kehittymistä tukee sen 
tiedostaminen, että ihmiset ovat kykeneväisiä 
ratkomaan heidän omaan elämäänsä liittyviä 
ongelmia. Tarpeen tiedostamisen ja ratkaisun 
ideoimisen jälkeen innovaation voi prototypoida 
tai pilotoida, jolloin nähdään, toimiiko se käy-
tännössä. Joskus käy niin, että pilotointivaihees-
sa huomataan että idea ei toimikaan tosielämän 
kontekstissa, eikä innovaatio etene pilottivaihetta 
pidemmälle. Jos innovaation todetaan toimivan 
käytännössä ja vastaavan oikeisiin tarpeisiin, voi 
sitä skaalata tai adaptoida uusiin ympäristöihin. 
Tässä vaiheessa tarvitaan muun muassa strate-
gisen suunnittelun ja visioinnin taitoja. (Mulgan 
2006.)

Monia yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ilmiöitä 
voi kutsua yhteiskunnallisiksi innovaatioiksi, joil-
la pyritään parantamaan ja elävöittämään omaa 
elinympäristöä tai ottamaan kantaa esimerkiksi 
yhteiskunnallisiin tai ympäristönsuojelullisiin 
seikkoihin. Esimerkiksi Siivouspäivän tavoittee-
na on kannustaa ihmisiä kierrättämään tavaran-
sa sen sijaan että ne heitettäisiin pois, ja samalla 
tutustumaan naapureihinsa ja sitä kautta luo-
maan tiiviimpää naapurustoyhteisöä.

Yhteiskunnallisen innovoinnin ja yrittäjyyden 
saralla on varmasti sijaa myös muotoilijoille, 
joille on luonnollista toimia linkkinä eri ihmis-
ten välillä fasilitoimalla ja tukemalla ideoin-
tia ja siten uusien innovaatioiden syntymistä. 
Esimerkiksi Manzini (2007) näkee muotoilulla 
tärkeän roolin pienen skaalan yhteiskunnallis-



Aiheen esittely26

palvelun käyttäjän tarpeiden lisäksi palveluun 
liittyvä yhteisö, resurssit ja ympäristö (Toimiva 
kaupunki 2014, Stickdorn 2011). 

Palvelumuotoiluprosessi on iteratiivinen pro-
sessi, jonka Stickdorn (2011) jakaa neljään vai-
heeseen: tutkimus (exploration), suunnittelu 
(creation), peilaus (reflection) ja toteutus (imple-
mentation), ja joista jokaisessa on käytettävissä 
laaja skaala erilaisia palvelumuotoilun työkaluja. 
Jokaisessa vaiheessa saattaa olla tarpeen ottaa 
askel taaksepäin ja aloittaa prosessi uudelleen, 
on tärkeää oppia virheistä ja uskaltaa palata 
alkuun. Tutkimusvaiheessa selvitetään uuden 
palvelun tarpeen taustat ja määritellään orga-
nisaation toiminnan ongelmakohdat palvelun-
käyttäjän, eli asiakkaan näkökulmasta. Suun-
nitteluvaiheessa konseptoidaan ja testataan 
erilaisia palveluideoita ja ratkaisuja tutkimusvai-
heessa esille tulleisiin palveluntarpeisiin. Suun-
nitteluvaiheessa on erityisen tärkeää ottaa huo-
mioon kaikki palvelun sidosryhmät ja tuoda ne 
mukaan prosessiin yhteissuunnittelun keinoin. 
Peilausvaiheessa palvelukonseptia testataan eri-
laisin prototyypein ja siihen tehdään tarvittavat 
muutokset. On tärkeää että testaus tapahtuu 
mahdollisimman aidonmukaisessa ympäristös-
sä, jolloin saadaan mahdollisimman todenmu-
kaiset tulokset. Viimeisessä vaiheessa, toteutus-
vaiheessa, uusi palvelu ja sen mukanaan tuoma 
muutos saatetaan työntekijöiden ja organisaa-
tion käyttöön. Muutosprosessin onnistumista  
tukee se, että sidosryhmät, kuten työntekijät, on 
otettu mukaan prosessiin jo aikaisessa vaiheessa, 
yhteissuunnittelun muodossa. Ideaalisessa pal-
velumuotoiluprosessissa palvelun käyttöönoton 
jälkeen vielä seurataan ja arvioidaan sen kehit-
tymistä. (Stickdorn 2011.)

1.6.4. Palvelumuotoilu

Länsimaisen yhteiskunnan muuttuessa teolli-
sesta yhteiskunnasta palvelu- ja tietoyhteiskun-
naksi, muun muassa teknologian kehityksen ja 
internetin yleistymisen myötä, on erilaisten pal-
veluiden tarve ja käyttötapa muuttunut. Palve-
lun käyttäjäkokemus määrittyy nyt täysin uudel-
la tavalla, eikä pelkkä kehittyneempi teknologia 
takaa hyvää asiakaskokemusta. Aiemmin pal-
velun laadun takasi hyvä palveluhenkilökunta, 
nykyään hyvä tuote-palvelukokonaisuuden ja 
asiakaskokemuksen suunnittelu. Näistä lähtö-
kohdista on kehittynyt tarve palvelumuotoilulle, 
jonka keinoin pyritään löytämään käyttäjäläh-
töisiä ratkaisuja uudenlaisiin palvelutarpeisiin. 
(Brown 2009, 182; Saco ja Gonsalves 2008).
 
Palvelumuotoilu on muotoilun kenttänä ja tut-
kimusalueena suhteellisen nuori, ja siksi yksi-
selitteinen määritelmä sille puuttuu (Stickdorn 
2011, 29). Yksinkertaistettuna palvelumuotoilu 
on poikkitieteellinen muotoilun ala, jolla tarkoi-
tetaan palvelujen kehittämistä muotoilun me-
netelmin. Menetelmät ovat tuttuja esimerkiksi 
antropologiasta, markkinoinnista ja prosessin-
johtamisesta, joita eri muotoilun toimijat ovat 
kehittäneet eteenpäin palvelumuotoilun tarpei-
siin (Saco ja Gonsalves 2008, 12). Palvelumuo-
toilussa käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi 
havainnointi, visualisointi, yhteissuunnittelu, 
prototyypit ja testaaminen (Toimiva kaupunki 
2014). 

Palvelumuotoilu on ennen kaikkea käyttäjäläh-
töistä, ja käyttäjä on kaiken aikaa suunnittelun 
keskiössä. Palvelukokemus suunnitellaan astu-
malla käyttäjän saappaisiin ja palvelumuotoi-
luprojekteissa tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä 
loppukäyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa 
esimerkiksi yhteissuunnittelun muodossa.  Pal-
velumuotoilulla pyritään ratkaisuun, joka vas-
taa ennen kaikkea käyttäjän tarpeita, ottamalla 
huomioon myös palvelun tarjoajan tavoitteet. 
Palvelua suunnitellessa on tärkeää muodostaa 
kokonaisvaltainen kuva, jossa otetaan huomioon 
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toteutetusta Wellbeing 365 kurssikokonaisuu-
desta ja muotoilijoiden ammattikunnan uuden-
laisista toimintamahdollisuuksista nimenomaan 
hyvinvoinnin kentällä. Keinosen mukaan hyvin-
voinnin, ympäristöjen ja julkisten palveluiden 
muotoilu voisikin olla teollisuuden katoamisen 
jälkeen Suomessa muotoilijoiden ammattikun-
nan pelastava, uudenlainen muotoilun toiminta-
kenttä, jossa keskitytään esimerkiksi digitaalisiin 
käyttöliittymiin, palvelukokemusten paranta-
miseen ja kaupunkien tulevaisuuteen, sekä aja-
tuksia ja keskustelua herättävään, kriittiseen 
muotoiluun. Tärkeää ei enää ole ymmärtää 
monimutkaista teollista tekniikkaa, vaan muo-
toilijalta vaaditaan uudenlaista sosio-teknisten 
systeemien ymmärtämistaitoa. On tärkeää osata 
selvittää ja kuulla eri sidosryhmien näkökulmat, 
arvot, ja käytännöt, sillä ne kaikki ovat osa hy-
vinvoinnin kentän muotoiluprosessin materi-
aalia, ja vaikuttavat siten parhaan mahdollisen 
ratkaisun löytämiseen.  (Keinonen 2013.) 

Sandra Viñan (2013) näkemys siitä, mitä kaik-
kea muotoilijan työ voi pitää sisällään uudessa, 
perinteisessä tuotemuotoilijan työstä poikkea-
vassa, toimintaan keskittyneessä roolissa, liit-
tyy asuinaluiden ja yhteisöjen elävöittämiseen. 
Viñan mukaan muotoilijan käytettävissä oleva 
laaja skaala erilaisia muotoilun työkaluja, sekä 
tieto ja taito niiden hyödyntämisestä, voidaan 
ottaa käyttöön erilaisissa muotoiluinterventiois-
sa, jotka tähtäävät ympäristöjen ja ihmisten ak-
tivointiin. Saadakseen yhteisön aktivoitumaan 
ja toimimaan, muotoilija voi toimia esimerkiksi 
tapahtumajärjestäjänä, luoda inspiroivia ympä-
ristöjä, joissa asiat tapahtuvat, ja kehittää uusia 
muotoilustrategioita yhteisöjen hyvinvointia 
varten. Muotoilija auttaa luomaan uudenlaista 
vuorovaikutusta paikkojen, ihmisten ja muotoi-
lun ammattilaisten välillä, ja muotoilijalla voi 
siten olla keskeinen rooli yhteisöjen ja alueiden 
elävöittämisessä. (Viña 2013.) 

Manzinin (2007) näkemyksen mukaan muo-
toilulla on tärkeä rooli pienen skaalan yhteis-
kunnallisten innovaatioiden tunnistamisessa ja 
niiden tukemisessa. Manzinin mukaan on tär-

1.6.5.  Muotoilun uudet roolit ja 
 toimintatakentät

Muotoilu on perinteisesti alana kombinaatio 
taidetta, käsityötä, innovaatiota ja tutkimusta, 
ja pätevän muotoilijan tulisi kyetä yhdistämään 
nämä kaikki kentät työssään (Keinonen 2013, 
13). Muotoilijan työ mielletään yleisesti loppu-
tuotteeseen tähtääväksi tuotemuotoiluksi, ja vie-
lä 80-luvulla (teollisen)muotoilun ammattilaiset 
työskentelivät yleensä lähinnä tuotekehityspro-
jekteissa osana tuotekehitystiimiä. Muotoilijan 
työnkuva on kuitenkin läpikäynyt sen jälkeen 
suuria muutoksia, joihin on vaikuttanut muun 
muassa 90-luvun lama, muotoilun opetuksen ja 
tutkimuksen määrän lisääntyminen, teknologian 
kehitys, muotoilua käyttävien organisaatioiden 
monimuotoisuuden lisääntyminen sekä yleinen 
muotoilun kentän laajentuminen niin että eri-
koistuminen työssä on välttämätöntä. (Valtonen 
2007.)

Sanders ja Stappers (2007) näkevät muotoilijoi-
den tulevaisuutena olla tuotesuunnittelun lisäksi 
tärkeinä tekijöinä ympäristöjen, ja esimerkiksi 
terveydenhuollon systeemien suunnittelijoina. 
Heidän mukaansa muotoilun keinoin voidaan 
ennustaa tulevaisuuden tarpeita ja muotoilijoil-
la on tärkeä rooli tuoda uusimman teknologian 
sovellukset ja tuotantotavat mukaan suunnittelu-
prosesseihin. Visuaalisten taitojen lisäksi muo-
toilijat pystyvät viemään läpi luovan prosessin, 
löytämään puuttuvaa informaatiota ja tekemään 
tärkeät päätökset tilanteissa, joissa ei välttämättä 
kaikkea tarvittavaa informaatiota ole. Siksi de-
sign-ajattelua (design thinking) ja muotoilijoiden 
yhteissuunnittelun fasilitointitaitoja tarvitaan 
edelleen, varsinkin uusilla muotoilun kentillä ja 
tulevaisuuden tarpeiden ennustamisessa. Silti 
myös perinteiset taidot, kuten graafinen suun-
nittelu ja sisustussuunnittelu, tulevat edelleen 
olemaan tärkeitä taitoja. (Sanders ja Stappers 
2007.)

Keinonen (2013) kirjoittaa ”Hyvinvoinnin muo-
toilu” - kirjan alkupuheessa Aalto Yliopistossa 



Aiheen esittely28

keää, että tulevaisuudessa muotoilijat oppivat 
uudenlaisen työskentelykulttuurin ja ymmärtä-
vät, kuinka tutkimalla ja tarkkailemalla pienen 
skaalan innovaatioita ja toimijoita, he voivat 
oppia, inspiroitua ja löytää uudenlaisia tarpeita 
muotoilulle. Ne voivat olla esimerkiksi tarpeita 
uusille, yhteiskunnallisia innovaatioita tukeville 
tuotteille tai palveluille. Muotoilijoiden täytyy 
oppia tunnistamaan uudenlaiset tarpeet ja vas-
taamaan niihin muotoilun keinoin. Uudenlaises-
sa toimintakentässä toimiessaan muotoilijoiden 
täytyy laajentaa omaa osaamistaan ja kyetä kä-
sittelemään yhtäaikaisesti uudenlaisia käyttäjän 
tarpeita ja tuoteinnovaatioita, sekä niihin linkit-
tyviä palveluita ja systeemejä. (Manzini 2007.) 

Samoilla linjoilla edellä mainittujen kanssa on 
myös Hernberg (2013) kirjoittaessaan, kuinka 
muotoilijan rooli ei ole enää suunnitella lop-
putuotteita, vaan tuottaa erilaisia aktiviteettejä 
mahdollistavia alustoja. Hernberg nostaa esille 
muotoilun käytön voimavarana uudessa, fasi-
litoivassa julkisen sektorin suunnittelussa ja ke-
hityksessä. Muotoilun työkalut ja metodit voivat 
olla hyödyllisiä tilanteissa, joissa kaupunki ja sen 
asukkaat kohtaavat. Haasteena on tuoda työ-
kalut käytäntöön ja osaksi julkisen sektorin toi-
mintamallia ja siten muotoilijat mukaan näihin 
kohtaamisiin (Hernberg 2013, 136).

Esiteltyjen kirjoittajien mukaan muotoilun tu-
levaisuus onkin selvästi jossain muualla kuin 
perinteisessä, lopputuotteita tuottavassa suun-
nittelussa. Suomessa julkisen sektorin palvelu-
muotoilussa muotoilijoiden ammattitaito ja eri-
tyisosaaminen on jo jollain tasolla ymmärretty. 
Tätä tuki esimerkiksi Helsingin World design 
capital 2012 -vuosi, jolloin muotoilun merkitys-
tä pyrittiin korostamaan ja tuomaan lähemmäs 
ihmisiä. Vuoden aikana Helsingin tehtävänä oli 
”edistää ja tukea muotoilun laajamittaista käyt-
töä kaupunkien sosiaalisessa, kulttuurisessa ja 
taloudellisessa kehittämisessä”. Tavoitteena oli 
edistää muotoilun käyttöä ja tehdä muotoilusta 
tunnetumpaa maailmanlaajuisesti. (WDC lop-
puraportti.) Käytännön esimerkki siitä, miten 
muotoilijan ammattitaitoa voi kaupunkiym-
päristössä ja julkisella sektorilla soveltaa, on 
Toimiva kaupunki -hanke, joka jäi toimimaan 
WDC-vuoden perintönä. Hankkeen tarkoituk-
sena on jatkaa ja kehittää muotoilun osaamista 
julkisten palveluiden suunnittelussa ja kaupun-
gin kehittämishankkeissa. Toimiva kaupunki 
-hankkeeseen on rekrytoitu kolme kaupunki-
muotoilijaa, jotka ovat vastuussa hankkeen ta-
voitteiden saavuttamisesta. Kaupunkimuotoi-
lijoiden on tarkoitus toimia muun muassa eri 
virastojen apuna hyödyntäen muotoilun mene-
telmiä, kuten osallistamista ja prototyyppausta 
erilaisissa projekteissa, ja siten tuoda muotoilijan 
työ lähemmäs julkista sektoria ja kaupungin ke-
hittämistä. (Toimiva kaupunki 2014.)

Jää kuitenkin nähtäväksi, mihin suuntaan muo-
toilun kenttä kehittyy. Uudenlaisia mahdolli-
suuksia ja aluevaltauksia vaikuttaisi olevan sekä 
julkisen sektorin, yhteiskunnallisten innovaatioi-
den että asuinympäristöjen ja yhteisöjen elävöit-
tämisen saralla.
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2.
YHTEISÖLLINEN
KAUPUNKI-
KULTTUURI-
TOIMINTA
Opinnäytteen toisessa luvussa syvennytään tarkemmin yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin eri esiintymismuotoihin kuuden case-esimerkin 
kautta. Esimerkit on valittu monipuolisesti Helsingissä toimivista kau-
punkikulttuurin ilmiöistä ja ne ovat sekä tapahtumaluontoisia että kes-
kittyneet toimimaan lähinnä sosiaalisessa mediassa. 

Luvussa yhteisöllinen kaupunkikulttuuri puretaan esimerkkeihin tuke-
utuen pienempiin osa-alueisiin, ja määritellään siten sen esiintymis-
muotoihin liittyvät keskeiset elementit ja toimintamallit, joiden voi 
näin ollen sanoa olevan tyypillisiä yhteisölliselle kaupunkikulttuurille. 
Lisäksi luvussa pohditaan kirjallisuuskatsauksen kautta, millaisia mah-
dollisuuksia muotoilijalla on toimia yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
kentällä.
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vään liittyvän produktiivisen työn, pystyin tun-
nistamaan selkeitä ilmiöön liittyviä elementtejä *. 
Näin löytyneitä elementtejä pyrin etsimään myös 
muista, case-esimerkeiksi valituista yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin tapahtumista ja ilmiöistä. 
Tutkimalla ja tutustumalla eri tapahtumiin ja 
ryhmiin taustatutkimuksen, oman osallistumisen 
sekä haastattelujen kautta, pystyin tunnistamaan 
ja hahmottamaan erilaisia yhdistäviä elementte-
jä, joiden avulla olen kehittänyt mallin yhteisölli-
sen kaupunkikulttuurin keskeisistä elementeistä.  

Jokainen yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ilme-
nemismuoto on kuitenkin erilainen, eikä kaikkia 
elementtejä suinkaan voi olettaa löytyvät jokai-
sesta niistä. Toistuvuutta on kuitenkin havait-
tavissa huomattavissa määrin, ja opinnäytteen 
tarkoituksena onkin tutkia ja havainnoida, mil-
laisia toistuvia haasteita ja toimintamalleja pys-
tyy tunnistamaan erilaisista esimerkeistä, joskus 
jopa yllättävällä tavalla. 

Case-esimerkkien kautta pystyn analysoimaan 
eri elementtejä useammasta eri näkökulmasta. 
Analyysi tuo esille muun muassa sen, mitä kaik-
kea kaupunkikulttuurin aktiivi hallinnoi, millai-
sia asioita on hyvä ottaa toiminnassa huomioon 
ja miten saada yhteisölle jatkuvuutta. Lisäksi esi-
merkkien kautta tutkin, millaisia mahdollisuuk-
sia vapaaehtoistoimintaan perustuvalla kaupun-
kikulttuuriyhteisöllä voi olla esimerkiksi uusiin 
ympäristöihin leviämisen ja liiketoiminnan sa-
ralla. Luvun lopussa pohdin kirjallisuuskatsauk-
sen kautta, millaisia toiminnan mahdollisuuksia 
muotoilijalla voi olla yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin kentällä.

*Luvussa 3 kerrotaan tarkemmin Siivouspäi-
välle tehdystä produktiivisesta työstä, jossa Sii-
vouspäivän järjestäminen puretaan pienempiin 
osakokonaisuuksiin.

2.1. Tässä luvussa 

Kuten luvussa 1 todettiin, ovat kaupunkilaiset 
viime vuosina ottaneet Helsingissä entistä ak-
tiivisemman roolin kaupunkikulttuurin luojina. 
Blomberg (2014) kirjoittaa, kuinka kaupunkiti-
laa ei enää nähdä ainoastaan julkisen sektorin tai 
yritysten yksinoikeudella käyttämänä tilana, sa-
moin kuin kaikki tapahtumatkaan eivät enää ole 
pelkästään tapahtumajärjestäjien organisoimia. 
Kaupunkilaiset ovat alkaneet ottaa kaupunkiti-
laa haltuunsa uudella tavalla, järjestämällä eri-
laisia tee-se-itse aktiviteetteja, jotka eivät vaadi 
paljon rahaa tai raskasta organisaatiota taak-
seen. Organisaation rooli sen sijaan muuttuu 
järjestäjästä yhteistyökumppaniksi, mahdollis-
tajaksi ja puitteiden luojaksi. (Blomberg 2014.) 
Uusi kaupunkilaissukupolvi ryhtyy itse toimeen 
ratkaistakseen oman elinympäristönsä ongelmia 
tai vain pitääkseen hauskaa. (Hernberg 2012, 
17.)

Yhteisöllisellä kaupunkikulttuurilla on yhtä pal-
jon erilaisia ilmenemismuotoja kuin tekijöitään-
kin. Onkin vaikea asettaa selkeä määritelmä, 
joka pitää sisällään kaikki yhteisöllisen kaupun-
kikulttuurin muodot. Tässä opinnäytteessä pyri-
tään löytämään sellaiset toiminnan osa-alueet ja 
elementit, jotka ovat yhteisiä kulttuurin kaikille 
ilmenemismuodoille. Tutkimuksessa esittellään 
tarkemmin kuusi Helsingissä vakiintunutta yh-
teisöllisen kaupunkikulttuurin ilmiötä ja käyte-
tään niitä case-esimerkkeinä ilmiön purkami-
sessa pienempiin osakokonaisuuksiin. Lopussa 
kerätään yhteen tunnistetut elementit, jotka tois-
tuvat case-esimerkeissä, ja joiden voidaan, tutki-
mukseen perustuen, sanoa määrittelevän yhtei-
söllisen kaupunkikulttuurin ilmiön. 

Tutkimusprosessi

Osa-alueet, joihin yhteisöllinen kaupunkikult-
tuuri puretaan, on tunnistettu taustakartoituk-
sen avulla. Perehtymällä paremmin esimerkeistä 
varsinkin Siivouspäivään, tekemällä Siivouspäi-
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pureutuu kysymykseen, minkälaiset tekijät vai-
kuttavat ihmisten hyvinvointiin ja onnellisuu-
teen. Raportissa he nostavat tärkeiksi tekijöiksi 
muun muassa kiireettömyyden, mielekkään te-
kemisen ja osallistumisen, jaetut kokemukset, 
uuden hyvinvoinnin kulttuurin ja paremmat 
ihmissuhteet. Hitaampi ja rennompi elämän-
tapa houkuttelee jatkuvasti suurempaa jouk-
koa ihmisiä. Osa-aikaeläke, vuorotteluvapaat, 
uranvaihto, kasvava syntyneisyys ja vapaa-ajan 
arvostus ovat kaikki merkkejä siitä että onnelli-
suutta elämään etsitään vaihtoehtoisen, ei niin 
työ-orientoituneen elämäntavan kautta. Itsensä 
tarpeelliseksi tunteminen on perinteisesti toteu-
tunut töissä tai kotona, mutta nykyään vapaaeh-
toistoiminta ja yhteisöllinen tekeminen alkavat 
saada enemmän kannatusta ja toimivat vastauk-
sena itsensä toteuttamisen tarpeelle. (Demos 
Helsinki 2010.) 

Nykypäivän hyvinvointiyhteiskunnassa ihmiset 
ovat alkaneet ymmärtää, että raha ei ole kaik-
ki kaikessa. Raha ja kuluttaminen tuovat vain 
hetkellistä iloa ja tietyn rajan saavutettuaan, 
rahalla ei ole suurta merkitystä onnellisuuden 
tasoon. Hyvinvointivaltioiden ihmiset ovat alka-
neet arvostaa rahan sijaan erilaisia asioita, kuten 
vapaa-ajan lisääntymistä ja hitaampaa elämän-
tapaa. Muilla kuin työn ehdoilla eletty elämä 
tuntuu paremmalta vaihtoehdolta. (Demos Hel-
sinki 2010.) Samoilla linjoilla ovat myös Aaker 
ja Smith, jotka väittävät että onnellisuuden li-
sääminen ja ylläpitäminen on mahdollista, kun 
keskittyy itsensä ja rahan sijasta toisiin ihmisiin 
(Aaker ja Smith 2010, xxi). 

Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri mahdollistaa 
juuri kaiken tämän. Kaupunkikulttuurin aktii-
vin on mahdollista toimia yhteisössä, joka jakaa 
samat arvot kuin itsellä on, mitä välttämättä 
esimerkiksi työyhteisö ei aina tarjoa. Yhteisöl-
lisellä vapaaehtoistoiminnalla voi siis vaikuttaa 
suoraan omaan onnellisuuteensa ja tämä lienee 
sosiaalisen median ohella hyvä syy yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin viime vuosina tapahtunee-
seen nousuun. 

2.2. Miksi yhteisöllinen kau-
punkikulttuuri on syntynyt?

Uudenlainen, yhteisöllinen kaupunkikulttuuri 
on lyönyt itsensä läpi muutaman viime vuoden 
aikana. Tähän on vaikuttanut monien tekijöiden 
summa, mutta yhden tärkeimmistä ollessa so-
siaalisen median yleistyminen ja sen tuomat uu-
det mahdollisuudet. (ks. esim. Aitamurto 2011, 
Botero ym. 2012, Blomberg 2014.) Sosiaalisen 
median tuella ryhmien on helppo järjestäytyä ja 
yksilöiden osallistua ryhmän toimintaan. Ryh-
mien toiminta on mahdollista ilman rahallista 
tukea ja uusia tapoja tehdä ja ryhmittyä syntyy, 
kun ryhmät voivat sosiaalisessa mediassa helpos-
ti organisoida tapahtumia. (Shirky 2008.) So-
siaalisen median avulla saavutetaan suurempia 
massoja nopeammin kuin koskaan ennen. Sosi-
aalinen media helpottaa huomattavasti tapahtu-
mien markkinointia ja sanan leviämistä laajalle 
joukolle eikä markkinointiin välttämättä edes 
enää tarvitse budjettia (Blomberg 2014). 

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ja sosiaalisen 
median käytön yleistymisen myötä tavallisilla 
ihmisillä ja ruohonjuuritason toimijoilla on ny-
kyään aivan uudenlaiset mahdollisuudet toimia 
ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin haasteisiin ja ym-
päristökysymyksiin. Tulevaisuuden hyvinvoin-
tivaltiossa yhteiskunnallisilla liikkeillä, innovaa-
tioilla ja tapahtumilla onkin entistä suurempi 
rooli (SIC! 2014). Monet yhteisöllisen kaupun-
kikulttuurin ilmiöistä liittyvät ympäristönsuoje-
luun tavalla tai toisella kierrätyksen, lähiviljelyn 
tai luomutuotteiden keskitetyn hankkimisen 
muodossa. Ihmiset haluavat vaikuttaa omilla 
valinnoillaan, ja yhteisöllinen kaupunkikulttuuri 
luo sille puitteet ja mahdollisuuden. Urbaaniin 
elämäntapaan halutaan yhdistää luonnonlähei-
sempi elämä. (esim. Siivouspäivä 2014, Kau-
punkiviljely 2014).

Ihmisten arvomaailma on muuttumassa ja si-
sältöä elämään haetaan uusilla tavoilla. Demos 
Helsingin (2010) raportti ”Politics of  happiness” 
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Kuvat 6, 7, 8 ja 9. 
Erilaisia kaupunkitapahtumia kesän 2014 aikana. 
ylärivi: Ravintolapäivä, Puuvallilan kyläjuhla
alarivi: Roihuvuoren Hanamijuhla, Siivouspäivä
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tävissä myös paljon päällekkäisyyksiä; kaupunki-
kulttuuritapahtuman valmistelut ja markkinoin-
ti tehdään usein isolta osin sosiaalisessa mediassa 
ja pääosin sosiaalisessa mediassa toimiva ryhmä 
saattaa järjestää yhteisiä tapaamisia tai muita 
aktiviteetteja, joissa ryhmän jäsenet kohtaavat 
tosielämässä. Yhteisön toimintamalli onkin aina 
tapauskohtainen. 

Suurin yhdistävä elementti opinnäytteeseen 
valituille esimerkeille on yhteisöllisyys ja kaikki 
esimerkit kuuluvat saman yhteisöllisyyden mää-
rittelemän otsikon alle. Lisäksi ne kaikki voidaan 
lukea kaupunkikulttuuriksi, sillä ne tapahtuvat 
urbaanissa ympäristössä, Cantellin ja Ruoppilan 
määritelmän mukaan yksityisten tilojen kuten 
töiden, kodin ja koulun ulkopuolella (Cantell & 
Ruoppila 2000, 36).  Valituissa esimerkeissä sa-
man asuinalueen asukkaat, tai samoista asioista 
kiinnostuneet ihmiset linkittyvät vapaa-ajallaan 
yhteen. Yhdistämällä voimansa yhteisöt saavat 
asioita tapahtumaan ja pystyvät kehittämään 
omaa ympäristöään haluamaansa suuntaan. 
Sosiaalinen media toimii uudenlaisena yhteisöl-
lisenä linkkinä ja työkaluna ihmisten kommuni-
koinnin ja ryhmittymisen välillä.

