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Yhteinen Mukkula – kirjoittajakuvaukset
Eeva Aarrevaara on koulutukseltaan arkkitehti 

ja tekniikan tohtori, ja toimii LAB-ammattikor-

keakoulussa teknologiayksikön yliopettajana. 

Hänen osaamisalueensa keskittyy yhdyskun-

tasuunnitteluun, osallistavaan suunnitteluun ja 

yhdyskuntien muutosprosesseihin. Hän toimii 

ylemmän amk-tutkinnon suomen- ja englan-

ninkielisissä ohjelmissa. 

TkT Vesa Harmaakorpi on Innovaatiojärjestel-

mien professori LUT-yliopistossa. Hänen tutki-

muksensa erityisaloja ovat innovaatiopolitiikka 

sekä innovaatio- ja luovuusstrategiat.

Sara Ikävalko (TaM) on kaupunki- ja pal-

velumuotoilija, jonka tausta on strategisen 

muotoilun alalla ihmislähtöisessä suunnitte-

lussa ja aluekehityksessä. Hän on kehittänyt 

ja toteuttanut luovia ja osallistavia menetel-

miä ja yhteissuunnitteluprosesseja kaupunki-

suunnittelun kentällä useissa kaupungeissa 

ja on Suomen ensimmäinen kaupunkiorgani-

saatioon palkattu kaupunkimuotoilija (2012). 

Sara on rakentanut palvelumuotoilun korkea-

kouluohjelman LAB-ammattikorkeakoulun 

Muotoiluinstituuttiin ja toiminut kaupunki- ja 

palvelumuotoilun lehtorina ja vastuuopetta-

jana vuodesta 2015. 

Timo Jokela toimii kuvataidekasvatuksen pro-

fessorina Lapin yliopistossa, hoitaa Arktisen yli-

opiston Arctic Chair of Art, Design and Culture 

tehtävää sekä johtaa Arctic Sustainable Art and 

Design -verkostoa. Hänen taide- ja tutkimus-

alaansa kuuluvat taidekasvatuksen lisäksi so-

veltava taide sekä ympäristö- ja yhteisötaide, 

joita hän tarkastelee kestävän kehityksen näkö-

kulmasta. Jokela on johtanut useita alueellisia, 

kansallisia ja kansainvälisiä soveltavan taiteen ja 

kuvataidepedagogiikan tutkimusta ja taidetta 

integroivia kehittämishankkeita.

Antti Knutas (TkT) on apulaisprofessori ja 

ohjelmistotuotannon tutkija LUT-yliopistossa. 

Hänen nykyisiin tutkimuskohteisiinsa kuulu-

vat inhimilliset tekijät ohjelmistotuotannossa, 

tieto konetuettu yhteistoiminta ja yhteisötek-

nologiat ohjelmistotuotannon perspektiivistä. 

Tällä hetkellä häntä kiinnostaa erityisesti, kuinka 

ruohonjuuritason yhteisöt suunnittelevat, luo-

vat ja jakavat yhteisöteknologioita. 

FT Mirja Kälviäinen on LAB-ammattikor-

keakoulun muotoilun ja median ylemmän 

amk-tutkinnon yliopettaja, jonka tutkimus- 

ja kehittämisintressi on käyttäjälähtöinen 

innovaatiotoiminta ja muotoiluajattelu. Muo-

toiluajattelun sovelluksena hän on tehnyt 

kehittämistutkimusta ja koulutusta myös 

palvelumuotoilun teoriasta ja menetelmistä. 

Viimeiset vuodet hän on keskittynyt erityi-

sesti ympäristövastuullisten ratkaisujen pal-

velumuotoiluun ja kuluttamisen muutoksen 

keinoihin siinä. 
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Hilkka Laakso (DKK, tiedottaja) on ollut 

tämän julkaisun toimituskunnassa koordi-

naattorina, yhteyshenkilönä ja editoijana. 

Hän toimii LUT-yliopistolla Lahdessa tuo-

tantotalouden innovaatiotutkimuksen tii-

missä projektikoordinaattorina, ja on ollut 

mukana monissa käytäntölähtöisen inno-

vaatiotoiminnan ja sosiaalisesti kestävien 

innovaatioalustojen kehittymistä tukevissa 

projekteissa, joihin on osallistunut sekä yk-

sityisen että julkisen sektorin organisaati-

oita. Näissä hänen roolinsa on usein liittynyt 

julkaisujen toimittamiseen ja projektien 

tulosten dokumentointiin ja viestintään. 

Aki Lintumäki (TaM) on taiteilija-tutkija, joka 

on työskennellyt mediataiteen, valokuvauksen 

ja esitystaiteen parissa sekä ohjannut lukuisia 

soveltavan taiteen projekteja. Lintumäki työs-

kentele projektitutkijana Kaakkois-Suomen am-

mattikorkeakoulun Nuorisoalan tutkimus- ja 

kehittämiskeskus Juveniassa sekä tekee nuorten 

osallisuutta ja ilmastokansalaisuutta käsittelevää 

väitöskirjaa Lapin yliopiston kuvataidekasvatuk-

sen oppiaineeseen. Työssään hän haluaa edistää 

yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä.

Laura Mellanen (TaM) on kontekstitaiteilija, 

muotoilija ja taidepedagogi. Hän on toiminut 

taiteilijana sekä taiteen ja muotoilun harjoitta-

jana yksityisellä ja julkisella sektorilla. Parhai-

ten häntä määrittää kontekstisidonnaisen ja 

yhteisöllisen toiminnan suunnittelu ja toteutta-

minen taidetta soveltaen. Lisäksi Laura on työs-

kennellyt projekteissa akateemisella kentällä 

soveltaen taidetta täydentämään perinteisiä 

tutkimuksen tapoja muun muassa organisaa-

tiotutkimuksen parissa. 

Jonna Mäkinen on nuorisokasvattaja. Hän on 

toiminut Mukkulan nuorisotalolla nuorisotyön-

tekijänä ja työskentelee tällä hetkellä Hollolan 

kunnassa Etsivän nuorisotyön tiimissä. Etsivä 

nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka ta-

voitteena on tukea ja auttaa 15–29-vuotiaita 

nuoria erilaisissa elämäntilanteissa. Mäkinen 

etsii yhdessä nuoren kanssa ratkaisuja nuoren 

pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saa-

vuttamaan tarvitsemansa palvelut. Hän myös 

asuu Mukkulassa.

Allan Owens on emeritusprofessori sekä 

Chesterin yliopiston Research into Educa-

tion, Creativity and Arts through Practice 

RECAP-tutkimuskeskuksen johtaja. Tutkimus- ja 

taidekasvatustyössään hän on erikoistunut kriit-

tiseen ajattelun ja luovan pedagogiikan yhdistä-

miseen. Keskeisinä käsitteinä ovat mielikuvitus 

ja uteliaisuus, jotka hänen mukaansa ovat osa 

ihmisyyttä ja keskeisiä formaalisessa ja nonfor-

maalisessa oppimisessa. ”Mielikuvitus yhdistet-

tynä kriittiseen ajatteluun avaa ymmärtämään 

ja muokkaamaan yhteiskuntaa.”

Erikoistutkija Satu Parjanen (TkT, YTM) työs-

kentelee LUT-yliopiston Lahden kampuksella. 

Hänen päätutkimusaiheensa on kollektiivinen 

luovuus käytäntölähtöisessä innovaatiotoimin-

nassa ja sen tukeminen erilaisilla rooleilla ja me-

netelmillä (mm. taidelähtöiset menetelmät). 

Lisäksi hänen tutkimusintressinsä liittyvät asuin-

alueiden sosiaalisesti kestävään innovointiin 
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sekä innovaatioalustojen hyödyntämiseen kau-

punkien keskustojen kehittämisessä. 

Anne Pässilä, FT on erikoistutkija LUT-yliopis-

tossa tuotantotalouden innovaatiotutkimus-

ryhmässä. Hän on erikoistunut osallistaviin ja 

taidelähtöisiin TKI-menetelmiin. Hän on myös 

vierailevana tutkijana Chesterin yliopistossa ja 

Research into Education, Creativity and Arts 

through Practice RECAP-tutkimuskeskuksen 

jäsen. Anne Pässilä tutkii taidelähtöisten me-

netelmien roolia, dynamiikkaa ja vaikutuksia 

sosiaalisten innovaatioiden kehkeytymisessä 

sekä yhteiskunnallisen toimijuuden rakentu-

misessa. Hän on myös itse asunut Mukkulassa 

yli 20 vuotta.

Jarmo Rinne (YTT) on politiikantutkija. Rinne 

työskentelee Nuorisoalan tutkimus- ja kehit-

tämiskeskus Juveniassa Kaakkois-Suomen am-

mattikorkeakoulussa. Tutkimuksissaan Rinne 

on tarkastellut kansalaisaktivismia, ympäristö-

liikkeitä ja omaehtoista poliittisesti toimimista. 

Häntä kiinnostavat yhdenvertainen osallisuus, 

poliittinen vaikuttaminen, demokratiateoriat, 

digipolitiikka, kestävän kehityksen teemat, ym-

päristökysymykset sekä fenomenologia. 

Laura Seesmeri (FT, tutkija, Turun yliopisto) on 

etnologi ja maisemantutkija, joka on erikois-

tunut aistillisiin, kokemuksellisiin ja kehollisiin 

näkökulmiin sekä affektien ja taidelähtöis-

ten menetelmien hyödyntämiseen ja tutki-

miseen. Hän on soveltanut näkökulmiaan 

niin saunan, vedenalaisen maiseman kuin 

lähiötutkimuksenkin piirissä. Hänen tieteellistä 

työskentelyään täydentää hänen ammatillinen 

taustansa graafisen suunnittelun parissa ja li-

säksi hän on opiskellut musiikkiteknologiaa ja 

on ahkera kamarimuusikko sekä palkittu ja 

useita julkaisuja tehnyt runoilija-sanoittaja.

Linda Vanni (TaM) on kaupunki- ja palvelu-

muotoilija, joka toimi lukuvuonna 2021–22 

LAB Muotoiluinstituutissa kaupunkimuotoilun 

tunti opettajana. Lindalla on monipuolinen työ-

kokemus yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille 

toteutetuista alue- ja palvelukehittämisen hank-

keista, joissa ihmislähtöisyys ja sosiaalinen kes-

tävyys ovat keskiössä. Linda työskentelee tällä 

hetkellä palvelumuotoilijana Metsähallituksella 

digi- ja asiakaskokemuksen kehittämisen parissa. 

Raine Vihelmaa on koulutukseltaan arkkitehti 

ja toimii yhdyskuntasuunnittelusta vastaavana 

lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa, useiden 

eri ammatillisten opintojaksojen opettajana ja 

opinnäytetöiden ohjaajana sekä aihepiiriin liit-

tyvissä TKI-hankkeissa. 
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Johdanto

Anne Pässilä,  
Satu Parjanen  

ja Hilkka Laakso, 
LUT-yliopisto

Kaupungit ovat monen osan yhdistelmiä, nii-

hin kuuluu keskusta-alueen lisäksi lähiöitä, 

teollisuusalueita, kaupan ja kulttuurin keskuk-

sia, viheralueita, katuja ja teitä, joiden kaikkien 

kehittäminen on perinteisesti ollut kaupungin 

asiantuntevien virkahenkilöiden ja poliittisten 

päätöksentekijöiden työpöydällä. Alueet sa-

moin kuin niiden asukkaiden toiveet ja tarpeet 

muuttuvat ajan myötä, tarvitaan uudistumista. 

Jos halutaan alueesta sellainen, jossa kaikki sen 

asukkaat viihtyvät, ja jonka he tuntevat omak-

seen, kehittämiseen kannattaa vuorovaikut-

teisesti myös osallistaa eritaustaisia, erilaisia 

osaamisia ja näkökulmia edustavia asukkaita 

ja muita toimijoita.

Tässä julkaisussa avaamme näkökulmia asu-

kas- ja toimijalähtöisen suunnittelutiedon 

tuottamiseen lähiöissä. Julkaisu perustuu ym-

päristöministeriön Lähiöohjelma 2020–2022 

-rahoituksen tuella tehtyyn tutkimus- ja kehit-

tämistyöhön, jossa LUT-yliopisto ja LAB-am-

mattikorkeakoulu toteuttivat Asukaslähtöiset 

kehittävät kokeilut ja monikerroksellinen tie-

don keruu Mukkulassa -hankkeen työnimellä 

Yhteinen Mukkula yhteistyössä Lahden kau-

pungin ja sen Lähiöohjelmahankkeen kanssa. 

Lähiöohjelmalla tavoitellaan asuinalueiden ko-

konaisvaltaista ja pitkäjänteistä myönteistä ke-

hitystä, joka tuottaa hyvinvointia ja elinvoimaa 

alueelle. Julkaisu on suunnattu suunnittelutie-

don tarvitsijoille ja hyödyntäjille eli kaupunkien 
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kehittäjille, kaupunkiorganisaation virkahenki-

löille ja tutkijoille, mutta myös muille alueiden 

kehittämisestä kiinnostuneille. Menetelmät, 

toimintamallit ja kaupunginosan asukkaiden 

osallisuutta parantavat kokeilut ovat sovel-

lettavissa muidenkin kuntien ja kaupunkien 

lähiöissä ja muillakin alueilla. Toivomme, että 

nämä artikkelit antavat virikkeitä, herättävät 

keskustelua ja tarjoavat suunnittelijoille kei-

noja lisätä asukkaiden osallisuutta oman kau-

punkinsa tai alueensa kehittämiseen.

Lahden kaupunki on määritellyt Lähiö ohjelman 

mukaiseksi kehittämiskohteeksi Mukkulan lä-

hiön, joka on ensimmäinen Lahden kaupun-

kikeskustan ulkopuolelle rakennettu lähiö. 

Kaupunki hankki alueen omistukseensa 1960-

luvun alussa. Mukkulan alue edustaa aikansa 

tyypillistä aluerakentamisen vaihetta, josta 

”metsäkaupungin” -käsite on saanut alkunsa. 

Alue on laajuudeltaan noin 220 hehtaaria ja se 

on kaavaltaan erittäin väljä. Metsäkaupungin 

ideaa noudattaen alueella on laajat, kumpui-

levat ja metsäiset viher alueet, joiden lomiin 

rakennukset on maastoa mukaillen sijoitettu.

Keskeinen Yhteinen Mukkula -hankkeen teema 

oli asukas- ja toimijalähtöisen suunnittelutiedon 

tuottaminen Mukkulan lähiön kehittämiseen 

niin, että tietoa voidaan hyödyntää asuinalueen 

eriytymisen ehkäisyyn, asukkaiden hyvinvoin-

nin ja osallisuuden lisäämiseen, asuinalueen 

elinvoimaisuuden edistämiseen sekä palvelui-

den ja asumisen hyvän tason turvaamiseen. 

Tähän isoon haasteeseen lähdettiin hakemaan 

ideoita ja ratkaisuja Mukkulan asukkaiden ja 

alueella toimivien organisaatioiden ja yhdis-

tysten aktiivi-ihmisten kanssa.

Tutkimuksessa keskityttiin kahteen päätee-

maan, jotka olivat 

1. asiantuntijatiedon yhdistäminen 

asukaslähtöiseen tiedon tuottamiseen 

osallistavana, kaikkia osapuolia 

palvelevana, ja kriittisesti arvioitavissa 

olevana prosessina; sekä 

2. kohdan 1 prosessien tunnistaminen niin 

että voimme toteuttaa palveluihin tai 

ympäristömuutoksiin liittyviä kokeiluja, 

joiden avulla käyttäjäkokemusten 

jakamisesta asukkaiden ja lähiön 

muiden tekijöiden kesken päästään 

varsinaiseen lähiön kehittämiseen.

Teemojen kautta selvitettiin, miten lähiön asuk-

kaat (erityisesti lapset, nuoret ja ikääntyneet) 

kokevat oman ympäristönsä, onko ympäristö tur-

vallinen, viihtyisä ja esteetön, mahdollistaako se 

osallisuuden ja yhteistyön. Halusimme myös tie-

tää, voivatko asukkaat vaikuttaa oman alueensa 

asioihin, tunnistetaanko asukkaiden ja alueen toi-

mijoiden tarpeita ja otetaanko ne osaksi alueen 

kehittämistä. Asukkailla on paljon kokemustie-

toa, mutta hyödynnetäänkö sitä asuinalueiden 

sosiaalisessa, ekologisessa, ekonomisessa ja kult-

tuurisessa kehittämisessä? Mitä eri rooleja on 

alueen toimijoilla, kuten koululla, nuorisotalolla, 

kirjastolla, kirkolla, kampuksella tai yrittäjillä?

Tutkimusprojekti toteutettiin käyttäjälähtöi-

sen suunnittelun, yhteissuunnittelun, kau-

punkimuotoilun, taidelähtöisen etnografian 
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ja taideperustaisen toimintatutkimuksen kei-

noin. Tämä tarkoitti sitä, että Mukkulassa kar-

toitettiin alueen ja sen palveluiden nykytila 

yhdessä asukkaiden ja muiden toimijoiden 

kanssa heidän tarpeistaan, toiveistaan ja ide-

oistaan. Konkretisoimme näitä ideoita erilaisten 

kokeilevan kehittämisen pilottien avulla, joihin 

osallistettiin koululaisia, lapsiperheitä, ikärik-

kaita, alueella työskenteleviä, jo työelämästä 

lähteneitä tai sinne pyrkiviä. Paljasjalkaisia ja 

muualta tulleita mukkulalaisia ja heitä, joilla on 

Mukkulassa työpaikka, harrastus, ystäviä tai su-

kulaisia. Tutkimusta ja kehittämistyötä tehtiin 

rinnan, erilaisten toimijoiden yhteistyönä ja 

lopputuloksena syntyi voimallisesti hehkuva 

ja kaunis kuva Mukkulan lähiöstä – monia ikä-

ryhmiä, taustoja, tarpeita ja toiveita edustavien 

ihmisten kotialueesta, ja toimintaympäristöstä.

Kiitos ympäristöministeriön Lähiöohjelmalle, 

joka on mahdollistanut tutkimuksen tekemi-

sen ja tämän artikkelikirjan julkaisemisen. Erityi-

sen suuri kiitos kaikille teille lähiövoimakkaille 

toimijoille, jotka osallistuitte suunnitteluun ja 

kokeiluihin, ja annoitte arvokasta, kaupunkien 

kehittämisen keskusteluissa usein hiljaiseksi 

jäänyttä tietoanne! Teidän voimanne ja viisau-

tenne avulla syntyi ja yhä syntyy juuri niitä pie-

niä yhteisöön kuulumisen paikkoja, tilanteita 

ja naapuruuksia, joista elämää kannatteleva 

elinympäristö rakentuu.

Toivotamme antoisia lukuhetkiä ja inspiroitu-

neita ajatuksia alueiden kehittämiseen!

Kuva: Heli Myllyniemi, 
Jenan Bayati ja Piia 
Hautamäki
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Julkaisun rakenne on 
seuraavanlainen:

Johdannossa avataan asuinalueen kehittämi-

sen tulokulmia ja moniäänisyyttä.

Mukkulan lähiössä toteutettu kokeileva kehit-

täminen rakentuu sosiaalisten innovaatioiden 

ekosysteemin teoreettiseen viitekehykseen, 

Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi kirjoittavat 

julkaisun taustoittavassa artikkelissa tästä. He 

avaavat mm. sosiaalisen innovaation ja inno-

vaatioekosysteemin käsitteitä ja tarkastelevat, 

millainen sosiaalisten innovaatioiden ekosys-

teemi Mukkulaan on rakentumassa.

Toisena taustoittavana artikkelina on Eeva Aar-

revaaran ja Mirja Kälviäisen Käyttäjälähtöisen 

tiedon kokoaminen ja analysointi yhdyskunta-

suunnittelun ja yhteiskehittämisen tukena. Siinä 

kuvataan, miten käyttäjälähtöistä tiedonhan-

kintaa sovelletaan yhdyskuntasuunnitteluun 

sekä siinä tapahtuvaan yhteiskehittämiseen. 

Lähiössä tämä tarkoittaa sitä, että asukkaat ja 

muut toimijat otetaan mukaan kehittämiseen 

myös partnerina.

Kolmannessa taustoittavassa artikkelissa Tekno-

logia ja osallisuus – suuntia kaupunkiteknologiaa 

suunnitteleville aloitteleville teknologisteille Antti 

Knutas lähestyy alueiden kehittämistä menetel-

mien, suositusten ja teknologiasuunnittelun pro-

sessien kautta. Artikkeli on suunnattu erityisesti 

ohjelmistoalan asiantuntijoille, ohjelmistotiimien 

johtajille ja aloitteleville teknologisteille, jotka 

ovat valitsemassa suunnittelu- ja prosessilähtö-

kohtia kaupunkiteknologioille.

Pilottitapaustutkimusten kautta pääsimme 

tarkastelemaan, miten ikääntyvän väestön 

esteettömyyttä ja toimijuutta voidaan tukea. 

Satu Parjanen ja Anne Pässilä kuvaavat artik-

kelissaan Narratiivinen menetelmä – tarinointia 

ikäihmisten elämästä Mukkulassa taideläh-

töistä narratiivista menetelmää ikäystävällisen 

lähiön kehittämisessä ja avaavat ikärikkaiden 

ajatuksia Mukkulasta.

Viihtyisän ja toimijuutta lisäävän asuinympä-

ristön kehittäminen oli aiheena useissa kokei-

luissa, joita toteutettiin opiskelijoiden avulla. 

Mirja Kälviäisen artikkeli Lahden talojen Muk-

kulan asukasyhteisöjen aktivointi kestävän asu-

misen kehittämiseen kuvaa esimerkinomaisesti 

palvelumuotoilijoiden oppimisprosessissa to-

teutettua asukasyhteistyötä.

Samaan teemaan kuuluu myös Mirja Kälviäi-

sen artikkeli Palvelumuotoilulliset kokeilut Muk-

kulan ostarin kehittämiseksi. Siinä kuvataan 

oppimisprosessia, jossa tehdään palvelupolku- 

ja käyttäjäpersoona -suunnittelua hyödyntäen 

käytännön kokeiluja vuorovaikutteisen tiedon 

ja palautteen hankkimiseksi.

Eeva Aarrevaara ja Raine Vihelmaa artikkelis-

saan Yhdyskuntasuunnittelun projektioppi-

mista Mukkulassa kuvaavat miten Yhteinen 

Mukkula -hanke on toiminut teknologiayksikön 

yhdyskuntasuunnittelun opetuksessa opiskeli-

joiden oppimisen kohteena ja alustana.

Oppimiseen myöskin juurtuva artikkeli on Eeva 

Aarrevaara Experiences of development project 

work with an international master student group in 

Mukkula. Siinä kuvataan, kuinka kansainvälinen 

opiskelijaryhmä tunnistaa lähiön vahvuuksia, 

heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.
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Kuulumisen kokemus ja yhteys toisiin on erityi-

sen tärkeää lasten ja nuorten aktiivisen toimi-

juusidentiteetin rakentumisessa. Se on myös 

polarisoitumista ehkäisevä voima arjen koke-

mustasolla. Tähän tematiikkaan kiinnittyvät 

Sara Ikävalko ja Linda Vanni artikkelissaan Las-

ten ja nuorten Mukkula: Kurkistus kaupunkimuo-

toilun matkaan Lähiöohjelma -hankkeessa. He 

keskittyvät artikkelissaan lähiössä asuvien ja 

koulua käyvien lasten ja nuorten kokemusten ja 

näkökulmien tarkasteluun, miten lapset ja nuo-

ret kokevat Mukkulan nykytilassaan sekä miten 

kaupunginosaa tulisi tulevaisuudessa kehittää, 

jotta se vastaisi paremmin kohderyhmän tar-

peita ja toiveita.

