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1 Johdanto

Kaupunkiaktivismi on ilmiö, joka on viime vuosina virinnyt kaupunkilaisten keskuudessa ja 
luonut tilaa uudenlaiselle toiminnalle ja kansalaisten järjestäytymiselle. Kaupunkiaktivismi 
on Helsingissä näyttäytynyt muun muassa erilaisina tapahtumina, some-ryhminä sekä 
kaupunkilaisten keskustelunavauksina kaupungin kehittämisestä.

Urban Helsinki on helsinkiläisten kaupunkiaktivistien kollektiivi, joka teki vuonna 2014 
vaihtoehtoisen suunnitelman valmisteilla olevalle Helsingin yleiskaavalle. Ryhmittymän 
varjokaava Pro Helsinki 2.0 pyrki tarjoamaan vaihtoehtoja viralliselle yleiskaavalle sekä 
herättämään keskustelua Helsingin kaupunkisuunnittelusta. Urban Helsinki –kollektiivi 
koostuu arkkitehtuuri- ja liikennetekniikan opiskelijoista, tutkijoista ja kaupunkisuunnittelusta 
kiinnostuneista henkilöistä, ja he olivatkin valinneet vaikuttamisen keinoksi perinteisen 
kaupunkisuunnittelun välineet –kaavoittamisen.

Vaihtoehtoiset kaupunkisuunnitelmat ja Urban Helsingin toiminta ottavat kantaa myös 
kaupunkisuunnitteluun instituutiona. Kenellä on oikeus suunnitella kaupunkia ja kenen ehdoilla 
kaavoitukseen osallistutaan? Suomessa kaupungeilla on kaavoitusmonopoli ja kaupungin 
kehittäminen tapahtuu ylhäältä alaspäin. Kaupunkilaisia prosessissa kuullaan osallistamisen 
kautta, joka on lähtöisin kaupungilta itsessään.

Tässä työssä pyrimme selvittämään, miten vaihtoehtoisia suunnitelmia pystyisi huomioimaan 
kaupunkisuunnittelussa. Tarkastelemme myös sitä, mikä on aktivismin ja osallistumisen 
ero kaavoitusprosessissa. Pohdimme kysymyksiä Urban Helsingin Pro Helsinki 2.0 
-suunnitelman kautta. Kysymyksiin vastataksemme haastattelimme sekä Urban Helsinki 
-kollektiivia, Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston edustajia sekä kaupunkisuunnittelun 
päätöksentekijöitä. 

Työssä esittelemme ensin keskustelua kaupunkiaktivismista ja kaupunkisuunnitteluun 
osallistumisesta. Sen jälkeen kerromme, miten työ toteutettiin ja esittelemme haastattelujen 
tulokset. Lopuksi tiivistämme työn tulokset johtopäätöksissä.

2 Tutkimusasetelma 

Voiko kaupunkilaisista kumpuava kaupunkiaktivismi vaikuttaa viralliseen 
kaupunkisuunnitteluprosessiin? Jos voi, niin miten? Tässä työssä selvitimme aktivismin 
ja kaupunkisuunnittelun suhdetta nykypäivänä. Pohdimme myös miten se mahdollisesti 
tulee muuttumaan sekä miten sitä voisi tulevaisuudessa parantaa. Lisäksi tutkimme miten 
kaupunkilaisista lähtöisin oleva aktivismi ja kaupungin järjestämä osallistaminen eroavat 
kaavaprosessissa. Selvitimme myös kaavaprosessin kulkua ja siihen osallistuvia tahoja.



Kaupunkisuunnittelu on tiettyyn alueeseen kohdistuvaa suunnittelua, jolla pyritään ohjaamaan 
maa-alueiden käyttöä sekä ihmisten toimintaa. Sen avulla ympäristöä pyritään ohjaamaan 
haluttuun suuntaan, jossa tavoitteena on erilaisten intressien ja maankäyttötarpeiden 
yhteensovittaminen sekä yleisen edun toteutuminen. Kaupunkisuunnittelua toteutetaan 
kaavoituksen avulla, josta lain mukaan vastaavat kaupungit ja kunnat. 

Työssämme keskeisimmät toimijat ovat Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirasto 
(KSV) sekä aktivismiryhmä Urban Helsinki -kollektiivi. KSV vastaa Helsingin kaavoituksesta 
sekä liikenteen suunnittelusta. KSV laatii parhaillaan Helsingille uutta yleiskaavaa. Yleiskaava 
on pitkän aikavälin strateginen maankäytön suunnitelma. Sen lähtökohtana on väestöennuste, 
jossa Helsingin asukasluvun oletetaan olevan 860 000 vuonna 2050. Uudessa yleiskaavassa 
tulevaisuuden Helsingistä esitetään tiivistä kaupunkia, jossa raideliikenne yhdistää sen 
useita keskuksia. Kantakaupunkia esitetään laajennettavaksi muuttamalla kaupungin 
moottoritiemäiset sisääntuloväylät urbaaneiksi kaupunkibulevardeiksi.

Urban Helsinki on seitsemästä arkkitehtuuri- ja liikennetekniikan opiskelijasta, tutkijasta ja 
kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneesta henkilöstä koostuva kollektiivi. Se pyrkii vaikuttamaan 
kaupunkisuunnitteluun vaihtoehtoisten suunnitelmien kautta. Yksi niistä on Pro Helsinki 
2.0, joka on kollektiivin laatima varjoyleiskaava Helsingille. Vaihtoehtoisen suunnitelman 
tarkoituksena on edistää keskustelua Helsingin suunnittelusta ja tarjota konkreettinen 
vaihtoehto KSV:n laatimalle yleiskaavalle. Varjokaavankin lähtökohtana on Helsingin 
kasvava väestöennuste, mutta luvut ovat tuplasti isompia KSV:n vastaaviin verrattuna. 
Tulevaisuuden miljoonakaupungin haasteeseen suunnitelma vastaa rakentamalla rohkeasti 
lisää kantakaupunkimaisia alueita luoden monikeskustaista, verkkomaista, aidosti urbaania 
sekä toiminnoiltaan sekoittunutta kaupunkia.