Opinnäytteeseen valikoituneet yhteisöllisen kau-
punkikulttuurin case-esimerkit ovat:
    Siivouspäivä, (www.siivouspaiva.com)
    Ravintolapäivä, (www.restaurantday.org)
    Lauma-Laajasalon urheat mammat, 
     (https://www.facebook.com/groups/
     111113832267218/?fref=ts)
    Ruokapiiritoiminta, (www.ruokapiiri.fi)
    Mehackit, (www.mehacit.org)
    Airbnb, (www.airbnb.com)

Siivouspäivä on esimerkeistä opinnäytteen 
kannalta tärkein, sillä siihen liittyen toteutetaan-
työn produktiivisen osa, jossa tekemisen kautta 
perehdytään päivän syntyyn, taustaorganisaa-
tion ja muihin päivään liittyviin seikkoihin ja 
elementteihin perusteellisemmin. Produktiivisen 
työn kautta saavutetaan alustava ymmärrys siitä, 
millaisia elementtejä yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin toiminnasta on tunnistettavissa ja näitä 

2.3. Yhteisöllisen kaupunki-
kulttuurin case-esimerkit

Seuraavaksi esitellään opinnäytteen tutkimuk-
sen case-esimerkit. Case-esimerkeiksi on valikoi-
tunut kuusi erilaista, lähinnä Helsingin alueella 
toimivaa yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ta-
pahtumaa ja ilmiötä. Tapahtumien valintaan on 
vaikuttanut sekä oma mielenkiintoni että ilmiöi-
den ajankohtaisuus, kuten näkyminen medias-
sa, ja tapahtumien ajoittuminen opinnäytetyön 
työstämisjaksolle. Olen pyrkinyt valitsemaan esi-
merkit mahdollisimman monipuolisesti; muka-
na on sekä tapahtumaluontoisia että toimintan-
sa sosiaaliseen mediaan painottaneita yhteisöjä 
ja ilmiöitä. 

Opinnäytetyön tarkoituksena ei ole antaa koko-
naisvaltaista käsitystä ja yhteenvetoa siitä, mitä 
kaikkea yhteisöllisen kaupunkikulttuurin saralla 
tapahtuu. Sen sijaan pyritään antamaan hyvä 
läpileikkaus siitä, mitä kaikkea yhteisöllinen 
kaupunkikulttuuri voikaan olla, ja miten eri ta-
voin sitä voidaan toteuttaa. Luvun 1 määritel-
män mukaan tässä opinnäytteessä yhteisöllisellä 
kaupunkikulttuurilla tarkoitetaan toimintaa, 
joka on ennen kaikkea yhteisöllistä ja kau-
punkiympäristössä tapahtuvaa, ja jossa 
samat arvot, kiinnostuksen, tai elämän-
tilanteen jakavat ihmiset tekevät asioita 
yhdessä. 

Yhteisöllisellä kaupunkikulttuurilla on useita 
erilaisia ilmenemismuotoja. Se voi olla erilaisia 
spontaaneja kertaluontoisia tai toistuvia kau-
punkitapahtumia, tai toiminnaltaan suurelta 
osin sosiaaliseen mediaan painottuvaa yhteisölli-
syyttä. Opinnäytteessä käsiteltävistä esimerkeis-
tä Siivouspäivä järjestetään kahdesti vuodessa, 
ennalta sovittuna päivänä, kun taas lähinnä 
Facebookissa toimiva Lauma-ryhmä pitää toi-
siinsa yhteyttä päivittäin Facebookin välityksellä 
ja ryhmän toiminta perustuukin juuri tähän so-
siaalisessa mediassa käytävään aktiiviseen kans-
sakäymiseen. Vaikka nämä toimintamallit ovat 
luonteeltaan hyvin eri tyyppisiä, on niistä löydet-



Yhteisöllinen kaupunkikulttuuritoiminta 35

kehittyä. Vapaaehtoisvoimin ja ilman rahoitusta 
pyörivien yhteisöllisten kaupunkikulttuuritapah-
tumien jatkuvuus ja tulevaisuus onkin aiheellista 
kyseenalaistaa, ja tuoda keskusteluun mukaan 
mahdollisuudet toiminnan kehittämisestä kan-
nattavaksi liiketoiminnaksi.

Opinnäytetyöhön valittujen case-esimerkki-
en lisäksi Helsingissä tapahtuu ympäri vuoden 
hyvin paljon erilaisia kertaluontoisia pop-up 
tapahtumia. Nämä tapahtumat ovat tärkeä 
osa yhteisöllistä kaupunkikulttuuria, mutta ne 
on jätetty tietoisesti tämän opinnäytteen tutki-
muksen ulkopuolelle. Näillä kertaluontoisilla 
tapahtumilla on kaikki mahdollisuudet kehittyä 
esimerkiksi Ravintolapäivän kaltaisiksi ilmiöiksi, 
ja siitä näkökulmasta tarkasteltuna ne voi lukea 
tässä opinnäytteessä valittujen case-esimerkkien 
esiasteiksi, joihin ei kuitenkaan työssä perehdy-
tä enempää.  Toinen opinnäytteestä pois jätetty 
kaupunkitilassa tapahtuva yhteisöllisyyden muo-
to ovat kaupunginosayhdistykset, joiden toimin-
ta puolestaan on jo niin pitkälle kehittynyttä että 
ne voi lukea omaksi yhteisöllisyyden ja kaupun-
kiympäristön ilmiökseen.

Seuraavilla sivuilla esitellään jokainen opinnäyt-
teeseen valikoitunut esimerkki tarkemmin.

elementtejä pyritään etsimään muista case-esi-
merkeistä tutkimuksen kautta.  Produktiivinen 
tekeminen toimii siten konstruktiivisena tausta-
tutkimuksena ja aiheeseen perehdyttävänä työs-
kentelytapana. 

Ravintolapäivä lienee Helsingissä ja koko 
Suomessa tunnetuin ja laajimmin levinnyt  uu-
den yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ilmiö. 
Koko yhteisöllisen kaupunkikulttuurin idea on 
helppo kiteyttää Ravintolapäivään. 

Ruokapiiritoiminnassa yhteisö jakaa saman 
mielenkiinnon lähiruokaa ja luomutuotantoa 
kohtaan ja toiminta on esimerkki yhteisöstä, jon-
ka on tuonut yhteen yhteiset arvot ja sen ympä-
rille muodostunut vapaaehtoistoiminta.

Opinnäytteeseen valituista case-esimerkeistä 
Lauman toiminta on eniten sosiaaliseen me-
diaan painottunutta, ja on siitä näkökulmasta 
tarkasteltuna mielenkiintoinen esimerkki. Lau-
ma edustaa tässä työssä kaikkia niitä satoja ryh-
miä, jotka toimivat Facebookin ja sosiaalisen 
median tuella ja ovat syntyneet sosiaalisen me-
dian mahdollistamina. 

Mehackit sekä Airbnb on valikoitu case-esi-
merkeiksi niiden liiketoimintamalliksi kehit-
tymisen vuoksi. Airbnb:tä on sen nykyisessä 
muodossa vaikea mieltää yhteisölliseksi kaupun-
kikulttuuriksi, vaan miljoonia tahkoavaksi lii-
keyritykseksi. Aibnb ei nykyisessä muodossaan 
täysin enää täytäkään tässä opinnäytteessä 
asetettuja yhteisöllisen kaupunkikulttuurin kri-
teerejä. Kaupungeilla ja kaupunkimatkailulla 
on edelleen tärkeä rooli Airbnb:n toiminnassa, 
mutta toimintaa on muuallakin kuin ainoastaan 
kaupunkiympäristössä. Airbnb on esimerkki 
ruohonjuuritasolta alkaneesta yhteisöllisestä 
toiminnasta, joka on kehittynyt kansainväliseksi 
liiketoiminnaksi, ja on valittu mukaan nimen-
omaan tästä näkökulmasta tarkastelua varten. 

Mehackit puolestaan painii parhaillaan liiketoi-
mintamallin toteuttamisen kanssa ja toiminnal-
la on sillä saralla paljon potentiaalia kasvaa ja 
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perille isolle joukolle ihmisiä. Siivouspäivän on-
nistumista tukee suurelta osin päivän kotisivuilla 
oleva kartta, johon päivään osallistuvat myyjät 
merkkaavat myyntikojunsa ja jonka avulla osta-
jat löytävät paikalle. 

Siivouspäivä on yli parivuotisen historiansa ja 
suuren osallistujamääränsä vuoksi jo hyvinkin 
vakiintunut yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
ilmiö Helsingissä. Siitä on hyvin löydettävissä 
kaikki tässä opinnäytetyössä yhteisöllisen kau-
punkikulttuurin piirteiksi määritellyt ominaisuu-
det, ja se on siten oiva esimerkki, kun puhutaan 
niistä elementeistä, joista yhteisöllisen kaupun-
kikulttuurin erilaiset ilmenemismuodot koostu-
vat. Lisäksi Siivouspäivä on tämän opinnäytteen 
tärkein case-esimerkki. Kolmannessa luvussa 
kerrotaan tarkemmin Siivouspäivälle tehdystä 
produktiivisesta työstä ja tarkastellaan enemmän 
kirpputorien historiaa ja päivän suosioon liitty-
viä taustoja. 

Siivouspäivään osallistuu nykyään ihmisiä jo 
joka puolelta Suomea ja monilla paikkakunnilla 
on muodostunut oma paikallinen vastuuryhmä, 
joka hoitaa muun muassa viestintää oman yh-
teisönsä jäsenille. Esimerkiksi Oulun Siivouspäi-
väyhteisöllä on oma Facebook sivunsa ja sillä 
yli 2000 tykkääjää (Oulun Siivouspäivän Face-
bookryhmä).

www.siivouspaiva.com 
https://www.facebook.com/siivouspaiva

2.3.1. Siivouspäivä

Siivouspäivän kantavana ideana on, että yhden 
päivän ajaksi koko kaupunki muutetaan yhdeksi 
suureksi kirpputoriksi ja kuka vaan saa perustaa 
oman kirpputorin minne vain; omalle pihalleen, 
puistoon tai kadun varteen.  Ensimmäinen Sii-
vouspäivä järjestettiin keväällä 2012 ja nykyään 
se järjestetään kahdesti kesässä ja kerää joka ker-
ta entistä enemmän osallistujia. Siivouspäivän 
Facebook-sivulla on jo yli 40 000 tykkääjää (44 
981, 15.10.2014) ja tykkääjien määrä kasvaa ta-
pahtuma tapahtumalta. Siivouspäivän taustalla 
toimii Helsinkiläinen yleishyödyllinen yhdistys, 
Yhteismaa ry. Enemmän ja tarkemmin Siivous-
päivän synnystä ja toiminnasta kerrotaan luvus-
sa 3. 

Kaupunkikulttuuri-ilmiönä Siivouspäivä on 
hyvin vahvasti tapahtumaluontoinen, mutta 
sosiaalisella medialla, etenkin Facebookilla on 
ollut iso osa Siivouspäivän toiminnassa alusta 
asti. Facebook on kanava, jossa Siivouspäivä on 
syntynyt, idea levinnyt ja siellä ihmiset voivat 
vapaasti kysellä ja keskustella Siivouspäivästä 
tai vaikkapa mainostaa omaa kirpputoritapah-
tumaansa. Facebook on myös kanava, jossa 
päivän taustalla toimiva Yhteismaa voi helposti 
olla yhteydessä ihmisiin, peräänkuuluttaa apu-
voimia ja vapaa-ehtoisia, sekä tiedottaa tärkeistä 
asioista silloin kun viesti täytyy saada nopeasti 
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Kuva 10. Kaavio havainnollistaa Siivouspäivään liittyvät 
sidosryhmät, aktiviteetit ja toiminnan alustat
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Ravintolapäivän ravintoloitsijat merkkaavat 
pop-up ravintolansa Ravintolapäivän kotisivul-
la olevaan karttapalveluun, jonka avulla ihmiset 
löytävät mielenkiintoisen kuuloiset ravintolat ja 
suunnistavat paikalle. Facebook toimii sanaa le-
vittävänä puskaradiona, kun ihmiset perustavat 
tapahtumasivuja omille ravintoloilleen ja kutsu-
vat niihin kaverinsa. (Kukkapuro 2012.)

Neljä kertaa vuodessa järjestettävän Ravintola-
päivän suosio on kasvanut tasaisesti joka kerta 
kun se on järjestetty. Ensimmäisenä Ravinto-
lapäivänä ilmestyi noin 40 ravintolaa ympäri 
Helsinkiä. Toisena niitä oli jo 200 ja kolmantena 
300. Sittemmin päivä on levinnyt Suomen ra-
jojen ulkopuolelle ja päivän järjestäjien visiona 
ja tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä 
Ravintolapäivästä on tullut kansainvälinen ruo-
kafestivaali. (Kukkapuro 2102.)

http://www.restaurantday.org/fi/
https://www.facebook.com/ravintolapaiva

2.3.2. Ravintolapäivä

Ravintolapäivä on hyvin paljon Siivouspäivän 
kaltainen uuden, yhteisöllisen, Facebookissa 
tulta alleen saaneen kaupunkikulttuurin ilmen-
tymä. Ravintolapäivä syntyi keväällä 2011 pa-
rin kaveruksen kehittämästä ajatuksesta, osittain 
kritisisminä Suomen tiukkaa ravintolalainsää-
däntöä kohtaan, osittain vain haluna järjestää 
päivä, jonka tarkoituksena on yhteinen hauskan-
pito hyvän ruoan äärellä.  

Ravintolapäivän ideana on, että päivän aikana 
kuka tahansa voi perustaa pop-up ravintolan 
minne vain haluaa; omaan kotiinsa, puistoon tai 
kadunvarteen. Päivän taustalla toimii vapaaeh-
toisten voimin pyörivä virallinen yhdistys, joka 
muun muassa ylläpitää Ravintolapäivän kotisi-
vua, mutta vastuu ravintoloiden järjestämisestä 
ja päivän onnistumisesta on täysin siihen osallis-
tuvilla ihmisillä. Ilman osallistuvia ihmisiä; pop-
up ravintoloitsijoita  ja niissä käyviä asiakkaita, 
ei päivää olisi. (Kukkapuro 2012.)

Kuvat 11 ja 12. Ravintolapäivä 17.5.2014
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Kuva 13. Kaavio havainnollistaa Ravintolapäivään 
liittyvät sidosryhmät, aktiviteetit ja toiminnan alustat
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Koska Lauma on tarkoitettu ainoastaan Laaja-
salossa asuville äideille, sain opinnäytteeni puit-
teissa Kurténilta erikoisluvan liittyä ryhmään. 
Seurasin neljän kuukauden ajan ryhmän Face-
booksivulla käytävää keskustelua saadakseni 
käsityksen ryhmän toiminnasta. Keskustelu oli 
hyvin monipuolista; matkavinkkejä, liikunta-
vinkkejä, ilmoituksia Laajasalon alueen tapah-
tumista, alueelta löytyneistä polkupyöristä ja ka-
ranneista kotieläimistä…eli kaikkea mahdollista 
mitä ryhmän jäsenet haluavat toisilleen viestiä. 
Kurténin (2014) mukaan Lauma elää Faceboo-
kissa, ilman sosiaalista mediaa sitä ei olisi ole-
massa, ei ainakaan sen nykyisessä muodossa. 
Jäsenet kuitenkin tapaavat paljon myös tosi-
elämässä ryhmässä sovittujen ja suunniteltujen 
tapaamisten puitteissa, esimerkiksi kuukausittai-
sessa Laumaillassa. (Kurtén 2014.)

Vaikka Lauma onkin tietyn alueen asukkaille 
suunnattu suljettu ryhmä, löytyy siitäkin hyvin 
paljon yhteisölliselle kaupunkikulttuurille yhtei-
siä piirteitä. Ryhmä on joutunut painimaan kau-
pungin sääntöjen kanssa ja ryhmän perustaja 
on pohtinut keinoja tehdä toiminnasta itselleen 
taloudellisesti kannattavaa. Ryhmän luonteesta 
johtuen, ei ryhmällä ole suunnitteilla laajentaa 
toimintaansa Laajasalon alueen ulkopuolelle, 
mutta ryhmän kasvaminen uusien Laajasaloon 
liittyvien ja rakennettavien asuinalueiden myötä 
asettaa toiminnalle ja sen ylläpidolle uudenlaisia 
hallinnollisia haasteita. 

www.facebook.com/groups/
111113832267218/
Ryhmä on suljettu ja tarkoitettu vain Lauman 
jäsenille 

2.3.3. LAUMA - Laajasalon urheat mammat

Vahvasti sosiaalisessa mediassa ja sen tuella toi-
miva yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ilmen-
tymä on Facebookissa toimiva ryhmä Lauma 
- Laajasalon urheat mammat. Saadakseni lisä-
tietoa Lauman perustamisesta ja toimintamallis-
ta, haastattelin ryhmän perustajaa Raisa Kurté-
nia 13.8.2014. 

Laajasalolainen Kurtén perusti Facebookryh-
män vuonna 2010 perheneuvolassa tavanneiden 
äitien yhteisen viestinnän kanavaksi. Kurtén 
näki tuolloin, että Facebookryhmä on esimerkik-
si sähköpostiviestintään verrattuna toimivampi 
vaihtoehto, jonka avulla voi saavuttaa kaikki 
ryhmän jäsenet helposti yhdellä kertaa. Pikku-
hiljaa ryhmä alkoi kasvaa ja siihen liittyi enem-
män Laajasalolaisia äitejä, lokakuussa 2014 
jäseniä on jo lähes 800 (794, 15.10.2014). Lau-
man perusryhmän alaisuudessa toimii useampi 
Lauma-alaryhmä, kuten kirppisryhmä, puisto-
jumpparyhmä ja golfryhmä ja nämä kaikki ovat 
Lauman ylläpitäjien valvomia ryhmiä. (Kurtén 
2014.)

Lauman tarkoituksena on tuoda yhteen Laaja-
salon alueella asuvat äidit ja kehittää yhdessä 
yhteistä toimintaa, kuten perheille suunnattu-
ja tapahtumia ja harrastuksia. Samalla ryhmä 
edistää alueen äitien verkostoitumista sekä tu-
kee asuinalueeseen liittyvää viestintää. Lauman 
toiminta eroaa monesta muusta yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin yhteisöstä ja Facebookis-
sa toimivasta ryhmästä siten, että ryhmällä on 
tarkkaan määritellyt säännöt siitä, kuka saa liit-
tyä ryhmään ja kuinka ryhmässä kuuluu toimia. 
Hyväksytyn jäsenen täytyy olla Laajasalolainen 
äiti ja lisäksi ryhmään hyväksyminen vaatii vah-
vistuksen ja takauksen jo jäsenenä olevalta äidil-
tä. Näin pyritään välttämään tekaistujen profiili-
en liittyminen ryhmään ja ylläpitämään ryhmän 
turvallisuus. (Kurtén 2014.) 
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Kuva 14. Kaavio havainnollistaa Lauman toimintaan 
liittyvät sidosryhmät, aktiviteetit ja toiminnan alustat
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osaksi yhteisöä ja tutustumaan saman henkisiin 
samalla alueella asuviin ihmisiin. Ruokapiiri-
porukat ovat yleensä muutamien kymmenien 
henkien ryhmiä ja noin 10 euron jäsenmaksuilla 
katetaan yhteisiä kuluja, kuten kuljetuskustan-
nukset ja ruokapiiri -sivuston hallinnointimak-
sut. (Heikkilä 2011.)

Olen itse jäsenenä Lauttasaaren alueella toimi-
vassa ruokapiirissä, ja oman osallistumisen kaut-
ta tutustunut piirin toimintaan. Piiri on ollut 
toiminnassa 1,5 vuotta ja kohdannut sinä aikana 
jo monia vapaaehtoisuuden mukanaan tuomia 
haasteita, kuten ylläpitäjän motivaation ja ajan 
riittämättömyyden, liian pienet tilausmäärät ja 
vapaaehtoisten rekrytoinnin haasteellisuuden. 
Ryhmässä on kuitenkin toimelias ydinryhmä, 
joka pyrkii yhdessä ratkaisemaan haasteet. Jos-
kus se tarkoittaa enemmän työtä aktiivisimmil-
le jäsenille, toisinaan taas vastuun jakamista 
useamman ihmisen kesken. Toistaiseksi ydin-
ryhmän halu pitää piiri toiminnassa on riittänyt 
siihen että ratkaisut ongelmiin on löydetty.

www.ruokapiiri.fi

2.3.4. Ruokapiiritoiminta

Ympäri Helsinkiä toimii useita eri kaupungin- 
osien ruokapiirejä, joiden ideana on, että ryhmä 
ihmisiä tilaa elintarvikkeita suoraan niiden tuot-
tajilta ilman ylimääräisiä välikäsiä. Tilattujen 
tuotteiden jako tapahtuu viikoittain tai kuukau-
sittain esimerkiksi asuinalueen kirkon tiloissa tai 
sopivassa asukasyhdistystilassa. Ruokapiirit toi-
mivat täysin vapaaehtoisvoimin. Yleensä tietyn 
alueen ruokapiirillä on yksi ylläpitäjä ja joukko 
vapaaehtoisia auttaa esimerkiksi tilausten jaossa 
ja muissa tehtävissä. Piirien toiminnan tukena 
toimii Järvenpään Joustoyhdistyksen ylläpitä-
mä ruokapiiri.fi -sivusto jonka kautta tilaukset 
toimittajille on helppo tehdä kootusti, ja jonne 
tuottajat voivat lisätä tuotteensa myyntiin. Vaih-
toehtoisesti ruokapiiri voi tilata tuotteita suoraan 
tuottajilta tai esimerkiksi luomuverkkokaupasta. 
(Ruokapiiri 2014, Heikkilä 2011.)

Ruokapiiriin kuuluminen on keino vaikuttaa 
suoraan omiin arjen valintoihinsa, ilman kaup-
paketjun välikäsiä. Lisäksi pääsee kuulumaan 

Kuva 15 ja 16. Larun ruokapiirin toimitusten jakopäivä
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Kuva 17. Kaavio havainnollistaa ruokapiiritoimintaan 
liittyvät sidosryhmät, aktiviteetit ja toiminnan alustat
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2.3.5. Mehackit

Mehackit on peruskouluikäisille lapsille suun-
nattu teknologiaworkshop, jossa lapset oppi-
vat teknologian, elektroniikan ja koodaamisen 
perusteita leikkimisen ja kokeilemisen kautta. 
Vapaaehtoisvoimin järjestettyjen tapahtumien 
tavoitteena on näyttää lapsille kuinka hauskaa ja 
mielenkiintoista teknologia on, ja saada lapset jo 
pienestä asti kiinnostumaan aiheesta. (Mehackit 
2014.) Saadakseni enemmän tietoa Mehackitin 
synnystä, toiminnasta ja tulevaisuuden visiois-
ta, haastattelin toista Mehackitin perustajista, 
Charlotta Liukasta 1.8.2014.

Mehackit sai alkunsa keväällä 2013, kun perus-
tajat Henrietta Kekäläinen ja Charlotta Liukas 
saivat idean pitää elektroniikkatyöpajan lapsille 
nähtyään vastaavanlaista toimintaa ulkomailla. 
Ensimmäinen vapaaehtoisvoimin tehty paja jär-
jestettiin kesäkuussa 2013 ja toinen myöhemmin 
samana vuonna. Pajapäivien lisäksi Mehackit 
on ollut mukana muun muassa kevään 2014 
Talkoopäivässä omalla tapahtumallaan, sekä 
kesällä 2014 Skidit festarit lastentapahtumassa 
(Talkoopäivä 2014, Skidit festarit 2014).

Käytännön syistä Mehackit pajat ovat useimmi-
ten maksullisia. Pajoissa käytettävien elektroniik-
kakomponenttien kustannukset täytyy saada 
katettua ja koko päivän kestävissä pajoissa on 
lapset myös ruokittava. Suurin osa ensimmäisten 
tapahtumien osallistujista oli järjestäjien omien 
verkostojen kautta tulleita ystävien, ja Aalto Yli-
opiston henkilökunnan lapsia, ja jo jollain tapaa 
aiheeseen orientoituneita. (Liukas 2014.) 

Mehackit tapahtumat järjestetään täysin vapaa-
ehtoisvoimin ja järjestäjien omat verkostot jou-
tuvatkin koetukselle vapaaehtoisia rekrytoidessa. 
Vapaaehtoisena osallistumiseen kuitenkin löytyy 
useita motivaatiotekijöitä, oman ammattitaidon 
hyödyntämisestä verkostoitumiseen ja hauskan-
pitoon, samaan tapaan kuin monessa muussakin 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ilmiöissä. (Liu-
kas 2014.)

Mehackit on erinomainen esimerkki siitä, kuin-
ka aluksi täysin vapaaehtoisesti ja vain tekemisen 
ilosta alkunsa saanut tapahtuma on kehittynyt 
alkuperäisestä ideastaan. Mehackitin aktiiviset 
järjestäjät ovat kehittäneet ideaansa tietoisesti 
eteenpäin, saadakseen sille jatkuvuutta ja kehit-
tääkseen hyvästä ideastaan toimivan liiketoimin-
tamallin. 
 
www.mehackit.org
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Kuva 18. Kaavio havainnollistaa Mehackit tapahtuman 
järjestämiseen liittyvät sidosryhmät, aktiviteetit ja 
toiminnan alustat
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2.3.6. Airbnb

Airbnb on hieman erityyppinen esimerkki yh-
teisöllisestä kaupunkikulttuurista.  Muista opin-
näytteen esimerkeistä poiketen se ei ole lähtöisin 
Helsingistä, eikä toimi pelkästään Helsingissä, 
vaan lähestulkoon kaikkialla maailmassa. Air-
bnb on kuitenkin valittu mukaan opinnäytteen 
yhdeksi case-esimerkiksi, sillä se on hyvä esi-
merkki siitä, miten ruohonjuuritason toimin-
nasta alkaneesta ideasta on kehittynyt maa-
ilmanlaajuista ja kannattavaa liiketoimintaa.  
Airbnb:n voi toisaalta lukea yhdeksi sosiaalisen 
median sovellukseksi, mutta toisaalta se on yh-
teisöllisyyttä ja jakamistaloutta parhaimmillaan. 
Kotisivuillaan Airbnb käyttää toiminnalleen ku-
vausta ”yhteisöllinen markkinapaikka”. 

Airbnb on internetissä toimiva asunnon vuokra-
ussivusto, jonka kautta on helppo löytää taval-
listen ihmisten vuokralle ilmoittamia asuntoja 
vaihtoehtona hotellille, esimerkiksi lomamatkan 
ajaksi. Airbnb:n kautta voi löytää erikoisia ja 
eksoottisia paikkoja asua, ja tarjoamansa elä-
myksellisen vaihtoehdon vuoksi se on yleisty-
nyt lomailijoiden lisäksi myös yritysmatkailun 
keskuudessa. Samalla Airbnb tarjoaa asunnon 
omistajalle keinon ansaita ylimääräisellä asun-
nolla. Kotisivullaan Airbnb nostaa tärkeäksi 
pointiksi sen, että hotellien ja merkityksettömien 
paikkojen sijaan heidän kauttaan saa vuokrattua 
kodin, ei vain tilaa. (Airbnb 2014.)

Airbnb:n perusti vuonna 2008 kolme San Fran-
ciscolaista kaverusta tarpeestaan saada rahaa 
asuntonsa vuokran maksuun. Kaverukset tarjo-
sivat yöpyjille yösijan ilmatäytettävällä patjalla 
sekä aamupalan, siitä nimi Airbnb. Sittemmin 
sivusto on levinnyt ympäri maailman, ja ny-
kyään kyse on suuria rahasummia liikuttavas-
ta liiketoiminnasta, jonka kautta voi vuokrata 
asunnon jo lähes 200 eri maasta. Airbnb tarjoaa 
alustan nettisivun muodossa, jonne rekisteröity-
nyt käyttäjä voi ilmoittaa asuntonsa vuokratta-
vaksi, kuvien ja muun informaation kera. Haku-
toiminnon ja kautta pystyy selailemaan vapaita 
asuntoja matkustuskohteessaan ja erilaisten suo-
dattimien avulla löytämään itselleen sopivim-
man vaihtoehdon. (Airbnb 2014.)

Yhteisöllisen palvelusta tekee se, että varausti-
lanteessa ollaan yhteydessä suoraan asunnon 
vuokraajaan ilman ylimääräisiä välikäsiä. Ihmi-
set ovat mukana Airbnb:ssä omalla nimellään ja 
käyttäjät voivat arvostella toisiaan muun muassa 
luotettavuuden ja viesteihin vastausnopeuden 
perusteella.  Kaikki keskustelu käydään suoraan 
kahden käyttäjän välillä, ilman Airbnb:n toimi-
mista välissä. Airbnb kotisivu on kuin oma so-
siaalisen median sovelluksensa, jossa yhteisön 
muodostavat vuokralaiset ja vuokraajat. Airbnb 
tarjoaa sosiaalisen alustan lisäksi taustatukea; 
ohjeita, apua ja vakuutuksen vaurioituneen 
asunnon korvaamiseksi, ja ottaa varausmaksuis-
ta pienen osan näiden kulujen kattamiseen. (Air-
bnb 2014; Folger 2014.)

www.airbnb.com
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Kuva 19. Kaavio havainnollistaa Airbnb:n liiketoimintaan liittyvät 
sidosryhmät, aktiviteetit ja toiminnan alustat
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Tarkasteltavat yhteisöt ovat idealtaan, kokoluo-
kaltaan ja historialtaan erilaisia, ja siitä johtuen 
eivät kaikki elementit toistu niissä kaikissa yhtä 
voimakkaasti. Parhaiten elementit ovat tunnis-
tettavissa pidempi-ikäisissä ja laajimmin levin-
neissä esimerkeissä.

2.4. Yhteisöllisen kaupunki-
kulttuurin elementit

Seuraavaksi analysoidaan yhteisöllistä kaupunki-
kulttuuria tarkemmin edellä esiteltyjen case-esi-
merkkien kautta. Analyysissä tutkitaan, millaisis-
ta elementeistä yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
ilmiöt koostuvat, ja millaisia osa-alueita niistä on 
tunnistettavissa. Nämä elementit ja osa-alueet 
on määritelty taustatutkimuksen avulla. Opin-
näytteen luvussa kolme esiteltävä produktiivinen 
prosessi toimi ensisijaisena taustatutkimuksena 
elementtien tunnistamisessa. Produktiivisena 
työnä tehty Siivouspäivän järjestämisestä käsit-
televä ohjeistus pitää sisällään kaikki löydetyt 
elementit, ja sen tekeminen tuki elementtien 
löytämistä ja tunnistamista yleisesti yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin ilmiöstä. 

