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Aluekehittämisen sääntely ja 
osallistuminen 

•  Laki alueiden kehittämisestä 
•  Maankäyttö- ja rakennuslaki 
•  Muut lait ja asetukset 

-  Asianosaisille varattava tilaisuus tulla kuulluksi 
-  Tulkinnanvaraista! Tulla kuulluksi  ≠  huomioonotetuksi 
-  Kuka on asianosainen? Esim. kaupunkikuva 
-  Kaupunkisuunnittelu vaatii monenlaisten eturistiriitojen 

yhteensovitusta 
-  Nykyinen lainsäädäntö ei takaa osallisuuden 

muodostumista 
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Kaavoitus 

•   Kaavahierarkia (= byrokratiaviidakko) 
–  Maakuntakaava 
–  Yleiskaava 
–  Asemakaava 

•  Keski-Suomessa on tuoreita kokemuksia kaikentasoisten 
kaavojen aiheuttamista ristiriidoista 
–  MK: kaatopaikka- ja turvetuotantovaraukset, tuulipuistot 
–  YK: kaupan suuryksikköjen sijoittuminen 
–  AK: virkistysalueiden kaavoittaminen asuinrakentamiseen, 

tielinjaukset 

•  Onko todellista kuulemista / vuoropuhelua tapahtunut? 
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Muu alueiden kehittäminen 

•  Maakunnan tasolla jatkohierarkia: Maakuntakaava – 
Maakuntasuunnitelma -  TOTSU 

•  Sisältää paljon muutakin alueiden kehittämistä, ohjaa esim.  
 EAKR-rahoituksen jakoa 

•  Mahdollisuudet vaikuttaa vähäiset kesken kauden 

•  Kaupungin tasolla: strategiat ja kehittämisohjelmat  
•  esim. INKA – Innovatiiviset kaupungit 2014-2020: asiantuntijoiden 

osallistuminen 

•  Asuinalueiden tasolla: kehittämisohjelmat ja –suunnitelmat 
•  esim. Huhtasuon asuinalueohjelma (ARA) 
•  Asukkaiden omaehtoinen toiminta ja aloitteellisuus (esim. rikkoontuneet 

katulamput, kuopat, liikennemerkit  -  ilmoittaminen) 
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Johtopäätös & kysymys 
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Kuva: http://www.agileadvice.com/ 

Osallistuva kaupunkisuunnittelu 
Kankaan alue - Jyväskylä 

Konsep'ehdotus	  
24.1.2011	  Jyväskylä	  

An9	  Poikola	  
Verkostokoordinaa?ori	  
Ne9ajan	  kansalaisyhteiskunnan	  verkosto	  



Tourujoki 

Jyväsjärvi 

Valtatiet 
 9 ja 4 

VANHA PAPERITEHDAS 
Luonnon-
suojelualue 

Keskusta 

Lutakko 

Päijänne 

Kangas 

Suunnittelualue 50 ha 



Aikataulu 
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•  Yleiskaava 2013 
•  1. asemakaava 01/2014 
•  Infran rakentaminen alkaa 2014 

•  1. tontit myyty ja talot rakenteilla 2015 
mennessä 

•  1. asukkaat 2016 
•  Alue on valmis 2040 



Tavoite: Kankaan alueen visiointi tyhjältä pöydältä laaja-alaisesti eri 
yhteisöjen kanssa. Ideointi tuottaa materiaalia arkkitehtikilpailun 
ohjelmaan. 

Konsepti: Kutsutaan Jyväskyläläisiä yhteisöjä tuottamaan 
vapaamuotoisesti näkemyksiään Kankaan alueen kehityksestä ja 
kootaan visiot aluesivustolle.  

Toteutus: Koordinaattoritaho etsii kiinnostuneita yhteisöjä, ylläpitää 
aluesivustoa ja hoitaa hankkeen viestintää. Osa yhteisöistä tuottaa 
vision täysin omatoimisesti, osaa koordinaattoritaho avustaa vision 
muodostuksessa (menetelminä esimerkiksi wikisuunnittelutyöpajat 
tai digital storytelling). Hankkeelle pyritään saamaan mediahuomiota 
ja osallistumiskutsu on avoin kaikille yhteisöille. 

