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“CCXXIV

Yin-yang mestari maallikkopappi Arimune Kamakurasta pistäytyi luonani kerran, kun olin käymässä pää-

kaupungissa. “Sietäisitte hävetä että teillä on noin suuri puutarha aivan turhaan panttina. Sellainen ei tule 

kysymykseenkään. Järkevä mies näkee vähän vaivaa ja istuttaa puutarhaansa jotakin. Jättäkää yksi polku 

ja muokatkaa kaikki muu viljelysmaaksi”, hän sanoi.

Toden totta, pientäkään maatilkkua ei hyödytä heittää kesannolle. Missä vain mahdollista, pitäisi viljellä 

kasviksia ja lääkeyrttejä” [Kenkô s.143].
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1 Johdanto 
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1.1 Designmuseo ja Suomen rakennustaiteen museo takaisin kartalle

Vuonna 2010 Designmuseo ja Suomen rakennustaiteen museo (nykyinen Arkkitehtuurimu-

seo) käynnistivät Välipala-projektin edistääkseen museoiden kauan toivomaa laajennushan-

ketta. Välipala on tuonut tyhjälle tontille kaikille avoimia tapahtumia elävöittäen museoiden 

välistä piha-aluetta. Hankkeen tavoitteena on ollut suuntautua ulos museoista kaupunkitilaan 

ja luoda tietoisuutta lisärakennuksen tarpeesta.  Museoiden väliin jäävälle tontille toivotaan 

uutta lisäosaa, joka helpottaisi museoiden tilanpuutetta ja mahdollistaisi suurten kansainvä-

listen näyttelyiden järjestämisen uusissa ja nykyaikaisissa tiloissa. Laajennushanketta kut-

sutaan työnimellä Museoiden keskus. Museot teettivät yhdessä Senaattikiinteistön kanssa 

tarveselvityksen museokorttelin tiloista vuonna 2008. Selvityksen lähtökohtana on museoi-

den toiminnan jatkuminen nykyisissä kiinteistöissä laajentamalla museoiden toimintaa lisära-

kennuksen turvin [haastattelu Nivari].  Muotoilun ja arkkitehtuurin yhteishankkeen on toivottu 

fyysisen laajennuksen lisäksi elävöittävän museokorttelin ympäristöä. Uuden laajennuksen 

ja museoita ympäröivän alueen odotetaan muodostuvan kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi 

[haastattelu Aav ja Kauste].

Museorakennusten sijainti kaupungin sydämessä Design District Helsinki - alueella luo hy-

vät edellytykset aktiiviselle ja monipuoliselle kaupunkitilalle Kaartinkaupungissa. Viereisen 

Kaartin maneesirakennuksen poistuessa poliisin käytöstä vapautuu aiemmin näyttelyhallina 

toiminutta tilaa, joka osana alueen elävöittämishanketta yhdistäisi myös Tähtitorninmäen Pu-

nanotkon puistosarjaan Kaartinkujan kautta. Designmuseon edessä oleva aukio olisi myös 

luonnollinen osa laajennushanketta, esimerkiksi uuden sisäänkäynnin paikkana [haastattelu 

Aav]. Museot kaipaavat näkyvyyttä kaupunkikuvassa; jotta ne olisivat helpommin saavutetta-

vissa, aukion rooli on korttelin elävöittämisen kannalta merkityksellinen.
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Suomen rakennustaiteen museon johtaja Juulia Kauste kirjoitti osuvasti Helsingin Sanomis-

sa: “Museoiden välinen lisärakennus elävöittäisi kaupunginosaa. Tästä voisi tulla keskus, 

jonka ympärillä alan toimijat muutenkin toimivat ja jossa voisi olla mahdollisuuksia erilaisille 

ruohonjuuritason spontaaneille tapahtumille ja toiminnoille[...]Nämä historialliset suojelukoh-

teet ovat ihan hienoja, mutta nämä eivät ole niitä käyntikortteja miten tämän päivän arkkiteh-

tuuria ja muotoilua esitellään.” [MFA-lehti, kesä-syksy 2010].

1.2 Merkityksellinen ja julkinen kaupunkitila

Kaupunkimme yhteiset avoimet tilat ovat katoamassa ja samalla koko kaupunkimaisuuden 

ydin, sillä kaupunkiin kuuluvat julkiset tilat, joissa voi tavata muita ihmisiä. Helsinki on väl-

jästi rakennettu kaupunki ja vapaita tiloja, jotka voitaisiin muuttaa kaupunkilaisten yhteisiksi 

tiloiksi, voi löytää useita kantakaupungin alueelta. Ne pitää vain osata löytää. Jonkun pitää 

kyseenalaistaa totuttu, ennenkuin näemme sen uusin silmin.

“What if people turned the places where they ARE into places where they WANT TO BE? 

It´s not so hard.” [Akay & Peter 2006,5]. Ruotsalainen taiteilijakollektiivi The Barsky Brothers 

ei kysy lupaa vaan tekee. Yksi heidän monista kaupunkitilallisista installaatioistaan ”Traffic 

Island” syntyi ajatuksesta siirtää pieni kattotiilien esittelyyn rakennettu mökki rautakaupan 

pihalta ulos moottoriteiden väliin jääneelle kukkulalle, josta on kauniit näkymät. Mökki seisoi 

Tukholmalaisella kukkulalla 3 vuotta. Sinne oli vapaa pääsy [Akay & Peter 2006,5–18, 176]. 

Heidän mielestään moottoriteiden keskelle voi pystyttää vaikka juhlat. 

Highway buffet, The Barsky brothers
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”I´ve always thought of the city as my living room” 

- Johannesson Akay [Akay & Peter 2006, 5]
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Millainen kaupunkitila voisi muodostua olohuoneeksi Helsinkiläisille? Aihetta pohtiessani he-

räsi joukko kysymyksiä, päällimmäisenä oikeutemme kaupunkilaisina käyttää julkista tilaa. 

Mikä on julkinen vapaa tila vai onko sitä ollenkaan? Millä keinoilla voimme ottaa kaupunkiti-

laa haltuumme? Mikä on sallittua? 

Helsingin Sanomissa kirjoitettiin otsikolla ”Hengailu puhutti valtuustoa” Helsinkiläisten 

päättäjien ajatuksista oleskeluun kaupunkitilassa; ”Helsingin valtuusto sanaili keskiviikko-

na Laura Kolben [kesk] toivomus-ponnesta lisätä vanhuksille ja nuorille penkkejä Forumin 

kauppakeskukseen. Ponsi liittyy Kampin kaavamuutokseen. HS on kertonut, että Kampin 

kauppakeskus häätää hengailijat. “Toivoisin, että penkit tulisivat takaisin kaupunkiin”, sa-

noi Outi Alanko-Kahiluoto [vihr]. Puoluetoveri Kimmo Helistö huomautti, ettei asiaa muuteta 

ponnella, joka on kohdistettu tietynikäisiin. Jussi Halla-ahon [ps] mielestä “tavallisella ihmi-

sellä ei yleensä ole aikaa tai mielenkiintoa notkua avoimissa tiloissa kohtaamassa ventovie-

raita”. “Ne, joilla on, ovat sitä väkeä, joiden ei tarvitsisi niin tehdä”, Halla-aho sanoi. Pontta ei 

hyväksytty.” [ HS 29.3.2012].
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1.3 Opinnäytteen tavoitteet 

Opinnäytteessäni esitetyt väitteet ja lukemani kirjallisuus ovat olleet pohjana suunnittelutyöl-

le ja niiden vaikutus on toivottavasti nähtävissä lopputuloksessa. Lähestyn aihetta kaupunki-

tutkimuksellisten käsitteiden kautta ja päädyn konkreettisesti tarkastelemaan muodon kautta 

syntyvää tilaa. Pyrkimyksenäni on ollut pohtia millainen muoto aukiolla muodostuisi alueen 

maamerkiksi ja kuinka muoto itsessään luo sekä ulko- että sisätilan kaupunkilaisten vapaa-

seen toimintaan. Tilallisen tarkastelun kohteena on ollut veistoksellisen rakennelman suhde 

ympäröiviin rakennuksiin, ihmisiin ja aukioon. Tässä työssä on nostettu muoto ensisijaiseen 

asemaan, sillä esittämieni väitteiden mukaisesti määrittelemätön tila on parhaimmillaan poh-

ja yllätykselliselle ja uudelle kaupunkikulttuurille. Olen pyrkinyt poistamaan suunnitelmastani 

määritelmän millaista toimintaa ja millaisia ihmisiä rakennukseen saa tulla. Suunnitelmani on 

tyhjä kangas, pensselit ja maalit tarjotaan talon puolesta!
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1.4 Osallistava tila ja elävä aukio

Opinnäytteeni pyrkii pohtimaan, kuinka Designmuseon edessä sijaitsevasta aukiosta saa-

daan merkityksellisempi julkinen kaupunkitila alueen asukkaille ja kaupunkilaisille ylipäänsä. 

Aukiolle sijoitettavan paviljongin ajatellaan olevan väliaikainen. Parhaimmillaan se elävöittäisi 

aukion alueen pysyvästi ja kaupunkilaiset ottaisivat sen omakseen. Elävöittämissuunnitelma 

on konseptitasoinen toimintamalli tilalainaamosta. Ehdotus pyrkii olemaan julkinen, tasaver-

tainen ja avoin kohtaamispaikka kaupunkilaisille.

Aukio asetetaan tietoisesti alttiiksi jatkuvalle muutokselle, sillä sinne syntyvä toiminta muok-

kaa tilaa. Joku voi keksiä tilalle uudenlaisen käytön, jolla voi olla suuri vaikutus alueelle syn-

tyvään paikan henkeen. On uskallettava ottaa riski. Museon eteen syntyvä uusi kaupunkitila 

on ei-kaupallinen alue, jonka saa luvallisesti vallata kaupunkikulttuurille ja ihmisille. Sinne 

halutaan toimintaa ja elämää kuluttamisen sijaan. Paviljongissa voidaan nähdä olevan kirk-

komaisia piirteitä, mutta erotuksena kirkkoon siihen ei liity minkäänlaisia uskonnollisia aattei-

ta. Kaunis ja korkea rakennelma on kunnianosoitus kaupunkilaisille ja kaupunkilaisuudelle,  

kaupunkikulttuurin kappeli jossa saa meluta, tanssia, taputtaa ja provosoida. 

Opinnäyte jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä huomio kohdentuu kaupunkitut-

kimuksellisiin käsitteisiin sekä oikeuksiimme kaupungissa. Luvussa Tila ja paikka pyritään 

avaamaan paikan käsite, jotta voidaan puhua paikasta ja tilasta. Paikka on maantieteellinen 

sijainti, mitä muuta se on? Luvussa Moniarvoinen ja vapaa kaupunkitila pohditaan julkisen 

ja yksityisen tilan käsitteitä. Julkista tilaa suunniteltaessa on syytä perehtyä hiukan julkisuu-

den problematiikkaan. Onko täysin julkisen tilan suunnittelu ylipäätään mahdollista? Oikeus 



13

hyvään ympäristöön ilman kuluttamista kritisoi julkisen tilan kaupallistumista. Missä tiloissa 

voimme viettää aikaamme kaupungissa, jossa meidän ei tarvitse osallistua kaupankäyn-

tiin? Luvussa Kaupunki elää ihmisistä ja kohtaamisista päästään kaupunkilaisuuden ytimeen, 

yhteisöllisyyteen. Kuinka yhdessä toimiminen parantaa elinympäristöämme? Väljä kaupunki 

on luku, jossa huomio kohdentuu löydettävissä oleviin paikkoihin, joissa toiminta on muo-

dostunut omatoimisesti. Väliaikaisuus on kaupungissa tapahtuvan uudenlaisen ja yllättävän 

toiminnan tapa. 

Toisessa osassa pääsemme Helsinkiin. Luvussa Kaupunkikulttuuria! huomio kohdentuu pai-

kallisuuden ja omalaatuisen kulttuurin merkityksellisyyteen osana viihtyvyyttä. Esimerkit ovat 

Helsingistä. Toisessa luvussa Pöllölän korttelin katvealue Kaartinkaupungissa saavutaan jo 

hiljalleen suunnittelualueelle ja käydään lyhyesti läpi laajennus- ja Välipala-hankkeen tavoit-

teet.

Kolmannessa osassa luku Merkityksellinen ja avoin kaupunkitila – konseptisuunnitelma auki-

on elävöittämiseksi esittelee tehtyjen havaintojen pohjalta syntyneen konseptisuunnitelman. 

Konseptin kirjallisen esittelyn tukena esitetään kartta- ja havainnekuvamateriaalia. Luvussa 

Suunnitelma ja piirustukset käydään läpi aukiolle sijoitettavan paviljongin suunnitteluproses-

si. Viimeisenä esittelen lopulliset piirustukset ja kuvamateriaalia ehdotuksesta.
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2 Tila ja paikka

2.1 Tilan ja paikan käsitteet

Kaupunkitilaa pohdittaessa on ensimmäiseksi on otettava esille käsitteet tila ja paikka. Ne 

on mahdollista käsittää hyvinkin monella tavalla. Tässä tutkielmassa tila ja paikka on ymmär-

retty alla kuvatusti.

Paikka [place] on tunnistettavaa merkityksellistä tilaa, jolla on oma historia ja identiteetti. 

[Karisto 2004, 34]. Puhutaan paikan hengestä, Genius locista. Paikkaan liitetään omakoh-

taisia sekä yhteisiä kokemuksia ja muistoja, kun taas tila [space] on ”merkitsemätöntä ei-

kenenkään maata”, eikä siihen liity tunnesiteitä, eikä merkityksiä [Ibid.]. Tila on sijainti. Tilasta 

tulee paikka ihmisen toiminnan myötä [Naukkarinen 2003, 76].