Case-analyysissä tutkittiin ja kartoitettiin eri 
case-esimerkkejä muun muassa erilaisten 
mind-mappien avulla, tutkimalla erilaisten ele-
menttien ja toiminnan osa-alueiden esiintymis-
tapaa ja suhdetta toisiinsa. Ryhmittelemällä 
näin tehtyjä löytöjä, alkoi esiin nousta vahvoja 
aihepiirejä ja yläotsikoita, jotka toistuivat esi-
merkistä toiseen ja joiden alle pystyi edelleen 
ryhmittelemään eri esimerkeissä esille tulleita 
erilaisia toimintamalleja ja piirteitä.

Osa tunnistetuista yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin elementeistä on toiminnalle keskeisiä, 
kuten esimerkiksi taustalla toimivat organisaatio 
ja vapaaehtoiset, osa toimintaa tukevia, kuten 
esimerkiksi sosiaalinen media, karttapalvelut ja 
materiaalipankit. Tehdyn analyysin perusteella 
voi todeta, että vaikka yhteisöllisen kaupunki-
kulttuurin ilmenemismuodot ovat hyvin eri-
laisia, koostuvat ne kuitenkin hyvin pitkälti sa-
manlaisista, tunnistettavista elementeistä. Tässä 
luvussa avataan nuo elementit tarkemmin. Niitä 
tarkastellaan case-esimerkkien kautta, jolloin 
niihin saadaan monipuolisempi tarkastelunäkö-
kulma ja perusteltua taustatukea*. * Yksityiskohtainen case-esimerkki analyysi 

tunnistettujen elementtien ja toiminnan 
osa-alueiden kautta opinnäytteen liitteenä 2.
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leen konkreettisia hyötyjä. Näin päästään sekä 
ryhmän, että palvelutarjoajan kannalta kaikin 
puolin win-win tilanteeseen. Ryhmän tuomat 
edut houkuttelevat liittymään siihen, ja ryhmän 
jäsenenä oleminen on etuoikeus. Jäsenyys tuo 
mukanaan yhteisöllisyyttä, kun sitä kautta tutus-
tuu muihin alueen äiteihin. Ja kuten sanottu, etu 
voi olla myös rahallista; kirppisryhmän kautta 
löytyy edullisesti tarvikkeita lapsille ja Laumalle 
neuvoteltujen etujen kautta säästää esimerkiksi 
sisäänpääsymaksuissa. (Kurtén 2014.)
 
Ravintolapäivän konsepti on helppo ja houkut-
televa ja siihen osallistutaan ehkä hieman eri 
syistä kuin esimerkiksi Laumaan, jossa yhteisön 
jäsenet voivat saada jopa rahallista hyötyä. Ra-
vintolapäivään on helppo osallistua oman mie-
lenkiintonsa mukaan joko ravintolan pitäjänä tai 
vain kiertelemällä kaupunkiin ilmestyneitä pop-
up ravintoloita. Ravintolapäivä on yhteisessä 
kaupunkitilassa tapahtuva kaikkien yhteinen ta-
pahtuma, jonka aiheeseen on helppo samaistua, 
ja jossa aikuiset saavat leikkiä ja pitää hauskaa 
(Kukkapuro 2012, 143). 

Omasta kokemuksestani voin lisätä, että ta-
pahtumaan osallistumisen motivaationa voi 
olla myös osallistuminen sosiaalisessa mediassa 
omaa statusta nostattavana toimintana. Kun 
päivittää Facebookiin tai Instgramiin osallistu-
neensa tietynlaiseen ryhmään tai toimintaan, 
saa arvostusta yhteisöltä olemalla mukana ja osa 
sen hetken ”it” jutussa.  

2.4.1. Yhteisön synty ja suosio

Yhteisölliset kaupunkikulttuuritapahtumat ja 
yhteisöt voivat syntyä miten ja missä vain, het-
ken impulssista tai pidemmän yhteisöllisen 
suunnittelun tuloksena. Kuten aiemmin on jo 
todettu, sosiaalinen media tarjoaa käyttöön hy-
vät työkalut vauhdittamaan organisoitumista, 
suunnittelua, kohderyhmän saavuttamista sekä 
markkinointia. Monet tapahtumat ovat saaneet 
alkunsa ”mitä jos?” tai ”mennään ja tehdään ja 
pyydetään kaverit mukaan” -ajattelusta (Santa-
la 2012). Siivouspäivän kipinä esimerkiksi syttyi 
Siivouspäivän ”äidin”, Pauliina Seppälän kes-
kusteluista ystäviensä kanssa, ja siihen liittyväs-
tä Facebook statuspäivityksestä (Seppälä 2012).  
Monia Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ilmene-
mismuodoista voi kutsua yhteiskunnallisiksi in-
novaatioiksi. Ne syntyvät useimmiten tavallisten 
ihmisten ideoista ja halusta parantaa omaa ym-
päristöään, ja niillä pyritään ratkomaan erilaisia 
yhteiskunnallisia kysymyksiä tai löytämään ym-
päristönsuojelullisia ratkaisuja.

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ilmiön nouse-
miseksi asuinalueen tai kaupungin yhteiseksi yh-
teisöksi ei kuitenkaan riitä vain se, että kaveripo-
rukka päättää perustaa ryhmän Facebookiin tai 
järjestää tapahtuman. Ihmiset, kaupunkilaiset, 
täytyy saada mukaan osallistumaan ja innostu-
maan asiasta. Tässä auttaa konseptin mielen-
kiintoisuus, ajankohtaisuus ja houkuttelevuus. 

Lauma syntyi muutaman perhevalmennuksessa 
tavanneen äidin viestintäkanavaksi ja kehittyi 
siitä eteenpäin yhteiseksi ryhmäksi kaikille Laa-
jasalon alueella asuville äideille. Lauman perus-
tajalla, Kurténilla oli alusta asti mielessä ryhmän 
brändäys ja tarkoituksena kasata hyvä porukka, 
jolle pystyisi neuvottelemaan yhteisiä etuja lap-
siperheille ja äideille suunnattuihin palveluihin 
kuten esimerkiksi, Snadistadiin, Korkeasaareen 
tai paikalliselle kuntosalille. Palveluntarjoajil-
le äideistä koostuva homogeeninen ryhmä on 
puolestaan loistava kohderyhmä, ja verkostoitu-
neen ryhmän on siksi helpompi neuvotella itsel-
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maan tarvittavia visuaalisia materiaaleja, sekä 
organisoija, joka saa tehokkaasti asiat tapah-
tumaan. Innostavan ydinryhmän lisäksi tarvi-
taan toimivat verkostot, joiden kautta pystytään 
rekrytoimaan joukko vapaaehtoisia tekemään 
pienempiä tehtäviä ja osallistumaan esimerkiksi 
tapahtumien järjestelyihin. Yhteisön idea saa sii-
vet alleen, kun isompi joukko kiinnostuu siitä ja 
löytää ydinjoukkoa löyhemmät keinot osallistua 
toimintaan ja toimia osana yhteisöä (Leadbeater 
2009, 70).

Toiminnan taustalla vaikuttavalla organisaatiol-
la voi olla monenlaisia rooleja. Kaksi esimerkkiä 
ovat Mehackit ja Siivouspäivä, jotka kumpikin 
pyörivät vapaaehtoisvoimin. Mehackitin takana 
on selkeä järjestäjä ja organisointiporukka sekä 
tietty kohderyhmä, jolle tapahtuma on suunnat-
tu. Järjestäjät luovat puitteet tapahtumalle, jon-
ne osallistujat saapuvat järjestäjien ohjattavaksi 
ja opastettavaksi mutta ovat passiivisia tapahtu-
man järjestelyjen onnistumiseen vaikuttamisessa 
(Liukas 2014). Siivouspäivä taas toimii käytän-
nössä täysin ilman järjestäjiä. Yhteismaa ry:n 
rooli Siivouspäivän järjestämisessä on toimia 
kannustavana taustavoimana ja puitteiden luo-
jana, jonka tehtävänä on muun muassa kotisi-
vujen ylläpito, viranomaisten kanssa neuvottelu, 
yhteistyökumppanien etsiminen, markkinointi, 
tiedottaminen sekä ihmisten opastaminen, kan-
nustaminen ja auttaminen (Blomberg 2014). 
Käytännössä kuitenkin ihmiset, päivään osallis-
tujat, ovat vastuussa Siivouspäivän järjestämises-
tä ja onnistumisesta osallistumalla siihen kukin 
omalla tavallaan. Ilman osallistujia, ei Siivous-
päivää olisi eikä Yhteismaa järjestä Siivouspäi-
vänä mitään, mitä ilman päivä ei voisi ehdotto-
masti tapahtua.

Vapaaehtoisuus

Vapaaehtoiset ovat oleellinen osa yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin ilmiössä. He mahdollis-
tavat koko ilmiön olemassaolon tekemällä ja 
osallistumalla. Pessi (2011) määrittelee vapaa-
ehtoistyön kansalaistoimintana, joka tehdään 

2.4.2. Organisaation rakenne ja vapaaeh-
toisuus

Yhdistävä piirre kaikille tässä opinnäytetyössä 
esitellyille yhteisöllisen kaupunkikulttuurin esi-
merkeille, Airbnb:tä sen nykyisessä toiminta-
muodossaan lukuun ottamatta on, että ne järjes-
tetään suurelta osin vapaa-ehtoisvoimin, ilman 
palkkaa ja talkoohengessä. Tapahtuma saa usein 
alkunsa yhteisön, usein kaveriporukan, innos-
tuksesta yhteiseen aiheeseen, ja järjestäminen-
kin hoidetaan sitten yhdessä ja omien resurssien 
mukaan. 

Kaikkien esimerkkiyhteisöjen taustalla vaikuttaa 
jonkinlainen taustaorganisaatio, jonka panostus 
ja työmäärä toimintaan vaihtelee esimerkistä 
riippuen. Toimiva yhteisö muodostuu monipuo-
lisesta osaamisesta, ja on tärkeää kerätä osaava 
joukko ympärilleen. Leadbeaterin (2009) mu-
kaan menestyvä luova yhteisö koostuu oikean-
laisesta sekoituksesta yksilöitä, joilla on erilaiset 
ideat ja näkökulmat, mutta yhteiset työkalut ja 
kanavat keskustelua ja osallistumista varten. Yh-
teisöillä on tietynlainen sosiaalinen struktuuri ja 
ne syntyvät pienen aktiivisen joukon intohimos-
ta aihetta kohtaan. (Leadbeater 2009, 70.)  

Case-esimerkkejä tarkastellessa vaikuttaisi siltä, 
että yleensä yhteisön syntyminen ja sen hengissä 
pysyminen vaatii yhden tai useamman johto-
hahmon, joka innostaa muita ja pistää pyörät 
pyörimään. On tärkeää, että johtohahmolla 
on tietynlainen sosiaalinen status, mikä edes-
auttaa ihmisiä innostumaan ja lähtemään mu-
kaan.  Esimerkiksi Ravintolapäivän perustaneet 
kaverukset olivat jo valmiiksi mukana We Love 
Helsinki -tapahtumien järjestämisessä ja aktii-
veina mukana kaupunkikulttuuritoiminnassa ja 
verkostoissa, joten ihmisten oli helppo innostua 
myös heidän kehittämästään uudesta Ravintola-
päivän ideasta. (Santala 2012, 22.) 

Johtohahmon lisäksi ydinryhmässä on hyvä olla 
monipuolista osaamista; esimerkiksi visuaalinen 
osaaja joka pystyy helposti ja nopeasti tuotta-
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päivittäminen ja ryhmälle viestintä. Pahimmil-
laan työhön on mennyt jopa 30 tuntia viikossa 
ja suuri työmäärä aiheutti väistämättä hoitajan 
uupumisen ja kyllästymisen, eikä hän kokenut 
enää kykenevänsä kehittämään ryhmän toimin-
taa, ainoastaan ylläpitämään sitä (Larun ruoka-
piirin tapaaminen 2014). Ongelma ratkaistiin 
jakamalla ryhmän hoitajan tehtävät pienempiin 
osa-alueisiin ja hajauttamalla ne yhdeltä ihmi-
seltä useammalle ja ottamalla samalla uusia ak-
tiiveja ja vapaaehtoisia mukaan ydintoimintaan. 
Tämä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Bonuk-
sena uudet vapaaehtoiset toivat mukanaan uu-
sia ideoita ja näkökulmia toimintaan ja osasivat 
myös kyseenalaistaa vanhat toimintamallit.

maksutta, omasta vapaasta tahdosta siten, että 
hyöty kohdentuu perhe- ja ystäväpiirin ulkopuo-
lelle ja toiminta on jonkin tahon organisoimaa. 
(Pessi 2011, 178.) Tämä määritelmä pätee hyvin 
myös yhteisöllisen kaupunkikulttuurin puitteis-
sa tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan. Pessin 
mukaan vapaaehtoisuus tarjoaa ihmisille mah-
dollisuuden olla ”yhteisöllisesti yhdessä” tavalla, 
jolla on syvempiä merkityksiä kuin esimerkiksi 
harrastuksilla.  Vapaaehtoistoiminta vahvistaa 
ihmisten sympatiakykyä, mikä puolestaan vah-
vistaa yhteiskunnan sosiaalista pääomaa ja kes-
keisiä rakenteita. (Pessi 2011.)

Vapaaehtoisuuteen perustuvalla toiminnalla on 
myös huonot puolensa. Vapaaehtoisten hankin-
ta on usein työläs ja aikaa vievä osa järjestelyjä 
ja organisaation toimintaa. Usein kuvaan astu-
vat omat verkostot, joiden kautta vapaaehtoisia 
yritetään värvätä. Näin on esimerkiksi Mehac-
kit tapahtumien järjestämisessä (Liukas 2014). 
Pienen skaalan toiminnassa vapaaehtoisvoimin 
järjestäminen on vielä mahdollista, mutta jos 
toiminnan koko ylittää tuhansien osallistujien 
määrän, saattaa järjestäjille ja ryhmän johta-
jalle kasaantua liian paljon vastuuta ja tehtä-
viä, ja motivaatio vapaaehtoiseen tekemiseen 
laskee. Vähentääkseen omaa työmääräänsä, 
ryhmän johtajan pitäisikin osata delegoida teh-
täviä eteenpäin vapaaehtoisille ja luottaa heidän 
kykyynsä hoitaa tehtävät. (Huuskonen 2012.) 
Usein tämä voi kuitenkin olla haasteellista ja esi-
merkiksi Lauman perustaja Kurtén tekee asiat 
mieluummin itse, jolloin ne tulevat varmasti hoi-
dettua. Vapaaehtoiset eivät saa työstään mitään 
kompensaatiota, jolloin motivaatio osallistua ja 
tehdä ei välttämättä aina riitä (Kurtén 2014). 
Tapahtumaluontoisessa toiminnassa taas ei ole 
pidemmän päälle motivoivaa toistaa samaa kon-
septia aina uudestaan ja uudestaan, mikä johtaa 
vapaaehtoisten kyllästymiseen (Liukas 2014).

Lauttasaaren ruokapiirillä on sen 1,5 -vuotisen 
historian ajan ollut yksi piirin hoitaja, jonka vas-
tuulla on ollut suurin osa piirin pyörittämiseen 
liittyvästä operatiivisesta työstä, muun muassa 
yhteydenpito  toimittajiin, tilausjärjestelmän 
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Siivouspäivään osallistumisesta on mahdollista 
saada monenlaisia, motivoivia palkkioita. Osal-
listumalla päivään myyjänä, pääsee eroon van-
hasta tavarastaan, ja ehkä tienaa myös hieman 
rahaa suhteellisen pienellä vaivalla. Samalla 
pääsee osaksi samat arvot jakavaa yhteisöä ja 
tutustuu esimerkiksi naapureihinsa.  Ostajana 
kynnys osallistua on vielä pienempi ja palkkiot 
mitä siitä voi saada, ovat muun muassa pikkura-
halla tehdyt kirpputorilöydöt, mukava tapa viet-
tää päivää ja olla osa koko kaupungin alueelle 
levittyvää yhteisöä. (Blomberg 2014). 

Malcolm Gladwell (2010) vertailee artikkelis-
saan sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa asioihin 
sitoutumisen tasoa oikeassa elämässä tapah-
tuvaan sitoutumiseen. Sosiaalisen median eh-
dottomia pluspuolia on hänen mukaansa se, 
että sosiaalisen median kautta voi helposti olla 
yhteydessä satoihin, jopa tuhansiin tuttuihin 
tai tuntemattomiin, ja suurempi yleisö on siten 
helposti saavutettavissa. Mutta toisaalta nämä 
Facebook-ystävien siteet ja yhteydet ovat hyvin 
heikolla pohjalla. Sosiaalisen median tuttujen 
ei voi samalla tavalla olettaa sitoutuvan sinuun 
kuin tosielämän ystävien. Gladwell kritisoikin 
väitettä, että sosiaalinen media lisäisi ihmisten 
motivaatiota osallistua todelliseen aktivismiin. 
Hänen mielestään sosiaalinen media helpottaa 
osallistumista tuomalla käyttöön helpot keinot 
osallistua kevyellä tasolla esimerkiksi asioista 
”tykkäämällä”. Tällä tavoin sosiaalinen media 
alentaa osallistumisen kynnystä, helpottaa sitä 
ja levittää sanaa nopeasti ja tehokkaasti, mutta 
se pelkästään ei riitä todellisen aktivismiin jossa 
ihmisiltä vaaditaan oikeaa sitoutumista ja aihee-
seen paneutumista, jonka kynnys on edelleen 
korkea. (Gladwell 2010.)

2.4.3. Osallistumisen hyödyt ja motivaatio

Vapaaehtoisvoimin, vapaa-ajalla tapahtuva yh-
teisöllinen kaupunkikulttuuri ei olisi mahdollista 
ilman motivoituneita ja aktiivisia ihmisiä. Mut-
ta mikä sitten motivoi ihmiset osallistumaan? 
Blomberg (2014) on kirjoittanut muun muassa 
tästä aiheesta Vyyhti-lehden artikkelissaan ”Yh-
teisömanagerointi ja uusi kaupunkikulttuuri”. 
Artikkelissa Blomberg nostaa osallistumisen mo-
tivaation tärkeimmäksi tekijäksi palkkiot, joita 
osallistumisesta saa. Ne voivat olla materiaalisia 
tai henkisiä, mutta ennen kaikkea hyvän olon 
tunnetta tuovia. Muita tärkeitä motivoivia teki-
jöitä ovat Blombergin mukaan myös uudet ih-
missuhteet joita osallistuessa syntyy, uudenlaiset 
roolit joita osallistumisen myötä tulee, tekemi-
sestä syntyneet tulokset, ja osallistumisesta saata-
va tunnustus. (Blomberg 2014.) On tärkeää, että 
tekeminen vastaa omia arvoja ja että se on itselle 
merkityksellistä. Myös mahdollisuus vaikuttaa 
oman valinnan ja omien resurssien mukaan joko 
pienellä tai suurella skaalalla motivoi osallistu-
maan. Nykyään ihmisillä on aina vain enemmän 
vapaa-aikaa ja myös sosiaalinen media helpot-
taa osallistumista. (Aitamurto 2011, 85.)

Liukas (2014) nosti yhdeksi osallistumiseen 
motivoivaksi tekijäksi mahdollisuuden käyttää 
toiminnassa omaa ammattitaitoaan, sekä osal-
listumisen tuomaan mahdollisuuden verkos-
toitua. Mehackit tapahtumissa elektroniikan ja 
koodaamisen osaajat saavat jakaa omaa ammat-
titaitoaan eteenpäin motivoituneelle yleisölle ja 
innostaa lapset mukaan teknologian maailmaan. 
Tämän lisäksi tapahtumat ovat vapaaehtoisil-
le myös verkostoitumispaikkoja. Tapahtumien 
osallistujat ja sponsorit ovat useimmiten saman 
alan toimijoita, joten verkostoitumista tapah-
tuu väistämättä. Tärkeää on myös osallistumi-
sen mukanaan tuoma yhteisöllisyyden tunne ja 
kuuluminen osaksi porukkaa, joka jakaa samat 
intressit. Liukkaan sanojen mukaan, ”Yhteisölli-
syys on koukuttavaa”. (Liukas 2014.)
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Laajasalon äitien Lauma-ryhmää ei ilman Face-
bookia olisi ryhmän perustajan, Kurténin mu-
kaan olemassakaan. Facebookiin luotu ryhmä 
antoi loistavat puitteet perhevalmennuksessa 
tavanneille äideille viestiä keskenään ja järjestää 
yhteistä tekemistä, mikä ei Kurténin mukaan 
olisi onnistunut yhtä hyvin esimerkiksi sähköpos-
titse tai henkilökohtaiseen yhteydenpitoon pe-
rustuen. (Kurtén 2014.)  Facebookissa ryhmitty-
minen tuo paljon hyvää; alueen äidit verkottuvat 
paremmin ja tutustuvat toisiinsa aivan uudella 
tavalla. Sosiaalinen media mahdollistaa sen, että 
jokainen voi itse valita, millä tasolla haluaa osal-
listua toimintaan; voi olla aktiivisesti mukana 
kommentoimalla, tai vain seurata keskustelua 
taustalta mutta silti tuntea olevansa osa yhteisöä. 
Turvallisuuden tunne asuinalueella kasvaa kun 
viestit yhteisössä kulkevat nopeasti ja tavoitta-
vat laajan yleisön. Ryhmän voima on valtava, ja 
Kurténin mukaan asioihin on oikeasti mahdol-
lista vaikuttaa, kun äidit yhdistävät voimansa hy-
vän asian eteen. Suurimpana Lauman saavutuk-
sena Kurtén pitää uuden lastensairaalan hyväksi 
tehtyä Lauma-kalenteria. Kalenterin suojelijana 
on Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, 
ja kaikki kalenterin tuotto lahjoitetaan uudelle 
lastensairaalalle. Pajusen suojelun, mutta myös 
ryhmän toiminnan uskottavuuden ansiosta, on 
kalenteriprojektiin saatu mukaan useita yhteis-
työkuvioita ja yrityksiä. Kalenterin tekoon osal-
listui laaja kirjo Laajasalolaisia. Muun muassa 
kalenterin valokuvaaja on Laajasalolainen per-
heenisä ja kuvauskohteina paikallisia julkisuu-
den henkilöitä. (Kurtén 2014.)

2.4.4. Sosiaalisen median merkitys 
yhteisöllisessä kaupunkikulttuurissa

Sosiaalinen media lienee uuden yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin kenties tärkein mahdollis-
taja. Sosiaalisella medialla on jonkinlainen rooli 
kaikissa tässäkin opinnäytetyössä esitellyissä yh-
teisöllisen kaupunkikulttuurin esimerkeissä, jois-
sain suurempi, joissain pienempi. Moni ryhmä 
saa kiittää syntymisestään ja olemassaolostaan 
sosiaalista mediaa. Sosiaalinen media toimii 
myös työkaluna tapahtumien markkinoinnissa 
ja ihmisten mukaan aktivoinnissa. 

Sosiaalinen media, etenkin Facebook, on helppo 
ja toimiva kanava ryhmän sisäiseen kommuni-
kaatioon. Facebookin keskustelutoiminnossa 
viestit järjestyvät kronologiseen järjestykseen ja 
keskustelua on helppo seurata. Yhteydenpidon 
ja kommunikaation voi helposti jakaa eri tasoille 
ja eri kohderyhmille ryhmätoimintojen avulla. 
Ruokapiiritoiminnassa Facebookia käytetään 
sekä julkisen ryhmän ja yhteisön kommunikoin-
nissa ja viestinnässä, että ruokapiiritoiminnan 
ydinryhmän, ruokapiirin hoitajien välisessä 
keskustelussa, suljetussa ryhmässä. Näin koko 
ruokapiiriyhteisö ei joudu seuraamaan keskus-
telua, jossa mennään toiminnan yksityiskohtiin 
ja yhteisölle voidaan viestiä vain tärkeimmistä 
asioista.

Siivouspäivän syntymisessä on Sosiaalisella me-
dialla ollut tärkeä osa. Päivä sai alkunsa Face-
bookin statuspäivityksestä, joka kirvoitti aktiivis-
ta keskustelua. Keskustelu johti hyvin nopeasti 
idean työstämistä varten perustettuun Facebook 
ryhmään, Siivouspäivän Facebook sivun syn-
tymiseen, ja sitä kautta päivän järjestämiseen 
omalla osallistumisellaan tarvittavan ihmismas-
san saavuttamiseen. Tarkemmin Siivouspäivän 
synnystä ja sosiaalisen median vaikutuksesta sii-
hen kerrotaan vielä luvussa 3.2.2.
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tapaan, ei yhteisöillä ole varaa maksaa tiloista 
suuria vuokria, ja siksi sopivan tilan löytyminen 
voi olla iso haaste yhteisölle. Lauttasaaren ruo-
kapiiritoiminnalle yksi ryhmän jäsenistä järjesti 
ryhmän käyttöön tilan työpaikaltansa Lautta-
saaren kirkosta, jossa tilausten jako tapahtuu 
kerran kuukaudessa. Mehackit-tapahtumia on 
järjestetty Aalto Yliopiston Design Factoryssa, 
ja tässäkin tilan saannilla käyttöön on ollut suh-
teilla merkitystä, sillä Liukas ja Kekäläinen ovat 
kumpikin Aalta Yliopiston opiskelijoita ja olleet 
mukana Design Factoryn toiminnassa (Liukas 
2014). 

2.4.5.Tilan merkitys

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin toiminnassa 
julkinen tila otetaan käyttöön uudella tavalla, 
kaupunkilaisten toimesta. Määrittelemättömäs-
tä kaupunkitilasta muuttuu näin ”meidän” tila 
ja asukkaiden naapurusto. Tilojen haltuunotto 
muuttaa kaupunkia, mutta ennen kaikkea luo 
kaupunkilaisia. (Hollis 2013.) Tilalla tuntuu 
olevan jonkinlainen rooli kaikessa tässäkin opin-
näytteessä esitellyssä toiminnassa, sillä toiminta 
vaatii aina tilan tapahtuakseen, joko fyysisen tai 
esimerkiksi Facebookin ”seinän”.

Tapahtumaluontoisessa toiminnassa, kuten 
Ravintolapäivä ja Siivouspäivä, kaupunkilaiset 
levittäytyvät kaduille ja puistoihin ja valtaavat 
aivan konkreettisesti kaupunkitilan omalla toi-
minnallaan. Tällaisessa toiminnassa on tärkeää, 
että ihmiset ymmärtävät, että kaupunkitiloja 
saa, ja kuuluukin käyttää, ja käyttämällä niitä 
elävöitetään kaupunkia ja saadaan se tuntu-
maan houkuttelevammalta ja turvallisemmalta. 
Samanaikaisesti kaupunkilaisten täytyy kuiten-
kin muistaa vastuunsa tilojen käytössä. Julkinen 
tila on kaikkien yhteistä ja siksi sitä täytyy kun-
nioittaa. (Siivouspäivä 2014.)

Tila määrittelee myös Lauman toimintaa mo-
nesta eri näkökulmasta. Ryhmään mukaan 
pääsevät vain tietyllä asuinalueella asuvat äidit. 
Sosiaalisen kanssakäymisen ja verkostoitumisen 
”tila” on sosiaalisen median virtuaalinen Lau-
ma-ryhmä. Tosielämän tapaamisiin Lauman jä-
senet tarvitsevat fyysisen tilan. Se voi olla puisto, 
tai kahvila, Laajasalossa vakiintuneeksi tapaa-
mispaikaksi on muotoutunut ”Saaremme Puoti” 
(Kurtén 2014).

Ruokapiiritoiminnan, samoin kuin Mehackitin 
tilatarpeet ovat toisenlaiset. Ruokapiiritoiminta 
tarvitsee tilan kerran kuukaudessa tilausten ja-
koa varten, Mehackit tapahtumilleen, eikä tuo 
tila voi olla yleinen puisto, vaan mieluiten suljet-
tu tila, jossa on jonkinlaisia fasiliteetteja, kuten 
keittiötilat. Vapaaehtoistoiminnalle tyypilliseen 
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(Ravintolapäivä 2014). Yhteisöllisen kaupunki-
kulttuurin leviäminen vaatineekin hyvän idean 
ja onnen lisäksi aktiivisuutta alkuperäisen idean 
takana olevalta organisaatiolta. Tähän ajatuk-
seen liittyen Siivouspäivän ulkomaille leviämi-
sen tueksi tehtiin tämän opinnäytteen puitteissa 
ohjeistus Siivouspäivän järjestämisestä. Pelkkä 
ohjeiden jakaminenkaan ei kuitenkaan riitä, 
vaan täytyy löytää oikeat ihmiset, jotka innos-
tuvat ideasta ja osaavat toimia itseohjautuvasti, 
ja joille alkupäinen idean kehittäjä voi toimia 
inspiraationa ja tukena. Oikeiden ihmisten löy-
täminen lieneekin haasteellisin tehtävä yhteisöl-
lisen kaupunkikulttuurin tapahtumien ja yhtei-
söjen leviämiselle. 

Skaalautumisen ei aina tarvitse tarkoittaa tie-
toisesti ulkomaille leviämistä. Se voi olla myös 
olemassa olevan konseptin monistamista ja lo-
kalisoimista uuteen ympäristöön, tai ryhmän 
kasvamista luonnollisella tavalla. Lauma on 
tarkoitettu tietyn alueen tietylle asukasryhmälle 
(Laajasalolaiset äidit), eikä ryhmällä ole tarkoi-
tusta tai haluja laajeta alueen ulkopuolelle. Laa-
jasalon kupeeseen, Kruunuvuorenrantaan on 
kuitenkin lähivuosina rakentumassa kokonaan 
uusi 16 000 uuden asukkaan asuinalue, ja siten 
myös mahdollisesti paljon uusia potentiaalisia 
Laumalaisia (Kurtén 2014). Ottaen huomioon 
Lauman luonteen olla tietyn alueen ryhmä, jos-
sa jäsenet melko pitkälle tuntevat toisensa, piti 
Kurtén uuden asuinalueen myötä tapahtuvaa 
ryhmän kasvamista myös uhkana. Tällä hetkellä 
ryhmän vahvuuksia on pieni koko ja sen tuoma 
turvallisuus, joita ylläpidetään säännöillä. Pie-
nessä ryhmässä, jonka jäsenet tuntevat toisensa, 
täytyy jokaisen ottaa henkilökohtainen vastuu 
tekemisistään ja sanomisistaan. Tämä tukee 
ryhmän turvallisuutta ja luotettavuutta. (Kur-
tén 2014.) Mutta mitä tapahtuu kun jäsenmää-
rä kasvaa yhtäkkiä sadoilla? Ottavatko ihmiset 
enää samalla tapaa vastuuta, kun ryhmän kasva-
essa sen jäsenet eivät kaikki enää tunne toisiaan? 
Ja kuinka isompi jäsenmäärä muuttaa ryhmän 
sisäistä kommunikointia, joka on vielä tällä het-
kellä melko vapaata ja välillä jopa hyvinkin hen-
kilökohtaista? 