Anne Pässilän, Satu Parjasen, Allan Owensin 

ja Jonna Mäkisen artikkelissa Nuoret oman 

lähiöympäristönsä kokijoina, tulkitsijoina ja toi-

mijoina painottuvat dialogisten käytänteiden 

merkitys ja se, miten käytänteet ovat perustana 

nuorten osallisuustoiminnassa ja toimijuuden 

rakentumisessa lähiössä.

Yhtenä oleellisena teemana on taiteen ja 

kulttuurin linkittäminen osaksi lähiön kehit-

tämistä. Kolme artikkelia: manifesti ja kon-

tekstitaiteen katalogi avaavat eri näkökulmia 

taiteen ja tutkimuksen yhteydestä lähiössä. 

Aki Lintumäki, Jarmo Rinne, Anne Pässilä ja 

Timo Jokela artikkelissaan Kokemustarinoita 

Mukkulasta – Nuorten osallisuuden kehittä-

mistä taideperustaisella toimintatutkimuksella 

ja kanssatutkimuksella tutkivat taideperus-

taisen toimintatutkimuksen menetelmin lä-

hiössä asuvien nuorten kokemuksia omasta 

elinympäristöstään tuoden laajempaan pai-

kalliseen poliittiseen keskusteluun.

Laura Seesmeri, Laura Mellanen ja Anne Päs-

silä lähestyvät Manifestissään sitä, että taide ja 

etnografinen tutkimusote hyötyvät toisistaan.

Laura Mellasen MoMu - Hetken Museo -katalogi 

avaa näkymän lähiöyhteisön nykyisyyteen ja 

tulevaisuuteen taiteella ajattelun rikastuttavan 

ulottuvuuden kautta.

Satu Parjanen ja Anne Pässilä pohtivat Muk-

kulan kartta - menetelmän kehittäminen eri-

tyisryhmien osallisuuden mahdollistamiseen 

asuinalueiden kehittämisessä, miten luoda osal-

lisuuden tapoja ja käytänteitä haavoittuvassa 

asemassa olevien asukkaiden kanssa oman 

asuinalueensa kehittämiseen. He kuvaavat 

miten kokemustiedon sanallistamisessa hyö-

dynnetään taidelähtöisiä menetelmiä.

Mirja Kälviäinen, Eeva Aarrevaara ja Satu Par-

janen kuvaavat Mukkulan kontit – Yhteiskäyttö-

tilakokeilu Mukkulan toimijoiden ja asukkaiden 

palveluksessa -artikkelissaan Urban Hack -tyyp-

pistä nopeaa kokeilua Mukkulan ostarilla. Muk-

kulan kontit -tapahtuma toi ostarille elävyyttä 

ja yhteisöllisyyttä, jota monet mukkulalaiset 

olivat toivoneet niin kyselyissä, haastatteluissa 

kuin toteutetuissa kokeiluissa.
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Tutkimuksen 
tausta
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Lähiökehittämistä 
innovaatio-

tutkimuksen 
näkökulmasta

 – Mukkula sosiaalisten  
innovaatioiden ekosysteeminä

Satu Parjanen & 
Vesa Harmaakorpi, 

LUT-yliopisto

Avainsanat:  
avoin innovaatio, sosiaalinen 
innovaatio, sosiaalisesti 
kestävä innovointi, sosiaalisten 
innovaatioiden ekosysteemi, 
lähiökehittäminen

Johdanto 

Tässä artikkelissa tarkastellaan asuinalueiden 

kehittämistä avoimen innovaation sekä erityi-

sesti sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin 

näkökulmasta. Asuinalueiden kehittäminen on 

pitkäjänteistä, lakisääteistä toimintaa, johon 

kunnassa osallistuu moninainen määrä vir-

kamiehiä eri toimialoilta ja poliittisia päätök-

sentekijöitä. Viime aikoina kehittämisessä ja 

uudistamisessa on siirretty kohti entistä vuoro-

vaikutteisempia ja avoimempia prosesseja, joi-

hin osallistuu edellä mainittujen tahojen lisäksi 

lukuisia eri toimijoita asiantuntijoista asukkai-

siin. Perinteisempi virkamieslähtöinen suunnit-

telu ja siihen liittyvät käytännöt ovat edelleen 

merkityksellisiä asuinalueiden kehittämisessä, 

mutta niiden rinnalla voidaan myös hyödyntää 

avoimia, vuorovaikutuksellisia, enemmänkin 

ruohonjuuritasolta nousevia innovaatiopro-

sesseja (Mattsson & Sørensen 2015). Usein täl-

laisten innovaatioprosessien tuloksena syntyy 

sosiaalisia innovaatioita, joiden tarkoituksena 

on ratkaista jokin sosiaalinen ongelma. Sosiaa-

listen innovaatioiden syntymistä voidaan tukea 

innovaatioekosysteemeillä. Tässä artikkelissa 

pohditaan sosiaalisten innovaatioiden ekosys-

teemin rakentumista tukemaan sosiaalisesti 

kestävän asuinalueen kehittämistä. Esimerk-

kinä sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemin 

rakentumisesta käytetään Mukkulan lähiötä 

Lahdessa ja empiirinen aineisto on kerätty Yh-

teinen Mukkula -hankkeessa. 
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Innovaatiotoiminnalla kohti 
kestäviä asuinalueita

Asuinalueiden kehittämisessä korostuu sosiaa-

lisen kestävyyden vahvistaminen. Sillä voidaan 

viitata muun muussa segregaation torjuntaan 

tai eriarvoisuuden kaventamiseen. Sosiaalisen 

kestävyyden vahvistaminen vaatii usein inno-

vatiivisia ratkaisuja. Asuinalueiden kehittämisen 

kontekstissa kehitetty sosiaalisesti kestävän inno-

voinnin -käsite painottaa, ettei ole samantekevää, 

miten innovaatioprosessit asuinalueilla toteute-

taan ja millaisia innovaatioita niillä tavoitellaan. 

Asuin alueiden sosiaalisen eheyden tukeminen, 

alueiden kaikkien asukkaiden hyvinvoinnin edis-

täminen sekä asukkaiden osallisuuden ja osallis-

tamisen tärkeys tukevat erityisesti sosiaalisesti 

kestävää innovointia. (Parjanen ym. 2019; Hennala 

ym. 2016; Parjanen ym. 2016.) Lisäksi käsite koros-

taa innovaatiotoiminnan avoimuutta ja vuoro-

vaikutteisuutta julkisen, yksityisen ja kolmannen 

sektorin kanssa ja asukas- ja käyttäjälähtöisyyttä, 

mutta myös toiminnan strategia- ja tarvelähtöi-

syyttä, oppimisen mahdollistamista sekä vaiku-

tusten ja vaikuttavuuden arviointia (Parjanen ym. 

2019; Parjanen ym. 2016). 

Sosiaalisesti kestävien innovaatioiden aikaan-

saamiseksi asuinympäristöjen kehittäjien tulisi 

hyödyntää avoimen innovaation (Chesbrough 

2003) periaatetta ja antaa mahdollisuus erilai-

sille sidosryhmille osallistua alueensa kehittä-

miseen. Avoimen innovaation lähestymistavan 

katsotaan sopivan erityisen hyvin kaupun-

kien ja sen asuinympäristöjen kehittämiseen, 

koska nämä prosessit ovat usein monimutkai-

sia ja niiden eteenpäin vieminen vaatii useam-

pien toimijoiden panostusta (Paskaleva 2011; 

Mattsson & Sørensen 2015; Parjanen & Ran-

tala 2021). Avoimet innovaatioprosessit ovat 

vuorovaikutteisia, iteratiivisia ja refleksiivisiä. 

Avoin innovaatio korostaa erilaisten verkos-

tojen roolia innovoinnissa, mikä viittaa siihen, 

että asuinympäristöjen kehittäjien tulisi käydä 

aktiivista vuoropuhelua asukkaiden, yritysten, 

sekä julkisen ja kolmannen sektorin organisaa-

tioiden kanssa (Tukiainen ym. 2015; Parjanen 

ym. 2019; Parjanen & Rantala 2021). 

Asuinalueiden  
kehittämisessä korostuvat 
sosiaaliset innovaatiot

Innovaatiotutkimus tunnistaa monia erilaisia 

innovaatiotyyppejä kuten tuote-, palvelu- ja 

prosessi-innovaatiot tai inkrementaaliset ja 

radikaalit innovaatiot. Yksi innovaatiotutki-

muksessa tunnistettu innovaatiotyyppi on 

sosiaalinen innovaatio. Sosiaalisella innovaa-

tiolla tarkoitetaan uutta ratkaisua kuten pal-

velua, tuotetta, toimintatapaa tai prosessia, 

joka vastaa johonkin sosiaaliseen tarpeeseen 

paremmin kuin jo olemassa olevat ratkaisut 

(esim. Moulaert ym. 2005; Westley & Antadze, 

2010; Edwards-Schachter & Wallace 2017; von 

Schnurbein ym. 2021). 

Sosiaalisissa innovaatioissa sekä itse innovaa-

tioprosessi että siitä syntynyt innovaatio ovat 

luonteeltaan sosiaalisia (Moulaert ym. 2005). In-

novaatioprosessi ei useinkaan ole lineaarisesti 

etenevä, vaan sen eri vaiheet toistuvat ja niitä 

toteutetaan samanaikaisesti. Lisäksi prosessin 

aikana käsitykset ratkaistavasta ongelmasta ja 

mahdollisista ratkaisuista saattavat muuttua (Oeij 

ym. 2019; Morais-da-Silva ym. 2022). Oleellista on, 

että syntynyt innovaatio tuottaa yhteistä hyvää 

ja innovaation hyödyt jakautuvat sosiaalisesti 

reilulla tavalla. Sosiaaliset innovaatiot voidaan 

myös ymmärtää yhteiskunnallisen muutoksen 

ajureina sillä ne voivat toimia muutoksessa uu-

sina toimintatapoina ja siten parantaa ihmisten 

hyvinvointia ja tehostaa yhteiskunnan toiminta- 

ja suorituskykyä (Howaldt ym. 2015).
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Sosiaalisen innovaation käsite on laaja ja se 

voidaankin ymmärtää eri tasoilla tapahtuvaksi 

uudistukseksi. Sosiaaliset innovaatiot voidaan 

nähdä mm. ratkaisuina vaikeisiin yhteiskun-

nallisiin tai ekologisiin ongelmiin, jolloin ne 

koskettavat laajasti koko yhteiskuntaa (Pol & 

Ville 2009). Cajaiba-Santanan (2014) mukaan 

yhteiskunnan tasolla tapahtuvien sosiaalisten 

innovaatioiden lisäksi on tunnistettavissa ryh-

män sisäisiä sekä ryhmien välisiä sosiaalisia 

innovaatioita. Ryhmän sisäiset sosiaaliset in-

novaatiot liittyvät muutoksiin yksittäisen ryh-

män toimintatavoissa, säännöissä ja arvoissa, 

kun taas ryhmien väliset sosiaaliset innovaatiot 

syntyvät näiden ryhmien yhteisen toiminnan 

tuloksena. Sosiaalisiin innovaatioihin liitetään-

kin usein vahva paikallisuus ja niiden nähdään 

kehittyvän paikallisissa verkostoissa (Windrum 

ym. 2016). Tämä tarkoittaa, että niiden toteut-

taminen samalla tavoin eri paikoissa tai yhtei-

söissä on haastavaa. 

Monimerkityksellisyydestä huolimatta sosiaali-

nen innovaatio on nähty hyödyllisenä käsitteenä 

tarkasteltaessa mm. organisaatioiden, asuinaluei-

den ja yhteisöjen muutosprosesseja (Nyseth & 

Hamdouch 2019). Asuinalueiden kehittämisessä 

sosiaalinen innovaatio voidaan nähdä vaihtoeh-

toisena lähestymistapana taloudelliselle ja tek-

nologiasuuntautuneelle innovaatiotoiminnalle. 

Sosiaalinen innovaatio painottaa ihmisten toi-

mijuutta ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä 

niin, että paikallisilla toimijoilla kuten asukkailla 

ja yhteisöillä on mahdollisuus aktiivisesti osal-

listua ja vaikuttaa ympäristönsä kehittämiseen. 

Sosiaalisille innovaatioille on luonteenomaista, 

että ne usein lähtevät liikkeelle ns. ruohonjuuri-

tasolta eli käytännön toteuttajien tasolta (Nyseth 

& Hamdouch 2019).

Asuinalueiden kehittämisessä sosiaalisen inno-

vaation näkökulman huomioiminen hyödyttäisi 

erityisesti pyrkimyksissä ratkaista esimerkiksi 

asuinalueiden segregaatioon, syrjäytymiseen, 

asukkaiden osallisuuteen ja osallistumiseen liit-

tyvissä ongelmissa (esim. Nyseth & Hamdouch 

2019; Førde 2019; Nyseth ym. 2019). Nämä rat-

kaisut puolestaan rakentaisivat asuinalueiden 

sosiaalista kestävyyttä. Sosiaalisen innovaation 

ja kestävyysajattelun välillä nähdäänkin olevan 

yhteys. Lisääntyvä sosiaalisesti kestävä ajattelu ja 

sosiaalinen tietoisuus voivat ennen pitkään joh-

taa sosiaalisiin innovaatioihin, joiden avulla on 

puolestaan mahdollista pyrkiä kohti kestäväm-

pää yhteiskuntaa (esim. Manzini 2014; Khan 2017).

Innovaatioekosysteemi 
sosiaalisten innovaatioiden 
alustana

Innovaatioekosysteemi (Adner 2006; Adner 

& Kapoor 2010), joka perustuu Mooren (1993) 

liiketoimintaekosysteemikäsitteeseen, on 

saavuttanut yhä enemmän jalansijaa mm. stra-

tegiaa, innovaatioita, yrittäjyyttä ja aluekehi-

tystä koskevassa tutkimuskirjallisuudessa (de 

Vasconcelos Gomes ym. 2018; Rinkinen & Har-

maakorpi 2018). Innovaatioekosysteemeissä toi-

minnan keskiössä on uuden tiedon, osaamisen 

ja uusien innovaatioiden luominen. Käsiteellä 

halutaan erityisesti korostaa innovaatiotoimin-

nan kompleksista luonnetta, toimijoiden keski-

näisiä vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteita ja 

yhteistyöhön perustuvaa kulttuuria (Sotarauta 

& Suvinen 2019). Lisäksi innovaatio ekosysteemi 

perustuu avoimuudelle eli se on lähtökohtaisesti 

avoin kaikille toimijoille (Rinkinen 2016). Innovaa-

tioekosysteemissä erilaiset toimijat täydentävät 

toistensa osaamista ja kyvykkyyksiä. Innovaatio-

ekosysteemeiden koostuminen löyhästi toisiinsa 

sidoksissa olevista verkostoista sekä toimijoiden 

erilaisuus tarkoittaa, että innovaatioekosystee-

mien muodostumista voidaan edistää erityisellä 

välittäjätoiminnalla (Parjanen ym. 2022).
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Sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemi voi-

daan määritellä samalla tavalla kuin innovaatio-

ekosysteemi yleisestikin. Se on ympäristö, joka 

pyrkii mahdollistamaan ja tukemaan sosiaalis-

ten innovaatioiden syntymistä (Pel ym. 2019; 

Chueri ym. 2019; Terstriep 2020). Sosiaalisten 

innovaatioiden ekosysteemi koostuu erilaisista, 

toisiaan täydentävistä toimijoista, jotka jaka-

vat taloudellisia ja ei-taloudellisia resurssejaan 

ratkaistakseen vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa sosiaalisia ongelmia innovatiivisesti, 

luomalla samalla myönteisiä vaikutuksia yh-

teiskuntaan (Pinto ym. 2021). Ottaen kuitenkin 

huomioon sosiaalisten innovaatioiden moni-

muotoisuus ja niiden usein paikallinen luonne 

ei ole mahdollista määrittää yhtä ainoaa so-

siaalisten innovaatioiden ekosysteemiä, joka 

soveltuisi kaikille alueille (Terstriep ym. 2020).

Sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemi eroaa 

liiketaloudellisista innovaatioekosysteemeistä 

mm. toimijoidensa osalta. Sille on luonteen-

omaista toimijoiden moninaisuus ja erityisesti 

käyttäjien ja innovaatioiden hyödyntäjien 

keskeinen rooli (Terstriep ym. 2020). Tällainen 

ekosysteemi sisältää julkisen, yksityisen ja kol-

mannen sektorin toimijoiden lisäksi myös yk-

silöitä, ryhmiä ja erilaisia yhteisöjä. Sosiaalisten 

innovaatioiden ekosysteemissä käyttäjien rooli 

on merkittävä. Käyttäjät toimivat usein niin tie-

dontuottajina kuin aktiivisina toimijoina inno-

vaatioprosessin eri vaiheissa. 

Sosiaalisia innovaatioita luonnehtii paikallisuus 

ja ne usein kohdistuvat paikallisiin tarpeisiin, 

joihin ne pyrkivät vastaamaan vuorovaikutuk-

sessa paikallisten toimijoiden kanssa. Usein 

sosiaalisten innovaatioiden kohdalla ydintoi-

mijat ovat muita kuin yrityksiä, kuten julkisen 

ja kolmannen sektorin toimijoita, joilla on usein 

yksityiskohtaista tietoa ratkaisemattomista 

ongelmista, mutta ei välttämättä tarvittavia 

taitoja viedä innovaatioprosesseja eteenpäin 

(Kleverbeck ym. 2017). Aiempi kirjallisuus pai-

nottaakin yhteistyön merkitystä sosiaalisten 

innovaatioiden aikaansaamiseksi (Nyseth ym. 

2019; von Schnurbein ym. 2021). Siten sosiaa-

listen innovaatioiden ekosysteemin rakentumi-

nen edellyttää keinoja yhdistää eri toimijoita 

eli välittäjätoimintaa, millä voidaan nopeuttaa 

sosiaalisia innovaatioita (Terstriep ym. 2020). 

Mukkula sosiaalisten 
innovaatioiden ekosysteeminä

Mukkulan lähiön kohdalla sosiaalisten innovaa-

tioiden ekosysteemin rakentuminen on edel-

lyttänyt ensinnäkin potentiaalisten toimijoiden 

tunnistamista ja törmäyttämistä toistensa 

kanssa yhteisen kehittämisvision löytämiseksi. 

Tämä on vaatinut välittäjätoimintaa, jota ovat 

toteuttaneet Yhteinen Mukkula -hankkeen 

toimijat. Ekosysteemin rakentumisen ensim-

mäisessä vaiheessa hahmotettiin Mukkulan 

aluetta ja tunnistettiin erilaisia sidosryhmiä 

kuten alueella toimivia julkisen ja kolmannen 

sektorin organisaatioita sekä yrityksiä. Lisäksi 

aloitettiin vuoropuhelu asukkaiden kanssa. 

Tämän vaiheen jälkeen aloitettiin yhteinen 

suunnittelu niiden toimijoiden kanssa, jotka 

olivat halukkaita kehittämään Mukkulaa yh-

teistoiminnallisesti. Tässä vaiheessa hahmotet-

tiin eri toimijoiden näkökulmat, intressit sekä 

merkitysrakenteet ja sitä kautta määriteltiin 

toteutettavan kehittämisen fokus, työskente-

lymenetelmät ja mahdolliset yhteistyötahot. 

Mukkulan sosiaalisten innovaatioiden ekosys-

teemissä on tunnistettavissa moninainen toi-

mijoiden joukko (taulukko 1), joiden yhteisenä 

visiona on kehittää Mukkulaa niin, että se on 

viihtyisämpi, turvallisempi ja yhteisöllisempi 

paikka asua. Oleellista on huomioida, että 
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kaikki toimijat eivät fyysisesti sijaitse Mukkulan 

alueella. Esimerkiksi lähiökehittämisen strate-

giset linjaukset määrittyvät kansallisella tasolla. 

Kansallisten linjausten tavoitteena on asuin-

alueiden myönteinen, pitkän aikavälin kehitys, 

joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille 

elinvoimaisuutta. Lisäksi sosiaalisten innovaa-

tioiden ekosysteemin muodostumisessa on 

ympäristöministeriön Lähiöohjelman rahoitus 

ollut merkittävässä roolissa, koska sillä on rahoi-

tettu Yhteinen Mukkula -hankkeen lisäksi myös 

Nuorten lähiöosallisuus ja -aktiivisuus -tutki-

mushanketta sekä Lahden kaupungin Lähiö-

ohjelman kehittämishanketta, joiden toiminta 

on myös kohdistunut Mukkulaan. Myös LUT-yli-

opiston Mukkulaan kohdistuva Tulevaisuuden 

hiilineutraali ja omavarainen lähiö -tutkimus-

hanke saa rahoitusta Lähiöohjelmasta. 

Ydintoimijoita Mukkulassa ovat olleet kol-

mannen sektorin yhteisöt kuten Lahden 

Lähimmäispalvelu ry., Virkistysyhdistys Muk-

kulan Puuhapirtti ry. ja Mukkulan Toimari ry. 

sekä Lahden kaupungin organisaatiot kuten 

Mukkulan peruskoulu, Mukkulan kirjasto ja 

Mukkulan Nuokku sekä alueellisena toimijana 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) 

perhe- ja sosiaalipalvelujen vammaispalvelun 

päivätoimintakeskus Olkkari. Nämä organisaa-

tiot ovat toteuttaneet erilaisia pilotteja, joiden 

avulla on kehitetty heidän omaa toimintaansa, 

mutta myös kerätty yleisemmin tietoa Muk-

kulan kehittämiseksi. Näistä toimijoista myös 

moni osallistui Hetken museo -sessioon, jossa 

tarkasteltiin sitä, miten Mukkulan kehittämistä 

voidaan jatkaa yhteistoiminnallisesti Yhteinen 

Mukkula -hankkeen jälkeen. Lahden kaupun-

gin vahva rooli selittynee sillä, että Mukkula 

on myös kaupungin Lähiöohjelman kehittä-

miskohde, jossa tavoitteena on mm. Mukkulan 

ympäristön viihtyisyyden parantaminen viher-

toimen toimenpitein ja osallistamalla käyttäjiä 

toteutukseen ja suunnitteluun. Moni yritys on 

myös osallistunut hankkeen aikana toteutet-

tuihin pilotteihin. Yksi rooli yritysten osallis-

tumisessa oli mahdollistajan rooli. Esimerkiksi 

Lahden Siemen ja Kone Oy lahjoitti omenapuita 

istutettavaksi Mukkulan ostarille Niittykukka- ja 

hyötykasvi- pilotissa ja Lahen Tori luovutti ostarin 

torialueen kaksiviikkoiselle Kohtaamisen kontit  

-tapahtumalle, jossa eri toimijoilla oli mahdol-

lisuus esitellä omaa toimintaansa ja keskustella 

mukkulalaisten kanssa.

Tässä ekosysteemissä koulutusorganisaatioi-

den rooli on moninainen. Ensinnäkin LUT-yli-

opisto ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat 

toimineet ekosysteemissä välittäjäroolissa. 

