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öiden kehityssuuntiin kuten yksinäisyyteen ja 

syrjäytyneisyyteen. Maisterin opinnäytetyös-

sä tutkitaan kaupunkiympäristöä muotoilun 

keinoin ihmislähtöisestä näkökulmasta. Työ 

käsittelee aihetta teoreettisen lähdeaineiston 

sekä osallistavien työpajojen kautta. Savonlin-

nassa ja Lahdessa järjestetyt, neljä työpajaa 

selvittävät kaupunkilaisten kokemuksia ja 

toiveita kaupunkitilasta talvella. Tietoperusta 

ja työpaja-aineisto ovat perustana julkisen 

tilan konseptisuunnitelmalle, joka toimii myös 

päätelmänä tutkimukselle. 

Työn tutkimusaineisto osoittaa, että talvikausi 

vaikuttaa sosiaaliseen hyvinvointiin heikentä-

västi. Sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmas-

ta talvikausi asettaa kaupunkiympäristöille 

haasteita, joihin ei ole vastattu. Tutkimuksen 

päätelmänä suunniteltu julkitilakonsepti on 

ehdotus sosiaalisen hyvinvoinnin edellytysten 

parantamiseksi kaupungissa talvikaudella.

Maisterin opinnäyte käsittelee julkisten sisäti-

lojen sosiaalisia vaikutuksia kaupunkikonteks-

tissa talvikaudella ja julkista tilaa talvikauden 

sosiaalisen hyvinvoinnin mahdollistajana. 

Ihmiskeskeisyyden ja monitieteisyyden ajan-

kohtaisuus on laajentanut muotoilun kenttää 

uusiin suuntiin kuten kaupunkisuunnitteluun. 

Muotoilun kentässä olennainen, ihmiskes-

keinen lähestymistapa on ottanut paikkansa 

myös kaupunkisuunnittelussa, ja monitietei-

syys on auttanut hahmottamaan kaupunkiym-

päristöjä kokonaisvaltaisemmin. Kaupunki 

vaikuttaa meihin ja hyvinvointiimme monin 

tavoin ja kaupunkiympäristö muodostuu mo-

nista eri tekijöistä. Tässä työssä kaupunkiym-

päristöä tarkastellaan ensisijaisesti fyysisenä-, 

mutta myös psyykkisenä ja sosiaalisena ympä-

ristönä. Kaupunkiympäristöjen julkisten tilojen 

suunnittelulla voidaan vaikuttaa suomalaisen 

yhteiskunnan haasteisiin ja sosiaalisten ilmi-
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Abstract

This master thesis studies the social effects of 

public interiors and its relationship with the 

larger urban context; it explores the role of 

public space in cultivating social well-being 

during the winter season.  

In the recent decade, a human centered and 

multidisciplinary approach has taken roots in 

the field of design, in particular urban plan-

ning. It is now widely acknowledged that the 

urban environment has a significant influence 

on the physical and mental wellbeing of the 

wider public; as such, the urban environment 

in this thesis looks beyond the physical ma-

nifestation of space, but also the mental and 

social. The thesis contends that public spaces 

in the urban domain is critical in addressing 

key challenges in the Finnish society, espe-

cially in combating deep rooted issues in the 

Finnish community such as loneliness and 

exclusion. 

In the exploration of the urban environment 

with a human centered approach; this thesis 

presents a theoretical study and the results 

of participatory workshops. Four workshops 

were organized at Lahti and Savonlinna to 

study the public’s experiences and desires for 

public space in the winter time. The results 

from the theoretical study and the workshops 

are then used as a basis for a public space 

concept plan which makes up the conclusion 

and product of the thesis. The results of this 

thesis study indicate that the winter season 

has a negative impact on social welfare; many 

challenges which are currently unaddressed. 

A framework on the design of pubic space 

to improve the social well-being of the city in 

the winter season was proposed.

Keywords:   urban design, spatial concept,  

   public space, winter season,   

   social well-being, interaction

Author:   Johanna Strand-Laapio

Title:    HOHKA + KAJO

   Julkisen tilan merkitys sosiaaliselle 

   hyvinvoinnille talvikaudella     

Department:   Department of Architecture

Degree programme:  Master’s Programme in Interior architecture

Year:    2020

Number of pages:  105

Language:   Finnish



8
9

 Tiivistelmä Abstract

 JOHDANTO

1 VIITEKEHYS      14

1.1. Näkökulmat ja intressit tutkimukseen 15 

1.2. Avainmääritelmät    15

1.3. Tutkimuskysymykset ja tavoitteet  17

1.4. Tutkimusmenetelmät    17

2 TIETOPERUSTA    20

2.1. Yksinäisyys Suomessa    21

2.2. Vuorovaikutuksesta    25

2.3. Ihmiskeskeinen kaupunkisuunnittelu  26

2.4. Kaupunki paikkana     28

2.5. Kaupunkisuunnittelusta talvella   30

2.6. Julkisesti tuetut sisätilat   32

2.7. Tapahtumat synnyttävät    34

 kaupunkielämää

3 TYÖPAJOJEN TOTEUTUS   38 

 JA TULOKSET

3.1  Miksi Lahti ja Savonlinna?  39

3.2  Työpajojen valmistelu  39

3.3  Työpajojen rakenne   40

3.4  Työpajojen tulokset   43

4 PÄÄTELMIÄ    54

4.1 Vuodenaikojen vaikutuksesta  55  

 sosiaalisuuteen

4.2 Kaupunkisuunnittelun   56

 paradoksi

4.3 Kaupallisuus    57

4.4 Aktiivinen keskusta   58

5 HOHKA + KAJO    60

 TILAKONSEPTI
  

5.1 Suunnittelun suuntaviivat   61   

 sosiaalisen hyvinvoinnin 

 mahdollistamiseksi 

 kaupunkitilassa talvikaudella 

5.2 Konkreettisia suunitteluohjeita  62

5.3 Konseptit     88

5.4 Sijainnit    100

   

6 TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA  103

 JA PÄÄTELMÄT

 LÄHTEET 

 

Sisällysluettelo



10
11

talven hiljaisuudesta ja rauhasta. Kun saa olla 

rauhassa omien ajatustensa kanssa kiireettä, 

melankolisessa hämärässä syystalven iltana. 

Juoda teetä villasukat jalassa. Onko kiireet-

tömyydessä ja rauhassa kyse yksinäisyyden 

naamioimisesta? Yhdeksän kuukautta teetä ja 

villasukkia? Yksinäisyys, jota rauhaksi kutsu-

taan, sopii joillekin, useimmille ei. Masennus 

ja yksinäisyys ovat sydän- ja verisuonisairauk-

sien ohella huolestuttavia kansansairauksiam-

me. 

Aito kohtaaminen ei tapahdu tiukasti kont-

rolloidussa tilassa. Ei mielentilassa eikä fyysi-

sessä tilassa. Heikentääkö pidättäytyneisyys 

aidon kohtaamisen mahdollisuutta? Hillitystä 

ihmisestä saattaa välittyä monotoninen ja 

kylmä vaikutelma. Kulttuuriimme kuuluva, ajan 

myötä opittu pidättäytyneisyys kehittyy au-

tomaattiseksi, eikä sitä osata kyseenalaistaa. 

Itsehillinnän puutetta on syytä hävetä. Joh-

tuuko suomalaisten taipumus alkoholismiin 

tarpeesta kohdata ihminen ilman väliin jäävää 

itsehillinnän ja kriittisyyden muuria? Tarvit-

semme luvan empatialle ja toisen asemaan 

asettumiselle. Tarvitsemme luvan tuntea, 

luvan heittäytyä ja luvan nauraa vatsan poh-

jasta. Sillä ilo ja tunteiden ilmaisu eivät kuulu 

suomalaiseen harmoniaan. Onko pohjatto-

masta ilosta mahdollista löytää harmoniaa ja 

kauneutta, joka sopisi kulttuuriimme?

Kesän estetiikkaan kuuluvat värit ja ilo. Voi 

kesän riemua. Kesästä nouseva yhteinen ilo 

sallittakoon. Ei tarvitse pinnistellä. Eläköön 

hulluuden ihanuus, kunnes taas syksyn tullen 

kesällä kehittyneet sosiaaliset verkostot ja 

aktiivisuus katkeaa. On aika vetäytyä omiin 

onkaloihin.

Kun kirjoitan tätä, on kevät ja kesä on alka-

massa. Toiveikkuus ja innostus täyttää mielen. 

On helppo olla positiivinen, kun kalenteri on 

täynnä viikonlopputapaamisia ystävien kans-

sa ja aurinko paistaa. Vaikka viettäisin päivän 

sisällä kirjoittaen niin ikkunasta näkyvä aurin-

gonpaiste vaikuttaa mielialaan hurjasti. Talvel-

la tilanne on aivan toinen, mutta silloin käsillä 

olevaa kurjuutta ei uskalla edes ajatella, vaan 

sen tahtoo työntää pois mielestään ja uskotel-

la itselleen, että ihan hyvin tässä menee. 

Talven yksinäisyydelle ja melankolialle ei mah-

da mitään. Se ajanjakso tulee joka vuosi ja 

joka vuosi se tuntuu yhtä pitkältä ja pimeältä 

selviytymiskamppailulta. Tietenkään kaikki ei-

vät näin koe, eivätkä helmikuiset kirkkaat pak-

kaspäivät ja hohtavat lumihanget olekaan syy 

kritiikkiin, vaan vuosi vuodelta pitenevä syys-

talvi, jolloin vettä sataa ja musta maa imee pil-

visten päivien ainoat valonsäteet. Koska aika 

on arvokkainta mitä ihmiselämässä meillä on, 

olen joka vuosi aina vain kauhistuneempi siitä, 

miten suuren osan vuodesta vietin odottaen 

tulevaa kesää tai kaiholla muistellen edellisen 

kesän ihania päiviä. Elämä tapahtuu kesällä ja 

talvi on koitos, josta on selviydyttävä päästäk-

seen taas kiinni elämän seuraavaan hetkeen.

Kulttuurimme on muotoutunut monien tekijöi-

den tuloksena ja ilmastollamme sekä luon-

nollamme on osuutensa siihen. Suomalainen 

kulttuuri ja estetiikka nojaavat melankoliaan ja 

harkitun hillittyyn harmoniaan. Valon vähyys 

vaikuttaa mieleemme. Tekeekö se meistä kyy-

nisiä ja joustamattomia sääntöjen rakastajia? 

Katkeria, sulkeutuneita ja melankoliaan taipu-

vaisia alkoholisteja?

Ehkä elämä talvella on asennoitumiskysymys. 

Olen kuullut suomalaisista, jotka nauttivat 

Johdanto

Johdannossa avaan henkilökohtaista 

motivaatiota työhöni, subjektiivisesta 

näkökulmasta kirjoitetussa pohdinnassa.
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Laulu onnesta

Kell’ onni on, se onnen kätkeköön,
kell’ aarre on, se aarteen peittäköön,
ja olkoon onnellinen onnestaan
ja rikas riemustansa yksin vaan.

Ei onni kärsi katseit’ ihmisten.
Kell’ onni on, se käyköön korpehen
ja eläköhön hiljaa, hiljaa vaan
ja hiljaa iloitkohon onnestaan.

Eino Leino



14
15

1.1. Näkökulmat ja intressit 
 tutkimukseen

Tarkastelen opinnäytteessäni julkisten tilojen 

ominaisuuksia sosiaalisen hyvinvoinnin näkö-

kulmasta talvikaudella. Työni on tulevaisuu-

sorientoitunut ja vaikuttimena toimivat tämän 

päivän haasteet sekä skenaariot julkisten 

tilojen kehityssuunnista. 

Ihmis- ja käyttäjäkeskeisyys ovat työni tär-

keimmät näkökulmat. Työni lähteissä käyte-

tään molempia termejä. Ne ovat lähtökohtina 

tutkimuskysymysten asettelussa sekä mene-

telmien valinnassa. Talvikausi ja sisätilat toimi-

vat työtäni tarkemmin rajaavina näkökulmina. 

P. Anttilan (1996) teoksessa ”Tutkimisen taito 

ja tiedon hankita”, kuvataan erilaisia tiedo-

nintressejä tiedonhankinnan lähtökohtana. 

Työssäni tiedonhankinnan intressit ovat prak-

tiset ja intuitiiviset. Praktinen ja tulkinnallinen 

tiedonintressi pyrkii ymmärtämään ihmistä 

hänen ympäristössään mahdollisimman 

tarkasti ja noudattamaan hänen tarpeitaan 

ja toiveitaan. Toisaalta työssä on läsnä myös 

intuitiivinen tiedonintressi, joka perustuu luo-

van ajattelun ja intuition tuottamaan tietoon 

sekä omista subjektiivisista tuntemuksista, 

elämyksistä, kokemuksista ja oivalluksista 

peräisin olevaan tietoon. Tiedonhankinnan 

kaksi toisiaan täydentävää intressiä kuvaavat 

hyvin myös aiheeni eri puolia. Tilakokemus on 

jokaiselle henkilökohtainen, mutta praktista 

tiedonhankintaa tarvitaan, jotta julkinen tila 

saadaan palvelemaan mahdollisimman hyvin 

erilaisia ihmisiä. 

Viitekehys

1
1.2. Käsitteiden määrittelyä

Julkinen tila

Aidosti julkinen tila on avoin kaikille eikä tilaan 

pääsyä rajoiteta. Julkisen tilan yleisesti käytet-

ty käsite on kuitenkin moninaisempi. Artikke-

lissa, ”Kenelle kaupunkitila kuuluu? Kaupun-

kien julkiset tilat oikeuksien verkostona,” Riku 

Neuvonen (2017, s. 6), määrittelee julkisen 

tilan seuraavasti. ”Julkinen tila on yksinkertai-

sesti kiteytettynä tila, jonne kuka tahansa voi 

mennä kysymättä keneltäkään lupaa. Yksi-

tyisen tilan käytölle edellytetään sen sijaan 

aina tilan omistajan hyväksyntä. Julkisen tilan 

tarkastelu edellyttääkin myös yksityisen tilan 

määrittelemistä.” Julkinen tila mielletään yksi-

tyisen tilan vastakohtana ja termiä käytetään 

yleisesti paikoista, jotka eivät ole yksityisiä. 

Tilan julkisuutta voidaan pohtia myös omista-

juuden, hallinnoinnin ja sisäänpääsyoikeuksien 

näkökulmista. Kaikki julkisten elinten omista-

mat tilat, kuten hallintorakennukset eivät ole 

kaikille avoimia, kun taas jotkin yksityisesti 

omistetut tilat kuten galleriat tai aulat voidaan 

määritellä julkisiksi, vaikka niihin sisäänpääsyä 

olisi rajoitettu aukioloajoilla ja sallittuja toimin-

tatapoja rajattu säännöillä (Costamagna, Lind 

& Stjernström, 2019, s. 5). 

Julkista tilaa tarkasteltaessa voidaan huoma-

ta, että tilojen julkisuudessa on aste-eroja. 

Julkinen tila voidaan määritellä tilan luonteen 

mukaan, julkiseen ja puolijulkiseen kategori-

aan. Nämäkään määritelmät eivät kuitenkaan 

ole yksiselitteisiä, sillä jokaisen tilan luonne 

asettuu jonnekin yksityisen ja julkisen väli-
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lämpötila pysyy pakkasella usean kuukauden 

ajan.” Keinotekoinen termisen talven mää-

ritelmä on ajanjakso, jolloin vuorokauden 

keskilämpötila on nollan alapuolella. Terminen 

talvi on suuressa osassa maata pisin vuoden-

aikamme. Lapissa talvi viipyy noin 7 kuukaut-

ta, Ahvenanmaalla vain noin kolme kuukautta. 

(Foreca, 2019.) Tästä syystä käytän työssäni 

käsitettä talvikausi ja tarkoitan sillä syystalven 

ja kevät-talven välistä häilyvää ajanjaksoa. 

1.3 Tutkimuskysymykset
 ja tavoitteet

Tarkastelun kohteena ovat julkiset sisätilat ja 

niiden kontekstina kaupunkiympäristö talvi-

kaudella. Tutkimuskysymyksen asettelu ja 

oletukset pohjautuvat AMK opinnäytetyöni 

aikana heränneisiin havaintoihin julkisten 

tilojen luonteesta Suomessa.

