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Yhteisöllisyyden muutokset 

•  Kritisoitu, mutta laajoihin 
tilastoaineistoihin perustuva meta-
analyysi kansalaisaktiivisuuden 
kehityksestä ja sosiaalisesta pääomasta 
Yhdysvalloissa 1900-2000.  

•  Sosiaalinen pääoma 
•  Putnam: Yhteisön sosiaalista pääomaa: 

Sosiaalisia verkostoja, jotka luovat ja 
ylläpitävät vastavuoroisuuden normeja 
ja luottamusta – mikä edistää 
yhteiskunnan toimintakykyä. 
‒  Kansalaisaktiivisuuteen kannustava 

kulttuuri lisää demokratiaa 
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Case: Kansalaisaktiivisuuden nousu ja 
lasku Yhdysvalloissa 1900–2000 
(Putnam, R. (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of 
American Community.) 

1. MS 

2. MS 

1930-luvun  
suuri lama 

32:n paikallistason toimintaan perustuvan 
kansalaisjärjestön jäsenmäärien kehitys 
Yhdysvalloissa 1900-1997. 

Vahvoihin sosiaalisiin siteisiin perustuva 
organisoidun osallistumisen tapa laskenut: 
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•  Bourdieu: Yksilön tai ryhmän 
sosiaalista pääomaa: jäsenyyksiä ja 
yhteisösuhteita, resurssina kilpailussa 
ja erojen tekemisessä yhteiskunnan 
sosiaalisilla kentillä.  
‒  Suomessa ks. (2004): http://www.stat.fi/

org/tut/dthemes/papers/
sospaaoma_sospaa.html 

•  Sekä sosiologit että historioitsijat 
kritisoineet Putnamia käsitteellisestä 
epätarkkuudesta ja empiiristen 
havaintojen liittämisestä yksin 
sosiaalisen pääoman käsitteeseen: 
‒  Fischer (2001) http://ucdata.berkeley.edu/rsfcensus/papers/

BowlingAlone.pdf 

‒  Brucker (1999): http://www.jstor.org/stable/207133?seq=1 
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Case: Kansalaisaktiivisuuden nousu ja 
lasku Yhdysvalloissa 1900–2000 
(Putnam, R. (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of 
American Community.) 

Kansallisella tasolla toimivien 
kansalaisjärjestöjen jäsenmäärien kehitys 
Yhdysvalloissa 1968-1997 (esim. Greenpeace)   

Heikkoihin sosiaalisiin siteisiin (epäsuorat 
kontaktit verkoston jäsenten välillä) 
perustuva osallistumisen tapa kasvanut: 
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Case: Kansalaisaktiivisuuden nousu ja 
lasku Yhdysvalloissa 1900–2000 
 
1960-luvulta alkaen, koulutustason noususta huolimatta… 

1.  Osallistuminen poliittiseen toimintaan (-40%) ja äänestysaktiivisuus 
(-25%) vähentynyt  

2.  Paikallinen ja kasvottainen kansalaisaktiivisuus aikapäiväkirja-, 
kulutustottumus- ja muiden kyselyjen mukaan romahtanut, joitakin 
poikkeuksia lukuunottamatta 

3.  Uskonnollinen aktiivisuus seurakunnissa kansallisesti vähentynyt, mutta 
voimakkaasti polarisoitunut 

4.  Järjestäytymisaste työpaikoilla vähentynyt, sosiaaliset kontaktit töissä 
eivät ainakaan lisääntyneet 

5.  Vierailut ystävien luona ja muu yhteinen vapaa-ajanvietto vähentynyt, 
yhdessä tekeminen vaihtunut yksin kuluttamiseen 

6.  Luottamus yhteiskunnan toimintaan, sosiaalinen luottamus ja 
vastavuoroisuus vähentyneet sekä korvautuneet lisääntyneillä juridisilla 
sopimuksilla   