Aikataulu: Näkemysten keruu yhteisöiltä tapahtuu helmi-
maaliskuun (2011) aikana ja hankkeen loppuseminaari, johon kaikki 
osallistuneet kutsutaan pidetään maaliskuun lopulla. 



Yhteisöt 
Pyritään tavoittamaan mahdollisimman laaja-alaisesti erilaisia 

olemassaolevia yhteisöjä (eri ikäisiä ihmisiä, vaihtelevia 
ammattitaustoja ja kiinnostuksen kohteita). 

Tällaisia voivat olla esimerkiksi työyhteisöt, asukasyhteisöt, 
harrasteyhteisöt, yrittäjäyhteisöt, oppilaitokset, kaupungin 
virkamiehet, poliittiset järjestöt jne. 

Välitetään muun muassa median kautta myös kaikille 
kiinnostuneille yhteisöille avointa kutsua. 

Tavoitteena on, että noin 10-15 yhteisöä tuottaisi oman 
aluevisionsa Kankaan alueesta. 



Visiot 
Tehtävänanto yhteisöille on luoda vapaamuotoisesti oma visio 

siitä, millaiseksi he haluaisivat nähdä Kankaan alueen 
kehittyvän. 

Visiot voivat olla sanallisia tai kuvallisia tai jollain yllättävällä 
tavalla esitettyjä. Ne voivat keskittyä yksittäisiin teemoihin tai 
kuvata aluetta kokonaisuutena. 

Motivaationa osallistumiseen on, että visioita hyödynnetään 
arkkitehtuurikilpailun ohjelman tekemisessä. Lisäksi yhteisöille 
tarjotaan käytettäväksi tiloja ja ruokatarjoiluja oman 
visiointityöpajan vetämiseksi. 



Esimerkkejä: Kuninkaankolmio aluesivusto (Helsinki) 



Esimerkkejä: Wikisuunnittelu Vermo (Espoo) 



Tulevaisuuden kaupunkisuunnittelua 
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Ideoita ja unelmia 

Alkusuunnitteluvaihe  01-12/2011 

•  Kokeiltiin uusia keinoja kaupunkilaisten  
 ideoiden ja unelmien kartoittamiseksi  

Hub Jyväskylä toteutti projektin käytännössä: 
•  Nuoret ammattilaiset  -  SOME 
•  Keinot 

–  Avoin nettifoorumi, johdetut ja oma-
aloitteiset työpajat 

–  Jalkautumiset ihmisten keskelle 
–  Digitaalinen tarinankerronta, graafinen 

fasilitointi, wikisuunnittelu 
–  kertomuksia, kuvia, videoita nettisivujen 

kautta 
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Osallistumisvaiheen tulokset 

•  600 osallistujaa  
•  31 pitkälle työstettyä visiota 
•  N. 15.000 kävijää nettisivuilla 2 kk:n aikana  

•  Kaupunkilaisilla on positiivinen asenne ja 
suuri kiinnostus Kankaan kehittämiseen! 

•  Tärkeimmät esiinnousseet teemat: 
-  Yhteisöllisyys 
-  Luonnon ja viheralueiden tärkeys 
-  Liikkuminen jalkaisin ja polkupyörillä 
-  Aktiivinen elämäntapa, vilkas  
  sosiaalinen kanssakäyminen  
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     Aktivointi 

8/30/13 

•  Kangas oli suljettu kaupunkilaisilta 150 vuotta; 
monilla silti jokin suhde siihen 

•  Tutustuminen alueeseen uudestaan 
–  Kangas Open house joka kevät 
–  Ravintolapäivä 
–  Kaupunkiviljely ja citymehiläiset 

•  Tilojen väliaikainen vuokraus 
•  Monenlaisen kulttuurin tyyssija 

–  Sirkus Uusi Maailma 
–  Isältä pojalle –kesäteatteriesitys  
–  Konsertteja, tempauksia ym. 