Tutkimuskysymykset 1 ja 2

1. Millaisia vaikutuksia julkisilla tiloilla on  
 sosiaaliseen hyvinvointiin 
 talvikaudella?

2. Mitä ominaisuuksia julkisilta tiloilta   
 vaaditaan kaupunkilaisten 
 vuorovaikutuksen tukemiseksi 
 talvikaudella?

maastoon. Kokemus tilan julkisuudesta voi 

myös vaihdella eri tilanteissa ja eri käyttäjä-

ryhmien välillä. (Neuvonen, 2017, s. 8)

Sosiaalinen hyvinvointi ja 
sosiaaliset tarpeet

Sosiaalinen hyvinvointi on yksi kokonaisval-

taisen hyvinvoinnin osatekijöistä. Hyvinvoin-

tia määrittelevät teoriat lähestyvät käsitettä 

monista eri näkökulmista. Kokonaisvaltaiset 

elämänlaatuteoriat pyrkivät yhdistämään 

objektiivisen eli resursseihin perustuvan 

näkökulman subjektiiviseen eli koetun hyvin-

voinnin näkökulmaan. Hyvinvointia määritte-

leviä tekijöitä ovat terveys, koettu hyvinvointi, 

psyykkinen hyvinvointi, sosiaaliset suhteet, 

mielekäs tekeminen, aineelliset elinolot, sekä 

elinympäristön laatu (Vaarama, Karvonen, 

Kestilä, Moisio, & Muuri, 2014, s.23). Sosiaali-

nen hyvinvointi mahdollistuu, kun sosiaaliset 

tarpeet täyttyvät kullekin yksilökohtaisen 

tarpeen mukaan. Sosiaalisten tarpeiden mää-

ritelmään kuuluvat yhteenkuuluvuuden tarve, 

ystävyyssuhteet sekä rakkauden tarve (Abra-

ham H. Maslow, 1970).

Talvikausi

Talven määrittely on haastavaa sillä luon-

nossa esiintyvät ilmiöt ovat häilyviä. Forecan 

mukaan ”Määrittelyjä varten tarvitsisimme 

selkeitä rajoja, joita ei luonnollisesti säässä 

esiinny. Ei ole yhtä päivää, jolloin lehdet kau-

niisti leijailevat oransseina alas, ja jota seuraa 

päivä, jolloin lumi peittää maan ja josta alkaen 

Julkinen tila

Yksityinen tila

Puolijulkinen tila

Työni tavoitteena on ymmärtää julkisen tilan 

ominaisuuksia ja vaikutuksia yksilön ja yhtei-

sön sosiaaliseen hyvinvointiin talvikaudella. 

Työni tutkimusosa koostuu lähdekirjallisuuden 

lisäksi Savonlinnassa ja Lahdessa toteutetta-

vista käyttäjälähtöisistä työpajoista, joiden 

tavoitteena on selvittää ihmisten sosiaalista 

hyvinvointia tukevan kaupunkitilan piirteitä 

talvikaudella. Tutkimustyön pohjalta koostan 

suunnitteluohjeistuksen sosiaalista hyvinvoin-

tia tukevasta julkisesta sisätilasta kaupunkiym-

päristössä talvikaudella. Tutkimustulokset 

ovat lähtökohta tilakonseptin suunnittelulle ja 

niiden pohjalta määräytyvät myös suunnittelu-

työn tarkemmat tavoitteet.

1.4 Tutkimusmenetelmät

Käyttäjäkeskeisyyden näkökulmasta suoraan 

käyttäjiltä saadut tiedot kokemuksista ja näke-

myksistä ovat arvokkaita. Siksi käytän työssäni 

ensisijaisena tutkimusmenetelmänä osallis-

tavaa työpajaa. (Bauters, 2009, s. 79-83.) 

Työläiden käyttäjiä osallistavien menetelmien 

riskinä on, että työn tuloksena kerätty käyttä-

jätieto vaikuttaa ilmeiseltä. Aidosti ihmiskes-

keinen näkökulma ei kuitenkaan voi perustua 

oletuksiin ja siksi koen kaupunkilaisia osallis-

tavan prosessin työn uskottavuuden kannalta 

välttämättömänä. Muotoilun tutkimuksessa 

yleisesti käytetty observointi eli ympäristön 

havainnointi ei ole mielestäni riittävä ensisijai-

nen tutkimusmenetelmä työhöni. Käyttäjäkes-

keisiin työpajoihin yhdistettävänä, täydentävä-

nä menetelmänä, observointi palvelee myös 

tässä kontekstissa hyvin.  

KUVIO 1.

Julkisen- ja yksityisen 

tilan häilyvä rajapinta

Taitto, Johanna 

Strand-Laapio



18
19

dettävissä yhteisiä piirteitä eri kaupungeiss-

sa, ovat paikkojen positiiviset ominaisuudet 

helpommin tunnistettavissa. Myös kulttuurisi-

donnaisuus ja kulttuurisen sokeuden vaikutus 

käyttäjätutkimuksessa on huomioitu osallis-

tamalla prosessissa myös muita kuin Suomen 

kansalaisia. ”Ihmisten asenteet ovat aina 

kulttuurisidonnaisia jonkin asian puolesta ja 

jotain vastaan. Tarkoituksenmukaisempaa on-

kin puhua kulttuurisesti näkevistä ja sokeista ” 

(Häyrynen, 2006, s. 219). 

Taltion työpajoissa käydyt keskustelut tilan-

teen mukaan joko äänitteinä tai kirjallisessa 

muodossa. Työpaja-aineisto toimii suunnitte-

luprosessin lähtökohtana. Työpajojen tuotok-

sena syntyvää narratiivista aineistoa analy-

soin työpajojen kohteena ollutta ympäristöä 

valokuvaten, observoiden, havainnollistaen ja 

jäsentäen. Näin aineiston analysointi ja suun-

nitteluohjeistuksen koonti lomittuvat proses-

sissa luontevasti. 

Myös Anttila viittaa tähän menetelmään, joka 

tunnetaan suomennettuna myös aivo- tai 

ideariihenä (Anttila, 1996, s. 234). Ideariihen 

perusajatus on tuottaa mahdollisimman paljon 

ideoita, uusiin ja tavanomaisesta poikkeaviin 

ideoihin kannustaen. Ideariihi menetelmässä 

olennaista on, että osallistujien kaikki ideat 

kirjataan ylös mahdollisimman tarkasti. Ideoita 

ei tarkastella kriittisesti vaan kaikki ideat ovat 

tervetulleita. Osallistujia rohkaistaan myös yh-

distelemään ja edelleen kehittämään toisten-

sa ideoita (Järvilehto, 2012, s. 172).

Molempia käyttämiäni menetelmiä hyödyn-

netään yleisesti osallistavan suunnittelun 

prosesseissa. Menetelmiä on kritisoitu ta-

vanomaisten virhelähteiden lisäksi siitä, että 

niiden päätarkoitus on antaa käyttäjille tunne 

siitä, että heitä on kuultu ja annettu vaikuttaa, 

vaikka kerättyä käyttäjätietoa hyödynnettäisiin 

suunnittelussa vain näennäisesti. Pyrin työs-

säni välttämään tämän kaltaista pintapuolista 

aineiston hyödyntämistä, käyttämällä työpa-

jatuloksia lähtökohtana suunnitteluohjeistuk-

selle ja observoimalla työpajoissa mainittuja 

tiloja ja paikkoja.

Opinnäytteeni suunnitteluosuus painottuu 

prosessin loppupuolelle, jolloin minulla on 

käytettävissäni analysoitu ja jäsennetty lähtö-

tietoaineisto. Työpajalöydöksistä muodostuu 

suunnittelutyön lähtökohta ja ydin. Objektii-

visuuteen pyrin järjestämällä neljä, eri koh-

deryhmiä osallistavaa työpajaa kahdessa eri 

kaupungissa. Työpajoissa käsitellään julkisen 

tilan luonnetta ja sen kokemista, kaupunkia 

edustavien paikkojen sijaan. Jos työpajoihin 

osallistuneiden suosimista paikoista on löy-

•  koehenkilö kiusaantuu     

 joutuessaan observoinnin         

 tai testauksen kohteeksi

 

• koehenkilön oletetut 

 tai todelliset roolit

• prosessin vaikutus     

 koehenkilöön

• vallitsevat stereotypiat ja    

 preferenssit

• haastattelijavastaaja     

 -vuorovaikutus.

 

Ihmisen kokemukset ja näkemykset ovat aina 

henkilökohtaisia. Tutkimuksessani työpajapro-

sessiin osallistuvien kaupunkilaisten rajattu 

määrä tekee tutkimusaineistosta luonteel-

taan subjektiivisen ja laadullisen. Käyttämieni 

menetelmien ihmiskeskeisyydestä ja subjektii-

visesta luonteesta huolimatta opinnäytteessä 

on pyrkimys objektiivisuuteen eri tiedonhan-

kintamenetelmiä yhdistämällä ja aihetta käsit-

televää lähdekirjallisuutta referoiden. Muo-

toilun kentästä poikkeavat lähdeviitteet ovat 

mukana taustoittamassa aiheen eri puolia ja 

luomassa monialaista tietoperustaa.

Työpaja tutkimusmenetelmänä mahdollis-

taa toisistaan poikkeavien ja monipuolisten 

näkemysten keräämisen. Sopivan ryhmä koon 

ja materiaalin taltioinnin takaamiseksi järjestän 

yhteensä neljä työpajaa. Fasilitoin työpajat 

ryhmähaastattelu sekä ideariihi menetelmiä 

hyödyntäen. Valitsin työpajoihin kaksi eri me-

netelmää, jotta käyttäjätietoa saadaan moni-

puolisesti sekä nykyisistä toimintatavoista ja 

kokemuksista että tulevaisuuden toiveista. 

Nykytilanteen ja kokemusten kartoitus ryh-

mähaastattelumenetelmällä tuo esiin uusia 

näkökulmia ryhmädynamiikkaa hyödyntäen 

(Anttila, 1996, s. 232). Ryhmähaastattelu mah-

dollistaa osallistujille kokemusten vertailun 

ja parhaimmillaan haastatteluun osallistujat 

virittyvät toistensa kertomuksista. Vastausten 

perustelu on monipuolisempaa ja ryhmässä 

voidaan saavuttaa yhteinen näkemys vallitse-

vasta tilanteesta.

Työpajoissa tulevaisuuden toiveiden kartoi-

tuksessa hyödynnän yleisesti käytettyä Alex 

Osbornin kehittämää brainstorming metodia. 

Haastattelujen 
tavanomaisia 
virhelähteitä

LUETTELO 1.

Haastattelujen tavanomaisia 

virhelähteitä.

Lähteenä Anttila 1996, s. 235, 

taitto Johanna Strand-Laapio
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2
Tietoperusta

2.1 Yksinäisyys Suomessa

Sosiaaliset tarpeet sekä tarve kuulua yhteen 

ovat inhimillisiä ja keskeisiä tarpeitamme. 

Psykologian teoriana tunnettu Abraham H. 

Maslowin (1970) tarvehierarkia esittää näke-

myksen ihmisen toiminnan motiiveista tar-

peisiin pohjautuen. Maslowin tarvehierarkia 

asettaa sosiaaliset tarpeet fysiologisten tar-

peiden ja turvallisuuden jälkeen tärkeimmiksi 

tarpeiksemme. Perustarpeiden yläpuolelle 

asetettujen sosiaalisten- ja itseilmaisun tarpei-

den saavuttaminen tuottaa hyvinvointia sekä 

onnellisuuden kokemuksia. Maslowin mukaan 

vasta kun turvallisuus ja perustarpeet on 

saavutettu, ihmisen toiminta suuntautuu so-

siaalisten- ja itseilmaisun tarpeiden täyttämi-

seen. Maslowin teoriaa on kritisoitu yksinker-

taistamisesta ja tarpeiden asettamisesta eri 

tasoihin. Teoriaa visuaalisesti avaava pyramidi 

(kaavio 2.) ei kuitenkaan ole Maslowin käsialaa 

vaan eri tahojen tulkinta teoriasta (Kaufman, 

2019, Juuti, 2006, s. 48). Ihmisellä voi olla 

samanaikaisesti useita eri tasoille sijoittuvia 

tarpeita, eivätkä puutteet perustarpeissa 

poissulje sosiaalisten tarpeiden olemassaoloa. 

Teorian kriitikot näkevät sosiaaliset- ja itsensä 

ilmaisun tarpeet keskeisemmässä roolissa kuin 

Maslowin tarvehierarkia esittää. Psykologi 

Clayton Paul Alderfer edelleen kehitti Mas-

lowin teoriaa vastaamaan paremmin toden-

nettuja tutkimustuloksia. Alderfer vähensi 

tarveportaikon tasot kolmeen, toimeentulon, 

vuorovaikutuksen ja kasvuntarpeisiin. (Juuti, 

2006, s. 48.)  

Yhteenkuulumattomuus ja täyttymättömät 

sosiaaliset tarpeet aiheuttavat yksinäisyyttä 

sekä syrjäytyneisyyttä. Yksinäisyyteen ja syr-

jäytyneisyyteen liittyviä ongelmia on tutkittu 

ja ne on tunnistettu yhteiskunnassamme. 

Uutisotsikoissa yksinäisyyttä on nimitetty jopa 

kansansairaudeksemme (Kuukkanen, 2018).

Yksinäisyys on yhteiskunnallinen ilmiö, jonka 

vaikutukset ovat merkittävät, sillä sitä pide-

tään monen näkyvämmän yhteiskunnallisen 

ongelman näkymättömänä juurisyynä ja siihen 

puuttumista pidetään vaikeana. Syrjäytynei-

syyttä tutkimuksessaan käsittelevä politiikan 

tutkija Tapio Kuure (1996) kiteyttää yksinäisyy-

den yhteiskunnallisuuden osuvasti kirjassaan 

Marginaalin politiikkaa: ”Yksityisyys on mo-

dernin yhteiskunnan tuotos ja yksinäisyys sen 

suurin häpeä.” 

Juho Saaren teos Yksinäisten Suomi (2016) 

selvittää tarkasti, kuinka yksinäisyys on 

voimakkain suomalaista hyvinvointia ja ter-

veyttä heikentävä yksittäinen tekijä. Julkisen 

vallan ulottaminen sosiaalisiin suhteisiin ja 

yksinäisyyteen asettaa kuitenkin kysymyk-

sen moraalisista rajoista. Saari osoittaa, että 

ihmisten valintoja voidaan ohjailla yksinäi-

syyttä ehkäisevästi, mutta keinojen tulisi olla 

sanelevien sijaan kannustavia. Sosiaalisia 

riskejä ehkäisevät julkiset resurssit keskitetään 

juurisyiden sijaan, yksinäisyydestä johtuviin 

seurauksiin kuten masennuksen ja ylipainon 

hoitoon sekä syrjinnän ja väkivallan torjun-

taan. Toisaalta yksinäisyyteen puuttuvat 

suorat toimet eivät ole tehokkaita emotionaa-

lisen vastarinnan ja epäluulojen vuoksi. Myös 

sosiaalisen suotavuuden mekanismi vaikuttaa 

ihmisten vastauksiin yksinäisyystutkimuksissa. 
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KUVIO 2.

Maslowin/Alderferin tarveteoria. 

Lähteenä Juuti 2006, 

taitto Johanna Strand-Laapio.

Positiivisia asioita kuten onnellisuutta arvioi-

daan hieman todellisuutta paremmiksi, kun 

taas negatiivisia asioita, kuten yksinäisyyttä 

vähätellään. Suomalaisten sosiaalisten suhtei-

den määrä ja laatu on pysynyt viime vuosina 

melko samana, mutta sukulaisyhteiskunnasta 

ollaan siirtymässä ystäväyhteiskuntaan. (Saari, 

2016, s. 57, 309.)

Yksi näkökulma yksinäisyyden vähentämiseen 

löytyy yksinäisyystutkimuksen tilaa 2010-luvul-

la selvittäneen Saaren (2016, s. 310) mukaan 

yhteismaiden tutkimusta soveltaen. Saari 

kuvailee yhteiskunnallista elämään tyytyväi-

syyttä, institutionaaliselta rakenteeltaan yh-

teismaaksi tai yhteiseksi resurssiksi, joka tuo-

tetaan yhteisöissä ja yhteiskunnassa sosiaalisia 

suhteita ylläpitävien yhteisten ponnistelujen 

avulla. Yhteismaatutkimuksen periaatteita 

soveltavassa taulukossa ensimmäisenä esitet-

ty teema: ryhmäidentiteetti tukee käsitystäni 

julkisen tilan tärkeydestä sosiaalista hyvinvoin-

tia edistävänä tekijänä. 

Jo kevyt katsaus siitä, miten yksinäisyys 

ilmenee suomalaisessa kirjallisuudessa, va-

lokuvauksessa ja musiikissa (Huhta, Huhta, 

Mikkonen, Saari, 2016) antaa kuvan siitä, että 

yksinäisyys ulottuu syvälle kulttuurissamme. 

Kulttuurit ovat syntyneet ja kehittyneet eri-

laisiksi eri tekijöiden tuloksena, ja ympäris-

töllämme on ollut merkittävä vaikutus siihen, 

millaiseksi suomalainen kulttuurimme on 

muodostunut. Opetushallituksen Globalisaati-

ota käsittelevä sivusto, Globaali ikkuna (2007), 

avaa kulttuurin käsitettä. Kulttuurin synty 

kiteytetään otsikkoon: ”Luonnonympäristö 

luo perustan kulttuureille”. Vuorovaikutuksen 

lisääntymiseen kulttuurien välillä ja globalisaa-

tioon liitetään huoli kulttuurien katoamisesta. 