2.4.6. Skaalautuvuus 

Hyvällä, helposti monistettavalla yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin idealla on kaikki mahdolli-
suudet levitä sosiaalisen median mukana laajalle 
alueelle ja miksei myös Suomen rajojen ulko-
puolelle. Yhteisöllistä kaupunkikulttuuria tapah-
tuu Helsingin tapaan muuallakin länsimaisissa 
maissa ja kaupungeista, esimerkiksi Berliinissä ja 
San Franciscossa ja konsepti on siten tuttu (ks. 
esim. Mikkonen 2011, Pavement to parks 2014). 
Yhteisön skaalautuvuudella tarkoitetaan tässä 
sen mahdollisuuksia kasvaa suuremmaksi jäsen-
määrältään, tai alueelliselta kattavuudeltaan. 
Skaalautuvuus voi olla myös konseptin helppoa 
monistamista, jolloin saman idean alla voi toi-
mia useita pienempiä yhteisöjä ja lokalisoimalla 
toiminta saadaan vastaamaan paikallisiin tarpei-
siin.

Oiva esimerkki Suomessa syntyneestä ja ulko-
maille levinneestä kaupunkikulttuuritapahtu-
masta on neljä kertaa vuodessa järjestettävä 
Ravintolapäivä. Ravintolapäivä syntyi Helsin-
gissä keväällä 2011, ja on vuosi vuodelta levin-
nyt laajemmalle, myös Suomen rajojen ulko-
puolelle. Toukokuussa 2014 ravintolapäivänä 
oli ravintoloita jo 35 maassa (Facebook 2014). 
Yksi tapa, miten päivä on levinnyt ulkomaille, 
on Suomessa asuneiden vaihto-opiskelijoiden 
mukana. Opiskelijat ovat Suomessa oleskeluai-
kanaan osallistuneet päivään ja innostuneet 
helposti monistettavasta ideasta, ja päättäneet 
kotimaahan palattuaan järjestää päivän myös 
siellä. Esimerkiksi marraskuussa 2013 Ravin-
tolapäivänä laittoi Tokiossa ravintolan pystyyn 
kaksi Aalto Yliopistossa vaihto-opiskelussa ollut-
ta japanilaistyttöä.

Tällä tavalla luonnollisesti tapahtuvan leviämi-
sen lisäksi Ravintolapäivän taustatiimi etsii aktii-
visesti Restaurant Day ambassadoreja - Ravinto-
lapäivän lähettiläitä, joiden tehtävänä on toimia 
omassa maassaan tai kaupungissaan paikallisi-
na Ravintolapäivän asiantuntijoina ja samalla 
tuoda päivää tunnetuksi uudessa ympäristössä 
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2.4.7. Materiaalit ja yhteiset resurssit

Erilaiset tukimateriaalit ovat olennainen osa-
alue yhteisöllisen kaupunkikulttuurin toimin-
nassa. Materiaalien käytössä noudatetaan usein 
open source ideologiaa: materiaali on veloituk-
setta ja avoimesti kenen tahansa käytettävissä ja 
muokattavissa. Materiaalia voi olla monessa eri 
muodossa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Hyvin 
tehty, yhtenäistä linjaa noudattava visuaalinen 
materiaali auttaa markkinoinnissa, sanan levit-
tämisessä, tunnistettavuudessa ja brändäyksessä. 
Erottuakseen sosiaalisen median informaatio-
vyöryn keskeltä, yhteisön kannattaakin panostaa 
hyvään materiaaliin, sekä visuaaliseen että toi-
minnalliseen.

Helppo materiaalin saatavuus saattaa pienentää 
osallistumisen kynnystä ja myös tehdä siitä yh-
teisöllisempää. Esimerkiksi Siivouspäivä jakaa 
kotisivuillaan Siivouspäivän logoa, julistepohjaa 
ja valmiita, eri kohderyhmille suunnattuja kirje-
pohjia kaikkien vapaasti käytettäväksi ja omiin 
tarpeisiin muokattavaksi. (Siivouspäivä 2014.) 
Myös Airbnb kannustaa ihmisiä ottamaan Air-
bnb:n logon käyttöön ja tekemään siitä omannä-
köisensä. Airbnb:n kotisivulla on työkalu, jonka 
avulla voi logoa muokata haluamallaan tavalla 
ja näin saadaan ihmiset osallistumaan ja otta-
maan palvelu entistä syvemmällä tasolla omak-
seen ja olemaan osa airbnb:n maailmanlaajuista 
yhteisöä. (Airbnb 2014.)

Logojen ja muun visuaalisen materiaalin lisäk-
si yleinen yhteisöjen jakama materiaali ovat 
toiminnalliset materiaalit. Näitä voivat olla esi-
merkiksi how to?- ohjeet, jotka antavat ohjeita 
esimerkiksi siihen kuinka toimia ongelmati-
lanteessa, miten saada kirppistavarat myytyä, 
kuinka promota omaa asuntoaan Airbnb:ssä ja 
miten toimia jos jotain menee vikaan. Toimin-
nalliset ohjeet voivat olla myös ryhmän toimin-
taan liittyvät säännöt. Tällaisia ovat esimerkiksi 
Lauman tapauksessa säännöt siitä, kuka ryh-
mään saa liittyä ja kuinka ryhmässä tulee toimia 
ja kommunikoida muiden ryhmäläisten kanssa, 

Ruokapiirien toimintamallia on onnistuneesti 
monistettu Suomessa, lähinnä pääkaupunkiseu-
dulla, eri asuinalueille. Ruokapiiri.fi -sivustolle 
on rekisteröitynyt kolmisenkymmentä eri ruoka-
piiriä, sekä pääkaupunkiseudulta että muualta 
Suomesta, esimerkiksi Valkeakoskelta, Porvoos-
ta ja Mäntsälästä. Ruokapiiri.fi -sivusto tukee 
piirien toimintaa ja sen tuella on piiri helppo 
pistää pystyyn omalla asuinalueellaan. Yhden 
piirin jäsenmäärä ei kuitenkaan voi kasvaa tie-
tyn koon yli, sillä silloin piirin hoitajien työmää-
rä kasvaa suhteettoman suureksi, mikä ei ole 
vapaaehtoistyönä tehtävän toiminnan kannalta 
tavoiteltavaa. Esimerkiksi Haagan ruokapiiri on 
toistaiseksi suljettu uusilta jäseniltä, jotta piirin 
pyörittämiseen liittyvä työmäärä saadaan pidet-
tyä inhimillisenä (Heikkilä 2011, Haagan ruo-
kapiiri 2014). Tästä syystä ruokapiiritoiminnal-
le onkin edukseen sen helppo monistettavuus, 
ja ryhmien koot saadaan pidettyä hallittavissa. 
Lähialueiden naapurustojen ruokapiirit voivat 
tehdä joissain asioissa yhteistyötä keskenään, ja 
säästää esimerkiksi kuljetuskustannuksissa.

Muotoilusta voi löytyä keinot tukea erilaisten 
yhteisöjen toiminta-ideoiden lokalisointia uusiin 
ympäristöihin. Luvussa 1.5.3. viitattiin Manzi-
nin ajatuksiin siitä kuinka muotoilun keinoin 
voidaan tunnistaa yhteisöjen toiminnasta ja in-
novaatioista niiden keskeiset piirteet, ja tukea 
niiden viemistä uusiin ympäristöihin ja vastaa-
maan paikallisia tarpeita. (Manzini 2007,14-15.)
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2.4.8. Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri 
kohtaa lait ja byrokratian

Ajatus kaupungista ja sen aktiivisista asukkaista, 
iloisista tapahtumista ympäri vuoden on hieno 
ja inspiroiva, mutta aina kaikki ei suju niin hel-
posti kuin on suunniteltu. Kaupungin säädökset 
ovat usein monimutkaiset ja hankalasti tulkitta-
vissa, ja koska yhteisölliset kaupunkikulttuuri-
tapahtumat ovat uusi ilmiö, eivät säännöt aina 
sisällä selkeitä tai yksiselitteisiä ohjeita uudenlai-
seen toimintamalliin. Hernberg (2012) kirjoit-
taa Helsinki Beyond Dreams -kirjassa, kuinka 
esimerkiksi Helsingin kaupungin byrokratiavii-
dakon läpi taistelu vaatii aikamoista aiheelleen 
omistautumista ja päättäväisyyttä (Hernberg 
2012a). Byrokratian kiemuroista huolimat-
ta ihmiset eivät kuitenkaan helposti lannistu. 
Hernberg nostaakin esille suomalaisen ”sisun” 
joka on hänen mukaansa edesauttanut sitä, että 
nykypäivän Helsinki suorastaan pursuaa kau-
punkitapahtumia.  Suomalaiset ovat tulkinneet 
aivan uudella tavalla käsitteen ”jokamiehen oi-
keus” ja soveltaneet sitä kaupunkiympäristöön. 
(Hernberg 2012a.) Ihmisiä motivoi todellisten 
asioiden tekeminen, joilla on vaikutus heidän 
ympäristöönsä - vaikka vain väliaikainen. Mui-
den antamien esimerkkien innoittamana ihmiset 
uskaltavat tehdä uusia asioita, vaikka se joskus 
tarkoittaisikin pitkiä byrokraattisia neuvottelui-
ta. (Hernberg 2012b.)

Tukeakseen aktiivien ja kaupungin julkisen 
puolen toimintaa yhdessä, Prototype Helsinki 
julkaisi alkuvuodesta 2014 oppaan ”Opas kau-
punkiaktivismiin”, jossa he esimerkkien avulla 
kertovat, kuinka erilaisten tapahtumien järjes-
täminen on onnistunut yhteistyössä kaupungin 
viranomaisten kanssa.  Oppaan tavoitteena on 
madaltaa kaupunkikulttuuritapahtumien järjes-
tämisen kynnystä lähestymällä asiaa sekä tapah-
tuman järjestäjän, että kaupungin virkamiehen 
näkökulmasta. Oppaassa keskitytään nimen-
omaan tapahtumien järjestämiseen liittyvään 
viralliseen ja operatiiviseen puoleen ja siihen, 
kuinka saada virastot ja kaupunkilaiset kommu-

tai ruokapiirien säännöt liittyen tilausten tekemi-
seen, vapaaehtoisvelvoitteisiin ja tilausten jako-
tapahtumiin (Lauman Facebookryhmä, Ruoka-
piiri 2014).

Mehacktin ideana on lapsille suunnattujen elekt-
roniikkapajojen ohella tuottaa koulujen opetus-
suunnitelmiin avoimesti saatavilla oleva kurssi-
pohja sekä materiaalikirjasto, josta koulut voivat 
lainata käyttöönsä erilaisia materiaaleja, kuten 
elektroniikkakomponentteja (Liukas 2014). 
Enemmän tästä Mehackitin lukiokurssi-ideasta 
kerrotaan luvussa 2.4.9. Lisäksi on suunnitteilla 
Mehackitin kotisivuilla sekä YouTubessa kaik-
kien ilmaiseksi katsottavissa olevia ohjevideoi-
ta erilaisista yksinkertaisista elektroniikka- ja 
koodausharjoituksista. Inspiroiva materiaali-
pankki, ja helposti ja ilmaiseksi saatavilla olevat 
video-ohjeet voisivat innostaa esimerkiksi par-
tioseuroja tai muita aiheesta kiinnostuneita jär-
jestämään ohjeiden pohjalta omia Mehackit-pa-
jojaan. Näin open-source ideologialla voi tukea 
tapahtuman itseohjautuvuutta ja leviämistä en-
tistä laajemmalle yleisölle. (Liukas 2014.)

Materiaalien tuottaminen ja ylläpito on osa-
alue, jossa muotoilijan on helppo astua mukaan 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin kuvaan ja toi-
mintaan. Visuaalisuus ja erilaisten visuaalisten 
työkalujen hallinta on muotoilijoiden vahva 
ammattitaito. Tarvittavien materiaalien tuotta-
minen käy muotoilijalta kädenkäänteessä ja teh-
dystä työstä saa hyvän lisän omaan portfolioon.



Yhteisöllinen kaupunkikulttuuritoiminta58

käytännön käyttöönsä. (Siivouspäivä 2014.) 

Suomessa ravintolan perustaminen vaatii läjän 
erinäisiä lupa-asiakirjoja. Toisaalta, ravintolan 
perustaminen yhden päivän ajaksi on sallittua, 
ja näistä lähtökohdista syntyi koko Ravintola-
päivän idea. (Kukkapuro 2012.) Ravintolapäi-
vän perustaneet kaverukset totesivat että ruoka 
on asia, joka yhdistää meitä kaikkia ja kaupunki 
on täynnä kotikokkeja, jotka haluavat kerrankin 
päästää taitonsa kaiken kansan nähtäville. Päi-
vän järjestäminen oli samalla myös kritisismiä 
Suomen ravintolalainsäädäntöä kohtaan, sil-
lä ensimmäisen päivän järjestämisen aikoihin 
vuonna 2011, oli uutisissa paljon esillä, kuinka 
pienillä ravintola-alan yrityksillä on vaikeuk-
sia tiukkojen lakikuvioiden takia. (Kukkapuro 
2012.) Ensimmäisinä ravintolapäivinä ei lupaa 
kysytty keneltäkään, päivät vain järjestettiin, 
ihmiset perustivat ravintoloita ja ottivat niistä 
vastuun. Sittemmin Ravintolapäivän järjestäjät 
ovat perustaneet yhdistyksen toimimaan päivän 
takana ja Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton kanssa on sovittu erilaisista lupa-asioista. 
Siitä huolimatta viimeinen vastuu on päivän 
aikana ravintolansa pystyyn laittavilla ihmisillä 
(Kukkapuro 2012).

nikoimaan keskenään joustavasti. Opas antaa 
käytännön ohjeita aina aikataulutuksesta, tilan-
käytöstä, viestintään ja rahoitukseen ja kertoo 
onnistumisista erilaisten esimerkkien kautta, ja 
kuinka ongelmatilanteista on selvitty toimimalla 
yhteistyössä virallisen puolen ja julkisen sektorin 
kanssa. (Prototype Helsinki 2014.) 

Vaikuttaa siltä, että kaupunkilaisten lisäksi myös 
kaupungit ovat heränneet ymmärtämään mitä 
ympärillä tapahtuu, ja tulevat kokoajan kasva-
vassa määrin vastaan tukeakseen yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin ilmiöitä. Tästä on yhtenä 
esimerkkinä Helsingin kaupungin sivuilla jul-
kaistut erilliset ohjeet Ravintolapäivään ja Sii-
vouspäivään osallistumista varten (Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto 2014). Ravintolapäi-
vä ja Siivouspäivä ovatkin kaksi käytännön esi-
merkkiä siitä, kuinka kaupungin sääntöjen kans-
sa voi toimia. Ne kumpikin ovat uranuurtajia 
tapahtumaluontoisessa yhteisöllisessä kaupunki-
kulttuurissa, ja valjastavat nykyään lähestulkoon 
koko kaupungin mukaan tapahtumaan. Päivien 
syntyessä, ei vastaavaa oltu vielä Helsingissä 
nähty, ja siksi lupapolitiikka ja Helsingin kau-
pungin kanssa neuvottelut täytyi keksiä uudella 
tavalla ja soveltaa päiviin sopivaksi.  

Ravintolapäivä ja Siivouspäivä toimivat hy-
vin samantapaisista lähtökohdista: ihmiset pe-
rustavat myyntikojun yhden päivän ajaksi ja 
merkkaavat sijainnin kartalle niin että asiakkaat 
löytävät paikalle. Peruskonseptin ollessa saman-
lainen, päivät kuitenkin myös eroavat paljon 
toisistaan; Ravintolapäivässä myydään ruokaa, 
johon liittyy Suomessa paljon erilaista byrokra-
tiaa ja sääntöjä, Siivouspäivässä taas liikkuu kai-
kenlainen tavara. 

Yhteismaa ry on tehnyt Helsingin kaupungin 
kanssa sopimuksen, että Siivouspäivän koti-
sivuilla oleva karttapalvelu toimii ”lupahake-
muksena” myyntikojulle. Kun myyntipaikka on 
merkattu kartalle, myöntää Helsingin kaupunki 
sille automaattisesti luvan. Myös useat muu kau-
pungit, kuten Oulu, Porvoo, Vaasa, Kouvola, 
Lahti, Tampere ja Lohja ovat ottaneet saman 
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kurssina Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulus-
sa,  SYK:ssä. Kurssi toteutetaan osaksi etäope-
tuksena, osittain vastuuopettajan ohjaamana 
lähiopetuksena. Mehackitilaiset ovat pilottivai-
heessa tiiviisti mukana, mutta tarkoituksena on, 
että kurssista muodostuisi lopulta pelkällä taus-
tatuella toimiva itseohjautuva kurssikokonai-
suus. Parivuotisen pilotin on tarkoitus näyttää, 
onko idea toimiva. Kehittämällä Mehackitista 
itseohjautuvaa toimintaa, on järjestäjien askel 
siihen suuntaan, että konsepti ei tarvitse vapaa-
ehtoisia talkoolaisia tapahtuman järjestämiseen. 
Liukkaan visio on, että tulevaisuudessa Mehac-
kit toiminta olisi lukiokurssimuotoisena täysin 
itseohjautuvaa, ja toiminnalle olisi palkattuna 
muutama tukihenkilö rahoituksen kautta. (Liu-
kas 2014.)

Airbnb on mukana esimerkkinä tässä opinnäy-
tetyössä nimenomaan sen esimerkillisen liiketoi-
minnaksi kehittymisen vuoksi. Airbnb alkoi ka-
verusten visioimana ruohojuuritason toimintana 
San Franciscossa vuonna 2008, mutta on sittem-
min paisunut miljoonien liikevaihdon yrityk-
seksi. Airbnb:n nettisivut tarjoavat yhteisöllisen 
palvelualustan, jolla asuntonsa vuokraajat ja po-
tentiaaliset vuokralaiset kohtaavat. Toiminnan 
liikeideamalli on, että Airbnb ottaa varausmak-
susta 6 -12 %, ja vuokranantajalta 3% siivun 
jokaisesta vuokrasuhteesta. Toiminnan paisut-
tua kokoluokkaan, mitä se nykyään on, noista 
pienistä, muutaman prosentin siivuista kasvaa 
hurjia summia. (Folger 2014.) Näin yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin toiminnasta lähteneestä ide-
asta on kehittynyt arvokas, ja monia hyödyttävä 
palvelukonsepti. Tämän toisaalta mahdollistaa 
se, että koko toiminnan perustana on rahan 
liikkuminen. Ihmiset eivät vuokraa asuntojaan 
ilmaiseksi, vaan saavat siitä korvauksen. Opin-
näytteen muissa case-esimerkeissä ei raha liiku 
samalla tavalla, joten liiketoimintamallin perus-
taminen sille perustuen ei (vielä) liene mahdol-
lista.

2.4.9. Aktivismista ja vapaaehtoisuudesta 
liiketoimintamalliksi

Kaupunkikulttuurille on tyypillistä että tapahtu-
mat usein järjestetään hyvin pienellä budjetilla 
(Blomberg 2014).  Pienistä kuluista saattaa kui-
tenkin helposti kasaantua isompi potti järjestä-
jien maksettavaksi. Joskus tapahtumaan täytyy 
palkata esimerkiksi järjestyksenvalvojia ja en-
siapuhenkilökuntaa, tai tapahtuman järjestämi-
seen täytyy vuokrata alue Helsingin kaupungilta 
(Helsingin kaupunki 2014). Nettisivujen ylläpito 
vaatii myös maksullisen serverin ja tapahtumiin 
hankittavat erilaiset materiaalit ja ruokatarjoilut 
maksavat.

Jäsenmaksuilla pystyy kattamaan pieniä meno-
ja, mutta jos jäsenmaksu nousee liian korkeaksi, 
se voi olla kynnys osallistumiseen. Jäsenmaksu 
myös riitelee sen tosiasian kanssa, että yhteisöl-
listen kaupunkikulttuuritapahtumien idea on 
olla maksuttomia ja kaikille avoimia tapahtumia. 

Monilla tapahtumista on sponsoreita. Esimer-
kiksi Siivouspäivää sponsoroi Helsingin energia, 
joka tarjoaa muun muassa Helsingissä Kam-
pissa energiatalossa sijaitsevan tilansa käyttöön 
Siivouspäivän etkoja varten (Helsingin energia 
2014). Mehackit puolestaan on saanut sponso-
riensa kautta näytekappaleita elektroniikkakom-
ponenteista joita on voitu käyttää elektroniikka-
pajoissa. Tämän, ja pienen osallistumismaksun 
lisäksi Mehackit on harkinnut toimintansa ra-
hoittamista esimerkiksi myymällä tai vuokraa-
malla komponentteja kouluille (Liukas 2014). 

Kuten luvussa 2.5.2. todettiin Liukkaan haas-
tatteluun viitaten, ei vapaaehtoisten voimin 
pyörivä toiminta ole välttämättä pitkällä ajalla 
motivoivaa, ja siksi esimerkiksi Mehackitin jär-
jestäjät ovat miettineet keinoja muuttaa toiminta 
vapaaehtoispohjaisesta toiminnasta liiketoimin-
naksi. Heidän ratkaisunsa tehdä toiminnasta 
liiketoimintaa, on ollut kehittää Mehackitin ide-
asta kouluille tarjottava kurssikonsepti. Syksyllä 
2014 pilotoidaan kurssi-ideaa lukion valinnais-
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2.4.10. Tulevaisuuden näkymiä

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin tulevaisuutta 
on sen spontaanin luonteen vuoksi vaikea en-
nustaa, mutta ehkä on hyvä hieman pohtia, mitä 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin saralla voisi ta-
pahtua seuraavaksi, ja millaisia yhteiskunnallisia 
muutoksia täytyisi tapahtua yhteisöllisen kau-
punkikulttuurin tukemiseksi. Asiaa on helpompi 
lähestyä olemassa olevien haasteiden, ja niiden 
mahdollisten ratkaisujen kautta.

Opinnäytteen taustatutkimuksessa tuli esille 
muun muassa haasteita, joita sosiaalisen me-
dian ryhmä kohtaa. Lauman toiminnassa on 
Kurténin mukaan tullut vastaan tilanteita, jossa 
ryhmältä olisi edellytetty rekisteröitynä yhdis-
tyksenä olemista. Kurtén kuitenkin haluaa pitää 
ryhmän toiminnan mahdollisimman kevyenä, 
eikä siksi halua muuttaa toimintamallia esimer-
kiksi yhdistykseksi. Tämä taas aiheuttaa haastei-
ta toiminnalle varsinkin sellaisissa yhteyksissä, 
joissa liikkuu raha. Esimerkiksi uuden lastensai-
raalan hyväksi tehdyn kalenterin myyntitulojen 
verotus osoittautui ongelmalliseksi, kun toimin-
nan takana ei ole yhdistys tai yritys.  

Kuva 20. Airbnb:n kasvukäyrä näyttää kuinka 
palvelun suosio on kasvanut vuosien 2008-2012 välillä. 
(Kuva Kelli Anderson.)
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merkiksi vanhukset ja maahanmuuttajat jäävät 
lähes täysin nykyisen toiminnan ulkopuolelle 
moninaisista syistä, joista pienin ei suinkaan ole 
sosiaalisen median käyttötaidon puute. Tulevai-
suudessa voisi toimintaa mahdollisesti kehittää 
niin, että se saavuttaisi laajemman yleisön, jota 
ei rajoita sosiaalinen media. Tässä voisi olla yksi 
keino muotoilijoille toimia yhteisöllisen kaupun-
kikulttuurin kentällä ja tukea toimintaa muotoi-
lun keinoin.
 
Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin historia on 
lyhyt ja konseptina melko tuntematon, ja mo-
nesti törmäykset kaupungin byrokratiaan ja 
sen hitaaseen koneistoon saattavat olla estee-
nä tapahtuman järjestämiselle tai sopivan tilan 
löytymiselle. Kuten luvussa 2.4.8. kerrotaan, on 
Helsingin kaupungin rakennusvirasto jo omalta 
osaltaan alkanut tukea esimerkiksi Ravintola-
päivää ja Siivouspäivää päiviin osallistumiseen 
liittyvällä ohjeistuksella. Tämän lisäksi syksyl-
lä 2014 kaupunki julkaisi kartan, joka koostaa 
yhteen kaikki Helsingin kaupungin vuokrattavat 
tapahtuma-alueet ja tilat ja niihin liittyvän infon, 
mikä helpottaa tilojen löytämistä ja käyttämistä. 
Mielenkiintoinen karttaprojektiin liittyvä kurio-
siteetti on, että Helsingin kaupungin kulttuuri-
johtaja Stuba Nikula valjasti juurikin sosiaalisen 
median käyttöönsä kerätäkseen ihmisten koke-
muksia Helsingin tilojen väliaikaiskäytöstä ja 
käytännöistä (Malminen 2014). Kartta on yksi 
esimerkki siitä, kuinka kaupunki ottaa aktiivi-
sesti askelia helpottaakseen kaupunkilaisten ja 
yhteisöjen omatoimista toimintaa, ja kaupun-
gin virallisten tahojen kanssa kommunikointia. 
Ehkä tulevaisuudessa, jos ja kun yhteisöllinen 
kaupunkikulttuuri on jo kaikkien tuntema va-
kiintunut toimintamalli, on kehittynyt toimivat 
keinot kaupungin ja kaupunkilaisten yhteistyöl-
le. Karttaprojekti on yksi askel siihen suuntaan 
mutta voisiko esimerkiksi sosiaalisesta mediasta 
löytyä yhteistyölle toimivat työkalut? Myös tällä 
saralla voisi olla sijaa muotoilijoiden ammattitai-
dolle ja uudenlaisten kommunikointikanavien ja 
palvelujen kehittämiselle.

Sosiaalinen media synnyttää kokoajan enem-
män ja enemmän Lauman kaltaisia ryhmiä, jot-
ka joutuvat painimaan samanlaisten ongelmien 
parissa. Olisiko siis, sosiaalisen median muut-
tuessa yhä enemmän ja enemmän osaksi arki-
päiväistä toimintaamme, aika tuoda yhdistyk-
sen ja yrityksen rinnalle uusi toiminnan muoto, 
joka perustuu sosiaalisessa mediassa toimivaan 
ryhmään, mutta johon voi soveltaa joitain yh-
distys- ja yritystoiminnan hyväksi havaittuja toi-
mintamalleja? Näitä muutoksia nykyiseen yhdis-
tysmalliin ja toiminnan rakenteeseen voisi tehdä 
niin, että sosiaalisen median ryhmän toiminta 
jollain saroilla hyväksytään viralliseksi, mutta 
ryhmän ei tarvitse muuttaa toimintamalliaan 
raskaampaan rakenteeseen, kuten yhdistys. 
Ratkaisuna voisi olla, että yhdistyksen rinnalle 
kehitetään tällainen kevyempi ryhmittymisen ja 
yhteisön toiminnan uusi virallinen muoto. 

Toinen tutkimuksessa esille tullut haaste oli ta-
pahtumien jatkuvuus, ja kuinka saada yhteisö 
pysymään hengissä, jos sen alkuperäiset aktiivit 
ja vapaaehtoiset kyllästyvät toimintaan. Toisaal-
ta, saattaa olla juurikin yksi yhteisöllisen kau-
punkikulttuurin määrittelevä ominaisuus, että 
yhteisöt pysyvät hengissä ja tapahtumat elossa 
juuri niin kauan kuin ihmisten innostus aihee-
seen riittää. Huuskonen (2013) pohtii aihetta 
blogikirjoituksessaan ”New Culture vs. Old 
Structure”. Huuskosen mukaan vapaaehtoi-
suuteen perustuva projekti toimii täysin hyvin 
niin kauan kuin sen kokoluokka pysyy helposti 
hallittavissa. Hänen mukaansa yksi keino löytää 
jatkuvuutta yhteisölle, on pitää konsepti helpos-
ti adaptoitavissa ja monistettavissa ja omista-
juus avoimena, niin että kuka vaan voi tarttua 
ideaan, eikä tunnu siltä että se on tiettyjen ih-
misten omistuksessa. (Huuskonen 2013.) Tämä 
voi olla käytännössä vaikea toteuttaa, sillä monet 
tapahtumista ja yhteisöistä leimautuvat helposti 
juurikin niiden perustajaan ja johtohahmoon. 

Tämän hetken yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
tapahtumat ja ryhmät ovat isolta osin nuorien 
ja ”hipstereiden” järjestämää, kohtalaisen pie-
nelle kohderyhmälle suunnattua toimintaa. Esi-
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teessä ja ovat ilman minkäänlaista budjettia toi-
mivalle yhteisölle arvokasta materiaalia, joka 
tukee yhteisön näkyvyyttä ja brändäystä. Vaikka 
tehty työ olisikin muotoilijalle vapaaehtoisena, 
ilman palkkiota tehtyä, voi siitä hyötyä muilla 
tavoin mielenkiintoisena ja hyvänä työnäytteenä 
omassa portfoliossa. Hyvä projekti, hyvin tehty 
työ ja siitä saatu näkyvyys ovat palkkio omalla 
tavallaan. Muotoilijan innostus ja ammattitaito 
näkyy tehdyn työn kautta ja saattaa poikia uusia 
ja mielenkiintoisia yhteistyökuvioita.

Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri on täynnä 
ruohonjuuritason innovaatioita ja uusia tapoja 
tehdä asioita. Useimmat ideat ovat lähtöisin ta-
vallisilta ihmisiltä ja ero ammattilaisten ja ama-
töörien välillä kaupunkikulttuuritoiminnassa on 
hämärtynyt. Nykyään kuka vain voi helposti 
osallistua kaupunkisuunnitteluun ja kaupun-
kitilan elävöittämiseen (Hernberg 2013). Tätä 
tukee esimerkiksi uudenlaisen teknologian, web 
2.0:n ja sosiaalisen median työkalujen kehittymi-
nen, mikä osaltaan helpottaa asukkaiden osallis-
tumista suunnitteluprosesseihin (Saad-Suhonen 
2014, 18). Muotoilun kentän täytyy mukautua 
tähän uuteen tilanteeseen ja perinteisen suun-
nittelutyön sijaan keskittyä uudenlaisiin haastei-
siin. Näitä voivat olla esimerkiksi uudet keinot 
tuottaa toiminnan alustoja, jotka mahdollistavat 
kaupunkilaisten aktiivisuuden. Uuden, kaupun-
kilaisia osallistavan kaupunkikulttuurin myö-
tä muotoilijan rooli voi muuttua merkittävästi 
luovaa työtä tekevästä sitä tukevaksi. (Hernberg 
2013.)  Muotoilijan rooli voi tulevaisuudessa olla 
linkki kaupunkilaisten ja julkisen sektorin välillä. 
Systeemi, jossa päätöksen teko ja kaupunkilais-
ten ideat elävät käsi kädessä toisiltaan oppien, 
on tavoiteltava tila, johon nimenomaan muotoi-
lulla voidaan vaikuttaa (Hernberg 2012c.)

Manzini ja Rizzo (2011) pohtivat artikkelissaan 
”Small projects/large changes”, kuinka muo-
toilulla voidaan tukea suuren skaalan kestävää 
muutosta, ja muotoilijan mahdollisia rooleja 
yhteiskunnallisten innovaatioiden ja muutos-
ten parissa työskennellessä. He pitävät tärkeä-
nä osallistavan suunnittelun tuomista mukaan 

2.5. Muotoilijana yhteisölli-
sessä kaupunkikulttuurissa

Luvussa 1.4.5. on jo hieman pohdittu muotoi-
lijan ammatinkuvan muuttumista, sekä muotoi-
lun uudenlaisia rooleja ja haasteita. Muotoilun 
fokuksen siirtyessä tuotesuunnitteluun keskit-
tyneestä muotoilusta julkisen sektorin ja hyvin-
voinnin muotoilun suuntaan, myös yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin ilmiö, ja siihen läheisesti 
liittyvät yhteiskunnalliset innovaatiot voivat 
osaltaan vaikuttaa muotoilijan työnkuvan muo-
toutumiseen. Seuraavaksi pohditaan tarkemmin 
muotoilijan mahdollista roolia yhteisöllisen kau-
punkikulttuurin kentällä.

Muotoilijan näkökulmasta tarkasteltaessa, on 
mielenkiintoista löytää linkkejä yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin toiminnan ja muotoilun 
kentän välillä, ja sitä kautta ymmärtää muotoili-
jan mahdollisuudet ja keinot toimia osana yhtei-
söllistä kaupunkikulttuuria. Muotoilun erilaisista 
metodeista ja suunnittelumalleista saattaa löytyä 
hyvät keinot tukea yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin kehitystä, ne täytyy vain osata valjastaa 
käyttöön toimivalla tavalla. Vastaavasti muotoi-
lun ammattilaiset voivat ottaa oppia ympärillään 
tapahtuvasta yhteisöllisestä kaupunkikulttuuris-
ta ja löytää toiminnasta uudenlaisia tarpeita ja 
keinoja tehdä, tutkia ja suunnitella ja sitä kautta 
vastata yhteisöjen uudenlaisiin tarpeisiin.

Muotoilijan monet roolit ja mahdollisuudet

Muotoilijan rooli yhteisöllisessä kaupunkikult-
tuuritoiminnassa voi olla hyvin monipuolinen vi-
suaalisen materiaalin tuottamisesta tapahtumien 
fasilitointiin, useimmiten kuitenkin perinteisestä 
lopputuotteeseen päättyvästä toiminnasta poik-
keavaa. Visuaalisuus on muotoilijoilla vahvasti 
hallussa ja yhteisöllisen kaupunkikulttuurin toi-
mintaan osallistuminen voikin yksinkertaisim-
millaan olla uudenlaisen visuaalisen materiaalin 
tuottamista. Ryhmän logo, nettisivut, julisteet 
ja mainokset taittuvat muotoilijalta kädenkään-
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yhteiskunnallisten innovaatioiden suunnittelu-
prosesseihin, ja nostavat esille neljä mahdollista 
roolia muotoilijalle. Roolit ovat: 
1. fasilitaattori, joka mahdollistaa esimerkiksi 
erilaiset työpajat 
2. triggeri*, joka luo erilaisia toiminnan puit-
teita ja mahdollisuuksia
3. aktivisti, joka käynnistää erilaisia aloitteita
4. yhteissuunnittelutiimin jäsen.

Manzinin mukaan triggerinä toimiminen on 
näistä neljästä lupaavin keino muotoilijalle toi-
mia yhteiskunnallisten innovaatioiden kentällä. 
Triggerinä toimimalla muotoilija voi käyttää 
havainnointitaitoaan tunnistaakseen ne paikat, 
missä muotoilua tarvitaan ja saadakseen asiat 
tapahtumaan. Muotoilija voi suunnitella konk-
reettisia artefakteja, jotka toimivat alkusysäyk-
senä, triggerinä, tai inspiraationa ihmisten teke-
mille yhteiskunnallisille innovaatioille ja ideoille. 
Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset julisteet ja 
slideshow-esitykset, näyttelyt ja nettisivut. Muo-
toilun keinoin voidaan luoda erilaisia skenaarioi-
ta, jotka puolestaan toimivat keskustelujen aloit-
tajina tai kommunikaatiotyökaluina.  Muotoilun 
keinoin on toteutettavissa kokemuksellisia tapoja 
näyttää ihmisille tulevaisuuden mahdollisuudet 
konkreettisesti. Näitä ovat erilaiset prototyyppit 
ja pilotit. Manzini ja Rizzo (2011) kiteyttävät: 
muotoilija voi käyttää luovuuttaan ja muotoilun 
ammattitaitoaan ja tietoaan ”saadakseen asioita 
tapahtumaan” ja tällä tavoin tukea keskustelua 
ja yhteiskunnallisten innovaatioiden kehitystä. 
(Manzini ja Rizzo, 2011.)

Muotoilijan roolin tulevaisuus ja haasteet

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin kontekstissa 
haasteena on ennen kaikkea toiminnan rahoi-
tus ja muotoilijalle työstä maksettava korvaus. 
Vapaaehtoisena ja korvauksetta muotoilijan on 
toki mahdollista toimia, mutta voisiko tulevai-
suudessa löytyä keinot myös muotoilijoiden työn 
rahoittamiselle? Tai onko se edes aiheellista? 
Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ideahan on 
nimenomaan toimia ilman suurta budjettia ja 

suurelta osin vapaaehtoisvoimin. 

Yhteisöllinen kaupunkikulttuuri ei ole vielä mil-
lään tavalla vakiintunut instituutio, vaan se elää 
ihmisten mukana ideoinnin, visioinnin ja teke-
misen kautta. Muotoilun näkökulmasta tarkas-
teltuna haasteena on, kuinka muotoilijat voisi-
vat tuoda esimerkiksi palvelumuotoilun työkalut 
yhteisöjen käytettäviksi ja mikä on muotoilijan 
rooli yhteisöllisen kaupunkikulttuurin konteks-
tissa. Voiko muotoilijan rooli olla muutakin kuin 
vapaaehtoinen tekijä, esimerkiksi palkattu kon-
sultti, joka tukee yhteisöjen toimintaa ja kehitys-
tä muotoilun keinoin? 

Muotoilijana olen tämän opinnäytetyön puit-
teissa osallistunut yhteisöllisen kaupunkikulttuu-
rin toimintaan Yhteismaa ry:n kanssa. Luvussa 
kolme kerron prosessista, jonka lopputuloksena 
on Siivouspäivän järjestämisen tueksi laadittu 
ohjepaketti. Ohjepaketin työstämisessä pystyin 
käyttämään yhteissuunnittelun fasilitointitai-
tojani valmistelemalla erilaiset tukimateriaalit 
tapaamisia varten. Muotoilijana visualisoin ja 
konkretisoin yhteissuunnittelutapaamisten tu-
lokset ja Siivouspäivän järjestämiseen liittyvät 
osa-alueet selkeäksi ohjeistukseksi, jossa tuodaan 
yhteen Yhteismaan tieto ja kokemus Siivouspäi-
vän järjestämiseen liittyvistä seikoista.  Ohjeis-
tuksen tuottamisen lisäksi osallistuin Siivouspäi-
vää esittelevään videohankkeeseen sekä tuotin 
Yhteismaalle graafista materiaalia.

*englanninkielen termistä ”trigger” (laukaista, 
saada aikaan) käytetään tässä opinnäytteessä va-
paata suomennosta ”triggeri”.
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Organisaatio ja vapaaehtoistoiminta
Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin toiminnas-
sa on iso osa vapaaehtoisuudella ja ihmisten 
omaehtoisella tekemisellä.  Taustalla toimiva 
organisaatio voi olla joko järjestävä tai muulla 
tavoin mahdollistava, esimerkiksi tarjoamalla 
toiminnalle nettisivualustan. Tärkeää on toimi-
va verkosto josta löytyy monenlaista osaamista 
ja vastuu on jaettu.

Sosiaalisen median rooli
Suuren osan yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
eri ilmiöiden synnystä ja toiminnasta mahdol-
listaa sosiaalinen media. Sosiaalisen median 
avulla on helppo tavoittaa kriittinen massa, or-
ganisoitua, suunnitella sekä markkinoida. Myös 
erilaiset kustomoidut karttapalvelut ja nettisivut 
edesauttavat toimintaa. 

Tila
Kaikki yhteisöllisen kaupunkikulttuurin muodot 
tarvitsevat tilan toimiakseen, joko fyysisen tai 
virtuaalisen. Yhteisöllisessä kaupunkikulttuuris-
sa hyödynnetään paljon väliaikaistiloja, mutta se 
on myös keino löytää urbaanille kaupunkiympä-
ristölle uudenlaisia käyttömuotoja ja elävöittää 
kaupunkia. Sosiaalinen media toimii virtuaalise-
na toimintaympäristönä ryhmille.

Skaalautuvuus
Osan ryhmistä tavoitteena voi olla skaalautua 
ja levittäytyä mahdollisimman laajalle. Toiset 
taas on suunnattu esimerkiksi tietyn asuinalueen 
asukkaille tai tietylle ihmisryhmälle. Skaalautu-
vuuden näkökulma on siten aina tapauskohtai-
nen.

Tukimateriaalit
Useat ryhmät noudattavat open sourcen peri-
aatteita: paljon erilaista visuaalista ja toiminnal-
lista materiaalia on helposti kenen vain saatavil-
la ja käytettävissä. Tarjolla on ohjeita ja erilaista 
tukimateriaalia ja osallistuminen tehdään siten 
mahdollisimman helpoksi.

2.6. Yhteenveto ja 
johtopäätökset

Tässä opinnäytteen toisessa luvussa on esitelty 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin keskeiset ele-
mentit erilaisten case-esimerkkien kautta. Lo-
puksi on aiheellista tehdä yhteenveto kaikesta 
edellä esitetystä. Voidaan todeta, että vaikka 
useimmat elementit toistuvat eri case-esimer-
keissä, ja ovat tunnistettavissa niistä lähes kaikis-
sa, on niiden ilmenemistapa aina tapauskohtai-
nen, ja juuri tiettyyn yhteisöön ja sen toimintaan  
mukautunut. Kuitenkin siitä huolimatta voidaan 
edelleen sanoa, että yhteisöllinen kaupunki-
kulttuuri on yhtenäinen sateenvarjokäsite, joka 
pitää allaan monenlaista toimintaa mutta jolle 
ei kuitenkaan voi vetää tiukkoja rajoja ja määri-
telmää. Yhteisölliselle kaupunkikulttuurille voi-
daan siis sanoa olevan tyypillistä että se elää ja 
ilmenee yhteisöjen ja ihmisten aktiivisuuden ja 
mielenkiinnon mukana. Tutkimuksen perusteel-
la voidaan sanoa että sateenvarjotermin allaan 
pitämille yhteisöllisen kaupunkikulttuurin erilai-
sille muodoille on yhteistä:

Inspiroiva idea
Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin syntymiseen ja 
leviämiseen auttaa idea ja konsepti, joka on hel-
posti samaistuttavissa ja kopioitavissa ja vastaa 
ihmisten arvomaailmaa. Ideat ovat usein yhteis-
kunnallisia innovaatioita, joilla pyritään paran-
tamaan esimerkiksi omaa asuinympäristöä tai 
yhteisön toimintaa.

Syyt osallistua
Ihmiset motivoi mukaan halu tehdä vapaa-ajal-
laan mielekästä, omia arvoja vastaavaa toimin-
taa. Lisäksi on tärkeää mahdollisuus osallistua 
omilla ehdoilla ja omien resurssien mukaan sekä 
mahdollisuus käyttää toiminnassa omaa am-
mattitaitoa. Myös erilaiset toiminnan mukanaan 
tuomat palkkiot motivoivat osallistumaan. 
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Liiketoimintamalli
Pidemmälle kehittyneet ryhmät voivat lähennel-
lä jo kaupallista liiketoimintaa. Osalle yhteisöis-
tä tämä on ihan tietoinen tavoite. Ruohonjuuri-
tason yhteiskunnallisesta innovaatiosta syntynyt 
idea voi kehittyä lopulta suurenluokan liiketoi-
minnaksi. Silloin sitä ei kuitenkaan enää voi kut-
sua yhteisölliseksi kaupunkikulttuuriksi.

Lait ja byrokratia
Yhteisymmärrys julkisen puolen virastojen kans-
sa on toiminnan kannalta tärkeää. Varmuus siitä 
että toiminta ei ole laitonta tekee osallistumises-
ta ihmisille helpompaa ja turvallisempaa.

Kuva 21. Yhteisöllisestä kaupunkikulttuurista tunnistetut eri 
toiminnan osa-alueet ja elementit ja niihin liittyvät toiminnan 
muodot ja aktiviteetit
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Tutkimukseen perustuen voidaan todeta, että 
opinnäytetyön alussa esitetty olettamus, että 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin eri ilmene-
mismuodoista on löydettävissä yhtenäisyyttä ja 
toistuvia elementtejä, on paikkansa pitävä. Tut-
kimuksen aikana ilmeni yllättäviäkin yhteyksiä, 
kuinka päällepäin hyvin erilaiset ilmiöt painivat 
usein samankaltaisten ongelmien kanssa. Ihmis-
ten aktivointi osoittautui monessa esimerkissä 
haasteelliseksi, mutta samalla tärkeäksi toimin-
nan jatkuvuuden kannalta. Sosiaalinen media 
tukee toimintaa monipuolisesti ja tuo uuteen yh-
teisölliseen kaupunkikulttuuriin mukaan täysin 
uudenlaisia elementtejä ja mahdollisuuksia. 

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin aktiivisimmat 
osallistujat ja tekijät ovat aiheelleen todella omis-
tautuneita ja tekevät sitä halusta vaikuttaa, ja 
tehdä kaupungistaan elävämpi ja inspiroivampi 
ympäristö. Olisikin hienoa, jos tulevaisuudessa 
aktiivit pystyttäisiin palkitsemaan konkreettisem-
minkin, kuin vain hyvällä mielellä onnistuneesta 
tapahtumasta tai Facebookryhmän suosiosta. 
Vai onko niin, että aktiiville palkinnoksi riittää 
nimenomaan tuo osallistumisen ja onnistumisen 
tunne? Taustatutkimuksen perusteella voi todeta 
että ainakin joillekin yhteisöjen johtohahmoille 
ja perustajille olisi suuri unelma tehdä toimin-
nasta myös taloudellisesti kannattavaa. Tähän 
kuitenkin vaaditaan kovaa työtä, uskoa ja ennen 
kaikkea loistava liiketoimintaidea. Toinen mah-
dollisuus rahoitukselle ovat apurahat ja sponso-
rit, jotka ovat jo nyt jossain yhteisöissä käytössä 
mutta pystyykö niiden varaan rakentamaan kes-
tävää ja kauaskantoista mallia? 

Muotoilijalle on useita mahdollisuuksia toimia 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin kontekstissa. 
Muotoilija voi olla osa aktiivista ydinryhmää 
ja esimerkiksi tuottaa visuaalista materiaalia 
tai fasilitoida yhteisön suunnittelu- ja yhteiske-
hittämistyöpajoja. Muotoilija voi toimia ide-
oiden syntymisen tukena tuottamalla erilaisia 
inspiroivia materiaaleja tai keskustelunavauk-
sia. Muotoilijoilla on työkalut ja taito erilaisten 
prototyyppien ja pilottien tuottamisessa, joka voi 
olla hyödyllinen taito yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin uusien innovaatioiden testaamisessa ja 
toteuttamisessa, tai yhteisöjen ja julkisen puolen 
välisten keskustelujen tukemisessa.  Muotoilun 
keinoin voidaan myös pukea sanoiksi ja ymmär-
rettävään visuaaliseen muotoon hyviksi todetut 
tavat toimia ja tehdä, ja tällä tavoin tukea muita 
samanlaisten ongelmien kanssa painivia aktii-
veja ja yhteisöjä. Toisaalta, muotoilija voi myös 
tutkia ja tarkkailla yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin toimintaa ja löytää sieltä uudenlaisia tar-
peita palveluiden tai tuotteiden suunnittelulle. 
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3.
SIIVOUSPÄIVÄN 
OHJEISTUS

Kolmannessa luvussa tutustutaan Siivouspäivään, sen suosioon vai-
kuttaneeseen kirpputorikulttuuriin, sekä Siivouspäivän luoneeseen 
Yhteismaa ry:hyn. Luvussa kerrotaan opinnäytteen produktiivises-
ta osasta, jossa toteutetaan ohjeistus Siivouspäivän järjestämisestä.  
Ohjeistuksen on tarkoitus toimia apuna, tukena ja viimeisenä sysäyk-
senä saada Siivouspäivän järjestämisestä kiinnostuneet ihmiset 
toimimaan ja organisoimaan tapahtumaa omassa maassaan, 
kaupungissaan tai naapurustossaan. Produktiivisen tekemisen kau-
tta luvussa esitellään käytännössä, kuinka muotoilija voi osallistua 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin toimintaan.
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3.
SIIVOUSPÄIVÄN 
OHJEISTUS

3.2. Siivouspäivä 

Siivouspäivä toimii opinnäytteen tärkeimpänä 
esimerkkinä yhteisöllisestä kaupunkikulttuurista 
ja siksi onkin aiheellista avata hieman tarkem-
min Siivouspäivän syntytarinaa sekä kirpputori-
kulttiirin historiaa.

3.2.1. Kirpputorit

Keski-Euroopasta mallia ottanut nykypäivän 
kirpputorikulttuuri löi itsensä läpi Suomessa 
1980-luvulla. Ensimmäisiä isoja 80-luvulla syn-
tyneitä kirpputoreja on edelleenkin toiminnassa 
oleva Helsingin Hietalahdentorin kirpputori, 
josta myyjät voivat vuokrata myyntipöytän-
sä valitsemakseen ajanjaksoksi ja toimia itse 
paikanpäällä myyjinä. Kirpputorit mahdollis-
ti 80-luvun nousukaus jolloin uudella, pulaa 
kokemattomalla sukupolvella oli vihdoinkin 
yllin kyllin, jopa liikaakin tavaraa. Varsinaises-
ti kirpputorien suosio Suomessa lähti nousuun 
1990-luvun laman myötä, jolloin kirpputoreja 
perustettiin tyhjillään oleviin halleihin ja tiloi-
hin, joissa ei ollut muuta taloudellista toimintaa. 
Näitä ovat esimerkiksi jäähallien yleisötilat, jot-
ka ovat suurimman osan ajasta tyhjillään. Moni 
90-luvulla perustetuista kirpputoreista on edel-
leen toiminnassa. (Keskinen 1994.)

Kirpputorien suosioon ja niillä käymiseen liittyy 
monenlaisia motivaatiotekijöitä. Osa kävijöistä  
innostuu etsimisen ja löytämisen riemusta; tava-
ran määrä kirpputoreilla on niin suuri ettei ikinä 
voi tietää millaisia löytyjä tekee. Osa kannattaa 
kirpputorien kierrätyksen ideaa; kirpputoreilla 
voi ostaa edullisesti vähän käytettyä tavaraa ja 
siten pidentää tavaran elinkaarta. Osa asiak-
kaista joutuu käymään kirpputoreilla taloudel-
lisista syistä, mistä johtui kirpputorien suosion 
huomattava määrän kasvu 1990-luvun lama-aikaan. 
(Keskinen 1994.)

3.1. Produktiivisen työn 
lähtökohdat

Siivouspäivä on yksi Helsingissä viimeisen 
muutaman vuoden aikana syntynyt ja suosiota 
saavuttanut yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
tapahtuma. Päivää, jona koko kaupunki muut-
tuu yhdeksi isoksi kirpputoriksi, organisoi, ja sen 
taustalla vaikuttaa, Helsinkiläinen Yhteismaa ry. 
Siivouspäivä on sittemmin levinnyt laajasti Hel-
singin ulkopuolelle myös muualle Suomeen. 

Otin yhteyttä Yhteismaahan opinnäytteen puit-
teissa helmikuussa 2014. Tuolloin Yhteismaan 
Jaakko Blomberg ja Pauliina Seppälä kertoivat, 
kuinka Yhteismaa saa jatkuvasti yhteydenottoja 
ulkomailta Siivouspäivästä kiinnostuneilta ih-
misiltä, jotka haluaisivat järjestää päivän omas-
sa maassaan. Keväällä 2014 oli muun muassa 
Japanissa jo kehitteillä Siivouspäivä -projekti 
ja myös Norjasta ja Venäjältä oli Yhteismaalla 
tiedossa päivän järjestämisestä kiinnostuneita 
ihmisiä. Tapahtuman leviämistä ulkomaille ei 
käytännössä mikään estä: Siivouspäivän kotisivu 
on jo olemassa englannin kielellä ja sivuilla oleva 
karttapalvelu kattaa koko maailman. 

Ensimmäisen tapaamisemme perusteella hah-
mottui idea aiheesta, jonka voisin opinnäyte-
työnäni toteuttaa; tekisin Yhteismaalle Siivous-
päivän järjestämiseen liittyvät seikat kiteyttävän 
ohjeistuksen, joka toimisi apuna, tukena ja vii-
meisenä sysäyksenä saada Siivouspäivän järjes-
tämisestä kiinnostuneet ihmiset oikeasti toimi-
maan ja organisoimaan tapahtumaa omassa 
maassaan, kaupungissaan tai naapurustossaan.
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Kirpputoreilla kävijät tietävät, että parhaim-
millaan kirpputoreilta voi tehdä hienoja löytöjä 
edulliseen hintaan ja että itselle turha tavara voi 
olla jollekin tarpeellinen tai jopa kauan etsitty 
aarre.  Toisaalta kirpputoreissa on kyse myös 
kertakäyttökulttuurista. Omasta kokemuksesta-
ni kirpputoreilla kävijänä olen huomannut, että 
nuoret ostavat kevään muotituotteet halpaket-
jumyymälöistä ja myyvät ne pois kesän jälkeen 
kirpputorilla muutamalla eurolla ostaakseen 
taas uudet vaatteet tilalle. Luulen että osittain 
juuri tähän perustuu myös Siivouspäivän suosio, 
ja juuri siksi mielestäni Siivouspäivän kaltaisia 
kirpputoritapahtumia tarvitaan. On parempi 
myydä käyttökelpoinen tavara eteenpäin kuin 
heittää roskiin. 

Kierrätys on saanut uudenlaisen arvon nuorten 
keskuudessa. Enää sitä ei pidetä köyhäilynä vaan 
sitä arvostetaan kestävänä elintapana. Kansalli-
sen nuorisotutkimuksen (2014) mukaan 38% 
15-30 -vuotiasta miettii uusien tuotteiden hank-
kimisen kohdalla ensin, voisiko kyseisen tavaran 
löytää käytettynä. Nuoret käyttävät kierrätyk-
seen perinteisten kirpputorien lisäksi kasvavassa 
määrin erilaisia verkkopohjaisia kauppapaikkoja 
tai esimerkiksi sosiaalisen median kierrätysryh-
miä. Verkko koetaan luotettavaksi kauppapai-
kaksi ja kanavaksi ostaa käytettyä tavaraa ja 
verkossa käytävä kauppa onkin varsinkin nuo-
rempien ihmisten suosiossa. (Kansallinen nuo-
risotutkimus 2014.)

Tärkeä ominaisuus kirpputoreissa on niiden 
tuoma yhteisöllisyys. Ihmiset myyvät ihmisille il-
man välikäsiä ja näin sosiaalisia kohtaamisia ta-
pahtuu väistämättä. Tämä kulminoituu hienosti 
Siivouspäivässä, jolloin voi tutustua esimerkiksi 
oman asuinalueensa asukkaisiin helposti. Sii-
vouspäivä on kuin yhteinen koko kaupungin 
viikonlopun karnevaali, jota ihmiset viettävät 
yhdessä.

Erilaisia kirpputorimalleja on vuosien saatossa 
syntynyt useita perinteisten torikirpputorien ja 
jäähallikirpputorien rinnalle. Yleinen malli on 
itsepalvelukirpputori, jossa myyjä vuokraa pöy-
dän esimerkiksi viikon ajaksi, hinnoittelee myy-
mänsä tavarat valmiiksi ja rahastuksen hoitaa 
kirpputorin ylläpitäjä (Oranssitori 2014). Kesä-
viikonloppuisin suosittuja ovat pöytäkirpputorit, 
joita on ympäri maata toreilla ja puistoissa. Näil-
lä kirpputoreilla myyjä on itse paikalla myymäs-
sä ja tinkaamassa hinnoista.  Nykyään erilais-
ten tapahtumien yhteydessä saatetaan järjestää 
kirpputoreja joille järjestäjät kutsuvat myyjiksi 
esimerkiksi muotibloggaajia. Näillä ”julkkiksil-
la” pyritään saamaan paikalle lisää asiakkaita. 
Esimerkiksi Helsingin Kaapelitehtaalla järjestet-
tävän kierrätystapahtuman, ”Kierrätystehtaan” 
yhteydessä on tällainen bloggarikirppis (Kier-
rätystehdas 2014). Fyysisiin tiloihin sijoittuvien 
kirpputorien lisäksi verkossa ja sosiaalisessa 
mediassa toimii kasvavassa määrin kirpputori-
ryhmiä, joiden kautta tavara kiertää helposti ja 
nopeasti. Tällaisia ovat esimerkiksi internetissä 
toimiva tori.fi tai Facebookin eri kaupungino-
sien kirpputoriryhmät.

Kirpputorien suosio

Kirpputorit tuntuvat olevan juuri nyt todella 
suosittu tapahtuma. Helsingissä on viimeaikoina 
järjestetty useita kirpputoreja, joihin asiakkaat 
ovat jonottaneet parhaimmillaan yli tunnin ja 
uusia kirpputoreja järjestetään ja perustetaan 
yhtenään.  Alkuvuonna 2014 kirpputoreja jär-
jestettiin muun muassa Tavastialla ja Suvilahden 
kattilahallissa ja joka kerta kirpputorit keräsivät 
useiden kymmenien metrien jonot. Myös eri 
kaupunginosien kirpputoritapahtumat vetävät 
hurjia määriä yleisöä.  (ks. esim. Metro 2014, 
Vuorio 2014, Kumén 2014, Sarhimaa 2014, 
Hänninen 2014.) Kirpputorien yllättäen näky-
vään suosioon on toisaalta vaikuttanut myös se, 
että pitkään toiminnassa ollut Valtterin kirppu-
tori lopetti toimintansa loppuvuodesta 2012, 
eikä korvaavaa vastaavaa tilaa ole vielä toistai-
seksi löytynyt (Kantola 2012). 
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Kuva 24. Arabian katufestivaalin kirpputori 17.5.2014 
Kuva 25.  Herttoniemen pihakirppistapahtuma 27.4.2014

Kuva 22. Oranssitorin itsepalvelukirpputori Lauttasaaressa
Kuva 23. Hietalahden pöytäkirpputori
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aikoina. Lopulta ryhmä päätyi uuteen nimeen, 
”Siivouspäivä”, ja perusti tällä nimellä uuden 
Facebook sivun, senkin uhalla että alkuperäisen 
sivun kaikki kertyneet tykkääjät eivät seuraisi 
mukana uudelle sivulle. Monet kuitenkin seura-
sivat ja ensimmäinen Siivouspäivä järjestettiin 
12.5.2012, vain muutama kuukausi Seppälän 
Facebook päivityksestä. Päivä sai paljon huo-
miota mediassa, mikä kasvatti sen tunnettuutta 
entisestään (Seppälä 2012). 

Siivouspäivä

Siivouspäivän idea on, että kuka vain voi pys-
tyttää yhden päivän ajaksi kirpputorikojun ihan 
mihin haluaa; omaan kotiinsa, kadun varteen 
tai lähipuistoon. Vaatimuksena on, että paikka 
merkitään Siivouspäivän internetsivulta löyty-
vään karttaan. Helsingin kaupungin rakennus-
viraston kanssa on neuvoteltu lupa-asiat niin, 
että myyntipaikan karttaan merkitseminen toi-
mii samalla lupahakemuksena myyntipaikalle. 
Moni muu kaupunki on myöhemmin seurannut 
samaa mallia. (Siivouspäivä 2014.) 

Siivouspäivään osallistuminen, ja sitä kautta 
myös sen järjestämiseen osallistuminen, on yk-
sinkertaisimmillaan hyvin helppoa. Ei tarvitse 
kuin merkitä myyntipaikkansa Siivouspäivän 
kotisivulle, pystyttää myyntikojunsa kyseisenä 
päivänä ja odottaa ostajia paikalle. Ostajana 
osallistujalta ei vaadita näinkään paljoa. Ostajan 
täytyy vain lähteä ulos Siivouspäivänä kiertele-
mään kaupunkia silmät auki kirpputorilöydöille. 