Antropologi Marc Augén mukaan tilojen ja paikkojen sijasta on olemassa paikkoja ja ei-

paikkoja. ”Supermoderni” yhteiskuntamme on hänen mukaansa täynnä anonyymejä ja kei-

notekoisia ei-paikkoja, joissa kaikki on kontrolloitua ja standardia. ”Kielteisiä yllätyksiä ei ole, 

mutta inhimilliset ilon tunteetkin ovat ikään kuin etukäteen ohjelmoituja. Eletään keinotodelli-

suudessa, joka typistää elämykset ja inhimillisen uteliaisuuden.” [Karisto 2004, 33.]
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2.2 Paikan tekeminen 

Kun Jane Jacobs and William H. Whyte esittivät 1960-luvulla ideansa kaupungista, joka olisi 

ihmisiä, ei autoja ja kauppakeskuksia varten, he loivat käsitteen paikan tekemisestä [place-

making]. Kaupungin tärkeiksi elementeiksi nostettiin elävät naapurustot ja laadukkaat kau-

punkitilat, paikat joissa kaupunkilaiset tuntevat olonsa viihtyisiksi [PPS 2011]. Arkkitehtien 

ja yhdyskuntasuunnittelijoiden keskuuteen käsite juurtui 1970-luvulla. Paikan tekeminen on 

osallistava prosessi, joka toteutuu aidoimmillaan silloin kun alueen ihmiset ovat saaneet olla 

mukana vaikuttamassa päätöksentekoon ja ovat ottaneet paikan haltuun hyödyntäen sen 

mahdollisuuksia itseohjautuvasti [PKS-KOKO 2011]. Paikan tekeminen on monimuotoinen 

ja ihmisiä aktivoiva suunnittelumalli, jonka tarkoituksena on tehdä ei-paikasta selkeästi tun-

nistettavissa oleva, vahvan identiteetin omaava paikka, jolla on omanlaisensa paikalliskult-

tuuri [PPS 2011].  Paikan tekemisen käsitteeseen voidaan liittää omatoimisuus ja ruohon-

juuritason toiminta. Jotta tilasta tulisi paikka, tarvitaan ihminen joka määrittää tilan paikaksi.

2.3 Merkityksellinen paikka syntyy kokemuksesta

”Rakennukset eivät ole vain esteettisiä ja teknisiä objekteja, vaan ne ovat materiaalisia, ais-

tittavia ja elettyjä tiloja. Tilat muovaavat käyttäjiään, luovat sosiaalisia merkityksiä, jäsentävät 

ihmisten välisiä suhteita ja osallistuvat näin heidän muotoamiseensa subjekteiksi. Ja päin-

vastoin, ihmisten elämä ei tapahdu tilallisessa tyhjiössä, vaan tilajärjestelyt ovat keskeinen 

osa yhteisesti jaettua elämismaailmaa.” [Saarikangas 2002, 55].
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Paikkakokemuksiemme syntyyn liittyy vauhti ja tapa jolla liikumme. Kävellen saamme kiinni 

paikan moniaistisuudesta, ja paikasta muodostuu meille tärkeämpi kun olemme saaneet 

siihen kosketuksen [Karisto 2004, 34]. Omassa kotikaupungissa normaalisti raitiovaunul-

la kuljettu reitti voi muuttua dramaattisesti kun sen kulkee jalan. Samassa paikassa koetut 

tuoksut ja tuulenvire ovat erilaiset ulkona kuin raitiovaunun sisällä. ”Ympäristön kokemus on 

aina moniaistinen. Yksi aikamme arkkitehtuurin perustava heikkous onkin sen yksipuolinen 

visuaalisuus, joka jättää arkkitehtuurin tunteittemme ulkopuolelle.” [Pallasmaa 2006, 247].  

Haptisesti koetut paikat muodostuvat meille muistoiksi, jotka kantavat positiivisen kokemuk-

sen tunnetta ruumiissamme [Karisto 2004, 34]. 

Tilassa koetun elämyksen myötä kokijalle syntyy henkilökohtainen suhde tilaan ja tila muut-

tuu paikaksi [Horelli 1982, 84].  Paikka voi olla rajoiltaan laajempi kuin fyysinen tapahtu-

mapinta, sen merkityksellisyys ulottuu kauemmaksi [Ibid.]. Paikaksi muodostuneen aukion 

ympäristön voidaan ajatella sulautuvan mukaan paikan mielikuvaan, paikassa koetun vuoksi 

sinne johtavat kadut ja vieressä sijaitsevat puistikot muuttavat merkitystään kokijalle. Aja-

tellaanpa vaikka mukavaa hetkeä puistonpenkillä ystävän seurassa: penkkiä ympäröivästä 

tilasta tulee paikka ja mahdollisesti myös reitti joka toi ystävykset tähän mukavaan kokemuk-

seen, on osa tätä tiettyä paikan kokonaisuutta. 

Personalisointi on ihmisen tekemää toimintaa, jossa hän leimaa oman persoonansa tai jät-

tää oman puumerkkinsä ympäristöön tai sen osaan. Personalisointi omassa ympäristössä 

tukee ryhmäidentiteetin ja asuinyhteisön muodostumista ja alueeseen juurtumista. Paikan 

personalisointia tapahtuu myös ryhmätasolla. Mitä suuremmat ovat vaikuttamisen mahdol-

lisuudet, sitä innokkaammin ryhdytään muokkaamaan tilaa omaksi yhteiseksi paikaksi. Per-

sonalisointia voidaan ajatella luvallisena tapana vallata tilaa. Se muutetaan paikaksi, jolla on 

territoriaaliset rajat. [Horelli 1982, 115–116.]
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”Tilan käyttöä voi lähestyä vastavuoroisena prosessina, jossa tila muovaa 

käyttäjiä ja käyttäjät tilaa” [Saarikangas 2002, 48–49].
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3 Moniarvoinen ja vapaa kaupunkitila

3.1 Julkinen vai puolijulkinen kaupunkitila

Millainen on kaupunkitila, jonne voin jättää oman jalanjälkeni? Saako täällä oleskella? Mitkä 

ovat julkisen tilan ominaisuuksia? ”Rikoslaissa julkinen tila määrittyy poissulkemisen kaut-

ta: julkisiksi tiloiksi jäävät alueet, jotka eivät kuulu kotirauhan ja julkisrauhan piiriin.” [Ridell, 

et. al. 2009, 20]. Kymäläinen [2009, 94] siteeraa Turun kaupungin rakennusjärjestyksen 24 

pykälää, joka tarkentaa määritelmää julkisesta tilasta: ”Julkisella kaupunkitilalla tarkoitetaan 

tilaa, joka on asemakaavassa määritelty katu-, katuaukio-, tori-, puisto-, virkistys- tai liiken-

nealueeksi tai joka on asemakaava-alueen ulkopuolella mainitussa käytössä.” Tila on mää-

ritelty sen fyysisten ominaisuuksien perusteella, eikä pykälän kapea tilamääritelmä tarkenna 

millainen toiminta on hyväksyttyä. Päätös siirtyy tulkitsijalle. 

Julkista tilaa pyritään hahmottamaan ja tarkastelemaan määrittelemällä kuinka julkista tila 

on. Riippuen toiminnan avoimuuden asteesta, tilat luokitellaan yksityiseksi, puolijulkiseksi tai 

julkiseksi [Ridell et. al. 2009, 13–14]. Naukkarinen [2003, 69] muistuttaa teoksessaan Ym-

päristön taide että ”fyysinen saavutettavuus ei kuitenkaan takaa sitä, että teos olisi idealtaan 

tai sanomaltaan julkinen.” Sama havainto koskee myös rakennusta: vaikka tila nähdään 

julkisena, sen sisälle on voinut rakentua julkisuutta vähentäviä tasoja. Naukkarinen nostaa 

esimerkiksi graffitin, joka on kaikille näkyvissä, mutta itse viesti aukeaa vain niille, jotka tun-

tevat alakulttuurin. 
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Yhtenä julkisen tilan kriteerinä pidämme vapaata pääsyä itse tilaan, mutta tilan julkisuutta 

määräävät muutkin tekijät kuten sen käyttötarkoitus ja omistussuhteet. Jos verrataan kir-

jaston ja kauppakeskuksen tiloissa olevia julkisuutta rajoittavia tekijöitä, huomataan että 

kirjaston rajoittavimpia sääntöjä on hiljaisuus, kun taas kauppakeskuksen tilan julkisuutta 

rajoittavat tekijät ulottuvat oikeuteen olla tilassa, oleskelu vaatii ohelleen kulutuksen. Molem-

missa tiloissa julkisuuden tasoa heikentävät aukioloajat. Huomionarvoista on se, että ajan 

myötä hyväksymme rajoittavia sääntöjä ja huomaamme rajoitukset vasta kun joku haastaa 

tai jopa rikkoo niitä. 

Julkinen tila on alati muuttuva riippuen siitä, ketkä ovat ottaneet tilan omakseen ja millaista 

käyttöä sille on syntynyt [Ridell et. al. 2009, 8-10].  Julkinen tila käsitetään yleisesti kaikkien 

omaksi yhteiseksi tilaksi. Tämäntyyppinen ajatusmalli tuottaa ihmiselle tunnun siitä, että heil-

lä on itsellään oikeus määrittää onko toiminta hyväksyttävää vai ei [ibid.]. Rautatieaseman 

asematunnelissa retkijakkaralla lounastanut mies ei ollut häiriöksi eikä kulkuväylällä, mut-

ta vartijat kokivat tarpeelliseksi käydä huomauttamassa hänelle tilanteen epäsopivuudesta         

[Riekkinen 2011].  

3.2 Vapaan kaupunkitilan kuvitelma

Doreen Massey kirjoittaa [Nyyssönen 2009, 95] julkisen tilan tarkastelun vaikeudesta. Käsite 

on monisyinen ja usein julkisen tilan yksityistämiseen kohdistuva kritiikki erehtyy romanti-

sointiin perustaen käsityksen julkisesta tilasta täysin vapaana tilana. Masseyn mukaan jul-

kinen tila syntyy ihmisten vuorovaikutuksesta, ja näin ollen tilassa olevien ihmisten väliset 

erimielisyydet ja erilaiset käsitykset muuttavat tilaa epäjulkisemmaksi. Vaikka tila fyysisenä 
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elementtinä pyrkii olemaan demokraattinen, tilan sisällä tapahtuva toiminta voi muuttaa sen 

avoimuutta yksityisempään suuntaan. ”Huomion kohdentaminen sosiaalisiin suhteisiin ja 

konflikteihin saa havaitsemaan, että tilat eivät ole automaattisesti julkisia. Sen sijaan ne voi-

vat muuttua sellaisiksi, kun tilan käytöistä ja käyttötapojen legitiimiydestä aletaan kiistellä.” 

[Ibid.]. 

Demokraattisen ja toimivan tilan toteuttaminen monimuotoiselle käyttäjäryhmälle on haas-

teellista, sillä käyttäjien tarpeet vaihtelevat ja käsitys hyväksytystä on lopulta tulkitsijan mie-

lipide. Kaikille avoin ja tasapuolinen tila on mahdoton yhtälö toteuttaa [Nyyssönen 2009, 

95–96]. Julkinen tila voi olla sijainniltaan joitakin suosiva ja toisille vaikeakulkuisten yhteyk-

sien päässä. Samoin tilan varustelu voi olla tiettyä toimintaa ajatellen vajavainen. Käyttäjä 

muokkaa tilaa toiminnallaan, ja jättää jälkensä tilaan [Ibid.]. Tiettyjen ihmisryhmien yhdessä-

olo samassa tilassa voi aiheuttaa ristiriitoja.

3.3 Vallattu vapaa tila

Kaupunkisosiologi ja filosofi Lefebvren mottoon ”right to the city” on kiteytynyt kaupunkilais-

ten oikeus vapauteen, yksilöllisyyteen, elinympäristöön ja asumiseen sekä oikeuksiimme 

osallistumiseen ja valtaamiseen [Frank ja Stevens 2007, 5]. Lefebvren mallin mukaan kaikilla 

kaupunkilaisilla tulisi olla samanarvoinen oikeus osallistua omalla toiminnallaan ja olemi-

sellaan kaupungin muotoutumiseen [Mynttinen 2008, 34]. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus 

käyttää kaupunkia: ”Lefebvre arvostaa arkipäiväistä kaupunkitilojen käyttöä: puhtaimmillaan 

hänen mukaansa urbaania elämää elävät ne, joilla ei ole muuta tilaa käytettävinään kuin 

kaupunki ja sen julkinen tila. Oikeudenmukaisessa kaupungissa ketään ei ole oikeutta ajaa 
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pois julkisesta tilasta ja esimerkiksi asunnottomien mahdollisuudet olla kaupungissa voi-

daan nähdä kaupungin oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden mittarina. Oikeus kaupunkiin 

-käsitteellä Lefebvre siis tarkoittaa, että kaikilla tulisi olla samanlainen mahdollisuus olla ja 

elää kaupungissa sekä oikeus toteuttaa itseään.” [Ibid.].

 Helsingissä 2000-luvulla tapahtuneiden talonvaltauksien tarkoituksena on ollut vastustaa 

kaupunkitilan yksityistämistä ja kontrollointia. Helsingin Sanomien vuonna 2007 teettämän 

kyselyn mukaan yli puolet Helsinkiläisistä tukee valtauksia [Vapaa Helsinki -kollektiivi, 13]. 

Vapaan kaupunkitilan tarve on selvä. ”Autonomiset sosiaalikeskukset ovat Kööpenhaminas-

ta ja Oslosta etelään peruselementti Euroopan suurissa ja pienissä kaupungeissa. Monissa 

kaupungeissa sosiaalikeskuksia on yksi tai useampi useissa kaupunginosissa, joissa niitä 

pidetään naapuruston yhteisenä resurssina.” [Ibid.]. Helsingin lyhytaikaisissa sosiaalikes-

kuksissa on järjestetty monipuolisesti tapahtumia kuten naapuritapaamisia, keskusteluti-

laisuuksia, työpajoja, talkoopäiviä, ompelukerhoa ja muuta ei-kaupallista toimintaa. Talon-

valtaajat ottavat kantaa yhteisen kaupunkitilan katoamiseen ja puolustavat kaupunkilaisten 

oikeuksia omaan kaupunkiinsa. 

Kaupunkitilan valtaaminen voidaan toteuttaa hyvinkin monella tapaa. Kallion Karhupuisto 

vallattiin lempein keinoin istuttamalla hiekkakentälle kasapäin kukkia. Haluan nähdä muuta-

kin –kampanja valtasi mainostilaa 21 pysäkiltä kuuden viikon ajan. Mainosjulisteiden sijaan 

katukuvassa nähtiin ei-kaupallista kuvamateriaalia. Kampanjan tarkoituksena oli herättää 

keskustelua ei-kaupallisen kaupunkitilan tärkeydestä.  [YLE Helsinki 2011].

Vallatun talon takapiha, Madrid
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”Kun kaupunkitilan vapaata käyttöä pyritään rajoittamaan, ovat talonvaltaukset keino, 

jonka avulla ihmiset voivat rakentaa tilaa omalle elämälleen ja kanssakäymiselleen. 