Yleiskaava ja liikenneverkosto 
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Kangas valmiina 
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Kukoistavaa	  liiketoimintaa,	  
mitä	  tarvitsemme?	  

Houku?eleva	  ympäristö	  
•  Puna&ilirakennusten	  kehi/äminen	  

•  Uusi	  toimisto-‐	  ja	  liikerakentaminen	  

•  Julkiset	  &lat	  ja	  viheralueet	  

Juurru?aminen	  
•  Tilapäiset	  ak&vitee&t	  

•  Osallistumisen	  filosofia	  

•  Paikallinen	  yritystoiminta	  

T	  &	  K	  &	  I	  
•  Ympäristö-‐	  ja	  infrainnovaa&ot	  

•  Living	  lab	  &	  kumppanuus	  
oppilaitosten	  ja	  yritysten	  kanssa	  

•  Nopea	  valokuituverkko	  

Uusia työpaikkoja Kankaalle 
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•  Suunnittelu, tontinluovutus ja infran 
rakentaminen  

–  Kaikki kaupungin käsissä  
–  Koko elinkaaren mittaiset ratkaisut 

•  True Living Lab –ympäristö 
–  Infrasta palveluihin  
–  Asuminen ja työnteko 
–  Kulttuuri ja yhteisöllisyys 

•  Akateeminen ja soveltava tutkimus 
–  Energiankulutus, melu, valaistus jne. – online 

monitorointi 
–  Turvallisuus, puhtaus, viihtyisyys & vaikutukset 

Kangas Living Lab 
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Kangas on Jyväskylän kaupungin tärkein kaupunkisuunnitteluprojekti 
tällä hetkellä. Kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu ja älykäs kaupunki-

infrastruktuuri luovat ainutlaatuisen, vetovoimaisen elinympäristön.   



Osallisuuden edellytyksiä 
•  Ihmisillä on aito intressi 
•  Aktiivista kiinnostusta, halu vaikuttaa =  positiivinen 

tahtotila (oletus) 
•  On olemassa vapaita resursseja: työpanos, aika 
•  Viranomaisilla & päättäjillä on mahdollisuus ja halua 

vuoropuheluun 
•  Luovutaan profession, virka-aseman tai mandaatin 

suomasta valta-asemasta 
•  Luodaan todellinen vaikuttamisen mahdollisuus ja 

viestitään se tehokkaasti kaikille yleisöille 
•  Annetaan osallistuneille palaute – motivaatio kasvaa 
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Mahdollisuuksia, uhkia 

•  Open data  -  avataan julkistoimijoiden hallussa oleva 
tieto vapaasti kansalaisten hyödynnettäväksi 

•  Miten pitkälle avoimuudessa on mahdollista mennä? 
Rajat tulevat vastaan: esim. omaisuuden & yksityisyyden 
suoja, tekijänoikeudet jne. Ei ihan helppoa! 

•  Tiedon väärinkäytön mahdollisuus aina olemassa: 
pahansuopa, esim. rikollinen toiminta 

•  Tietoturvan taso! 
•  Elintärkeiden intressien suojaaminen: esim. sähköverkko 
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Mitä Kankaan pilotista on seurannut? 

•  Valtava kiinnostus 
•  Kaavoituksessa asukkaiden aidosta kuulemisesta on 

tulossa normi: sitä vaaditaan 
•  Kehittäjien pöydissä keskustellaan PPP-mallista:  

public-private-people 
•  Sama lähestymistapa myös muuhun aluekehittämiseen? 

 Muihin julkisiin palveluihin? 
•  Asiakaslähtöisyys: palvelut vastaamaan tarpeita!    

    Resurssitehokas palvelutuotanto 
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JOHTOPÄÄTÖS 
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            KIITOS! 

  http://www3.jkl.fi/blogit/kangas/  
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