Siivouspäivä järjestetään kahdesti vuodessa; 
toukokuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna 
ja elokuun viimeisenä viikonloppuna. Päivä on 
joka kerta kerännyt edellistä päivää enemmän 
osallistujia ja levinnyt ympäri Suomea. Keväällä 
2014 myyntipaikkoja oli jo yli 3000 yli sadalla 
paikkakunnalla. (Siivouspäivä 2014.)

3.2.2. Siivouspäivän synty

Siivouspäivä syntyi keväällä 2012 Facebookin 
statuspäivityksestä ja sitä seuranneesta keskuste-
lusta. Alkuperäinen idea päivän järjestämisestä 
oli tosin jo syntynyt aikaisemmin Siivouspäivän 
perustajan, Pauliina Seppälän, ja hänen ystä-
viensä välisissä keskusteluissa siitä, kuinka Suo-
messa pitäisi olla monien muiden maiden tapaan 
päivä, jolloin asukkaat voivat jättää ylimääräiset 
huonekalunsa ja tavaransa kadun varteen mui-
den kaupunkilaisten tai lopulta roska-autojen 
noukittavaksi. Alkuperäisen idean mukaan päivä 
voisi olla eräänlainen karnevaalipäivä tai Holla-
nin Queens dayn mukainen yleinen kirppispäi-
vä. Keskusteluissa syntynyt idea jäi kuitenkin 
muhimaan noin puoleksi vuodeksi, kunnes Sep-
pälä julkaisi aiheeseen liittyvän statuspäivityksen 
Facebookissa ehdottaen päivän järjestämistä.  
Statuspäivitys sai paljon kannatusta ja kirvoitti 
kiivaan keskustelun. Hyvin pian Seppälä perus-
tikin jo ensimmäinen suljetun Facebook ryhmän 
”Kirppispäivä” johon kutsui asiasta innostuneet 
keskusteluun osallistuneet ystävänsä. (Seppälä 
2012.) 

Kirppispäivä-ryhmän jäsenet päättivät tuottaa 
ensimmäisen kirppispäivän vapaaehtoisvoimin. 
Facebook ryhmässä käydyn keskustelun perus-
teella päivän nimeksi päätettiin ”Kevätsiivous 
-koko kaupunki kirppikseksi” ja Seppälä perusti 
saman nimisen Facebook sivun. Sivu sai muu-
tamassa päivässä yli 5000 tykkäystä, mikä oli 
yllätys kaikille ryhmän jäsenille, mutta samal-
la motivoi ryhmää viemään ajatusta tosissaan 
eteenpäin. Noin tusina aktiivista ihmistä jatkoi 
konseptin kehittämistä ja tehtäviä jaettiin liit-
tyen muun muassa markkinointiin, kotisivujen 
rakentamiseen ja yhteistyön kehittämiseen pää-
kaupunkiseudun kierrätystoimijoiden kanssa. 
Ryhmän sisällä kuitenkin syntyi ristiriitoja ja 
erimielisyyksiä esimerkiksi siitä, kuinka paljon 
järjestäjien pitäisi vaikuttaa päivän kulkuun, ja 
kuinka läpinäkyvä järjestysorganisaation tulisi 
olla. Lisäksi ongelmia aiheutti Facebookryhmän 
nimi ”Kevätsiivous” sillä se sulki pois mahdol-
lisuuden järjestää päivä myös muina vuoden-
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Kuva 26-29. Siivouspäivä 24.5.2014
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Yhteismaa 

Pauliina Seppälä, Jaakko Blomberg, Tanja Jä-
nicke ja Marko Tanninen, ensimmäisen Siivous-
päivän järjestämisessä aktiivisesti mukana olleet 
henkilöt, perustivat Yhteismaa ry:n vuonna 
2012. Yhteismaan jäsenillä on monipuolinen 
tausta muun muassa muotoilun, kulttuurituo-
tannon ja sosiaalitieteiden kentältä. Yhteismaa 
on sen perustamisesta lähtien toiminut Siivous-
päivän taustalla vaikuttavana organisaationa. 
Yhteismaa on sosiaalisiin innovaatioihin eri-
koistunut yleishyödyllinen yhdistys, joka ideoi 
ja toteuttaa erilaisia yhteisöllisiä projekteja, ta-
pahtumia ja palveluja. Yhteismaa ry:n toimin-
nan erityisaloja ovat muun muassa yhteisöllinen 
palvelumuotoilu, erilaiset kansanliikkeet, sosiaa-
linen media, yhteisömanagerointi, sisältömark-
kinointi ja yhdistys tarjoaa erilaisia räätälöityjä, 
näihin aloihin liittyviä koulutuksia. (Yhteismaa 
2014.) 

Siivouspäivän ja erilaisten koulutuksien lisäksi 
Yhteismaa ry järjestää ja organisoi useita mui-
takin tapahtumia, lähinnä pääkaupunkiseudul-
la. Muun muassa Illallinen Helsingin taivaan 
alla, Olohuonenäyttely ja Galleriakeskiviikko 
ovat Yhteismaan järjestämiä yhteisöllisiä kau-
punkikulttuuritapahtumia. Syyskuun 2014 
alussa Yhteismaa järjesti Helsingissä SIC! 2014 
(Social Innovators Connected) -konferenssin, 
johon osallistui yhteiskunnallisia innovoijia ja 
vaikuttajia ympäri maailman. Konferenssin tar-
koituksena oli luoda verkosto ruohonjuuritason 
toimijoiden välille, jakaa kokemuksia ja tietoa. 
Yhteismaan uusin projekti on Nappi Naapu-
ri, naapurustoja yhdistävä, ja paikallisyhteisöjä 
luova nettipalvelu, jolle Yhteismaa haki kesän 
2014 aikana rahoitusta mesenaatti.me -yhtei-
sörahoituspalvelun kautta. Minimitavoitteena 
yhteisörahoitukselle oli 20 000 euroa joka ylittyi 
melkein 10 000 eurolla. Yhteisrahoituspalvelun 
kautta saatu rahoitus on Yhteismaan tarkoitus 
käyttää muun muassa Nappi Naapurin kotisivu-
jen kehittämiseen. (Yhteismaa 2014.)

Kierrätyspisteet

Tärkeä osa Helsingin Siivouspäivää ovat ym-
päri kaupunkia rakennetut Kierrätyspisteet. 
Kierrätyspisteet järjestetään yhteistyössä use-
an pääkaupunkialueella toimivan kierrätysalan 
yrityksen kanssa, ja niiden organisoinnista vas-
taa niin ikään Siivouspäivän taustalla toimiva 
Yhteismaa ry yhdessä kierrätysalan yritysten 
kanssa. Jos Siivouspäivän myyjät eivät saa päi-
vän aikana myytyä kaikkia tavaroitansa, ne voi 
päivän päätteeksi viedä kierrätyspisteeseen. Ha-
lutessaan ylimääräiset tavaransa voi viedä Sii-
vouspäivänä lähialueella olevaan väliaikaiseen 
kierrätyspisteeseen, vaikka ei muuten edes osal-
listuisi Siivouspäivään. Päivä tukee siis kierrättä-
mistä muutenkin kuin vain kirpputoritoiminnan 
kautta. (Siivouspäivä 2014.)

Haasteita

Siivouspäiväkään ei aina suju täysin käsikirjoi-
tuksen mukaan ja ongelmitta. Jo kahden ensim-
mäisen Siivouspäivän aikana ilmeni, että myyjiä 
oli liikkeellä suhteessa enemmän kuin ostajia, ja 
myyjät valittelivat etteivät saaneet lähes mitään 
myytyä. Samanlaista palautetta tuli ihmisiltä 
myös syksyn 2014 Siivouspäivän yhteydessä Sii-
vouspäivän Facebook sivuilla käydyissä keskus-
teluissa. Kevään 2013 Siivouspäivän päätteeksi 
ihmiset jättivät myymättä jääneitä tavaroitaan 
pitkin Karhupuistoa. Nämä ovat harmillisia lie-
veilmiöitä, ja mitä isommaksi tapahtuma kasvaa, 
sitä isompi riski on että kaikki ei suju niin kuin 
pitää. Siivouspäivän kaltaisissa, ihmisten osallis-
tumisellaan luomissa tapahtumissa, vastuun pi-
täisi olla tapahtumaan osallistuvilla ihmisillä ja 
ihmisten pitäisi ymmärtää se.  Lopulta vastuu on 
myös taustaorganisaatiolla, ja Yhteismaa joutui 
esimerkiksi siivoamaan Karhupuistoa keväällä 
2013. Myös lehdissä on syytetty Siivouspäivää 
viikonlopun jälkeisestä kaupunkitilan sotkuisuu-
desta (Järvinen 2014). Tämä lisää entisestään 
paineita taustaorganisaatiota kohtaan saamaan 
ihmiset ymmärtämään oma vastuunsa yhteisöl-
lisen kaupunkikulttuurin tapahtumissa.
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3.3. Pieniä muotoilun 
interventioita

3.3.1. New Media for the Third Sector: 
Siivouspäivä

Osallistuin keväällä 2013 Aalto Yliopiston Me-
dia labin järjestämälle kurssille New Media for 
the third sector, jossa yhteistyötahona toimi Yh-
teismaa ry ja Siivouspäivä. Kurssin tarkoitukse-
na oli tehdä Siivouspäivälle oma mobiilisovellus 
erillisen Hackathon -päivän aikana, ja lisäksi to-
teuttaa toukokuun Siivouspäivän aikana kurssin 
opiskelijoiden omia Siivouspäivään liittyviä pro-
jekteja ja interventioita.

Kurssiin liittyen minä, sekä kaksi muuta kurs-
sin opiskelijaa, Neea Laakso ja Suse Meissner 
toteutimme projektin nimeltä ”Siivouspäivän 
aarteet”. Projektin tarkoituksena oli markki-
noida päivää sen aikana tehtyjen kirppislöy-
töjen kautta ja näyttää miten hienoja löytöjä 
Siivouspäivänä on mahdollista tehdä. Toteutim-
me projektin Siivouspäivänä 25.5.2013, jolloin 
kiersimme ympäri Helsinkiä ja otimme kuvia 
ihmisten tekemistä kirpputorilöydöistä. Kuva-
usrekvisiittana meillä oli Kierrätyskeskuksesta 
hankittu iso koristeellinen taulunkehys, johon 
liitimme yläreunaan Siivouspäivä logon ja ala-
nurkkaan liitutaulumaalilla maalatun kulman, 
johon sai merkattua kuvattavan ostoksen hinnan 
taululiidulla. Pyysimme kuvauskohteitamme po-
seeraamaan kehyksen sisällä kirpputorilöytönsä 

kanssa. Kuvat latasimme Facebookiin projektia 
varten perustamallemme Siivouspäivän aarteet 
-sivulle. Facebooksivusto on edelleen nähtävissä 
ja löytyy Facebookista *.

Kiersimme Siivouspäivän aikana kuvaamassa 
Helsingissä Fredrikintorilla, Vanhassa Kirkko-
puistossa, Karhupuistossa ja Kumpulassa. Pro-
jekti oli oiva tapa saada käsitys siitä, millaisia 
asioita ihmiset Siivouspäivän aikana ostavat, mi-
hin hintaan, ja mitä he pitävät hyvinä löytöinä. 
Kiertämällä eri kaupunginosia pääsimme hyvin 
mukaan Siivouspäivän karnevaalitunnelmaan. 
Mainostimme projektiamme etukäteen Siivous-
päivän Facebooksivulla ja projektimme saikin 
Facebookissa 270 tykkääjää. Kuvia ehdimme 
päivän aikana ottaa noin viisikymmentä. Hah-
mottelimme projektin kehittämistä eteenpäin 
niin, että löytöjen kesken järjestettäisiin kilpailu, 
ja ihmiset saisivat äänestää mielestään parhaita 
löytöjä. Tämä voisi aktivoida ihmisiä lisäämään 
myös omia kuviaan Facebooksivulle. Muutama 
ihminen aktivoitui kilpailusta huolimatta, ja lisä-
si päivän päätteeksi mukaan oman kuvansa. 

New media for the Third sector -kurssin aikana 
tutustuin paremmin Siivouspäivään, sen taus-
toihin ja ihmisiin. Osallistuminen muulla tavoin 
kuin itse myymällä tai ostamalla, ja keskustelut 
ihmisten kanssa päivän aikana, antoi uudenlai-
sen perspektiivin päivään. Kurssikokemus toimi 
alustavana taustatutkimuksena ja inspiraationa 
opinnäyteprojektille.  

*www.facebook.com/CleaningDayTreasures

Kuvat 30-33. Siivouspäivän aarteita
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3.3.2. ”How to take part in Cleaning Day” 
-video

Samoihin aikoihin kun aloin tehdä Yhteismaal-
le opinnäytettäni, starttasi myös toinen projekti, 
jossa tarkoituksena oli tehdä video Siivouspäi-
vän kansainvälistä markkinointia varten. Vi-
deon toteuttajana toimi Greening Events, joka 
on pääkaupunkiseudun tapahtumien ympäris-
töasioiden hallintaa kehittävä, vuosien 2012-
2014 aikana toteutettava EU-hanke. (Greening 
Events 2014.) 

Roolini videoprojektin toteutuksessa oli osallis-
tua videon käsikirjoitukseen ja videon kuvallisen 
sisällön suunnitteluun. Videon aihe ja toteutus-
ajankohta liippasivat niin läheltä Siivouspäiväs-
tä samanaikaisesti työstämääni ohjeistusta, että 
nuo kaksi projektia kannatti yhdistää. Videon 
käsikirjoitukseen poimittiin paljon sisältöä ohje-
paketista jota olin jo ehtinyt työstää. 

Tässä opinnäytteessä en kuitenkaan pureudu 
sen syvemmin videoprojektin toteuttamiseen. 
Video kuitenkin tukee osaltaan opinnäytteenä 
tekemääni ohjepakettia Siivouspäivän markki-
noinnissa ja päivän idean esittelyssä. Videossa 
Siivouspäivään osallistuminen kerrotaan yk-
silötasolta ja se tukee hyvin ohjepakettia, joka 
taas on suunnattu enemmän Siivouspäivän jär-
jestämisestä yleisesti kiinnostuneille aktiiveille 
ja yhteisöille, jotka mahdollisesti toisivat koko 
konseptin uuteen naapurustoon/ympäristöön. 
Video kuvattiin toukokuun 2014 Siivouspäivän 
aikana. Käsikirjoituksen työstimme yhdessä Yh-
teismaan Jaakko Blombergin ja harjoittelijan, 
Heli Salmen kanssa. Näyttelijät ja kertojaääni 
videoon löydettiin Siivouspäivän Facebook si-
vulla julkaistun etsintäkuulutuksen avulla. Video 
valmistui juuri sopivasti syksyn 2014 Siivouspäi-
vään ja on katsottavissa YouTubessa*.

*https://www.youtube.com/watch?-
v=DR6G4O6Inkw

Kuvat 34 ja 35. Cleaning Day -videon kuvauksissa. 
Kuva 36. Videolla esiintyvä pariskunta Siivouspäivänä 
24.5. 2014 
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3.4.1.  Kohderyhmä

Kulttuurilliset erot vaikuttavat paljon siihen, 
kuinka Siivouspäivä voi levitä. Opinnäyteproses-
sin aikana tehtävän ohjeistuksen kohderyhmäksi 
ei voi määritellä laveasti koko maailmaa, vaan 
täytyy ottaa huomioon kohteen olot ja kulttuuri. 
Joissain maissa käytetyn tavaran ostaminen ja 
myyminen on jokapäiväistä kaupankäyntiä ja 
Siivouspäivä ei siten tuo mitään uutta kulttuu-
rille. Jotta päivän idea toimii mahdollisimman 
alkuperäisessä muodossaan uudessa ympäristös-
sä, täytyy kirpputorikulttuurin olla mahdollisim-
man samanlainen kuin Suomessa, ja lähtökoh-
dat päivälle saman tyyppiset.

Näillä perusteilla ohjeistuksen ja samalla Sii-
vouspäivän kohderyhmäksi voi määritellä länsi-
maiset maat, Euroopan ja USA:n. Lisäksi Venä-
jän, Japanin ja Kiinan suurkaupungit. Tärkeää 
on, että ohjeistuksen kohdemaassa ymmärre-
tään kirpputorikulttuuri likipitäen samalla taval-
la kuin se Suomessa toimii, sillä ohjeistuksessa 
ei kirpputorien ideaa ja historiaa sen enempää 
avata. 

Kohderyhmän määritteleminen Siivouspäivän 
ohjepaketille on hankalaa ja ehkä myös tarpee-
tonta, sillä Siivouspäivän idea on, että kukaan 
ei ”omista” Siivouspäivää, vaan konseptia saa 
kuka vain käyttää ja soveltaa täysin vapaasti ja 
omalla tavallaan. Tästä syystä onkin osittain 
myös Yhteismaan harkinnan ja päätöksen va-
rassa, kenelle he ohjeistusta jakavat.

3.4. Siivouspäivän ohjeistuk-
sen lähtökohdat

Siivouspäivän ja Ravintolapäivän kaltaiset, 
kaupunkilaisten itse tekemät tapahtumat oli-
vat muutama vuosi sitten aivan uudenlainen 
ja ennennäkemätön tapahtumamalli, johon ei 
ollut kaupungin virallisellakaan puolella toi-
mintaohjeita. Sosiaalinen media mahdollisti 
tapahtumat toimimalla nopeana ja tehokkaana 
kanavana sanan levittämisessä ja ihmisten in-
nostamisessa mukaan. Ensimmäisen Siivous-
päivän (12.5.2012) järjestämisen tueksi ei ollut 
olemassa minkäänlaista ohjeistusta, mutta sen 
järjestämisen kautta kehitettiin uusi tapa tehdä 
kaupunkitapahtuma, ja tekijät oppivat kokeile-
malla, visioimalla ja testaamalla. Ensimmäisen 
päivän voisi sanoa olleen Siivouspäivän pilotti, 
jonka jälkeen hyväksi todetut käytännöt otettiin 
käyttöön ja kehitettiin edelleen. 

Näistä kokemuksista ja hyviksi todetuista kei-
noista tehdä, kerätään yhteen opinnäytteen 
produktiivisena työnä Siivouspäivän ohjeistus. 
Ohjeistuksessa visualisoidaan ja konkretisoidaan 
hyvät käytännöt ja päivän järjestämiseen liitty-
vät huomioon otettavat seikat yhteen pakettiin, 
ja täten se tukee uusia aktiiveja ja yhteisöjä päi-
vän järjestämisessä. Ohjeistuksen on tarkoitus 
toimia apuna, tukena ja viimeisenä sysäyksenä 
saada Siivouspäivän järjestämisestä kiinnostu-
neet ihmiset oikeasti toimimaan, ja organisoi-
maan tapahtumaa omassa maassaan, kaupun-
gissaan tai naapurustossaan
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3.4.3. Benchmarkkaus 

Benchmarkkaus oli yksi taustatutkimuksen työ-
kalu. Tutkin taustaselvityksenä yhteisöllisen kau-
punkikulttuurin lähtökohdista tehtyjä olemassa 
olevia ohjeistuksia saadakseni referenssejä sii-
tä, mikä ohjeistuksissa toimii hyvin ja mikä ei. 
Lisäksi tutkin muotoilun metodeja esitteleviä 
työkalupakkeja ymmärtääkseni keinot, joita 
muotoilun ammattilaiset käyttävät laatiessaan 
ohjeistuksia. Pyrin analysoimaan benchmark-
kauksen kautta löytämiäni ohjeistuksia oman 
työni näkökulmasta ja poimimaan niistä hyviä 
ominaisuuksia ja ideoita, mutta myös huonoja 
tapoja ilmaista asiat, välttääkseni samanlaiset 
sudenkuopat. Benchmarkkaus oli hyvä tausta-
tutkimuksen muoto oman suunnitteluprosessin 
alussa. Se auttoi inspiroimaan ja laatimaan ta-
voitteet ohjepaketille, sekä kiinnittämään huo-
miota toimiviin yksityiskohtiin.

Benchmarkkauksen kautta löytämäni kaupunki-
kulttuuriin liittyvät ohjepaketit ovat hyvin mo-
nipuolisen joukon tekemiä ja siksi niiden laatu 
vaihtelee suuresti. Yleensä lähtökohtana on ollut 
halu koostaa paketti, jossa kiteytetään projektin 
idea ja tärkeimmät huomioon otettavat seikat 
niin, että konseptin toistaminen uudessa ym-
päristössä on mahdollisimman helppoa. Muo-
toilun metodeja esittelevät työkalupakit ovat 
yleensä muotoilun alan ammattilaisten tekemiä 
ja turhan raskaita ja yksityiskohtiin asti meneviä 
tämän opinnäytteen puitteissa tehtävän ohjeis-
tuksen kannalta katsottuna. Kolme tutkittua oh-
jepakettia esitellään tarkemmin liitteessä 1. 

Benchmarkkauksen kautta tehtyjen huomioi-
den, sekä Yhteismaan kanssa aiheesta keskus-
tellessa esille tulleiden toiveiden yhteissummana 
pystyin määrittelemään tavoitteet Siivouspäiväl-
le tehtävälle ohjeistukselle. Ohjeistuksen täytyisi 
olla:

3.4.2.  Siivouspäivän osallistumisen eri tasot

Siivouspäivän onnistuminen vaatii aktiivisuutta 
kaupunkilaisilta. Tarvitaan sekä myyjiä, jotka 
pystyttävät kirpputorikojunsa, että ostajia, jotka 
kiertelevät kaupunkia. Ilman osallistuvia ihmisiä 
ei olisi Siivouspäivää. Siivouspäivään voi käytän-
nössä jo nyt osallistua ihan kuka vaan, ihan mis-
sä päin maailmaa, sillä Siivouspäivän englan-
ninkielisillä internetsivuilla oleva karttasovellus 
kattaa koko maailman.Yhteismaa ry tekee päi-
vän järjestäjinä ja taustaorganisaationa paljon 
taustatyötä Siivouspäivän onnistumisen eteen, 
muun muassa markkinointia, kierrätyspisteiden 
järjestämistä sekä ihmisten esittämiin kysymyk-
siin vastaamista ja opastamista. Yhteismaa on 
myös neuvotellut päivään liittyvät kaupunkitilan 
käytön lupa-asiat kuntoon Helsingin kaupungin 
rakennusviraston kanssa, ja monet muut Suo-
men kaupungit ovat ottaneet tästä mallia. 

Voidaan sanoa, että uusissa ympäristöissä Sii-
vouspäivään ja sen järjestämiseen voi osallistua 
kahdella eri tasolla:

1. Yksilönä, joka haluaa osallistua päivään 
mahdollisimman kevyesti myyjänä tai ostajana.
Käytännössä Siivouspäivän voi jo nyt järjestää 
missä vain, niinkin pienellä panostuksella että 
merkkaa oman myyntipisteensä karttaan, ja 
pystyttää myyntikojunsa paikanpäälle Siivous-
päivänä, tai lähtee päivän aikana kiertelemään 
kaupunkiin pystytettyjä kirpputoreja.

2. Aktiivina, joka haluaa osallistua päivän 
organisointiin ja vaikuttaa sen onnistumiseen 
muun muassa panostamalla markkinointiin ja 
selvittämällä lupa-asioita. Jos on halukas teke-
mään tapahtumasta isomman ja panostamaan 
sen levittämiseen, markkinointiin ja ihmisten 
aktiivisuuteen, on tiettyjä asioita, jotka kannat-
taa ottaa huomioon.

Nämä kaksi näkökulmaa täytyisi saada mukaan 
ohjepakettiin inspiroivalla ja selkeällä tavalla ja 
ohjepaketin täytyy antaa lukijalle vastaukset ja tuki 
näillä kahdella osallistumisen tasolla.
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Positiivinen. Asiat täytyy kertoa kannusta-
vaan sävyyn, ei katkeroituneesti, vaikka kaik-
ki ei aina sujuisikaan suunnitelmien mukaan. 
Lannistunut ote asioihin ei houkuttele ketään 
tekemään ja osallistumaan.

Inspiroiva. Kun esittää asiat mahdollisimman 
inspiroivasti, on helpompi motivoida ihmisiä 
osallistumaan.

Lyhyt ja ytimekäs. Monikymmensivuista, yk-
sityiskohtiin menevää ohjeistusta ei kukaan 
jaksa lukea. Ohjeistuksen tarkoituksena on 
antaa hyvä yleiskäsitys aiheesta ja inspiroida 
tekemään, ei mennä tarkkoihin yksityiskoh-
tiin. 

Lisää infoa kotisivuilta, kaiken ei tarvitse olla 
mukana paketissa, vaan ohjeistus voi ohjata 
eteenpäin esimerkiksi kotisivuille. Tämä tu-
kee ohjeistukselle asetettua tavoitetta olla ly-
hyt ja ytimekäs kokonaisuus.

Looginen kokonaisuus. Asiat täytyy ilmaista 
loogisessa järjestyksessä ja selkeinä kokonai-
suuksina.

Helppokäyttöinen. Interaktiivisuuteen perus-
tuva malli voi olla joillekin liian monimutkai-
nen käyttää.

Visuaalisesti miellyttävä. Visuaalisuus hou-
kuttelee lukemaan ja inspiroi tekemään. Iloi-
set värit antavat toiminnasta positiivisen ja 
iloisen kuvan. Rento ja huoleton ote.

Siivouspäivän graafinen ilme, kuvakerronta 
ja värimaailma. Visuaalinen tunnistettavuus 
auttaa yhdistämään ohjeistuksen Siivouspäi-
vän konseptiin.

Benchmarkkaus oli hyvin tehokas tapa tutustua 
aiheeseen, ja sen tuella pystyin hahmottelemaan 
rautalankamallin Siivouspäivästä tehtävää oh-
jeistusta varten. Halusin tehdä ohjepaketin, jota 
on mahdollisimman helppo lukea sellaisenkin, 
joka ei ole kovin tottunut tietokoneen käyttäjä-
nä. Ohjeistuksen loppukäyttäjä ei välttämättä 
tule samanlaisista tietoteknisistä lähtökohdista 
kuin olemme Suomessa tottuneet. Koska ohjeis-
tusta on tarkoitus lähettää eteenpäin sähköisessä 
muodossa, olisi sille paras ja toimivin muoto olla 
pdf-muotoinen dokumentti. Halusin kuiten-
kin tuoda jonkinlaista interaktiivisuutta ohjeis-
tukseen, ja päätin toteuttaa interaktiivisuuden 
linkkeinä, joiden avulla voi hypätä ohjeistuksen 
sisällä sivulta toiselle, tai Siivouspäivän koti-
sivuille. Tällä ratkaisulla välttyisin siltä, että pa-
kettiin täytyisi tuoda suuri määrä tekstiä. Lisä-
tekstejä voi lukijan ohjata lukemaan kotisivuilta.  
Logojen ja muiden materiaalien esittelysivun 
voisin linkittää viemään suoraan Siivouspäivän 
kotisivulle, josta kyseinen materiaali löytyy. 

Visuaalisuutta ja Siivouspäivän brändiä sai-
sin ohjeisiin mukaan piirtämällä Siivouspäivän 
muotomaailmaan ja visuaaliseen ilmeeseen tu-
keutuvia kuvia ja käyttämällä Siivouspäivän 
logossakin käytössä olevaa värimaailmaa ja Sii-
vouspäivän graafiseen ohjeistukseen määriteltyä 
fonttia. 
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nisaatiota taakseen. Ohjeistuksessa täytyisi olla 
humoristinen ja iloinen ote. Kaikki negatiivinen 
olisi hyvä jättää pois tai yrittää ilmaista asiat 
mahdollisimman positiivisella tavalla. Esimer-
kiksi rautalankamalliin hahmottelemani ”Mikä 
voi mennä vikaan” -sivu oli Seppälän ja Blom-
bergin mielestä syytä jättää pois sen negatiivisen 
sävyn vuoksi. Käytännön esimerkkien kautta 
ohjeistuksessa voisi kertoa hyviä kokemuksia sii-
tä, kuinka asiat on Helsingissä järjestetty. Tär-
keitä avainsanoja ohjeistukselle oli: inspiroiva, 
iloinen, motivoiva, kevytrakenteinen, positiivi-
nen ja selkeä.

Siivouspäivästä ei ole olemassa kovin paljoa kir-
jallista dokumentaatiota, joten käytännössä Yh-
teismaan haastattelut ja yhteissuunnittelutapaa-
miset olivat paras, luotettavin ja toimivin keino 
saada ensikäden tietoa päivän järjestämisestä. 
Saadakseni lisää yksityiskohtaisempaa tietoa 
kontekstista ja tutustuakseni kunnolla Siivous-
päivän järjestämiseen liittyviin seikkoihin ja vai-
heisiin, pidimme suunnitteluprosessin alkuvai-
heessa aiheesta workshopin yhdessä Yhteismaan 
Pauliina Seppälän ja Jaakko Blombergin kanssa 
Yhteismaan toimistolla. Workshop-muotoinen 
työskentelytapa oli hyvä tapa saada Yhteismaal-
ta irti niin paljon faktoja ja ”hiljaista tietoa” kuin 
mahdollista aiheeseen liittyen. Workshopissa 
kävimme askel askeleelta, tekemäni rautalanka-
mallin tuella läpi päivän järjestämiseen liittyvät 
tärkeät seikat, jotka päivän järjestämisestä kiin-
nostuneiden ihmisten on hyvä ottaa huomioon. 
Workshopin tulosten perusteella pystyin kehit-
tämään ohjeistusta eteenpäin, rakentaen sitä 
rautalankamallin päälle niin, että rakenteesta 
saatiin looginen ja järkevä, kaikki tärkeät koko-
naisuudet huomioonottava.