Globalisaation yhdenmukaistavista vaikutuk-

sista huolimatta, globaaleja ilmiöitä tulkitaan 

eri tavalla eri puolilla maailmaa. Saman ilmiön 

eri variaatiot synnyttävät erilaista kulttuuria eri 

maissa ja siksi myöskään kaupunkiympäristön 

suunnittelussa yhtä yleispätevää mallia ei ole. 

Vaikka eri puolilla maailmaa kaupungeissa ha-

luttaisiin saavuttaa samat sosiaaliset ja yhteis-

kunnalliset vaikutukset, keinojen tulisi riippua 

sijainnin asettamista vaatimuksista. Kulttuu-

reja ei voida asettaa paremmuusjärjestyk-

seen, koska jokaisella kulttuurilla on ominais-

piirteensä, haasteensa ja vahvuutensa, jotka 

voidaan nähdä eri näkökulmasta katsottuna 

myös toisessa valossa. Suomalainen kulttuuri 

nojaa vahvasti ympäristöömme ja tulkitsee il-

miöitä omista lähtökohdistaan. Yksinäisyyden 

ilmenemiseen vaikuttaa suomalainen kult-

tuurimme, joka puolestaan on syntynyt ajan 

saatossa ympäristömme vaikutuksesta.
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1. Ryhmäidentiteeti

2. Kustannusten ja    
 hyötyjen tasapaino

3. Kollektiivisten     
 valintojen tukeminen

4. Valvonta

5. Sanktiot

6. Ristiriitojen hillintä

7. Organisoituminen

8. Koordinaatio 
 mekanismit

Paikallisten identiteettien, yhdistysten, 
toimintatapojen, tapahtumien ja 
yhteisten tilojen käytön tukeminen.

Eriarvoisuuden hillintä niin, että yksilöiden 
kustannukset ja hyödyt ovat tasapainossa 
ja vastavuoroisuuteen kannustavia.

Paikallisten ja alueellisten yhdistysten ja 
yhteisöjen toiminnan tukeminen.

Itsekkyyteen ja välinpitämättömyyteen 
kannustavien toimintamallien hillintä. 

Itsekkäästä ja välinpitämättömästä 
käyttäytymisestä ja vapaamatkustamisesta ja 
muista sosiaalisista normeista poikkeamisesta 
rankaiseminen yhteisöllisesti.

Menetelmät yhdistysten ja yhteisöjen 
sisäisten ristiriitojen ratkaisemiseksi ja 
yhteistoiminnan edistämiseksi.

Autonomisten ja itseohjautuvien 
yhteisöjen organisoitumisen tukeminen.

Paikallisten yhteisöjen ja yhdistysten 
koordinaatio alueellisesti ja 
valtakunnallisesti.

Teema Keinoja vähentää 
yksinäisyyttä

TAULUKKO 1.

Yksinäisyyden vähentäminen. 

Lähteenä Juho Saari, 2016,

taitto Johanna Strand-Laapio.

2.2 Vuorovaikutuksesta 
 julkisessa tilassa

Aktiivinen kaupunkielämä on itseään vahvista-

va prosessi, sillä ihmiset etsiytyvät luontaisesti 

toistensa pariin. Kaupungin kiinnostavin näh-

tävyys ovat ihmiset ja sosiaalisten toimintojen 

kirjo on laaja. Vuorovaikutuksen muotoja on 

useita, eikä osallisuuden kokemukseen aina 

vaadita aktiivista ja tietoista vuorovaikutusta. 

Passiivinen vuorovaikutus on yleisin ja vähiten 

velvoittava vuorovaikutuksen muoto. Se on 

katseluun ja kuunteluun perustuva kontakti, 

joka on edellytys myös muulle vuorovaiku-

tukselle. Passiivista vuorovaikutusta voidaan 

tukea suunnittelun keinoin helposti, tarjoamal-

la mahdollisuuksia kohtaamiselle, katselulle, 

kuuntelulle ja keskustelulle kaupunkitilassa. 

(Gehl, 2018, s. 148.)

On yksilökohtaista, kuinka paljon ja millaisia 

sosiaalisia kontakteja ihminen kokee tarvitse-

vansa sosiaalisen hyvinvointinsa ylläpitämi-

seksi. Joku voi kokea passiivisen vuorovaiku-

tuksen riittävän osallisuuden kokemiseen ja 

kaivata suoraa vuorovaikutusta harvemmin. 

Toiselle taas yksinäisyyden kokemus voi olla 

voimakas, vaikka määrällisesti suoraa vuo-

rovaikutusta kuuluisi runsaasti päivittäiseen 

elämään. Yksinäisyys johtuukin ennemmin 

laadullisista kuin määrällisistä puutteista 

ihmissuhteissa. (Junttila, 2016, s. 57.)  ”Yksinäi-

syys tarkoittaa sosiaalista erillään oloa, ja sitä 

vastaava yksinäisyyden kokeminen on subjek-

tiivinen tila, joka voi olla myös myönteinen. 

Tällöin yksinäisyys voi merkitä esimerkiksi 

rauhoittumista tai lepoa. Aivojen ja mielen-
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terveyden kannalta tarvitaan sekä sosiaalista 

vuorovaikutusta että yksin oloa sopivassa suh-

teessa, joka vaihtelee yksilöittäin.” (Lehtonen 

J., Müller K., 2016, s. 86.)

2.3  Ihmiskeskeinen 
 kaupunkisuunnittelu 

Tanskalainen Jan Gehl on ihmislähtöisistä 

suunnitteluperiaatteistaan tunnustettu ark-

kitehti kaupunkisuunnittelun saralla. Kirjan-

sa suomenkielisessä painoksessa Ihmisten 

kaupunki (2018), hän esittää ympäristöpsyko-

logiaan nojaavia näkökulmia kaupunkisuun-

nittelusta, kuten huomioita mittakaavan ja 

estetiikan merkityksestä perustavanlaatuisena 

välttämättömyytenä hyvinvointia edistä-

vässä kaupungissa. Kirjassaan Gehl käyttää 

termiä kaupunkielämä, jonka yksi osa-alue, 

sosiaalinen elämä julkisessa tilassa on opin-

näytteeni keskiössä. Gehl näkee vallitsevissa 

suunnittelukäytännöissä ongelmakohtia, jotka 

aiheuttavat julkisen tilan, kävelyn ja sosiaa-

listen kohtaamispaikkojen laiminlyöntejä. 

Markkinoihin tukeutuva suunnittelu painottaa 

ympäristöstään irrallisia yksittäisiä rakennuksia 

ja sivuuttaa tilojen ja paikkojen väliset suhteet. 

Sen sijaan ihmislähtöinen kaupunki muodos-

tuu kiinnostavista julkisista tiloista, toimintojen 

sekoittumisesta ja tiiviistä, lyhyiden etäisyyk-

sien yhdyskuntarakenteesta. Fyysisten tilojen 

suunnittelu voi vaikuttaa paljon yksittäisten 

alueiden käyttötapoihin. Kun kaupunkilai-

sille tarjotaan parempaa ja laadukkaampaa 

kaupunkitilaa, tilan käyttöaste nousee. Näin 

tapahtuu sekä kokonaisilla alueilla että yk-

sittäisen tilojen kohdalla. Sama johtopäätös 

pätee eri kulttuureissa, eri ilmastoissa, eri ta-

loudellisissa- sekä sosiaalisissa oloissa. (Ghel, 

2018, s. 17.) 

KUVIO 3.

Ulkotilojen 
laadun ja kaupunkitilan 

toimintojen yhteys.

Laadukas ympäristö 

lisää vapaaehtoisen ja sosiaalisen

toiminnan määrä.

Lähteenä Jan Gehl 

2018, s. 21, taitto Johanna 

Strand-Laapio

Ympäristön 
fyysinen laatu

Välttämättömät 
toiminnot

Valinnaiset
toiminnot

Sosiaaliset
toiminnot

” Me muovaamme 
kaupunkia ja kaupunki 

muovaa meitä. ”

Jan Gehl 
(2018, s.11.)
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neet kaupankäynnin tarpeiden palvelemiseen, 

kristinuskon leviämisen ja Ruotsin valtakunnan 

laajentamisen myötä. Historian käänteet ja 

yhteiskunnassamme tapahtuneet muutokset 

ovat vaikuttaneet kaupunkien kehitykseen, ja 

teollisuudella on ollut kaupallisuuden rinnal-

la merkittävä rooli. Teollinen tuottavuus ja 

elintason nousu mahdollistivat palveluvaltais-

tumisen ja uusien yliopistojen perustamisen 

60-luvulla, jolloin kaupungistuminen vauhdit-

tui. Teolliseen vallankumoukseen verrattuna 

meneillään olevan digitaalisen vallankumo-

uksen vaikutukset fyysisen ympäristömme 

rakentumiseen ovat epäsuorat. Vaikka luon-

teeltaan aineeton, digivallankumous ei ole 

jättänyt yhtä suoraa fyysistä jälkeään kaupun-

keihimme, ovat sen vaikutukset yhteiskuntaan 

moninaiset. Elämäntapa ja liiketoiminta eivät 

enää välttämättä kytkeydy suoraan fyysiseen 

kaupunkitilaan, kun taas neljäs sektori etsii 

paikkaansa ja luo kaupunkitilaan uusia merki-

tyksiä. (Demos Helsinki, 2018 s. 11-16.) Pal-

veluiden sähköistyminen on tehnyt fyysisistä 

palveluista ja niihin liittyvistä rakennuksista 

paikoitellen tarpeettomia ja digitaalisuuden 

näkyvät vaikutukset varsinkin pienemmillä 

paikkakunnilla ovat olleet monesta näkökul-

masta rapauttavia. 

Historialliset julkisen tilan ensimerkit, antiikista 

paljon lainatut Forumit ja Agorat palvelivat 

aikanaan kaupunkilaisia paitsi kaupallisina 

myös sosiaalisina keskuksina (Neuvonen, 2017, 

s. 209). Paikkojen luonne oli erilainen kuin 

nykypäivän keskustoissa, ja vaikuttajina toimi-

vat vapaat miehet muodostivat hyvin rajatun 

käyttäjäryhmän. Toimintaperiaate oli kuiten-

kin väljempi ja julkinen tila jousti ja muuntui 

käyttäjien tarpeiden mukaan. Tämän päivän 

Siedettävissä olosuhteissa suoritetaan pää-

asiassa välttämättömiä toimintoja. Hyvät 

olosuhteet lisäävät välttämättömiä asioitaan 

hoitavien määrää ja ihmiset aktivoituvat myös 

valinnaisiin toimintoihin kaupunkitilassa. 

Hyvällä säällä kaupunkitilan aktiviteettitaso 

kasvaa yleensä merkittävästi, eikä pelkästään 

kasvavan ihmismäärän vuoksi vaan myös 

ihmisten viipyessä kaupunkitilassa pidempään 

säästä nauttien. Välttämättömät ja valinnaiset 

toiminnat ovat edellytys sosiaalisille toimin-

noille. Kun kaupunkielämä vilkastuu, myös 

sosiaalisen toiminnan edellytykset vahvistuvat. 

Vuorovaikutus onnistuu vain, jos kaupunkitilas-

sa on muita ihmisiä. (Gehl, 2018, s. 20-22.)

Ihmisten välisissä kohtaamisissa etäisyys vai-

kuttaa kontaktin luonteeseen ja siihen kuinka 

henkilökohtaiseksi se koetaan. Kaupunkitilat 

koetaan samaan tapaan, pieni mittakaava, ja 

suuri määrä yksityiskohtia merkitsee kiinnos-

tavaa, intensiivistä ja ”lämmintä” kaupunkia. 

Suuri mittakaava toimii päinvastoin ja se koe-

taan usein persoonattomaksi, muodolliseksi 

ja kylmäksi. Suuret tilat eivät huomioi ihmisen 

lähiaisteja, jotka kytkeytyvät intensiivisiin 

tunteisiin. Tilojen niukka mitoitus suhteessa 

ihmismäärään sekä selkeä hierarkia tekevät 

tiloista kiinnostavia ja helpommin lähestyttä-

viä. Suureen tilaan voidaan rakentaa pienempi 

ja intiimimpi tilavaikutelma sijoittamalla pieniä 

tiloja sen sisään. Tilan jäsentämiseen voidaan 

hyödyntää esimerkiksi puurivistöjä, julkisivujen 

aukotusta, katoksia, terasseja ja kalusteita. 

Pienet tilat suurten reunoilla muodostavat 

pehmeitä siirtymiä ja lisäävät vuorovaikutus-

ta tilojen välillä. Reunaefekti on ilmiö, jossa 

ihmiset hakeutuvat tilan reunoille, saadakseen 

fyysistä ja psyykkistä turvaa ympäristöstä. 

Reunavyöhykkeet kaupungissa tarjoavat suo-

jaisia paikkoja vuorovaikutuksen tiloiksi. (Gehl, 

2018, s. 137.)

Toiminnallisuus ja visuaalisuus yhdessä luovat 

kutsuvaa kaupunkitilaa. Visuaalinen kokonais-

kuva muodostuu arkkitehtuurista, muotoi-

lusta ja materiaaleista. Kun paikallisilmasto 

ja maisema huomioidaan, voidaan paikan 

erityispiirteitä korostamalla luoda sekä toimin-

nallisesti että esteettisesti miellyttävää ympä-

ristöä. Esimerkiksi kaupunkivihreä ja kaupunki 

valaistus palvelevat hyvin toteutettuina sekä 

toiminnallisuuden että estetiikan tavoitteita. 

Ihmiset tarvitsevat suojaa, kohtuullisesti tilaa, 

kadunkalusteita sekä turvallista ja visuaalisesti 

laadukasta ympäristöä. (Gehl, 2018, s. 176-

181.)

2.4 Kaupunki paikkana
 

Demos Helsingin julkaisussa Kaupungistumi-

sen käännekohdat, Skenaarioita Suomen kau-

pungistumisen tulevaisuudesta 2039 (2018), 

avataan lyhyesti kaupungistumisen historiaa 

Suomessa. Suomessa kaupungit ovat synty-

”Kaupungit toimivat 
taloudellisen 
toimeliaisuuden 
keskuksina. Kaupungeissa 
sijaitsee yrityksiä, 
koulutuslaitoksia sekä 
osaamista, jotka vetävät 
muuttajia. Toisaalta 
kaupungeissa on myös 
kulttuuri- ja vapaa-
ajan palveluita, jotka 
toimivat pehmeinä 
vetovoimatekijöinä sekä 
ihmisille että yrityksille”

 Demos Helsinki
 (2018, s. 12.)

”Elämä kasvaa reunoilta 
kohti keskustaa.” 

Jan Gehl 
(2018, s.137.)
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tilan omistajasta.” (Neuvonen, 2017, s.8.) Kau-

punkilaisilla on sosiaalisen median verkostojen 

myötä yhä enemmän suoria vaikutus-

mahdollisuuksia omaan sosiaaliseen elinpii-

riinsä. Tämän päivän kaupunkikeskusteluissa 

kansalaisaktivismin toimijoita kutsutaan nel-

jänneksi sektoriksi. Neljännellä sektorilla viita-

taan kaupunkilaisten uusiin ruohonjuuritasolta 

nouseviin yhteistyötapoihin, jotka synnyttävät 

sosiaalisia innovaatioita. Tiiviin kaupunkiyh-

teistyön syyt liittyvät rahatalouden ulkopuoli-

seen arvon luomiseen, kuten jakamis-

talouteen ja jaettuihin resursseihin. Kaupun-

gin vetovoima ja kiinnostavuus asuinpaikkana 

perustuu keskenään tuntemattomien ihmisten 

jakamaan yhteiseen kaupunkitilaan. ”Löyhäksi 

tilaksi” kutsuttu kaupunkitila tarjoaa toimin-

nan vapautta ja luovia mahdollisuuksia hyö-

dyntää tilaa spontaanisti, suunnitelmallisesti, 

yksin tai ryhmänä.  Yksityistäminen supistaa 

vapaata löyhää tilaa ja latistaa kaupunkia. Jos 

kaupunkilaiselle tarjotaan vain yksipuolinen 

passiivisen kuluttajan rooli, jää kaupunkitilan 

moninainen potentiaali hyödyntämättä ja 

kaupungin viehätys asuinpaikkana katoaa. 

Löyhä tila syntyy kaupunkilaisten toimesta ja 

vain jos ihmiset itse tunnistavat ja hyödyntävät 

kaupungin mahdollisuudet. (Demos Helsinki, 

2018, s. 44.)