Pro Helsinki 2.0 -suunnitelma havainnollisine materiaaleineen on herättänyt kaupunkilaisten 
keskuudessa kiinnostusta meneillään olevaa yleiskaavaprosessia kohtaan. Myös 
keskustelu kaupunkisuunnittelusta on lisääntynyt. Varjokaava on saanut huomiota myös 
kansainvälisesti ja kollektiivi onkin käynyt esittelemässä suunnitelmaansa mm. Tallinnan 
arkkitehtuuribiennaalissa. 

Tutustuimme kaupunkisuunnitteluun ja siihen tähtäävään kaupunkiaktivismiin myös erilaisten 
lähteiden, kuten kirjallisuuden ja artikkeleiden, pohjalta. Kaupunki metropolien voimavarana 
-hankkeen järjestämä kaupunkiaktivismi-työpaja oli käsitellyt monipuolisesti aihepiiriämme 
ja raportti olikin mielenkiintoista luettavaa lukuisine pohdintoineen ja konkreettisine 
kehitysehdotuksineen. 

Päätimme käydä aiheeseen käsiksi haastattelemalla molempia tahoja ja lähestyimmekin 
sähköpostilla sekä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoa että Urban Helsinki -kollektiivin 



kaupunkiaktivisteja. Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirastosta tavoitimme haastateltaviksi 
virastopäällikkö Mikko Ahon sekä yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikiven, joita kävimme 
tapaamassa kasvotusten. Vuorovaikutussuunnittelija Maija Anttila vastasi vuorovaikutusta 
koskeviin kysymyksiimme sähköpostitse. Urban Helsinki -kollektiivilta saimme vastaukset 
sähköpostilla. Virastopäällikkö Ahon haastattelun yhteydessä nousi esiin poliittisen 
päätöksenteon merkitys kaupunkisuunnittelussa ja saimme järjestettyä puhelinhaastattelut 
myös Osmo Soininvaaran sekä Hennariikka Anderssonin kanssa.

3 Teoreettinen viitekehys

3.1 Kaupunkiaktivismi

Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana –tutkimushankkeessa kaupunkiaktivismilla 
tarkoitetaan kansalaisten itse organisoimaa omaehtoista yhteistoimintaa, joka tapahtuu 
yleensä  järjestötoiminnan ulkopuolella, on luonteeltaan rakentavaa ja suuntautuu toimintaan, 
ei ensisijaisesti poliittiseen mielipiteenmuodostukseen tai vaikuttamiseen. (Kaupunkiaktivismi 
metropolin voimavarana 2016) Aktivismi ei ole pelkästään julkisen sektorin kritiikkiä tai 
vastustamista vaan sen keskiössä on itse-tekeminen. Kaupunkiaktivismi sijoittuu kaupunkiin 
ja sen oloihin, ja tapahtuu yleensä perinteisen järjestötoiminnan ulkopuolella eli neljännessä 
sektorissa. 

Kaupunkiaktivismin lisääntyminen käsitetään usein osaksi laajempaa kansalaisyhteiskunnan 
muutosta. Kansalaiset tarttuvat itse toimeen omien elinolojensa ja kaupunkinsa 
kehittämiseksi, ja ovat ottaneet itselleen tehtäviä, jotka ovat ennen kuuluneet julkiselle 
sektorille ja edustukselliselle päätöksenteolle.  Kaupunkiaktivismi on mahdollistanut uusia 
tapoja organisoitua ja toimia. (Faehnle 2016) Kaupunkilaiset ovat järjestäytyneet neljännelle 
sektorille erilaisiin kierrätys- ja some-ryhmiin, ruokapiireihin sekä vaikuttaneet kaupunkitilaan 
vaihtoehtoisilla suunnitelmilla 

Kaupunkiaktivismit voidaan jaotella viiteen eri ryhmään: yhteisö-, digi- ja tila-aktivismiin, 
kansalaistalouspalveluihin sekä aktivismin tukeen. (Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana 
2016). Yhteisöaktivismi korostaa yhteisöllisyyttä ja toisten auttamista, digiaktivismi keskittyy 
tietoverkkojen kehittämiseen ja datan kehittämiseen. Kansalaistalouspalveluihin kuuluvat 
erilaiset ruokapiirit ja kierrätysryhmät ja aktivismin tukeen muita aktivismeja tukevat aktivismit, 
esimerkiksi innovaatioyhteisöt.

Tila-aktivismilla tarkoitetaan kansalaistoimintaa, joka suuntautuu kaupunkitilan 
muokkaamiseen. Tilan muovaaminen voi olla väliaikaista tai pitkäjänteistä, suoraa toimintaa 
tai suunnittelua. Urban Helsingin Pro Helsinki 2.0 -suunnitelman kaltaiset varjokaavat voidaan 
määritellä tila-aktivismiksi, joilla pyritään muokkaamaan kaupunkitilaa suunnittelun kautta. 



3.2 Kaavoitus ja vuorovaikutus

Kaavoittaminen on yhteensovittavaa ja integroivaa maankäytön suunnittelua, jonka 
tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Suomessa kunnat vastaavat 
yleis- ja asemakaavoituksesta. Kaavoittaminen tasapainoilee erilaisten intressien ja ristiriitojen 
välillä sekä ohjaa ympäristömuutosta haluttuun suuntaan siten, että yleinen etu toteutuu. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kaupunkilaisten osallistamisen kaavaprosessiin, jotta 
eri mielipiteet tulisivat esille.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisilla tulee olla oikeus ja mahdollisuus osallistua 
suunnitteluun. Osallisten oikeudet pyritään varmistamaan osallistamis-ja arviointisuunnitelmalla, 
joka täytyy laatia kaikista kaavoista. Osallistamis- ja arviointisuunnitemassa määritellään, 
keitä osalliset ovat ja miten heitä on tarkoitus prosessissa kuulla. Osallisiksi määritellään 
yleensä kaikki, joiden elinoloihin suunnittelulla ja kaavoituksella vaikutetaan (Bäcklund, Häkli 
& Schulman 2002, 8). Osallisia ovat muun muassa asukkaat, maanomistajat työntekijät 
sekä alueella toimivat kansalaisjärjestöt. Kaavoitukseen osallistaminen tapahtuu yleensä 
asukkaiden kuulemistilaisuuksien ja kaavaprosessista tiedottamisen kautta. 