(Putnam, R. (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of 
American Community.) 
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1)  Ajalliset paineet: vapaa-aika vähentynyt ja pirstaloitunut erityisesti  
     korkeasti koulutetuilla. 
     Taloudelliset paineet: vähentäneet sos.kontakteja ja vapaa- 
     ajanaktiviteetteja, tv:n katselua lukuunottamatta 
2)  Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja autoriippuvuus (autoilu  
     yksin, alueellinen eriytyminen) 
3)  TV, viihde ja vapaa-ajan yksityistyminen: tv:n katselu yksityistää  
     vapaa-aikaa ja vie aikaa sosiaalisilta kontakteilta. 
4)  Sukupolvittainen muutos: hidas, tasainen ja väistämätön  
     kansalaistoiminnan vähentyminen, kun osallistuvampi sukupolvi  
     on korvautunut vähemmän osallistuvalla sukupolvella     
•      

Case: Kansalaisaktiivisuuden nousu ja 
lasku Yhdysvalloissa 1900–2000 
Mikä Putnamin mukaan selitti muutosta 1960-2000-luvuilla? 
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‒  Pienet joustavat ryhmät, eräät yhteiskunnalliset liikkeet ja 

järjestäytyminen internetissä  

‒  Esim. nuorten vapaaehtoistyö, ympäristö- ja eläinoikeusliike, 
eräät uskonnolliset liikkeet kasvaneet 

‒  Internet vahvistanut sosiaalista pääomaa omaavien verkostoja 

à Uusi kaupunkikulttuuri vahvasti yhteydessä median 
murrokseen. Sosiaalinen media mahdollistaa joustavan 
järjestäytymisen ja monisuuntaisen viestinnän ajasta ja 
paikasta riippumatta (ks. esim. Blomberg 2014) . 

Merkkejä kansalaisaktiivisuuden uudesta 
noususta 2000-luvulle tultaessa (Putnam 2000) 
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Tilalla (ja maantieteellä) on yhä merkitystä: 
 

Tilojen väliaikaiskäyttö uuden  
    kaupunkikulttuurin   

    kiihdyttimenä 

www.helsinki.fi/yliopisto 10 

Tilojen väliaikaiskäyttö uuden 
kaupunkikulttuurin kiihdyttimenä 

•  Tiloja jää tyhjilleen elinkeinorakenteen, 
asukasrakenteen ja kiinteistötalouden 
muutosten sekä historiallisten syiden takia 
•  Käytöstä poistuneet teollisuusrakennukset, tyhjät 

toimistotilat, varuskunta-alueet, sairaalat, koulut, 
satamarakennukset 

•  Ks. esim. 
•  Urban Catalyst -hanke: 
‒  Lehtovuori, P. & S. Ruoppila (2012). Temporary uses as means 

of experimental urban planning. Serbian Architectural Journal 
SAJ, 4, 29–53. 

‒  Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin (2007, toim.). 
Urban Pioneers. Temporary Use and Urban Development in 
Berlin. 192 s. Jovis. Berlin. 

•  Tyhjät tilat -hanke:  
‒  Hernberg (2014), Ympäristöministeriö 
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Tilojen väliaikaiskäyttö uuden 
kaupunkikulttuurin kiihdyttimenä 

Taustakuva: Kalasataman Konttiaukio 
Helsingissä (2013) (Lasse Tarkiainen / 
Bermuda Helsinki) 

•  Vapaan tai alikäytetyn alueen väliaikainen 
aktivointi: 
•  Säästää resursseja (vuokrat, uudisrakentamisen tarve) ja 

säilyttää rakennuksen  
•  Luo edellytyksiä kulttuuritoiminnalle ja yrittämiselle, edut 

kaupunkitaloudelle 
•  Vahvistaa alueidentiteettiä ja luo ainutlaatuisia, 

houkuttelevia paikkoja 
•  Lisää kansalaisten aktiivisuutta elinympäristönsä 

suhteen, sosiaaliset hyödyt laajemmin kaupunkiyhteisölle 

Ks. Lehtovuori, P. & S. Ruoppila (2012) 
Hernberg (2014) 
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Tilojen väliaikaiskäyttö uuden 
kaupunkikulttuurin kiihdyttimenä 