2.5 Talvisuunnittelusta

Vaikka jo aiemmissa kappaleissa kaupunki-

tilan laadulla on osoitettu olevan suora yhteys 

kaupunkitilan käyttöasteeseen, myös säällä 

on merkittävä vaikutus. ”Harva asia vaikuttaa 

enemmän ihmisen viihtymiseen ja hyvinvoin-

tiin kaupunkitilassa kuin säätila siellä, missä 

hän kulloinkin istuu, kävelee tai pyöräilee” 

(Gehl, 2018, s. 168). Ympäristön olosuhteista 

riippumatta, ihmisten on suoritettava vält-

tämättömät, tavoitteelliset toiminnat kuten 

työ ja koulumatkat sekä muut arkeen liittyvät 

asioinnit. Valinnaisia, virkistykseen liittyviä ja 

vapaaehtoisuuteen perustuvia toimintoja ha-

lutaan kuitenkin toteuttaa miellyttävissä olo-

suhteissa niin ympäristön laadun kuin ilman 

alan osalta. ”Kun olosuhteet, kuten vaikkapa 

lumimyrsky tekevät kävelystä ja ajanvietosta 

täysin mahdotonta, kaupunkitilassa ei tapah-

du juuri mitään.” (Ghel, 2018, s. 20.)

Artikkelissa Livability of Urban Public Spaces 

in Northern Swedish Cities: The Case of 

Umeå, Costamagna, Lind, & Stjernström, 

2019 - käsitellään kaupunkisuunnittelua talven 

näkökulmasta. Talvisuunnittelusta on tutki-

musta niukasti ja talvinäkökulma on usein 

laiminlyöty suunnitteluvaiheessa. Artikkelissa 

kerrotaan, että kaupunkitutkimus keskittyy 

ilmastoiltaan leudompiin kaupunkeihin tai 

kesäkauteen. Toisaalta ensimmäisistä tutki-

muksista ja talvikaupunkien ilmaston vaikutuk-

sista ihmisille on ollut tietoa jo pitkään, mutta 

tiedon sisäistäminen osaksi käytännön suun-

nittelutyötä on ollut hidasta (Pressman, 1996). 

Kaupunkistrategia on helppo rakentaa vihreän 

ja valoisan vuodenajan ympärille, vaikka to-

dellisuudessa suurin osa vuodesta olisi kyl-

mää ja pimeää. Havainnekuvissa arkkitehtuuri 

esitetään vehreiden puiston puiden lomaan, 

vaikka maisema suurimman osan vuodesta 

on harmaa valkoinen. Talven hyvinvointia 

heikentävistä vaikutuksista tiedetään, mutta 

tutkimusta ja keinoja tilanteen kehittämiseksi 

julkiset tilat ovat osin menettäneet alkuperäi-

sen roolinsa, mutta tieto niiden tärkeydestä 

sosiaaliselle ja psyykkiselle terveydelle mo-

derneissa yhteisöissä kasvaa (Costamagna, 

Lind & Stjernström, 2019, s.6).

Kaikkien väestöryhmien kannalta saavutettava 

ja houkutteleva kaupunki synnyttää elävää 

ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia. Julkinen 

demokraattinen kaupunkitila on kaupallista 

tilaa avoimempi eri väestöryhmille sekä eri-

laisille toiminnoille. Erilaisuuden kohtaaminen 

julkisessa tilassa, opettaa ihmisiä ymmärtä-

mään toisiaan paremmin. Kaikki iästä, tuloista, 

yhteiskunnallisesta asemasta, uskonnosta 

tai etnisestä taustasta riippumatta voivat 

kohdata toisensa kaupunkitilassa. Kaupunki-

tilassa muodostuu käsitys yhteisön jäsenistä 

ja rakenteesta. Turvallisuuden tunne ja luotta-

mus lisääntyvät, kun ihmiset näkevät yhteisten 

arvojen toteutumisen käytännön elämässä. 

Kaupunkeja tulee kehittää sosiaalisesti kes-

tävämpään suuntaan fyysisten rakenteiden 

lisäksi myös kaupunkiyhteisön kulttuuriset 

piirteet sekä yhteiskunnan instituutiot huomi-

oiden. Tarve ja tahtotila suunnitella kaupungit 

ihmisiä varten on voimistumassa. (Gehl, 2018, 

s.28.)

Jukisen tilan muuttuminen kaupalliseksi, 

puolijulkiseksi tilaksi, heikentää kaupunkilais-

ten mahdollisuuksia spontaaniin sosiaaliseen 

kohtaamiseen ja omaehtoiseen tilankäyttöön. 

Toisaalta käyttäjät kokevat kaupalliset ympä-

ristöt omista intresseistään käsin: ”Lähtökohta 

on kaupallisten palveluiden käyttäminen ja 

kaupalliselle informaatiolle alttiina oleminen, 

mutta tilan varsinainen käyttötarkoitus ja  

kokemus riippuvat aina käyttäjistä, ei niinkään 

ei ole riittävästi. Pelkästään kesään keskittyvä 

kaupunkistrategia supistaa muut vuoden ajat 

pitkäksi kesän odotukseksi. (Costamagna, 

Lind, & Stjernström, 2019, s. 16.)

Vallitsevat ilmasto-olosuhteet on huomioita-

va, ympärivuotisesti palvelevaa rakennettua 

ympäristöä suunniteltaessa. Säätä ja ilmas-

toa voidaan tarkastella makro-, paikallis- ja 

mikroilmaston tasolla. Makroilmastolla tar-

koitetaan yleistä seudullista ilmastoa, eli 

opinnäytetyöni yhteydessä Suomen ilmastoa. 

Paikallisilmasto taas tarkoittaa kaupungissa tai 

rakennetussa ympäristössä vallitsevaa ilmas-

toa. Maanpinnan kitka muodostaa erilaisia 

paikallisilmastoja. Siihen vaikuttavat maaston 

muodot, maisema, kasvillisuus, puut ja pienet 

rakennukset, jotka hidastavat tuulta ja luovat 

suojaa. Mikroilmastolla taas tarkoitetaan ilman 

alaan pienimmässä mittakaavassa, eli sitä, 

miten ihminen kokee ilmaston tietyssä pai-

kassa. Mikroilmasto riippuu monesta tekijäs-

tä. Lämpötilan lisäksi, ilman kosteus, tuulen 

viileys, aurinko, sekä henkilökohtaiset tekijät 

kuten pukeutuminen vaikuttavat mikroil-

maston kokemiseen. Pohjoismaissa, tuulelta 

suojautuminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä 

miellyttävää mikroilmastoa suunniteltaessa. 

Pakkasasteista huolimatta aurinkoinen ja 

suojainen seinusta voi olla mikroilmastoltaan 

miellyttävä oleskelupaikka. (Gehl, 2018, s. 174, 

Pressman, 1996)

Lumi, jää, pimeys ja kylmyys talvella aiheut-

tavat logistisia haasteita siinä määrin, että 

talvisuunnittelu pohjautuu usein ongelmien 

torjuntaan. Talvi nähdään negatiivisessa valos-

sa, jolta kaupungin tulee suojella kaupunkilai-
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siaan (Costamagna, Lind & Stjernström, 2019). 

Kuitenkin voimakkaasta vuodenaikojen vaih-

telusta löytyy myös mahdollisuuksia. Luleå, 

Gällivare ja Edmonton ovat talvikaupunkeja, 

jotka ovat huomioineet talven hyvin suunnit-

telussa ja talvesta on tehty erillinen strategia. 

Näissä kaupungeissa kaupunkibrändi muo-

dostuu talven kääntämisestä vahvuudeksi. 

Monissa kaupungeissa on totuttu siihen, että 

esimerkiksi kadunkalusteet siirretään pois ka-

tutilasta talveksi. Artikkelin (Costamagna, Lind 

& Stjernström, 2019) yhteydessä tehdyssä 

tutkimuksessa havaittiin, että mikäli julkisessa 

tilassa on talveen soveltuvia kadunkalusteita 

myös talvella, niin niitä käytetään. Jos ihmisillä 

on kaupungissa suoritettavia välttämättömiä 

toimia, niin tilassa viivytään pidempään, mikäli 

paikkaan on luotu sopivat olosuhteet. Luleån 

kaupungissa, Ruotsissa, kalunkalusteita, suojia 

ja nuotiopaikkoja on suunniteltu erityisesti 

talvea silmällä pitäen ja niitä on sijoitettu ka-

tujenvarsille kohtaamis- ja levähdyspaikoiksi. 

Myös Luleån jäätyneet joet ja lammet ovat tal-

vella käytössä julkisina tiloina, kulkuväylinä ja 

urheilupakkoina kaupunkilaisille. (Costamag-

na, Lind & Stjernström, 2019, s.9). Kanadassa 

sijaitseva, itsensä talvikaupungiksi brändännyt 

Edmonton on tietoisesti päättänyt lisätä tal-

vikauteen tapahtumia ja panostanut julkisen 

kaupunkitilan suunnitteluun talviaikana (Ed-

monton, 2016). Kuten esimerkit osoittavat, 

talvisuunnittelu ja –tutkimus keskittyy julkisiin 

ulkotiloihin ja niiden kehittämiseen kaupun-

geissa. Kuitenkin talven haasteet huomioon 

ottaen myös julkiset sisätilat sekä ulko- ja sisä-

tilan rajapinnat olisivat potentiaalisia kehitys-

kohteita talvi strategian osatekijöiksi.

2.6 Julkisesti tuetut sisätilat

Julkisen tilan määritelmä pätee kokonai-

suudessaan vain harvoihin sisätiloihin, sillä 

useimpiin sisätiloihin pääsyä on rajoitettu au-

kioloajoilla ja sallittuja toimintatapoja rajattu 

säännöillä (Costamagna, Lind & Stjernström, 

2019, s. 5). Tällä hetkellä oikeudellinen näkö-

kulma tarjoaa enemmän yksityiseen kuin jul-

kiseen tilaan liittyviä määritelmiä ja rajauksia 

(Neuvonen, 2017, s. 205). Suurin osa julkisista 

sisätiloista määritellään puolijulkisiksi tiloiksi ja 

tähän määritelmään mahtuu laaja kirjo erilaisia 

tiloja. Koska kaupallisuus on usein tilan käyt-

täjäkuntaa voimakkaasti rajaava tekijä, keski-

tyn käyttäjäkunnaltaan laajempiin, julkisesti 

tuetuihin tiloihin. 

Yleiset kirjastot ovat jo pitkään olleet tiloja, 

joihin kaikki kaupunkilaiset ovat tervetulleita, 

varallisuudesta, uskonnosta, iästä tai etnisestä 

taustasta riippumatta ja ne eroavatkin muista 

kirjastotyypeistä ratkaisevasti asiakaskunnan 

moninaisuudessa (Kekki, 2013, s. 21). Tämän-

päivän kirjasto ei ole syntynyt sattumalta, 

vaan sen suuntaa varmistamaan on säädetty 

kirjastolaki, joka takaa yleisen kirjaston kau-

punkilaisia yhdistävä konseptina. 

Keskuskirjasto Oodi Helsingissä on esimerk-

ki kirjaston kehityksestä ja julkisesta tilasta, 

joka tukee kaupunkilaisten sosiaalista elämää. 

Se on suunniteltu yhdessä kaupunkilaisten 

kanssa tukemaan kaupunkilaisten unelmia ja 

tulevaisuuden haaveita. Moninaiset kirjaston 

käyttömahdollisuudet on otettu huomioon ja 

suunnittelussa on selvästi ollut positiivinen ja 

salliva asenne. Oodissa on lupa tehdä ja erilai-

set tilat on suunnattu eri toimintoihin jous-

tavasti kerroksittain. (Lemola, 2019.) Oodin 

pitkäjänteinen suunnitteluprosessi vahvasti 

kaupunkilaisia osallistavasti näkyy lopputu-

loksessa. Valmiissa rakennuksessa vallitsee 

inspiroiva ilmapiiri ja yhdessä tekeminen.

Toinen valtion tukema ja suomalaisia yhdistä-

vä julkinen tilakonsepti on uimahalli. Uimahal-

lit ovat sosiaalisesti tärkeitä kohtaamispaikko-

ja, joissa käyttäjäkunnan ikä- ja kuntojakauma 

on monipuolisin kaikkien liikuntapaikkojen 

välisessä vertailussa (Hakala, 2019, s. 12-81). 

Uimahallit Suomessa -kirjaan Hakala (2019) on 

koonnut uimahallikävijöiden tarinoita suhtees-

taan uimahalliin. Kävijöiden tarinat paljastavat 

uimahallien tärkeyden ja sosiaalisen vuorovai-

kutuksen merkityksen osana uimahallikoke-

musta. 

Uimahallien yhteydessä on tarjolla monipuo-

lisesti erilaisia palveluja. Yleisimmät palvelut 

uimahalleissa ovat kuntosalipalvelut sekä 

erilaiset liikuntaryhmät. Erilaisten palveluiden 

kysynnän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa 

ja esimerkiksi ravintolapalveluita sekä sisäpe-

likenttiä tarvitaan lisää uimahallien läheisyy-

teen. (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelas-

tusliitto ry, 2016, s. 17.)

Useampia valtion tukemia tiloja ja palveluja

voidaan sijoittaa yhteen monitoimitalon 

muodossa. Ouluun rakennettuun Kastellin 

monitoimitaloon on sijoitettu useita julkisia 

palveluja saman katon alle eri-ikäisten kau-

punkilaisten käyttöön. Rakennuksen pää-

käyttötarkoitus on toimia oppilaitoksena, 

mutta rakennuksesta löytyvät myös kirjasto 

”Tavoitteen 
toteuttamisessa 

lähtökohtina ovat 
yhteisöllisyys, 
moniarvoisuus 
ja kulttuurinen 
moninaisuus.”

Oulun kaupunki, 2017

ja liikuntahalli, jotka ovat koulukäytön lisäksi 

aktiivisessa harraste- ja iltakäytössä. ”Kastellin 

monitoimitalo on Oulun kaupungin oppimis-, 

harrastus- ja kulttuurikeskus, joka palvelee 

niin lähialueensa asukkaita kuin kaikkia kau-

punkilaisia” (Oulun kaupunki, 2017). Kastel-

lissa toimivat päiväkoti, peruskoulu, lukio ja 

aikuislukio sekä kansalaisopisto, kirjasto ja 

nuorisotilat. Tulevaisuuden muuttuvat opetus 

ja opiskelumenetelmät, kaupungin palvelut 

sekä yhdessä toimimisen muodot on huomi-

oitu tilojen suunnittelussa. Kaupungin tavoite 

monitalon hankintaan oli ”pitkäaikaista, tur-

vallista ja moneen käyttöön soveltuvaa tilaa 

eri-ikäisten kaupunkilaisten käyttöön, nyt ja 

tulevaisuudessa” (Oulun kaupunki, 2017).

Oodin ja Kastellin suunnitteluprosesseja 

yhdistivät loppukäyttäjien osallistaminen ja 

pyrkimys kaupunkilaisia yhdistävään ihmisläh-

töiseen julkiseen tilaan. Oodin suunnittelussa 

loppukäyttäjät osallistettiin mukaan suunnit-
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teluun jo ennen arkkitehtuurikilpailua ja tämän 

ansiosta käyttäjien toiveet voitiin ottaa aidosti 

projektin lähtökohdaksi. Kastellin suunnittelu 

tehtiin arkkitehtikilpailun pohjalta ja käyttäjät 

pääsivät mukaan prosessiin liian myöhään, jot-

ta tilojen koko potentiaali olisi saatu käyttäjien 

näkökulmasta hyödynnettyä (Torvinen, 2019, 

s. 77). Oma kokemukseni Kastellista poikkesi 

paljonkin valoisista valokuvista. Suurta raken-

nuskompleksia oli hankala lähestyä ja keskelle 

sijoittuva, suuret massat yhdistävä aulatila jäi 

hämäräksi ja kylmäksi. 

2.7 Tapahtumat synnyttävät 
 kaupunkielämää

Terveyttä edistävä kaupunki houkuttelee 

ihmisiä ilmaisemaan itseään, leikkimään ja liik-

kumaan lihasvoimin. Haastavan työn vastapai-

nona vapaa-aika on lisääntynyt ja kaupunki-

tapahtumien määrä on kasvanut. Ihmisillä on 

arjessaan enenevässä määrin aikaa ja ener-

giaa luovaan ilmaisuun. Elämyksellisiä, hou-

kuttelevia ja fyysisesti aktivoivia kaupunkitiloja 

tarvitaan. (Gehl, 2018, s. 158.)

Suomessa kulttuuritapahtumat sijoittuvat pää-

asiassa kesään. Artikkelissa Kulttuuritapahtu-

mat täyttävät Suomen kesän, mainitaan, että 

vuonna 2007 Suomen kulttuuritapahtumien 

katto-organisaation, Finland Festivalsin kult-

tuuritapahtumista yli 80% sijoittui kesäaikaan. 