[Vapaa Helsinki -kollektiivi, 12]



24

4 Oikeus hyvään ympäristöön ilman kuluttamista

4.1 Desi[g]nfioitu kaupunkitila

Kaupungin torit ja aukiot ovat perinteisesti olleet tiloja, joissa ihmiset tapaavat toisiaan ja 

viettävät aikaansa. Camillo Sitte [2001, 8-9] toteaa jo vuonna 1889 julkisen elämän siirtyneen 

kaupunkien keskuksista, aukioilta ja toreilta yksityisiin suljettuihin tiloihin. Nykykaupungissa 

elämä toreilta ja aukioilta on siirtynyt kauppakeskuksiin. Modernismi loi kaupunkilaisille uu-

sia muotoja kuluttaa aikaansa kaupunkitilassa [Knuuti 2007, 216–218]. Ihmisillä alkoi olla 

enemmän vapaa-aikaa, jota viettää julkisissa ulkotiloissa, kuten kahviloissa, museoissa, 

teattereissa ja katetuilla kauppakujilla. Kaupunkitilassa oleskelusta alkoi tulla kuluttamista 

kauppakeskusten, teemapuistojen ja gallerioiden ilmestymisen myötä. Ei-kaupallinen tila 

alkoi käydä harvinaiseksi. Julkisen tai puolijulkisen kaupunkitilan yksityistäminen, tuotteista-

minen ja desinfiointi on nostettu huolestuneena esille monien kaupunkitutkijoiden teksteissä. 

Putsausoperaatiot ja markkinoiden ehdoilla tanssiminen homogenisoivat urbaania tilaa ja 

sen identiteettiä tehden siitä kaupunkilaiselle kulutuksen tilan [Frank & Stevens 2007, 4]. 

Ei-kaupallinen toiminta ei kiinnosta ja erilaisuus herättää päättäjien keskuudessa epäluuloa 

[Järvi, Laitio, 58]. 

4.2 Kontrolloitu ympäristö

Julkisten tilojen kaupallistuminen on johtanut siihen, että yhteisen tilan määrä on vähentynyt 

huomattavasti ja elämä kaupungissa on siirtynyt julkisista yksityisiin tiloihin. Ylelliset kaup-

pakeskukset ja kaupan keskittymät luovat mielikuvan julkisesta tilasta, mutta tosiasiassa ne 
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ovat erittäin suljettuja ja kontrolloituja [Andersson 2009, 55–56]. Toteutuvatko kaikkien kaupun-

kilaisten kohdalla perusarvot oikeudesta julkiseen ja yhteiseen kaupunkitilaan iästä ja varalli-

suudesta riippumatta? Näin ei näytä olevan, vaan yksityistäminen on tehnyt tilojen haltijoille 

helpoksi rajata ihmisryhmät jotka saavat oleskella tilassa [Ridell, et. al. 2009, 16]. Poikkeavasti 

käyttäytyvät leimataan ei-toivotuiksi henkilöiksi, vaikka toiminta ei aiheuttaisikaan kenellekään 

harmia. Esimerkiksi Kampin kauppakeskus on kieltänyt nuorilta tiloissa oleskelun.  ”Olemme 

täällä vain talvisin, kesällä ollaan ulkona,” toteaa nuori mies Helsingin Sanomien haastattelus-

sa [HS 17.2.2012]. Kauppakeskuksen tiloihin hakeudutaan kylminä talvikuukausina, kesäisin 

käytettävissä olevat puistot ja muut julkiset ulkotilat ovat houkuttelevampia oleskeluympäristö-

jä. Kontrolloitu kaupunkitila sulkee pois toimintoja ja toimijoita [Ridell et. al.  2009, 14].   Ajatus 

kaupunkilaisten olohuoneesta kohtaamispaikkana ei voi toteutua kaupallisessa tilassa. ”Kulut-

tamiseen tarkoitetut tilat rohkaisevat käymiseen, mutta eivät kanssakäymiseen” [Ridell et. al.  

2009, 14].  

Kaupungissa liikkuminen ja oleminen vaativat rahan käyttöä. Ystäväni totesi, että astuttuasi 

kotiovesta ulos kadulle, on jo siinä vaiheessa sinulta kulunut 5 euroa. ”Uusissa puolijulkisissa 

tiloissa ei ole tarkoitus oleskella, vaan kuluttaa tehokkaasti. Omaehtoisen toiminnan tilat tun-

getaan yhä kauemmas marginaaliin” [Rajanti 2009, 13–14]. Ihmisten tarpeeseen tiloista tois-

tensa kohtaamiseen modernissa yhteiskunnassa vastataan kauppakeskusten suunnittelulla 

[Knuuti 2007, s.226]. Hyväksymällä kaupunkitilan yksityistämisen edesautamme elintilamme 

kutistumista. ”Ostosparatiisit ovat puhtaita, hygieenisiä, niissä ei sada, ei ole liian kuuma, vaan 

lämpötila on aina tasaisen sopiva. Ostosparatiisien ulkopuolisessa kaupungissa on aina joita-

kin häiriöitä, miellyttävän taustamusiikin korvaa kova melu, ne ovat likaisia ja vaarallisia ja niis-

sä voi joutua kohtaamaan paljon sellaista mitä ei haluaisi.” – Anne Haila [Mäkinen 2004, 49]. 
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4.3 Vapaat vyöhykkeet kaupunkitilassa

Järvi ja Laitio esittävät kirjasessaan ”Saa Koskea” 10 konstia joilla kaupunkiin saadaan väke-

vämpää kaupunkikulttuuria. Kuudennen konstin taustalla on huomio suomalaisten lisäänty-

neen vapaa-ajan luomasta tarpeesta ei-kaupallisiin tiloihin. ”Museoiden maksuttomuus olisi 

osa muutosta suuntaan, jossa osallistuminen yhteiseen elämään ei aina edellytä café latten 

ostamista. Maksuttomuus lisää spontaania tapahtumatuotantoa näyttelytiloissa ja muuttaa 

museot hissuttelupaikoista salliviksi kokemuksellisiksi tiloiksi.” [Järvi ja Laitio 2010, 86]. Mu-

seoiden pääsymaksujen poistamisesta on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Britanniassa 

ja Ruotsissa: kävijämäärät ovat moninkertaistuneet ja kansalaislähtöinen toiminta on löytä-

nyt tiensä museoihin. Tilojen luonne on muuttunut aktiiviseksi, toiminta luo lisää toimintaa. 

Vaikka lipputulot eivät kasvakaan, maksuttomuus tuo museolle uusia yleisöjä. [Järvi ja laitio 

84-86.] 

Muutos ei-kaupallisia tiloja suosivaan ja maksuttomuuteen pyrkivään kaupunkitilaan voisi 

parhaimmassa tapa uksessa luoda tiloille uusia käyttötapoja ja merkityksiä. Kaikille avoimet 

vapaat vyöhykkeet sijaitsisivat hyvien kulkuyhteyksien äärellä, siellä missä ihmiset liikkuvat. 

Kaupungin tukemissa ei-kaupallisissa tiloissa olisi mahdollista kuluttaa aikaansa istuskele-

malla ja katselemalla kaupungin menoa. 

“Eräänä modernin kaupungin keskeisenä ominaisuutena on pidetty sellaisen julkisen tilan 

tuhoutumista ja katoamista, joka rohkaisee ihmisten spontaania kanssakäymistä ja vuoro-

vaikutusta.” [Ilmonen 1999, 27].
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”Kaupungissa on yhä vähemmän paikkoja, joihin meneminen ei maksa mitään tai joissa oleskelemista ei tarvitse legitimoida 

kuluttamalla. Kaupungit toimivat yhä enemmän firmojen tapaan – tai niiden ehdoilla – ja yhä vähemmän citéinä, yhteisenä 

poliittisena tilana, jossa kansalaiset toimivat ja määrittelevät hyvää elämää.” [Luhtakallio 2008, 41].

”Kuluttamisen paikat, suuret katetut kauppakeskukset näyttävät 

muotoutuneen yhteisiksi olohuoneiksemme, ja voitaisiin jopa todeta 

että niistä on tullut esikuva modernin kaupungin julkisesta tilasta.” 

[Mäenpää 2000, 25].
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5 Kaupunki elää ihmisistä ja kohtaamisista

5.1 Voiko kaupunkitila yllyttää meitä kohtaamaan toisemme?

Horelli ja Kukkonen toteavat suomalaisen kaupunkiasumisen ikävimpiä juonteita olevan yk-

sinäisyys, tuntemattomat naapurit ja välinpitämättömyys [Horelli ja Kukkonen 1995, 155]. 

Kaupunki ei näytä palvelevan asukkaitaan vaan sosiaalisuuteen yllyttämisen sijasta eristää. 

Kaupunkilaisilla on vähän tiloja joissa tavata spontaanisti. ”Viime vuosien asumista koske-

vassa keskustelussa, tutkimuksessa ja kokeiluissa on puhuttu paljon välitason käsitteestä. 

Sillä tarkoitetaan pienen ihmisen ja suuren yhteiskunnan väliin asettuvia rakenteita, juuri sitä 

puuttuvaa “kylää” kaupungeissa.” [Ibid.]  Perinteisten kylän kohtaamispaikkojen kuten asu-

kastalojen, kylätalojen ja seurantalojen on todettu lisäävän osallistumista ja yhteisöllisyyttä 

[Simonen 2008, 58]. 

Pohtiessamme taannoin suurkaupungissa elävien ihmisten tapoja hahmottaa ympäristöään, 

tokiolainen ystäväni totesi että hän luo itselleen kaupunkiin pieniä tilallisia keskittymiä ja kaikki 

muu sen ulkopuolella, metromatkojen välit ja siirtymäalueet, ovat hänelle tyhjää. Hänen kau-

punkinsa rajoittui alueisiin, joissa hänen ystävänsä tai tuttavansa asuivat. Helsinki on Toki-

oon verrattuna pieni kylä, mutta kaupunkilaisten tarpeet ovat samat. Tarvitsemme keskittymiä, 

joihin sosiaalinen elämämme, kaupunkilaisuutemme, voi asettua aloilleen ja joissa voimme 

törmätä tuttuihin.
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5.2 Yhdessäolo on turvallista

Torit, puistot ja aukiot ovat kaupunkimaisen elämäntavan näyttämöitä, joilla satunnaiset koh-

taamiset sekä kodin ulkopuolelle sijoittuva vapaa-ajanvietto tapahtuu [Kopomaa 1997, 12].  

Ne ovat paikkoja joiden läpi kuljetaan, oikaistaan, käveleskellään ja joihin pysähdytään. Kau-

pungissa tärkeä elementti on muut ihmiset. Siinä missä maaseudulla metsään mennään ole-

maan yksin, kaupungissa toreille mennään olemaan samassa paikassa toisten kaupunkilais-

ten kanssa. Sellaiset paikat joissa tapahtuu mielletään aktiivisiksi myös sosiaalisella tasolla 

[Gehl 1987, 14–16]. Yhdessäolo koetaan tärkeäksi ja miellyttäväksi.

Julkisen kaupunkitilan käytöllä on yhteytensä paitsi viihtyvyyteen myös turvallisuuteen. So-

siologi Jane Jacobsin havainto oli, että turvallisuus syntyy toisista ihmisistä eli siitä, että 

kaupunkitiloja todella käytetään eivätkä ne jää tyhjiksi [Karisto 2004, 32]. ”Jos suomalaisten 

kaupunkien ylisuuret torit ovat iltaisin ja öisin hieman pelottavia, ne ovat sitä juuri tyhjyytensä 

takia.” [Ibid.].  Turvallisuuden tunne lisää kaupunkitilan käyttöä [Andersson 2009, 51] myös 

vuorokauden hämäränä aikana. Turvattomat katvealueet jäävät tyhjiksi ja korostuvat epätiloi-

na kaupunkikuvassa. Erillisiksi jääviin, ei-merkityksellisiin kuolleisiin alueisiin ei synny sidet-

tä [Horelli ja Kukkonen 1995, 157]. Merkityksettömät ympäristömme joutuvat vandalismin 

tai yleisen piittaamattomuuden kohteiksi. Tila muuttaa merkitystä, jos siellä on asioita joihin 

voimme vaikuttaa. 

”Avoimen kaupungin kehittämisestä yhtenä esimerkkinä on aktiviteettien lisääminen ja sosi-

aaliseen vuorovaikutukseen rohkaiseminen – niin sanottu ”24h city”. Tällaisen ympäri vuoro-

kauden toimivan kaupungin tavoitteena on houkutella ihmisiä liikkumaan ja tuottaa epävirallis-
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ta sosiaalista kontrollia. Aktiviteettia voidaan pyrkiä lisäämään joko koko kaupunkikeskustan 

alueella tai tietyillä reiteillä, niin että muodostuu aktiviteettikäytäviä, joita käyttäen voi liikkua 

paikasta toiseen.” [Koskela 2003, 8-9].

5.3 Kaupunkilaisen oma tila

Kaupunkitutkimuksen piirissä puhutaan kaupunkisosiologi Ray Oldenburgin kehittämästä 

”kolmannen paikan” käsitteestä, joka tarkoittaa kodin ja työn ulkopuolista tilaa kaupungissa 

[Knuuti 2007, 225]. Kolmansiksi paikoiksi lukeutuvat tilat joissa kaupunkilaiset viihtyvät ja 

viipyvät. Kirjastoissa on mahdollista viettää aikaa kuluttamatta, ja kaupungin ajankohtaisista 

tapahtumista on jaossa tietoa. Kolmas paikka on neutraali tila ilman muodollisuuksia.  Tilas-

sa on vakiokäyttäjät, siellä tavataan tuttuja kuitenkaan pois sulkematta uusien tuttavuuksien 

syntymisen mahdollisuutta. 

Kaupunkitilassa tapahtuvaan sosiaaliseen toimintaan osallistuminen voi olla aktiivista tai pas-

siivista, sillä jo itse paikassa oleminen tekee ihmisestä osallisen tapahtuvaan [Gehl, 20–27]. 

Ihmisten läsnäolo samassa tilassa madaltaa kynnystä sosiaalisen kanssakäymiseen. Muiden 

touhuaminen on kiinnostavaa seurattavaa. Missä tapahtuu, siellä on muitakin. Paikasta tulee 

merkityksellisempi silloin, kun siihen liittyy omakohtainen kokemus tai muisto. Yhteisöllisyy-

den tunne voimistuu, kun on mahdollisuus nähdä tuttuja kasvoja päivittäisissä tilanteissa 

omilla kulkureiteillään.
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5.4 Lisää kokoontumisen paikkoja, vähemmän pikakaupunkia

Laadukas, toimiva ja saavutettava kaupunkiympäristö on sosiaalisena ja toiminnallisena 

kenttänä aktiivinen. Kodin läheltä löytyvät yhteiset paikat ovat tärkeitä ja ne vahvistavat ar-

kista viihtyvyyttä. Pikainen piipahtaminen lähellä olevaan paikkaan on helppoa. Epäviihtyisät 

yhteiset tilat eivät houkuttele käyttäjiä ja ovat merkityksettömiä. ”Vanhan ajan kylä- ja kortte-

likaupat onnistuivat rakentamaan merkityksellisiä kohtaamisia huomattavasti paremmin. Hy-

vät yhteiset tilat ja palvelut antavat meille omaa elintilaa samalla tavoin kuin asumisneliöt – ja 

luonnonvarojen käytön ja onnellisuuden kannalta ne tekevät sen tehokkaammin.” [Demos 

Helsinki 2010].

