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Kaupunkilainen muutoksen ajurina

Hypoteesit:

1. Asukkaat haluavat käyttää ja asua kaupungeissa moninaisin eri tavoin. Moninaisuus edellyttää 

uudenlaista ketteryyttä kaupungeilta. 

2. Asukkaiden motivaatio, tietämys ja toiminta on keskeisellä sijalla tavoiteltaessa kestävää 

kaupunkikehitystä.

3. Uudet, kokeilevat käytännöt asukkaiden ja sidosryhmien kanssa auttavat muuttamaan perinteisiä 

suunnittelukäytäntöjä ja vastaamaan kaupunkien muuttuviin tarpeisiin. 
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Uusi suunnittelukulttuuri, yhdessä 

tekeminen

Digitalisaatio

Demografiset muutokset

Sosiaalinen kestävyys

Tiivistäminen, 

täydennysrakentaminen

Ympäristönormien kiristyminen

Kestävän ja ketterän kaupungin trendejä

Yhteisöllisyys

Kasvavat asumiskustannukset

Liikkuminen

Rajalliset resurssit

Uudet toimijat

Uusi työ

Uudet taloudet: jakamistalous, 

alustatalous, kiertotalous
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Yhdessä tekeminen

Vaikuttaminen oman elinympäristön 

muotoutumiseen

Helppo eläminen

Asuntojen, tilojen, ympäristön 

muunneltavuus

Erilaisten asukkaiden viihtyvyys, 

ikääntynyt väestö, maahanmuuttajat

Lyhytaikaiset työt, epäsäännöllinen työ, 

liikkuva työ, etätyö

Tulevaisuuden kaupunkilaiselle merkityksellistä lienee

Kaupungin vihreys, ympäristöarvot

Uusiutuva energia

Kevyt liikenne, kävely, pyöräily

Joukkoliikenne

Yhteiskäyttöautot

Sähköinen liikenne

Ruuan tuotanto kaupungissa, 

vertikaaliviljely

Kiertotalous
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Suunnittelussa aktiivinen 

asukas
Suunnittelussa passiivinen 

asukas

Reaalinen

Paikkaan sidottu

Sielukas/yksilöllinen 

kaupunki

Tiukat sidokset

Virtuaalinen

Ei paikkaan sidottu

Kasvoton/geneerinen

kaupunki

Löyhät sidokset

Asukaslähtöinen kehittäminenPäättäjäkeskeinen kehittäminen

Teknologialähtöinen

Inhimillinen

Ihmisten tuottamat 

palvelut

Visio: Ketterä 

kaupunki



Kaksi skenaariota!
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Mc Donald’s 

kaupunki

Kylä

kaupunki

Kannus.fi
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Mc 

Donald’s 

kaupunki

Asukkaalle McDonals-kaupunki 

on rationaalisesti toimiva 

maailma, jossa systeemi on 

viritetty tuottamaan yksilöllisten 

tarpeiden mukaan räätälöityjä 

palveluja massatuotantoon 

pohjautuen. 

Massatuotanto tuottaa 

standardoituja moduuleja, joita 

yhdistämällä saadaan aikaan 

erilaisiin tarpeisiin 

räätälöitävissä olevia ratkaisuja. 

Tässä ovat apuna yksilöiden 

tarpeita ja toiveita keräävät, 

mittaavat ja työstävät datan 

keruujärjestelmät sekä 

automatisoidut palveluratkaisut. 

Palvelujen tuotanto on 

koordinoitu ylhäältä käsin.  
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Kylä

kaupunki

Kannus.fi

Kylä-skenaariossa kaupunki 

organisoituu paikallisen 

yhteisöllisen toiminnan kautta. 

Yhteisöt voivat organisoitua 

joustavasti korttelien, 

kaupunginosien ja erilaisten 

toimintojen ympärille, ja niiden 

mahdollistaminen ja tukeminen 

on keskeinen osa kaupungin 

tehtävänkuvaa. 

Asukkaiden mahdollisuudet 

vaikuttaa lähiympäristöönsä ja 

sitä myötä tukea kaupunkien 

itseohjautuvuutta ovat hyvät, 

mutta se vaatii asukkailta 

aktiivisuutta.



Hiedanranta: Mc Donald’s vai kylä kaupungissa?

Lainaukset: Jenni Kuoppa, Elina Alatalo, Mikko Kyrönviita & Markus Laine, DAC-blogi 29.1.2018 
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”Hiedanrannassa tehdään toisin: kaupunkilaiset kehittävät 

ideaa eteenpäin yhdessä arkkitehtien ja kaavoittajien kanssa.”

”Hiedanrannasta on kehkeytymässä kaupungin yhdessä 

tekemisen laboratorio.”

Mutta, jatkuuko paikallinen yhdessä tekeminen myös 

rakennetussa Hiedanrannassa, vai onko Hiedanranta 

tulevaisuudessa erilaisten palveluliiketoimintojen 

paratiisi, helppojen moduulien mekka???
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