Briitta Koskiaho on tarkastellut osallisuutta maankäyttö- ja rakennuslaissa. Hänen mukaansa 
osallisuus on laaja-alainen ilmiö, joka viittaa sopimuksellisuuteen tietyn kokonaisuuden 
toteuttamisessa. (toim. Bäck et al 2002, 36) Kaupunkisuunnittelussa osallisuus merkitsee 
sitoutumista kaupungin kehittämiseen. Osallisuus voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista.

Koskiaho jaottelee osallisuuden osallistamiseen, osallistumiseen sekä valtaistamiseen. 
Osallistamisesta on kyse silloin, kun kaupunki vaatii tai kehottaa kaupunkilaisia osallistumaan 
suunnitteluun. Kehottamista ovat erilaiset osallistamishankkeet, kuten kuulemistilaisuudet, 
kyselyt ja työpajat. Osallistamishankkeissa osallistumisen tarve ei ole lähtöisin osallisesta 
itsestään vaan kaupungin taholla. Myös valtaistamiseen liittyvä osallisuus on syntynyt 
muualla kuin osallisen omassa mielessä. Valtaistamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa 
muun muassa tutkijat, asianajajat ja sosiaalityöntekijät pyrkivät pitämään heikommassa 
olevien kaupunkilaisten puolia valtarakenteita vastaan. Valtaistamisella pyritään saamaan 
sen kohteet täysivaltaisiksi kaupunkilaisiksi, jotka pystyisivät osallistumaan erilaisiin 
osallistamishankkeisiin. Osallistuminen taas on lähtöisin kaupunkilaisesta itsestään. Se 
on vapaaehtoista toimintaa, jonka motiivit voivat olla ideologisia, sosiaalisia, kulttuurisia 
tai taloudellisia. Se on omaehtoista reagointia jonkin tavoitteen saavuttamiseksi tai 
vastustamiseksi. (Bäckman toim. 2002, 37)

Vapaaehtoisen kaupunkisuunnitteluun osallistumisen ja tila-aktivismin käsitteet ovat lähellä 
toisiaan. Ne ovat molemmat kaupunkilaisesta itsestään lähtöisin olevaa omaehtoista toimintaa, 
jonka tavoitteena on vaikuttaa kaupunkiin ja sen kehittämiseen. Bäckin osallistumisen 
määritelmä eroaa Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -tutkimushankkeen 



aktivismikäsityksestä ainoastaan siinä, että asioiden vastustaminen ei ole kuulu aktivismin 
piiriin. Kaupunkisuunnitteluun osallistuminen taas voi olla lähtöisin myös suunnitteilla olevan 
kaavan epäkohdista. 

Tila-aktivismi, joka tapahtuu vaihtoehtoisten suunnitelmien kautta ja pyrkii vaikuttamaan 
kaupunkiin ja kaavoitusprosessiin, on tietynlaista vuorovaikutusta kaupunkilaisten ja 
kaupungin viranomaisten välillä. Se on osallistumista suunnitteluprosessiin, mutta 
osallistuminen on kaavoitusviranomaisten sijaan lähtöisin kaupunkilaisista itsestään ja 
tapahtuu heidän valitsemillaan keinoilla. Aktivisteja ei mielestämme näin ollen voida tarkastella 
suunnitteluprosessin ulkopuolisina. He ovat osallistujia, joita ajaa osallisuuteen itsetekeminen.

Demokratia

Suomessa kaupunkisuunnittelulla pyritään yhteiseen hyvään eri intressejä yhteensovittamalla. 
Suunnittelua toteutetaan edustuksellisen demokratian kautta ja suunnittelutyöstä vastaavat 
kaupunkisuunnitteluvirasto ja lopullisista päätöksistä kunnanvaltuusto. Osallistamisella 
pyritään siihen, että myös kaupunkilaisten ääni kuuluisi suunnitteluprosessissa ja  tavoitteena 
on taata kaupunkisuunnittelun demokraattisuus. Tässä työssä käsitämme demokratian 
kansalaisten mahdollisuutena vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin. Demokraattisuudella 
pyritään vahvistamaan kaupunkisuunnitteluviraston legitimiteettiä eli järjestelmän 
hyväksymisarvoisuutta kaupunkilaisten silmissä.

Benjamin Barberin mukaan demokratia voi olla joko vahvaa tai heikkoa. Nämä kaksi 
määritelmää eroaa toisistaan siinä, millaisena ne ymmärtävät kansalaisen roolin ja miten 
ne pyrkivät ratkaisemaan ristiriitoja. Vahvassa demokratiassa kaupunkilaiset ymmärretään 
autonomisina toimijoina. Vahvaan demokratiaan kuuluvat toiminta, prosessi, itsesäätely ja 
luovuus. Konflikteja pyritään ratkaisemaan muuttamalla ne joksikin toiseksi eli yhteisiksi 
mahdollisuuksiksi. (Bäckman et al toim. 2002) Kansalaisuus on osallistumista,  tietoista 

Kuva 1: Pohdintaa kaupunkisuunnittelun osallisista.



toimintaa ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Vahvan demokratian vastakohdaksi Barber 
asettaa heikon demokratian. Heikossa demokratiassa kansalaisuus on muodollista eikä 
yksilö ole aktiivinen toimija. Konfliktit ratkaistaan eliminoimalla tai sietämällä niitä.

Tällä hetkellä kaupunkisuunnittelun demokratia on lähempänä heikkoa demokratiaa. 
Kaupunkisuunnitteluvirasto pyrkii eliminoimaan konfliktit ja kaupunkilaisten osallistuminen 
suunnitteluun tapahtuu kunnan ehdoilla. Kaupunkisuunnitteluviraston osallistamisprosesseihin 
on vaikea saada kaupunkilaisia mukaan ja osallistuminen jää vähäiseksi. Yleisesti 
uskotaan, että kaupunkilaiset ovat valmiita osallistumaan ja jakamaan poliittisia intressejään 
viranomaisten kanssa, jos heille tarjotaan sopivia mahdollisuuksia -ja jos viranomaiset 
ovat valmiita kuuntelemaan. (Cornwall & Coelho 2007, 5). Kaupungin osallistamishankkeet 
mahdollistavat vain tietynlaisen osallistumisen, joka ei tunnu saavan tukea kaupunkilaisilta. 
Demokraattisuus jää tällöin vähäiseksi eikä kaupunkilaisten ääni kuulu suunnittelussa. Tällöin 
myös kaupunkisuunnitteluviraston legitiimi asema horjuu. Vahvemmassa demokratiassa 
kaupunkilaisten ääni saataisiin paremmin kuuluviin prosessin aikana ja osallistaminen 
tapahtuisi keinoilla, jotka mahdollistaisivat yksilöiden autonomisen toiminnan. Tällöin 
kaupunkitila vastaisi paremmin kaupunkilaisten intressejä. Kaupunkilaisten osallistumisen 
mahdollistamisen uskotaan parantavan ymmärrystä sekä julkisten toimien tehokkuutta ja 
tasa-arvoisuutta (Cornwall & Coelho 2007).