Timo Kopomaa ehdottaa kaupunkitilojemme parantamiseksi leppoistamisen tekniikoita, 

kuten hidastamista nykyajan nopeatempoisessa rytmissä [Kopomaa 2011, 18]. Hitauden 

suosiminen kaupunkisuunnittelun välinein tuo kaupunkilaisen kevyen liikenteen väylälle 

kävellen, niin että ympäristö kaikessa moninaisuudessaan avautuu hänelle pysähtymisen 

arvoisena paikkana. Aukiot, kapeat kujat ja viihtyisät puistot ”suorastaan pakottavat” ohi-

kulkijat hidastamaan ja pysähtymään. Leppoisuuteen suuntautuva kaupunginosa panostaa 

yhteisöllisyyttä lisääviin yhteisiin asukastiloihin, joissa sallitaan myös ajoittainen yksityinenkin 

käyttö [Ibid.].
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”Ympäristö on elävä organismi – ei valmis lopputuote” 

[Horelli ja Kukkonen 1995, 157].
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6 Väljä kaupunki

6.1 Muuttuva tila

Frank ja Stevens [2007, 2-12] ovat määrittäneet käsitteen väljä tila [loose space]. Kun ur-

baanissa ympäristössä kuten jalkakäytävällä, aukiolla tai kadulla tapahtuu toimintaa, joka ei 

ole tilan ensisijainen käyttötarkoitus, tilasta tulee väljä ihmisen toiminnan kautta [Ibid.]. Esi-

merkiksi Kalasataman muututtua satama-alueesta autioksi, se muuttui väljäksi. Väljä tila voi 

syntyä myös siten, että joku keksii käyttää tilaa uudella tavalla. [Ibid.]. Väljissä tiloissa tapah-

tuva uudenlainen ja yllättävä tilan käyttö johtuu toivotunlaisen tilan puutteesta, toiminnan on 

sopeuduttava uudenlaisiin tiloihin [Frank ja Stevens 2007, 18]. Yksityisten tilojen väliin jääviä 

julkisia tiloja, joiden käyttöä ei ole erityisesti rajattu tai määritelty, on sallitumpaa käyttää ja 

muokata [Frank ja Stevens 2007, 2-8]. Tärkein väljän tilan elementti on sen kuulumattomuus 

kontrolloituun ja lokeroituun malliin – sen sisällä arvaamatonkin voi toteutua. Vapaa pääsy on 

väljän tilan ehdoton määre [Ibid.]. 

Kaupungissa olevat väljät tilat voidaan jakaa kahteen luokkaan [Frank & Stevens 2007, 5-8].  

Tilat jotka ovat suunniteltu tiettyä toimintaa varten mutta jotka sallivat muunkin toiminnan 

tulla rinnalleen sekä tilat, joilla ei ole tällä hetkellä mitään tiettyä tilaohjelmaa, joissa tapahtuu 

odottamaton ja spontaani toiminta. 
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“Taloon olisi hyvä rakentaa tilaa jolle ei ole suoranaista käyttöä: se on kaunis-

ta katsoa ja tarpeen tullen sitä voi käyttää mihin tahansa” 

[Kenkô s.47].
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6.2 Kaupungin väljä aika

Väljä tila voi olla myös aikasidonnainen. Tila voi olla illalla varattu ja päivällä vapaassa käy-

tössä. Järvi ja Laitio ehdottavat kaupunkitilan väliaikaiskäyttöön viidentenä konstina mallia, 

jossa tilat erotetaan sisällöstä [Järvi ja Laitio 2010, 74]. Tilan irtautuessa sisällöstä sen voidaan 

katsoa kuuluvaksi väljän tilan käsitteen alle. Esimerkiksi teatterirakennukset voitaisiin nähdä 

uudenlaisina julkisina tiloina, jotka esityksien välissä toimivat kaupunkilaisten käytössä olevina 

monitoimitiloina. Teatteri- ja konserttitalojen lämpiöt seisovat tyhjillään 15–20 tuntia vuorokau-

dessa. Näin tilapäinen käyttö voidaan suunnitella sellaiseen vuorokauden- tai vuodenaikaan, 

että se ei syrjäytä perinteistä käyttöä lainkaan vaan ainoastaan nostaa tilojen käyttöastetta.  

Tilojen vaihtoehtoisia käyttöjä on kokeiltu sekä Suomessa ja ulkomailla. Oulussa kulttuuritalo 

Valve laskuttaa vuokraajilta vain nimellistä summaa ja näin tiloihin on saatu pieniä toimijoita, 

varauskalenterin pienet aukot pyritään täyttämään tehokkaasti ja rakennuksen käyttötehok-

kuus on hyvä [Järvi ja Laitio 2010, 74]. Kulturhuset Tukholmassa on samanaikaisesti teatteri-

tila ja mediapaja, tila on muuttunut kaupunkilaisten omaksi kun toimijoita on tarpeeksi monia 

”kirjastolaisista galleristeihin” [Järvi ja Laitio 2010, 79–83]. Toimintojen monipuolisuus ja tilojen 

kysyntä Suomen ilmastossa edellyttää, että tarjolla on myös muuntokelpoisia katettuja tiloja. 

[Lehtovuori ja Ruoppila 2011, 2]. 

”Olemme aina yhdessä paikassa yhdellä hetkellä. Mutta toisin kuin ajankohta, johon emme voi 

koskaan palata, arkikielemme mukaan voimme palata tilaan, jossa olemme olleet aiemmin. 

Tämä ajatusmalli toimii ainoastaan, mikäli tila pelkistetään abstrakteiksi ulkoisiksi tekijöiksi 

kuten kaupungin tai paikan nimeksi. Kuten aika tilakaan ei pysy samana.” [Haas 2002, 211].
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6.3 Kaupungin väliaika

 

Panu Lehtovuori ja Sampo Ruoppila vetävät Kaupunkikiihdytin -projektia, jonka tarkoitukse-

na on tuottaa työkalu väliaikaisten tilojen käytölle Suomen olosuhteissa. Kaupunkikiihdytin 

on aikasidonnainen asettuen pysyvän rakentamisen ja tapahtuman välille. Väliaikaiset käytöt 

auttavat näkemään kaupungin toisin.  Väliaikainen käyttö on toteutettavissa kaikenlaisiin tiloi-

hin, mutta paikan valitsevat loppujen lopuksi käyttäjät itse. Paikan on oltava heidän näkökul-

mastaan mielenkiintoinen ja tarkoituksenmukainen.  Hämärä takapiha voi olla toisen aarre 

siinä missä aurinkoinen merenrantakaistale toisen. Lyhytaikaiseen käyttöön sopii lähes mikä 

tahansa paikka – tontit, kadut, puistot, liikenneväylät, parkkitalot – kaikki on muutettavissa 

väliaikaiseen käyttöön lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi. Keskeistä on, että tilapäinen käyttö 

tuottaa uuden ja kiinnostavan tulkinnan paikan luonteesta ja sen mahdollisista käytöistä nyt 

ja tulevaisuudessa. [Lehtovuori ja Ruoppila 2011, 5-2.]

Tilapäisyys on kestoltaan määräaikaista ja luonteeltaan kokeilevaa [Lehtovuori ja Ruoppila 

2011, 2]. Parhaassa tapauksessa alueelle syntyy uusia yhteisöjä tukemaan alueelle syn-

tynyttä aktiivisuutta, onnistunut tilapäinen kokeilu voi muuttua pysyväksi. Rakennetun tilan 

merkitys muotoutuu vasta silloin kun käyttäjä ja tila kohtaavat toisensa. Kokemukseen vai-

kuttavat kulttuurinen yhteys, rakennus, käyttäjät ja aiemmat tilalliset kokemukset. [Saari-

kangas 2002, 48–49].  Väliaikaisen toiminnan kasvaessa vahvaksi ja omaleimaiseksi, sen 

voidaan katsoa muuttavan myös pysyvää, antaen tilaan uusia merkityksiä. Samanaikaisesti 

voidaan ajatella että tila itse muokkaa väliaikaista toimintaa antaen toiminnalle vaikutteita 

menneestä ja ympäristöstä. 
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7 Kaupunkikulttuuria!

7.1 Paikan oma kulttuuri

Elävässä ja toimivassa kaupunkitilassa ihmisten keskinäiset kohtaamiset eivät rajoitu pelkäs-

tään alueen asukkaiden välisiksi, vaan houkuttelevat tilat kokoavat ihmisiä kauempaakin, jos 

paikan henki ja puitteet ovat sopivat juuri kyseiselle ihmisryhmälle tai yksilölle. Liikkuminen 

on entistä vaivattomampaa [Andersson 2009,51] ja etäisyydet ovat ajallisesti lyhentyneet. 

Lähijunalla pääsee liikkumaan nopeasti pitkiäkin matkoja. Paikallisesta kaupunkikulttuurista 

on tullut erityislaatuinen piirre, jota arvostetaan kokoajan homogeenisemmäksi muuttuvas-

sa kaupunkitilassa. Voidaan olettaa että yhteisöllisyyttä huokuva Käpylä ja urbaani Kallio 

ovat suosittuja kaupunginosia Helsingissä juuri niiden vahvan paikalliskulttuurinsa vuoksi. 

Kaupunginosasta syntyvään mielikuvaan vaikuttavat maantieteellisten olosuhteiden lisäksi 

rakennettu ympäristö, joka hyvin suunniteltuna tuo esille kaupunginosan niitä osia joilla on 

vahva ominaislaatuinen luonne ja symbolinen merkitys kaupunkilaisten elämässä. Korosta-

malla erityispiirteitä jo olemassa olevassa ympäristössä tai luomalla uusia omaleimaisia ym-

päristöjä kaupunginosasta muodostuu vahva ja erityislaatuinen mielikuva [Junttila 1995,38]. 

Gehl [1987, 31] nostaa ihmisten läsnäolon ja toiminnan kaupungin tärkeimmäksi vetovoi-

maksi. Mikään rakennus tai tila niiden välissä ilman toimintaa ei ole merkityksellinen ja elävä 

ilman ihmisiä. 
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”Postmodernistit väittävät että aika ja tila on kutistunut. 

Maailma on yhä pienempi ja sen kolkat muuttuvat yhä enemmän toistensa kaltaisiksi.” 

[Knuuti 2002, 65].
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7.2 Tilasta paikka

Helsingin kaupunki visioi strategiaohjelmassaan ”houkuttelevaa, toimivaa ja hauskaa” kau-

punkia, joka on monipuolinen, kansainvälinen ja turvallinen. Samassa julkaisussa tavoit-

teeksi asetetaan keskustan elinvoimaisuuden vahvistaminen [Helsingin kaupunkisuunnit-

teluvirasto 2011, 10]. Ydinkeskustassa tapahtuva liikkeiden erikoistuminen ei palvele enää 

alueella asuvia vaan ulkopuolelta tulevia [Andersson 2009, 48]. Jos keskusta palvelee vain 

ulkopuolelta tulevia, paikalliskulttuuri on vain kuori, eikä alue ole houkutteleva. Sinne eksyvät 

vain onnettomat ensikertalaiset ja tietenkin turistit. 

Kuinka omalaatuisuus ja paikalliskulttuuri toteutuvat kaupunkitilassa olematta väkinäisiä ja 

muottiin puristettuja? Jotta tila muodostuisi paikaksi, on jonkun tehtävä siitä sellainen. Vuosi 

2011 toi uusia ja tuoreita kaupunkitapahtumia Helsinkiin. Kalasataman väliaika toi käytös-

tä poistuneen satama-alueen elävöittämiseen ja hukkatilan väliaikaiskäyttöön perustuvalla 

projektillaan rentoa ja ennakkoluulotonta asennetta kaupunkiin. Toinen merkittävä kaupunki-

kulttuurinen teko oli Ravintolapäivä, joka toi kaupunkilaisten omat ravintolat yhdeksi päiväksi 

kaupungin pihoille, kaduille ja puistoihin. Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston visio “tuom-

me kaupungin takaisin kaupunkiin” [Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2011, 7] alkoi elää 

muuallakin kuin viraston toimintasuunnitelman sivuilla. Kaupunkitilaa uskallettiin käyttää ja 

ottaa haltuun. Uusien ja löydettyjen tilojen käyttöönotto tai vanhassa ympäristössä tapahtu-

va yllättävä toiminta piristää kaupunkitilaa. Skidmore & Boundin mukaan osallistuvalla toi-

minnalla ja onnellisuudella on selkeä yhteys [Demos Helsinki 2010, 13]. Ihmisellä on tarve 

muokata omaa ympäristöään, jättää oma puumerkki [Horelli 1982, 112]. 
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 “Moni luovuutta strategioissaan korostava kaupunki tuntuu putsaavan kau-

punkikuvasta paikat, joissa ei-kaupallinen kaupunkikulttuuri voi kukoistaa” 

[Järvi, Laitio, 58].  
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7.3 Tangoa ja puutarhanhoitoa Helsingissä

Kalasataman väliaika osoitti kuinka tyhjä alue saadaan elämään pienelläkin rahalla. Alueella 

toiminut konttiaukio keräsi alueelle paljon vierailijoita. Kaupunki vuokrasi kiinnostuneille ja 

aktiivisille Helsinkiläisille yhteensä seitsemän konttia vuokraehtona se, että jokainen vuok-

ralainen järjestää säännöllisesti kaikille avoimia tapahtumia [Part Oy 2012 ]. Kalasatama oli 

suosittu oleskelupaikka kesän 2011 aikana ja osoitti, kuinka hukkatilaa voidaan hyödyntää 

kaikkien kaupunkilaisten iloksi. Vaikka kyseinen projekti kesti kaiken kaikkiaan kaksi vuot-

ta, voi väliaikainen tapahtuma onnistuessaan muodostua käytettäväksi malliksi alueella 

[Frank & Stevens 2007, 18]. Kalasataman kaupunkitapahtuman jälkiä voidaan olettaa nä-

kyvän myös uudella asuinalueella. Dodolaiset ovat viljelleet hyötykasveja Kalasatamassa ja 

Keski-Pasilassa, maa-alue on hyötykäytön kautta muuttunut myös kauniiksi ja viihtyisäksi.  

Dodo ry sai Helsingin kaupungin ympäristöpalkinnon kaupunkiviljelyn edistämisestä sekä 

kaupunkitilan parempaa hyötykäyttöä koskevan keskustelun virittämisestä [Dodo ry 2011]. 

