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Tausta: julkinen tila kaupungin 
luonnonvarana 

•  Kaupunki on olemassa yhteiskunnallista vaihtoa 
varten 

•  Julkinen tila on yhteiskunnallinen hyödyke 
(commons), jota hyödynnetään tehottomasti 

•  Julkisessa tilassa tapahtuvaa yhteiskunnallista 
vaihtoa lisäämällä voidaan tehostaa kaupungin 
aineenvaihduntaa 

•  Julkinen tila voidaan voimistaa ja valjastaa tukemaan 
kestävän kaupungin tavoitteita, etenkin energia- ja 
materiakierron tehostamista 
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Kaupunkiaktivismia eli kansalaisten paikallisia 
organisoitumisen ja toiminnan muotoja tarkastellaan 

ekologisen kestävyyden, innovaatiopolitiikan ja 
yhteisöllisyyden näkökulmista.  

 Kaupunkiaktivismien ja julkisen vallan kohtaanto 
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Tutkimushanke: Kaupunkiaktivismi 
metropolin voimavarana 
(kaupunkiaktivismi.wordpress.com) 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Esimerkkejä aktivismeista ja 
julkisen vallan intresseistä niihin 
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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•  Aktivismeja ollut aina – mutta silti uusi ilmiö (vrt. 60- ja 80-
luku, taide, situationistit) 

•  Epäpoliittisuus – ja poliittisuus (vrt. Kallio-liike, 
talonvaltaus ja guerrilla gardening) 

•  Yhteisöllisyys – yksilöllisyys (vrt. Jätkäsaari-liike) 
•  Kuluttajuus: prosumerismi 
•  Internet ja some organisoitumisen välineinä 
•  Tee-se-itse –aktivismi (Journal of Urbanism 2014) 
•  Osallistuminen/osallistaminen -> yhteistuotanto 
•  Design-ajattelu kaupunkikehittämisessä 
•  Kolmas sektori – neljäs sektori 
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Käsitteitä ja ulottuvuuksia 
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•  Ilmiö liittyy kaupunkiin mutta ei poissulkevasti 
•  Some paikallisena yhteisöllisyytenä 
•  Kaupunkisuunnittelu: positiivisuus, yhteiskehittely  
•  Tilojen väliaikaiskäyttö 
•  Gentrifikaatio (pelätty -> toivottu)(esim. Roihuvuori) 
•  Luova luokka: pöhinä houkuttelee osaajia 
•  Kaupunkitalous: innovaatioympäristöt, 

joukkoistaminen, avoin data, jakamistalous 
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Miten liittyy juuri kaupunkiin? 
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•  Toivotaan jotta saadaan yhteisöllisyyttä, sosiaalista 
nostetta ja elinvoimaa 

•  Leviääkö kantakaupungista vai syntyykö omaa? 
•  Ruokapiiriosuuskunnat (Laajasalo, Herttoniemi) 
•  Vanhat järjestöt ja uudet liikkeet kilpasilla (esim. 

Laajasalo) 
•  Nimby -> yimby? (esim. Myllypuro ja bulevardisointi) 
•  Lähiökehittämisen iso kysymys: miten yhdistää 

valtava teknis-taloudellinen uudistusurakka (yleinen) 
ja lähiöiden identiteetti- ja yhteisöpohjainen 
kehittäminen (paikallinen)? 
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Kaupunkiaktivismi lähiöissä? 
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•  Asukastiloista ikuinen pula – ja runsauden pula 
•  Oma pesä vai osa keskusta? 
•  Kohtaamispaikka vs. järjestötilat (P-Haaga) 
•  Kaupungin palvelutilat: voiko integroida? 
•  Paikallisen kansalaisyhteiskunnan paikka – kirjasto, 

nuta, järjestötila, kauppakeskus… 
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Kaupunkiaktivismi ja tilat 
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•  Ympäristömummot päiväkodissa – 
”kevytosallistuminen” (Lahti) 

•  Kirjaston satutäti, atk-neuvoja, hyllyttäjä (Haaga) 
•  Ostarit lähiöpöhinän keskuksina? (tyhjiä tiloja) 
•  Asukastilakysymys – community centre 
•  Miten kehittää kumppanuutta – hybridipalvelut? 
•  Voiko, mitä ja miten julkisia palveluja joukkoistaa 

vertaistuotannoksi? (vrt. Big Society) 
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Kaupunkiaktivismi ja palvelut 
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•  Vertaistalouden ja jakamistalouden väline 
•  Tiedon saatavuus ja joukkoistaminen (avoin data) 
•  Some opettanut julkiseen elämään -> yhteisöllisyys 
•  Paikallisen ja yleisen suhde: paradoksi? 
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Kaupunkiaktivismi ja netti 
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•  Yhtä luukkua ja päättäjää kaivataan (nuorisotoimi, Pekka 
Sauri) 

•  Säännöissä tulkinnanvaraa – riippuu viranhaltijasta 
•  Syntyy välittäjiä (esim. Yhteismaa ry, Hukkatila ry) 
•  Yimby ja kaavoitus: Lisää kaupunkia Helsinkiin FB-ryhmä 

tukee ksv:a 
•  Sääntely ehkäisee vaikkei estäisikään – hallituksen 

normienpurkutalkoot? 
•  Kaupungilla ei valmiuksia tukea aktivismeja 
•  Pienten palkkioiden ja palvelujen vaihdon verotus 
•  Nuorisotoimi alueellisen yhteistyön edelläkävijä 
•  Hanke: rohkean viranhaltijan ja viraston huoneentaulu  
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Kaupunkiaktivismi ja hallinto 
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Sekoitettu toimijuus (Mäenpää 
2013) 

•  Mixed use -> mixed agency 
•  Toimijat omaksuvat uusia toimijarooleja 
•  Taustalla 

•  Commons, yhteiskäyttö 
•  Prosumerismi 
•  Kaupunkiaktivismi 
•  Kauppa ja asuminen palveluna 
•  Innovaatiotalous: avoin lähdekoodi, käyttäjälähtöinen 

tuotekehittely 

•  Kaupunkiaktivismin ja liiketoiminnan rajapinta 
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Esimerkkejä toimijoiden ja/tai 
toimijuuksien sekoittamisesta 

Toteutuneet 
•  Ruokapiirikauppa ostarilla (Laajasalo) 
•  Ruokapiirikauppa kirjastossa (Herttoniemi, Tikkurila) 
•  Teatteri kauppakeskuksessa (Lappeenranta) 
•  Itsepalvelu- tai vapaaehtoispalvelukirjasto (Käpylä) 
•  PiggyBaggy tavarakimppakyyti (Kalasatama) 
•  Leikkipuisto-voimailupaikka (Aurinkolahti) 
•  3D-tulostus kirjastossa (Lasipalatsi) 
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Esimerkkejä toimijoiden ja 
toimijuuksien sekoittamisesta 

Ideat 
•  Asukaskahvila kauppakeskuksen sydämenä 
•  Kirjasto-kirjakauppa-divari-kirjakahvila 
•  Ruokapiiri lähikaupan klubiasiakaskuntana 
•  Senioritalon keskuskeittiö-asukaskahvila alueen 

sydämenä 
•  Second hand -kauppa ja tuunauspaja huoltoasemalla 
•  Palveluseinä-nettikauppa bussipysäkillä 
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Kiitos! 
Ja tervetuloa mukaan! 

www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
https://kaupunkiaktivismi.hackpad.com 

 
pasi.maenpaa@helsinki.fi 

maija.faehnle@ymparisto.fi 
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