4 Työn toteutus 

Työn edetessä ja tutustuessamme kaavoitukseen ja aktivismin sijaan kaavaprosessissa 
huomasimme, että kaupunkisuunnittelussa pääasiallisia toimijoita kaupunkilaisten lisäksi ovat 
kunnan hallinnossa työskentelevät suunnittelijat ja kunnan päätöksentekoelimet. Halusimme 
aktivistien lisäksi haastatella myös näiden osapuolien edustajia. Lisäksi toivoimme saavamme 
kommentteja prosessin ulkopuolisilta asiantuntijoilta. 

Kuva 2: Kaavoituksen toimijat.



Kaupungin viranomaisista haastattelupyynnön lähetimme Marja Piimiehelle, Mikko Aholle, 
Heikki Mäntylälle, Juha-Pekka Turuselle, Tiina Antila-Lehtoselle ja Rikhard Manniselle. 
Ulkopuolisina asiantuntijoina yritettiin tavoittaa Aalto yliopiston yhdyskuntasuunnittelun 
professori Kimmo Lapintie ja rakennetun ympäristön laitoksen johtava tutkija Aija Staffans. 
Emme kuitenkaan saanet yhteydenottoihimme vastauksia.

Haastattelimme kaupunkiaktivistiryhmä Urban Helsinki -kollektiivia.
Helsingin kaupungin viranomaisista haastattelun saimme kaupunkisuunnittelun virastopäällikkö 
Mikko Aholta, yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikiveltä ja vuorovaikutussuunnittelija 
Maija Mattilalta. Haastattelimme Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan 
ja valtuuskunnan jäseniä. Haastateltavina olivat kaupunkisuunnittelulautakunnan 
varapuheenjohtaja Osmo Soininvaara (vihr.) sekä lautakunnan jäsen Hennariikka Andersson 
(kok.). Kummatkin henkilöt ovat myös kaupunginvaltuuston jäseniä.

Urban Helsingiltä halusimme kysyä kollektiivin toiminnasta, tavoitteista ja motiiveista 
sekä varjokaavan laadinnasta. Haastattelu toteutettiin kollektiivin toiveesta sähköpostilla. 
Kaupungin viranomaisten haastattelut tehtiin kaupunkisuunnitteluvirastolla. Haastatteluissa 
kysytiin mm. heidän ajatuksiaan kaupunkiaktivismista. Poliitikoita haastateltiin puhelimitse.

Lisäksi tiedonlähteenä käytettiin Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana - hankkeen 
marraskuussa 2015 järjestetyn Kaupunkiaktivismi-työpajan koostetta. Työpajassa 
keskusteltiin kaupunkisuunnittelusta, sosiaalisesta mediasta sekä avoimesta datasta. 
Työpajan järjesti Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana-hanke yhteistyössä Helsingin 
sekä Espoon kaupungin kanssa. Tavoitteena oli edistää kaupunkiaktivistien ja kaupungin 
välistä vuoropuhelua, pohtia ongelmakohtia ja onnistumisia sekä kehitellä myös konkreettisia 
parannusehdotuksia.

Ryhmän toiminta

Työskentely aloitettiin tapaamalla ja miettimällä aiheen rajausta ja tutkimuskysymyksiä. 
Taustatietojen etsintä ja haastattelut jaettiin ryhmässä. Haastattelujen tulokset koottiin 
analyysiksi ja johtopäätöksiä mietittiin yhdessä. Lopullista raporttia kirjoitettiin yhteisesti 
Google Drivessa. 

5 Haastattelujen tulokset ja analyysi 

Aktivistien, kaupungin edustajien ja poliitikkojen haastatteluista nousi näkyviin viisi teemaa (kuva 
3): aktivismi nähdään osana kaupunkisuunnittelun vuorovaikutusta, kaupunkisuunnittelussa 
olisi kysyntää vahvalle demokratialle ja uusille suunnitteluvälineille sekä varjokaava ei luonut 
oikeaa vaihtoehtoa yleiskaavalle, vaikka ne keskustelussa onkin asetettu vastakkain. Tässä 
kappaleessa esittelemme ja analysoimme haastattelujen tuloksia sekä Kaupunkiaktivismi-
työpajan koosteen sisältöä.



Aktivismi on osallistumista

Urban Helsingin varjokaava Pro 2.0 koettiin osana viranomaisten ja kaupunkilaisten 
välistä vuorovaikutuksena. Urban Helsinki –kollektiivi pyrki kaavalla osallistumaan 
kaupunkisuunnitteluun. Kaupungin hankkeiden sijasta he tekivät sen omaa reittiään. ”Emme 
osallistu kaupunkisuunnittelukeskusteluun passiivisina kaupunkilaisina vaan otamme 
oikeuden suunnitella itse ja kerätä kaupunkilaisia tukemaan suunnitelmiamme.”

Myös kaupunkisuunnitteluviraston mielestä vaihtoehtoiset suunnitelmat ovat kaupunkilaisten 
tapa osallistua. Kaupunkisuunnitteluviraston päällikön Mikko Ahon mielestä kaupunkiaktivismi 
ja osallistuminen suunnitteluun eivät eroakaan toisistaan vaan ovat osa samaa ilmiötä. Urban 
Helsingin kohdalla osallistuminen on omaehtoista toimintaa, joka on lähtöisin kaupunkilaisista 
itsestään, ei ylhäältä alaspäin.