Tilapäisen käytön hienous on siinä, että uudenlaisia käyttötarkoituksia voidaan kokeilla ja 

niiden onnistuessa tila muuttuu merkitykselliseksi paikaksi kaupunkilaisille. Ravintolapäivä 

sai Kulttuuriteko-palkinnon vuoden 2011 toiminnastaan. Kunniamaininta annettiin Kalasata-

man konttiaukiolle ja siellä erityisesti Bermuda Helsingin kontille, joka tarjosi kontin kokoista 

tapahtumatilaa ilmaiseksi kaupunkilaisten käyttöön [Helsingin kaupunki 2012].

Avoin, moniääninen ja uusiutuva kaupunkikulttuuri syntyy sallivalla ja avoimella maaperällä. 

Projektit, jotka suuri yleisö voi kokea häiritsevänä, voivat olla kaupunkikulttuurisesti erittäin 

antoisia ja kaikista ennakkoluuloista huolimatta onnistuessaan jopa suuren massan mie-

leen. Mitä hyötyä riskin ottamisesta sitten on? Monipuolisten tapahtumien ja erilaisten odot-
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tamattomien toimintojen keskelle syntyy lisää toimintaa. Epäjärjestyksestäkin on hyötyä, se 

rohkaisee ihmisiä kuvittelemaan ja ottamaan osaa prosessiin, jossa paikka syntyy. Samalla 

syntyy vaihtoehtoisia tapoja käyttää tilaa [Frank & Stevens 2007, 21]. 

Dodolaiset perustivat Vallilan kasvimaat ja Keski-Pasilan sissiviljelmät, jotka ilahduttivat veh-

reydellään alueen asukkaita. Vallilan vapputanssit järjestänyt Vallilan tango on jo käsite, ei-

vätkä kaikki halukkaat enää mahdu Inarintielle taivuttelemaan tangon tahdissa jokavuotises-

sa tapahtumassa. Lammassaaren vanha lava on otettu uudelleen käyttöön Lammassaaren 

lavatanssien myötä, josta palataan pitkospuita ptkin kaupunkiin taskulampun valossa. Esp-

lanadin puiston laiskat vetelehtijät makoilevat auringossa keskellä Helsinkiä ja rullalautaili-

jat rullaavat Mannerheimin patsaan alla Kiasman edustalla. Hienoa, kaupunkitilaa on otettu 

haltuun! Nyt kun Helsinki on ottanut askeleen eteenpäin, avoimempaan suuntaan, voisikin 

kysyä purettaisiinko vielä Makasiinit? 
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7.4 Helsingin löydettyjä hukkatiloja

Valloittamattomia kaupunkitiloja on edelleen käyttämättöminä. Olohuone Helsinki on Juha 

Ilosen tekemä kartoitus kaupungissamme sijaitsevista potentiaalisista mutta passiivista ja 

hylätyistä tiloista, jotka voisivat toimia erilaisina kaupunkilaisten oleskelu- ja kohtaamispaik-

koina. Kartoitus osoitti kaikkiaan 31 uutta julkista kaupunkitilaa, joita kehittämällä kaupungin 

ydinkeskustaa voitaisiin elävöittää merkittävästi [Ilonen 2007]. Muuttamalla käyttämättömät 

tilat kaupunkilaisten tiloiksi – puistoiksi, aukioiksi ja kahviloiksi – ydinkeskustan julkiset kau-

punkitilat lisääntyvät. Aukioiden lisäksi kartoitus koskee myös puistikoita, taskupuistoja, kujia 

ja umpikerroksia. Avaamalla kauniit, mutta suljetut ja hylätyt kujanteet ja pihat, ne saavat ar-

voisensa käytön kaupunkilaisten paikkoina. Kartoitus osoittaa, että Helsinki ei ole ”valmiiksi 

rakennettu”. 

”Viime vuosikymmenten aikana piristynyt helsinkiläinen kaupunkielämä erilaisine tapahtumi-

neen tarvitsee kipeästi enemmän ja useamman kokoisia ulkotiloja toimilleen: koko keskus-

tan haltuun ottavat festivaalit tarvitsevat esiintymistiloja; kaupunginosien vilkastunut paikal-

liskulttuuri kaipaa omaksi koettavia kaupunkitiloja; kahviloiden ja ravintoloiden ilahduttavasti 

lisääntyvät terassit ansaitsevat tilavampia ja aurinkoisempia paikkoja kuin kapeat jalkakäy-

tävät.” [Ilonen 2007].
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8 Pöllölän korttelin katvealue Kaartinkaupungissa

8.1 Löydetty aukio

Museoiden väliin suunnitellun laajennushankeen yksi päämäärä on luoda korttelista olohuo-

nemainen kohtaamispaikka kaupunkilaisille. Museoiden välissä oleva tyhjä tontti ei kuiten-

kaan ole ainoa paikka, jonne aktivoivia ja alueen merkityksellisyyttä tukevia toimintoja voitai-

siin suunnitella. Museoiden ympäristössä on paljon hiljaisia ja käyttämättömiä katvealueita. 

Juha Ilosen tekemässä tutkimuksessa museokorttelia lähellä olevista katvealueista maini-

taan esimerkiksi Johanneksen portaat, Annan portaikko ja Norssin tori sekä Kaartin ja Yrjön-

kadun taskupuistot [Ilonen 2007]. 

 ”Nämä kaupunkilaisten uudet olohuoneet ovat enimmäkseen piileviä ja ennalta arvaamat-

tomia. Mukana on myös nykymuodossaan passiivisia, hylättyjä tai toisarvoisessa käytössä 

olevia kaupunkitiloja. Kaikki paikat ovat keskeisiä ja julkisia, kaupunkitiloina merkityksellisiä 

ja ulko-oleskeluun otollisia. Tilat ovat luonteeltaan aukioita, puistikoita, kävelykatuja, reittejä 

ja kujia.” [Ilonen 2007].
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Designmuseon edessä sijaitsevaa aukiota Ilonen ei mainitse kartoituksessaan. Aukio on 

jäänyt puserruksiin teiden risteymäkohtaan ja on tällä hetkellä liikenteenjakajana ja silloin 

tällöin myös parkkipaikkana. Keskeisen sijaintinsa vuoksi aukio tulisi ottaa mukaan muse-

oiden laajennushankkeeseen. Designmuseon edessä oleva toimiva ja viihtyisä aukio tukisi 

museoita niiden näkyvyydessä ja tuottaisi ympäristöön lisää elämää. Aurinkoa tontille riittää 

ja saavutettavuus on mainio, se sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä Helsingin ydinkes-

kustasta. Esplanadilta Korkeavuorenkatua tai Kasarmikatua pitkin Pöllölään pääsee muuta-

massa minuutissa, ja raitiovaunu numero kymmenen pysähtyy aivan Designmuseon edes-

sä. Kaartinkaupungin ylväät kivitalot huokuvat arvokasta tunnelmaa lähellä rosoisen elävää 

Punavuorta ja hillitympää Ullanlinnaa. Lähikortteleissa sijaitsevat monet Helsingin kahvilat, 

putiikit ja galleriat sekä useat luovien alojen toimijoiden työhuoneet. Museokortteli sijaitsee 

myös keskellä Design District Helsinkiä, joka on muotoiluun ja luovuuteen liittyvien ravinto-

loiden, designliikkeiden, työpajojen, museoiden ja gallerioiden keskittymä. Suuri ”design-

kortteli”, johon kuuluu yli 200 jäsentä, on yksi suosituimmista matkailukohteista Helsingissä 

[Design District Helsinki 2012]. 
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Kaupunkikoordinaatistojen vaihdoksesta syntyneen aukion väljyyden tuntua voimistaa sen 

sijainti umpikorttelien keskellä. Aukion ympärillä sijaitseva arkkitehtuuri on rikkonaista. Suurin 

osa ympäröivien korttelien rakennuksista, myös nykyään museoina toimivat rakennukset, 

suunniteltiin 1800-luvun loppupuolella. Alueella on umpikorttelikaava, mutta itse museokort-

teli jätettiin avoimeksi, koska sillä sijaitsi julkisia rakennuksia. Designmuseo edustaa uus-

goottilaista ja Suomen rakennustaiteen museo uusrenessanssin tyylisuuntaa. Toisiinsa selin 

olevien museoiden yhteinen tekijä on symmetria-akseli [Rakennushallitus 1987, 5-4].

Tolpilla aidatulla aukiolla ei ole julkikalusteita eikä muutakaan oleskeluun viittaavaa. Aukio-

ta käytetään harvakseltaan oikotienä. Vieressä sijaitsevalla Koulupuistikolla on istutuksia ja 

puistonpenkkejä. Viihtyisä puisto on kuitenkin melko vähäisellä käytöllä. Suomen rakennus-

taiteen museon ja Maneesin takana aukeaa Tähtitorninpuisto. Johanneksen kirkon vieressä 

sijaitsevalle suurelle hiekkakentälle ja kirkon pihalle on avarat näkymät. Aukio voisi luon-

nollisesti olla yhdistävä tekijä puistojen tilasarjassa, kahden suuren puistoalueen välissä, 

kaupunkikulttuurin ja vihreyden keskuksena Kaartinkaupungissa.
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Arkkitehtuurimuseo museoiden takapiha

Museokorttelin materiaalit
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Designmuseo Aukio
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8.2 Välipala-hanke aktivoimassa aluetta

Museoiden toiveena on aktivoida niiden väliin jäävä tyhjä tila erilaisilla tapahtumilla, jotka 

suuntautuvat museoista kaupunkitilaan. Ulos Museoista! -tapahtumia järjestettiin heti hank-

keen alettua lokakuussa 2010, ja oli näin ensimmäinen osa Välipalaa. Museoiden väliselle 

tontille pystytettiin teltta, jossa järjestettiin erilaisia avoimia työpajoja yleisölle. Lyhytaikaisia 

tapahtumia on järjestetty kesällä 2011 Välipala -hankkeen nimissä ”Ihan pihalla!”. Kevään 

aikana kerättiin ehdotuksia pihalle järjestettävistä tapahtumista joista valikoitiin muutama 

toteutettavaksi. Pihalle pystyttivät telttansa arkkitehtiopiskelijat valtakunnallisen AO-päivien 

ajaksi, Checkmate-projektin aikana pelattiin shakkia suurella laudalla ja (in)visible-installaatio 

otti kaupunkilaiset mukaan suunnittelemaan uutta kaupunkia. Kaikkiin tapahtumiin oli vapaa 

pääsy. Syksyllä 2011 Helsingin juhlaviikkojen aikaan teltassa katsottiin arkkitehtuurielokuvia. 

Kesällä 2012 tontille toteutetaan Aalto-yliopiston Puustudion voimin väliaikainen paviljonki, 

jossa järjestetään muun muassa luentoja, työpajoja, elokuvanäytöksiä ja päivätansseja. Ti-

laan tulee myös kahvila ja pieni myymälä.  

Kulttuurialan virkamies: “Ilmainen sisäänpääsy houkuttelee paikalle väärää yleisöä ja tuntuu 

jollain tavalla hyväntekeväisyydeltä” - Suomalaisen kaupungin kulttuurijohtaja 

[Järvi ja Laitio 2010, 87].
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9 Merkityksellinen ja avoin kaupunkitila
– konseptisuunnitelma aukion elävöittämiseksi

Vaikka julkinen ja avoin kaupunkitila on katoamassa, on kaupungissa kuitenkin enemmän 

avointa tilaa kuin tarvitsemme. Paikat, joissa viihdymme, ovat enemmän ja vähemmän “sul-

jettuja” avoimia tiloja, suuret torit eivät ole oleskelua varten. Designmuseon edessä sijaitse-

va pieni aukio vaikuttaa mukavan kokoiselta paikalta. 

Viereisessä kuvassa esitetään johtopäätöksiä siitä, mistä hyvä ja julkinen kaupunkitila koos-

tuu.
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9.1 Aukion ympäristö elämään

Jotta kaupunkitilassa syntyisi kohtaamisia ja sosiaalista kanssakäymistä, siellä on oltava ih-

misiä joiden välille ne syntyvät. Jotta siellä olisi ihmisiä, on paikan oltava houkutteleva. Jotta 

paikka olisi houkutteleva, on paikalla oltava toimintaa. ”Something happens because so-

mething happens because something happens.” [Gehl 1987, 77]. Jotta jotain tapahtuisi, on 

jonkun aloitettava, potkaistava ensimmäisenä pallo pyörimään. Tarvitaan siis joku element-

ti, joka tuo lisää toimintaa kortteliin ja sen ympäristöön. Entisen Suomen rakennustaiteen 

museon johtaja Severi Blomstedtin mielestä on tärkeää, että museoiden ympärillä olevat 

aktivoivat toiminnot ruokkivat myös museoiden omaa toimintaa ”ettei meistä, paradoksista 

kyllä, tulisi museota.” [Designmuseo].

Ympäristössä sijaitsee aktiivisia alueita kuten Johanneksen kirkon vieressä oleva hiekka-

kenttä sekä ympärillä sijaitsevat koulujen pihat. Molemmat museot tuovat ihmisiä alueelle. 

Korkeavuorenkatu on ystäväni mielestä ainoa eurooppalainen katu Helsingissä. Kaartinkau-

pungin alueelle on keskittynyt suuri joukko muotoilun, arkkitehtuurin ja luovien alojen toimi-

joita. Luomalla alueelle keskipiste museoiden läheisyyteen antaisi lisävolyymiä museoiden 

laajennushankkeelle ja päätepisteen Design District Helsingille. ”Toivoisin ehdottomasti De-

sign Districtin elävöittämistä niin, että kyseessä olisi jotain muutakin kuin tarra designkaupan 

ovenpielessä. Helsingin kulttuurielämän kannalta olisi tärkeää, että syntyisi ruohonjuuritason 

toimintaa. Tällaisen ruokkijana museoilla on oma roolinsa.” Juulia Kauste [ARK 3 / 2010].

Kiinnostavat liikkeet ja työhuoneet houkuttelevat ihmisiä liikkumaan Kaartinkaupungissa, ja 

samalla he voisivat piipahtaa myös museoissa. Selkeä ja helppolukuinen Design District 

-opas alueesta on jo saatavilla mobiiliversiona kännykkään. 
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”Kaupungin tekevät ihmiset jotka käyttävät sitä.” [Rajanti 2009, 16].



66 activity pockets, Alexander

”As the activity grow around the space, it becomes more lively.” 

[Alexander ,601].
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Alueen läpikulkua voidaan hidastaa tarjoamalla eri toimijoille tiloja, jotka houkuttelevat kau-

punkilaiset piipahtamaan ja pysähtymään alueen ympäristössä. Kun ihmiset jäävät rupat-

telemaan, istuskelemaan ja katselemaan, he tuottavat alueelle huomaamattaan lisää toi-

mintaa. Arjen ”perustoiminnot” [basic activities] ovat merkki paikan laadukkuudesta. [Gehl 

1987, 133]. Pienet toiminnat synnyttävät suurempia. 