Toiseksi koulutusorganisaatiot ovat toimi-

neet monessa pilotissa asiantuntijaroolissa 

kuten Niittykukka- ja hyötykasvi- sekä Niit-

tykestit -piloteissa. Kolmanneksi esimerkiksi 

Taidelähtöisten menetelmien juurruttaminen 

maisemasuunnittelijoiden tutkintoon -pilotissa 

Hämeen ammattikorkeakoulua voidaan pitää 

hyötyjänä, koska kyseisessä pilotissa suunnitel-

tiin ja toteutettiin taidelähtöisten menetelmien 

kurssi maisemasuunnittelun opintokokonai-

suuteen. Lisäksi XAMK Juvenia – Nuorisoalan 

tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toteuttama 

Nuorten lähiöosallisuus ja -aktiivisuus -hanke 

on toiminut Mukkulassa. Oleellista on myös 

huomata, että koulutusorganisaatioissa on 

niin yliopistoja, ammattikorkeakouluja kuin 

ammatillinen oppilaitos. Myös ekosysteemin 

kansainvälinen linkki muodostui koulutusor-

ganisaatioiden kautta, kun Chesterin yliopiston 

RECAP-tutkimuskeskus on osallistunut pilottien 

suunnitteluun ja toteutukseen.
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Taulukko 1. Hankkeen aikana sosiaalisten 
innovaatioiden ekosysteemin rakentumiseen 
osallistuneet toimijat

Koulutusorganisaatiot

LUT-yliopisto,  
Lahden kampus, Yhteinen Mukkula -hanke 

LAB-ammattikorkeakoulu,  
Lahden kampus, Yhteinen Mukkula -hanke

• Sidosryhmien ja kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä kehittämismenetelmien valitseminen 

• Pilottien suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi sidosryhmien kanssa 

• Arviointi- ja reflektointitiedon tuottaminen 

• Tiedon yleistäminen

LUT-yliopisto,  
Tulevaisuuden hiilineutraali ja omavarainen lähiö -tutkimushanke

• Osallistuminen Kohtaamisen kontit -tapahtumaan

XAMK Juvenia – Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Nuorten 
lähiöosallisuus ja -aktiivisuus -tutkimushanke

• Toimija Vuorovaikutus nuorten, kaupunkisuunnittelijoiden, 
virkemiesten ja poliittisten päättäjien välillä -pilotissa

Suomen Diakoniaopisto, Theatrum Olga
• Toimija Näkkitär-pilotissa 

• Osallistuminen Kohtaamisen kontit -tapahtumaan

Hämeen ammattikorkeakoulu, Lepaan yksikkö
• Toimija Taidelähtöisten menetelmien juurruttaminen maisemasuunnittelijoiden 

tutkintoon, Niittykukka- ja hyötykasvi- ja Niittykestit -piloteissa

Chesterin yliopiston RECAP-tutkimuskeskus
• Toimija Taidelähtöisten menetelmien juurruttaminen 

maisemasuunnittelijoiden tutkintoon ja Näkkitär -piloteissa

Lahden Yliopistokampus • Toimija Näkkitär -pilotissa

Alueelliset toimijat
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) perhe- ja sosiaalipalvelujen 

vammaispalvelun päivätoimintakeskus Olkkari
• Toimija Olkkari-pilotissa 

• Osallistuminen Hetken museo -sessioon
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Lahden kaupunki

Mukkulan peruskoulu
• Toimija koulussa toteutetussa kaupunkimuotoilun työpajasarjassa 

• Osallistuminen Kohtaamisen kontit -tapahtumaan

Mukkulan kirjasto (Meidän lähikirjasto -hanke)
• Toimija Kirjastopilotissa ja Vuorovaikutus nuorten, kaupunkisuunnittelijoiden, 

virkemiesten ja poliittisten päättäjien välillä -pilotissa 

• Osallistuminen Kohtaamisen kontit -tapahtumaan

Lahden kaupungin Nuorisopalvelut, Mukkulan Nuokku
• Toimija Niittykukka ja hyötykasvi -pilotissa 

• Osallistuminen Hetken museo -sessioon

Lahden kaupungin Lähiöohjelma -hanke
• Osallistuminen palavereihin ja työpajoihin liittyen hankkeen toimenpiteiden 

suunnitteluun, tulosten reflektointiin ja arviointiin. 

• Osallistuminen Hetken museo -sessioon

Lahden Ympäristöpaja (työllistymispalvelut) • Toimija Niittykukka- ja hyötykasvi sekä Niittykestit -piloteissa

Vihertoimiala
• Toimija Niittykukka ja hyötykasvi, Niittykestit sekä Taidelähtöisten menetelmien 

juurruttaminen maisemasuunnittelijoiden tutkintoon -piloteissa 

• Osallistuminen Hetken museo -sessioon

Pohjoinen kumppanuuspöytä • Osallistuminen Kohtaamisen kontit -tapahtumaan

Yhdistykset

Virkistysyhdistys Mukkulan Puuhapirtti ry.
• Toimija Kokeneitten kirja -pilotissa 

• Osallistuminen Hetken museo -sessioon

Mukkulan Toimari ry.
• Osallistuminen Kohtaamisen kontit -tapahtumaan 

• Osallistuminen Hetken museo -sessioon

Lahden Lähimmäispalvelu ry.
• Toimija Niittykestit-pilotissa 

• Osallistuminen Hetken museo -sessioon

Y-säätiö, Yksi meistä -hanke • Osallistuminen Kohtaamisen kontit -tapahtumaan

Seurakunnat Keski-Lahden seurakunta • Osallistuminen Kohtaamisen kontit -tapahtumaan
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Yritykset

Lahden Siemen ja Kone Oy • Mahdollistaja Niittykukka- ja hyötykasvipilotissa

Raakku Oy • Toimija Taidelähtöisten menetelmien juurruttaminen maisemasuunnittelijoiden tutkintoon -pilotissa

Lahen Tori • Mahdollistaja Kohtaamisen kontit -tapahtumassa

Mukkulan R-Kioski 

Mukkulan Apteekki 

Fillaripiste Polkupyöräkorjaamo

• Osallistuminen Kohtaamisen kontit -tapahtumaan

Yksilöt, ryhmät
Mukkulassa asuvia, työskenteleviä, yrittäviä ja vierailevia ihmisiä 

70-luvun lapset ja teinit Mukkulassa -ryhmä Facebookissa

• Osallistuminen tiedonkeruuseen (kyselyt, haastattelut) 

• Osallistuminen pilotteihin (työpajat, tapahtumat, sosiaalinen media) 

Toimijoiden mukaan ekosysteemin tärkein 

elementti ovat mukkulalaiset, joiden tulisi olla 

vahvasti edustettuina kehittämistoiminnassa. 

Kehittämistoiminta tulisi fokusoida niin, että 

mukkulalainen olisi innovaatiotoiminnan hyö-

tyjä. Tähän mennessä mukkulalaiset ovat osal-

listuneet tiedonkeruuseen kuten kyselyihin ja 

haastatteluihin sekä osallistuneet aktiivisina 

toimijoina erilaisiin pilotteihin. Esimerkiksi 150 

lasta tai nuorta on osallistunut Mukkulan kehit-

tämiseen Mukkulan peruskoululla järjestetyissä 

kaupunkimuotoilun työpajasarjoissa. Niitty-

kesteillä puolestaan kävi 106 ikäihmistä ja 61 

nuorta. Lisäksi moni mukkulalainen piipahti 

Kohtaamisten konteilla Mukkulan ostarilla tu-

tustumassa eri organisaatioiden, yhdistysten ja 

hankkeiden toimintaan sekä kertomassa omia 

ajatuksiaan Mukkulasta.

Johtopäätökset

Lähiöiden kuten Mukkulan lähiön kehittä-

mistä voidaan lähestyä sosiaalisten innovaa-

tioiden ekosysteemi -käsitteen kautta, jolloin 

tavoitteena on luoda lähiöön sosiaalisten 

innovaatioiden syntymistä tukeva ja mahdollis-

tava innovaatioympäristö. Sosiaalisten innovaa-

tioiden tarkoituksena on ratkaista asuin alueella 

tunnistettavia haasteita, jotka liittyvät yhtei-

söllisyyden tukemiseen, viihtyisyyden lisää-

miseen, turvallisuuden kasvattamiseen ja 

elinvoimaisuuden tukemiseen. Tunnusomaista 

sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemeille on 

toimijoiden moninaisuus. Esimerkiksi Mukkulan 

lähiön tapauksessa toimijajoukko muodostui 

niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sekto-

rin toimijoista sekä alueella asuvista ja työsken-

televistä ihmisistä. Näillä toimijoilla on erilaisia 

rooleja sosiaalisten innovaatioiden ekosystee-

missä ja nämä roolit voivat vaihdella kulloisen-

kin kehitettävän asian suhteen. Ekosysteemin 

rakentuminen edellyttää mm. erityistä välittä-

jätoimintaa, joka törmäyttää ja motivoi toimi-

joita yhteiseen kehittämiseen. Lisäksi monissa 

Mukkulassa toteutetuissa piloteissa tarvittiin 

myös erilaisia asiantuntijarooleja. Oleellista on 

myös huomata, että toimijat eivät välttämättä 

sijaitse ainoastaan Mukkulassa, mutta itse toi-

minta kohdistuu Mukkulaan ja kehittämistoi-

minnan ensisijainen hyötyjä on siellä asuva tai 

työskentelevä eli mukkulalainen.
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Käyttäjälähtöisen 
tiedon kokoaminen ja 
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suunnittelun ja yhteis-

kehittämisen tukena

Avainsanat: 
käyttäjälähtöisyys, 
yhdyskuntasuunnittelu, 
yhteiskehittäminen

Johdanto

Käyttäjälähtöistä, asukkaiden lähtökohdista 

tapahtuvaa tiedonhankintaa sovelletaan yh-

dyskuntasuunnitteluun sekä siinä tapahtuvaan 

yhteiskehittämiseen. Käyttäjäkeskeinen, käyt-

täjiä subjektina tarkasteleva kehittäminen on 

muuttunut yhä enemmän käyttäjälähtöiseksi 

toiminnaksi, jossa käyttäjä otetaan eri tavoin 

huomioon ja mukaan kehittämiseen myös 

part nerina. Käyttäjälähtöisen ja osallistavan toi-

mintatavan mukaan korostus on osallistujien 

näkökulmia kunnioittavassa asioiden tarkas-

telussa, heidän päämääriensä neuvottelussa 

ja jopa yhteisessä ideoinnissa ja oppimisessa 

(Blomberg & Karasti 2013, 87–90). Tämä ote-

taan huomioon jo käyttäjätiedonhankinnan 

menetelmiä suunniteltaessa ja tiedonhankin-

nan toteutuksessa sekä tuloksia edelleen hyö-

dyksi käytettäessä. Yhdyskuntasuunnittelussa 

tämänkaltainen kehittämisen polku on myös 

muodostunut entistä tärkeämmäksi.

Yhdyskuntasuunnittelua koskevassa keskuste-

lussa puhutaan useimmiten asukkaiden osal-

listumisesta ja osallistamisesta suunnitteluun, 

mikä on esimerkiksi sisällytetty maankäyttö- ja 

rakennuslakiin vuonna 2000 sisältyneisiin uusiin 

käytänteisiin kuten osallistumis- ja arviointisuun-

nitelman laatiminen, jossa esitetään kaavapro-

sessiin sisältyvät asukkaiden ja eri osapuolten 

osallistumismahdollisuudet (Maankäyttö- ja 

rakennuslaki 132/1999, 6§). Yhdyskuntasuun-

nitteluun liittyvä yhteissuunnittelu nousi esiin 

keskusteluissa kuitenkin jo 1970–80- luvuilla 

Suomessa, jolloin aiemmasta käytännöstä poik-

keavia osallistavia suunnitteluprosesseja alettiin 

pohtia, kokeilla ja tutkia. Vuonna 1982 käynnistyi 
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ns. SOFY-projekti, jossa pyrittiin kehittämään 

kuntasuunnitteluun liittyviä yhteissuunnittelun 

menetelmiä (Kokkonen, Seppänen & Haapola 

2009, 5). Näiden pyrkimysten taustalla vaikutti 

kansainvälinen kehitys. Sitä kuvataan suunnit-

telun kommunikatiivisena käänteenä, missä 

byrokraattista suunnittelujärjestelmää alettiin 

kritisoida sen ylhäältä ohjautuvuudesta ja asuk-

kaiden mielipiteiden huomiotta jättämisestä 

(Puustinen 2006). 

Viime vuosikymmeninä on vakiintunut laa-

jennetun yhdyskuntasuunnittelun käsite, joka 

määrittelee suunnitteluprosessin laajempana 

kuin vain ns. lineaarinen kaavan laadintaprosessi 

(Staffans & Horelli 2014; Jarenko 2020). Laajen-

nettu yhdyskunta- tai kaupunkisuunnittelu on 

kuvattu alueena, joka kasvaa kaupunkisuunnit-

telun virallisten prosessien lisäksi käsittämään 

erilaisia kansalaisten osallisuuden toteuttamis-

tapoja kuten itseorganisoitunutta toimintaa ja 

arjen käytäntöjä (Nummi 2020). Kaupunkisuun-

nittelusta on muodostunut tavallaan yläkäsite, 

jonka sisällä osaa prosesseista toteutetaan viral-

lisen kaavasuunnittelun keinoin, lähinnä yleis- 

ja asemakaavoina. Myös suunnittelun välineiksi 

on vakiintunut epävirallisia työkaluja kuten 

kaavarunkojen tai erilaisten viitesuunnitelmien 

laatiminen, joiden avulla tarkennetaan yleispiir-

teisen ja yksityiskohtaisen kaavan välisiä tasoja. 

Erilaisissa kehittämisprosesseissa asukkaiden 

osallistumismahdollisuuksia suunnitellaan ja 

toteutetaan entistä monipuolisemmin, mikäli 

käytössä on riittävästi resursseja. 

Eri yhteyksissä on todettu, että lineaarinen 

kaupunkisuunnittelu ylhäältä annettuine ta-

voitteineen ei enää riitä yksin, ja tulevaisuu-

dessa on annettava entistä enemmän tilaa 

asukkaiden omaehtoiselle kehittämiselle sekä 

kaupunkialueiden tilapäisille käyttökokeiluille 

(temporary urbanism) (Jarenko 2020). 

Käyttäjälähtöisen 
tiedonhankinnan ja yhteis-
kehittämisen kenttä

Yhdyskuntasuunnitteluun on siirtynyt toimin-

tatapoja muotoilutoiminnassa valtavirtaiseksi 

vakiintuneiden käyttäjäkeskeisen ajattelun ja 

yhteissuunnittelun yleistymisestä 1990-luvulta 

lähtien, kun mallia niihin otettiin erityisesti IT-

alan käyttäjätutkimuksesta ja käytettävyyden 

kehittämisestä. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun 

ideana oli ymmärtää loppukäyttäjiä niin, että 

ratkaisut sovitettiin heidän tarpeisiinsa ja käyt-

täjälähtöinen näkökulma otettiin huomioon 

koko suunnitteluprosessin ajan käyttäjätietoa 

keräämällä ja käyttäjien kanssa eri vaiheissa 

olevia ratkaisuluonnoksia tai prototyyppejä 

oikeassa käyttökontekstissakin testaamalla. 

Suunnittelun muuttuessa käyttäjäkeskeisestä 

käyttäjälähtöiseksi keskeistä oli osallistavan 

suunnittelun ja yhteissuunnittelun osuuden 

kasvu. Käyttäjät eivät olleet enää kohteita, 

joilta haettiin tietoa ja testituloksia, vaan myös 

suunnittelukumppaneita, jotka otettiin jopa 

tasavertaisina mukaan suunnitteluprosessiin. 

(Sharma & Patil 2017). Kuvio 1 esittelee San-

dersin ja Stappersin (2008, 5–6) tätä edellä ku-

vaamaa kehittämistoiminnan kenttää ja sen eri 

toimintatapoja, kuten kentän sisältämiä eroja, 

kun kehittämistoiminta siirtyí subjektikeskei-

sestä partnerikeskeiseen kehittämiseen. 

Käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun liittyi jo 

ajatus siitä, että tietoa käyttäjistä, heidän toi-

mintaympäristöstään ja toiminnastaan tulee 

hankkia oikeista käyttökonteksteista ja kult-

tuurintutkimuksessa tyypillisillä, oikeassa 

käyttökontekstissa tapahtuvilla etnografisilla 

kenttätyömenetelmillä kuten havainnoinnilla ja 

laadullisilla haastatteluilla. (Blomberg & Karasti 

2013). Osallistavaa yhteissuunnittelutoimintaa 

lisäämällä haluttiin varmistaa, että ratkaisut 

palvelevat käyttäjiä ja että käyttäjillä on hyvät 
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mahdollisuudet vaikuttaa kehittämistyöhön. 

Käyttäjätiedon hankinta on tyypillisesti käyttä-

jälähtöisen, osallistavaan toimintaan pyrkivän 

työskentelyn sekä siinä käytettävien kokeilu-

ratkaisujen tai osallistujien omaa suunnittelua 

auttavien materiaalien miettimisen lähtökohta. 

Eri menetelmillä työskentely on luonteeltaan 

iteratiivista, jolloin uudet kehittämisen vaiheet 

voivat varmistaa, kuvata tarkemmin ja konk-

reettisemmin ja tarvittaessa muuntaa aiempien 

vaiheiden kautta saatua tietoa ja aiempien vai-

heiden näkökulmia voidaan palata uudelleen 

reflektoimaan. (Kälviäinen 2012, 22–34).

Yhteissuunnittelussa käyttäjiä ja kehittämisai-

heeseen liittyviä sidosryhmiä osallistetaan 

kehittämisprosessiin eri keinoin, kuten yh-

teissuunnittelun työpajojen tai kehittävien 

ja osallistavien kokeilujen avulla. (Kälviäi-

nen 2012, 32–34). Niihin sisältyy usein erilais-

ten luotaintyyppisten (probes) stimulus- ja 

rakennusmateriaalien käyttöä ja itseraportoin-

tia (Mattelmäki 2006). Suunnittelijoiden tehtä-

vänä osallistavassa suunnittelussa on auttaa 

käyttäjiä generoimaan sitä, mitä he tekevät tai 

haluavat tehdä, miten he asioita kokevat, arvos-

tavat ja jopa, mistä he unelmoivat. Erityisesti 

on tärkeää houkutella käyttäjiä ilmaisemaan 

myös sellaisia piilossa olevia tarpeitaan ja tun-

teenomaisia toiveitaan, joita heidän on vaikea 

tai mahdotonta tuoda esiin suoraan kysymyk-

siin vastaamalla. (Sanders & Stappers 2008). 

Visuaalinen tutkimusote pyrkii tavoittamaan 

haastateltavien assosiaatioita, mielikuvamaa-

ilmaa, tunteenomaista kokemista ja konk-

reettisia ilmentymiä kyseessä oleville asioille 

ja toiminnoille. Käytetty stimulusaineisto voi 

olla esimerkiksi ideoita tai suunnittelukohden-

nusta virittävää kuvamateriaalia. (Kälviäinen & 

Miller 2005; Kälviäinen 2012, 30). Yhteissuun-

nittelua sisältävien interventioiden olennai-

sena suunnittelulähtökohtana on prosessissa 

Kuvio 1. Käyttäjäkeskeisen muotoilun 
kentän kuva vuodelta 2008 (Sanders & 
Stappers 2008, 5–6). 
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hankittu käyttäjätieto ja sen kautta saavutettu 

käyttäjäymmärrys.

Vuosituhannen alusta lähtien käyttäjälähtöistä, 

sekä käyttäjätutkimusta että käyttäjäosallistu-

mista soveltavaa kehittämistapaa on hyödyn-

netty palvelumuotoilussa. Palvelumuotoilu on 

noussut sekä koulutuksena että toimintatapana 

ammatilliseksi toiminnaksi, jonka avulla kuva-

taan ja kehitetään sekä kokonaisvaltaisesti että 

pienimpiin, konkreettisiin kontaktipisteisiin asti 

ulottuvia palveluluonteisia, immateriaalisia asia-

kasprosesseja. Siihen liittyy vahva, käyttäjien 

kanssa kehittävän ja kokeilevan kehittämista-

van soveltaminen. (Stickdorn ym. 2017, 20–27).

Käyttäjälähtöisen 
tiedonhankinnan ja yhteis-
kehittämisen soveltaminen 
yhdyskuntasuunnitteluun 

Yhdyskuntasuunnittelun keskeinen toteutta-

mismenetelmä on kaavoitus, kaupunkialueilla 

erityisesti yleis- ja asemakaavoituksen prosessit. 

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana 

asukkaiden osallistumista kaavaprosesseihin 

on pyritty lisäämään, mutta silti kuntakohtai-

set erot kaavoituksen toteuttamisessa tältä osin 

voivat olla merkittäviä riippuen kuntakoosta ja 

käytettävissä olevista resursseista. Suuret kau-

pungit ovat palkanneet vuorovaikutuksesta 

vastaavia suunnittelijoita, jotka työskentelevät 

yhteistyössä kaavoittajien kanssa asukkaiden 

osallistumisen mahdollistamiseksi. Vuorovai-

kutuksesta vastaava suunnittelija voi myös olla 

nimikkeeltään kaupunkimuotoilija kuten esi-

merkiksi Heinolan kaupungissa. Edellisessä lu-

vussa esiteltyjen, muotoiluajattelun käyttämien 

ihmislähtöisten menetelmien hyödyntämiseen 

viittaa se, että monella kaupunkimuotoilija-ni-

mikkeellä työskentelevällä asiantuntijalla on 

palvelumuotoilun koulutus ja se että palvelu-

muotoilua käytetään yhä enemmän kaupunkien 

ja kuntien kehittämistyössä. 

Yksi edelläkävijä muotoilun tutkimuksen so-

veltamisesta kaupunkisuunnitteluun on ollut 

Imagination Lancaster -tutkimuskeskus Eng-

lannissa. Tutkimuskeskus on soveltanut sellaisia 

muotoiluajattelun käyttämiä kehittämisproses-

seja ja menetelmiä, joiden tulokset tuottavat 

käyttökelpoista tietoa kaupunkikehittäjille, 

päätöksentekijöille ja laajalle rakennetun ym-

päristön asiantuntijajoukolle, ja tämän lisäksi 

oppaita paikallisille yhteisöille. Tärkeää on ollut 

tuoda esiin, millä tavoin ja miksi urbaani muo-

toilu voi muuttaa yhteisöä, ja miten se kytkeytyy 

erilaisiin käyttäjiin ja toimijoihin, myös päätök-

sentekijöihin. (Cooper ym. 2018, 317–320).

Vuorovaikutusmenettelyjen lisääntyminen liit-

tyy myös kaavoittajan rooliin ja professiokäsi-

tykseen, joita on tutkittu mm. haastattelemalla 

kaavoitustehtävissä toimivia henkilöitä. Yhdys-

kuntasuunnittelu käsitetään monialaisen tiimin 

työskentelyksi, jossa kaavasta vastaavalla suun-

nittelijalla on keskeinen rooli, mutta laaja- alainen 

asiantuntemus ja myös vuorovaikutuksen järjes-

täminen vaativat useita henkilöitä osallistumaan 

työskentelyyn. (Puustinen 2006.)

Yleiskaavoitus on usein koettu liian yleispiir-

teisenä asukkaiden näkökulmasta, mutta esi-

merkiksi Lahdessa kehitetty valtuustokausiin 

sitoutuva ja jatkuvasti päivitettävä yleiskaava on 

pyritty laatimaan asukkaita ja eri sidosryhmiä 

konkreettisemmin lähestyvällä tavalla (Lahti 

2022). Pelkästään kaavaselostuksen esittämi-

nen perinteistä formaalia selostusta ymmärret-

tävämmässä muodossa on parantanut kaavan 

ymmärrettävyyttä. Kaavaprosessiin sisältyy 
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asukkaiden systemaattista osallistamista ylei-

sötilaisuuksien ja kyselyiden avulla. Toisaalta 

kaupunkisuunnitteluun ja kaupunkiympäris-

töön liittyviä kyselyitä, työpajoja ja tilaisuuksia 

järjestetään kaavaprosessien ulkopuolella, eri-

laisista tiedontarpeista ja kehittämistavoitteista 

lähtien. (Aarrevaara 2021, 148–149.)

