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Kaupunkiaktivismia eli kansalaisten paikallisia 
organisoitumisen ja toiminnan muotoja tarkastellaan 

ekologisen kestävyyden, innovaatiopolitiikan ja 
yhteisöllisyyden näkökulmista.  

 Miten kaupunkiaktivismit palvelevat kaupunkien tavoitteita? 
Miten julkisen vallan kannattaa tukea kaupunkiaktivismeja? 
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Esimerkkejä 

Ruokapiirit  luovat yhteisöllisyyttä, vähentävät ruokahävikkiä, kasvattavat 
paikallistaloutta ja lisäävät kaupan kilpailua. 

Pitäisikö kaupungin tukea niitä? Voiko niitä yhdistää kaupungin palveluihin? Voiko ruokapiirillä tuoda 
yhteisöllisyyttä ja identiteettiä uusille asuinalueille? 

Stadin aikapankki tuottaa vertaispalveluja kaupunkilaisten kesken.  
Miten palvelut suhteutuvat julkisiin palveluihin? Voivatko kaupungit oppia vertaisvaihdon toimintatavasta? 
Voisiko julkisia, perustason ylittäviä hoivapalveluja ansaita omilla palveluksillaan? 

Kimppakyydit, PiggyBaggy-kuljetuspalvelu ja autojen vertaisvuokraus ovat 
liikkumiseen liittyviä kaupunkilaisten keskinäisiä toimintatapoja.  

Pitäisikö toimintaa integroida julkiseen liikenteeseen ja miten se voisi tapahtua? Voisiko syntyä 
järjestelmä, jossa esim. omaa autoa vuokraamalla saisi rahan sijasta arvoa HSL:n matkakortille? 

Asuinalueilla toimii useita nettikirpputoreja. 
Voisiko kaupunki edesauttaa toimintaa esim. luomalla eri ryhmien myynti-ilmoitukset yhdistävän 
markkinatorin tai yhdistämällä ryhmät paikallisiin kirpputoreihin? 

Lisää kaupunkia Helsinkiin -Facebook-ryhmä on aktiivinen keskustelufoorumi, jota 
ammattilaiset seuraavat ja kaupunkisuunnittelu hyödyntää.  

Mitkä ovat tämän hyödyntämisen legitiimisyyden rajat ja riskit? Voiko muita some-ryhmiä hyödyntää 
vastaavasti? Miten kaupungin pitäisi suhtautua kansalaislähtöiseen kaupunkikehittämiseen? 
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Tutkimuskysymyksiä 

Millainen asukasaktivismi tukee kaupunkien innovaatiopolitiikkaa ja tavoitteita 
ekologisesta kestävyydestä ja yhteisöllisyydestä? 
Millainen asukasaktivismi luo itse taloudellista tuottoa ja pystyy kannattelemaan 
itseään esim. asukastilan ylläpitämisessä?  
Millainen asukasaktivismi voi institutionalisoitua ja kehittyä liiketoiminnaksi ja 
miten se tapahtuu? 
Millaisia tiloja ja muita fasiliteetteja kaupunkiaktivistinen toiminta tarvitsee? 
Millaiset toimintatavat ja tukimuodot edistäisivät ekologisen kestävyyden, 
innovaatiopolitiikan ja yhteisöllisyyden tavoitteita tukevaa kaupunkiaktivismia? 
Mitä julkinen valta voi oppia kaupunkiaktivisteilta pyrkiessään edistämään näitä 
tavoitteita ja kansalaisten osallisuutta metropolin kehittämisessä?  
Millaisia vaikutuksia kaupunkiaktivismilla on yritystaloudelle ja miten esim. 
kilpailunvapaus ja verotus ehdollistavat sekä aktivistien toimintaa että julkisen 
vallan osallisuutta siinä? 
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Tausta 

Idea 
Kansalaisten itseorganisoituminen on synnyttänyt toimintaa, joka 
institutionalisoituessaan, levitessään ja laajetessaan voi luoda 
merkittäviä myönteisiä kehityssykäyksiä. 
 
Visio 
Kaupunkilaisten omaehtoinen toiminta ja itseorganisoituminen 
ottavat vähitellen edustuksellisen demokratian, virkamiestyön ja 
asiantuntijavallan tehtäviä ja asemaa yhteiskunnassa.  
 
Teoria 
resurssitehokkuus – innovaatioympäristöt – yhteiskäyttöisyys ja 
jakamistalous – prosumerismi, DIY-kulttuuri ja some – 
osallistuminen ja kansalaisten tiedon hyödyntäminen  
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Tutkimusintressit 

Toimintatutkimus – parannetaan maailmaa 
 
”Hyötytutkimus” – autetaan hallintoa 
 
Yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimus – mihin tämä 
maailma on menossa vai onko? 
 
Välitystehtävä – tietoa ja vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon kesken 
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Tutkimusympäristö ja rahoitus 

Tutkijat 
Ø  yliopistotutkija, dosentti Pasi Mäenpää (HY, sosiaalitieteiden laitos) 
Ø  tutkija, FT Maija Faehnle  (HY/Suomen ympäristökeskus) 
 
Lisäksi 
Ø  yliopistonlehtori VTT Maaria Linko (Avoin yliopisto)  
Ø  professori emeritus Harry Schulman 
Ø  graduntekijöitä 
Ø  hankekumppanit: YM, VM, Ara, Syke, Helsinki, Espoo, Vantaa, Lahti 
 
Rahoittajat 
Ø  Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma (2015–2016)  
Ø  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara (2015) 
Ø  sekä valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö 
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Kiitos! 

www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
 

pasi.maenpaa@helsinki.fi 

maija.faehnle@ymparisto.fi 
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