Kymmenessä vuodessa ero tapahtumien vuo-

denaikasidonnaisuudessa on tasoittunut vain 

hieman ja vuonna 2017 Finland Festivals -or-

ganisaatioon kuuluvista kulttuuritapahtumista 

1.  väestön yhdenvertaisia    
 mahdollisuuksia sivistykseen   
 ja kulttuuriin; 

2.  tiedon saatavuutta ja    
 käyttöä; 

3.  lukemiskulttuuria ja     
 monipuolista lukutaitoa; 
  

4.  mahdollisuuksia elinikäiseen   
 oppimiseen ja osaamisen    
 kehittämiseen; 

5.  aktiivista kansalaisuutta,    
 demokratiaa ja     
 sananvapautta.

Laki yleisistä 

kirjastoista määrittelee 

tavoitteikseen edistää: 

1.  tarjota pääsy aineistoihin,    
 tietoon ja kulttuurisisältöihin; 
 

2.  ylläpitää monipuolista ja    
 uudistuvaa kokoelmaa; 

3.  edistää lukemista ja    
 kirjallisuutta; 

4.  tarjota tietopalvelua,    
 ohjausta ja tukea tiedon    
 hankintaan ja käyttöön sekä   
 monipuoliseen lukutaitoon; 

5.  tarjota tiloja oppimiseen,    
 harrastamiseen,     
 työskentelyyn ja     
 kansalaistoimintaan; 

6.  edistää yhteiskunnallista ja   
 kulttuurista vuoropuhelua.

Yleisen kirjaston 

tehtävänä on:

LUETTELO 2.

Kirjastolaki

Lähteenä Oikeusministeriö 2016, 

taitto Johanna Strand-Laapio
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KUVA 1. Kastellin monitoimitalon aula

kolme neljäsosaa eli 75% oli kesä-elokuussa. 

Joulukuussa tapahtumia ei ollut yhtään ja 

lokakuussa vai yksi. Tapahtumista noin 83% 

sijoittui kaupunkipaikkakunnille. (Suomen 

virallinen tilasto, 2017.) Myös vuoden 2019 

kymmenen suurinta tapahtumaa sijoittuivat 

kaikki kesäkaudelle (Finland Festivals, 2020). 

Suuria ja merkittäviä tapahtumia järjestetään 

myös Finland Festivals organisaation ulkopuo-

lella, joten tilastot eivät kerro tarkkoja lukemia 

tapahtumien määristä eri vuodenaikoina. 

Esimerkiksi talvitapahtumista monet keskitty-

vät talviurheilun ja joulun ympärille (Vehmas, 

2010, s.81), joten ne eivät kuulu tilastoitujen 

kulttuuritapahtumien piiriin (Suomen virallinen 

tilasto, 2017). Kulttuuritapahtumien voimak-

kaasta kohdentumisesta kesäkaudelle saa-

daan kuitenkin viitettä kaikkien tapahtumien 

jakautumisesta eri vuodenajoille.

KUVA 2. Kirjasto Oodi
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3
Työpajojen toteutus 

ja tulokset

3.1 Miksi Lahti ja Savonlinna?

Toteutin opinnäytetyöhöni liittyvät työpajat

Savonlinnassa ja Lahdessa monipuolisen 

aineiston kokoamiseksi. Kahden eri kaupungin

valintaan vaikuttivat niiden tunnistettavat ja 

toisistaan poikkeavat erityispiirteet. Savon-

linna tunnetaan kompaktina kulttuurin kesä-

kaupunkina ja Lahti suurempana urheiluun 

keskittyneenä talvikaupunkina. Kaupungit 

valikoituivat myös käytännön syistä, sillä 

minulla on molempiin kaupunkiin yhteyksiä, 

joiden ansiosta työpajoihin liittyvät järjestelyt 

oli käytännöllistä toteuttaa.

Kahden eri kaupungin työpajoista karttuu 

monipuolisempaa informaatiota kuin vain 

yhteen kaupunkiin keskittyvistä työpajoista. 

Kaksi eri sijaintia antavat aineistolle vertailu-

kohtia, monipuolisuutta ja mahdollisuuksia 

aineiston tulkinnalle yleispätevämmällä tasol-

la. Jos suosittujen julkisten tilojen samankal-

taisuuksia on löydettävissä eri kaupungeista, 

ei ole kyse pelkästään tietystä paikasta vaan 

paikan hengestä.  

3.2 Ennen työpajoja

Tavoitteenani työpajoissa on kuulla näkemyk-

siä, kokemuksia ja ajatuksia paremman sosiaa-

lisen kaupunkitilan kehittämiseksi. Keskityn 

työpajoissa pääasiassa kaupunkien pehmeisiin 

vetovoimatekijöihin, kuten vapaa-ajan palve-

luihin, mutta myös arkielämän toiminnallisiin 

tekijöihin kuten toimintoihin, liikkumiseen ja 

saavutettavuuteen. Työpajoja valmistellessa 

pohdin, miten asettaa kysymykset johdatte-

lematta, mutta kiinnostavasti. Lopulta avoin 

kysymyksen asettelu tuntui jättävän tarpeeksi 

tilaa vapaalle keskustelulle ja tarpeen mukaan 

keskustelua voisi jatkaa ja ohjata lisäkysymyk-

sillä. Työpajojen ydinkysymykset ovat: Mitä ja 

millaisia julkisia tiloja käytät talvella? ja Millai-

sia julkisia tiloja haluaisit käyttää tulevaisuu-

dessa talvella? Keskustelua ohjaavia, täyden-

täviä kysymyksiä ovat: Koetko sosiaalisessa 

aktiivisuudessasi olevan muutosta vuoden-

aikojen välillä? Mikä on ensisijainen syy julki-

sessa tilassa oleskeluusi? Muut täydentävistä 

kysymyksistä syntyvät tilanteen ja keskustelun 

mukaan. Ihmiset keskustelevat mielellään 

kesästä, joten keskustelun ohjaaminen aiheen 

karkaillessa takaisin talveen on tarpeen. 

Vertailevat kysymykset voivat olla apuna täs-

sä: Miten ajatuksianne kesästä voisi soveltaa 

talviaikana?

Ikä- ja sukupuolijakaumaltaan sekä taustoil-

taan monipuolisen ja laajan edustajajoukon 

osallistaminen on haastavaa, ja määrällisesti 

kaikki käyttäjäryhmät kattava otanta vaatisi 

suuren määrän osallistujia. Maisterin opinnäy-

tetyön laajuus huomioiden rajaan opinnäyt-

teeni osallistavan prosessin neljään työpajaan, 

joihin pyrin kokoamaan taustoiltaan keske-

nään erilaisia kohderyhmiä. Saman työpajan 

osallistujia yhdistää jokin tekijä, jolloin myös 

aiheesta keskusteluun voidaan löytää ryhmää 

yhdistäviä näkökulmia. Yhdistävä sosiaalinen 

status ei sido heitä yhdeksi homogeeniseksi ja 

yksimieliseksi käyttäjäryhmäksi, mutta saattaa 

helpottaa keskustelun koontia. (Anttila, 1996. 

s. 235)
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3.3 Työpajojen kuvaus

Kolme työpajoista aloitettiin lyhyellä lämmit-

telypelillä, jossa osallistujat kisailivat kahtena 

joukkueena leikkimielisten nopeustehtävien 

parissa, jonoja ryhmän jäsenistä muodosta-

malla. Yhdessä työpajassa pelin sijaan osallis-

tujille oli kahvi- ja teetarjoilu. Epämuodollisen 

aloituksen tarkoituksena oli saada osallistujille 

tervetullut ja rentoutunut olo ja luoda kritiiki-

tön ilmapiiri Anttilan (1996, s. 235)

mainitsemien tavanomaisten virhelähteiden 

välttämiseksi. Pelin jälkeen pidin työpajan 

aiheesta lyhyen alustuksen. Varsinaiset työ-

pajat toteutettiin ryhmähaastattelu ja ideariihi 

menetelmiä soveltaen. Täydentävät lisäkysy-

mykset keskustelun edetessä olivat osittain 

erilaisia eri työpajoissa. Ryhmähaastattelut 

aloitettiin kysymyksellä ”Mitä ja millaisia 

julkisia tiloja käytät talvella?” Työpajan toi-

nen puolisko pohdittiin Ideariihimenetelmän 

keinoin aihetta ”Millaisia julkisia tiloja haluaisit 

käyttää tulevaisuudessa talvella?”

Savonlinnassa ja Lahdessa järjestämiini nel-

jään työpajaan osallistui yhteensä 55 henkeä. 

Kaikissa työpajoissa pyrin toimimaan kulloin-

kin paikalla olleen käyttäjäryhmän ehdoilla, 

ja mukauttamaan tehtävänantoa tilanteen 

mukaan. Tarkoituksena oli muodostaa osal-

listujille mielekäs tilanne ja luonteva keskus-

teluilmapiiri. Ikäjakauma työpajoissa oli laaja. 

Osallistujat jakautuivat tasaisesti ikähaarukalle 

19-75 ja osallistujista löytyi sekä naisia että 

miehiä. Sosiaaliselta statukseltaan osallistujiin 

lukeutui muun muassa opiskelijoita, työssä-

käyviä, eläkeläisiä sekä maahanmuuttajia. 

Sivuilla 52 ja 53 on esitetty työpajojen vaiheet 

ja osallistujien perustiedot.

Työpajojen fasilitointi onnistui kerta kerralta 

sujuvammin ja menetelmät hioutuivat tehdes-

sä. Sain kokemusta työpaja työpajalta, joten 

myös työskentely sujui prosessin edetessä 

luontevammin. Myös työpajojen anti parani 

prosessin loppupäässä. Tähän saattaa olla 

useita syitä, kuten tutkimusmenetelmiä käsit-

televässä kappaleessa Anttilan mainitsemat 

tavanomaiset virhelähteet (Anttila, 1996 s. 

235), mutta kokemukseni fasilitoinnista on 

epäilemättä yksi osatekijä. Toinen vaikutta-

va tekijä oli kykyni tai kykenemättömyyteni 

asettua kohderyhmän asemaan uskottavasti. 

Luonteva ja empaattinen fasilitointi oli haas-

tavampaa niiden käyttäjäryhmien kanssa, 

joihin koin olevan iän ja taustan vuoksi vai-

keinta samaistua ja se saattoi heijastua myös 

työpajan tuloksiin. Taltion työpajoissa käydyt 

keskustelut tilanteen ja ryhmäkoon mukaan 

joko äänitteinä tai kirjallisessa muodossa. 

Työpajojen jälkeen valokuvasin työpajoissa 

mainittuja paikkoja ja etsin niistä visuaalisia ja 

toiminnallisia yhtäläisyyksiä. Paikoista, joita en 

voinut kuvata yksityisyyden suojan tai muun 

syyn vuoksi, etsin kuvia verkosta. Visuaalisesti 

jäsennetty ja tarinamuotoinen materiaali aloit-

taa opinnäytteeni koontiosion.
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3.4 Työpajojen tulokset

Ryhmähaastattelut

”Kirjasto on talvella mieleen.” – kommen-

tissa tiivistyy, kuinka kirjastojen tarjoamista 

palveluista työpajoihin osallistuneet kertoivat 

usein hymyssä suin. Lainauspalveluiden lisäksi, 

mahdollisuus käyttää kirjaston tiloja lukemi-

seen ja opiskeluun, vaihtuvat näyttelyt, kahvila 

palvelut, musiikin kuuntelumahdollisuus ja 

pienimuotoiset tapahtumat mainittiin arkea 

ilahduttavina asioina. Kirjaston nojatuolissa, 

rauhallisessa ympäristössä, vanhempi saat-

taa ottaa pienen lepohetken ennen kotiin ja 

hektiseen lapsiperhearkeen paluuta. Kirjas-

tokonseptin laajeneminen ja kehitys herätti 

niin innostusta kuin huoltakin perinteisen ja 

toimivaksi koetun mallin muutoksesta. 

Uimahallien tarjoamat palvelut koettiin kirjas-

topalveluiden rinnalla merkityksellisiksi. ”Uinti-

paikat ovat erittäin tärkeitä olemassa, sillä se 

on liikuntaa, jota kuka tahansa voi tehdä, joka 

vain osaa uida.” – sanoi Savonlinnassa ryhmä-

haastatteluun osallistunut. Julkisia saunatiloja 

tulisi käytettyä, jos niitä olisi lähempänä, arvioi 

puolestaan osallistuja Lahdessa. Saunomises-

ta ja saunasta julkisena palveluna puhuttiin 

kaikissa työpajoissa ja yleisiin saunoihin liit-

tyviä kokemuksia kuvailtiin pääasiassa posi-

tiivisesti. Muutamat työpajaan osallistuneista 

eläkeläisistä kertoivat havainnoineensa tunnel-

maa kaupungin uimahallin saunassa. – Yleinen 

tunnelma saunassa vaihtelee eri vuorokauden 

aikoina riippuen siitä, keitä saunojat siihen 

aikaan päivästä yleensä ovat. Heidän koke-

mustensa mukaan aamun leppoisa ja puhe-

lias tunnelma kiristyy iltapäivää kohden, kun 

työikäiset tulevat saunomaan.

Eräässä työpajoista osallistujat kertoivat 

talviajan aktiivisesta harrastus- ja vapaaehtois-

toiminnasta, jota todettiin olevan kaupungissa 

yllättävän monipuolisesti. Myös seurakunnan 

toiminnalla vaikutti olevan suuri rooli kaikille 

avoimessa vapaa-ajan toiminnassa. Toisaalta 

samassa työpajassa kaupunkiin paluumuut-

taneen kertoman mukaan harrasteryhmiä on 

kuitenkin haastavaa löytää ja selvittäminen 

vaatii paljon vaivan näköä. Esimerkkinä hän 

kertoi paikallislehden ilmoituksessa mainitun 

harrasteryhmän kokoontumisesta, josta sai 

lisätietoa, mikäli sattui tuntemaan ilmoituk-

sessa pelkästään etunimeltä mainitun yhteys-

henkilön. Elokuvat, konsertit ja muut julkiset 

kulttuuritapahtumat hän koki helpommin 

lähestyttäviksi, sillä niihin ”ei tarvitse yrittää 

tunkeutua puoliväkisin.” Harrastetoiminnasta 

hän sanoi saaneensa vaikutelman, että uusia 

harrastajia ei välttämättä edes haluta mu-

kaan. ”Talvella ulkopuoliselle jää vaikutelma, 

että kaupunki on ummessa eikä tapahdu 

mitään,” hän tiivisti. Toisessa työpajassa esiin 

nousi samankaltainen kertomus harrasteryh-

mästä, jossa istumapaikat olivat vakiintuneet 

ryhmässä pitkään harrastaneiden kesken. 

Uutena harrastuksen aloittanutta varoitettiin 

istumasta ”sanattomalla sopimuksella” vara-

tulle paikalle, vaikka kyseisellä paikalla yleen-

sä istunut henkilö oli estynyt osallistumasta 

tuona päivänä. Vastaavanlaisia kertomuksia 

osalliseksi pääsemisen hankaluudesta nousi 

esiin useampia. Surullisin kertomuksista oli 
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liikkuminen kaupungissa koettiin tärkeäksi.

Sijainnille annettiin suuri painoarvo, sillä 

talvella liikkumiseen ja pukeutumiseen liitty-

vien haasteiden koettiin vaikeuttavan kotoa 

lähtemistä. Vaikka keskustassa toiminnot ovat 

näennäisesti lähellä toisiaan niin vaihteleviin 

sääolosuhteisiin varautuminen pukeutuessa ja 

kulkumuotoa valitessa hankaloittavat paikasta 

toiseen siirtymistä. ”Kesällä olo on vapaampi, 

kun ei tarvii toppatakkeja päällä.” 

”Mä kaipaan älyttömästi luontoa, vuoden 

ajasta riippumatta. Täytyy sanoa, että mulla 

on pikkusen sellanen inho kaupunkia ja raken-

nettua ympäristöä kohtaan.” Lainaus on kes-

kustelusta, jossa osallistujat puhuivat raken-

netun ympäristön ulko- ja sisätilan suhteesta. 

Miellyttävä ulkotila tai ulkotilamainen julkinen 

tila kaupungissa herätti positiivisia keskustelu-

ja eri työpajoissa. Räntä, viima ja kylmyys taas 

saivat keskustelijat mietteliäiksi. Haastavat 

sääolot tuntuvat rajoittavan kaupunkilaisten 

ulkoiluintoa ja liukkaat tienpinnat kahlitsevat 

”huonojalkaiset” sisätiloihin. Kauppakeskuk-

sista puhuttaessa niiden vetovoiman ajateltiin 

perustuvan mukavuuteen ja helppouteen. Au-

ton voi jättää parkkihalliin ja sisällä voi liikkua 

helposti eri palveluiden välillä ilman ulkovaat-

teita. Kritiikkiä sai kauppakeskusten päälle-

käyvä kaupallisuus eikä niitä yleisesti pidetty 

viihtyisinä tai kutsuvina ajanviettopaikkoina. 