Soininvaara näkee, että omaehtoisen toiminnan aktivisteilla ja muilla kaupunkilaisilla on 
kaupunkisuunnittelussa erilaiset roolit mutta nämä roolit täydentävät toisiaan ja kaupunki 
hyötyy kaikkien mielipiteistä. Hänen mielestään aktivistien mielipiteet eivät aina edusta 
kaikkien näkemystä. Myös Hennariikka Andersson näkee kaupunkiaktivismin ja perinteisen 
osallistumisen eroavan toisistaan. Kumpikin on hänen mielestään hyödyllistä ja molemmilla 
keinoilla saa painoarvoa omalle asialleen.

Kysyntää vahvalla demokratialle

Urban Helsingin mielestä kaupunkisuunnittelun tulisi olla demokraattisempaa. Heistä 
kaupunkilaisten ääni pitäisi saada paremmin kuuluviin etenkin suunnitteluprosessin alussa ja 
kaupungin tulisi tarjota kaupunkilaisille mahdollisuuksia tehdä omia suunnitteluehdotuksiaan. 

Kuva 3: Pohdintaa haastattelun tuloksista.



“Tärkeintä olisi osallistaa ihmisiä jo kaavaprosessin alkuvaiheessa: antaa asukkaiden tehdä 
omia ehdotuksiaan ja tuoda vaihtoehtoisia kaavaratkaisuja vertailtavaksi.”

Myös kaupungin viranomaiset korostivat vuorovaikutuksen tärkeyttä kaavoituksen eri 
vaiheissa.

Kaupunki oli käynyt keskustelua Urban Helsinki kollektiivin kanssa suunnittelutyön aikana 
ja virastopäällikkö Aho painottikin, että vuorovaikutus ja yhteistyö aktivistien kanssa on 
hedelmällisintä riittävän aikaisessa vaiheessa kaavaprosessin aikana.

Nykyisessä kaavaprosessissa ei juuri tilaa kaupunkilaisista lähtöisin olevalle 
osallistumiselle

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että vaihtoehtoisia suunnitelmia tulisi hyödyntää 
suunnittelussa paremmin. Urban Helsinki -kollektiivin mielestä kaupunki voisi toteuttaa 
varjokaavoja virallisten suunnitelmien sijaan. Kaupunki näkee varjokaavat hyvänä 
asiana. Heillä ei kuitenkaan vielä ole keinoja hyödyntää aktivismia suunnittelun tukena. 
Viranomaiset ovat tutustuneet kaavan sisältöön ja tehneet yhteistyötä Urban Helsinki 
-kollektiivin kanssa, mutta heidän mielestään kaavalla ei lopulta ole ollut vaikutusta viralliseen 
yleiskaavaan. Suunnitteluprosessissa ei ole virallista reittiä käsitellä kaupunkiaktivismia, 
jolloin kaupunkilaisista lähtöisin oleva vuorovaikutus kyllä huomioidaan, mutta sitä ei voida 
hyödyntää suunnittelussa.

Urban Helsingin mielestä etenkin ammattimaisten vaihtoehtosuunnitelmien huomioimista 
tulisi parantaa. “Aktivisteja tulisi kannustaa, nostaa esille ja antaa heidän työstään 
tunnustusta. Ksv:ssä kaikki kaavamuistutukset ovat periaatteessa edelleen samanarvoisia 
riippumatta siitä, kuka ne on tehnyt ja paljonko niihin on käytetty aikaa. Ei kovinkaan 
järkevää, etenkin jos tekijöiden joukossa on ammattilaisia.” Heidän mielestään 
kaupunkisuunnitteluvirasto voisi käyttää aktivisteja uusien kaupunkisuunnitteluideoiden 
kehittelyyn ja keskustelunavauksiin. ”Kaupunkiaktivistit voivat pilotoida uusia, radikaaleja, 
potentiaalisesti runsaasti keskustelua herättäviä, mutta hyödyllisiä ratkaisuja julkisuudessa 
ja näin pehmentää kaupunkisuunnitteluvirastoon kohdistuvaa kritiikkiä. Koska aktivisteilla 
ei ole virkamiesvastuuta, aktivistit voivat esittää huomattavasti radikaalimpia ratkaisuja kuin 
kaupunkisuunnitteluvirasto.” Kaupunkiaktivismin ryhmä näkee voimistuvana, kansainvälisenä 
trendinä, joka voi demokratisoida kaupunkisuunnittelua, voimaannuttaa kaupunkilaisia omaa 
ympäristöään muokkaavina ihmisinä sekä tuoda esiin kaupunkisuunnittelun uusia näkökulmia.

Soininvaara näkee kaupunkisuunnitteluun tähtäävän kaupunkiaktivismin ja 
kaupunkisuunnittelun välisen suhteen nykyisin joltain osin problemaattisena, mutta 
hyödyllisenä. Hänen mielestään aktivisteilla ja virkamiehillä on joskus keskinäistä epäluuloa 
toisiaan kohtaan, mutta parhaimmillaan aktivismi ja virkamiehet voivat innostaa ja aktivoida 
toisiaan. Soininvaara kokee, että aktivismilla voi oikeasti vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun, 



mutta päätösten teossa tulisi pyrkiä huomioimaan myös muiden kaupunkilaisten mielipiteet. 
Hennariikka Andersson ei tarkkaan tunne Urban Helsingin varjokaava, eikä näin osaa arvioida 
hyötyjä ja haittoja vaihtoehtoisista suunnitelmista on kaupunkisuunnittelussa.

Soininvaara kertoo käyttävänsä päivittäin aikaa seuraamalla mm. Lisää kaupunkia Helsinkiin 
–facebook-ryhmän keskustelua. Andersson ei kerro käyttävänsä mitään sosiaalista mediaa 
kaupunkikeskustelun seuraamiseen. Hänen kokemuksensa mukaa kaupunkilaiset lähettävät 
sähköpostia tai soittavat tarvittaessa. Poliitikkojen ja aktivistien kohtaaminen on kiinni 
aktivistien aktiivisuudesta ja saadusta näkyvyydestä.