Museoiden ovien aukaiseminen ja edessä olevan katutilan haltuunotto elävöittäisi museoita 

ja korttelin rajapintaa. Museoiden lisäosassa voisi olla toimintoja, jotka olisivat kaupunkilai-

sille auki myös museoiden ollessa kiinni. Kuten edellä todettiin, alue kaipaa toimintaa myös 

iltaisin, turvallisuuden tunne syntyy ihmisistä. Lisää museoiden aukiolon ulkopuolella tapah-

tuvaa toimintaa olisi mahdollista suunnitella Maneesirakennukseen, joka on poistumassa 

poliisin käytöstä.  Maneesirakennus toimi 1900-luvun alkupuoliskolla näyttely- ja messu-

hallina [Helsingin kaupungin kirjasto]. Monitoimitila mahdollistaisi kaikenlaisen toiminnan 

eri-ikäisille ihmisille, eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Monipuolinen ja elävä kaupunkitila 

syntyvät ympäröivistä rakennuksista ja niiden monipuolisesta käytöstä [Junttila, 44–46]. 
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Kaartin maneesi etnokauppahalliksi

Alueen kivijalkakaupat mukaan hankkeeseen

Aukiolle kesäisin ravintoloiden terassit

Pienet kojut elävöittävät kausiluontoisesti

Turvallisuuden tunne lisää kaupunkitilan käyttöä

Väljyys tukee omaehtoista toimintaa

Monipuolinen toiminta alueella tuo monipuolisia yleisöjä

Kaupungin uudet keuhkot

Lippakioskin ympäristö viihtyisämmäksi

Aukion ympäristö elämään
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Koulupuistikko osaksi aukiota

Lippakioski ympärivuotiseksi

maneesikuja yhdistää viheralueet

Norssin parkkipaikka puistoksi

Kaupungin uudet keuhkot

Museoiden välinen piha ympärivuotiseen käyttöön

Kaartin maneesin terassi

Juha Ilosen ehdottamat

Johanneksen portaat, Annan portaikko ja Norssin tori toteutetaan
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”Kaartinkaupungin keskellä sijaitseva vehreä alue houkuttelee kaupunkilaiset ja ulkopaikka-

kuntalaiset nauttimaan vilkkaasta alueesta Designmuseon edessä sijaitsevalle aukiolle, josta 

saa Helsingin suurimmat jäätelöpallot ja maukkaimmat pitsat. Samalla voi piipahtaa museos-

sa jos tekemisen puute yllättää tai jatkaa matkaa Kaivopuiston tai Tähtitornienmäen suuntaan. 

Alueen kivijalkakaupat ovat lähteneet hankkeeseen mukaan innolla, sillä alueella viihtyvät ih-

miset piipahtavat myös heidän liikkeissään. 

Kaartin maneesin kauppahalli on suosittu paikka maahanmuuttajien sekä ruuanlaitosta kiin-

nostuneiden nuorten keskuudessa ja alueelle on syntymässä uudenlaista monikulttuurista 

ravintolakulttuuria. Kaartinkaupungissa ei ole ollut näin eläväistä koskaan. Ihan kuin olisi tullut 

jonnekin eteläeurooppalaiseen kaupunkiin. Kesäisin alueen pienet kojut vilkastuttavat aluetta 

entisestään ja talvella jo klassikoksi muotoutuneet talvimyyjäiset ovat joka vuonna tupaten 

täynnä. Kojuja jouduttiin tilaamaan kaupungilta lisää. Vanha lippakioski on herätetty henkiin 

siivoamalla ja kunnostamalla nurkkaus jossa se sijaitsee. Kioskiyrittäjä saa tyyppikojusta lisä-

tilaa tarvittaessa.

Norssin päädyssä sijaitseva kylmäasema on vallattu autoilta ja sen tilalle on suunniteltu pieni 

puistikko. 

Kuka kaipaa enää tyhjää ja elotonta liikenteenjakajaa?”
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Brixton Village 

Lontoossa sijaitseva vanha tyhjillään oleva kauppahalli haluttiin 

eläväksi. Space Makers laittoi kauppahallin tilat avoimeen hakuun. 

He tarjosivat tiloja ilman vuokraa kolmeksi kuukaudeksi luoviin ja 

yhteisöllisiin väliaikaisiin projekteihin tai pysyvämpään käyttöön 

perustuvaan startti-yritys toimintaan.  Tiloihin haettiin ideoilla ja 

vastauksia saapui yli odotusten. Brixton Village muuttui eläväksi 

kauppahalliksi, jossa pop-up-tyyliset liikkeet ja kahvilat yhdessä 

viikoittain vaihtuvan ohjelman kanssa muodostivat onnistuneen 

kaupunkitilan muutoksen. Kaikki tyhjillään olevat kaupat saivat pit-

käaikaisen vuokralaisen, ja odotettavissa on että kauppahallin elä-

väinen ilmapiiri pysyy sellaisenaan vielä pitkään. [Space Makers.]

Renew Newcastle

Projektin ideana oli välittää väliaikaisesti tyhjillään olevat toimisto-

rakennukset ja julkiset tilat taiteilijoiden, luovien alojen toimijoiden 

ja yhdistysten tilapäiskäyttöön. Tyhjillään olevien rakennusten käyt-

tö esti esimerkiksi rakennusten vandalisoinnin ja rappeutumisen ja 

samalla ne aktivoivat kaupunkitilaa ympärillään. Vuonna 2008 jär-

jestetty hanke onnistui erinomaisesti ja tavoitti paikallisen, kansal-

lisen ja kansainvälisen yleisön huomion. Renew Australia on jatke 

pioneeriprojekti Renew Newcastlelle. Hanke toimii yhdessä naapu-

ruston yhdistysten ja kiinteistönomistajien kanssa. Tyhjät kaupat, 

toimistot ja julkiset rakennukset valjastetaan paikallisten toimijoi-

den käyttöön. [Renew Newcastle.]
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West Norwood Feast

Space Makers kutsuttiin apuun jotta West Norwoodin kylään 

saataisiin toimintaa, jonka tarkoituksena oli tukea sosiaalis-

ta ja kulttuurista toimintaa alueella sekä saattaa eri alojen 

toimijat yhteen. Kuukausittain järjestettävä tapahtuma West 

Norwood Feast koostui monesta eri tapahtuma yksiköstä, 

kuten puutarha-, artesaani-, ruoka- ja kierrätysalueista. Spa-

ce Makers toimi katalysaattorina ensimmäisten markkinoi-

den aikana, jonka jälkeen toiminta on jatkunut itsenäisenä. 

Markkinat ovat alati muuttuvat ja paikallisten ideat ja toiveet 

otetaan huomioon. Toiminta perustuu yhteisön omistamaan 

voittoa tavoittelettomaan liiketoimintaan. Markkinoita kutsu-

taan juhlaksi [feast] sillä tapahtuman tarkoitus on saattaa 

ihmiset yhteen pitämään hauskaa ja oppimaan uutta paikal-

lisilta osaajilta. [West Nordwood Feast.] 
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9.2 Näkyvyyttä ja kaupunkikulttuuria aukiolle

Designmuseon edessä sijaitseva tyhjä aukio antaa mielikuvan unohdetusta ja hiljaisesta 

korttelista. Museon olemus on suljetun oloinen. Molemmat museorakennukset ovat ase-

makaavalla suojeltuja eikä niissä saa suorittaa laajennusrakentamista, joka muuttaisi niiden 

julkisivujen rakennustaiteellista tyyliä [haastattelu Aav ja Kauste]. Sen sijaan aukion eteen 

sijoitetteva maamerkki voisi toimia museoiden sisäänheittäjänä ja symbolina alueen aktivoi-

miselle.  Pirstaloituneen kaupunkikuvan yhtenäistämisellä vahvistetaan alueen identiteettiä, 

ja muutoshankkeen piiriin tulisikin ottaa kaikki kadunkalusteet ja päällysteet penkkeineen 

ja raitiovaunupysäkkeineen. Viihtyisä aukio ympäristöineen on uusi sisäänkäynti museoille.

Muuttamalla hiukan alueen liikennejärjestelyjä saadaan aukiosta ehjempi kokonaisuus. 

Rauhoittamalla alue jalankulkijoille hidastetaan aukiolla tapahtuva liikkuminen. Istumapaikat 

houkuttelevat jäämään hetkeksi tarkkailemaan kaupungin elämää. Paviljongin portaikko on 

kaupunkilaisten näköalapaikka, katsomo sekä auringonottopaikka. Keväisin, ensi auringon 

pilkahdettua voi Senaatitorin rappusilla todeta että paikka viehättää kaupunkilaisia. Kaupun-

kitilassa sijaitsevat portaikot ovat hyödyllisiä paikoissa joissa kausittainen käyttöaste vaihte-

lee [Gehl 1987, 163].

Aukiolla toimiva väliaikainen rakennus on kaupunkilaisten käytössä oleva vapaa tila, jossa 

ei-kaupallinen kaupunkikulttuuri saa rauhassa kasvaa. Rakennuksen sisällä tapahtuva toi-

minta välittyy ulkotilaan suurten ikkunoiden kautta. Ohikulkijat pääsevät osaksi aktiivista kau-

punkitilaa osallistumalla toimintaan tarkkailijan asemassa. Iltaisin rakennuksen sisällä oleva 

valo valaisee aukiota suurien lasipintojen ansiosta. Rakennus on valaistu myös ulkoapäin. 
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“Kaikki uusi syntyy ilman lupaa, ilman suunnitelmaa, ilman byrokratiaa” 

[Blåfield 2011].
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Maamerkki erottuu katukuvasta 

Saapuminen elämyksellinen

Yllätyksellisyys kaupunkitilassa

Väliaikaisuus muuttaa paikkaa pysyvästi

Uusi sisäänkäynti museokortteliin

Vahvistetaan aukion ja museoiden symbioosia

Pimeän aikana valaistu majakka

Aukiolle  ympärivuotista toimintaa

Aukio ja portaikko tarjoavat puitteet ulkoilmaesityksille

Hidastettu vauhti

Tapaamispaikka

näkyvyyttä ja kaupunkikulttuuria aukiolle

Muoto on vastaanottava kaikista suunnista
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Designmuseon edessä oleva autotie katkaistaan

Pavijongin muoto ohjaa museoiden keskelle

Maamerkille on helppo suunnistaa

Majakka valaisee ympäristöä
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”Monikaan ei tuntunut tietävän vuosi sitten missä Designmuseo sijaitsee Arkkitehtimuseosta 

puhumattakaan. Nehän olivat ihan piilossa ja ei sinne alueelle muutenkaan ollut asiaa. Mu-

seoita ympäröivän alueen elävöittämishanke on tuonut alueelle kiinnostavia ihmisiä, toimijoita 

ja tapahtumia. Alueen keskipiste sijoittuu Designmuseon edessä olevalle aukiolle, johon ra-

kennettiin muutoksen symboliksi maamerkkinä toimiva paviljonki. Aukion ja Designmuseon 

välissä sijaitseva katu poistettiin ja aukio liitettiin museokortteliin. Yhtenäinen katukiveys yh-

distää korttelin ja aukion toisiinsa. Designmuseon takana sijaitseva Arkkitehtuurimuseo on nyt 

näkyvämpi, sillä katukiveyksen yhtenäistäminen toimii polkuna museoiden väliselle pihalle ja 

Arkkitehtimuseon ovelle.

Veistoksellinen paviljonki houkuttelee kaduilla kulkevat ihmiset hidastamaan ja varsinkin ke-

säisin paviljonki on suosittu ajanviettopaikka. Iltaisin paviljonki tuo alueelle näkyvyyttä ja tun-

nelmaa loistamalla valoa ympäristöön.  Tunnelmallinen aukio houkuttelee poikkeamaan iltakä-

velyllä. Paviljongin näköalapaikalta on näkymät Johanneksen kirkolle. 

Paviljonki on osoittanut paikan tärkeäksi alueen asukkaille ja kaupunkilaisille. Aluksi väliai-

kaiseksi suunnitellun rakennelman toivotaan jäävän aukiolle. Museoiden laajennushankkeen 

toivotaan ottavan huomioon aukio tärkeänä kaupunkitilana alueen asukkaille.

Monet sopivat tapaamispaikaksi Kaartin portaat.”     
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Urban Activator 
Rotterdam Hollanti 2009 Atelier Kempe Thill

Rotterdamissa Grotekerkpleinillä katedraalin edessä sijait-

seva aukio oli passiivinen kaupunkitila, jossa ei tapahtunut 

mitään. Voittoa tavoittelematon järjestö ehdotti, että kanaalin 

puolelle rakennettaisiin paviljonkimainen teatteri. Toivottiin 

että aukion rajapinta vahvistuisi ja tila järjestettäisiin uudel-

leen. Paviljonki sijoitettiin samansuuntaisesti kanaalin kans-

sa. Avoin näyttämö rajaa näkymiä kaupungista ja aukiolta. 

Se on ikään kuin ikkuna kaupunkiin. [Publicspace ja Atelier 

Kempe Thill.]