Ajanviettoa ilman kuluttamista ei juurikaan 

tarjota esimerkiksi viihtyisien ja maksuttomien 

istumapaikkojen muodossa. ”– – mulle se 

ympäristö on niin räikeän kaupallinen, että se 

vähän ahdistaa mua.” Kaupallisuuden lisäksi, 

pitkään sisätiloissa oleilu koettiin kauppakes-

kusten varjopuolena. ” – – Musta tuntuu, että 

suomenkielen opettaja tarina, kuinka suo-

malaiseen kulttuuriin totutteleva oli kysynyt 

opettajaltaan, – Miksi suomalaiset haluavat 

olla aina yksin? 

”Siihen vaikuttaa hirveesti lämpö ja valo.” 

- talven luonnetta pohdiskeltiin. Talvesta 

tunnistettiin ilmeinen vetäytymisen ilmapiiri. 

Eräässä työpajassa pohdittiin, kuinka kesäisin 

sataman penkeillä näkee usein ihmisiä, joiden 

kanssa mennä juttelemaan, mutta talvikau-

della tilanne on päinvastainen. ” – – Miten se 

heinäkuun henki, miten siitä pisaroita voitas 

siirtää talveen? – –” kysyi yksi keskustelijoista. 

Toisessa työpajassa post-it lapulle kiteytyi 

”Ei talvisin hengata. Liikutaan, jos meillä on 

läpikulkumissio.” 

Kaikki eivät kokeneet pelkästään oleskeluun 

määriteltyä tilaa tarpeelliseksi, vaan useim-

mille tarkoituksellinen toiminta oli ensisijai-

nen motiivi julkisessa tilankäytössä. Toisaalta 

nuorisotilat ja kauppakeskukset mainittiin 

tärkeinä oleskelupaikoina nuorille ja nuorem-

mat osallistujat näkivät myös pääasiallisesti 

oleskeluun tarkoitetun tilan tarpeelliseksi ja 

toimintoja yhdistelevät palvelut kiinnostaviksi. 

Toimintojen sekoittumiseen ja monikäyttöi-

seen, muunneltavaan tilaan perustuvia ideoita 

nousi esiin ja niitä pidettiin yleisesti hyvinä. 

Kaikissa työpajoissa esiin nousivat saavutet-

tavuus ja palveluiden sijoittuminen suhteessa 

toisiinsa. Eräs osallistujista kertoi kaipaavansa 

lapsiystävällisiä paikkoja ja tekemistä, jonne

olisi helppo mennä myös lastenvaunujen 

kanssa. ”Huonojalkaisuus” oli myös joidenkin 

osallistujien paljon käyttämä termi ja helppo 
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neen Savonlinnassa sekä kahvilat Oskarin piha 

ja Asemapäällikkö Lahdessa. Koko ympäristöä 

elävöittäväksi esimerkiksi nostettiin myös 

Lahden torille talvella rakennettu luistinrata. 

Kaikille avoin ja ilmainen tekemisen paikka 

piristää koko keskustaa.

Henkilökohtainen kokemus miellyttävästä 

äänimaailmasta herätti monipuolista keskus-

telua. Taustamusiikki julkisissa tiloissa saatet-

tiin kokea häiritsevänä ja musiikin soittamista 

kaupallisissa tiloissa kuvailtiin jopa musiikin 

aliarvioimisena. Joulumusiikki julkisissa tiloissa 

jakoi mielipiteitä, mutta luontoäänet julkisissa 

wc tiloissa ilahduttivat ja aiheuttivat hilpeyttä 

keskustelijoissa. 

Julkisen ja puolijulkisen tilan omistajuus- ja 

hallinnointimalleista nousi esiin esimerkkejä 

pienimuotoisemmasta kansalaisaktivismin kal-

taisesta toiminnasta, kuten yhteisomistajuu-

desta asuinalueen omille harrastetiloille. Myös 

esimerkit talkoomuotoisesta urheiluhallien 

rakentamisesta sekä lakkautettujen kyläkou-

lujen lunastamisesta kylätaloiksi pienemmillä 

paikkakunnilla nostivat keskustelua. Julkisten 

palveluiden sijoittuminen vuokrattuihin, tar-

koitukseen soveltuviin, yksityisomistuksessa 

oleviin rakennuksiin, mainittiin. Löyhän julki-

sen tilan haasteina nähtiin eriävät mielipiteet 

säännöistä, toimintaperiaatteista, yksityisyy-

destä ja visuaalisuudesta. Katutilassa esimer-

kiksi graffitein haltuun otettu kaupunkitila 

ärsyttää osaa käyttäjistä. Toista taas kauhis-

tuttavat julkisen tilan bakteerit. Vapaamuo-

toisen toiminnan salliva monikäyttötila ei ole 

yhtä yksiselitteinen kuin selkeä yhden funk-

tion tila, jolloin kiistoja tilan käytöstä syntyy 

helpommin. 

ihmiset vähän kaipaa ulkotilaa. Sisätiloissa 

ei pidemmän päälle jakseta olla.” Ulkotilan 

kaipuuta talvikaupungissa kuvailtiin raikkaan 

ilman tuoksuna ja luonnonvalon piristävänä 

voimana. Erään keskustelijan maininta talvi-

puutarhoista sai aikaan innostuneita kuvailuja, 

”Vähän niinku välähdys semmosesta kesämäi-

sestä kesäillasta.” Avoimuuden ja ulkotilamai-

suuden lisäksi julkisiin tiloihin kaivattiin myös 

kodinomaisuutta ja epämuodollista kesämök-

kitunnelmaa. Monet kertoivat vapaa-ajan-

vieton painottuvan talvella kotiin ja julkisista 

tiloista puhuttaessa keskustelu lipsui helposti 

kesään. Kesällä mielekkään vapaa-ajan ku-

vailtiin painottuvan julkisiin sekä puolijulkisiin 

ulkotiloihin, kuten terasseille, puistoihin ja 

rantojen äärelle.

Pehmeät siirtymät ja vyöhykkeet ulkotilasta 

sisätilaan siirryttäessä, kuten terassit, lasitetut 

kulkuväylät ja avoimet ikkunapinnat koettiin 

miellyttäviksi kaupungissa ja niiden nähtiin 

muuttavan ilmapiiriä kutsuvammaksi. Yhtenä 

esimerkkinä käytettiin Lahdessa mediakul-

maan sijoittuvaa kahvilaa, joka muutti koko 

aukion tunnelmaa, kun aiemmin toimisto-

käytössä olleen toimitilan suurista, ennen 

peittävästi verhotuista ikkunoista avautuikin 

esteetön näkymä kutsuvaan kahvilaan. Eräs 

työpajaan osallistunut kommentoi paikkaa 

sanoen ”Se liittyy siihen, että siinä on joku 

palvelu, jota olen tervetullut käyttämään. Kun 

näkee, että tuolla tapahtuu. Sieltä saa kahvia 

ja siellä on ihmisiä.” Toisaalta historialliset mil-

jööt pihapiireineen kaupungin keskellä nähtiin 

talvella mielekkäiksi paikoiksi sekä Savonlin-

nassa että Lahdessa. Tällaisia ovat esimerkiksi 

Olavinlinnan ympäristö Linnankadun kahviloi-
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julkista elämää on vaikeampi nähdä ja kuulla 

seinien sisällä. 

Ideariihet

Nykyhetkeä kartoittavista ryhmähaastatteluis-

ta siirryttiin ideoimaan tulevaisuutta idearii-

himenetelmällä. Tuotetut ideat olivat kaikkea 

pienten konkreettisten parannusehdotusten 

ja futurististen tulevaisuusvisioiden väliltä. Pal-

veluja, tapahtumia, harrastuksia, valaistukseen 

liittyviä ideoita, hyvinvointi- urheilupalveluja, 

ideoita liikenteeseen ja liikkumiseen sekä ylei-

sen tunnelman kohottamiseen kaupungissa.

Eniten ideoitiin säältä suojaavia ratkaisuja. 

Keskuskatujen kattaminen ja suojat tuulta, sa-

detta ja kylmyyttä vastaan. Valo oli tärkeässä 

roolissa monissa ideoista. Huomasin työpa-

jojen aikana, että nuoremmat osallistujista 

kertoivat enemmän elämyksellisistä kokemuk-

sista ja tapahtumista sekä ideoivat enemmän 

niihin liittyviä tulevaisuusvisioita. Sen sijaan 

vanhemmat osallistujista keskittyivät käytän-

nönläheisiin, arjen liikkumista ja harrastuksia 

helpottaviin ratkaisuihin. ”Sillon kun oli opis-

kelija niin tapahtumat sijoittui talvelle, koska 

kesällä kaikki oli muissa kaupungeissa kesä-

työhommissa.” kuvaili talvitapahtumia eräs 

osallistujista. Käytännön arkea helpottavaksi 

kuvailtiin monitoimipaikka, jossa olisi lapsille 

leikkipaikka siksi aikaa, kun vanhemmat käyvät 

kaupassa tai kirjastossa. Sivuilla 50-51 esitän 

koosteen työpajoihin osallistuneiden moni-

puolisista ideariihissä esitetyistä ideoista.

Työpajoihin osallistuneiden omakohtaiset 

kokemukset ja kertomukset laajensivat ja 

toisaalta täsmensivät käsitystäni julkisentilan 

ja talven kokemisen henkilökohtaisuudesta 

ja moninaisuudesta. Kaupunkitilan aktiivinen 

käyttäminen riippuu elämäntilanteesta, saavu-

tettavuudesta ja tarjotuista palveluista. Työpa-

joihin osallistuneista osa käytti kaupunkitilaa 

talvella arjessaan vain pakolliseen asiointiin 

liittyen ja monille käyttö oli satunnaista. 

Esimerkeiksi nousi myös mielipiteitä jakavia 

kaupunkitiloja ja palveluita sekä keinoja savu-

tettavuuden lisäämiseksi. Valtaosa viihtyisää 

kaupunkitilaa koskevista näkemyksistä oli 

kuitenkin yhteneviä. Henkilökohtainen sosi-

aalinen aktiivisuus koettiin kaikissa ryhmissä 

kesällä suuremmaksi kuin talvella. Talven so-

siaaliset kohtaamiset puolijulkisissa paikoissa 

keskittyvät osallistujilla harrastus toimintaan 

tai omalle kohderyhmälle suunnattuun teke-

miseen. Eri kohderyhmiä yhdistävät sosiaaliset 

tilanteet painottuvat kesälle, poikkeuksena 

kirjasto- ja uimahallikäynnit, jotka painottuvat 

talveen. Vaikka aiheena olikin talvi, niin lähes 

kaikissa työpajoissa keskustelu tahtoi poiketa 

aiheesta kesään. Tämä ei ollut suunnitelmal-

lista mutta vertaileva keskustelu oli hedel-

mällistä ja osoitti selkeästi talvisuunnittelun 

haasteita. 

Talvessa nähtiin piirteitä, jotka ajavat yksinäi-

syyteen. Yksinäisyys on vaikea aihe, kuten 

yksinäisyyttä käsittelevässä kappaleessa 

2.1. esitettään. Pimeä vuodenaika kasvattaa 

kynnystä julkiseen sosiaaliseen elämään osal-

listumiselle monin tavoin. Haasteita on sekä 

sosiaalisten mahdollisuuksien löytämisessä 

että kotoa liikkeelle lähtemisessä. Ihmisiä ja 





52
53



54
55

4
Päätelmiä

4.1 Vuodenaikojen vaikutuksesta  
 sosiaalisuuteen

Suomen pohjoinen sijainti määrittää osal-

taan fyysisen ympäristömme ominaisuuksia. 

Vuodenaikojen vaikutus sosiaaliseen käyttäy-

tymiseen on nähtävissä Suomessa vahvasti. 

Aiheesta ulkomailta muuttaneiden kanssa 

keskustellessa Suomen vuodenaikakulttuurie-

rot nousevat esiin. Sosiaalisen elämän kes-

kittyminen kesään on helppo huomata myös 

suomalaisena ja muualta tulleille kontrasti on 

vielä paljon voimakkaampi. Keskusteluissa 

nousi esiin, miten talvi saa ihmiset vetäyty-

mään koteihinsa ja mahdollisuuksia sosiaali-

selle vuorovaikutukselle on vaikeampi löytää. 

Kesä on talveen verrattuna huomattavasti 

aktiivisempaa aikaa sosiaalisesti, sillä lämmin 

ja valoisa vuodenaika tarjoaa matalan kynnyk-

sen puitteet sosiaaliselle vuorovaikutukselle 

ja eri ihmisryhmien luontevalle kohtaamisel-

le. Tapahtumien määrä eri vuodenaikoina 

on merkittävä kesän eduksi, kuten luvussa 

2.7 todetaan ja se antaa viitettä sosiaalisen 

elämän aktiivisuudesta suhteessa vuoden-

aikoihin. Menestyneet ulkoilmakesäteatterit 

sekä ravintola- ja siivouspäivätapahtumat ovat 

keskittyneet kesäkaudelle, koska soveltuvia 

tiloja ei ole käytettävissä talvella. Festivaaleilla 

on kaupunkielämän kannalta suuri aktivoiva 

merkitys. Houkuttelevat tapahtumat saavat 

ihmisiä liikkeelle myös talvella, mutta nii-

den järjestäminen on hankalampaa, tarjonta 

yksipuolisempaa ja tietyille kohderyhmille 

suunnattua, kuten talviurheiluun keskittyvät 

tapahtumat. Paranisiko sosiaalinen aktiivisuus 

ja hyvinvointi talvella, jos tapahtumat jakautui-

sivat tasaisemmin ympäri vuoden?

Puistot, torit ja rannat ovat vuodenaikasidon-

naisia kohtaamisen paikkoja, joissa aktiivisuus 

painottuu vahvasti kesään. Julkiset ulkotilat 

ovat luonteeltaan ja viesteiltään vapaampia 

kuin sisätilat ja niihin liitetään vähemmän 

normeja. Kaupungissa puolueettomat ympä-

ristöt mahdollistavat ja vahvistavat yhteen-

kuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta, samalla 

kun vuorovaikutus ihmisryhmien välillä lisää 

luottamusta ja turvallisuudentunnetta yhteis-

kunnassa. Tapahtumien ja kohtaamispaikkojen 

saavutettavuus on ehdottomasti merkittävä 

tekijä sosiaalisen elämän näkökulmasta. Ulko- 

tiloille luonteenomaisia sosiaalisia piirteitä, 

avoimuuden ja puolueettomuuden ilmapiiriä 

ei ole helppo saavuttaa sisätiloissa. Työni 

tutkimusaineisto osoittaa, että talvikausi vai-

kuttaa sosiaaliseen hyvinvointiin heikentävästi. 

Väitän, että suomalainen kaupunkiarkkitehtuu-

ri ei tue talvikauden sosiaalista hyvinvointia, 

sillä tämän päivän kaupunkikeskustat rakentu-

vat pääasiassa kaupallisuuden ympärille. 

Opinnäytettä aloittaessani lähtökohtana oli 

oletus ulkotiloista parempina kohtaamisen 

paikkoina sisätiloihin verrattuna. Olettama 

herätti haasteen laadukkaan kohtaamisalustan 

luomisesta sisätiloihin. Kun sää ei kannusta 

ulos lähtemiseen, sisälle jääminen houkuttaa. 

Sisätiloissa vietetty vapaa-aika kuluu usein 

kotona. Julkisen tilan tarjoamat palvelut, 

mahdollisuudet ja houkuttelevuus ratkaisevat. 

Mitä julkisissa tiloissa on tarjolla ja missä muo-

dossa talvikaudella? Vapaaehtoista oleskelua 

ja sosiaalista elämää halutaan toteuttaa vain 

laadukkaassa ympäristössä. Jos julkinen tila ei 

tuo suurta lisäarvoa kotiin verrattuna, jäädään 

talvella helposti kotiin. Vaikka monien lähtei-
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den huomiot talvesta, kuten luvussa 2.3 esi-

tetyt Jan Gehlin huomiot keskittyvät ensisijai-

sesti kaupunkien julkisiin ulkotiloihin, voidaan 

samat johtopäätökset esittää myös julkisten 

sisätilojen käyttöasteesta suhteessa niiden 

laatuun ja säähän. Laadukas ympäristö vetää 

ihmisiä puoleensa hyvällä säällä. Sekä Gehlin, 

että Maslowin ajattelusta löytyy sama perus-

ajatus sosiaalisten toimintojen edellytyksistä. 

Molempien teoriat tukevat ajatusta välttämät-

tömien toimintojen ja perustarpeiden täyttä-

misestä, edellytyksenä sosiaalisille toiminnoil-

le. Silti puuteet perustarpeissa eivät sulje pois 

sosiaalisten tarpeiden olemassaoloa.