Kysyttäessä varjokaavan parhaimpia puolia, molemmat kaupungin haastateltavat mainitsivat 
keskustelun yleiskaavasta sekä kaupunkisuunnittelusta, jota varjokaava heidän mielestään 
oli selkeästi lisännyt kaupunkilaisten keskuudessa. Myös Soininvaaran mielestä varjokaava 
on vienyt kaupunkikeskutelua eteenpäin. Urban Helsingin mielestä keskustelun lisäksi 
kaupunkisuunnitteluun tulisi myös lisätä parempia keinoja kaupunkilaisten kuuntelemiseen. 
“Kaavasta päättävät poliitikot ovat kaupunkilaisten valitsemia, mikä jo tuo paljon valtaa 
kaupunkilaisille. Suunnitteluratkaisuista tulisi kuitenkin keskustella aktiivisesti kaupunkilaisten 
kanssa. Ei ole mahdollista, että kuntavaaleissa keskusteltaisiin vain kaupunkisuunnittelusta 
ja että kaikilla poliitikoilla olisi kompetenssia osallistua keskusteluun.” Kaavoitusprosessissa 
tulisi olla myös keinoja kaupunkilaisista lähtöisin olevalle osallistumiselle. Myös Andersson 
toivoo, että tulevaisuudessa kaupunkilaisia kuunneltaisiin mahdollisimman laajasti ja 
kuntalaiset osallistuisivat aktiivisesti suunnitteluprosessiin. Halua ja intoa kaupunkiaktivismin 
parempaan hyödyntämiseen kaupunkisuunnitteluprosessissa on kaikilla haastatelluilla, mutta 
kukaan ei osaa sanoa millä keinoin se voisi tapahtua.

Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana –hankkeen Kaupunkiaktivismi –työpajan 
koosteessa on tiivistetty työpajan keskustelua vaihtoehtoisten ja omaehtoisten 
suunnitelmien ajoituksesta ja kaupungin keinoista tukea suunnitelmia. Koosteessa tulee 
useaan kertaan esille, kuinka aktivistien tulisi olla mukana jo kaavoituksen alkuvaiheessa. 
Osallistuminen kaavaprosessin alkuun voitaisiin toteuttaa mm. ennen virallista prosessia 
järjestettävällä kaupunkilaisten ideointi- ja suunnitteluvaiheella sekä keskustelulla tai 
kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelman vaikuttamalla. Kaupungin toivotaan 
auttavan kaupunkilaisia suunnitelmien tekemiseen ulkopuolisella välikädellä tai 
koordinaattorilla sekä viranomaisvoimin. Työpajassa esiin tulleet keinot vaikuttavat 
enemmän uusilta suunnittelulähtöisiltä osallistamiskeinoilta kuin olemassa olevan aktivismin 
hyödyntämiseltä. Onko ajankohta, jolloin aktivistin tulisi nykyisessä prosessissa tuoda 
vaihtoehtoinen suunnitelmansa esille jo ennen virallisen suunnitteluprosessin alkamista?



Kaavojen vastakkainasettelu

Virallisella yleiskaavalla ja Urban Helsingin Pro Helsinki 2.0 -suunnitelmalla on ollut lähes 
samat tavoitteet. Pro Helsinki 2.0 -suunnitelmassa tavoitteet, kuten tiiviys, on toteutettu 
äärimmäisempinä. Vaikka kaavojen sisällöt ovat jokseenkin samat, on kaavat asetettu 
keskustelussa vastakkain.

Kaupungin mielestä vaihtoehtoinen ja hieman radikaalimpi suunnitelma haastoi suunnittelijoita 
ja toi tervetulleita vertailukohtia prosessiin.  Heidän mielestään lähtökohdiltaan sekä 
tavoitteiltaan virallinen yleiskaava ja varjokaava ovat melko samankaltaisia, mutta aktivistien 
tekemää konseptitasoista ehdotusta ei kuitenkaan voida asettaa päätöksenteossa samalla 
viivalle viraston tekemän yleiskaavan kanssa, sillä suunnitelmien selvitystasot eivät ole 
verrattavissa.

Varjokaavan ja yleiskaavan samankaltaisuus

Urban Helsinki määrittelee itsensä aktivisteiksi ja ryhmittymän toiminta vastaa myös 
Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -tutkimushankkeen määritelmää suunnittelun 
kautta toteutettavasta tila-aktivismista. Kollektiivi on pyrkinyt vaikuttamaan kaupungin 
kehitykseen, mutta myös haastamaan kaupunkisuunnitteluviranomaisten suunnittelumonopolia 
ja kaavoituksen legitimiteettiä.

Toiminnallaan he ovat kuitenkin toisintaneet kaupunkisuunitteluviraston käytäntöjä: kollektiivi 
on asiantuntijajoukko, joka on käyttänyt välineenään kaavoitusta ja suunnitelleet varjokaavan 
ilman vahvempaa demokratiaa. Haastattelussa he korostivat kaupunkilaisten osallistumisen 
tärkeydestä, mutta omalla toiminnallaan he “eivät halunneet osallistaa vaan osallistua”.

Urban Helsingin jäsenet koostuvat lähes kokonaan kaupunkisuunnittelun ammattilaisista: 
arkkitehdeistä, liikenneinsinööreistä sekä kaupunkimaantieteilijöistä. Kollektiivin voidaankin 
näin ollen ajatella toteuttavan toimintaansa suunnitteluprofessiosta, etenkin, kun keinot ovat 
samat kuin kunnan kaavoitusviranomaisilla. He kuitenkin tekevät sitä ilman legitimiteettiä. 
Heille ei ole myönnetty oikeutta suunnitella kaupunkia toisin kuin kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Kollektiivi pyrki varjokaavan valmistelussa ottamaan mukaan myös muiden kaupunkilaisten 
näkemyksiä järjestämällä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Laiturissa 
avoimen tilaisuuden, jossa keskusteltiin varjokaavasta. Kaavan julkaisun jälkeen suunnitelman 
arviointi joukkoistettiin karttakyselutyökalu Maptionnairella. Jokainen sai palvelun avulla 
kertoa mielipiteensä suunnitelmasta. Kyselyn tuloksena saatiin esiin suunnitelman alueet, 
joista kyselyyn vastaajat pitivät ja eivät pitäneet.