Sähköisten työkalujen käyttö osallistumisen 

mahdollistajana on lisääntynyt merkittävästi 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sähköi-

nen osallistuminen voidaan jakaa kahteen eri 

tyyppiin: hallinnollisiin prosesseihin osallis-

tuminen sekä kansalaislähtöinen omaehtoi-

nen osallistuminen, joka toteutuu erityisesti 

sosiaalisen median kautta. Haasteena onkin 

edelleen, miten kaupunkisuunnittelussa yhdis-

tetään näiden erilaisten osallistumisprosessien 

tuottama tieto. (Nummi 2020, 8–9.) Digitali-

saation vaikutus yhdyskuntasuunnitteluun 

näkyy myös paikkatietopohjaisten selvitysten 

ja suunnitelmien muodossa. Erityisesti suu-

remmat kaupungit ovat kehittäneet digitaali-

sia aineistoja ja näitä koskevia määräyksiä on 

myös suunnitteilla maankäyttö- ja rakennus-

lain tarkistuksen yhteydessä (Maankäyttö- ja 

rakennuslaki uudistuu 2022.). Ympäristöpsyko-

logian ja yhdyskuntasuunnittelun aloilla on jo 

vuosikymmeniä käytetty karttapohjaisia kyse-

lyitä, mutta niiden käyttömahdollisuuksia on 

laajennettu tuottamalla digitaalisia sovelluk-

sia.Tosin edelleen on hyödyllistä käyttää esi-

merkiksi paperikarttoja työpajatyöskentelyn 

osallistavissa menetelmissä.

Yhdyskuntasuunnittelun tarpeisiin on käyttä-

jälähtöisen tiedonhankinnan nimissä kehitetty 

erilaisia karttapohjaisia kyselyjärjestelmiä kuin 

esimerkiksi Maptionnaire-ohjelma. Vaikka ky-

seessä on sähköisesti toimiva kyselytyökalu, on 

tällaisten järjestelmien kyselyissä hyödynnetty 

karttapohjaista kontekstuaalisuutta vastausten 

ja käyttäjähavaintojen kohdentamiseen sekä 

kuvallisen virike- ja tarkennusaineiston käyt-

tömahdollisuuksia. Yhdyskuntasuunnittelun 

tarkoituksena on useimmiten palvella suuria 

ja monenlaisista yksilöistä koostuvia käyttäjä-

joukkoja, jolloin sähköisen kyselyn avulla on 

mahdollista tavoittaa laajempi joukko vastaa-

jia kuin kontekstuaalisen kenttätyön laadul-

listen haastattelujen avulla. Samoin sähköiset 

välineet tarjoavat tehokkaita ja tiettyyn ympä-

ristökontekstiin visualisoivia mahdollisuuksia 

tulosten analysointiin. 

Käyttäjälähtöisen tiedonkeruun 
soveltaminen Mukkulassa 
COVID19-pandemian aikana 

Yhteinen Mukkula-hankkeen asukastiedon 

hankinnan alkuvaihe osui vuoteen 2021, jol-

loin vuonna 2020 alkanut COVID19-pandemia 

edelleen esti työpajojen tai muun ihmisten 

lähikontaktissa tapahtuvan, laajan tiedon-

hankinnan. Yhteinen Mukkula-hankkeessa eri-

tyisesti kohteena olevia ikärikkaita asukkaita 

ei ollut mahdollista tavata kasvokkain, koska 

he kuuluivat taudin riskiryhmään. Tästä syystä 

hankkeessa päädyttiin hakemaan Mukkulan 

asukastietoa asukaskyselyn avulla kesä-marras-

kuussa vuonna 2021. Nuoria 16 ikävuoteen asti 

sekä päiväkotilapsia oli pystytty hankkeessa 

osallistamaan tiedonhankintaan syksyllä 2020 

ja 2021 Mukkulan koulussa ja päiväkodissa. 

Seuraava kuvaus keskittyy lähinnä kyselyn ra-

kenteeseen ja esittelee esimerkkejä sen avulla 

saaduista tuloksista. Koko kyselyn tuloksista on 

laadittu erillinen raportti, joka ei sisälly tähän 

yhteyteen. Tapausartikkeleissa kuvataan jat-

kokehittämistoimenpiteitä, joissa on käytetty 

kyselyn tuloksia taustatietoina ja lähtökohtina. 
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Mukkulan asukaskyselyn laatimista edelsi 

Mukkulan ostarin yrittäjien, keskeisellä osta-

rilla toimivien palvelujen tuottajasidosryhmien 

edustajien haastattelukierros, jonka tämän ar-

tikkelin kirjoittajat tekivät syksyllä 2020. Haas-

tattelut tehtiin yrittäjien työpaikoilla ja niiden 

avulla luotiin käsitys yrittäjien kokemuksista 

ostarilla toiminnasta, yrityksen historiasta sekä 

tulevaisuuden kehittämistoiveista. Tämä haas-

tattelukierros muodosti tutkimukselle esiym-

märrystä yrittäjien näkökulmasta ja vaikutti 

osaltaan asukaskyselyn sisältöön.

Asukaskyselyssä on sovellettu laadullista tut-

kimusta karttapohjaista kyselymenetelmää 

hyödyntäen. Kysymykset muodostuivat eri-

tyyppisistä osioista, joita olivat monivalinta-

kysymykset, avoimet vastaukset, valokuvin 

havainnollistetut vaihtoehdot, kysymykset 

koskien paikkoja, jolloin vastaukset merkittiin 

kartalle ja niihin lisättiin mahdollisesti kom-

mentteja, sekä piirroksin kuvitetut vaihtoehdot 

erityisesti aluetta koskevista uusista toimin-

noista ja järjestelyistä. Kyselylomakkeen sisältöä 

ja rakennetta kehitettiin yhteistyössä projekti-

ryhmän jäsenten kanssa vaihe vaiheelta. Arvok-

kaita kommentteja saatiin Lahden kaupungin 

vuorovaikutussuunnittelijalta Henrik Saarelta 

hänen ammatilliseen kokemukseensa perus-

tuen. Kyselystä muodostui lopulta suhteellisen 

kompakti, mutta kuitenkin sen laajuus saattoi 

olla haaste joillekin vastaajille. 

Asukaskyselyn tarkoitus oli kerätä asukastie-

toa Mukkulan aikuisilta asukkailta, erityisesti 

myös saavuttaa ikärikasta Mukkulan väes-

tönosaa ja heidän näkemyksiään Mukkulasta 

asuin-, liikkumis- ja palveluympäristönä. Ai-

neisto kerättiin sekä sähköisesti Maptionnai-

re-ohjelmiston avulla että paperilomakkeilla. 

Maptionnaire-kyselyn linkkiä jaettiin Lahden 

kaupungin sivuilla. Paperisen kyselylomakkeen 

jakelu tapahtui asukkaiden käyttämien palve-

lujen yhteydessä, kuten apteekissa, kirjastossa, 

seurakunnan tiloissa Mukkulassa, Lahden lä-

himmäispalvelun kautta sekä hankkeen tutki-

jan jakaessa niitä alueen eri kohteissa. Paperista 

kyselylomaketta lähetettiin myös sellaisten ikä-

rikkaiden asukkaiden koteihin, joiden osoite 

oli saatu 70-luvun Mukkulaan liittyvän Face-

book-sivuston kautta.

Asukaskyselyn runko tehtiin Maptionnaire-kart-

takyselypalvelun pohjalle tarkoituksena kerätä 

tietoa tai keskustella Mukkulaan paikkoina kyt-

keytyvistä aiheista. Maptionnaire -kyselypalvelu 

salli sekä karttapohjaisen tiedon käyttämisen 

että kuvamateriaalien hyödyntämisen konkre-

tisoimassa asukkaiden vastauksia ja heidän tar-

koittamiaan todellisia rakennuksia ja paikkoja. 

Vastaavat kysymykset ja kuva-aineisto siirrettiin 

myös paperilomakkeena jaettavaan muotoon 

erityisesti varmistamaan sitä, että mukkulalai-

silla olisi myös ilman tietoteknistä saavutetta-

vuutta mahdollisuus vastata kysymyksiin. 

Kyselyn aiheet on esitelty taulukossa 1. Osa ky-

symyksistä sisälsi sanallisia vaihtoehtoja, osa 

taas avoimia vastausmahdollisuuksia. Joissakin 

kysymyksissä vaihtoehtoja oli havainnollistettu 

valokuvilla. Kehittämiseen liittyvissä kysymyk-

sissä käytettiin piirroksia havainnollistamaan 

erilaisia toimintoja, kuten kahvilaa, ulkomyyn-

tikojuja tai istumapaikkoja. 

Mukkulan lähiön luonnetta selvitettiin viihtyi-

syyttä, turvallisuutta ja mielipaikkoja koskevilla 

kysymyksillä sekä niihin liittyvien paikkojen ja 

paikkojen luonteen merkitsemisellä. Maption-

naire-kysely salli esimerkiksi vastaajien mer-

kinnät paikkoista, joita pidetään Mukkulan 

alueella miellyttävimpinä. Kuviossa 2 näkyy, 
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miten merkinnät keskittyvät Vesijärven rantaan 

ja eri viheralueisiin sekä koulun lähiympäristön 

urheilupaikkoihin. Pienet punaiset pisteet ovat 

vastaajien asuinpaikkoja alueella. 

Asukkailta tiedusteltiin myös lähiön alueella 

liikkumisen tapoja, paikkoja ja kehittämiskoh-

teita sekä pyydettiin merkitsemään ne karttaan. 

Laaja osuus kysymyksistä koski myös Mukkulan 

palveluja ja kokoontumispaikkoja, niiden mer-

kitystä ja kokemuksia niistä sekä niihin liittyviä 

kehittämistarpeita. Palvelukysymykset koskivat 

erityisesti Mukkulan alueen keskellä olevaa van-

haa ostoskeskuksen aluetta ja Holman Prisman 

aluetta. Tutkimus selvitti myös palvelutarpeita 

sekä muita palveluja, kokoontumis- ja harras-

tusmahdollisuuksia koskevia asukkaiden toimia 

ja toiveita. 

Aineistoa täydentäviä puheluja on puhelinnu-

meronsa jättäneille paperisen asukaskyselyn 

vastaajille tehty 26, joista yksi oli tutkijan te-

kemä pitkä, 45 minuutin keskustelu yli 90-vuo-

tiaan, aktiivisen ja pitkään Mukkulassa asuneen 

rouvan kanssa. Muotoilun ja median ylem-

män ammattikorkeakoulutukinnon opiskelijat 

hoitivat lisäksi 25 puhelinkeskustelua osana 

Mukkulan vanhan ostoskeskuksen kehittämis-

tutkimusta, jota kuvataan tarkemmin tämän 

julkaisun erillisessä tapausartikkelissa. Opiskeli-

jat laativat näiden puhelinsoittojen perusteella 

Mukkulan asukkaista asukaskokemusta ja os-

toskeskuksen käyttöä kuvaavia palvelupolkuja. 

Puhelinkeskustelut ja palvelupolkuanalyysit 

toimivat myös samojen opiskelijoiden teke-

mien asukasprofilointien perustana. Palvelu-

polku- ja asukasprofilointianalyysit visuaalisina 

kuvioina ja kuvituksina edustavat palvelumuo-

toilulle tyypillisten menetelmien käyttöä, joilla 

konkretisoidaan ja tehdään tietoa eläväksi ja 

personifioiduksi empatiaa korostavassa käyt-

täjälähtöisessä kehittämisessä.

Koko Mukkulaa pidettiin luonnonläheisenä, 

avarana ja puistomaisena ympäristönä, jossa 

oli paljon hyvää turvallisuutta ja luonnossa 

virkistäytymisen mahdollisuuksia. Erityisesti 

vanha ostari herätti kuitenkin turvattomuu-

den merkintöjä ja sanallista kuvailua. Kuviossa 

3 on punaisista merkinnöistä nähtävissä, miten 

ostari koettiin turvattomaksi ja levottomaksi. 

Tämä kokemus liittyi erityisesti iltoihin, mutta 

satunnaisesti myös koululaisten käytökseen 

päivisin. Toimintaympäristönä ostari koettiin 

myös ankeaksi ja kolkoksi, jolloin viihtyisyy-

den puute kytkeytyi epäsiisteyteen, kulah-

taneisuuteen ja vanhanaikaisuuteen. Moni 

asukas kiinnitti negatiivista huomiota hoita-

matta ja rakentamatta jääneeseen palaneen 

ostoskeskusrakennuksen tonttiin, joka myös 

korosti sitä mielikuvaa, että ostari oli ruma 

ja autioitumassa eikä sen kehittäminen kiin-

nostanut. Myös parkkialueen hallitseva rooli 

sai negatiivisia kommentteja varsinkin, kun 

oleskelutyyppinen alue ja lepotilaksikin tar-

vittavat istumatilat puuttuivat.

Kyselyn tuottamaa tietoa analysoitiin mää-

rällisesti kuvioina ja järjestyslistoina sekä laa-

dullisesti vastaajien kirjoittamien sanallisten 

vastausten osalta. Kuviossa 4 on esimerkki 

määrällisestä analyysistä ostoskeskukselle toi-

votuista palveluista. Aineistoa hyödynnettiin 

hankkeen edetessä erilaisiin osallistaviin koh-

dekokeiluihin. Näitä olivat palvelumuotoilun 

tiedonhankintaan keskittyvien kokeilevan ke-

hittämisen interventioiden suunnittelu Muk-

kulan ostoskeskuksella ja ostoskeskukselle 

tehdyn, Mukkulan toimijoita asukkaiden lisäksi 

monipuolisesti osallistaneen konttikokeilun 

määrittely ja suunnittelu. Myös kansainväli-

nen yhdyskuntasuunnittelun opiskelijaprojekti 

käytti taustatietona kyselyn tuloksia. Konttiko-

keilusta kerrotaan tarkemmin julkaisun viimei-

sessä luvussa. 

29



Taulukko 1. Karttapohjaisen kyselyn 
rakenne taulukon muodossa 
esiteltynä (Taulukko: Eeva Aarrevaara)

1. Mukkulan 
asukaskysely 2021

2. Vastaajan 
taustatiedot

3. Asuinympäristö: 
Millaisessa 

rakennuksessa asut 
Mukkulassa

4. Millainen 
asuinympäristö 

Mukkula on
5. Mukkulan erilaiset 

paikat

6. Millaisista 
puistoalueista ja 
metsiköistä pidät 

Mukkulassa? 

Valitse sinua 
miellyttävät alueet

7. Erilaisten puistojen 
ja metsiköiden käyttö 

Mukkulassa. 

Miksi pidät 
valitsemistasi 
puistoista tai 
metsiköistä?

• Yleisesittely 

• Tutkijoiden yhteystiedot 

• Rahoittajan ja projektin 
partnereiden logot

• Sukupuoli 

• ikä

Kuusi valokuvaa ja 
vaihtoehtoa: 

• omakotitalo, ennen 
1960-luvua rakennettu 

• omakotitalo, 1960-luvun 
jälkeen rakennettu 

• rivitalo 

• matala kerrostalo 

• korkea postitalo 

• korkea lamellitalo 

• Kuinka kauan olet asunut 
Mukkulassa? (vuotta) 

• Miten viihtyisänä 
asuinympäristönä 

pidät Mukkulaa 

• Miten turvallisena 
asuinympäristönä 

pidät Mukkulaa 

• Miten kuvaisit Mukkulaa 
parilla sanalla

Voit halutessasi merkitä 
kotisi korttelin tai kadun 

tarkkuudella 

• Merkitse viihtyisiä 
paikkoja Mukkulassa 

Viihtyisä paikka 

• Merkitse turvallisia 
paikkoja Mukkulassa 

• Merkitse turvattomia 
paikkoja Mukkulassa 

Kuusi valokuvaa ja 
vaihtoehtoa: 

• kartanopuisto

• frisbeegolfalue 

• rantapuisto 

• metsä, jossa on 
ulkoilureittejä 

• luonnontilainen metsä

• Merrasojanpuisto 

• Miten usein liikut 
puistoissa ja metsiköissä 

Mukkulassa 

• Onko Mukkulassa 
puistoalueita, joissa 

et pysty käymään tai 
liikkumaan esteettömästi 

• Miten kehittäisit puisto- 
ja metsäalueita ja niiden 
käyttömahdollisuuksia 

Mukkulassa 

Vaihtoehdot
Kuvitetut vaihtoehdot 

(valokuvat)
Vaihtoehdot  

+ avoin vastaus
Kartta: paikat ja kommentit

Kuvitetut vaihtoehdot 
(valokuvat)

Vaihtoehdot  
+ avoin vastaus 
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8. Liikkuminen 
Mukkulan alueella

9. Mitä reittejä käytät 
Mukkulassa

10. Palvelut ja 
kokoontumispaikat 

Mukkulassa
11. Ostarin alueen 

kehittäminen
12. Muut Mukkulan 

alueen palvelut 

13. Holman 
kauppakeskuksen 

kehittäminen 

14. Kysymyksiä 
Mukkulan 

palvelutarpeista

Millä tavalla liikut 
tavallisesti: 

• Valitse tärkeimmät 
kehittämiskohteet 

liittyen liikenteeseen ja 
liikkumiseen Mukkulassa 

• Miksi näitä liikkumisen 
tapoja pitäisi kehittää 

Mukkulassa

Päivittäisen liikkumisen 
reitit Mukkulassa:

• Puisto- tai metsäreitit, 
joita käytät useimmiten 

Mukkulassa 

• Merkitse kartalle 
toimivimmat liikkumiseen 

liittyvät paikat 

• Merkitse kartalle 
huonosti toimivat tai 

vaaralliset liikkumiseen 
liittyvät paikat 

Mitä kaupallisia palveluja 
käytät Mukkulan vanhan 

ostarin alueella: 

• Käytätkö jotain 
näistä palveluista 

kotiinkuljetuksena 

• Miksi käytät näitä 
palveluja Mukkulassa 

• Jos et käytä Mukkulan 
ostarin ostoskeskuksen 

palveluja tai käytät 
niitä vain vähän, niin 

mistä se johtuu 

• Millainen vanhan ostarin 
alue on mielestäsi

Mitä vanhan ostos-
keskuksen alueelle 

tarvittaisiin – valitse 
mieleisiäsi vaihtoehtoja: 

• lemmikkieläinkauppa 

• kahvila

• kauneushoitola 

• kahvilan terassi

• ravintolan terassi

• kirpputori 

• yleinen wc 

• pöytäryhmiä ulkotiloissa, 
istumapaikkoja 

ulkotiloissa 

• ulkomyyntikoju, ruoka, 
kirppis, vihannes ja 

kukka, esiintymislava 

• istutuslaatikot

• Mitä muita kaupallisia 
palveluja käytät 

Mukkulan alueella 

• Millainen Holman 
kauppakeskusalue 

on mielestäsi

Mitä Holman kauppa-
keskuksen alueelle 

tarvittaisiin – valitse 
mieleisiäsi vaihtoehtoja: 

• lemmikkieläinkauppa 

• kahvila

• kauneushoitola 

• kahvilan terassi

• ravintolan terassi

• kirpputori 

• yleinen wc 

• pöytäryhmiä 
ulkotiloissa, istuma-
paikkoja ulko tiloissa 

• ulkomyyntikoju, ruoka, 
kirppis, vihannes ja 

kukka, esiintymislava

• istutuslaatikot

• Mitä palveluja haluaisit 
lisätä Mukkulaan 

• Mitä muita palveluja tai 
kokoontumispaikkoja 

käytät Mukkulassa – linkki 
erilliseen kirjastokyselyyn 

Vaihtoehdot  
+ avoin vastaus

Kartta: paikat ja kommentit
Vaihtoehdot  

+ avoin vastaus
Kuvitetut vaihtoehdot 

(piirrokset)
Vaihtoehdot  

+ avoin vastaus
Kuvitetut vaihtoehdot 

(piirrokset)
Vaihtoehdot  

+ avoin vastaus 
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Kuvio 2. Lämpökartta 
vastaajien miellyttävänä 
pitämistä paikoista (Kuvio: 
Mukkulan asukaskysely)

Kuvio 3. Punaisella merkityt 
turvattomat paikat ja vihreällä 
merkityt viihtyisät paikat 
ostarin alueella (Kuvio: 
Mukkulan asukaskysely)

Vanhalla ostoskeskuksella toteutettujen kaupun-

kikokeilujen tarkoitus oli syventää hankittua asu-

kastietoa ostoskeskuksen alueen kehittämisestä 

yhteistyössä niiden asukkaiden ja Mukkulan toi-

mijoiden kanssa, joita kokeiluissa osallistettiin.

Kokemuksia erilaisista 
tiedonkeruumenetelmistä 

Ihmisten tavoittaminen vaatii aina vaivannäköä. 

Tärkeä tutkimus- ja kehittämistyön kysymys 

käyttäjälähtöisessä ja osallistavassa toiminnassa 

on, miten saadaan riittävä määrä ja monipuo-

linen näyte käyttäjiä osallistumaan tiedonke-

ruuseen ja yhteissuunnittelun toimenpiteisiin 

niin, että se vastaa hyvällä tavalla sitä todellista 

käyttäjäkuntaa, josta on kyse. 

Sähköinen Maptionnaire-kysely tavoitti vain 

puolet siitä määrästä, johon paperikysely ylsi. 

Sähköisen kyselyn linkin viestinnän ja sen 

löytämisen helppouden voi katsoa vaikutta-

van asukkaiden digiosaamisen lisäksi siihen, 

miten paljon vastauksia tätä kautta saatiin. Pa-

perikyselyyn vastaamisen suurempi määrä oli 

kuitenkin sidoksissa digiosaamisen puutteen 

lisäksi siihen, miten aktiivisesti ja asukkaiden 

normaaleissa kulkupaikoissa sitä asukkaille 

jaettiin. Lomakkeen jakaminen paljon vierail-

lussa apteekissa ja Yhteinen Mukkula-hank-

keen tutkijan asukkaiden pariin jalkautumisen 

avulla tuottivat varmasti sellaisia vastaajia, 

jotka eivät välttämättä olisi innostuneet vas-

taamaan, jos ei olisi heille aktiivisesti tarjottu . 

Aktiivisen jakamisen lisäksi paperisen kyselyn 

tutkimuksen resursseja vievä osuus oli pape-

risten vastauslomakkeiden sisältämän tiedon 

vieminen Maptionnaire- järjestelmään, jolloin 

kaikki vastaukset olivat analysoitavissa ohjel-

man analysointityökalujen kautta. 