Uskon, että jos sisätila sosiaalisena ympäristö-

nä asetetaan suunnitteluvaiheessa prioritee-

tiksi, se on mahdollista toteuttaa uskottavasti. 

Ulkotilojen läpinäkyvyys, avoimuus ja helppo 

lähestyttävyys ovat epätyypillisiä piirteitä 

sisätiloissa, mutta eivät saavuttamattomissa. 

Julkisen sisätilan potentiaali ympärivuotisena 

sosiaalisena kohtaamispaikkana mahdollistuu 

näiden tekijöiden seurauksena. 

4.2 Kaupunkisuunnittelun
 paradoksi

Yleisesti ihannoitu, antiikin kaupunkimalli on 

historiallinen ja kerrostunut kaupunki, johon 

ihmisen mittakaava ja yhteinen julkinen tila on 

syntynyt ajan saatossa. Kaupunkielämä kes-

kittyy ulkotilaan ja kaupunkien toreille. Tätä 

mallia on käytetty esikuvana myös nuorem-

missa Euroopan kaupungeissa leveyspiireis-

tä huolimatta. Kaupunkisuunnittelijat ovat 

yrittäneet löytää yleismaailmallisen kaupungin 

mallin, mutta sen väkinäinen soveltaminen 

saattaa luoda tarpeetonta ja käyttökelvotonta 

kaupunkia. Ilmastoltaan ja kulttuuriltaan täysin 

erilaisissa maissa ei voida toteuttaa täysin 

samoja suunnitteluperiaatteita. Sama toteutus 

eri ympäristöissä ei välttämättä johda samoi-

hin vaikutuksiin, sillä ympäristön haasteet 

asettavat eri vaatimuksia samojen tavoittei-

den saavuttamiseksi. Keski-eurooppalaisten 

historiallisten kaupunkien viehätys perustuu 

mittakaavaan, ilmastoon, ajan kerroksellisuu-

teen ja toisaalta ihmisten mahdollisuuksiin 

ottaa ympäristö omakseen ja vaikuttaa siihen. 

Ympäristöllämme on merkittävä vaikutus hy-

vinvointiimme ja se vaikuttaa meihin voimak-

kaasti tiedostamattamme. Hyvinvoinnin lisää-

minen tapahtuu tunnistamalla mahdollisuudet 

ja hyväksymällä haasteet, joita ympäristömme 

asettaa ja etsimällä monimuotoisia ratkaisuja 

niihin. Rakennetun ympäristön ja palvelujen 

pitäisi vastata tarpeisiimme ja haasteisiin, joita 

kulttuuri, sijainti ja ilmastomme asettavat. 

Kaupungin, jossa asumme, tulisi olla hyvin-

vointiamme edistävä keskus. 

Kaupunki on suhteellisen hidas ja jäykkä, 

kerrostunut instituutio. Fyysiset muutokset 

näkyvät vasta pitkällä aikavälillä ja silloinkin 

ne rakentuvat ja limittyvät olemassa olevan 

ehdoilla, jolloin niitä on vaikeampi havaita. 

Luvussa 2.4 mainitun digitaalisen vallanku-

mouksen fyysisessä ympäristössä havaittavat 

vaikutukset näkyvätkin vasta välillisesti pidem-

män ajan kuluttua, kun resursseja vapautuu 

johonkin tärkeämmäksi koettuun tai kun nel-

jännen sektorin toiminta löytää paikkansa. 

4.3 Kaupallisuus

Julkisten toimintojen sijoittuminen keskusto-

jen laitamille vahvistaa ydinkeskustan kau-

pallista luonnetta. Sisätiloissa aidosti julkisia 

paikkoja on vähän ja kaupallinen tila ottaa 

roolin talven sosiaalisissa kohtaamisissa. 

Kaupalliset tilat ovat tyypillisiä puolijulkisia 

tiloja sillä niihin liittyy oletus kuluttamisesta ja 

tietyt käyttäytymisnormit. Kauppakeskusten 

kiihtyvä rakentaminen syö katutilan pienten 

kivijalkaliikkeiden elinvoimaa ja vähentää 

löyhän tilan mahdollisuuksia julkisen ja puoli-

julkisen tilan rajapinnoilla. Kauppakeskusten 

luonne on usein kivijalkakaupunkiin verrattuna 

hallittu ja yllätyksetön. Onneksi myös esimerk-

kejä kauppakeskuksiin integroiduista julkisista 

palveluista on syntynyt. Pieniä terveyspisteitä,

kirjastoja ja olohuoneita on avattu kauppa-

keskuksiin kaupallisten yritysten rinnalle. 

Silti toisiaan muistuttavien kauppakeskusten 

visuaalinen kieli ja tunnelma toistavat mo-

notonista kaavaa. Ostoskeskuksiin keskittyy 

usein samanhenkisiä liikkeitä ja variaatiomah-

dollisuudet ovat rajalliset. Persoonallisuus ja 

elämyksellisyys ovat katutilassa helpommin 

saavutettavissa sillä katutila on ostoskeskusta 

paljon moninaisempi konteksti. 

Täysin julkista tilaa helpompaa olisi suunni-

tella sosiaalisuuteen kannustava puolijulki-

nen tila kaupallisuuteen pohjautuen, mutta 

tilat ja palvelut, jotka tarjotaan vain tietylle 

varallisuusryhmälle, sulkevat osan kaupunki-

laisista ulkopuolelle. Samoin vain hyvin spe-

sifiin toimintaan tarjottu julkinen tila yhdistää 

kyseisestä toiminnasta kiinnostuneet. Kuplat, 

joita homogeeniset ryhmät muodostavat eivät 

tarjoa mahdollisuuksia vastakkaisten näkö-

kulmien ymmärtämiselle tai koko yhteisön 

vahvistumiselle. Mielestäni kuplissa näkemyk-

set kapenevat ja kärjistyvät. Samaan ihmisryh-

mien eriytymiseen johtavat erikoistuminen ja 

laitostuminen, jotka ovat länsimaisten yhteis-

kuntien määrääviä periaatteita (Gehl, 2018, 

s.158).

Kaupunkitilan moninaisuuden kannalta on 

tärkeää, että julkista tilaa varataan muuhunkin 

kuin kaupalliseen yritystoimintaan. Puolijulki-

nen tila palvelee tilan omistajan intressejä ja 

tilan käyttöön liittyy rajoituksia tai ehtoja.

Useissa opinnäytteeni lähteissä esiintyy huoli 

julkisen tilan muuttumisesta enenevässä 

määrin puolijulkiseksi (Gehl, 2018, Neuvonen, 

2017, Costamagna, Lind, Stjernström, 2019). 

Kaupallisen toiminnan vallatessa tilaa myös 

verkossa ja sähköisissä alustoissa, se voisi va-

pauttaa fyysisestä ympäristöistä tilaa muiden 

yhteiskunnallisten arvojen toteuttamiseen, 

kuten oppimiseen, harrastamiseen ja sosiaali-

seen vuorovaikutukseen. Useiden kaupallisten 

palvelujen tarjoaminen voi olla aineetonta ja 

verkossa tapahtuvaa kuten sosiaaliset kontak-

titkin, mutta sosiaalisten taitojen kehittymi-

nen, osallisuuden kokemus ja sosiaalinen hy-

vinvoini syntyy optimaalisesti ihmisten ollessa 

fyysisesti läsnä ja vuorovaikutuksessa. 

Eri omistuksessa olevien tilojen yhteiskäyt-

tömalleja on sovellettu tyhjien toimitilojen 

hyödyntämisessä. Julkisessa omistuksessa 

oleva tila ja yksityisessä omistuksessa oleva 

kaupallinen tila sekä näiden väliin sijoittuva 

järjestötoiminta voivat limittyä ja hyödyntää 

samoja tiloja tehokkaasti. Myös kansalaisak-
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tivismin potentiaali, sosiaalisen hyvinvoinnin 

lisäämisessä on hyödynnettävissä paremmin, 

jos joustavat tilojen omistus- ja hallinnointi-

mallit sen sallivat.

4.4 Aktiivinen keskusta

Kohtaamista edistävässä kaupungissa tarjo-

taan hyvät edellytykset katselulle, kuuntelulle 

ja keskustelulle. Ihmiset etsiytyvät luontai-

sesti toisten ihmisten pariin, sillä kaupungin 

kiinnostavuus perustuu toisiin ihmisiin, kuten 

luvussa 2.3 todettiin. Ei kai suomalainen 

kulttuuri ole poikkeus, vaikka julkisesta tilasta 

etsitäänkin usein hiljaisin nurkka?

Kaupallinen tila kaupungeissa on murroksessa 

nettikaupan yleistyttyä. Kuluttaminen suun-

tautuu kaupungeissa entistä enemmän pal-

veluihin, kokemuksiin ja elämyksiin. Aiemmin 

keskustojen rakenne on perustunut kivijalka-

kauppoihin ja ostoskeskuksiin, joiden liiketilat 

ovat suurimmaksi osaksi suunniteltu fyysisten 

hyödykkeiden myymälöiksi. Samaan aikaan 

terveys- ja hyvinvointipalveluiden kulutus on 

kasvussa. Voisivatko julkiset tilat tulevaisuu-

dessa olla entistä enemmän ihmisten koh-

taamista varten? Kuntosalit ja liikuntahallit 

sijoittuvat usein keskustojen laitamille. Voisiko 

niistä tulla keskeisiä ajanviettopaikkoja, joihin 

suhtauduttaisiin rennommin kuin pelkästään 

suorittamiseen tähtäävinä hikiliikuntapaikoina? 

Harrastusmahdollisuuksien ja paikkojen sijoit-

taminen keskeisille paikoille muuttaisi kes-

kustojen luonnetta ja elävöittäisi niitä uudella 

tavalla.

Perinteiset julkisten tilojen suunnitteluratkai-

sut palvelevat hyvin toiminnan ensisijaista 

tarkoitusta, mutta toimintaan liittyviä inhi-

millisiä toissijaisia näkökulmia ei välttämättä 

huomioida. Omasta mielestäni julkisen tilan 

potentiaali lisätä hyvinvointia tulisi hyödyn-

tää monesta näkökulmasta, kuten esimerkit 

luvussa 2.6 osoittavat. Vaikka kirjaston funk-

tio on toimia kirjojen lainauspalveluna, niin 

sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta kir-

jasto ei ole mikä tahansa toimiva varasto tai 

sähköinen palvelu kirjojen lainausta varten. 

Julkiseen tilaan liittyvien toissijaisten toiminto-

jen, kuten sosiaalisten toimintojen huomiointi 

nostaa tilojen käyttöastetta, vaikka ensisijai-

sen toiminnan funktionaalisesta näkökulmasta 

nämä seikat olisivat epäolennaisia. Julkisen 

tilan tehtävää määritellessä pohditaan, mitkä 

toiminnot tilaan ja sen palveluihin kuuluvat, ja 

mitkä rajataan sen ulkopuolelle. Jopa maksut-

toman wc:n tarjoaminen viestittää siitä, kuinka 

pitkään asiakkaan toivotaan tilassa viipyvän ja 

keitä sinne halutaan.

Työpajat osoittivat, että kirjastot ovat suoma-

laisille tärkeä palvelu, joka koetaan merkityk-

selliseksi osaksi suomalaisten arkea. Kirjasto 

on konseptina kehittynyt monipuolisempaan 

suuntaan. Silti myös kirjastoihin kytkeytyy 

edelleen paljon normeja ja usein jäykät 

käyttäytymismallit. Konservatiivisen luonteen-

sa vuoksi kirjastoa ei mielletä ensisijaisesti 

sosiaaliseksi kohtaamispaikaksi, eikä se ole 

ollutkaan perinteisen kirjaston ensisijainen 

tarkoitus. Hiljainen julkinen tila tarjoaa mah-

dollisuuden olla yksin yhdessä. Samaan aikaan 

voi kokea yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuut-

ta, mutta toisaalta myös palautua arjen häli-

nästä rauhallisessa ympäristössä. Koetaanko 

hiljaisuutta arvostavassa suomalaisessa kult-

tuurissa, kirjaston muuttuminen sosiaaliseksi 

tilaksi uhkana? Internet, sähköiset palvelut ja 

sosiaalinen media ovat vaikuttaneet fyysisten 

julkisten tilojen luonteeseen ja muuttaneet 

tarpeita, joita tilat palvelevat. Kaikkien palve-

lujen tuottamiseen ei tarvita fyysisiä puitteita, 

mutta pääfunktion lisäksi tilat ovat palvelleet 

myös sekundaarisissa tarkoituksissa, kuten 

kohtaamisen paikkoina. 

Jos tarkoituksellista asiointia julkisessa tilassa 

ei ole, sen vetovoima on talvella heikko, eikä 

riitä houkuttelemaan kaupunkilaisia vapaaeh-

toiseen ajanviettoon. Keskustan elävyyden 

ja kaupunkilaisten sosiaalisen hyvinvoinnin 

kannalta tällä on merkitystä. Koulut, liikunta-

hallit, kansalaisopistot ja kansanopistot palve-

levat monipuolista harrastustoimintaa iltaisin. 

Päivittäin käytetyt palvelut ja harrastetilat 

ovat usein kauempana ydinkeskustasta tai sen 

laitamilla. Talvella Lahden toria elävöittäväksi 

todettu luistelukenttä toi uudenlaista aktiivi-

suutta keskustaan ja muutoin hiljaiselle tori 

aukealle. Tekemisen näkyminen keskustassa 

voi parhaimmillaan aktivoida koko ympäristöä. 

Ihmistä kiinnostavat luontaisesti toiset ihmiset 

ja tapahtumat, joihin ihmiset liittyvät. Toiminta 

ja tekeminen vetää puoleensa. Tekeminen on 

liikettä ja liikkeellä on suurempi huomioarvo 

kuin liikkumattomalla. Liike on osa kaupungin 

estetiikkaa ja viehätystä.

”Lisäksi yleisin sosiaalisten 

kontaktien muoto, 

katseluun ja kuunteluun 

perustuva vuorovaikutus 

on sosiaalisista toiminnoista 

kaikkein helpoimmin 

tuettavissa suunnittelun 

keinoin.”

Jan Gehl 
(2018, s.23.)
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5
HOHKA + KAJO 

TILAKONSEPTI

5.1 Suunnittelun suuntaviivat   
 sosiaalisen hyvinvoinnin   
 mahdollistamiseksi 
 kaupunkitilassa talvikaudella

Julkisen tilakokonaisuuden hahmottamiseen 

ja konkreettiseen suunnitteluun tarvitaan 

useiden eri tahojen yhteistyötä. Julkinen tila 

on paitsi poliittinen, siihen vaikuttavat myös 

lainsäädäntö, taloudelliset-, tekniset- ja so-

sio-kulttuuriset seikat. Maisterin opinnäyte-

työni tarkastelee hyvin rajattua sektoria tästä 

kokonaisuudesta. Olen työssäni keskittynyt 

kokoamaan suuntaviivoja sosiaalisen julkisen 

tilan edellytyksistä talvikaudella. Kokoan tiivis-

tetyn ohjeiston piirteistä, joita kaupunkilaiset 

arvostavat ja tarvitsevat kaupunkitilassa so-

siaalisen hyvinvointinsa ylläpitämiseksi talvel-

la. Ohjeistuksen tavoitteena on esittää tiiviissä 

ja havainnollistavassa muodossa keinoja, joilla 

vastata talvikauden sosiaalisiin haasteisiin.

Ohjeisto ja tilakonseptit koostuvat julkisten 

tilojen tunnelmakartoista ja toimintaperiaate

kaavioista. Suuntaviivat ohjeistavat yhteiskäyt-

töisten tilojen ja niiden verkostojen suun-

nittelua, ottamatta kantaa tilojen tarkkaan 

rahoitus- tai hallinnointimalliin, sillä se olisi 

itsessään jo jatkotutkimuksen aihe. 

Lähdeaineiston ja työpajojen avulla 
havaittuja mahdollisuuksia 
kaupunkitilan talvisuunnittelussa

• vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin 

 panostaminen

• aktiivisen tekemisen näkyminen

• toimintojen sekoittaminen / 

 verkostoituminen 

• katettu tila toimitilojen välillä / 

 kävelykatujen kattaminen

• luonnon tuominen rakennettuun 

 ympäristöön / vihreys talvella

• vaikutelma ulkotilasta sisällä / 

 säänsuoja

• valaistusratkaisujen korostaminen   

 pimeässä

• miellyttävä äänimaailma / 

 tilan moniaistinen kokeminen

• värien erottuminen harmaata 

 taustaa vasten

• ihmisen mittakaavan huomioiti 

 avoimessa julkisessa tilassa

Rajapinnat

Talvella ulkotilan ja sisätilan suhde muuttuu. 