Kaupunkiaktivismi-työpajassa mietittiin hyviä käytäntöjä vaihtoehtosuunnittelijoille. Koosteen 
perusteella työpajaan osallistujien mielestä mm. aktivistiryhmän tulee olla sitoutunut, 



aktiivinen ja toimiva, vaihtoehtosuunnitelmien on tarkoitus tehdä ryhmän asiaa näkyväksi eikä 
suunnittelua tehdä vain suunnittelun vuoksi tai toteutuksen toivossa ja ryhmien tulee pyrkiä 
vaikuttamaan mielipiteisiin julkisuuden kautta. Urban Helsinki sopii hyvin näihin kuvauksiin.

6 Johtopäätökset 

Työn alussa halusimme löytää vastauksia kaupunkiaktivismin ja kaavoituksessa tapahtuvan 
osallistumisen suhteelle sekä siihen, miten aktivismia voitaisiin huomioida kaavoituksessa. 
Tässä kappaleessa esittelemme haastattelujen ja taustatiedon löytämiämme vastauksia.

Aktivismin ja osallistumisen suhde?

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä kaupungin näkökulmasta myös aktivismi on osallistumista. 
Kaikki kaupunkisuunnittelussa tapahtuva vuorovaikutus kaupungin ja kaupunkilaisten kanssa 
määritellään osallistumiseksi. Aktivismi ei kuitenkaan täysin sovi perinteiseen osallistumisen 
malliin. Kaupunkiaktivismilla tarkoitetaan kansalaisten itse organisoimaa omaehtoista 
yhteistoimintaa, joka tapahtuu järjestötoiminnan ulkopuolella, on luonteeltaan rakentavaa 
ja suuntautuu toimintaan, ei ensisijaisesti poliittiseen mielipiteenmuodostukseen tai 
vaikuttamiseen. Kaupunkiaktivismin muodolla tila-aktivismilla tarkoitetaan kansalaistoimintaa, 
joka suuntautuu kaupunkitilan muokkaamiseen esimerkiksi suoralla toiminnalla tai 
suunnittelulla. Perinteiseen osallistumiseen sisältyy myös julkisen sektorin vastustamista ja 
kritiikkiä.

Haastattelujen ja taustamateriaalin perusteella saimme kuvan, että kaavoitusprosessin 
osallisuus tapahtuu lähinnä kaupungin ehdoilla ja kaupunkilaisista lähtöisin olevaa osallistumista 
on vaikea ottaa prosessiin mukaan. Aktivismin ja vapaaehtoisen osallistumisen huomioimista 
tulisikin lisätä kaavoituksessa. Mielipiteitä kuunnellaan, mutta voisiko omaehtoisuutta myös 
edistää? Onko kaupungille hyötyä ainoastaan kehotetusta osallistumisesta, joka lähtee 
kaupungin tarpeista? Työkalut omaehtoisen osallistumisen huomioimiseen puuttuvat. Mitä 
nämä työkalut voisivat olla?

Kaupunkiaktivismi-työpajan koosteessa esitettiin mietintöjä vaihtoehtoisten suunnitelmien 
tukemiselle. Esitetyt keinot pyrkivät kehittämään kaavoitusprosessia niin, että kaupunkilaiset 
voisivat itse osallistua suunnitteluun ja ennen kaavoitusprosessia tapahtuvaan ideointiin. 
Keinot eivät edistä itse aktivismin huomioimista kaavoituksessa vaan toimivat enemmän 
aktivismihengen lisääjinä nykyisiin osallistumisrakenteisiin. Aktivismia voikin olla mahdoton 
täysin yhdistää hallintoon ja päätösprosesseihin. Se voi kuitenkin tuoda julki uusia ideoita 
ja lisätä keskustelua. Tämä on ollut myös yksi Urban Helsingin tavoitteista. Aktivistit ovat 
osa kaavoitusprosessia ja siksi vaihtoehtosuunnitelmia tulisi huomioida ja käsitellä prosessin 
sisällä. Nykyisin vaihtoehtoisia suunnitelmia käsitellään mielipiteinä samalla tavalla muiden 
huomautusten kanssa. Voisiko kaupunkilaisten suunnittelu- ja ideointiresurssia käyttää 



enemmän hyödyksi? Voisiko vaihtoehtosuunnitelmia käsitellä lautakunnissa? Tai voisiko 
niitä käyttää vertailukohtina virallisiin ehdotuksiin kuten luontoliittojen ja ympäristöjärjestöjen 
Östersundomin ekologista varjokaavaa. Keinoja mietittäessä tulisi kuitenkin huomioida tasa-
arvoinen kaikkien kaupunkilaisten huomiointi.

Urban Helsinki –kollektiivi on asiantuntijajoukko, jolla on uskottavuutta ja näkyvyyttä. 
Kaupunkiaktivismi-työpajan vaihtoehtosuunnittelijoiden hyvät käytännöt –mietinnöissä hyvä 
aktivistiryhmä olisi juuri tällainen. Kollektiivi pyrkii viemään eteenpäin omaa kantaansa 
tiiviimmän kaupunkiympäristön lisäämiseksi. Ryhmän tarkoituksena ei ole huomioida muiden 
kaupunkilaisten kantoja. Suunnitelmalla ei siis voida ajatella olevan hyväksymisarvoisuutta 
kaikkien kaupunkilaisten joukossa. Pro Helsinki 2.0 –suunnitelma kattoi koko Helsingin. 
Olisiko aktivistien suunnitelmia helpompi huomioida ja toteuttaa, jos suunnitelma käsittelisi 
pienempää aluetta, esimerkiksi kaupunginosan puistoa tai aukiota, ja mukana vaihtoehtoisa 
suunnitelmaa tekemässä olisi alueen käyttäjiä? Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi kaupungin 
ja aktivistien yhteissuunnittelu ja –ideointi ennen virallisten prosessien alkamista voisi 
toimia. Rajatuimmilla alueilla ja pienemmillä muutoksilla ei myöskään tarvitsisi käydä läpi 
kaavoitusprosessia.

Kuva 4: 
Pohdintaa aktivistien 
vaikutusmahdollisuuksista 
kaavaprosessissa. Huom. 
muutos aktivismista 
osallistumiseen 
aloitusvaiheen jälkeen.