Koska sähköisen Maptionnaire-kyselyn ja pape-

risen lomakekyselyn kysymyssisällöt vastasivat 

toisiaan, on kiinnostava tarkastella niitä eroja, 

joita vastaamisessa oli havaittavissa. Mapti-

onnaire-kysely sähköisenä vaati vastaamaan 

jokaiseen kysymykseen ennen seuraavaan 
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siirtymistä. Tähän liittyi se ilmiö, että kyse-

lyn vastaamisen aloittaneita oli paljon enem-

män kuin sen loppuun tehneitä. Paperisella 

lomakkeella taas vastaaja saattoi jättää osan 

kysymyksistä vastaamatta, jos ne eivät häntä 

kiinnostaneet tai hänellä ei ollut niihin mitään 

sanottavaa. Tämä oli nähtävissä useissa pape-

rilomakevastauksissa. Tärkein huomio oli kui-

tenkin siinä, miten vastaajat olivat kirjoittaneet 

paljon enemmän sanallista, laadullista vastaus-

aineistoa paperisiin lomakkeisiin, kuin mitä ly-

hyet tai tyhjät sähköisen kyselyn vastauskentät 

tuottivat. Paperinen lomake salli vastaajan kes-

kittää vastaamisen voimavaransa siihen, mikä 

oli hänen mielestään mielenkiintoista ja tär-

keää, jolloin vastausten ja osallistumisen sisäl-

löllinen taso oli syvällisempi kuin pakotetussa 

jokaiseen kysymykseen vastaamisessa. 

Karttapohjaisen lomakekyselyn erilaiset to-

teutustavat muodostivat toisiaan täydentävän 

tutkimusaineiston. Vanhemmissa ikäryhmissä 

vastattiin enimmäkseen paperiseen lomakeky-

selyyn (kuten kuvio 5 esittää), jonka vastaukset 

edustivat laadullisesti parempaa sisältöä verrat-

tuna sähköiseen kyselyyn. Näiden havaintojen 

pohjalta voidaan kyseenalaistaa nykyisin yleisiä 

sähköisiä kyselyjä ja niiden luotettavuutta käyt-

täjätiedon esittämisessä sekä pohtia, millaisia 

keinoja eri vastaajaryhmien tavoittamisessa 

olisi perusteltua käyttää. 

Asukkaiden lähestyminen kyselyn avulla tavoitti 

suuremman joukon kuin esimerkiksi työpajojen 

järjestäminen olisi samalla työmäärällä pysty-

nyt tavoittamaan. Lomakkeisiin todennäköisesti 

vastasi myös monipuolisempi joukko asukkaita, 

kuin mitä aktiivista osallistumista vaativat työ-

pajat tai tapahtumat olisivat saavuttaneet. Tie-

tenkään kyselyt eivät vastaa vuorovaikutteisia 

tilanteita, joissa asioita voidaan tarkentaa ja lä-

hestyä ilman valmiita kysymyksenasetteluja. 

Tärkeää onkin tässä hankkeessa tehdyn kysely-

tutkimuksen osalta se, että se ei jäänyt ainoaksi 

tutkimusinterventioksi vaan tavoitti alkuvai-

heessa laajan vastaajajoukon ja salli jatkoksi 

täydentävät puhelinsoitot sekä tärkeäksi ha-

vaittuun ostoskeskuksen kehittämiseen osuvat 

kehittävät kokeilut. 

Kyselylomakkeessa käytetyt, osallistamista tu-

kevat stimuluskuvat ja kontekstuaalista tiedon-

hankintaa tukevat karttamerkinnät muunsivat 

kyselyn kiinnostavaksi täyttää. Stimuluskuvien 

tarkoitus oli varmentaa vastauksia ja herättää 

myös niihin liittyviä assosiaatioita ja siinä mie-

lessä virittää vastaajia tuomaan esiin ympäris-

töönsä liittyviä tunnereaktioita ja piilossakin 

olevia tarpeita. Runsaankin sanallisen vastaa-

misen voi katsoa liittyneen siihen, että loma-

ketta oli kiinnostavaa täyttää, jolloin asukkaat 

virittäytyivät vastaamaan. Karttapohjaiset vas-

taukset tarkensivat tärkeällä tavalla sitä, mistä 

Kuvio 4. Asukkaiden Mukkulan 
ostarille toivomista palveluista 
suosituimpia olivat kahvila, 
istumapaikat ulkoalueille sekä 
istutuslaatikot (Kuvio: Mukkulan 
asukaskysely)
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kohteesta vastaajat kulloinkin kertoivat tai 

mihin he kiinnittivät huomiota.

Monipuolinen ja myös laaja laadullinen ai-

neisto salli monitasoisen analyysin tekemisen 

hankitusta aineistosta. Tässä tutkimuksessa 

monitasoisuutta demonstroitiin analysoimalla 

aineistoja jo hankesuunnitteluvaiheessa mu-

kana olleiden, Whiten ja Habibin (2018) luomien 

SHIFT-tekijöiden avulla. SHIFT-tekijät perustu-

vat ympäristövastuullisen kuluttajakäyttäyty-

misen muutokseen liittyvien markkinoinnin, 

psykologian ja taloustieteellisen tutkimuksen 

artikkelien meta-analyyseihin. SHIFT esittelee 

tämän meta-analyysin pohjalta viisi erilaista te-

kijäkimppua, jotka ovat merkityksellisiä, kun 

ihmisiä rohkaistaan kestävän kuluttamisen vaa-

timiin kuluttamisen muutoksiin. Työkalu ker-

too samalla myös monitasoisesti niistä arkiseen 

elämään liittyvistä yleisistä ja asuinympäristön 

tekijöistä, joiden kautta merkityksellinen ja 

itselle sopiva elämä määrittyy. Tässä mielessä 

tämä työkalu sopii myös asukaskokemuksesta 

kerätyn aineiston monikerroksellisuutta koros-

tavaan analysointiin.

SHIFT-työkaluun liittyvät tekijät sisältävät sosiaa-

liseen vaikuttamiseen (Social influence), tapojen 

muodostumiseen (Habit formation), yksilölliseen 

minään (Individual self), tunteisiin ja ajatteluun 

(Feelings and cognition) sekä konkreettisuuteen 

(Tangibility) liittyviä asioita. Näissä kaikissa teki-

jöissä on paljon eri alatekijöitä, sisältövariaatioita 

ja lähiön kehittämiseen liittyviä mahdollisuuksia. 

Seuraavassa kuvataan yleisesti Mukkulan aluee-

seen liittyviä kokemuksia ja niihin liittyviä kehittä-

mismahdollisuuksia ja haasteita, joihin voitaisiin 

puuttua asukaskyselyn tulosten pohjalta:

SOSIAALINEN VAIKUTUS 
(Social influence)

Yhteisöllisyyden ylläpito: Sosiaalisen ryhmäy-

tymisen positiivinen ilmenemä oli se, kuinka 

erityisesti Mukkulan vanhemmat asukkaat 

kuvaavat, miten Mukkulassa moni tuntee toi-

sensa ja Mukkulassa koetaan yhteisöllisyyttä. 

Mukkulalaisuutta kuvataan myös tietynlaisena 

ryhmän jäsenyytenä. ”Mukkula on ihana kylä!” 

Tapaamis- ja seurustelupaikkojen tarpeeseen 

vastaaminen: Sosiaalisuuden esteenä koettiin 

tapaamispaikkojen vähäisyys, vaikka monet 

tapaavat ihmisiä myös puisto- ja rantareiteillä. 

Sisätiloja tapaamiseen koettiin olevan vain 

vähän. Ostarilla ollut tulipalo oli vienyt siellä 

olleen ikäihmisten keskeisen kohtaamispaikan 

eikä vastaavaa ollut tullut tilalle alueen keskellä 

sijaitsevalle ostarille. Asukkaat esittävät ostarille 

erityisesti toiveita istumapaikoista ulkotiloihin 

ja kahvilamaista tapaamispaikkaa. 

Kuvio 5. Kaavio esittää 
paperiseen asukaskyselyyn 
vastanneiden määrän 
suhteessa kaikkiin kyselyyn 
vastanneihin (Kuvio: Mukkulan 
asukaskysely)

Vastanneet ikäluokittain
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Vastanneet ikäluokittain / kaikki

Vastanneet ikäluokittain / 
lomakekysely

34



Hyväksytyn käyttäytymisen normien käsittely ja 

niistä sopiminen: Sosiaalisten normien osalta 

häiriökäyttäytyminen ei kuulu yleisesti hyväk-

syttyyn toimintatapaan. Tähän liittyviä, ikäväksi 

koettuja käyttäytymisen muotoja kuvattiin 

erityisesti Mukkulan keskiössä sijaitsevalta 

vanhalta ostarilta. Myös narkkarien koirat tur-

hauttivat. Erityisesti ostarin havaintoihin liittyy 

myös epätoivottava, huumemyyntiin liittyvä 

sosiaalinen toiminta. Sosiaalisen häiriökäyttäy-

tymisen vähentämiseksi esitettiin jopa ajatus, 

että poliisipartiointia pitäisi lisätä.

Stereotyyppisen, ihmisryhmien leimaamisen käsit-

tely ja toisten ymmärtämisen kasvattaminen: Nämä 

havainnot johtivat myös sosiaalisen haluttavuu-

den ja tässä tapauksessa myös sosiaalisesti ei-ha-

luttujen ryhmien kuvaamiseen, kuten ostarilla 

liikkuvat ja tapaavat deekut, huumehörhöt, känni-

kalat, juoppokööri, joutoporukka, rymyporukka, 

irtoporukka, holtittomat teinit ja jopa mamut. 

TAPOJEN MUODOSTUMINEN  
(Habit formation)

Kävelyn edelleen mahdollistaminen: Arkisista 

tavoista on huomattavaa, että Mukkulassa on 

mahdollista ja siten haluttavaa kulkea kävel-

len ja pyörällä. Kävely on ehdottomasti suo-

situin tapa liikkua Mukkulan alueella. Reittien 

talvikunnossapidosta löytyi kuitenkin jonkin 

verran huomauttamista. 

Monipuolisista liikuntamahdollisuuksista edel-

leen huolehtiminen: Luonnonläheisyys ja puis-

tomaisuus teki luontoliikunnasta, erityisesti 

puistoissa ja metsiköissä kävelemisestä osan 

normaalia arkea, jota moni sanoi harrastavansa. 

Alue tarjosi myös monipuolisesti muita liikun-

tamahdollisuuksia, joita oli helppo nivoa osaksi 

arkisia toimintoja. 

Ostarin viihtyisyyden kehittäminen ja palvelu-

tarjonnan elvyttäminen: Vanhan ostarin käyttö 

oli tärkeää, koska se oli niin keskellä aluetta. 

Kuitenkin osa asukkaista osti isommat ostok-

set automarketista alueen laidalta tai jopa 

kauempaa ja käytti vanhaa ostaria vain puut-

teiden täydennyspaikkana. Vanha ostari sijaitsi 

niin keskeisellä paikalla, että sinne oli helppo 

mennä myös pikaisia puutteita täydentämään. 

Osa vastaajista kuitenkin erityisesti huomautti, 

että ostarille ei haluta jäädä oleskelemaan tai 

erään vastauksen ilmaisun mukaan pyörimään, 

kun se on niin ankea. Ostarin koettu ankeus ja 

osittain kauppa- ja palvelutarjonnan puute siis 

vaikuttaa tapoihin käyttää sitä. 

Infran kehittäminen hyvää käytöstä tukevaksi 

(Roskikset, kulkureitit ja wc:t): Ihmisten tavoista 

huomioitiin välinpitämättömyydestä johtu-

vaa roskaamista ja huonoa käytöstä. Tupa-

kointi tapana ärsytti osaa ostarin käyttäjistä, 

koska kulkureitit kävelijöille olivat niin kapeat, 

että toisten tuottamaa savua piti hengittää. 

Narkkareiden toiminnasta huomioitiin tapa 

kuseskella ostarin nurkkiin. 

Ostarin ja muun ympäristön wc infran kehittämi-

nen: WC:n puute aiheutti sen, että ikäihmisten 

piti suunnitella ostariretkensä niin, että he sel-

visivät ilman vessassa käyntiä. Tämä tapahtui 

esimerkiksi käymällä varotoimena monta ker-

taa vessassa ennen retkeä ostarille. 

YKSILÖLLINEN MINÄ (Individual self)

Asukkaiden välittämisestä kertovien, pienienkin 

toimien tekeminen: Mukkulalaisista löytyi käyttä-

jäprofiili, jolle perustarpeiden täyttäminen ja ta-

vallinen arki oli riittävää. He jopa epäilivät, onko 

kukaan kiinnostunut alueen kehittämisestä. 

Innokkaiden asukkaiden mukaanotto kehittä-

miseen ja toteutuksiin: Toinen käyttäjäprofiili 
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oli Mukkulasta ylpeä, sen palveluja monipuoli-

sesti käyttävä asukas, joka oli innostunut Muk-

kulan kehittämisestä.

Alueen yhteisöllisyyttä ja alueellista ylpeyttä tu-

kevan identiteetin korostaminen: Mukkulalaisuu-

desta nousi myös identiteettiin liittyvä sanonta: 

”Mies voi lähteä Mukkulasta, muttei Mukkula 

miehestä”. Tätä voi tulkita sekä positiivisesti 

että myös negatiivisesti ihmisen lähiöidenti-

teettiä kuvaavana sanontana.

Nuorille ja lapsiperheille suunnattujen tapah-

tumien ja palvelujen aktivointi: Lapsiperheet 

kokivat, että alueelta puuttui lapsille suun-

nattuja tapahtumia ja moderniin elämänme-

noon kuuluviksi koettuja palveluita, kuten 

kahvilakulttuuria.

TUNTEET JA RATIONAALINEN 
AJATTELU (Feelings and cognition)

Ostarin viihtyisyyden kehittäminen ja palaneen 

tontin kehittäminen vaikka väliaikaisina ratkai-

suina: Mukkula lähiönä tuottaa osin ylpeyttä, 

mutta kulahtanut ja nuhruinen ostari taas 

ankeuden ja pysähtyneisyyden ja jopa taan-

tuneisuuden tunnetta. Palaneen ostarinosan 

villiintynyt tontti muistuttaa palosta ja siihen 

liittyvistä ikävistä asioista. 

Ymmärryksen lisääminen eri ihmisryhmien vä-

lillä ja infran kehittäminen häiriökäyttäytymistä 

hillitseväksi: Häiriköt, huumehörhöt ja näiden 

aiheuttama levottomuus erityisesti ostarilla 

pelottavat ja luovat turvattomuuden tunnetta 

sekä turhauttavat muita kävijöitä. Ikäihmiset 

pelkäsivät helpommin itsensä puolesta kuin 

nuoremmat aikuiset, jotka pelkäsivät enem-

män lasten ja nuorten puolesta. 

Rauhallisuuden ja turvallisuuden tukeminen ym-

päristöön liittyvän infran kehittämisessä: Lähiön 

rauhallisuus on vahvasti esiin tuleva perus-

tunne. Tähän liittyy myös luonnonläheisyys ja 

puistomaisuus sekä se että esimerkiksi ostarilla 

ei ole yleensä liiallista väenpaljoutta. 

Paikallisten palvelujen lisääntymisen edistäminen 

ja niiden käytön mahdollistaminen ja varmistami-

nen eri keinoin (esim. esteettömyys, wc): Analyytti-

sen ajattelun näkökulmasta hyvin moni ajatteli, 

että ostarin palveluja kannattaa käyttää, että 

palvelut säilyvät. Tässä viitattiin myös Lahdessa 

käytössä olevaan sloganiin: ”Support you local”. 

KONKREETTISET PIIRTEET (Tangibility)

Mukkulassa luonto on lähellä ja ympäröi asujia. 

Ympäristö on puistomainen ja väljästi rakennettu. 

Mukkulassa on helppo pääsy myös rantamaise-

miin. Erilaisia ulkoilu- ja urheilupaikkoja on hyvin. 

Palvelujen hyvän tason ja uusien palvelujen syn-

tymisen tukeminen: Peruspalveluja on olemassa 

(päivittäistavarakauppa, apteekki, R-kioskin 

monipuoliset palvelut, kuten posti, pizzeria, 

kampaamo, kukkakauppa, autopesula ja -kor-

jaamo) ja ne ovat vanhalla ostarilla helposti 

kävellen saavutettavissa. Kuitenkin myös vali-

tusta palvelujen vaillinaisuudesta tai huonosta 

laadusta esiintyy. 

Ostarin toiminnallisuuden ja viihtyisyyden 

kehittäminen: Ostari kaipaa konkreettista 

uudistamista kaipaava, se on kulahtanut ja 

aikansa elänyt eikä palaneen paikan kohdalle 

ole rakennettu mitään. Siellä ei ole julkisesti 

käytössä olevia istuimia, eikä julkista vessaa. 

Kävelyreitit ovat kapeat, hankaloittavat kul-

kemista ja iso tila on varattu autoille, joita ei 

ole parkissa yleensä koskaan niin paljon, että 

parkkipaikat täyttyisivät. 
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Johtopäätökset

Olemme edellä kuvanneet käyttäjälähtöisen tie-

don kokoamista ja analysointia Mukkulassa poh-

jautuen alueella tehtyyn asukaskyselyyn, jossa 

hyödynnettiin Maptionnaire -ohjelmaa. Ostarin 

yrittäjien haastattelu antoi taustatietoa alueesta 

ja vaikutti osaltaan asukaskyselyn sisältöön. Asu-

kaskyselyllä oli tiedon tuottamisessa keskeinen 

asema, ja sitä täydensivät kyselyn jatkona tehdyt 

erilliset haastattelut. Ratkaisu toteuttaa kysely 

sekä digitaalisena että paperisena lomakekyse-

lynä osoittautui onnistuneeksi erityisesti ikään-

tyneiden vastaajien aktiivisuuden näkökulmasta. 

Digitaalista kyselyä olisi mahdollisesti pitänyt 

markkinoida aktiivisemmin eri kanavilla. Digi-

taaliseen kyselyyn vastaaminen näytti monilta 

vastaajilta jääneen puolitiehen mahdollisesti 

kyselyn pituuden takia, eikä digitaalisen kyse-

lyn toteutus myöskään antanut mahdollisuutta 

poimia vain haluamiaan kysymyksiä vastatta-

viksi. Paperilomakkeiden tietojen syöttäminen 

Maptionnaireen vaati myös erillisen resurssin, 

mikä on hyvä muistaa tämäntyyppistä työtä to-

teutettaessa. Työssä oli käytettävissä 2021 päi-

vitetty versio Maptionnairesta, mikä mahdollisti 

aiempaa monipuolisempien kysymysten laati-

misen ja yhdistelyn. Tästä oli selkeää hyötyä tut-

kimuksen kannalta. 

Vastaajien määrä suhteutettuna koko alueen 

asukasmäärään ei ollut kovin suuri, mutta kui-

tenkin vastauksissa oli havaittavissa saturaatiota 

samojen havaintojen ja toiveiden ilmenemi-

sen kautta. Nämä havainnot vahvistuivat enti-

sestään hankkeen loppuvaiheessa toteutetun 

kontti kokeilun kautta Mukkulan ostarilla, missä 

yhteydessä alueen asukkaita vieraili konteilla 

kahden viikon aikana ja keskusteli paikalla ol-

leiden hankkeen toimijoiden kanssa. Konteilla 

toimineet hankkeen harjoittelijat raportoivat 

kokeilun aikaista toimintaa erikseen. 

Asukaskyselyllä oli mahdollista koota lähtökohta-

tietoa asukkaiden tavoista toimia lähiön muo-

dostamassa infrastruktuurissa ja ympäristöissä. 

Kysely tuotti lähtökohdaksi sopivaa kehittämis-

tietoa myös siitä, millä tavoin asukkaat kokivat 

lähiöympäristön ja missä siinä oli haastekohtia. 

Kuitenkaan kyselylähestymistapa ei kata osallis-

tavan kehittämistoiminnan mahdollisuuksia ja 

vaateita. Siksi oli tärkeää, että Yhteinen Mukkula 

-kehittämistutkimuksessa kyselyn nostamiin 

kehittämiskohteisiin ja mahdollisuuksiin suun-

niteltiin eri kehittämisvaiheissa yhä konkreetti-

semmiksi muuttuvia ja toimijoita yhä enemmän 

osallistavia kokeiluja. 

Kuva: Heli Myllyniemi, 
Jenan Bayati ja Piia 
Hautamäki
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Teknologia ja 
osallisuus: suuntia 

kaupunkiteknologiaa 
suunnitteleville 

aloitteleville 
teknologisteille

Antti Knutas, 
LUT-yliopisto

Avainsanat:  
civic tech, co-design, 
participatory design, 
empowerment, 
community technologies Tiivistelmä

Tässä artikkelissa kuvataan yhteisöjen, teknolo-

gian ja osallisuuden suhdetta kirjallisuuskatsa-

uksen avulla. Kirjallisuuskatsauksessa käydään 

ensin lyhyesti erilaisia teknologiasuunnittelun 

haaroja ja mitä hyötyä osallisuudesta on sekä 

yhteisöille, kansalaisorganisaatioille, kunnille 

että teknologia-ammattilaisille. Menetelmänä 

on epämuodollinen kirjallisuuskatsaus. Tu-

loksissa kuvataan menetelmiä, suosituksia ja 

teknologiasuunnittelun prosesseja, jotka infor-

moivat Mukkula-hankkeen lähtökohtia.

Johdanto

Kaupunkien kehittyessä yhä enemmän 

teknologiapohjaisiksi, kaupunkien suun-

nitteluun osallistuu yhä enemmän arkki-

tehtuuri- ja infrastruktuurisuunnittelijoiden 

lisäksi teknologiataustaisia henkilöitä, kuten 

ohjelmistoinsinöörejä. Ohjelmistojen suun-

nitteluperiaatteet poikkeavat jonkin verran 

muista kaupunkiteknologioista ja niillä ei ole 

samanlainen yhteissuunnitteluperinne (tai laki-

sääteinen velvoite) kuten esimerkiksi kaupun-

ginarkkitehdillä ja uudella kaavalla. Tästä syystä 

kaupunki- ja yhteisöteknologioille on julkaistu 

uusia suunnittelumalleja ja -viitekehyksiä, jotka 

mahdollistavat osallistavan suunnittelun myös 

ohjelmistoteknologioille.

Tämä artikkeli on suunnattu erityisesti ohjelmis-

toalan asiantuntijoille, ohjelmistotiimien johta-

jille ja aloitteleville teknologisteille, jotka ovat 

valitsemassa suunnittelu- ja prosessilähtökoh-

tia kaupunkiteknologioille. Ensin esitellään sarja 

kaupunkiteknologioiden suunnitteluprosesseihin 

soveltuvia prosessimalleja, käydään läpi yksi esi-

merkki Mukkula-hankkeesta ja lopuksi annetaan 

sarja suosituksia aloitteleville teknologisteille.
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Olemassa olevia kaupunki-
teknologiaan soveltuvia 
viitekehyksiä

Tässä luvussa käydään läpi kaupunkiohjelmis-

toteknologian suunnitteluun soveltuvia viite-

kehyksiä ja prosessimalleja.

Osallistavalla suunnittelulla on pitkä historia eri-

tyisesti Pohjoismaissa, joissa kehitettiin aluksi 

työpaikkojen teknologian kehityksen demokra-

tisointiin ”Scandinavian participatory design” 

(Simonsen & Robertson 2012). Osallistavalla 

suunnittelulla on kaksi keskeistä kantaa, ensim-

mäinen moraalinen ja toinen pragmaattinen 

(Carroll & Farooq 2007), tulevilla teknologian 

käyttäjillä tulee olla osallisuus ja päätösvalta 

tuleviin työkaluihin tai teknologioihin, ja 2) 

käyttäjillä on toimijoina ensisijaista tietoa tehtä-

västä ja he osaavat organisoida työnsä parhai-

ten. Skandinaavisilta työpaikoilta suuntaus on 

levinnyt yhteisöteknologioihin (Carroll &Rosson 

2007), kaupunkiteknologiaan (Saad-Sulonen & 

Horelli 2010) ja näiden risteykseen (Fredericks 

ym. 2016). Nämä käsitykset haastavat siis suun-

nittelijan keskeisenä asiantuntijana.