Kesällä raja on pehmeämpi, talvella se on 

jyrkkä. Sisätilan kynnyksellä mikroilmasto 

muuttuu radikaalisti talven pakkasesta sisäti-

loihin siirryttäessä. Kesällä eroa ei välttämättä 

huomaa lainkaan. Siirtymiä porrastamalla 

voitaisiin myös talvikaudella luoda mikroil-

mastoltaan miellyttäviä ulkotilamaisia paikkoja 

kaupunkilaisille. Katosrakenne tai suoja sa-

teelta ja tuulelta voi olla riittävä muuttamaan 

tila kutsuvammaksi. Syvässä rakennuksessa 

luonnonvalon puute, etääntyminen ulkoti-

lasta ja luonnosta heikentävät tilan vetovoi-

maa. Viihtyvyyteen vahvasti liitetty vihreys ja 

luonnon elementtien läsnäolo rakennetuissa 

ympäristöissä lisää hyvinvointia. Rakennetun 

ympäristön ja luonnon välinen tasapainon 

tärkeys korostuu.
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Avoimuus 

Vilkkaiden kulkuväylien varrelle sijoittuvat tilat 

tulevat nähdyiksi useammin ja ne vaikuttavat 

koko alueen luonteeseen riippumatta siitä 

poikkeaako ohikulkija sisään vai ei. Keskeiseen 

kulmaan sijoittuva läpinäkyvä tila avaa seinät 

katutilaan, kun taas peitetty ikkunapinta on 

luotaantyöntävä. Umpinaisten ikkunateippa-

usten poistaminen lisää viihtyvyyttä niin sisäl-

lä kuin katutilassakin. Läpinäkyvyys ja avoi-

muus lisää turvallisuuden tunnetta ja toivottaa 

tervetulleeksi. 

Elämyksellisyys

Nuotiopaikat ja laavut ovat Suomessa pe-

rinteisiä metsäretkipaikkoja myös talvella ja 

kirkkaana pakkaspäivänä suositulla paikalla 

metsässä voi olla jopa ruuhkaa. Urbaaniin 

ympäristöön tällainen ”retkeily” ei ole vielä 

saapunut. Kesällä puisto on mitä mainion 

piknikpaikka siinä missä laavukin, mutta talvi-

kaudella tarvittaisiin tietoista kaupunkisuun-

nittelua miellyttävien kohtaamisympäristöjen 

luomiseksi. Talven pimeys voidaan nähdä 

mahdollisuutena, sillä pimeydessä valo nou-

see pääosaan ja ympäristöstä voidaan näyttää 

eri puolia kuin valoisaan aikaan. Valaistusrat-

kaisuilla voidaan korostaa tai piilottaa sekä 

luoda uusia merkityksiä ja tunnelmia. Valo 

näkyy vain pimeyttä vasten, ja se on pimeän 

vuodenaikamme vahvuus. Julkista ympäristöä 

voidaan suunnitella tästä lähtökohdasta hou-

kuttelevaksi ja elämykselliseksi.

5.2               Havainnointi

Työpajoista saadun tiedon pohjalta lähdin 

observoimaan työpajoissa mainittuja kohtei-

ta. Kirjastot, uimahallit ja kahvilat olivat usein 

mainittuja paikkoja. Valokuvasin kohteita, 

joissa osallistujat kertoivat viettävänsä aikaa ja 

havainnoin paikkojen luonnetta ja tunnelmaa. 

Kuvatessa löysin myös ideariihissä esitet-

tyjä toiveita vastaavia ominaisuuksia, kuten 

olohuonemaisia paikkoja, kasvillisuutta ja 

luonnon elementtejä sisätiloissa sekä erilaisia 

valaistukseen liittyviä ratkaisuja. Myös jousta-

va ja vapaampi toimintailmapiiri yhdisti useita 

kohteita. Etsin yhtäläisyyksiä ja muodostin 

kaksi kategoriaa keskenään saman luonteisista 

paikoista. Uimahallien kuvaaminen oli haasta-

vaa ja siksi niiden osalta lainasin kuvia myös 

netistä.

Osallistujat ilmaisivat mielipiteissään kaipaa-

vansa valoa ja lämpöä talvella. Työpajoissa 

esiintyneiden paikkojen ja toiveiden voidaan 

visuaalisesti kärjistäen nähdä jakautuvan kah-

teen ryhmään: valoisaan ja lämpimään. Tämä 

myös vaikuttaa loogiselta pimeästä ja kylmäs-

tä talvesta puhuttaessa. Työpajoissa mainittu-

ja kohteita yhdistäviä tekijöitä olivat avoimuus, 

tervetullut tunnelma, inhimillinen mittakaava 

sekä viihtyisyys. Ideariihissä ja tietoperustassa 

ilmenneiden erilaisten tilojen väliset verkostot 

ja rajapinnat olivat aiheita, joita oli vaikeampi 

löytää olemassa olevista tiloista. 
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Savonlinnan satamassa 
höyrylaivan glögibaari

Lämpimät tilat

Tunnelmaltaan lämmintä kaupunkitilaa kaipaa-

vat kuvailivat miellyttäviä tiloja historiallisina 

puutalokahviloina ja tunnelmallisina saunakyl-

pylöinä. Tähän tilaryhmään kuuluvat tilat olivat 

pienimittakaavaisia ja kodikkaita. Lämpö ja 

kodikkuus ovat elementtejä, joita perinteisesti 

onkin hyödynnetty talvea positiivisesti lähes-

tyttäessä. Tiloja yhdistivät lämpimän sävyiset 

ja tummemmat värit ja materiaalit, tunnelmal-

linen valaistus ja yhteen toimintoon keskittyvä 

rauhallinen ilmapiiri. Seuraavilla sivuilla on 

kuvia tämän tilaryhmän tiloista.

Ravintola
Wanha Kasino
Savonlinnassa



70
71

Viinikahvila Olavi, 
Lahdessa

Viinikahvila Olavi, 

Rautatienkadulta 

Kahvila 
Asemapäällikkö
Lahdessa Savonlinna kirjasto Ravintola kellotorni 

Taito Shop
Savonlinnassa

Kulttuurikellari
Savonlinnassa

Viinikahvila Olavi, 
Lahdessa
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Kahvila Oskarinpiha
Lahdessa

Saima kahvila
Savonlinnassa

Höyrylaivakahvila 
Savonlinnan 
Satamassa

Viinikahvila Olavi, 
Lahdessa

Lämmin 

Rauhallinen

Suojaisa

Kulttuurikellari
Savonlinnassa
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Kulttuurikellari 
Savonlinnassa

Viinikahvila Olavi, 
Lahdessa

Kulttuurikellari 
Savonlinnassa

Kahvila  Alku 
Savonlinnassa

Kahvila  Alku 
Savonlinnassa

Viinikahvila Olavi, 
Lahdessa

Kahvila Karinranta 
Lahdessa

Viinikahvila Olavi, 
Lahdessa

Kahvila 
Asemapäällikkö
Lahdessa
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Savonlinnan 
puistokadulta

Kahvila Kariranta
Lahdessa

Kulttuurikellari
Savonlinnassa

Satamanvaloja
Savonlinnassa
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VALO

Valoisat tilat

Avarat, valoisat ja aktiiviset julkiset tilat 

muodostivat toisen tilaryhmän. Valoon 

perustuvat ideat ovat aktiivisia kesäkeitaita ja 

kirkasvalolampuin varustettuja liikuntapaikkoja. 

Oppimiseen, lukemiseen, harrastamiseen tai 

liikuntaan liittyvät energisoivat tilat kuuluvat 

tähän ryhmään. Tiloja yhdistäviä tekijöitä 

olivat vaaleat materiaalit, hyvä valaistus ja 

eri toimintoja mahdollistava aktiivinen ja 

muokattava tila. Seuraavilla sivuilla on kuvia 

tämän tilaryhmän tiloista.

Savonlinnan
kirjasto

Lahden
uimahalli

Savonlinnan
kirjasto
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Savonlinnan
kirjasto

Kivimaan 
uimahalli 
Lahdessa
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Savonlinnan
kirjasto

Lahden
kirjasto

Lahden
kirjasto
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KUVA 4. Savonlinnan uimahalli

KUVA 3. Kivimaan uimahalli Lahdessa

Lahden
uimahalli

Lahden
uimahalli

Hollolan 
kirjasto

Lahden
kirjasto
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Lahden
kirjasto

Kylpylä
Casino 
Savonlinnassa

Savonlinnan 
kirjasto
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5.3 Konseptit

Havainnointi sekä kohteiden tarkastelu johti 

tilojen tunnelmakonseptisuunnitelmiin. Kaksi 

selkeästi toisistaan eroavaa tunnelmakonsep-

tia mahdollistavat myös tilojen rajapinnoilla 

sekä mittakaavan muuntelulla vaihtelevan 

suunnittelun. Optimaalisen sosiaalisen alustan 

edellytykset löytyvät rauhallisen ja aktiivisen 

ympäristön sopivasta suhteesta.

Olen ryhmitellyt konseptissa käsiteltävät asiat 

kolmeen osaan viereisellä sivulla. Ensin esitte-

len tunnelmakonseptit, jotka ovat valoisia ti-

loja edustava kajo ja lämpimiä tiloja edustava 

hohka. Määrittelen konseptien ominaispiirteet 

sekä tilojen liittymismahdollisuudet toisiinsa.

Kajossa ominaistoiminnot ovat aktiivisia ja 

nopeatempoisia toimintoja, joihin lukeutuvat 

liikunta, urheilu, pelit, musiikki ja tapahtumat. 

Kajo on visuaaliselta vaikutelmaltaan avara tila 

ja materiaaleiltaan ja väreiltään vaalea. Ihmi-

sen mittakaavan huomiointi avarassa tilassa 

tapahtuu sijoittamalla pienempiä elementtejä, 

esimerkiksi kalusteita tilan reunoille. 

Hohkaan kuuluvat rauhalliset ja hitaat toimin-

not, kuten oleilu, keskustelu tai lukeminen. 

Tunnelmallinen valaistus ja pieni mittakaava 

luovat kodikasta ja rentoa tunnelmaa. Läm-

pimät värit ja materiaalit kuuluvat Hohkan 

visuaalisuuteen.
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Suunnittelun suuntaviivat 

sosiaalisen hyvinvoinnin 

mahdollistamiseksi 

kaupunkitilassa talvikaudella

HOHKA + KAJO



Suunnittelun suuntaviivat 

sosiaalisen hyvinvoinnin 

mahdollistamiseksi 

kaupunkitilassa talvikaudella

HOHKA + KAJO



LAHTI KARTTA 3. 
Mahdollisuuksia Lahdessa

Suunnittelun suuntaviivat 

sosiaalisen hyvinvoinnin 

mahdollistamiseksi 

kaupunkitilassa talvikaudella

HOHKA + KAJO



SAVONLINNA KARTTA 4. 
Mahdollisuuksia Savonlinnassa

Suunnittelun suuntaviivat 

sosiaalisen hyvinvoinnin 

mahdollistamiseksi 

kaupunkitilassa talvikaudella

HOHKA + KAJO



Suunnittelun suuntaviivat 

sosiaalisen hyvinvoinnin 

mahdollistamiseksi 

kaupunkitilassa talvikaudella

HOHKA + KAJO
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7

6
Tutkimuksen arviointia 

ja päätelmät

Kaupunki rakentuu ihmisistä ja ihmiset luovat 

merkityksiä kaupunkiin. Työpajojen kaut-

ta opin näkemään kuinka eri tavoin suhde 

tiettyyn paikkaan voi muodostua ja kuinka 

jokainen meistä katsoo kaupunkia omista 

lähtökohdistaan. Lopulta sosiaalinen ympäris-

tö ja ihmiset muodostavat suuren osan paikan 

tunnelmasta.

Laajan ja monitieteisen solmukohdan hah-

mottaminen on tuntunut työni suurimmalta 

haasteelta, ja työni rajaus onkin tarkentunut 

koko matkan ajan prosessin edetessä. Mat-

kalla olen huomannut useita uusia suuntia, 

joihin tutkimusaihetta olisi ollut mahdollista 

laajentaa, ja näissä kohdissa aiheen rajaus 

on täytynyt pitää mielessä. Näen prosessin 

aikana kiinnostaviksi osoittautuneet sivupolut 

mahdollisuuksina jatkotutkimuksille. Esimer-

kiksi neljännen sektorin toiminta ja potentiaali 

sekä julkisen tilan hallinnointi- ja toimintamal-

lien tarkempi tarkastelu olisivat mahdollisia 

jatkotutkimuksen aiheita. Myös ympäristöpsy-

kologiaan kaupunkisuunnittelun näkökulmasta 

voisi uppoutua syvemmin ja tarkastella esi-

merkiksi estetiikan kokemisen kulttuurisidon-

naisuutta julkisissa tiloissa.

Asetin työn alussa tavoitteeksi ymmärtää jul-

kisen tilan ominaisuuksia ja vaikutuksia yksilön 

ja yhteisön sosiaaliseen hyvinvointiin talvi-

kaudella. Koen, että olen saavuttanut tämän 

tavoitteen, joskin aiheen jatkotutkimuksille 

sekä tutkimuksen soveltamiseen suunnittelu-

työssä on runsaasti mahdollisuuksia. Prosessin 

tuotoksena ja johtopäätelmänä syntyneen 

tilakonseptin tavoitteena oli esittää tiiviis-

sä ja havainnollistavassa muodossa keinoja 

talvikauden sosiaalisiin haasteisiin vastaami-

seksi. Vaikka tilakonsepti julkisesta tilasta ei 

ole kaiken kattava ratkaisu Suomen talven 

sosiaalisiin haasteisiin, antaa se yhden tarkas-

telunäkökulman aiheeseen. Tärkeintä työs-

säni on ollut ihmislähtöisyys, mikä on tuonut 

mukanaan ymmärrystä kaupungin kokemisen 

henkilökohtaisuudesta. Kaupunkikokemuksen 

henkilökohtaisuus lisää yhteisen kaupunkiti-

lamme suunnitteluhaasteita entisestään. Olen 

oppinut paljon aiheen kompleksisuudesta ja 

siitä näkökulmasta olen työhöni tyytyväinen. 

Aiheen tarkka rajaus prosessin aiemmassa 

vaiheessa olisi antanut aikataulullisesti enem-

män tilaa ja mahdollisuuksia viedä suunnitte-

luosuutta pidemmälle.

Työni lopputuotoksena syntynyt tilakonsepti 

ja suunnittelutyön pohjaksi syntyneet suunta-

viivat ovat sovellettavissa kaikissa julkisen ra-

kentamisen projekteissa. Julkinen tila on aina 

poliittinen, vaikka en suoraan siihen työssäni 

otakaan kantaa. Julkisesti tuettujen sisätilojen 

suunnittelussa yhteiskunnallisten vaikutusten 

arviointi on tarpeen. Työni ydin, ihmiskeskei-

syys on olennaista pitkäntähtäimen vaiku-

tuksia arvioitaessa. Monialainen yhteistyö eri 

tahojen välillä parantaa suunnittelun tuloksia. 

Työn tutkimusaineisto osoittaa, että talvikausi 

vaikuttaa sosiaaliseen hyvinvointiin heiken-

tävästi. Työpajoihin osallistujat havaitsivat 

talvikaudella sosiaalisten vuorovaikutussuh-

teidensa heikentyneen kesään verrattuna, 

sillä vapaaehtoista oleskelua ja sosiaalista 

elämää halutaan toteuttaa vain hyvällä säällä 

ja laadukkaassa ympäristössä.  Sosiaalisen 

hyvinvoinnin näkökulmasta talvikausi asettaa 
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kaupunkiympäristöille haasteita, joihin vastaa-

miseksi tarvitaan useita keinoja. Tutkimuksen 

päätelmänä suunniteltu julkitilakonsepti on 

yksi näistä keinoista ja ehdotus sosiaalisen 

hyvinvoinnin edellytysten parantamiseksi kau-

pungissa talvikaudella.

Lopuksi  

Nyt on jo helmikuu, vaikka valkoisesta talvesta 

on näkynyt vain häivähdys. Muutama aurinkoi-

nen pakkaspäivä ja lumipeite. Kasvava valon 

määrä ja lähestyvä kevät kurkistavat mielessä-

ni jo nurkan takana. Voitokas vaikkakin uupu-

nut olo. Totuttelu tummaan talveen ei täysin 

toteutunut tänäkään vuonna ja kevään odotus 

on kuin sisälläni köllöttävä karhu talviunilla. 

Onko niin, että jos kesän tarmolla koittaa 

talvessa toimia niin uupuu? Palauttavan au-

ringonvalon puute saa hiljaiselon tuntumaan 

välttämättömältä selviytymisen edellytyksel-

tä. Kaikessa tarvitaan kai tasapainoa. Mutta 

miten tasapainoilla vastakohtaisten vuodenai-

kojen maassa? 

Nyt mielessä on vain kiitollisuus koittavan 

kevään uudesta mahdollisuudesta. Kaipa me 

kaikki kaipaamme lämpöä ja valoa,

niin ympäristöstämme kuin toisistammekin.
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