Kaavaprosessin osallistumisesta kertovan kaavion avulla mietimme, missä prosessin 
kohdissa vaihtoehtosuunnitelmat voisivat olla mukana sekä sitä, missä osallistuminen voi 
vielä olla aktivismia.  Kaavioon on myös lisätty keinoja, joilla vaihtoehtosuunnitelmat voisivat 
olla mukana. Ennen virallisen kaavoitusprosessin alkua voitaisiin järjestää ideointivaihe, jossa 
aktivistit saisivat tuoda ideoitaan esille. Tämäkin osallistuminen olisi kuitenkin kaupungista 
lähtöisin olevaa, sillä ideoinnille on annettu tietyt rajat eikä se lähde kaupunkilaisista 
itsestään. Aktivismin kannalta olisi parempi, jos vaihtoehtoisia suunnitelmia voitaisiin aina 
käsitellä jollakin tavalla eikä vain tiettynä ajankohtana. Ideointivaiheella voitaisiin lisätä 
kaavoituksen hyväksymisarvoisuutta. Ehdotusvaiheessa vaihtoehtoisia suunnitelmia voisi 
olla vertailukohtina virallisen ehdotuksen kanssa.

Kaupunkisuunnittelun ja vuorovaikutuksen tulevaisuus?

Kaupunkisuunnittelu on muuttumassa keskustelevammaksi ja tulevaisuudessa 
vuorovaikutteinen suunnittelu tulee todennäköisesti osallistamaan kaupunkilaisia 
kaavaprosessiin nykyistä aiemmassa vaiheessa. Ajoituksen tärkeys nousi voimakkaasti esiin 
haastatteluissa sekä muissa tutkimissamme aineistoissa. Toimivimpana ratkaisuna nähtiin 
se, että kaupunkilaiset pääsisivät mukaan suunnitteluun jo aivan prosessin alkuvaiheessa 
ennen kuin mitään suurempia päätöksiä ollaan vielä tehty. Kaupunkilaisten paikallistieto, 
osaaminen ja ideat tulisi hyödyntää riittävän varhaisessa vaiheessa ja heidän tulisi päästä 
mukaan määrittelemään suunnittelukohteen todellisia tarpeita sekä alueen käyttötarkoituksia. 
Täysin puhtaalta pöydältä alkava ideointi voisi osoittautua kaupunkilaisille liian haastavaksi, 
sillä ammattilaisillekin voi iskeä valkoisen paperin kammo. Hedelmällisin keskustelu ja 
ideointi saattaisikin syntyä muutaman vaihtoehtoisen suunnitelmaluonnoksen ympärille. 
Vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattilan mukaan todellinen vuoropuhelu tarvitseekin useita 
kertoja sekä rauhallista tahtia, joten käytettävän ajan maksimoimiseksi keskustelu olisi siis 
hyvä aloittaa mahdollisimman ajoissa.

Yhtenä kehitysehdotuksena työpajan raportista löytyi kolmannen tahon, ns. linkin, lisääminen 
kaupungin ja kaupunkilaisten väliin. Monimutkaisiksi koettuihin prosesseihin kaivataan 
neutraalia osallistavaa tahoa tukemaan ja avaamaan prosessia eri suuntiin. Kaupunkilaisilla 
voisi olla mahdollisuus toteuttaa omia suunnitelmiaan vaikkapa arkkitehdin tai muun 
ammattilaisen kanssa. Tällaisena välikappaleena toimii mm. Uusi Kaupunki -kollektiivi, joka 
tarjoaa osallistavaa kaupunkisuunnittelua kunnille, yrityksille ja yhteisöille. Kollektiivi järjestää 
kaupunkilaisille työpajoja, joiden ajatus on tehdä osallistavasta suunnittelusta positiivinen 
lähtölaukaus rakennetun ympäristön hankkeiden suunnittelulle. Voisivatko myös aktivistit 
toimia tällaisina linkkeinä?

Helsingin yleiskaava prosessin aikana on Mattilan mukaan tullut esille selkeästi se, että 
erilaiset vuoropuhelun menetelmät aktivoivat erilaisia ihmisiä. Varsinkin Helsingissä on jo 
tällä hetkellä käytössä monipuolisia vuorovaikutuskeinoja työpajoista, maastokäynteihin, 
blogeihin sekä netissä tehtäviin karttakyselyihin. Tulevaisuudessa teknologian ja mm. 



sosiaalisen median kehittymisen myötä tullaan todennäköisesti löytämään lisää menetelmiä 
yhä suurempien joukkojen saavuttamiseksi sekä aktivoimiseksi. Kaavoitus tullee aikanaan 
siirtymään helpommin hahmotettavampaan kolmiulotteiseen muotoon, joka avaa taas uusia 
mahdollisuuksia osallistumiseen. Esimerkkinä tästä Hämeenlinnan kaupunki järjesti avoimen 
suunnittelukilpailun, jossa kaupunkilaiset osallistuivat suunnitteluun rakentamalla kaupunkia 
simulaatiopelissä. Mattila näkee myös avoimen datan lisääntymisen vaikuttavan niin 
kaupunkilaisten kuin erilaisten yhdistysten valmiuteen haastaa virallista suunnittelua omilla 
vaihtoehtoisilla suunnitelmillaan.
 

7 Lopuksi 

Työtä tehdessä selvisi, että halua aktivismin huomioimiseen ja hyödyntämiseen on kaikilla 
osapuolilla, mutta riittävän hyviä keinoja tähän ei vielä ole. Tulevaisuudessa käytännön 
kautta niitä voidaan ja tullaan löytämään. Olimme kaikki innostuneita mielenkiintoisesta 
aiheesta, mutta vasta työtä tehdessä selvisi sen monimutkaisuus. Kaavoitukseen liittyy 
niin paljon tekijöitä ja osallisia, että jo pelkkä prosessin ymmärtäminen oli hankalaa. Työn 
edetessä aktivismin ja osallistumisen erot sekä yhtäläisyydet selkiintyivät ja huomasimme, 
että puhdasta aktivismia on vaikea sisällyttää kaavaprosessiin. Suurin osa kaavoituksen 
vuorovaikutuksesta on lähtöisin kaupungilta, jolloin kyse on osallistamisesta ja osallistumista. 
Toteutimme haastattelut aivan työskentelyn alkuvaiheessa ja työn edetessä meille heräsi 
runsaasti lisää kysymyksiä, joihin emme ennättäneet saada vastauksia.  
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