Frederiks ym. (2019) ehdottavat että väliaikaiset 

urbaanit kokeilut eli urbaani akupunktuuri on 

tapa tuoda yhteissuunnittelun tulokset käytän-

töön ja arvioida suunnittelutuloksia yhdessä 

kaupungin asukkaiden kanssa. Heidän mu-

kaansa sarja kevyitä, pop-up -tyylisiä kokeiluja 

mahdollistaa iteratiivisen kehittämisen ja tar-

joaa fyysisen tilan avulla konkreettisen tavan 

saada sellaiset henkilöt osallisiksi, jotka eivät 

ole vielä aikaisemmin olleet mukana suunnit-

telussa. He esittävät myös, että suunnittelijoilla 

on rooli eri sidosryhmien yhdistäjinä (Fredericks 

ym. 2016): suunnittelijat voivat tuoda kaupun-

kien asukkaat ja virastojen edustajat yhteisen 

pöydän ääreen.

Osallistavaan suunnitteluun verrattuna Bristo-

lissa kehitetty City in common -viitekehys (Ba-

lestrini ym. 2017) huomioi toimijuuden myös 

suunnitteluprosessin alkupäässä. Myös Bristol 

Approachina tunnettu prosessimalli esittää, 

että ennen suunnitteluprosessin alkua sidos-

ryhmien kanssa pitäisi kartoittaa sidosryhmien 

tarpeet ja tarvittaessa voimaannuttaa sidosryh-

mät osallistumaan suunnitteluprosessiin.

Teknologiasuunnittelun ja osallisuuden lisäksi 

teknologisteille on visioitu uusia tehtäviä. He 

voivat antaa äänen niille sidosryhmille, jotka 

eivät vielä ole, tai eivät voi olla, osallisina suun-

nitteluprosessissa. Näitä voivat olla luonto tai 

tulevat sukupolvet. Wolff ym. (2021) esittää, että 

mielikuvitusta hyödyntävät pelilliset tai taide-

pohjaiset menetelmät voivat rakentaa empa-

tiaa äänettömiä sidosryhmiä kohtaan.

Sovellettu esimerkki 
Mukkula-hankkeesta

Mukkula-hankkeeseen sovellettiin kuvassa 1 

esitettyä prosessimallia, joka kehitettiin osal-

listavan suunnittelun periaatteiden (Bratteteig 

ym. 2012), yhteisöteknologioiden (Balestrini ym. 

2017), urbaanin akupunktuurin (Fredericks ym. 

2019) ja informaatiojärjestelmäteknologioista 

lähtöisin olevan suunnittelutiede-linjauksen 

(Haj-Bolouri ym. 2016) pohjalta.

Alkuvaiheessa (1–2) hankkeen prosessissa 

tunnistetaan sidosryhmät ja valitaan kehitys-

kohteet sekä toimintamenetelmät yhdessä. 

Kohteiden valinnan jälkeen suoritetaan sarja 

kokeiluja (3), kuten esimerkiksi muualla tässä 

julkaisussa esitetyt kokeilut, mm. ikäihmisten, 

lasten ja nuorten sekä erityisryhmien kanssa 

tehdyt kokeilut. Kokeilut jo itsessään tuottavat 

viihtyvyyttä kaupunkiympäristöön, mm. lähiöi-

hin, mutta toisena oleellisena lopputuloksena 
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on tutkijoiden tekemä tiedon yleistäminen ja 

julkaisu (4–5), joiden avulla toimivia käytänteitä 

voi soveltaa muissa konteksteissa. Esimerkkitu-

loksena tämä kirja.

Suosituksia käytäntöön

Päätän artikkelin sarjalla suosituksia, jotka 

aloittelevan teknologistin tulisi huomioida 

suunnitteluprosesseissa. Kaupunkiyhteisötek-

nologiaa (”civic tech”) tutkinut kansainvälinen 

tutkijaryhmä (Knutas ym. 2022) esitti seuraavat 

suositukset kaupunkiteknologian parissa aloit-

televille ohjelmistoalan asiantuntijoille.

 » Huomioi ja mahdollista kaikkien sidosryh-

mien toiminta. Kaupungin erilaiset toimijat 

voivat saada paljon aikaan.  Jos näitä ei 

huomioida, niin järjestäytyneempien tai 

paremmin rahoitettujen toimijoiden on 

helpompi marginalisoida kansalaisaktiivi-

suuteen pohjaavat toimijat.

 » Varmista avoin ja tasa-arvoinen osallistumi-

nen uusiin ohjelmisto- tai teknologiahank-

keisiin. Teknologiaprojektien täytyy siirtyä 

eteenpäin tavallisesta asiakas-käyttäjä 

-paradigmasta, kun kehitetään palveluita 

yhteisöille ja asukkaille.

 » Lisensointi ja läpinäkyvyys. Avoimet ja 

vapaat lisenssit kehitysprojekteissa ovat 

avain teknologiaprojektien läpinäkyvyy-

teen, asukkaiden toimijuuteen ja kehittä-

jien vastuullisuuteen. Kun yhä suurempi 

määrä kaupungeista automatisoidaan, 

päätöksenteko ja automatiikka ei voi olla 

piilossa suljetuissa järjestelmissä.

Kuva 1. Yhteissuunnitteluun ja 
väliaikaisiin kokeiluihin perustuva 
kaupunkiteknologian suunnittelumalli

1. Hahmota ympäristö ja 
tunnista sidosryhmät

2. Tunnista 
kehityskohteet ja valitse 

toimintamenetelmät 
yhdessä

Iteratiivinen suunnittelu, 
kokeilu ja reflektointi

3a. Yhteissuunnittelu

Uuden pilotin suunnittelu 
reflektoinnin pohjalta

3b. Lyhytaikainen 
pilotti tai interventio 

(temporary urbanism)

3c Yhteisarviointi ja 
reflektointi

4. Kokonaisuuden 
ja aluemuutoksen 

reflektointi

5. Tiedon yleistäminen 
ja tarjoaminen 
käytettäväksi

Tulokset

Tieteellistä tietoa

Yleistettyä 
kaupunkisuunnittelutietoa

Käytännön tietoa 
Mukkulasta ja kulttuurista

Voimaantuneempi ja 
viihtyisämpi Mukkula
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Johdanto

Seuraavien vuosikymmenten aikana ikääntynei-

den osuus Suomen väestöstä kasvaa merkittä-

västi. Väestöennusteen mukaan vuonna 2030 

Suomessa on noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta, 

mikä on neljännes koko maan väestöstä (Helmi-

nen ym. 2017). Myös Mukkulan lähiön väestöra-

kenteelle on ominaista väestön ikääntyminen. 

Lahdessa yli 75-vuotiaasta väestöstä asuu keskus-

tan tilastoalueiden jälkeen eniten Mukkulassa. 

Ikääntyminen nostaa haasteeksi sen, kuinka lä-

hiöitä kuten Mukkulaa, voidaan kehittää niin, 

että ikääntyneiden tarpeet kuten lähipalvelu-

jen saavutettavuus ja asuinalueen esteettömyys 

osattaisiin ottaa paremmin huomioon. 

Ikääntyneiden asuminen – ennakointi ja varau-

tuminen kunnissa -selvityksen (Kortelainen ym. 

2020) mukaan kuntien tulee vahvistaa ikäänty-

neiden asumisen kehittämistä osana strategista 

päätöksentekoa ja sisällyttää asuminen entistä 

vahvemmin suunnitelmiinsa. Se myös korostaa 

ikääntyneiden toiveiden ja tarpeiden kartoitta-

mista asuinolojen kehittämisessä. On tärkeää 

ymmärtää esimerkiksi niitä tekijöitä, jotka liitty-

vät ikääntyneen ihmisen ja asuinpaikan suhtee-

seen, kuten siihen miksi kyseiselle alueelle on 

muutettu, miksi jääty ja mitkä tekijät lujittavat 

alueelle jäämistä. Siten on mahdollista määri-

tellä niitä tekijöitä, joilla rakennetaan ikäystä-

vällistä asunaluetta. Ikäystävällisen asuinalueen 

kehittämisessä on paljon samaa kuin missä 

tahansa asuinalueiden suunnittelussa, mutta 

suunnittelussa korostuu ikääntyneiden näkö-

kulma, jolloin erityistä huomiota kiinnitetään 

ympäristön esteettömyyteen, sopiviin asumis-

ratkaisuihin, palvelujen saavutettavuuteen ja 

iäkkäiden ihmisten osallistumismahdollisuuk-

siin sekä hyvinvointiin (Rappe ym. 2018). 

44



Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia on 

selvitetty Suomessa vuodesta 2007 lähtien mm. 

terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa 

2007–11, Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 

toimintaohjelmassa (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2015), Taideyliopiston koordinoimassa 

ArtsEqual hankkeessa 2015–21 (Ilmola-Shep-

pard ym. 2021) ja Taiteen edistämiskeskuksessa 

(Houni ym. 2020). Kyseisten selvitysten sekä 

tutkimus- ja kehittämisohjelmien myötä tieto 

ja ymmärrys taiteen ja kulttuurin myönteisistä 

vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin on lisäänty-

nyt. Taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien 

soveltaminen eri aloilla on pikkuhiljaa yleisty-

nyt. Yksi keskeinen teema on ollut taidelähtöis-

ten menetelmien hyödyntäminen osallisuuden 

ja yhteisöllisyyden vahvistajana sekä arjen su-

juttajana lähiympäristössä. Kattokäsitteeksi on 

vakiintunut kulttuurihyvinvointi. (Lehikoinen 

2021; Lehikoinen & Vanhanen 2017) 

Tämä tutkimus tarkastelee taide- ja kulttuuri-

lähtöisen Kokeneitten Kirja -menetelmän ke-

hittämistä. Kokeneitten Kirja on narratiivinen 

menetelmä, jonka avulla kuvattiin Mukkulan 

lähiötä ikäihmisten kokemusten kautta ja py-

rittiin luomaan sosiokulttuurista innostumisen 

tilaa ikääntymiselle (Kurki 2000). Narratiivinen 

lähestymistapa (Hänninen 1999; Coemans 

& Hannes 2017; Martikainen ym. 2021) pyrkii 

vastaamaan kysymyksiin, millaisena Mukkula 

näyttäytyy ikäihmisten kertomuksissa, miten 

ikäihmiset kokevat Mukkulan ja samalla oman 

menneisyytensä, nykyhetkensä ja mahdolliset 

asuinalueensa kehittämiskohteet. Lisäksi nar-

ratiivinen lähestymistapa tarkastelee, millai-

sia arvoja kertomuksista paljastuu suhteessa 

omaan asuinpaikkaan ja millainen mukkula-

laisen ikäihmisen identiteetti kertomuksissa 

rakentuu. Mutta on hyvä tiedostaa, että kaikki 

tarinankerronta ei ole vapauttavaa. Aina on 

olemassa riski, että tarinat toistavat ja ylläpitä-

vät olemassa olevia sortavia narratiiveja.

Ikäystävällisen asuinalueen 
tunnuspiirteitä

Väestön ikääntyessä asuinalueiden kehittä-

misessä tarkastellaan yhä enemmän niiden 

ikäystävällisyyttä (mm. Alley ym. 2007; Buffel 

ym. 2012; Fitzgerald & Caro 2014; Murtagh ym. 

2022). Ikäystävällisyys terminä tarkoittaa, että 

huomioidaan iäkkäiden ihmisten tarpeet ja voi-

mavarat sekä tuetaan heidän hyvinvointiaan, 

turvallisuuttaan ja aktiivisuuttaan. WHO:n mu-

kaan (2007) ikäystävällisyys sisältää kahdeksan 

eri teema-aluetta: ympäristö ja rakennukset, 

julkinen liikenne, asuminen, osallistuminen, ar-

vostus ja sosiaalinen inkluusio, yhteiskunnalli-

nen osallistuminen ja työelämä, tiedonvälitys 

sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Ikääntyneiden kohdalla asuinpaikalla ja asuin -

alueeseen liittyvillä tekijöillä kuten ikäystäväl-

lisyydellä on havaittu olevan suuri vaikutus 

hyvinvointiin ja sitä kautta elämänlaatuun (Hy-

nynen 2015). Ikäystävällinen asuinalue tukee ak-

tiivista ikääntymistä mahdollistaen eri ikäisten 

ihmisten osallistumisen yhteisönsä toimintaan. 

Se myös tukee asukkaidensa itsenäisyyttä ja 

mahdollisuutta elää itselleen turvallisessa ja 

sopivassa asuinympäristössä. Kun asuinympä-

ristö on esteetön ja turvallinen, se auttaa säilyt-

tämään elinpiirin laajana. (Rajaniemi & Rappe 

2020; Rappe ym. 2018; Hynynen 2015). Turval-

lisuuden kokeminen on yhteydessä alueen 

viihtyisyyteen, mikä puolestaan lisää alueen 

käyttäjiä. Viihtyisyyttä luovat luonto, rauhalli-

suus, alueen omaleimaisuus, matala rakennus-

kanta sekä ihmisten tunteminen (Seppälä 2010). 

Ikäystävällinen asuinalue on myös yhteisölli-

nen. Ikääntyneiden asukkaiden näkökulmasta 
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paikkaan perustuvalla yhteisöllisyydellä on 

suuri merkitys Seppäsen ja Haapojan (2016) 

mukaan. Tällainen yhteisöllisyys voi toteutua 

joko spontaanisti tai organisoituina toimen-

piteinä. Heidän mukaansa yhteisöllisyyden 

merkitys ikäihmisten hyvinvoinnin tukemi-

sessa toteutuu kuulumisen tunteen ja vuo-

rovaikutuksen kautta. Yhteisöllisyys lisää 

asukkaiden ulkona liikkumista ja yhteistä te-

kemistä. Muiden ihmisten läsnäolo lisää tur-

vallisuuden tunnetta. Yhteisöllisyyttä voivat 

edistää myös myönteiset käsitykset oman 

asuin alueen käveltävyydestä, viihtyisyydestä 

ja turvallisuudesta. Vastaavasti rikollisuudesta 

ja liikenteestä johtuva turvattomuus heikentää 

asukkaiden yhteisöllisyyden tunnetta (Sep-

pälä 2010; French ym. 2014; Hirvola 2016; Mä-

keläinen ym. 2019.) Yhteisöllisyyden kielteisiin 

puoliin voidaan lukea erilaiset riitatilanteet ja 

valtasuhteet (Seppänen & Haapoja 2016).

Tutkimuksen toteutus 

Tämä tutkimus on toteutettu sosiokulttuurisen 

innostamisen (Kurki 2000) viitekehyksessä niin, 

että osallisuus ja ikäystävällisyys linkittyvät inhi-

millisen ja tiedostavan yhteisön rakentamiseen 

sekä hyväksi koetun arjen tavoittelemiseen ja 

paikallisten kulttuuristen ilmiöiden tukemiseen. 

Tässä tutkimuksessa kehitettiin narratiivinen, 

sosiokulttuuriseen innostamiseen pohjautuva 

taide- ja kulttuurilähtöinen Kokeneitten Kirja 

-menetelmä tiedon keruuseen. 

Tutkimusprosessin aikana (2021–22) tutkijat 

osallistuivat ikääntyneitten ihmisten kulttuu-

rista vanhustyötä organisoivan kahden yh-

distyksen toimintaan. Tutkimusprosessissa oli 

kaksi vaihetta: 1) Menetelmän kehittäminen 

ikääntyneiden kanssa ja Kokeneitten Kirja 

-proto tyypin valmistaminen ja 2) Kokeneitten 

Kirjan testaaminen viiden toimijan kanssa.

Kuva: Heli 
Myllyniemi, Jenan 
Bayati ja Piia 
Hautamäki
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Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteu-

tettiin menetelmän kehittäminen ikääntynei-

den kanssa ja Kokeneitten Kirja -prototyypin 

valmistaminen. Tässä vaiheessa tutkijat osallis-

tuivat kahden yhdistyksen toimintaan siten, että 

toisessa yhdistyksessä kehittäminen tapahtui 

yhdistyksen puheenjohtajan kanssa ja toisessa 

yhdistyksessä yhdistyksen jäsenten ja henkilös-

tön kanssa. Koronatilanteen takia yhteistyö piti 

sisällään epävirallisia keskusteluja ulkotiloissa 

mm. lähiön ostarilla, pihoilla keinuissa istus-

kellen ja puistossa kävellen sekä puhelimitse. 

Keskustelujen pääteemoja olivat ikääntyneiden 

ilot ja huolet naapuristoyhteisöön kuulumisesta, 

merkityksellisyyden kokemuksesta, lähiön kes-

kustana toimivan ostoskeskuksen eli ostarin 

yhteisöllisestä kohtaamisen mahdollistavasta 

toiminnasta sekä omatoimisuus ja autonomia.

Näihin keskusteluihin liittyi usein sosiokulttuu-

risen innostamisen tunnelma esimerkkinä tästä 

seuraava kuvaus: Syksyn sadetta enteilevänä 

päivänä Rouva Marja ja Rouva Tutkija tapaavat 

taloyhtiön katetussa keinussa. Rouva Tutkija on 

tuonut mukanaan eväskorissa kahvia termarissa, 

pullaa sekä posliiniset kahvikupit. Hän levittää 

pienen, omalta isoäidiltään saamansa pitsiliinan 

pihakeinun vieressä olevalle pöydälle ja tarjoilee 

keskustelun lomassa kahvia Rouva Marjalle. Ta-

rinallisten kysymyksen johdattelemana Rouva 

Marja alkaa muistella asuinympäristöään, per-

hettään, naapureitaan, työtään ja alueen palve-

luita. Tunnelma on rento ja välitön. Kahvinjuonnin 

ohella Rouva Tutkija visualisoi Rouva Marjan ker-

tomuksia. Molemmat nauravat ja ajoittain myös 

hiljentyvät sensitiivisten muistojen myötä. 

Tutkijoille tämä oli tärkeä tapa arvostaen hah-

mottaa ikääntyneiden ihmisten asumiseen 

ja asuinympäristöön sekä osallisuuteen liit-

tyviä tekijöitä mm. ihmisten tarpeita ja toi-

veita. Usein muistot ja tarinat nousivat esiin 

merkityksellisimpänä, jopa suoraan paikkaan, 

tilanteeseen, toimintaan tai ihmistenvälisyyteen 

liittyen. Tämän myötä tutkijat ja toisen yhdistyk-

sen puheenjohtaja ideoivat menetelmän, jolla 

samanaikaisesti voisi kertoa itselleen merkityk-

sellisiä asioita ja tuottaa esiin tarpeita ja toiveita 

ikäystävällisestä asuinympäristöstä. Idean kehit-

telyn tuloksena syntyi tarinankeruumenetelmä, 

joka nimettiin Kokeneitten Kirjaksi. 

Tämän jälkeen aloitettiin yhteistyö taideläh-

töisen sosiokulttuurisen innostamisen asian-

tuntijan, artenomi (YAMK) Virpi Hinkkasen (os. 

Toivonen) kanssa. Hän tutustui lähiökävelyjen 

ideointimateriaaleihin sekä tutkijoiden ja yhdis-

tysten jäsenten keskusteluissa esiin nousseisiin 

teemoihin. Niiden avulla hän perehtyi aihee-

seen. Hän suunnitteli ja toteutti käsin sidotun 

Kokeneitten Kirjan. Se on siis käsinpainetuista 

paperisivuista ja Hinkkasen piirustuksista ra-

kentuva kirja tarinoiden keruuta varten.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa toteutettiin 

Kokeneitten Kirjan testaaminen viiden toimi-

jan kanssa. Testaaminen toteutettiin narratiivi-

sena tutkimuksena, jossa ollaan kiinnostuneita 

siitä, millaisia kertomuksia tutkimuskohteesta 

kerrotaan tai millaisena kertomuksena tutki-

muskohde on olemassa kulttuurissa tai yhteis-

kunnassa (Hyvärinen 2022; Löytönen 2022). 

Narratiivisessa tutkimuksessa ei pyritä objek-

tiiviseen tai yleistettävään tietoon vaan paikal-

liseen ja henkilökohtaiseen tietoon. 

Tässä tutkimuksen vaiheessa tarkoituksena 

oli tutkia ikäihmisten kirjoittamia kertomuksia 

Mukkulasta, kuten millaisena Mukkula näyttäy-

tyy tarinoissa ja miten menneisyys, nykyisyys 

ja tulevaisuus ovat läsnä näissä tarinoissa. Tut-

kimusaineistona on viisi mukkulalaisen ikäih-

misen kirjoittamaa kertomusta elämästään 

Mukkulassa. Aineiston analyysissä kertomuk-

sista on muodostettu tyyppitarinoita, joiden 
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avulla voidaan osoittaa, millaisia ajattelu- ja toi-

mintatapoja, merkityksiä ja asenteita ikäihmiset 

Mukkulaan kohdistavat. 

Kolme tyyppitarinaa 
Mukkulasta

Kertomusten perusteella voidaan muodostaa 

kaksi tyyppitarinaa, joista toinen tyyppitarina 

jakautuu edelleen kahteen alatyyppitarinaan. 

Ensimmäisessä tyyppitarinassa kirjoittajat 

ovat asuneet Mukkulassa jo pitkään ja tari-

nat pitävät sisällään elämänkerrontaa pitkältä 

ajalta. Toisessa tyyppitarinassa Mukkulaan on 

muutettu eläkkeelle jäämisen jälkeen. Tämä 

tyyppitarina jakautuu kahteen alatyyppita-

rinaa. Ensimmäisessä Mukkulaan muutta-

minen on ollut hyvä päätös ja Mukkula on 

jopa yllättänyt positiivisesti, kun taas toisessa 

kirjoittajan mielikuvat eivät ole vastanneet 

todellisuutta ja tarinasta välittyy tietynastei-

nen pettymys. 

Ensimmäisessä tyyppitarinassa Mukkulaan on 

muutettu silloin, kun lapset olivat pieniä ja kir-

joittaja itse oli työelämässä. Tuon ajan Mukkula 

näyttäytyy vireänä keskuspaikkana, jossa on 

”pankkeja, ravintola, grilli, baari, kukkakauppa, 

ruokakauppoja, apteekki, kampaamo ja erikois-

kauppoja kuten kenkä- ja urheilu- ja kodintar-

vikekauppoja”. Lisäksi Mukkulassa oli julkisen 

sektorin palveluita kuten hammashoitola, ter-

veysneuvola ja äitiys- ja lastenneuvola. Siihen 

aikaan oli hyvin rauhallista niin ostarilla kuin 

leirintäalueella. Minkäänlaista rähinöintiä ei 

alueella ollut. Tuon ajan Mukkulaa muisteltiin 

luonnonläheisenä paikkana, jossa kukat kuk-

kivat lähimetsissä ja hiihtoladulle pääsi kotipi-

hasta. Linja-autoyhteydet keskustaan toimivat 

ja lyhyemmät matkat pystyi kulkemaan kävel-

len tai pyörällä.

Noista ajoista Mukkula on muuttunut. Eräs kir-

joittaja kuvaili, että ”ostari on edelleen Mukkulan 

keskus, mutta voi huonommin”. Esimerkiksi pal-

velut ovat vähentyneet ja ostarin tuhopolton 

jäljet näkyvät edelleen ostarilla sekä ihmisten 

mielissä. Palo vei mennessään ikäihmisille tär-

keän kokoontumispaikan Puuhapirtin ja jätti 

ikäihmiset vaille yhteistä kokoontumispaikkaa. 