Kun ohjeistuksen tavoitteet oli näin määritelty ja 
rakenne hahmoteltu, aloin työstämään sisältöä 
tarkemmin. Tämä oli työn osista haastavin, sillä 
siihen liittyi paljon sisällön ja lauseiden hiomis-
ta, jotta ohjeista saataisiin yhtaikaa selkeät ja 
mahdollisimman yksinkertaiset, mutta kuitenkin 
innostavat. Oli haastavaa saada teksteistä mai-
nosmaisen myyvät mutta samaan aikaan maan-

3.5. Siivouspäivän ohjeistuksen 
suunnitteluprosessi

3.5.1 Prosessi

Tehtävänäni oli suunnitella Siivouspäivän jär-
jestämisen tueksi tarkoitettu ohjepaketti koko-
naisuudessaan; ohjeistuksen sisältö, tekstit sekä 
graafinen ilme. Ohjeistuksen suunnitteluprosessi 
koostui karkeasti viidestä vaiheesta. Nämä oli-
vat: 1. tavoitteiden ja kohderyhmän määrittely 
2. rautalankakehyksen luominen 3. sisällön tuot-
taminen  4. graafinen suunnittelu ja 5. ulkonäön 
ja sisällön viimeistely. Lähes jokaisessa vaiheessa 
työskentelin yhdessä Yhteismaan kanssa, ja siten 
voikin sanoa että ohjepaketti syntyi yhteissuun-
nittelun tuloksena.

Ohjepaketin suunnittelu alkoi hahmottelemalla 
benchmarkkaukseen pohjautuvien löytöjen, sen 
hetkisten päivän järjestämiseen liittyvien tie-
tojeni, sekä Siivouspäivän kotisivuilta löytyvän 
tiedon perusteella ohjepaketin sisällöstä rauta-
lankamalli. Hahmottelemani malli sisälsi osiot 
muun muassa päivän markkinoinnista, ihmisten 
aktivoinnista ja muista käytännön asioista.  

Rautalankamalli ja siihen liittyvä erilaisten 
osa-alueiden ymmärrys toimi tukena myös tä-
män opinnäytteen luvussa kaksi esitellylle yh-
teisöllisen kaupunkikulttuurin analyysille. Rau-
talankamallin avulla pystyin hahmottamaan eri 
osa-alueita, jotka toimivat tukena purkaessani 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin ilmiötä pie-
nempiin osiin.

Prosessin alkuvaiheessa Yhteismaan kanssa 
aiheesta keskustellessa ohjeistuksen tavoitteet 
kirkastuivat. Tärkeimmäksi esille tulleeksi ta-
voitteeksi nousi, että ohjeistuksesta täytyy tehdä 
mahdollisimman positiivisen tuntuinen ja ke-
vyt niin että siitä jää tunne, kuinka hauskaa ja 
helppoa päivän järjestäminen on, eikä vaadi ke-
neltäkään suuria panostuksia tai painavaa orga-
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läheiset ja inspiroivat.  

Opinnäyteprosessin aikana tapasin Yhteismaan 
Blombergia ja Seppälää tasaisin väliajoin, j kä-
vimme yhdessä läpi ohjeistusta, sen termistöä, 
ilmaisutapoja ja ulkonäköä.  Valmistelin tapaa-
misiin materiaalin, joka oli yleensä tuloste ohje-
paketista sen senhetkisessä tilassa. Tulosteeseen 
oli helppo ja nopea tehdä muistiinpanoja post it 
-lapuille ja myöhemmin päivittää ne taitto-ohjel-
ma Adobe InDesignissa. Työskentelytapa oli toi-
miva ja sain nopeasti ja tehokkaasti kirjattua ylös 
kaikki tapaamisissa esille tulleet asiat. Tapaamis-
ten jälkeen päivitin ja muokkasin ohjeistusta saa-
mieni kommenttien perusteella eteenpäin. 

Lyhyiden, mainosmaisten tekstien vuoksi täytyi 
käytettävän termistön suhteen täytyi olla eri-
tyisen tarkka, ettei ohjeista tulisi liian vakavan 
ja vaikean tuntuisia. Pohdimme Blombergin ja 
Seppälän kanssa paljon esimerkiksi ”Licences 
and laws” -osuutta ja päätimme vaihtaa sen ni-
meksi ”Taking others into consideration”, jotta 
kokonaismielikuvasta tulisi mahdollisimman po-
sitiivinen, mutta sanoma säilyisi samana. Samoin 
virallisen kuuloinen ”Marketing” -sana vaihdet-
tiin maanläheisemmäksi otsikoksi ”Spread the 
word”. Ohjeistukseen lisättiin info-ikkunoita, 
joissa kerrotaan Yhteismaan roolista, tai koke-
muksen kautta, kuinka päivän järjestämiseen 
liittyvät seikat ovat Helsingissä sujuneet. Näin 
ohjeistukseen saatiin mukaan kerronnallisuutta. 
 

Kuva 37. Opinnäytteen produktiivisen osan prosessi 
ja aikataulu
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3.5.2. Graafinen ilme

Kun ohjeistuksen sisällön runko ja sivujärjestys 
oli kunnossa, pystyin panostamaan ohjeistuksen 
graafiseen ulkonäköön. Yhteismaalla on Sii-
vouspäivälle määritelty väripaletti, ja logossa on 
hyvin vahvoja visuaalisia elementtejä. Halusin 
käyttää näitä visuaalisessa kerronnassa, jotta oh-
jeistuksesta tulisi Siivouspäivän brändin mukai-
nen. Käytin ohjeistuksessa Siivouspäivän logon 
värejä ja poimin kuvitukseksi logosta erilaisia 
elementtejä, kuten erivärisiä nappeja. Lisäksi 
piirsin sarjakuvan Siivouspäivään osallistumi-
sesta, jossa piirretyn hahmon avulla kuvataan 
yksinkertaistetusti päivän eri vaiheet ja aktivi-
teetit yksinkertaisimmalla osallistumisen tasolla. 
Ensimmäiset piirtämäni hahmot eivät Seppälän 
mielestä kuitenkaan olleet tarpeeksi Siivouspäi-
vän graafisen ilmeen ja logon mukaisia ja niiden 
kanssa painiskelin melko paljon. 

Siivouspäivän logon on suunnitellut vuonna 
2012 ensimmäisen Siivouspäivän järjestämisen 
yhteydessä kuvittaja ja kuvataiteilija Ossi Pirko-
nen. Pirkosella on hyvin omaleimainen käden-
jälki ja olinkin aika skeptinen sen suhteen, onko 
tarkoituksenmukaista edes yrittää tehdä piirrok-
siset samalla tyylillä. Ensimmäisissä luonnoksis-
sani en edes yrittänyt hakea Pirkosen kuvakieltä 
vaan hain tarkoituksellisesti hahmoissa täysin 
erilaista kuvamaailmaa. Käytin olemassa olevia 
elementtejä logosta, kuten kahvikuppeja ja lau-
tasia, mutta hahmot piirsin itse Adobe Illustrato-
rilla yksinkertaisina viivapiirroksina.  Seppälän 
mielestä oli kuitenkin tärkeää, että ohjeistuksen 
kuvakieli pysyy samanlaisena kuin Siivouspäi-
vän logo, ja niinpä aloin kehittämään hahmo-
ja eteenpäin vastaamaan paremmin toivottua 
graafisuutta. Lopullisista hahmoista tuli alku-
peräisiä hahmoja persoonallisemmat, kun ne 
saivat päälleen vaatteet ja kasvonpiirteet, mutta 
pysyivät edelleen kaksiulotteisia, kuten muu Sii-
vouspäivän kuvamaailma. Viimeistellyt hahmot 
ja jatkavat mielestäni hyvin logon maailmaa, ol-
len kuitenkin oma kokonaisuutensa.

Kuva 39. Ensimmäiset viivapiirroshahmot

Kuva 40. Siivouspäivän ilmeen ja kuvamaailman 
mukaiseksi päivitetyt piirroshahmotKuva 38. Ossi Pirkosen piirtämä Siivouspäivän logo
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Graafisen asettelun ja kokonaisilmeen viimeis-
telyyn konsultoin graafista suunnittelijaa Neea 
Laaksoa. Häneltä sain hyviä ohjeita ja vinkkejä 
muun muassa dokumentin taustagridin luomi-
seen ja eri teksti- ja kuvaelementtien asetteluun 
taustagridiä tukena käyttäen. Laakso kehotti 
myös tutkimaan erilaisten fonttikokojen ja pak-
suuksien suhdetta toisiinsa, ja sitä kautta teke-
mään ohjeistuksen lukijalle typografisia täkyjä. 
Laaksolta sain hyviä vinkkejä siihen, kuinka 
tuoda yksinkertaisilla ratkaisuilla Siivouspäi-
vän graafista ilmettä ja logon muotomaailmaa 
enemmän mukaan ohjeistuksen ulkonäköko-
konaisuuteen. Esimerkiksi aluksi pyöreät arkin 
kehykset Laakso ehdotti vaihtamaan epäsym-
metrisempään, enemmän Siivouspäivän logon 
maailmaa muistuttavaan. Graafisen suunnitteli-
jan konsultointi tässä vaiheessa työtä oli todella 
hedelmällistä ja auttoi ohjeistuksen ulkonäölli-
sessä viimeistelyssä huomattavasti.

3.5.3. Ohjeistuksen viimeistely

Ohjeistuksen suunnitteluprosessi alkoi keväällä 
2014 ja viimeistelin ohjeistuksen kesän ja alku-
syksyn 2014 aikana, jolloin kävimme ohjeistuk-
sen vielä kertaalleen läpi Yhteismaan Blomber-
gin ja Seppälän kanssa. Blombergia ja Seppälää 
arvelutti edelleen laki- ja lupa-asioita käsittele-
vän sivun ilmaisutavat, joiden kanssa olisi oltava 
tarkka, jotta ne eivät pelottaisi potentiaalisia jär-
jestäjiä pois. Ulkonäölliset ratkaisut puolestaan 
saivat hyvää palautetta, etenkin vinoon kalliste-
tut arkin kehykset miellyttivät. 

Viimeistelin ohjeistuksen Blombergin ja Sep-
pälän kanssa esille tulleiden muutostoiveiden 
mukaiseksi. Latasin sekä Adobe InDesignilla 
tehdyn taittotiedoston, että pdf:ksi tulostetun 
version Yhteismaan käyttämään Google Drive 
-tiedostonjakokansioon. Sieltä Yhteismaa voi 
poimia tarvitsemansa tiedostot ja tehdä tarvit-
taessa muokkauksia InDesign tiedostoon. 

Kuvat 41 ja 42. Siivosupäivän ohjeistuksen ohjeistuksen tekoprosessi.
Pauliina Seppälä ja Jaakko Blomberg Yhteismaan toimistolla.
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3.6. Cleaning day how to? – 
Siivouspäivän ohjeistus

3.6.1. Siivouspäivän ohjeistuksen sisältö

Lopullinen Siivouspäivän järjestämistä ja ulko-
maille levittämistä varten tehty ohjeistus antaa 
kattavan kuvan siitä, mikä on Siivouspäivä, mi-
ten päivään voi osallistua, miten se järjestetään 
ja millaisia asioita kannattaa ottaa huomioon, 
jos haluaa tehdä tapahtumasta suuremman 
skaalan kirpputoripäivän. Kokonaisuus sisältää 
seuraavat osa-alueet:

Ohjeistuksen kansi (kuva 43)

Ohjeistuksen sisällön esittely

Siivouspäivän esittely; kuinka päivä 
sai alkunsa ja mistä on kysymys (kuva 44)

Kuvia Helsingin Siivouspäivistä (kuva 45)

Sarjakuvamainen esitys siitä, kuinka Sii-
vouspäivään osallistutaan myyjänä (kuva 46)

Introsivu Siivouspäivän aktiivisemmalle 
järjestämiselle

Ihmisten aktivointi, mikä motivoi ja 
kuinka aktivoida
 

Kuva 43 Kuva 44

Kuva 45 Kuva 46
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*Ohjeistus on nähtävissä kokonaisuudessaan 
opinnäytteen liitteenä 3.

Markkinointi ja sanan levittäminen 
(kuva 47)

Muiden ihmisten huomioon ottaminen 
eli luvat ja viranomaisneuvottelut

Rahoitusmahdollisuudet, yhteistyökumppa-
nit ja niiden hankkiminen (kuva 48)

Erilaisten päivään liittyvien materiaalien 
esittely (kuva 49)

Siivouspäivän arvot

Yhteismaan yhteystiedot
ja ohjeistuksen krediitit (kuva 50)

Kuva 50Kuva 49

Kuva 48Kuva 47
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liittymään päivään ja levittää päivän sanaa. So-
siaalinen media tulee mukaan ohjeistuksessa 
osana ihmisten aktivointia, sekä Siivouspäivän 
sanoman levittämistä.

Tila: 
Siivouspäivän ideana on ottaa kaupunkitilat hal-
tuun uudella tavalla, niitä kunnioittaen. Tilojen 
käyttö on ohjeistuksessa käsitelty otsikon ”taking 
others into consideration” alla.

Materiaalit: 
Siivouspäivään liittyen on saatavilla paljon eri-
laista materiaalia aina logoista lehdistötiedo-
tepohjiin. Myös erilaiset Yhteismaan luomat 
sosiaalisen median statuspäivitykset voi lukea 
”markkinointimateriaaliksi”. Materiaaleille on 
ohjeistuksessa oma sivunsa.

Lait ja byrokratia: 
Yhteismaa ei halunnuy käyttää ohejistuksessa 
virallisia ja sävyltään ehkä negatiivisia termejä 
”laki ja byrokratia”, vaan aihetta käsitellään ke-
vyemmin otsikon ”taking others into considera-
tion” alla.

Liiketoiminta: 
Siivouspäivän järjestämiseen on mahdollista et-
siä yhteistyökumppaneita jotka auttavat kulujen 
jakamisessa. Liiketoimintamallin kehittäminen 
on Yhteismaallakin työn alla, mutta se on alue, 
joka ei tähän ohjeistukseen suoranaisesti kuulu-
nut. Ohjeistuksessa yhteistyökumppanikuvioissa 
kehotetaan olemaan yhteydessä Yhteismaahan.

Skaalautuvuus 
on tärkein syy miksi ohjeistus tehtiin. Siivouspäi-
vä on helposti monistettavissa ja skaalattavissa 
erilaisiin ympäristöihin, ja se pyritään ennen 
kaikkea ohjeistuskokonaisuudessa tuomaan esil-
le. 

3.6.2. Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
elementit Siivouspäivän ohjeistuksessa 

Ohjeistuksesta on tunnistettavissa kaikki luvun 
kaksi case-esimerkkitutkimuksen kautta esitel-
lyt yhteisölliselle kaupunkikulttuurille tyypilliset 
elementit ja toiminnan osa-alueet. Ohjeistuksen 
tekoprosessi toimikin taustatutkimuksena ja ai-
heeseen perehdyttävänä konstruktiivisena muo-
toiluprosessina luvulle kaksi. Tämän yhteyden 
tunnistaminen on opinnäytteen kokonaisuuden 
ja prosessin kannalta tärkeää. Seuraavaksi poh-
ditaan eri elementtien osuutta Siivouspäivän 
järjestämisen ohjeistuksessa. 

Tapahtuman synty: 
Siivouspäivän syntytarina, kuinka se lähti käy-
tännössä yhdestä statuspäivityksestä ja siihen 
liittyneestä keskustelusta, on mielenkiintoinen ja 
inspiroiva. Tarina on osana Siivouspäivän esit-
telysivua jossa kerrotaan lyhyesti koko päivän 
idea.

Osallistumisen hyödyt ja ihmisten aktivointi:
Siivouspäivään osallistumiseen on monia syitä. 
Näitä ovat siitä saatavat erilaiset palkkiot, mutta 
ennen kaikkea osallistuminen on hauskaa. Ih-
misten aktivoinnille ja motivoinnille on ohjeis-
tuksessa oma sivunsa.

Organisaation rakenne: 
Siivouspäivän takana toimii Yhteismaa ry, jolla 
on vastuu ja rooli tietyissä asioissa, mutta ihmi-
set tekevät päivän osallistumalla siihen. Ohjeis-
tuksessa kerrotaan Yhteismaan roolista päivän 
luojana ja Helsingissä toimintaan vaikuttavana 
taustaorganisaationa. Ohjeistuksen lopussa on 
Yhteismaan yhteystiedot ja kehotetaan otta-
maan yhteyttä kysymyksissä ja muissa mieltä 
askarruttavissa asioissa. 

Sosiaalinen media: 
Sosiaalinen media on Siivouspäivälle tärkeä 
viestinnän, markkinoinnin ja ihmisten aktivoin-
nin kanava. Rummuttamalla Siivouspäivää sosi-
aalisessa mediassa, voi aktivoida ihmisiä mukaan 
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3.6.3. Ohjeistuksen 
käyttöönaktivointi ja kehitysmahdollisuuksia

Siivouspäivän järjestämisestä tehty ohjeistus on 
yksi esimerkkitoteutus siitä, kuinka muotoilija 
voi osallistua yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
tekemiseen ja tukemiseen. Opinnäytteen puit-
teissa tehty ohjeistus on tarkoitukseensa vii-
meistelty kokonaisuus, mutta opinnäyteprojek-
tin päättymisen ei tarvitse merkitä ohjepaketin 
kehittämisen loppumista. Ohjepakettia voi tar-
vittaessa edelleen muokata, ja sen eteen tehtyä 
työtä voi hyödyntää muissa yhteyksissä. Seuraa-
vaksi pohdin, kuinka ohjeistusta voi hyödyntää 
sen alkuperäisen tarkoituksen lisäksi. 

Sosiaalinen media ja internet astuu mukaan 
kuvaan ohjeistuksen viimeistelyn jälkeen siinä 
vaiheessa, kun on aika tehdä ohjeistuksesta jul-
kinen, jakaa sitä eteenpäin ja aktivoida se käyt-
töön. Ohjepaketti on opinnäytetyön puitteissa 
luovutettu Yhteismaa ry:lle ja he saavat jakaa ja 
muokata sitä tarvittaessa parhaaksi näkemällään 
tavalla. 

Yhteismaan on tarkoitus jakaa ohjeistusta säh-
köisessä muodossa heihin yhteyttä ottaville ta-
hoille, jotka ovat kiinnostuneita Siivouspäiväs-
tä, ja mahdollisesti sen järjestämisestä omassa 
maassaan, kaupungissa tai naapurustossaan. 
Oheistus on pdf-muotoinen interaktiivinen tie-
dosto, jota on helppo lähettää esimerkiksi säh-
köpostin välityksellä. Ohjeistus on tarkoitus si-
sällyttää mukaan myös Siivouspäivän uudelle, 
englanninkieliselle kotisivustolle kun se valmis-
tuu vuoden 2014-2015 aikana.

Ohjepakettia varten olen laatinut InDesign tait-
topohjan, johon on määritelty erilaiset master-si-
vut ja värimallit. Siivouspäivän logosta poimitut 
värit noudattavat Siivouspäivän graafista ilmettä 
ja ohjeistuksessa käytetty fontti on Siivouspäivän 
visuaalisen ilmeen mukainen. Valmista taitto-
pohjaa käyttämällä, on Yhteismaan helppo luo-
da ohjeistukseen lisää sisältöä, tai käyttää pohjaa 
muiden tarvitsemiensa dokumenttien luomi-

seen, joihin halutaan samanlainen Siivouspäi-
vän ilme. Tämä toki vaatii InDesignin käyttötai-
toa ja käyttölisenssin, mikä saattaa asettaa rajoja 
käytölle. 

Ohjeistus on laadittu kokonaisuutena, joka pitää 
sisällään pääpiirteissään Siivouspäivän järjestä-
miseen liittyvät seikat. Ohjeistus ei kuitenkaan 
tällaisenaan pureudu kovin syvälle aihealueisiin. 
Ohjeistuksen taittopohjaa ja olemassa olevaa 
sisältörunkoa voisi siten käyttää alustana myös 
yksityiskohtaisemman ohjeistuksen laatimista 
varten. Jos halutaan esimerkiksi kertoa seikkape-
räisemmin erilaisista markkinointiponnistuksista 
tai keinoista käyttää sosiaalista mediaa ihmisten 
aktivoinnissa, voi ohjeistukseen lisätä kyseistä 
materiaalia.

Ohjeistuksen aktivoimiseksi on kotisivujulkaisun 
ja sähköpostilla lähettämisen ohella tehtävissä 
monenlaisia toimenpiteitä. Valmiista ohjeistuk-
sesta voi poimia osakokonaisuuksia sivu ker-
rallaan, ja julkaista irrotettuja kokonaisuuksia 
esimerkiksi Siivouspäivän englanninkielisellä 
Facebook sivulla. Näin saadaan ohjeistuksen 
avulla aiheeseen liittyvää lisäsisältöä Facebook 
seinälle ja aktivoitua seinää sekä yhteisön kes-
kusteluja Siivouspäivän tapahtumien ulkopuo-
lella. Oheistuksesta irrotettuja kokonaisuuksia 
voi käyttää keskustelunavaajana ja kysellä Face-
bookissa hyviä vinkkejä esimerkiksi ohjeistuksen 
sisällön muokkaamiseen tai yhteisön omia koke-
muksia ohjeistuksen käsittelemistä aiheista. 

Samaan tapaan ohjeistusta voi käyttää pohjana 
esimerkiksi sosiaalisen median mikroblogisovel-
luksien, kuten Tublr. -tilillä. Mikroblogiin voi 
luoda ohjeistuksen eri kokonaisuuksista blo-
gipostaukset, joissa ohjeistuksessa esiteltyihin 
aiheisiin voidaan perehtyä syvemmin ja yksi-
tyiskohtaisemmin ja saada siten enemmän yksi-
tyiskohtaista sisältöä. Ohjeistus voi siis toimia eri 
osa-alueiden esittelynä, jota sitten postauksessa 
syvennetään seikkaperäisemmin ja yksityiskoh-
taisemmin.
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Näistä näkökulmista tarkasteltuna, opinnäytteen 
puitteissa tehty ohjeistus on vasta projektin alku.
Oheistukseen tehtyä työtä voi hyödyntää monin 
eri keinoin Siivouspäivän markkinoinnissa ja 
tunnettuuden kasvattamisessa.

Ohjeistusta varten piirtämiäni kaksiulotteisia 
hahmoja voi soveltaa erilaisissa lisämateriaaleis-
sa. Niille voi kehittää lisää erilaisia aktiviteetteja 
ja niiden avulla voi kuvailla muitakin Siivous-
päivään liittyviä aktiviteetteja, kuten esimerkiksi 
kierrätyspisteiden toimintaa. Hahmoja voi käyt-
tää laajalti hyväksi erilaisissa markkinointimate-
riaaleissa ja luoda hahmoista Siivouspäivän mas-
kotteja, jotka kohtaavat erilaisia Siivouspäivän 
seikkailuja ja haasteita. Hahmojen avulla voi-
daan kertoa tarkemmin esimerkiksi Yhteismaan 
roolista Siivouspäivän organisoijana. Tällöin 
vältytään siltä, että Siivouspäivä identifioituu lii-
kaa esimerkiksi Seppälään tai Blombergiin, jol-
loin sen omistajuus on helpompi ottaa haltuun 
muissa maissa ja ympäristöissä.

Kuva 51. Esimerkki siitä kuinka ohjeistusta varten 
piirretyillä hahmoilla voi kuvata erilaisia aktiviteetteja
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3.6.4. Kokemukset prosessista

Siivouspäivän järjestämistä, ja ulkomaille levit-
tämistä käsittelevän ohjeistuksen tekoprosessin 
aikana tutustuin Yhteismaa ry:n toimintaan ja 
rooliin Siivouspäivän luojana ja taustavoimana. 
Perehdyin aiheeseen suunnitteluprosessin kaut-
ta, muun muassa yhteissuunnittelutapaamisissa. 
Tekemällä ohjeistuksen pääsin mukaan kaupun-
kikulttuuritapahtuman järjestämiseen ja yhtei-
sölliseen toimintaan käytännön kautta. Tutus-
tumalla Siivouspäivään, ja analysoimalla siihen 
liittyviä eri toimintoja ja osa-alueita, prosessi toi-
mi samanaikaisesti taustatutkimuksena luvussa 
kaksi esitetylle yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
syvällisemmälle analyysille.

Ohjepaketin tekemisen kautta opin ymmärtä-
mään Yhteismaan roolin Siivouspäivän järjes-
tämisessä ja mitä kaikkia asioita Yhteismaan 
täytyy ottaa huomioon, organisoida ja järjes-
tää päivän onnistumiseksi. Oivalsin myös, että 
kaikki mitä Yhteismaa tekee, on heiltä täysin 
vapaaehtoista ja he tekevät sitä omasta motivoi-
tuneisuudestaan ja innostuksestaan aiheeseen. 
Yhteismaa uskoo omaan tekemiseensä ja luottaa 
siihen, että myös muualta löytyy ihmisiä jotka 
voivat innostua samasta aiheesta.

Tekemällä ohjeistuksen yhdessä Yhteismaan 
kanssa, pääsin hetkeksi osaksi heidän yhteisöään, 
tarkkailemaan toimintaa sisältä päin. Tekemällä 
ohjeistuksen sain konkreettista käytännön koke-
musta siitä, mitä muotoilija voi esimerkiksi kau-
punkikulttuuritapahtuman puitteissa tehdä. Mi-
nun täytyi muotoilijana löytää oikeat keinot ja 
työkalut saadakseni Yhteismaan toimijoista irti 
Siivouspäivän järjestämiseen liittyvät keskeiset 
seikat niin, että ohjeistuksen sisällöstä tuli kaikki 
ennalta asetetut vaatimukset täyttävä, kattava ja 
todenmukainen. Tässä yhteissuunnittelutapaa-
miset osoittautuivat toimivaksi työskentelytavak-
si. Muotoilijana valmistelin tapaamisten mate-
riaalit ja opin, kuinka tärkeää on valmistautua 
tapaamisiin toimivilla tukimateriaaleilla, jotta 
tapaamisista saadaan tehokkaat ja tuottoisat. 
Mahdollisimman hyvän lopputuloksen takaami-

seksi minun täytyi osata kuunnella Yhteismaan 
toiveita ohjeistuksen suhteen, osata kysyä oikeat 
kysymykset ja luottaa siihen että he ovat aiheen 
asiantuntijoita ja eksperttejä. Muotoilijana mi-
nun täytyi osata muokata Yhteismaan tieto ja 
Siivouspäivään liittyvä arvot ohjepaketissa vi-
suaaliseen ja sanalliseen, ymmärrettävään ja 
tavoitteet täyttävään muotoon, ja siten konkre-
tisoida Yhteismaan kokemuksen ja tekemisen 
kautta  oppima Siivouspäivän järjestämiseen 
liityyvä tieto niin, että myös muut voivat oppia 
siitä.

Prosessin aikana koin haasteelliseksi Yhteismaan 
kiireet. Varsinkin molempien opinnäyteprojek-
tin ajalle sijoittuneiden Siivouspäivien (22.5. ja 
30.8.) alla Yhteismaalaisten kiireet kasaantuivat,  
joten pyrin välttämään ohjeistuksen työstöön 
liittyviä tapaamisia. Lisäksi kesälomien takia 
prosessissa oli pitkä tauko. Toisaalta, lomien jäl-
keen ohjepakettia katsoi uusin silmin ja uudesta 
perspektiivistä.

Samanaikaisesti ohjepakettiprosessin aikana 
pyöri Siivouspäivän kotisivujen päivitysprojekti, 
mikä aiheutti omia haasteitaan ohjeistukselle. 
Ohjepaketti-pdf:n interaktiivisuus vie lukijan 
klikkauksella esimerkiksi Siivouspäivän materi-
aalipankkiin ja karttaan. Kotisivujen uusimisen 
myötä sivujen URL tulee todennäköisesti muut-
tumaan, jolloin pdf:n upotettu interaktiivinen 
linkki vanhenee. Tällaisten seikkojen vuoksi 
ohjepaketin täytyy olla elävä kokonaisuus, jota 
päivitetään tarpeen mukaan muiden siihen lin-
kittyvien materiaalien rinnalla.

Ohjepaketin tekoprosessi herätti myös kysy-
myksiä. Olen muotoilijana tehnyt sen yhteis-
työssä Yhteismaan kanssa, saanut graafiseen 
ulkonäköön konsultointia Neea Laaksolta ja 
käyttänyt siinä Ossi Pirkosen tekemää grafiik-
kaa ja Jaakko Blombergin, sekä Yhteismaan 
harjoittelijoiden ottamia kuvia. Ohjepaketti on 
siten summa monen tekijän luovasta panokses-
ta. Kenen nimiin ohjepaketti siis todella kuuluu? 
Olen muotoilijana yhdistänyt olemassa olevaa 
informaatiota yhteen pakettiin, ja siten tulos 
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on myös minun tekemäni muotoilutyö. Mutta 
voinko kuitenkaan ottaa työtä omiin nimiini? 
Tämä on varmasti ongelma, joka tulee usein 
esiin töissä, jotka on tehty vapaaehtoisesti, mo-
nen ihmisen panoksen summana, ja jotka on tar-
koitettu jaettavaksi vapaasti ihmisten luettavaksi 
ja käytettäväksi. Ohjepaketin suhteen ratkaisin 
tekijäoikeuksia koskevan ongelman lisäämällä 
ohjepaketin viimeiselle sivulle krediitit kaikille 
ohjepaketin sisältöön osallistuneille tahoille (ks. 
liite 2). Antamalla työstä krediitti kaikille joille 
se kuuluu, hyötyvät tekijät vapaaehtoisesti teh-
dystä työstä muutoin kuin rahallisesti. Näkyvyys, 
jota työlleen saa, saattaa joskus olla rahaakin ar-
vokkaampaa ja poikia myöhemmin paljon uusia 
mahdollisuuksia.  
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4.
LOPPUPÄÄTELMÄT

Opinnäytteen neljännessä luvussa tarkastellaan työn tulok-
sia. Luvussa tarkastellaan omaa työskentelyä ja millaisia   
muotoilijan taitoja opinnäyteprosessin aikana on käytetty. 
Opinnäytteen alussa esiteltyihin tutkimuskysymyksiin 
vastataan tutkimuksen ja produktiivisen tekemisen kautta 
esille tulleisiin tuloksiin perustuen, ja niistä vedetään 
johtopäätökset. Lisäksi pohditaan mahdollisia ideoita jatko-
tutkimuksiin.
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sen laadintaa varten tehtiin taustatutkimusta ja 
ohjeistukselle asetettiin tavoitteet benchmark-
kauksen ja Yhteismaan toimintaan tutustumisen 
kautta. Prosessin aikana järjestettiin usea yh-
teissuunnittelutapaaminen Yhteismaan kanssa, 
ja konsultoitiin graafiseen ulkonäköön liittyen 
graafista suunnittelijaa. Lopputuloksena on 13 
-sivuinen ohjeistus, joka tuo yhteen Siivouspäi-
vän järjestämiseen liittyvät keskeiset osa-alueet 
ja kiteyttää Yhteismaan Siivouspäivään liittyvän 
tiedon ja kokemuksen. Produktiivisen työn lo-
puksi pohdittiin ohjeistuksen aktivointitoimenpi-
teitä ja mahdollista edelleen kehitystä, eli kuinka 
olemassa olevaa ohjeistusta varten tehtyä mate-
riaalia voisi edelleen hyödyntää. 