Lanternen/ Norwegian Wood 
Sandnes Norja 2008 Atelier Oslo

Kaupunki halusi vanhan kävelykeskustan pienelle aukiolle 

katoksena toimivan maamerkin. Paviljongin toivottiin aktivoi-

van vanhaa kaupunginosaa luomalla tilaa erilaisille toimin-

noille. Paviljonki voisi muodostua tapaamispaikaksi, perfor-

manssien ja esityksien näyttämöksi ja sen alle mahtuisivat 

pienet markkinatkin. Koska aukio oli avaralla paikalla, maa-

merkin toivottiin näkyvän myös kauempaa. Julkinen avoin 

tila kutsuu kaupunkilaisia kokoontumaan alleen. Sateella 

saman katon alla olemisessa on voimakas yhteisöllisyyden 

tuntu. [Publicspace ja Atelier Oslo.]
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Eichbaumoper 
Mülheim an der Ruhr Saksa 2008-2009 Raumlabor Berlin

Eichbaun metroaseman viihtyvyyttä heikensi vandalismi ja siitä syntynyt turvattomuuden ilmapiiri. Aseman alueel-

le tehdyt parannukset valvonnan, valaistuksen ja siisteyden saralla eivät kuitenkaan onnistuneet. Lopulta ryhmä 

arkkitehteja ja kaupunkisuunnittelijoita suunnittelivat alueelle toimintaa, jonka tarkoituksena oli elävöittää metro-

aseman alue. Projektin ideana oli tuoda asemalle epätyypillistä toimintaa, joka muuttaisi alueen merkityksellisem-

mäksi lähialueen asukkaille ja aseman käyttäjille. Aloite sai mukaansa merkittäviä teattereita ja muutossuunni-

telma metroaseman muuttamisesta oopperateatteriksi lähti käyntiin. Tilasta muodostui kohtaamispaikka, jossa 

oli kahvilatoimintaa, yleisöluentoja, työpajoja ja siellä näytettiin jopa elokuvia. Pihalle pystytetystä kontista tuli 

maamerkki alueelle, symboli muutoksesta. Tunnelma alueella muuttui kodikkaammaksi, ja kuten kuvista voimme 

todeta, toiminta houkutteli ihmisiä paikalle. Kesällä 2009 Opernbauhütte toimi kaksi kuukautta, jonka jälkeen pa-

viljonki jäi paikoilleen muistuttamaan tilapäisestä muutoksesta asemalla. Aseman identiteetti muuttui rähjäisestä 

elinvoimaiseksi ja houkuttelevaksi oopperakauden ajaksi Eichbaumoperin asemalla. [Publicspace ja Raumlabor.]
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9.3 Merkityksellisempi paikka kaupunkitilassa

Yhteisöllisyyttä kasvattavat paikat, joissa voimme oleskella toisten ihmisten kanssa. Tilassa 

olemisen tasoja on kahdenlaisia. Olemalla aktiivisia otamme kontaktia toisiin ihmisiin terveh-

timällä ja keskustelemalla. Passiivisena osapuolena olemme tapahtumassa mukana, mutta 

osallistumme kuuntelemalla ja katselemalla muita [Gehl 1987, 14–15]. Julkinen ympäristö 

kaupungissa on yhteisöllinen näyttämö. Kevin Lychin teorian mukaan ihminen jakaa ympä-

ristönsä elementteihin kuten maamerkkeihin, väyliin, solmukohtiin, rajoihin ja alueisiin [Ho-

relli 1982, 20]. Näiden avulla ihminen hahmottaa ympäristönsä, luo sille järjestyksen joka 

helpottaa kaupunkiin asettumista ja liikkumista. Merkityksellisyyden kokeminen on ihmisen 

perustarve [Horelli 1982, 114]. Osallistuminen ja omaehtoinen toiminta juurruttaa meidät 

paikkoihin.

Veistoksellinen maamerkki aukiolla voisi pystyä luomaan museokorttelille samanlaista pai-

kan henkeä kuten Arabianrannan ainutlaatuiset taideteokset asuinalueella. Ympäristöön ri-

potellut yhteensä 80 teosta tekevät tiloja paikoiksi ja merkityksellisiksi. Arabianrannan uudis-

rakentamisprojekti velvoitti rakennuttajat käyttämään 1–2% hankekustannuksista taiteeseen 

[Isohanni 2010, 3]. ”Taideteokset kääntävät katseen lähiympäristöön, tuovat siihen taiteilijan 

näkökulman ja tekevät siitä yksilöllisen. Ne liittävät asuinalueen ympäristöönsä ja toimivat sekä 

porttina luontoon että kontaktipaikkoinamuiden asukkaiden kanssa. Nämä elämykset yhdis-

tyvät asukkaiden arkeen ja tarjoavat siihen juhlavia hetkiä. Asuinalueet eivät ole ainoastaan 

rakennuksia, vaan kaupukilaisten arki ja elämä tapahtuu asuinrakennuksien lähiympäristössä, 

siellä kohdataan, tutustutaan, järjestetään juhla.” [Isohanni 2010, 5].
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“Part of the looseness of public realm is not being able to 

control social distance or choose how and when we will interact.” 

[Frank ja Stevens 2007, 6].
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Julkinen ulkotila alueen asukkaille

Kaikille avoin paviljonki muotoutuu tärkeäksi maamerkiksi

Kesäisin aurinkoinen ajanviettopaikka

Portaikko toimii monitoimikalusteena

Kylä kaupungissa

Paikan henki

Ihmiset tuovat lisää ihmisiä

merkityksellisempi paikka kaupunkitilassa

Mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön

Pois kauppakeskuksista ulos kaupunkiin
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territoriaalinen sideomaleimainen ympäristö yhteisöllisyys

turvallisuus alueesta huolehtiminen [Yrjölä 2004, 25].



86 kylä kaupungissa
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”- Päätettiin ottaa ruokakori mukaan ja mennä Maneesin kauppahallin kautta Kaartin portaikol-

le ottamaan aurinkoa ja katselemaan ihmisiä. Sitten ajateltiin käydä katsomassa paviljongissa 

oleva näyttely, kun se on siellä vaan viikonlopun ajan. 

Niin, voitaisko mekin saada se tila lainaan? Voitais pitää se kesätapahtuman suunnittelukoko-

us avoimena tilaisuutena, saatais varmaan hyviä kommentteja ihmisiltä?

- Se oli aika hauskaa seurattavaa kun sellaset pojat meni sanomaan samanikäisille tytöille ettei 

ne viitsis sotkea portaitten ympäristöä. Et ne pojat haluaisi jatkaa tilan lainaamista vielä tänkin 

päivän jälkeen, niitten leffa kun ei ollu vielä valmis. Ja tytöt punastui. Kaipa niitä vähän nolotti.

 - Mä kävin kerran vetää päikkärit siellä portailla. Hyvin nukutti.

- Naapurin rouva Westerlund pitää keskiviikkoisin piponneulontakerhoa siellä Kaartin portailla.

- Meidän koulun koordinaattori haluais pitää siellä sukukokouksia, kun ravintolassa on niin 

melusaa tavata. Kuinka monta sinne oikein mahtuu? Niin, ja eikös se ollu ihan ilmanen?”
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Passage 56 
Pariisi Ranska 2006-2009 atelier d’architecture autogeree

Projektin päämääränä oli elävöittää hiljentynyt katu Pariisissa suunnittele-

malla kadun varrella olevalle kujalle yhteisöllisyyttä ja toimintaa aktivoiva tila. 

Ennen toteutusta järjestettiin kuulemistilaisuus, jossa asukkaat, paikalliset 

järjestöt sekä alan ammattilaiset ja julkishallinnon edustajat esittivät ideoi-

taan - lopputuloksena syntyi kollektiivinen paikka, kulttuurihuone kokouksille, 

työpajoille sekä oleskelutilalle. Tilassa on mahdollista harjoittaa puutarhan-

hoitoa ja ruuanlaittoa. Puinen rakennus toteutettiin kierrätysmateriaaleista.  

Passage 56 -projekti korostaa, ettei laadukas julkinen kaupunkitila ole kiinni 

fyysisistä elementeistä vaan tärkeintä on sosiaalinen ja kulttuurillinen tuotos. 

Kierrätyspaviljonki on toiminnallaan yhdistänyt alueen asukkaita ja yhdessä 

tekemisen iloa. [Urban tactics ja Publicspace.]

Open air library 
Magdeburg saksa 2009 KARO Architekten

Vuonna 2005 perustettiin hyljättyyn kaupunginosaan avoin kirjasto joka ra-

kennettiin olutlaatikoista. Kirjasto oli auki 2 päivää. Paikalliset innostuivat 

kirjastosta niin että he saivat kerättyä yli 20 000 kirjaa eri lahjoittajilta. Pai-

kallisesta kahvilasta tehtiin lukukahvila, jossa kirjat olivat säilytyksessä. Ra-

hoituksen järjestyttyä ja suunnitelmien valmistuttua uusi avoin kirjasto avasi 

ovensa yleisölle vuonna 2009. Kirjaston käyttämiseen ei tarvitse rekisteröityä, 

kirjoja voi lainata kuka vaan, kunhan vain palauttaa jonkun kirjan takaisin. 

Kirjasto on ympäri vuorokauden. Kirjaston pihalla oleva lava on vapaassa 

käytössä teatteriesityksiin, keikkoihin ja yhteisöllisiin tapahtumiin. [Archdaily.]
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Kalasataman väliaika 
Helsinki 2010-2011 

Kalasataman väliaika -projektin tarkoituksena oli 

tuoda väliaikaista toimintaa alueen rakentami-

sen ajaksi. Väliaikainen ympäristötaide ja erilai-

set tapahtumat muuttivat alueen kaupunkilaisten 

paikaksi. ”Kesällä 2010 avattiin kevyen liikenteen 

väylä, Kalasataman rantareitti, joka alkaa entisen 

Sompasaaren sataman portilta ja kiertää koko 

Sörnäistenniemen. Reitti on merkattu asfalttiin vih-

reällä maalilla. Reitin varrelle sijoittuu erilaisia toi-

mintoja; Kalasataman graffitiaidat ja muulle ilmai-

sulle tarkoitettu Muu-aita, Konttiaukio, konttikahvila 

Ihana kahvila, kaupunkiviljelmiä, pelikenttiä jne.” 

Hanke rahoitettiin alueen rakennuttajilta perittäväl-

lä kerrosneliökohtaisella maksulla. Kalasatamas-

sa tekeminen ulottuu graffitista kaupunkiviljelyyn. 

Taideteollisen Korkeakoulun ympäristötaiteen 

opiskelijoiden ideoima ja toteuttama Konttiaukio 

muodostuu seitsemästä kontista, jotka kaupunki 

on luovuttanut asiasta kiinnostuneiden toimijoiden 

käyttöön. Kontin vuokrahinta on nimellinen, kontin 

saannin edellytyksenä on järjestää säännöllisesti 

kaikille avoimia tapahtumia. [Part Oy 2012.]



90

9.4 Tilalainaamo alueen asukkaille ja kaupunkilaisille

Lainaaminen ja vuokraaminen edustavat uudenlaista kuluttamisen tapaa, kaikkea ei tarvitse ostaa ja 

omistaa [Avikainen 2010,26–28]. Nuoret, kaupungistuneet kuluttajat näyttäisivät olevan muita kiinnos-

tuneempia vuokraamaan tarvitsemansa tavarat kuin hankkimaan ne omaksi [Heiskanen 2001, 248]. 

Miksi lainaamisen pitäisi rajoittua vain esineisiin? Olisiko mahdollista perustaa tilalainaamo?

Tilan yhteiskäyttö luo parhaassa tapauksessa jatkuvaa käyttöä, joka on ekologista ja samalla aluetta 

virkistävää. Kuten teatterien tyhjät lämpiöt osoittavat, yksipuolinen käyttö merkitsee ajoittaisia tyhjiä 

tiloja, joten sisällön irrottaminen tilasta vapauttaa käytön monipuolisemmalle joukolle.

Julkinen tila, yhteisöllisyys, sitoutuminen ja kohtaamispaikka voidaan toteuttaa kaikille avoimella lai-

nattavalla tilalla. Lainaaminen on ilmaista, joten tilan käytölle ei ole rahallista estettä. Samalla tarjotaan 

paikka toimijoille, jotka toimivat ei-kaupallisessa, voittoa tavoittelettomassa hengessä. Lainaaja voi olla 

esimerkiksi yksityinen ihminen, järjestö tai koulu. Tila on käytettävissä ympäri vuorokauden, lyhyinä ja 

keskipitkinä ajanjaksoina. Koska tila on kaikkien lainattavissa, on suunniteltava toimintamalli, jotta se 

olisi mahdollisimman julkinen. Lainaus tapahtuu arpomisen periaatteella, ei kilpailuttamalla. 

Seuraavalla sivulla esitettävät toimintamallit ovat luonnosvaiheessa olevia ideoita. Niistä voidaan kui-

tenkin päätellä, että on olemassa kolme hyvin erilaista tapaa ottaa tila käyttöön. Mikä sitten onkaan 

se paras vaihtoehto. Täysi vapaus vai kontrolloitu malli? Voiko kontrolloitu oilla luonteeltaan kaikista 

julkisin? 
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”A certain amount of physical disorder can encourage new and inventive uses, 

not only because it indicates lower surveillance and lack of regulation but also 

because it provides spaces and materials that expand the potential scope of actions.”

[Frank & Stevens 2007, 9]



92 ajatuksia tilalainaamon toimintamallista

3. osapuoli 

kaupunki tai joku muu taho omistaa ja huoltaa

kirjastomainen malli 

varataan lyhyitä + pidempiä vuoroja netistä

kone voi arpoa käyttäjät 

ei arvotusta, mikä hyvää mikä ei

jos ei palauta kunnossa seuraa lainaussakko

hyvät näyttelyt + tapahtumat voivat kerätä pisteitä 

netin välityksellä, jolloin saa pidempiä vuoroja

julkisin vaihtoehto

tarvitaan rahoittaja, joka vastaa ylläpidon kus-

tannuksista

auki ympäri vuorokauden 

perusvarustus ei suosi ketään

jos saat, pitää myös antaa -periaate

malli 1
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täysin vapaa – talon valtaus

muotoutuu ajan myötä omanlaisekseen

vähiten julkinen

tietty joukko voi haluta ottaa tilan kokonaan 

itselleen

Vakituinen käyttäjä 

käyttäjälle pitkä laina-aika esim. 1 vuosi

vastaa perushuollosta 

saa paikan käyttöönsä ilmaiseksi

3 päivää viikossa muille käyttäjille

vuorot varataan ja perutaan netissä

puolijulkinen

vakikäyttäjä etulyöntiasemassa

rahoittaja ei välttämättä tarpeellinen

Muutos ei-kaupallisia tiloja suosivaan ja maksuttomuuteen pyrkivään kaupunkitilaan 

voisi parhaassa tapa-uksessa luoda tiloille uusia käyttötapoja ja merkityksiä.

malli 2 malli 3
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Bermuda Helsinki 

Bermuda Helsinki on voittoa tavoittelematon ryhmä, joka tarjosi Kalasatamassa merikonttia rajatuin palveluin kult-

tuuriprojektien käyttöön ilman maksua. He siteeraavat toimintaansa kaupunkipoliittiseksi. Bermuda tarjosi tilan 

lisäksi sähköt, äänentoistolaiteet, tuoleja ja astioita paikan käyttäjille. Tapahtumat olivat ikärajattomia, epäkau-

pallisia ja syrjintävapaita. Näin tilan lainaaminen tapahtui: Bermuda Helsinki halusi tilaa lainaavalta taholta tiedot 

tulevasta tapahtumasta. Käyttäjä oli itse vastuussa turvallisuudesta ja alueen siivouksesta. Tilan lainaamisen 

lopuksi lainaan kuuluvat tavarat ja laitteet palautettiin konttiin. He eivät aseta tiloissa järjestettäville tapahtumille 

minkäänlaisia laadullisia tai taloudellisia rajoituksia. Kalasataman Väliaika projektin päätyttyä syksyllä 2011 Ber-

muda Helsinki laajentaa toimintaansa kahden kontillisen verran. Ne sijoitetaan Helsingin lähiöön aktivoimaan 

aluetta ja vahvistamaan alueen omaa identiteettiä. [Bermuda Helsinki ja Sosiaalinen Hub.]
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3space

Our mission: ‘For all empty property to be recognized as an available resource that can be reused to deliver im-

mediate social benefits and be a catalyst for longer term regeneration’ (3space)

3space tarjoaa tilan omistajille ja tilojen tarvitsijoille palveluita kumpienkin ongelmaan. Vuokranantaja tai tilan 

omistaja hyötyy tyhjillään olevan tilan väliaikaisesta käytöstä. Tila näyttäytyy houkuttelevampana ja paikat pysyvät 

kunnossa, siinä missä tyhjillään oleva tila joutuu usein ilkivallan kohteeksi. Tilaa tarvitsevat saavat tyhjillään olevat 

tilat käyttöönsä ilman kustannuksia. 3space tarjoaa tiloja erilaisille hyväntekeväisyysjärjestöille ja yhdistyksille, 

jotka pystyvät toimimaan lyhytaikaisissa tiloissa. Laina-aika voi vaihdella viikosta jopa vuoteen. Jotta pääsee re-

kisteröitymään tilojen käyttäjäksi, 3space vaatii täyttämään hakulomakkeen. Rekisteröitymällä varmistetaan, ettei 

tilojen väärinkäyttöä synny. Huonossa kunnossa palautetusta tilasta peritään 250 punnan suuruinen sakkomak-

su. Toiminta on ei-kaupallista ja voittoa tavoittelematonta. Tilojen käytöllä toivotaan olevan yhteisöjä vahvistava ja 

alueita aktivoiva vaikutus. [3space.]



