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Kommenttipuheenvuoro/Heikki Mäntymäki/1.11.2016 

 
Viisi pointtia ryhmästä "Lisää kaupunkia Helsinkiin" 
 
Urbanismi 
 
Ryhmä on tuonut keskusteluun urbanismin! Ryhmä on muodostunut ur-
banismikeskustelun merkittävimmäksi areenaksi Suomessa. Tätä kaut-
ta keskustelu kaupunkisuunnittelusta on monipuolistunut. Aikana jolloin 
kaupungistuminen on globaali megatrendi ja Helsinki kasvaa hurjaa 
vauhtia ja kärsii asuntopulasta - tällainen keskustelu on arvokasta. Toi-
seen suuntaa vetäviä keskusteluareenoita on ollut ja on edelleen tarjolla 
yllin kyllin. 
 
Moderointi 
 
Keskustelu pidetään pääsääntöisesti asiassa. Keskusteluille on luotu 
hyvät ja läpinäkyvät moderointikäytännöt. Toki välillä keskustelua saat-
taa eksyä kauaskin sivupoluille, mutta kaiken kaikkiaan keskustelu py-
syy asiallisena ja keskusteluetikettiä rikkovia huomautetaan ystävällisen 
jämäkästi. Homma ei missään vaiheessa lipsahda Suomi 24- tyyliseksi. 
Pisteet myös uskomattoman ahkerille moderaattoreille - kunnioitettava 
vapaaehtoinen työpanos! 
 
Vaihtoehdot 
 
Ryhmä ei ole pelkästään virtuaalinen, vaan se on poikinut myös teke-
mistä fyysisen maailman puolella. Vaihtoehtosuunnitelmia, kannanottoja 
ja pienempiä ryhmiä on syntynyt. Parhaimmillaan voisi ajatella, että 
ryhmä kykenee sparraamaan kaupungin suunnittelukoneistoa - ja tällai-
nen kilvoittelut voi lopulta johtaa siihen, että saadaan parempia suunni-
telmia ja samalla verkkoyhteisön tavoitteissa saavutetaan edistystä.  
 
Asiantuntemus 
 
Ryhmässä käydään pääsääntöisesti hyvin asiantuntevaa keskustelua. 
Mukana on kiinnostava kombinaatio hyvin monen alan osaajia. Tämä 
heijastuu keskusteluun. Esimerkkinä voisi nostaa vaikkapa raideliiken-
nekeskustelut. Mukana on kiistämätöntä maan huippuasiantuntemusta. 
Vaikka itse ei siinä seurassa kykenisi juuri lisäarvoa keskustelulle an-
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tamaan, voi asiantunteva keskustelu silti tuntua palkitsevalta ja seu-
raamisen arvoiselta.  Tosin - toisinaan kyllä keskustelu saattaa lipsah-
taa jopa liian eksklusiiviseksi niin, että arkipäivän kokemuksista kum-
puavalla argumentoinnilla ei tee mieli lähteä mukaan. 
 
 
Poliittisuus 
 
Ryhmällä on selkeä ja läpinäkyvä, julkilausuttu agenda. Tarkoituksena 
saada lisää kaupunkia Helsinkiin. Ryhmä on siis avoimen poliittinen - ei 
kuitenkaan puoluepoliittinen. Toivon, että suhde puoluepolitiikkaan on 
sellainen, että kukaan ei voi väittää ryhmää minkään puolueen äänitor-
veksi, vaikka esimerkiksi moderaattorien joukossa on poliittisia päätök-
sentekijöitä. On tärkeää, että on olemassa yhteinen foorumi urbanismin 
edistämisestä kiinnostuneille vailla puoluepoliittista kytkentää tai leimau-
tumisen pelkoa.  
 
 