Vastaukset tutkimuskysymyksiin

Seuraavaksi tarkastellaan opinnäytteen alussa 
esitettyjä tutkimuskysymyksiä, ja niihin opinnäy-
teprosessin aikana löydettyjä vastauksia. 

Ensimmäiseen kysymykseen, millaisia yh-
distäviä ja tyypillisiä elementtejä ja toi-
minnalle keskeisiä osa-alueita voidaan 
tunnistaa uudesta, yhteisöllisestä kau-
punkikulttuurista ja miten ne ilmenevät 
erilaisissa yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin ilmiöissä ja toiminnassa, vastataan 
opinnäytteen luvun kaksi case-esimerkkien tut-
kimuksen kautta.

Taustatutkimuksen pohjalta ja case-esimerkkei-
hin tutustumalla, on yhteisöllisen kaupunkikult-
tuurin eri muodoista löydettävissä kaikille ca-
se-esimerkeille yhteisiä elementtejä ja toiminnan 
osa-alueita. Löydettyihin elementteihin pereh-
dytään syvemmin eri case-esimerkkeihin peila-
ten. Löydetyt elementit ovat:

Opinnäyteprosessi

Tämän opinnäytteen tarkoituksena oli tutkia 
Siivouspäivän kaltaisia yhteisöllisen kaupun-
kikulttuurin ilmiöitä ja tarkastella kuuden ca-
se-esimerkin kautta, millaiset elementit ovat 
niille yhteisiä ja millaisia osa-alueita toiminnas-
ta on tunnistettavissa. Lisäksi työssä pohdittiin, 
millainen muotoilijan rooli voi olla yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin kentällä ja kuinka muotoi-
lun keinoin voidaan tukea yhteisöllisen kaupun-
kikulttuurin eri osa-alueita,  toimintaa ja kehit-
tämistä. 

Yhteisöllisen kaupunkikulttuuriin tututstuttiin 
tarkemmin kuuden case-esimerkin kautta ja 
aiheeseen perehdyttiin taustatutkimusta kirjal-
lisuuskatsauksen, haastattelujen ja oman osallis-
tumisen kautta. Ilmiötä analysoitiin perustuen 
produktiivisena työnä tehdyn Siivouspäivän 
ohjeistuksen tekemisen kautta löydettyihin toi-
minnan eri osa-alueisiin ja vertailemalla löy-
dettyjä elementtejä, case-esimerkkejä sekä nii-
den toimintatapoja ja toimintamalleja toisiinsa. 
Eri case-esimerkeistä pystyttiin tunnistamaan 
useimmat määritellyt elementit, mutta koska 
yhteisöllinen kaupunkikulttuuri on luonteeltaan 
hyvin monimuotoista, myös elementit ilmenivät 
aina käsitellylle case-esimerkille ja sen tarpeisiin 
sovellettuna. Tutkimukselle tärkeä havainto kui-
tenkin oli, että määritellyt elementit onnistuttiin 
case-esimerkeistä löytämään. Elementtien eri-
laisia esiintymistapoja tutkimalla voitiin todeta, 
kuinka monimuotoista yhteisöllinen kaupunki-
kulttuuri onkaan.

Opinnäytteen produktiivisena työnä tehtiin vi-
suaalinen ohjeistus Siivouspäivän järjestämises-
tä. Ohjeistuksessa kiteytetään Siivouspäivän ydi-
najatus ja toimintamalli, ja sen tuella tapahtuma 
on helposti järjestettävissä uusissa ympäristöissä, 
päivän arvoja kunnioitten, mutta uuteen ym-
päristöön adaptoituna. Ohjeistusta on Siivous-
päivän konseptin takana olevan Yhteismaa ry:n 
tarkoitus jakaa sähköpostitse ja nettisivuillaan 
heihin yhteyttä ottaville päivän järjestämisestä 
kiinnostuneille tahoille. Siivouspäivän ohjeistuk-
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Myös muotoilijat voivat eri osa-alueita tarkaste-
lemalla löytää mahdollisuuksia toimia yhteisölli-
sen kaupunkikulttuurin puitteissa ja myös oppia 
siitä. 

Tästä päästään opinnäytteen toiseen kysymyk-
seen, Millaisia mahdollisuuksia muotoili-
jalla on toimia ja vaikuttaa yhteisöllisen 
kaupunkikulttuurin kontekstissa, johon 
vastataan luvuissa kaksi  ja kolme tutkimukseen, 
omakohtaiseen tekemiseen ja osallistumiseen, 
sekä kirjallisuuskatsaukseen perustuen. 

Monien aiheesta kirjoittaneiden mukaan muo-
toilun kenttä on jatkuvassa muutoksessa ja 
muotoilijan työnkuvan on muututtava yhteis-
kunnan mukana. Uudenlaisia toiminnan mah-
dollisuuksia muotoilulle voi löytyä esimerkiksi 
julkisen sektorin, asuinalueiden elävöittämisen 
tai yhteiskunnallisten innovaatioiden kentältä. 
Muotoilijat voivat löytää uudenlaisia muotoilun 
mahdollisuuksia ja tarpeita tarkkailemalla ja 
tutkimalla ympärillä tapahtuvaa ruohonjuurita-
son toimintaa. Nämä voivat olla esimerkiksi uu-
siin tarpeisiin vastaavia palveluita tai tuotteita. 
Muotoilun keinoin voidaan auttaa kaupunkilai-
sia osallistumaan entistä enemmän kaupunkien 
kehitykseen ja tulevaisuuden visiointiin, suun-
nittelemalla erilaisia toiminnan ja yhteistyön ja 
kommunikaation mahdollistavia alustoja, joilla 
tuetaan esimerkiksi kaupunkilaisten ja julkisen 
sektorin yhteistyötä. Muotoilija voi toimia eri-
laisten innovaatioiden inspiroijana, tuottamal-
la materiaalia, joka herättää kaupunkilaisten 
mielenkiinnon ja mielikuvituksen ja siten saada 
asioita tapahtumaan.

Yhteisöllisen kaupunkikulttuurin piirissä muo-
toilija voi olla osa aktiivista ydinryhmää, ja 
esimerkiksi tuottaa visuaalista materiaalia, tai 
fasilitoida yhteisön suunnittelu- ja yhteiskehit-
tämistyöpajoja tuomalla niihin mukaan erilaisia 
palvelumuotoilun työkaluja.  Muotoilun keinoin 
voidaan visualisoida ja dokumentoida hyviksi 
todetut prosessit ja tavat tehdä, niin että muut 
yhteisöt voivat oppia niistä. Muotoilun keinoin 
saadaan näin tuettua prosesseja, mutta myös 

Tutkimuksen kautta yllä mainitut elementit oli-
vat tunnistettavissa jollain tapaa lähes kaikista 
case-esimerkeistä, ja siten voidaan sanoa että ne 
ovat yhteisölliselle kaupunkikulttuurille keskei-
siä toiminnan määritteleviä elementtejä. Kaikki 
elementit ovat tunnistettavissa myös produktiivi-
sen työnä tehdystä Siivouspäivän ohjeistuksesta. 
Ohjeistuksen tekoprosessi toimi taustatutkimuk-
sena luvulle kaksi ja tämän yhteyden tunnista-
minen on opinnäytteen prosessikokonaisuuden 
kannalta tärkeää.

Kuitenkin, elementit esiintyvät aina tapauskoh-
taisesti tietyn yhteisön käyttöön ja tarpeeseen 
sovellettuna ja niiden painotus on tapauksesta 
riippuen erilainen. Jonkin case-esimerkin toi-
minnassa saattaa esimerkiksi sosiaalisella medi-
alla olla ratkaiseva rooli, toisessa taas sosiaalinen 
media on ehkä vain yksi markkinoinnin väli-
ne. Vapaaehtoisten osallistuminen toimintaan 
voi olla jonkin yhteisön toiminnalle erityisen 
tärkeää. Näin on esimerkiksi tapahtumien jär-
jestämisessä, kuten Mehackit, tai ruokapiiritoi-
minnassa, joka perustuu täysin piirin vapaaeh-
toiseen pyörittämiseen. Toisissa ryhmissä taas 
vapaaehtoisuudella on hyvin minimaalinen roo-
li, kuten Laumassa, jossa vapaaehtoiset lähinnä 
ylläpitävät ryhmän jäsenrekisteriä.

Elementit tiedostamalla voi yhteisöllisen kau-
punkikulttuurin toimija tehostaa ja kehittää 
omaa toimintaansa ja saada siihen ulottuvuuk-
sia, joita ei muuten ehkä osaa ottaa huomioon. 

Yhteisöllisen kaupunkikulttuuri-ilmiön synty,    
idea ja konsepti
Taustalla toimivan organisaation rakenne 
Vapaaehtoisuus keskeisenä elementtinä 
toiminnassa
Ihmisten syyt ja motivaatio osallistua  ilmiöön 
Tilan merkitys toiminnassa
Sosiaalisen median merkitys toiminnassa
Yhteisön materiaaliperiaate
Toiminnan Skaalautuvuus
Liiketoimintaidea ja sen kehittäminen
Lait ja byrokratia
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punkikulttuurissa on visuaalisen materiaalin 
tuottamisen kautta. Myös yhteissuunnittelutai-
tojen tuominen yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
toiminnan pariin voisi olla muotoilijalle luonte-
va rooli.

Jatkotutkimusmahdollisuuksia

Opinnäytetyön tekoprosessi herätti kysymyksiä, 
joihin ei kuitenkaan työ puitteissa pystytty vas-
taamaan, ja jotka siten ovat mielenkiintoisia jat-
kotutkimuksen aiheita. 

Yksi prosessin herättämä kysymys on, kuinka 
tukea Suomessa suosittu yhteisöllisen kaupunki-
kulttuuritapahtuman leviämistä ulkomaille?

Opinnäytetyön produktiivisen osan lähtökohta-
na oli tuottaa Yhteismaa ry:lle  materiaalia, joka 
tukisi Siivouspäivän leviämistä Suomen rajojen 
ulkopuolelle. Materiaali toteutettiin how to? 
-ohjepaketin muodossa. Pelkkä ohjepaketti ei 
kuitenkaan varmastikaan ole ainoa keino, jolla 
konseptin leviämistä voi tukea, ja tässä olisikin 
aihe lisätutkimukselle.  Olisiko esimerkiksi jon-
kinlainen rahoituksella toteutettu kansainvälis-
tymisprojekti aiheellinen? Toimisiko tehostettu 
lähettiläiden värväys, jota esimerkiksi Ravinto-
lapäivä jo harjoittaa? Perusteellisempi tutkimus 
mahdollisista kohdemaista, niiden nykyisestä 
kierrätys- ja kirpputorikulttuurista auttaisi löytä-
mään Siivouspäivälle uusia potentiaalisia paik-
koja konseptin levittämiselle. Yhteismaan toi-
veena on saada Siivouspäivä leviämään Suomen 
rajojen ulkopuolelle joten aihe jatkotutkimuksel-
le on myös hyvin ajankohtainen.   

Toinen monissa yhteyksissä esille noussut kysy-
mys ja aihe mahdolliselle jatkotutkimukselle on, 
kuinka tehdä kaupunkikulttuuritapahtumasta 
tuottava liiketoimintamalli niin, ettei alkupe-
räinen idea kärsi?  Case-esimerkeistä ainakin 
Siivouspäivää järjestävällä Yhteismaalla, Ra-
vintolapäivän takana olevalla yhdistyksellä sekä 
Mehackitillä vaikuttaa olevan samanlainen on-
gelma; mistä saada toiminnalle rahoitus niin, 

jaettua prosesseista opittua tietoa. Muotoilija voi 
toimia ideoiden syntymisen tukena tuottamalla 
erilaisia inspiroivia materiaaleja tai keskustelu-
navauksia. Muotoilijalla on työkalut ja taito eri-
laisten prototyyppien ja pilottien tuottamisessa, 
joka voi olla hyödyllinen taito yhteisöllisen kau-
punkikulttuurin uusien innovaatioiden testaa-
misessa ja toteuttamisessa. Muotoilun työkaluja 
yhteissuunnittelusta ja palvelumuotoilusta voi 
integroida yhteisöjen toimintaan, jolloin siitä voi 
saada suunnitelmallisempaa, tehokkaampaa, ja 
ongelmanratkaisulähtöisempää.

Opinnäytteen puitteissa toteutettiin produk-
tiivisena työnä Siivouspäivän järjestämistä tu-
kevaa materiaalia Siivouspäivälle visuaalisessa 
muodossa. Yhteissuunnittelun keinoja sovellet-
tiin opinnäytteen produktiivisessa työssä, jos-
sa yhdessä Yhteismaan kanssa työstettiin Sii-
vouspäivän järjestämistä käsittelevä ohjeistus. 
Muotoilijan vastuulla prosessissa oli käyttää 
yhteissuunnittelun fasilitointitaitoja, ja esimer-
kiksi tuottaa materiaali tapaamisiin ja viedä 
tapaamiset tavoitteellisesti läpi. Tapaamisissa 
pyrittiin löytämään oikeat keinot pukea sanoik-
si Siivouspäivän järjestämiseen liittyvät keskei-
set osa-alueet, jotka ohjeistuksessa muotoiltiin 
konkreettisiksi Siivouspäivän järjestämisen eri 
osa-alueisiin keskittyviksi ohjeiksi. Muotoilijan 
tehtävänä oli osata kuunnella Yhteismaan toi-
veita ohjeistuksen suhteen ja osata kysyä oikeat 
kysymykset. Yhteismaan tieto, kokemus, toiveet, 
sekä Siivouspäivään liittyvät arvot täytyi osata 
muokata ohjepaketissa visuaaliseen ja sanalli-
seen, ymmärrettävään ja tavoitteet täyttävään 
muotoon.

Niin kauan kuin yhteisöllinen kaupunkikulttuu-
ri pyörii täysin vapaaehtoisvoimin, pienellä, jos 
lainkaan budjetilla, ja on luonteeltaan ilmaista ja 
impulsiivista, lienee muotoilijan ainut rooli olla 
toiminnassa mukana niin ikään vapaaehtoisena. 
Vaatisi muutosta koko yhteiskuntaan, että yhtei-
söllisen kaupunkikulttuurin toimijat voisivat oi-
keasti saada elantonsa toiminnasta - muotoilijat 
mukaan lukien. Tällä hetkellä helpoin ja yleisin 
tapa muotoilijalle vaikuttaa yhteisöllisessä kau-
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on toimia virallisena ryhmänä. Yhdistysrakenne 
on monelle, hyvin kevyellä panostuksella, mutta 
suuret massat tavoittavalle sosiaalisen median  
ryhmälle vaihtoehtona liian raskas rakenne. So-
siaalisen median ryhmille voisikin olla aiheellista 
kehittää oma virallinen toiminnan muotonsa, 
joka on rinnastettavissa yhdistystoimintaa, mut-
ta kevyemmällä rakenteella. Tulevaisuudessa 
tällaiselle on varmasti vain kasvavassa määrin 
tarvetta.

Omat kokemukset opinnäyteprosessista

Opinnäytteen aihe oli minulle teollisen muotoi-
lun opiskelijana erilainen ja ajatuksia herättävä, 
ja sen parissa oli mielenkiintoista työskennellä. 
Olen useamman vuoden ajan työskennellyt hy-
vin tuotekehityspainotteisessa päivätyössä, ja 
opinnäyte antoi mahdollisuuden tehdä jotain 
täysin muuta ja tarkastella muotoilijan ammattia 
itselleni aivan uudesta näkökulmasta. Yhteisölli-
nen kaupunkikulttuuri ja sen elävöittävä vaikutus 
kaupunkeihin on mielestäni positiivinen, hyvin 
nykypäivän Helsinkiä kuvaava ilmiö. Opinnäyt-
teen aiheena ilmiön tutkiminen oli inspiroiva, 
vaikkakin paikoin haasteellinen tehtävä. 

Haasteellisuutta tutkimukseen toi ilmiön lyhyt 
historia sekä sen monimuotoisuus, josta oli vai-
kea saada kunnon kokonaiskäsitys. Saman, yh-
teisöllisyyden määrittelemän otsikon alle kuuluu 
hyvin monenlaisia yhteisöjä ja toimintaa, joiden 
määrittelemisestä yhden otsikon alle uudeksi, 
yhteisölliseksi kaupunkikulttuuriksi on varmasti  
poikkeavia mielipiteitä. Muotoilun opinnäyte-
työssä oli oleellista tarkastella ilmiötä muotoilun 
linssien läpi, ja tuoda muotoilun näkökulma esil-
le selkeästi myös lukijalle. Tämä oli välillä melko 
vaativa tehtävä, aiheen ollessa poikkitieteellinen 
ja perinteisestä teollisen muotoilun opinnäyte-
työaiheesta poikkeava. Samanaikaisesti oli kui-
tenkin mielenkiintoista, ja omaa muotoilijan 
identiteettiäni kehittävää ymmärtää ja löytää 
uudenlaisia mahdollisuuksia ja keinoja muotoi-
lijalle toimia nyky-yhteiskunnassa.

että itselle mielekkäästä työstä, ja työstä, jonka 
yleisö ottaa hyvin vastaan ja jolle on selvästi ky-
syntää, pystyisi maksamaan itselleen palkkaa? 
Apurahat ovat tähän yksi ratkaisu, mutta kuinka 
kauaskantoinen? Hakemuksien täyttäminen vie 
suhteettoman paljon aikaa toiminnasta, joka on 
muutenkin vapaaehtoista ja palkatonta. Apura-
hojen tuella toimimisen lisäksi toinen mahdol-
linen rahoituskeino olisi tehdä osallistumisesta 
ja ryhmän jäsenyydestä maksullista, mutta se 
taas sotii koko yhteisöllisen kaupunkikulttuurin 
ideologiaa vastaan, jonka mukaan tapahtumat 
ja yhteisöt ovat kaikille avoimia. Liiketoiminta-
malliksi kehittäminen taas saattaa vahingoittaa 
lakuperäistä ideaa, joka perustuu ihmisten va-
paaehtoiselle osallistumiselle.

Myös Lauman perustaja Kurtèn toi haastatte-
lussa esille haaveensa mahdollisuudesta, että 
voisi jossain vaiheessa saada Lauman pyörittä-
misestä jonkinlaista tuloa (Kurtén 2014). Kurtén 
oli yhteisön maksullisuutta vastaan, mutta hän 
nosti esille ideansa samanlaisen toimintamallin 
kehittämisen, jollainen esimerkiksi bloggareilla 
on käytössä, jossa yritykset maksavat yhteistyö-
kuvioista. Tällaisen liiketoimintamallin kehittä-
minen voisi tietynlaisissa yhteisöissä toimiakin, 
Lauman ollessa siitä hyvä esimerkki. Erilaisten 
toiminnan rahoitusmahdollisuuksien ja rahoi-
tusmallien tutkiminen voisikin siten olla hyvä 
aihe lisätutkimukselle. Olisiko mahdollista, että 
tulevaisuudessa,  jos ja kun yhteisöllinen kau-
punkikulttuuri on vakiintunut instituutio ja il-
miö, olisi sille löytynyt myös toimiva rahoitus-
malli, joka perustuu muuhun kuin apurahoihin? 

Kolmas aihe jatkotutkimukselle on sosiaalisen 
median ryhmän rooli ja tulevaisuus. Aihetta si-
vutaan opinnäytteen luvussa 2.4.10. puhuttaessa 
yhteisöllisen kaupunkikulttuurin tulevaisuuden 
näkymistä. Tulevaisuudessa sosiaalisella medi-
alla tulee mitä luultavimmin olemaan entistä 
tärkeämpi ja näkyvämpi osa ihmisten elämässä 
ja sosiaalisen mediassa tapahtuva ryhmittymi-
nen ja yhteisöjen muodostuminen jatkuu. Oli-
sikin hyödyllistä pohtia ja selvittää, minkälaisia 
mahdollisuuksia sosiaalisen median ryhmällä 



Opinnäytteen myötä pääsin tutustumaan yh-
teisöllisen kaupunkikulttuurin toimijoihin ja 
tekijöihin. Oli inspiroivaa huomata, kuinka 
innostuneita tekijät ovat omista ideoistaan ja 
tehtävistään yhteisöissä. Tuo inspiraatio tarttui 
myös minuun, ja olenkin opinnäyteprosessin 
aikana ollut aktiivisempi kuin koskaan osallistu-
maan yhteisöllisen kaupunkikulttuurin tapahtu-
miin ja yhteisöjen toimintaan.  
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LIITTEET

LIITE 1
Luvun 3 produktiivisen työskentelyn alussa tutustuttiin 
benchmarkkauksen kautta olemassa oleviin kaupunki-
kulttuurin ja muotoilun kentän how to? -ohjepakettei-
hin sekä työkalupakkeihin. Seuraavaksi esitellään kolme 
benchmarkkauksen kautta löytynyttä ohjeistusta.



ArtovaMalli Visualisointi

ArtovaMalli on Helsingin Arabianranta-Touko-
la-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistyksen koos-
tama malli siitä, kuinka yhteisölliset ideat muutetaan 
todellisuudeksi ja kuinka saada kokemuksen kautta 
kertynyt tieto välitettyä eteenpäin ja ryhmien toi-
minnasta siten nautinnollisempaa ja tehokkaampaa. 
Artova on toiminut vuodesta 2007 ja sen alla on to-
teutettu useita erilaisia projekteja katufestivaaleista ja 
ympäristötaideteoksesta koirapuistoon.  ArtovaMallin 
tarkoituksena onkin tuoda toteutetuista projekteista 
karttunut tieto, kokemus ja taito kaikkien saataville ja 
siten tukea itseohjautuvia, kansalaisaloitteista synty-
viä projekteja ja helpottaa hankkeiden ja prosessien 
kopioimista muidenkin toimijoiden käyttöön. Mallin 
koostamista varten on 1-4 vuoden ajan seurattu ja 
kerätty materiaalia erilaisista Artovan alueella toteu-
tetuista projekteista. (Prototype Helsinki 2014; Karei-
nen 2014, Artova 2014.)

ArtovaMalli on interaktiivinen, nettisivupohjalla toi-
miva ohjeistus, mikä tekee siitä käytettävyydeltään 
melko monimutkaisen, mutta toisaalta todella in-
formatiivisen.  Malli on jaettu ensin kolmeen yläot-
sikkoon: Artovamalli, kysymyksiä itserefl ektointiin ja 
esimerkkiprojektit. Jokaisen yläotsikon alta aukeaa 
interaktiivinen sivusto jolta löytyy aiheeseen liittyvää 
lisäinformaatiota. Artovamalli yläotsikon alla yhteisön 
toiminta on jaettu viiteen pääosa-alueeseen (ryhmä, 
visio ja tavoitteet, yhteistyökumppanit, henkilökohtai-
set resurssit ja ulkoinen viestintä). Näiden alta aukeaa 
aiheita tarkentavia ala-otsikoita, joista taas saa klikat-
tua auki lisäinformaatiota kyseisestä aiheesta. 

Artovamallin aineisto on kerätty kokemuksen kaut-
ta kuudesta eri esimerkistä. Nämä esimerkit löytyvät 
esimerkkiprojektit-yläotsikon alta. Esimerkit esitellään 
Artovamallin visualisoinnin kautta, ja siten saadaan 
toteutetut tapahtumat sidottua malliin.  Itserefl ektoin-
tikysymykset ovat myös niinikään malliin sidoksissa ja 
niiden kautta pystyy selvittämään, onko toiminnassa 
otettu kaikki Artovamalliin kuuluvat osa-alueet huo-
mioon. ArtovaMalli sisältää todella paljon hyödyllistä 
informaatiota, mutta mallin käyttö ja siinä navigointi 
on interaktiivisuuden ja suuren sisältömäärän vuoksi 
melko monimutkaista. 

www.artovamalli.fi /visual/

Kuvat: ArtovaMalli 2014. www.artovamalli.fi /visual/



Herttoniemen pop-up toripäivä

Herttoniemessä on Herttoniemen ruokaosuuskunnan 
toimesta järjestetty pop-up toripäiviä vuodesta 2012 
lähtien, joissa yhdistyvät ruokapiiriajattelu sekä pe-
rinteinen tori. Pop-up toripäivässä ihmiset ja tuottajat 
kohtaavat, ilman välikäsiä ja ennakkotilaukset takaa-
vat tuottajille tietyn myynnin päivälle. (Prototype Hel-
sinki 2014; Repo 2014, 12). 

Herttoniemen pop-up toripäivä ohjeistus on kaupun-
ginosassa järjestetyn pop-up toripäivän järjestämises-
tä tehty pdf, jonka tarkoituksena on antaa vinkkejä ja 
ohjeita vastaavanlaisen pop-up toripäivän järjestämi-
seen muissakin kaupunginosissa. Pop-up toripäivän 
idea on periaatteessa helposti monistettavissa ja pdf  
koostuukin selkeistä askel-askeleelta ohjeista päivän 
toteuttamisesta. Mukana on myös muutamia kuvia 
Herttoniemessä järjestetyistä toripäivistä. Esityksen 
alkuperäinen idea toimii hyvin. Se on hyvin infor-
matiivinen ja looginen ja kertoo selkeästi kaikki asiat 
jotka täytyy ottaa huomioon. Pdf  on sittemmin päi-
vitetty sen ensimmäisestä versiosta ja tekstien päälle 
on lisätty ylimääräisiä huomioita, hyvin negatiiviseen 
sävyyn. Esitys jättää vaikutelman että päivä on ide-
ana epäonnistunut, kiemuraiset järjestyssääntökuviot 
ovat jättäneet järjestäjille hyvin lannistuneen tunteen 
joka välittyy lukijalle pdf:stä. Pdf  antaa tapahtuman 
järjestämisestä työlään ja epäonnistumisen tunteen 
jättävän kuvan eikä siten onnistu inspiroimaan tai 
motivoimaan aiheeseen. Herttoniemen pop-up tori-
päivän järjestämisen ohjeistus on hyvä esimerkki siitä, 
millaisia ilmaisuja kannattaa välttää. Ohjeistuksen li-
neaarinen eteneminen on kuitenkin hyvin selkeä tapa 
kertoa päivän järjestämiseen liittyvistä askelista, ja 
tapa kertoa on hyvin yksityiskohtainen ja informatii-
vinen. Ohjeistuksesta kuitenkin näkee, että se on tehty 
puhtaasti vain informaation levittämistä varten, oli in-
formaatio sitten positiivista tai negatiivista. 

www.ruokaosuuskunta.fi/pop-up-kylakauppa/

Kuvat: Step-by-step Toripäivä - opaspäivitys 2013, 
(Olli Repo 2013)



The Frog Collective Action Toolkit

The Frog Collective Action Toolkit (2012) on erilaisia 
muotoilun aktiviteettejä esittelevä työkalupakki, jonka 
tarkoituksena on mahdollistaa yhteisöjä järjestäyty-
mään, jakamaan tietoa ja ratkaisemaan yhdessä yh-
teisön kohtaamia ongelmia sekä tekemään muutoksia 
muotoilun keinoin. Frog on monikansallinen designs-
tudio. Collective Action Toolkit (CAT) sai alkunsa Af-
rikassa toteutetusta projektista, jonka jälkeen Frogin 
työntekijät päättivät koostaa työkalupakin jonka avul-
la saataisiin heidän hyväksi toteamansa työskentelyta-
vat laajemmin eri yhteisöjen käyttöön. Työkalupakki 
on suunnattu nimenomaan tavallisille ihmisille, ja sen 
tarkoituksena on tuoda muotoilun työkalut erilaisten 
yhteisöjen käyttöön. Työkalupakki on internetistä va-
paasti kaikkien ladattavissa ja jaettavissa ja noudattaa 
siten open source ideologiaa. 

Työkalupakki antaa käytännön ohjeet, kuinka 5 eri-
laisen aktiviteettikokonaisuuden kautta voi päästä etu-
käteen asettamaansa päämäärään. 5 kokonaisuutta 
on edelleen jaettu pienempiin aktiviteetteihin joissa 
esitellään erilaiset toimintamahdollisuudet. Frog CAT 
työkalupakki tuo muotoilun keinot ymmärrettävällä 
tavalla yhteisöjen käyttöön ja antaa askel askeleelta 
ohjeet kuinka jokainen aktiviteetti suoritetaan.  

Graafiselta suunnittelultaan Frog Collective Action 
Toolkit on tehty korttipakan muotoon ja niinpä eri 
aktiviteetteja voi helposti poimia pakasta haluamas-
saan järjestyksessä ja haluamansa määrän. Aktiviteetit 
linkittyvät toisiinsa ”where to next” - laatikon kautta. 
Työkalupakissa on eri osioiden toisistaan tunnistami-
sen avuksi käytetty värikoodausta. Kuvitus on toteu-
tettu yksinkertaisin piirroshahmoin, mikä toisaalta 
tekee työkalupakista melko tylsän ja mielenkiinnot-
toman näköisen. Collective Action Toolkit on hyvä 
esimerkki muotoilun ammattilaisten tekemästä työ-
kalupakista.  Korttipakkamaisuus tuo siihen mukaan 
leikkisän puolen, mikä on varmasti toimiva keino ih-
misten aktivoinnissa toolkitin käyttöön.

www.frogdesign.com/cat

Kuvat: Frog Collective Action Toolkit (Frog 2012)



LIITE 2

Case-esimerkki analyysi tunnistettujen elementtien 
ja toiminnan osa-alueiden kautta







LIITE 3

Opinnäytteen produktiivisen työnä tehty Siivouspäivän 
ohjeistus kokonaisuudessaan.
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