Taustakuva: Klubikulttuuri väliaikaiskäyttöjen pioneerina. Katerholzig -
klubi Spree-joen rannassa vanhassa saippuatehtaassa Berliinissä:  
Teknoa, indierockia, teatteria, sirkusta, ruokaa, elokuvia, kirpputoreja. 
Auki lähes päivittäin vuorokauden ympäri (2013) 

•  Vapaan tai alikäytetyn alueen väliaikainen 
aktivointi: 
•  Säästää resursseja (vuokrat, uudisrakentamisen tarve) ja 

säilyttää rakennuksen  
•  Luo edellytyksiä kulttuuritoiminnalle ja yrittämiselle, edut 

kaupunkitaloudelle 
•  Vahvistaa alueidentiteettiä ja luo ainutlaatuisia, 

houkuttelevia paikkoja 
•  Lisää kansalaisten aktiivisuutta elinympäristönsä 

suhteen, sosiaaliset hyödyt laajemmin kaupunkiyhteisölle 
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Alueiden kehittämistä väliaikaiskäyttöjen ja kulttuurin 
avulla on tuettu, mutta myös kritisoitu                                    
(ks. Colomb, Claire (2012): Pushing the Urban Frontier. Temporary Uses of Space, City Marketing, 
and the Creative City Discourse in 2000s Berlin.) 
 

•  Esim. Berliinissä ”Luova kaupunki” liitettiin politiikkaan ja 
strategioihin, kun kaupunki vähitellen ymmärsi tilojen 
väliaikaiskäytön potentiaalin: imago, alueiden identiteetti, 
luovan luokan asumistoiveet 

•  Paikalliset klubit ja alakulttuurit nähdään houkuttimena 
luovalla luokalle ja yrityksille 

•  Alueiden vetovoiman kohotessa seurauksena on 
gentrifikaatiolle tyypillisesti vuokrien nousua, paineita 
kiinteistökehitykselle, kulttuurin kaupallistumista ja 
matkailijoiden tuottamia häiriöitä.  

•  Tilojen väliaikaiskäyttö nähdään alueiden kehityksen 
väliaikaisena vaiheena, ja liian erikoiset kokeilut on koettu 
ongelmallisena Taustakuva: Katerholzig -klubi purettiin 

asuntorakentamisen tieltä (2014) 

www.helsinki.fi/yliopisto 

Omatoiminen     
    kaupunkikulttuuri: Tapauksena 

    Kaupunkikulttuuri ja uudet     
    toimijat -kurssi  

  
Kaikille avoin kaupunkitapahtuma Jätkäsaaren L3-

makasiinissa ja yhteisöllistä oppimista tukeva 
kurssi Helsingin yliopistossa 

 
https://blogs.helsinki.fi/uudettoimijat/ 
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www.helsinki.fi/yliopisto 

Yliopistokurssi tuleville 
asiantuntijoille, nopeasti 

muuttuvaan yhteiskuntaan 
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•  Syvällistä ymmärrystä ajankohtaisista 

yhteiskunnallisista ilmiöistä 

www.helsinki.fi/yliopisto 

Yliopistokurssi tuleville 
asiantuntijoille, nopeasti 

muuttuvaan yhteiskuntaan 
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•  Kykyä tehdä tieteen ja ammattikuntien rajat ylittävää 

yhteistyötä – toimia aktiivisena osana yhteiskuntaa 
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Teemoina kaupunkirakenteen 
kehitys, kaupunkikulttuuri ja 

tilojen väliaikaiskäyttö 
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www.helsinki.fi/yliopisto 