Mukkulaan kaivattiin kertomuksissa kahvilaa tai 

tanssipaikkaa, jossa kokoontua. Puutteista huo-

limatta Mukkula nähdään edelleen mieluisana 

asuinpaikkana kuten yksi ikäihminen kirjoitti: 

”Mukkulasta en muuttaisi mihinkään päin”. Eri-

tyisesti luontoa ja sen suomia harrastusmah-

dollisuuksia arvostettiin ja kirjoituksista välittyi 

kuva aktiivisesti luonnossa liikkuvista ikäihmi-

sistä. Ikäihmiset harrastivat muun muassa uintia 

niin kesällä kuin talvella, pyöräilyä ja kävelyä. 

Toisessa tyyppitarinassa korostuu se, että 

Mukkulaan on muutettu eläkkeelle jäämisen 

Kuva: Heli Myllyniemi, 
Jenan Bayati ja Piia 
Hautamäki
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jälkeen. Muutto pääkaupunkiseudulta tuli ajan-

kohtaiseksi, kun oli aika vaihtaa pienempään ja 

hissilliseen asuntoon. Ensimmäinen ajatus Lah-

teen ja Mukkulaan muuttamisesta tuntui mah-

dottomalta, mutta sitten asuntojen hintataso, 

mökkimatkan lyhentyminen ja lasten asuminen 

lähellä vaikuttivat muuttopäätökseen. Mukku-

lassa on ollut hyvä ja turvallinen asua. Kauppa, 

kirjasto ja Puuhapirtti ovat lähellä. Mukkulasta 

on löytynyt samanikäisiä ystäviä ja harrastus-

ryhmiä on löytynyt Mukkulasta mutta myös 

Mukkulan ulkopuolelta, jonne pääsee muka-

vasti autolla tai linja-autolla. Tämän kirjoittajan 

elinpiiri on huomattavasti laajempi kuin Muk-

kula, mutta tässä vaiheessa se ei haittaa, koska 

linja-autolla pääsee keskustaan lääkäriin ja kah-

viloihin ja jos haluaa kauemmaksi niin sinne 

pääsee junalla. Lahdesta pääsee joka suuntaan.

Yksi tärkeä perusta Mukkulaan muutolle kerto-

muksissa oli luonnon monimuotoisuus. Pihalla 

on upeita, vanhoja puita ja joka suuntaan löytyy 

puistoja, mäkiä ja rantoja. Eräs kirjoittaja muun 

muassa painotti, että ”täällä on kaikkea mitä tar-

vitsen, metsää, rantaa, tilaa hengittää”. Luonto 

tarjoaa liikunnan lisäksi mahdollisuuden tark-

kailla lintuja ja kasveja, josta yhdelle ikäihmiselle 

oli muodostunut uusi harrastus. Harrastuksen 

haittana on kuitenkin lähiympäristön hoita-

mattomuus kuten umpeen kasvaneet polut 

ja kävelyä haittaavat ryteiköt. Siivottomuuden 

kautta kyseenalaistetaan myös Lahden kau-

pungin vihreät arvot. Luontoarvojen, vihreän 

kaupungin ja kestävän kehityksen pitäisi näkyä 

myös käytännön tasolla kuten lähiöiden luon-

nonympäristön hoitamisena.

Myös toisessa alatyyppitarinassa Mukkulaan 

muutto on tapahtunut ikäihmisenä, mutta kir-

joittajan mielikuvat Mukkulasta eivät kohtaa 

kirjoittajan kokemuksen kanssa. Haasteeksi Muk-

kulaan asettumisessa koitui ulkopuolisuuden 

tunne. Alueella pitkään asuneet olivat jonkin-

laisissa väleissä keskenään, mutta uuteen asuk-

kaaseen ei otettu yhteyttä. Mukkulaa leimasi 

jonkinlainen sosiaalinen hitaus ja jäykkyys. Yri-

tykset tutustua paikallisiin kaatuivat ihmisten 

välisiin valta-asetelmiin. Mukkulan yhteinen 

kehittäminen kaatui asukkaiden haluttomuu-

teen ja myös Mukkula-seuran hajoamiseen. 

Tällä hetkellä kirjoittaja ei odota Mukkulalta 

kovinkaan paljoa. Yhteisöllisyys ja tekeminen 

on löytynyt Mukkulan ulkopuolelta niin kes-

kustasta kuin Lahden ulkopuolelta.

Ikäihmisten tarinoiden kautta välittyy tyyty-

väisyys omaan elämään. Mukkulalaisuus on 

vahvasti osa identiteettiä. Vaikka Mukkula 

ei yhdelle kirjoittajista tarjonnut sitä, mitä 

hän odotti ei yhdessäkään kirjoituksessa 

oltu muuttamassa pois Mukkulasta. Ikäih-

misten arvot liittyivät luonnon ja ympäristön 

suojeluun sekä yhteisöllisyyteen ja heidän 

kehittämistoiveensa kuvastivat myös näitä ar-

voja. Mukkulassa arvostetaan metsiä, puita, 

järviä ja puistoja ja näiden säilyttäminen ja 

näistä huolehtiminen koetaan tärkeäksi. Ne 

kuuluvat myös monella vahvasti omaan elin-

piiriin. Lisäksi kaivataan kohtaamispaikkoja 

kuten kahviloita tai tanssipaikkoja. Nyt os-

tarilla sijaitseva baari ei ollut monelle mie-

luinen tai riittävä kohtaamispaikka. Lisäksi 

toivottiin yhteistä, organosoidumpaa teke-

mistä. Toiveena oli konkreettisesti esimerkiksi 

Puuhapirtin toiminnan vahvistaminen ja kehit-

täminen. Lähiön kehittämisessä painotettiin 

tasapuolisuutta niin, että myös ikäihmisten 

toiveita tulisi toteuttaa. Lisäksi painotettiin 

sitä, että kehittämistoiveet ovat kohtuullisia 

kuten yksi kirjoittaja ilmaisi, että ”En tarvitse 

älypyörätietä. En myöskään sähkölautaa”.
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Pohdinta

Sen sijaan, että antaisi ihmisille vastauksia tai 

neuvoisi olemaan aktiivinen vaikuttaja, asuin-

alueen kehittämisessä tulisi herättää kysymyk-

siä ja vuoropuhelua siitä, mikä on mielekästä 

ja merkityksellistä ikääntyneille ihmisille: mikä 

inspiroi tai estää heitä, miten he rakentavat suh-

teita toisiinsa ja miten he yhdessä naapuriston 

kanssa kehittävät heille merkityksellisiä sosi-

aalisia kohtaamisia sekä miten kehittämistyö 

tukee heidän arkeaan ja asumistaan lähiössä. 

Nopeasti ikääntyvässä Suomessa ikäystäväl-

listen asuinalueiden kehittäminen on tärkeää. 

Tarinoiden avulla voi heijastaa ikääntyneiden 

asukkaiden kokemuksia kehittämisen käy-

täntöihin ja rakentaa jaettua ymmärrystä ar-

keen, asumiseen, palveluihin ja sosiaalisiin 

suhteisiin liittyvistä muutostarpeista. Tarinat 

ja tarinankerronta on strategia muutostarpei-

den ymmärtämiseksi; jakaessaan tarinoitaan 

ikääntyneet luovat kollektiivisesti merkityksiä 

ikääntyneiden identiteetistä. Tarinoiden ja tari-

nankerronnan avulla voidaan siis kuvata tilan-

teita ikääntyneen kertojan näkökulmasta. On 

kuitenkin tiedostettava, että tarinankerronta ei 

ole automaattisesti vapauttavaa tai voimautta-

vaa. Tämän riskin välttämiseksi on jäsennettävä 

tarinoiden tarinatyyppejä ja heijastettava niitä 

laajempaan yhteiskuntapoliittiseen keskuste-

luun, jotta voidaan tarkastella olemassa olevia 

sortavia narratiiveja.

Taide- ja kulttuurilähtöinen lähestymistapa 

asuinalueiden kehittämisessä linkittyy paikkasi-

donnaisen tiedon keräämiseen sekä paikallisen 

kokemustiedon jakamiseen osaksi muodolli-

sempaa koodattua suunnittelutietoa. Narratiivi-

sen lähestymistavan kuten tämän tutkimuksen 

kohteena olleen Kokeneitten Kirja -tiedonkeruu-

menetelmän saaminen vakiintuneeksi osaksi 

kaupunkisuunnittelua vaatii monialaista eri toi-

mialasektorit ylittävää yhteistyötä, viranomais- 

ja yhdistysyhteistyötä sekä sosiokulttuurisen 

innostamisen ottamista osaksi ikäystävällisen 

asuinalueen kehittämistyötapaa.

Johtopäätökset

Tässä tutkimuksessa kehitettiin taide- ja kult-

tuurilähtöinen Kokeneitten Kirja -menetelmä. 

Kyse on narratiivisesta tiedonkeruun menetel-

mästä, jonka avulla kerätään tietoa, millaisena 

lähiö asuinalueena näyttäytyy ikäihmisten ker-

tomuksissa, miten ikäihmiset kokevat lähiössä 

asumisen ja samalla oman menneisyytensä, 

nykyhetkensä ja mahdolliset asuinalueensa 

kehittämiskohteet. Lisäksi narratiivinen lä-

hestymistapa tarkastelee, millaisia arvoja 

kertomuksista paljastuu suhteessa omaan 

asuinpaikkaan ja millainen lähiössä asuvan 

ikäihmisen identiteetti kertomuksissa raken-

tuu. Tämän tutkimuksen kohteena ollut narra-

tiivinen Kokeneitten Kirja -menetelmä tuottaa 

arkeen kiinnittyvää paikallista ja inhimillistä 

tietoa muodollisemman ja kodifioidun suun-

nittelutiedon tueksi.
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Viihtyisän ja toimijuutta 
lisäävän asuinympäristön 

kehittäminen
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Johdanto

Kiireellisesti ratkottavat ilmastonmuutoksen 

ja luontokadon haasteet kytkeytyvät myös 

Suomen kaltaisen hyvinvointivaltion ylikulu-

tukseen. Siirtyminen ympäristövastuulliseen 

kuluttamiseen on tärkeä kaupunkikehittämi-

sen kohde. Suomessakin arkisen kuluttamisen 

osuus kulutuksen ympäristövaikutuksista on 

noin 30 % ja näitä vaikutuksia tulisi vähentää 

jopa 70–90 % nykyisestä (Akenji 2019). Suo-

men kestävän kehityksen strategia vuodelta 

2022 tähdentää hiilineutraaliutta, kestävää 

energiajärjestelmää, kuluttamista ja elämänta-

paa (Suomen kestävän kehityksen toimikunta 

2022). Samoin Yhdistyneiden kansakuntien 

kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät pää-

määriä edistää kestävän kehityksen mukaisia 

kaupunkeja ja yhteisöjä sekä kestävää kulut-

tamista (Suomen YK-liitto). 

Myös Yhteinen Mukkula -hankkeessa ha-

luttiin tehdä kehittämistutkimusta ja toi-

menpiteitä tämän asumisympäristöjen ja 

kaupunkikehittämisen keskeisen haasteen 

parissa. Lähtökohtana oli lisäksi Yhteinen 

Mukkula -hankkeen kanssa rinnakkain toi-

minut, LUT-yliopiston kestävyystutkimuksen 

ja tuotantotalouden Tulevaisuuden hiilineut-

raali ja omavarainen lähiö -hanke 2020–22. 

Siinä selvitettiin kyselyn avulla Mukkulan 

suomenkielisen asujaimiston kuluttamiseen 

sitoutunutta hiilijalanjäljen laskentaa. 
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Tässä artikkelissa esitellään kevään 2022 ke-

hittämistapausta, jossa LAB-ammattikorkea-

koulun Sustainable Service Design ylemmän 

amk-tutkinnon opintojaksolla tutkittiin ja ke-

hitettiin ympäristövastuullisuuteen ohjaavaa 

viestintää ja interventioita Lahden Talojen 

Mukkulan kolmeen kerrostaloista koostu-

vaan asumisyksikköön. Haastateltavien ja ke-

hittämiskohteena olleiden asumisyksiköiden 

yksityisyyden suojaamiseksi näitä asumisyksi-

köistä ei identifioida tässä artikkelissa. Kehit-

tämisen kohteina olivat ensinnäkin jätteiden 

lajittelu ja kierrätys sekä toiseksi sähkön ja kol-

manneksi veden käytön vähentäminen. 

Menetelmällisesti tämä tutkimuksellinen kehittä-

mistapaus edustaa käyttäytymisen muutoksen 

tutkimuksen tuottamien suunnitteluneuvojen 

yhdistämistä kontekstuaaliseen asukastietoon 

ja havainnointiin. Käyttäytymisen muutoksen ja 

vaikuttamisen psykologian tuottamia neuvoja 

on hyödynnetty käyttämällä sekä yleisiä, psy-

kologian ja käyttäytymisen taloustieteen tuot-

tamia kehittämisen työkaluja että tällaisen 

tutkimustaustan kautta erityisesti muotoilun 

kaltaiseen kehittämiseen luotuja välineitä. (Käl-

viäinen 2020). Kontekstuaalisia asukashaastat-

teluja sekä toimintaympäristön havainnointia 

on tehty nimenomaan asumisyksikköjen piha-

mailla. Eettisistä ja nopeaan projektiin liittyvistä, 

tutkimuskäytännöllisistä syistä haastatteluja ei 

ole lähdetty järjestämään asukkaiden kotona, 

vaan kotiolosuhteisiin liittyvässä tiedossa on no-

jauduttu asukkaiden itsensä kertomiin seikkoi-

hin ja Lahden Talojen kautta saatuun tietoon. 

Lahden Talojen ympäristötoimet 
ja asukkaiden toiminta

Koska asumiseen liittyvä hiilijalanjälki muo-

dostaa erityisesti Suomessa noin 30 % koko 

hiilijalanjäljestä, oli asumisen hiilijalanjäljen pie-

nentämisen toimenpiteitä tehty Lahden Talot 

Oy:ssä jo vuosien ajan monin eri tavoin. Lahden 

Talot Oy -konserni on 100-prosenttisesti Lahden 

kaupungin omistama, vuokra-asumispalvelujen 

tuottaja. Se omistaa, rakentaa, ylläpitää ja vuok-

raa asuntoja. Yhtiön asunnoissa asui vuonna 

2022 noin joka kymmenes lahtelainen, joten näi-

den asukkaiden hiilijalanjäljen pienentämisellä 

on iso merkitys koko kaupungin mittakaavassa. 

Yhteinen Mukkula -hankkeen kannalta oli kiin-

nostavaa, että Lahden Taloilla on kerrostaloasun-

tokantaa juuri Mukkulan alueella. 

Lahden Talojen strategian keskiössä on asu-

kaskokemus. Ympäristövaikutusten yhtenä, tär-

keänä osa-alueena Lahden Taloilla nähtiinkin 

myös asukkaiden toiminta asuinkiinteistöjen 

ylläpidon, perusparannushankkeiden, uudis-

rakentamisen ja toimitiloihin kohdistuvien ym-

päristötoimien lisäksi. Asukkaille oli lähivuosina 

järjestetty erilaisia kilpailuja, jotka kannustivat 

energian pienentämiseen sekä lajitteluun. Ym-

päristötoimikunta pohtii ja suunnittelee ympä-

ristöön liittyviä kehityshankkeita ja tapahtumia, 

kuten kirpputoritapahtumia tai neuvontaa, joi-

hin asukkailla on ollut mahdollisuus osallistua. 

Koska Lahti valittiin vuoden 2021 Euroopan ym-

päristöpääkaupungiksi, asukastoimikunnille oli 

vuonna 2021 jaettu tietoa ympäristöpääkau-

punkivuoden tapahtumista eri tapahtumissa ja 

asukkaita aktivoitu kampanjoin muun muassa 

pihaviljelyyn ja puiden istutukseen. Lisäksi 

jatkettiin mehiläispesäkokeilua. (Lahden Talot 

vuosikertomus 2021)

Lahden Talojen ympäristöpäällikkö Elina Ranta-

nen kuvasi asukastoiminnan tilannetta niin, että 

vaikka Lahden Talot antoi hyvät edellytykset 

jätteiden lajitteluun sekä veden- ja energianku-

lutuksen vähentämiseen, jäi asukkaalle viimei-

nen vastuu tavoitteiden toteutumisesta. Jotkin 
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toimet kohdistuvat koko asuntoyhteisöön ja sen 

kustannuksiin, toiset taas asukkaan omaan kotiin 

ja hänen itsensä vuokrasta tai kiinteistä asumis-

maksuista erikseen maksamiinsa kustannuksiin. 

Joissain asumisyksiköissä kohteen olleiden ym-

päristötoimien tulokset ovat olleet muita yksi-

köitä heikompia, ja erityisesti tällaisia yksiköitä 

pyrittiin löytämään Mukkulasta tässä artikkelissa 

kuvatun asukaslähtöisen kehittämisen kohteiksi. 

Lahden Talojen Lahdessa merkittävän asuntopal-

velutoiminnan ansioista löydöksiä ja ratkaisuja 

on mahdollista skaalata ja soveltaa myös muihin 

asumisyksikkökohteisiin koko Lahden alueella.

Kestävän asumisen 
asukaslähtöisen suunnittelun 
lähtökohdat

LUT-yliopiston kestävyystutkimuksen ja tuo-

tantotalouden tutkijoiden lähiöohjelmaan 

kuuluvassa Tulevaisuuden hiilineutraali ja oma-

varainen lähiö -hankkeessa on tehty vuonna 

2021 Mukkulassa kyselytutkimusta asukkaiden 

hiilijalanjäljen muodostumisesta. Mukkulan 

vuokrataloihin liittyvien viestinnällisten inter-

ventioiden yhtenä lähtökohtana oli kyseisen 

hankkeen ensimmäisen asukaskyselyn tulok-

set, joita tutkijaryhmän jäsen Vilma Halonen 

esitteli opiskelijoille 6.5.2022. Tulevaisuuden hii-

lineutraali ja omavarainen lähiö -hankkeen toi-

nen, asukkaiden mahdollisia hiilineutraaliuteen 

johtavia toimia selvittävä kysely oli tällöin vielä 

käynnissä ja sen tuloksia ei ollut saatavissa. 

Hiilijalanjäljen selvittämisen kysely oli kohdis-

tunut suomen kieltä äidinkielenään puhuviin, 

18–80-vuotiaisiin mukkulalaisiin. Vastaajia siinä 

oli ollut 264. Tulokset kertoivat Mukkulan asuk-

kaiden kokonaishiilijalanjäljen olevan keski-

määräistä suomalaista pienempi. Tämä liittyi 

esimerkiksi alueen ikärikkaaseen ja matalan 

tulotason asukasrakenteeseen, vähäpäästöi-

sen kaukolämmön yleisyyteen ja tavallista vä-

häisempään yksityisauton käyttöön. Asumisen 

vaikutus ylsi Mukkulassa 29 prosenttiin koko-

naisjalanjäljestä. Kyselyssä tiedusteltiin myös 

asukkaiden toimia hiilijalanjäljen pienentä-

miseksi. Kehittämistapaukseen liittyen vas-

tanneista 34 % vastasi harkinneensa vihreään 

sähköön siirtymistä ja 86 % kertoi kierrättä-

neensä kaiken kotitalousjätteen. Nuoret vastaa-

jat olivat kiinnostuneempia vihreään sähköön 

siirtymisestä ja vanhemmat ikäluokat kertoivat 

tekevänsä enemmän toimia kierrättämiseen ja 

korjaamiseen liittyen. 

Opiskelijat oli jaettu kolmeen ryhmään, joista 

kukin käsitteli yhtä toimintaa: jätteiden lajittelu 

ja kierrätys sekä sähkön tai veden käytön vähen-

täminen. Lähtökohdaksi työlleen kukin ryhmä 

selvitti näiden toimintojen yhteiskunnallista ti-

lannetta, tulevaisuustrendejä ja sidosryhmiä. 

Asukaslähtöisyyden nimissä opiskelijat tekivät 

kontekstuaalista kenttätyötä kohteena olevissa 

taloissa havainnoiden ja haastatellen asukkaita. 

Haastatteluja varten olivat Lahden Talojen 

edustaja, ja opintojakson opettaja laatineet 

yhdessä tiedotteen, joka oli jaettu kohteena 

olevien asumisyksiköiden ulko-oviin. Tiedote 

selvitti, että opiskelijat tulisivat tiettynä lauan-

taina haastattelemaan asukkaita, ja kerrottu 

haastattelujen aiheesta. Asukkaat olivatkin 

huomanneet esillä olleet tiedotteen hyvin ja 

suorastaan odottivat opiskelijoita ja mahdolli-

suutta kertoa näkemyksiään ympäristövastuul-

lisuuteen liittyvistä haasteista ja toimista. 

Haastattelujen tuottamaa laadullista aineistoa 

ja asukkaiden kehittämisaiheisiin liittyviä kom-

mentteja analysoitiin sekä yleisesti sisällönana-

lyysin mukaisesti kategorioita ja esiin nousevia 

teemoja etsien. Aineistosta rakennettiin myös 

käyttäjäpersoonia kuvaamaan asumisyksiköissä 

56



asuvia, hyvinkin erilaisia toimijoita ja heidän 

tarpeitaan tai suhtautumistaan kehittämisai-

heeseen. Käyttäjäpersoona kuvaa todelliseen 

tutkimukseen pohjautuen, arkkityyppisesti 

tiettyyn ihmisryhmään kuuluvaa toimijapro-

fiilia. Siihen liittyy sekä kyseisen ihmisryhmän 

mahdollinen demografisten piirteiden kuvaus 

että asenteellisia ja tapoihin liittyviä kuvauksia. 

(Stickdorn ym. 2017, 40–41).

Kohteena oleviin ympäristötoimiin asukkaita 

aktivoivien interventioiden kehittämisen avuksi 

opiskelijoille esiteltiin käyttäytymisen muutok-

sen psykologiaan liittyvää käyttäjäymmärrystä 

ja siihen liittyvän psykologian tuottamia kehit-

tämisohjeita. Näihin kuului nopean ajattelun 

vinoumien ja käyttäytymisen muutoksen te-

kijöiden vaikutuksen määrittelyä ja tarve pal-

velupolun tyyppiselle prosessinomaisuudelle 

käyttäytymisen muutoksessa, johon kehittä-

misohjeet ja muutostekijät voisivat sijoittua 

(Kälviäinen 2020; Kälviäinen 2021). Kuviossa 1 

on esitetty, miten erilaiset käyttäytymisen muu-

tosta tukevat, ajattelua ja toiminnan uudeksi 

tavaksi muodostumisen tekijät sopivat eri vai-

heisiin toiminnan muutosprosessissa. Kuvio 1. 

Esimerkkejä vaikuttamisen psykologian ohjeista, 

jotka sopivat käyttäytymisen muutosprosessin 

eri vaiheiden muotoiluun (Kälviäinen 2021).

Opiskelijoiden käyttöön tarjottiin ideointivä-

lineeksi näihin teorioihin liittyviä työvälineitä. 