96 aukion toimintakaavio

10 Suunnittelu

10.1 Ideat ja hamomallityöskentely
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kojut

esityksiä

puisto käytössä
kojuja

nälöalapaikka

auringonotto

myyjäiset

näyttelytilaa kahvila

jalkapallo
luistelu

vaihtuvat tapahtumat

museot
välipala

maneesin tapahtumat

tähtitorninmäen tapahtumat

puisto laajenee

autoton alue



98 aikataulu

2011

k i r j a l l i s e n  a i n e i s t o n  t u t k i m i s t a

p a i k k a a n  j a  a i h e e s e e n  t u t u s t u m i n e n

a u k i o n  e l ä v ö i t t ä m i s k o n s e p t i n  i d e o i m i n e n  j a  s u u n n i t t e l u
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idea muodosta

2012

k i r j a l l i s e n  a i n e i s t o n  t u t k i m i s t a

h a h m o m a l l i t

lopullinen muoto

t a m m i k u u        h e l m i k u u      m a a l i s k u u     h u h t i k u u

maastomalli

kirjallisen viimeistely

k o n s e p t i n  k e h i t t ä m i n e n  t u t k i m u k s e n  p o h j a l t a konseptin viimeistely 

kuvallisen materiaalin viimeistely

opinnäytteen esittelyidea tila-lainaamosta



100 ideoita ja inspiroivia asioita 
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maamerkki
näköalapaikka
amfiteatterin portaat
ympyrä
syli
kohtaaminen

reddress epidaurus marokkolainen kansanjuhla
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i d e a  s y n t y i  r u u v a a m a l l a  p u u s o i r o j a  y h t e e n  j a  k ä ä n t ä m ä l l ä  n i i t ä

idean syntyminen
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porras ja muoto

i d e a  s y n t y i  r u u v a a m a l l a  p u u s o i r o j a  y h t e e n  j a  k ä ä n t ä m ä l l ä  n i i t ä
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luonnostelua

p o r r a s  j a  r a k e n n u s  y h d i s t y v ä t  y h d e k s i

muodon jalostaminen



105

m u o t o  p y ö r ä h t ä ä  i t s e n s ä  y m p ä r i



106 sisätilan ja ulkotilan suhde

tässä nimenomaisessa projektissa huomasin, että muoto hahmottuu peremmin jos 

työskentelen vain hahmomalleilla. Minulla ei ole perspektiivikuvia paviljongis-

ta. 



107keskipisteen ja mittasuhteiden tutkiminen
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muoto ja ympäristö



109



110 hahmomallityöskentelyä

muodon tutkiminen alkoi por-

taan koon tutkimisella. Sii-

nä tuli pystyä istumaan ja 

makoilemaan. 

Rakenne pyörähti ympäri aja-

tuksesta että paviljongin 

muoto itsessään muodostaa 

sisä- ja ulkotilan. 

paviljongin veistokselli-

suus on ollut kantava ajatus 

läpi projektin. 
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112 lopullisen muodon löytäminen



113

valokuva lopullisesta muodosta
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10.2 Piirustukset

Sijainti

Paviljonki sijoitetaan Yrjönkadun ja Korkeavuorenkadun muodostamien linjojen suuntaisesti.

Korkeavuorenkadun suuntainen linja noudattaa myös Designmuseon julkisivun linjaa. Pavil-

jongin ja Designmuseon väliin jää kujanne, jonka läpi katulinjan näkyvyys säilyy. Ohi kulkeva 

raitiovaunu myötäilee paviljonkia aukion eteläpuolen kaarteen suuntaisesti. Kaarevalla osuu-

della on otettu huomioon 2 metrin turvaväli [suullinen tiedonanto Metsola HKL].

Saavuttaessa aukiolle paviljonki näkyy kaikista ilmansuunnista, lukuun ottamatta itää, jolloin 

paviljonki jää Designmuseon taakse. Paviljonki muodostaa aukiolle uuden pienemmän au-

kion, joka on mittakaavaltaan ja tunnelmaltaan miellyttävämpi. Ilta-aurinko paistaa aukion 

puoleisille rappusille. 

liittyminen ympäristöön 1/2000
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116 kattopiirustus 1/200



117asemapiirustus 1/1000

P

wdc paviljonki
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Paviljonki

Rakennuksen itsensä ympäri pyörähtävä rakenne muodostaa sekä ulko- että sisätilaa au-

kiolle. Paviljongin puiset palkit muodostavat istumapaikkoja ja rappuset, joita pitkin pääsee 

kipuamaan katon näköalapaikalle. Portaat ovat 400 mm nousulla, joka on hyvä istumakorke-

us. Kaaren myötäisesti kulkevat pienemmät portaat ovat 200 mm nousulla, jolloin niitä pitkin 

on mahdollista nousta ylös.

Paviljongin toinen puoli muodostaa alleen 140 neliömetrin kokoisen sisätilan, jonka pohja on 

hyvin yksinkertainen. Tila on haluttu pitää mahdollisimman vapaana, jolloin sen pohjaratkai-

su ei rajoita siellä tapahtuvaa toimintaa. Tilassa on kolme kiinteää elementtiä: keittiömäinen 

saareke, oven vieressä oleva naulakko ja alakaton valkokangas sekä ripustus- ja valojärjes-

telmä. Jakkaroita ja pöytiä tilassa on 40 hengelle.

Wc-tilat on sijoitettu ulos, sillä paviljongin veistoksellista muotoa ei haluttu rikkoa. On tärkeää 

että rakennuksen muotoa voi lukea esteettä. 

Suuret lasipinnat mahdollistavat sen että sisällä tapahtuva toiminta näkyy ulos. Ulko- ja sisä-

tila ovat ikäänkuin samaa tilaa, jolloin niissä tapahtuva toiminta aktivoi toinen toistaan. 

Paviljongin materiaaliksi valittiin lehtikuusi sen säänkestävyyden, ekologisuuden ja kotimai-

suuden vuoksi. Puu erottuu materiaalina kivikorttelien keskeltä.  



119pohjapiirustus 1/100

naulakko eli
seinään poratut puutapit 

keittiösaareke

vapaa tila



120 ilmakuva paviljongista



121irtokalustepiirustus 1/100



122 pohjapiirustus 1/200
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leikkaus A-A

leikkaus B-B

leikkaukset 1/200
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julkisivu länteen 1/200

julkisivu etelään 1/200



125

1

2

julkisivu itään 1/200

julkisivu pohjoiseen 1/200

1

1 kirkas lasi

2 lehtikuusi



126 pintarakennepiirutus 1/200

massiivipuulankku



127alakattopiirustus 1/200

katossa ripustusjärjestelmä, upotet-

tu valkokangas sekä uppoasennettu 

valaistusjärjestelmä



128 keittiö 1/50

liukuovikaapistot

kiinteä pöytätaso/keittiö
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Keittiö

Keittiö muodostuu yhdestä suuresta pöydästä, jonka sisälle on integroitu tarvittavat kodin-

koneet. Keittiön takana on säilytystilaa rakennuksen seinään puhkotuissa liukuovellisissa 

kaapeissa. Ideana on tarjota vain välttämätön eli vesipiste ja keitto- ja astianpesumahdolli-

suudet sekä hieman säilytystilaa.



130 keittiökalusteiden periaatekuva 1/50



131projektio D-D 1/50



132 wc- ja myyntikojujen periaatekuva 1/200

Kojut

Vapaasti sijoiteltavat kojut ovat käytössä kausi-

luontoisesti. Kojut kulkevat rekka-auton lavalla. 

Erillinen aukion reunaan sijoiteltava wc on mahdol-

lista toteuttaa inva- tai kahden hengen wc-tilana. 

Kojujen pintamateriaalina on vaakalaudoitettu leh-

tikuusi ja katossa punaiseksi maalattu pelti.



133kuva maastomallista
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Rakenteellisen konseptin periaate

Paviljongin itsensä ympäri pyörähtävä puinen rakenne koostuu 19 kotelorakenteisesta puuelementistä. Pin-

taverhous on lehtikuusta, kotelorakenne kertopuuta. Yksi palkki on 24000 x 2000 x 400 mm. Palkki kantaa 

oman painonsa.

Paviljonki on ankkuroitu perustuksiin täyskorkean teräspilarin kautta. Perustus koostuu teräspilariin hitsa-

tuista säteittäisistä I-palkeista, joiden päällä makaa betonilaattamatto, joiden muodostama paino estää 

paviljongin kallistumisen. Toisena vaihtoehtona on paikanpäällä valettu anturaperustus. Paviljongin tasapai-

noa voidaan määrittää kotelorakenteen avulla, jolloin esimerkiksi lyhyissä palkin päissä on umpirakenne ja 

pitkissä päissä kotelorakenne. Paviljongin keskivaiheilla olevat puuelementit ovat tasapainossa pyörähdys-

pisteen sijoittuessa lähelle keskipistettä. 

Paviljonki on mahdollista rakentaa esivalmistetuista kotelorakenteisista liimapuuelementeistä paikan päällä. 

Jokaisessa palkissa on kappaleen pyörähdyspisteen kohdalle upotettu teräsholkki, johon on hitsattu kerto-

puurakenteeseen pulteilla kiinnitettävät teräslevyliitoskappaleet. Liimapuupalkki voidaan laskea alas teräs-

pilaria pitkin. Teräspilarissa on säteittäinen rei’itys ja holkeissa loveus, joiden avulla puuelementti saadaan 

määriteltyä oikeaan asentoon palkkeja asennettaessa.

Paviljongin lasijulkisivu koostuu 2500 mm korkeista ikkunaelementeistä, joiden leveys vaihtelee porrasele-

menttien mukaisesti. Lasijulkisivu on raamiton ja silikonisaumattu. Julkisivulasituksen lasipilarit kiinnitetään 

ikkunalaseihin metalliheloin. 



135luonnostelua Kimmon kanssa

Rakenteen periaatetta on pohdittu yhdessä rakennusinsinööri Kimmo Jebensin kanssa. Ra-

kenne esitetään ideatasolla olettaen että seuraava vaihe on laatia kattavat paviljongin työ- ja 

rakennepiirustukset, jossa vastataan paviljongin kantavista rakenteista, lujuudesta, palotur-

vallisuudesta ja rakennuksen kokonaiskantavuudesta. 



136 liimapuupalkkien rakenteen periaatekuva 1/200

24000 x 2000 x 400mm

tasapainottava umpirakenne

porrasloveus

lasikaideupotus



137perustuksen periaatekuva 1/200

betonilaatta

i-palkki

teräspilari



138 liimapuupalkin rakenteen periaatekuva 1/50

lehtikuusi 

 kertopuu-riparakenne
teräslevyt 

 teräspilari

pulttikiinnitys

liimakiinnitys



139julkisivuote periaatekuva 1/25

16mm karkaistu ja laminoitu 

kirkas turvalasi

esim. Pilkington Planar-järjestelmä

lehtikuusilankku

koolaus

betonilaatta

I-palkki

lehtikuusi 

kertopuu

lehtikuusi 

10mm karkaistu ja laminoitu 

kirkas turvalasi

tungoskuorma vaatimukset täyttävä
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10.3 Valokuvat 

MoA 2012 -näyttelyyn menevä maastomalli
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142 ilmakuva aukiosta



143näkymä yrjönkadun raitiovaunupysäkiltä



144 eteläportaikko ja designmuseo



145näkymä ullanlinnankadun kulmalta  aukiolle



146 näkymä merimiehenkadulta aukiolle



147näkymä saavuttaessa korkeavuorenkatua etelään



148 paviljonki ja aukio



149paviljonki tarjoaa suojaa sateella



150 korkeavuorenkadun linja jatkuu ohi paviljongin



151näkymä koulupuistikosta



152 paviljonki tarjoaa esiintymistilaa ja katsomon



153paviljongin kokoava muoto



154 1/50 hahmomalli 



155hengähdystauko portailla



156 sisätilan ja ulkotilan sulautuminen toisiinsa



157näkymä aukiolta portaille



158 näkymä ylätasanteelta alas



159jokaiselle löytyy sopiva porras jossa nojailla



160 näkymä portailta alas



161portailta on mukava tarkkailla ympäristön tapahtumia



162 julkisivu itään



163julkisivu kaakkoon



164 julkisivu länteen



165julkisivu pohjoiseen



166

11 Kirjallisuusluettelo ja lähteet
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Kuvalähteet

sivulla   9 The Barsky brothers s. 65-66

  20 Banksy s. 74-75 

  30 http://www.flickr.com/photos/restaurantday/6756199867/sizes/l/in/set-72157628111804428/ 16.3.2012

  64 http://valipala.net/ 11.2.2011

  66 Alexander s. 600-601

  72 http://farm8.static.flickr.com/7169/6402307987_feb6b5ae03.jpg 05042012

       http://www.sweetrustic.com/2011/04/planning-visit-to-newcastle.html 05042012

  73 http://www.flickr.com/photos/jbrierley/5589864652/sizes/l/in/photostream/ 05042012

       http://westnorwoodfeast.com/market 05042012

  80 http://www.publicspace.org/en/works/f042-urban-activators-theater-podium-brug-grotekerkplein 7.6.2011

       http://www.publicspace.org/en/works/f138-lanternen-norwegian-wood 7.6.2011  

  81 http://www.publicspace.org/en/works/f030-eichbaumoper 07.06.2011
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      http://www.archdaily.com/39417/open-air-library-karo-architekten/ 9.2.2012

  89 http://kalasatamanvaliaika.fi 5.4.2012
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