 
Ennakkotehtävä ja 

tapahtumakonseptin valinta 
•  Kurssilaiset laativat kesän aikana 

tapahtumakonseptiehdotuksen                                                           
ja arvioivat toistensa työt 

•  Kaupunkilaisilta kerätään ideoita kaikille avoimessa 
työpajassa Thinkfest –tapahtumassa 

•  Ensimmäisillä kurssikerroilla valitaan tapahtumakonsepti ja 
työstetään se valmiiksi suunnitelmaksi                                    

(vrt. Koen et al. 2002) 
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•  Vierailevat asiantuntijat perehdyttävät 
sosiaalisia ja kaupunkirakenteellisia 
muutoksia, tilojen väliaikaiskäyttöä, 
kaupunkikulttuuritoimijoita ja viestintää 
koskeviin teoreettisiin keskusteluihin 

•  Syvennymme tilojen väliaikaiskäyttöön ja 
alueiden kehittämiseen kulttuurin avulla 
järjestämällä kaikille avoimen 
kaupunkitapahtuman 

•  Käytännössä harjoitellaan myös 
konseptikehitystä, paikallisten 
verkostojen rakentamista ja 
kulttuurituotantoa   

19 

www.helsinki.fi/yliopisto 

Kurssin opettajat (2014) 

•  Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, Helsingin kaupunki 
•  Sampo Ruoppila, tutkimusjohtaja, Turun yliopisto 

•  Pasi Mäenpää, dosentti, Helsingin yliopisto 
•  Vesa Peipinen, tutkija, Arkkitehtitoimisto Livady Oy 
•  Veikko Eranti, tutkija, sosiaalitieteiden laitos, HY 
•  Arto Sivonen, kaupunkiaktivisti, yhteiskunnallisen 

markkinoinnin ammattilainen (mm. Pekka Haaviston 
presidenttivaalikampanja, Baana, Nenäpäivä, Helsingin 

kaupungin rakennusvirasto), Måndag 
•  Hannu Kurki, kehityspäällikkö, Helsingin kaupungin 

tilakeskus 
•  Tuomas Siitonen, arkkitehti, Tuomas Siitonen Office, Aalto 
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•  Timo Hämäläinen, Urbanfinland.com, Urban Helsinki, Guardian -
lehdestä tuttu DIY-kaupunkisuunnittelija 

•  Niilo Tenkanen, Urban Helsinki, Casagrande Laboratory Center of 
Urban Research Oy, Aalto 

•  Miika Norppa, Urban Helsinki, HY 
•  Pauliina Seppälä, yhteiskuntatieteilijä ja sosiaalisen median 

asiantuntija, Yhteismaa ry, Mesenaatti.me 
•  Petteri Niskanen, kaupunginosa-aktiivi, Myyrmäki-liike 

•  Jyrki Vanamo ja Johanna Niemi, Steep Interactive, Ravintolapäivä 
•  Anssi Laurila, Burning Man Festival Regional representative, Aalto 
•  Rami Ratvio, kulttuurimaantieteen yliopistonlehtori, geotieteiden ja 

maantieteen laitos, HY 
•  Aino Kuusimäki, geotieteiden ja maantieteen laitos, HY 

•  Lasse Tarkiainen, tutkija, sosiaalitieteiden laitos, HY 
21 

Kurssin opettajat (2014) 

www.helsinki.fi/yliopisto 

Kurssin yhteistyökumppanit 
•  Helsingin kaupungin tilakeskus 

•  Helsingin yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet 
•  Tiedekulma 

•  Opiskelijajärjestö HYTKY 
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…kurssilaiset toteuttavat 
kehittämänsä 

tapahtumakonseptin la 11.10 
Jätkäsaaren L3-makasiinissa 

Helsingissä kaikille avoimessa 
kaupunkitapahtumassa. 

Tervetuloa mukaan! 