Sitran kestävää kuluttamista tukevaan suun-

nitteluun tarkoitettu SHIFT-työkalu kuvaa 

sosiaalisia, tapoihin sitoutuneita, identiteettisi-

donnaisia, tunteisiin ja ajatteluun vetoavia sekä 

konkretisointiin liittyviä tekijöitä (White & Habib 

2018). COM-B malli selittää niitä samanaikaisesti 

tarvittavia osaamisen, konkreettisen ympäris-

tön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tarjoamia 

ja motivaatiotekijöitä, joiden olemassaolo var-

mistaa toiminnan muutoksen mahdollisuuksia 

(Michie, van Stralen & West 2011). Muotoilussa 

ideointikorteiksi kehitettyjä ja sovellettuja käyt-

täytymisen muutoksen tukiaineistoja edusti-

vat Design with intent -kortit ja Bridgeablen 

muotoilukonsulttitoimiston palvelumuotoiluun 

kytketyt käyttäytymisen muutoksen ohjekortit 

(Lockton 2018; Bridgeable 2018). Lisäksi käsitel-

tiin ajatusta päätöksentekohetkistä, joihin toi-

mintaa oikeaan suuntaan stimuloivaa aineistoa 

kannattaisi sijoittaa (Fogg 2020). 

Asukkaita aktivoivan kestävän 
asumisen tutkimuksellisen ja 
suunnittelutyön tuloksia

Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen ratkaisua 

etsittiin asumisyksikössä, jossa oli 63 asun-

toa ja 153 asukasta. Kyseisessä yksikössä oli 

ollut lajitteluongelmia ja jätekatokseen pää-

tyi muita kuin sinne kuuluvia asioita, muun 

muassa huonekaluja. Osa asukkaista oli maa-

hanmuuttajia, jolloin haasteisiin liittyi kieli- ja 

kulttuurierot. Tärkeä lähtökohtaseikka oli se, 

että jätehuoltoon oli tulossa suuri muutos la-

jittelun sääntöjen ja jätehuollon toimijan vaih-

tuessa vuoden 2023 alussa. 

Haastattelujen tuloksena selvisi, että osa asuk-

kaista ei edes ymmärtänyt lajittelun hyötyjä. 

Heidän näkemystään tuki jätehuollon puutteel-

linen läpinäkyvyys, joka sai miettimään, että 

jätteet lopulta päätyivät kaikki samaan paik-

kaan. Myös lajittelun tietotaito oli puutteellista, 

kun osa asukkaista arveli, ettei heiltä edes tullut 

lajiteltavaa jätettä. Asukkailla oli jopa tunnetta, 

ettei vuokranantaja (“kaupunki”) välittänyt, 

jolloin ei heidänkään tarvinnut välittää. Lajit-

telemaan pyrkivät asukkaat totesivat, että se-

kajätettä kertyi liikaa, jätteitä laitettiin vääriin 

roska-astioihin, jätekatokseen jätettiin vääriä 

asioita ja jätteitä heitettiin jopa parvekkeilta, 
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jolloin myös jätehuollon kulut kasvoivat. Yksi-

kön jätekatos koettiin myös epämiellyttäväksi. 

Yksi jätekatoksen pääkäyttäjäryhmä oli myös 

lapset, jotka eivät nähneet jäteastioiden sisälle 

tai ohjeistusta tai osanneet lukea. Tällöin jä-

teongelma syntyi, vaikka pääasiassa aikuiset 

täyttivät kotona jätepussit. 

Jätekatoksen havainnointi ja dokumentointi 

paljasti sen, että katos oli epäsiisti ja huolimat-

tomasti järjestetty (kuva 1). Kyltit ja jäteastiat 

oli sijoitettu ristiin ja kyltit ja termistö olivat se-

kavia. Havainnointi vahvisti asukkaiden kerto-

maa näkemystä siitä, että katos oli epäsiistissä 

ja huonosti toimintaa ohjaavassa tilassa. 

Ratkaisuksi opiskelijoiden kehittämisryhmä 

ehdotti hyvin konkreettisin, roskisten ja jät-

teiden kuvin ja osaamismerkein palkitsevaa 

roskien lajittelupeliä, joka jaettaisiin koteihin 

ja joka lisäksi olisi saatavilla järjestettäväksi 

ehdotetussa roskariehassa. Pelillisellä ratkai-

sulla oli sekä lajittelun oppimiseen ja sen suo-

rittamisen kyvykkyyteen liittyvä merkitys, että 

myös palkitsemismerkitys, kun peliin liittyi eri-

laiset osaamisen ansiomerkit. Pelin tarkoitus 

oli tehdä lajittelusta myös iloinen ja innostava 

asia ja antaa mahdollisuus opettaa asiaa myös 

lapsille kiinnostavalla tavalla. 

Ryhmä suunnitteli myös jätekatoksen uuden-

laista järjestystä ja roska-astioille selvempiä 

kylttejä (kuva 2). Ratkaisuehdotuksien tarkoi-

tus oli luoda kuvaa kierrätyksestä sosiaalisesti 

ja yhteiskunnallisesti tärkeänä asiana. 

Sähkön säästäminen kohdistui kahden kerrosta-

lon kahteen asumisyksikköön, joista toisessa oli 

62 ja toisessa 68 asuntoa. Sähkön säästämistä 

oli mahdollista edistää sekä asumisyksiköiden 

yhteisissä tiloissa että asukkaiden omassa asun-

nossa, joihin he tekivät oman sähkösopimuksen. 

Vuoden 2022 energiakriisin ja siihen liittyvän 

sähkön hinnan suuren nousun vuoksi sähkön 

säästäminen oli ajankohtainen ja paljon medi-

assa esillä ollut aihe. 

Haastattelujen pohjalta ryhmä loi erilaisia ja 

eri tavoin sähkön käyttöön suhtautuvia käyt-

täjäpersoonia, jotka kuvasivat asukkaiden suh-

detta ja toimia sähkön käyttöön ja koko arjen 

pyörittämiseen. Ikärikkaisiin asukkaisiin kuului 

yksin asuva Pakastajapersoona, joka vietti pal-

jon aikaa kotona, halusi pysyvyyttä asioihin ja 

traditionaalisen omavaraistalouden hengessä 

sienesti ja marjasti paljon. Tällainen henkilö 

säästi mielellään sähköä, mutta kaipasi siihen 

myös neuvoja. Arjen sankaripersoonat olivat 

nuorempia, perheellisiä asukkaita, jotka olivat 

jo siirtyneet ekosähköön ja harrastivat pieniä 

tekoja, jotka eivät muuttaneet arkea. Hekin toi-

voivat lisää pikkuvinkkejä. Helppoa ja halpaa 

-persoonat olivat jo kaksistaan tai isompien 

lasten kanssa eläviä perheitä, joille helppo 

elämä mahdollisimman edullisesti oli tärkeää. 

Heillä ei ollut kiinnostusta sähköasioihin, he 

eivät uskoneet voivansa vaikuttaa säätöihin 

talossa ja halpa hinta ratkaisi sähkön valinnan. 

He olivat kuitenkin uteliaita muutokselle, mutta 

odottivat valmiita ratkaisuja. 

Ratkaisuksi tämä kehittämisryhmä ehdotti käy-

tännöllisiä sähkön säästövinkkejä neuvokort-

teina, joita voisi jakaa asukkaiten koteihin ja 

esittää myös postereina talon ilmoitustaulujen 

vieressä tai vastaavissa tiedonvälityspaikoissa. 

Säästövinkit oli valittu valmiiksi, jottei aloittami-

nen kaatuisi aloittamiskohteen päätöksenteon 

vaikeuteen ja ne oli tehty myös niin yksinkertai-

siksi, että kaikki voivat ottaa ne käyttöön. Kort-

tien yhteydessä kiitettiin asukkaita jo käytössä 

olevista hyvistä sähkönsäästökeinoista ja koros-

tettiin pienien tekojen suurta merkitystä. Yhtei-

sölliseksi kilpailuksi ja palkinnoksi ehdotettiin 
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10 % sähkönsäästötavoitetta vuodessa, jonka 

saavuttamista luvattiin juhlia yhdessä vuoden 

päästä. Viestissä myös aktivoitiin vertaistoimin-

taan kuten seuraamaan omaa sähkönkulutusta 

ja kertomaan naapureille , paljonko kukin on 

säästänyt ja millä keinoin.

Veden kulutuksen minimointia selvitettiin kol-

men kerrostalon asumisyksikössä, jossa oli 137 

asukasta ja vedenkulutus 211 litraa päivässä 

asukasta kohden. Asukkaat eivät maksaneet ve-

denkulutuksesta eivätkä voineet seurata omaa 

vedenkulutustaan. Asukkaat olivat pääasiassa 

pitkään taloyhtiössä asuneita, iäkkäämpiä pa-

riskuntia sekä isoja perheitä. 

Haastattelujen perusteella vanhemmat asuk-

kaat säästivät jo vettä, ja talossa asuvien isojen 

lapsiperheiden vedenkulutus on luonnollisis-

takin syistä suurempaa. Talo yhtiötä markkinoi-

daan lapsiperheille ja asunnot ovat suuria. Sen 

asukkaat kaipasivat enemmän tietoa vedenku-

lutuksesta ja sen vaikutuksista ympäristöön. 

Tiedon välittäminen oli tapahtunut suomeksi ja 

se oli pohjautunut pitkälti tiedotteisiin. Lisäksi 

taloyhtiöllä oli Facebook-ryhmiä, joita käyttävät 

lähinnä talossa pitkään asuneet aktiiviset asuk-

kaat. Yhteiset tilat, kuten lenkkisauna toimivat 

tiedonvälittämisen kannalta tärkeinä tiloina. 

Ratkaisua suunniteltiin erityisesti lapsiperheille, 

koska heillä oli suuri vedenkulutus. Asuntoyh-

tiössä on hyvin paljon eri kulttuureista tulevia 

perheitä ja suomenkielinen viestintä aikuisille 

voi olla tehotonta. Ratkaisulla haluttiin puhutella 

lapsia ja luoda viestejä, jotka ovat ymmärret-

tävissä visuaalisesti. Viesteissä staattisina tar-

roina toteutettu kumiankka seikkaili yhteisten 

tilojen veden ja asukkaan kohtaamispisteissä. 

Tarrat oli mahdollista levittää myös asukkaiden 

koteihin asukaskirjeissä. Kohtaamispisteiksi oli 

valittu yleinen pesutupa, kerhohuoneen allas 

Kuva 1. Havainnointikuvia Mukkulassa 
sijaitsevan kerrostalon jätekatoksesta 
(Yamk-opiskelijaryhmä LAB 2022). 
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ja yhteinen suihku. Ratkaisun pohjalla oli Sitran 

kolme vedensäästövinkkiä, joiden sisältämät 

laajemmat informaatiot on mahdollista liittää 

tarroihin. Jatkossa esitettiin asukkaille mah-

dollisuutta seurata taloyhtiön vedenkulutusta 

käytävässä olevan QR-koodin kautta löytyviltä 

www-sivuilla, joissa olisi myös informaatiota 

veden säästön ympäristövaikutuksista ja arjen 

hyödyistä. Palkintona syntyneistä säästöstä eh-

dotettiin taloyhtiölle konkreettisia asioita, esi-

merkiksi kukkia tai uusi puu pihalle.

Kehittämisen tulosten 
palaute ja hyödyntäminen 
Lahden Talot Oy:ssä

Kehittämistyön tuloksista käytiin palautekes-

kustelu Lahden Talojen ympäristöpäällikön 

Elina Rantasen kanssa 10.8.2022. Hän oli pe-

rehtynyt tuloksiin ja piti niitä hyvin mietittyinä 

ja pohdiskeltuina. Haastatteluissa ja ratkaisujen 

yhteydessä oli kysytty hänen näkökulmastaan 

oikeita asioita, joten lopputulokset olivat hyviä 

ja käyttöön eri tavoin vietävissä. 

Erityisen kiinnostavia olivat ratkaisut, joissa oli 

lasten kautta pyritty valamaan kiinnostusta ai-

kuisiin. Lahden talot oli jopa jossain vaiheessa 

lähettänyt kieltoja laittaa lapset viemään jät-

teitä, mutta asiaa on mahdollista ajatella myös 

lapsille suunnatun, oikeaan toimintatapaan 

innostamisen kautta. Tärkeää ratkaisuissa oli 

myös sen havainnointi, mitkä ovat niitä julkisia 

paikkoja asumisyhteisöissä, joissa Lahden Talot 

voi tuoda erilaisia toimintatapaviestejä esiin. 

Inspiroivat, helposti toteutettavat ja skaalautu-

vat ratkaisut olivat kiinnostavia Lahden Taloille, 

koska työläitä ja vain yhteen asumiskohtee-

seen liittyviä ratkaisuja ei resurssien vähyyden 

vuoksi ole mahdollista lähteä toteuttamaan. 

Kuva 2. Siistiksi ja miellyttäväksi suunniteltu 
jätekatos helpottaa lajittelun ymmärtämistä, 
korostaa lajittelun ja kierrätystoimenpiteiden 
merkitystä ja hyväksyttävyyttä ja tekee 
toiminnasta miellyttävämpää (jätekatoksen 
sisätilan ratkaisuehdotus Riina Riihonen). 
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Informaatiomateriaalin osalta yksi malli hyö-

dyntää tuotettua materiaalia on myös se, että 

kun asukkailta tulee kyselyjä, siihen liittyviä 

infomateriaaleja voitaisiin lähettää kohdenne-

tusti kyselijälle. Myös ajankohtais- tai muutos-

tilanteet ovat hyviä hetkiä lähteä toteuttamaan 

jotain asiaan liittyvää kampanjaa. Näitä ovat 

esimerkiksi sähkön säästäminen sen korkeassa 

hintatilanteessa vuonna 2022 tai jätteen lajit-

telutavan, keräyksen ja toimijan muuttuminen 

vuoden 2023 alussa. 

Ratkaisuissa tärkeää oli myös niiden monipuoli-

suus, jolloin aikuisille suunnattu, kotiin kannettu 

kirje ja yhdistelmä lapsille suunnatusta pelistä 

toimivat tavoitellessa erilaisia kohderyhmiä t. 

Elina Rantanen piti tärkeänä myös sitä huo-

miota, että esimerkiksi sähköisesti kotisivuilla 

tarjottu tieto ei tavoita ikärikkaita mukkulalaisia 

ja kuitenkin Lahden Talot on monesti tiedotta-

nut tällä tavoin. Kotiin lähetetyt viestit ja tieto 

eri asioista asukkaille ymmärrettävällä tavalla 

lähetettynä on siis edelleen tärkeää. 

Asukastiedon osalta tärkeä haastatteluissa esiin 

noussut ymmärrys oli se, että asiat, joista Lah-

den Talot oli ajatellut viestineensä riittävästi, 

olivatkin epäselviä tai ne edes olleet asukkai-

den tiedossa. Tämä viittaa edelleen tarpee-

seen viestiä enemmän, eri keinoin ja asukkaille 

kiinnostavasti ja ymmärrettävästi kerrottuna 

tai kuvitettuna. Erityisesti maahanmuuttajia 

asioiden konkretisointi kuvallisen viestinnän 

avulla auttaisi, mutta se auttaisi myös esimer-

kiksi lapsia. Tarpeellista tietoa ja ohjeita tulisi 

saada näkyvämmin esille, erilaisille asukkaille 

sopivissa kanavissa ja sellaisilla tavoilla, joita 

eri asiakasryhmät ymmärtävät. Käsitteet kuten 

hiilidioksidipäästöt eivät avaudu ja edelleen on 

syytä miettiä keinoja, millä viestiä niistä asuk-

kaille ymmärrettävällä tavalla. Käyttäjätieto ja 

käyttäjäpersoonakuvaukset avasivat edelleen 

sitä, etteivät vuokra-asuntojen kaikki asukkaat 

ole samanlaisia.

Koska Lahden Taloilla on suuri määrä asumis-

yksiköitä, on esimerkiksi ympäristöpäällikön 

mahdotonta käydä jatkuvasti taloilla havainnoi-

massa konkreettisia toimintaympäristöön liitty-

viä asioita. Opiskelijaryhmien dokumentoimissa 

havainnointikuvissa erityisesti jätekatoksen 

tila oli yllättävä suhteessa siihen, miten huol-

tomiehiä oli sen hoitamiseen ja siihen liittyvän 

informaation sijoittamiseen ohjeistettu. Tämä 

osoittaa Lahden taloille myös, miten tärkeää 

on saada huoltohenkilöstölle ymmärrettävät 

ohjeet, miten asumisympäristöä tulee järjes-

tää. Toimintaympäristö ja sen tuottama moti-

vaatio tai toiminnan ohjaus on hyvin tärkeää 

kestävän kuluttamisen toimien tukemisessa. 

Myös toiminnan päätöksentekohetkiin ja nii-

den ohjaamiseen liittyvien keskeisten toimin-

taympäristöjen paikkojen löytyminen liittyy 

toimintaympäristöissä tehtyyn kohdennettuun 

havainnointiin, jota tässä kehittämistyössä oli 

tehty ja sen avulla pystytty määrittämään niitä 

kohteita, joihin opastus- ja motivointi-infor-

maatiota kannattaisi sijoittaa. 

Tämän kehittämistapauksen lopputuloksena 

on, että Lahden talot tulevat levittämään tässä 

kehittämistyössä suunniteltua aineistoa asuk-

kaiden käyttöön. Tyypillisesti Lahden Talot 

käynnistää 1–2 asukkaille suunnattua kam-

panjaa vuodessa. Syksyllä 2022 on ajankohtai-

sinta käynnistää sähkön säästökampanjointia, 

koska se on yhteiskunnallisestikin merkittävä 

vaatimus ja mahdollistaa sekä asuntojen vuok-

rausyritykselle että asukkaille huomattavia ra-

hallisia säästömahdollisuuksia. Asukkaat itse 

ovat huolissaan myös yhteisen tilojen sähkön 

kulutuksesta ja siitä, miten tuo kulutus vaikut-

taa vuokraan sähkön hinnan noustessa.
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Johtopäätökset

Tämä kehittämistyö toi kiinnostavasti esiin 

sen, että vuokra-asumisyksiköiden asukkaat 

olivat kiinnostuneita ja innostuneita jakamaan 

omaa käyttäjätietoa ja kertomaan asumiseen 

liittyvistä näkemyksistään haastatteluissa. 

Asukkaita on mahdollista hyödyntää erilai-

sissa asumisen ratkaisuihin liittyvissä kehit-

tämistehtävissä, koska heillä on kiinnostusta 

tällaiseen. Koska Lahden talojen edustaja to-

tesi, ettei itse pysty aina jalkautumaan asu-

misyksiköihin ja esimerkiksi havainnoimaan 

kaikkea niiden toimintaympäristöstä, olisi toi-

mintaympäristöstä tapahtuvaa raportointia 

mahdollista aktivoida myös asukkaiden te-

kemäksi. Tämä voisi olla esimerkiksi paikka 

kännykkäkameralla otettujen kuvien lähet-

tämiseen niin, että niihin liitetään tieto siitä, 

millainen haaste tai ongelma on kyseessä ja 

mistä asumisyksiköstä kuva on otettu. 

Tärkeä huomio asukashaastatteluissa oli asuk-

kaiden kokemus, ettei heistä välitetty. Mo-

nipuolinen viestintä, haasteissa auttaminen, 

kuten informaatioaineiston lähettäminen ky-

syjille, ja vuorovaikutuksen sekä palautteen 

antamisen mahdollisuuksien lisääminen eri 

keinoin poistaisi tätä huolta. Myös hyvin toi-

mivaksi ja siistiksi hoidettu asumisympäristö 

toisi välittämisen tunnetta asukkaille ja ohjaisi 

heitä itseäänkin huolehtimaan vuokra-asun-

noista koostuvasta asuinympäristöstään. 

Lahden talojen kaltaiselle toimijalle on hyvä 

tilaisuus vaikuttaa juuri muutostilanteissa, joita 

käyttäytymisen muutoksen psykologia on 

tutkimuksien kautta nostanut esiin mahdolli-

suutena muuttaa arkisia, osin automatisoitu-

neita toimintatapoja. Tässä mielessä Lahden 

Talojen kaltainen toimija on avainasemassa 

hallinnoidessaan yhteiskunnallisesti sovittu-

jen isojen muutosten läpivientiä asumisyhtei-

söjen yleisissä toiminnoissa tai vaikuttamalla 

kestävän kuluttamisen toimintatapoihin yksi-

lökohtaisesti asukkaiden muuttaessa uuteen 

asuntoon ja asumisyksikköön. 

Ratkaisujen kehittäminen hyödyntäen toi-

minnan kohteeseen liittyvää ajankohtaista ja 

trenditietoa, kohdennettua ja kontekstuaalista 

kenttätyötä sekä käyttäytymisen muutoksen 

tutkimuksen tuottamia suunnitteluohjeita oli 

tuottoisaa. Nopeallakin projektilla on tällaisia 

menetelmiä yhdistämällä mahdollista tuottaa 

hyödyllisiä ja soveltamiskelpoisia tuloksia lähiöi-

den kestävän kuluttamisen ja asumisen edistä-

miseen. Konkretisointi, sopivat jakelukanavat ja 

ymmärrettävyyden varmistaminen ovat olen-

naisia tuotetuissa ratkaisuissa. Kehittämistyössä 

voisi asukkaita hyödyntää entistä enemmän 

tarvittavan kontekstuaalisen kenttätyön teke-

miseen ja monipuolisen sekä kohdennetun ai-

neiston keräämiseen asumiskohteista.
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Palvelu-
muotoilulliset 

kokeilut 
Mukkulan ostarin 

kehittämiseksi

Mirja Kälviäinen,  
LAB-ammattikorkeakoulu 

Avainsanat: 
palvelumuotoilu, 
kokeileva kehittäminen, 
asukaslähtöisyys 

Johdanto

Tämän julkaisun Käyttäjälähtöisen tiedon ko-

koaminen ja analysointi yhdyskuntasuunnitte-

lun ja yhteiskehittämisen tukena -artikkelissaan 

ovat Aarrevaara ja Kälviäinen selvittäneet niitä 

asukaskyselyjä, joiden pohjalta Mukkulan kes-

keisellä paikalla sijaitseva ostari osoittautui 

haasteellisimmaksi kohteeksi Mukkulassa. Huo-

mattava osa kyselyihin osallistuneista mukku-

lalaisista merkitsi juuri ostarin turvattomaksi 

paikaksi tai kuvasi sitä sanallisissa vastauksis-

saan joillain negatiivisilla määreillä. 

Tästä syystä keskityttiin LAB-ammattikorkea-

koulun uudistava muotoiluajattelu yamk-kou-

lutuksen Ihmislähtöisyys ja palvelumuotoilu 

-opinnoissa syksyllä 2021 ostariin kohdistuvaan, 

osallistaviin kokeiluihin päättyvään kehittä-

mistutkimukseen. Ostarin tutkimuksellisen 

kehittämistyön tarkoituksena oli toteuttaa 

Blombergin ja Karastin (2013, 87–90) kuvaa-

maa käyttäjälähtöisen ja osallistava toiminta-

tavan osallistujien näkökulmia kunnioittavaa 

asioiden tarkastelua, heidän päämääriensä 

neuvottelua ja yhteistä ideointia ja oppimista. 

Kehittämistutkimuksen ja valittujen osallista-

vien kokeilujen aiheena oli löytää kehittämis-

tarpeita ja -toiveita Mukkulan vanhan ostarin 

asukaskokemuksesta sekä osallistaa asukkaat 

antamaan kokemuksellista lisätietoa sekä arvi-

ointeja kehittämiskohde- tai ratkaisumahdol-

lisuuksien kokeiluun valituista toteutuksista. 
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Monimenetelmäinen 
palvelumuotoilu ostarikokeilujen 
suunnittelutapana 

Palvelumuotoilu on käytännölliseen ja kon-

tekstuaaliseen kehittämiseen sitoutunut ke-

hittämisen tapa, joka tarkastelee palvelujen 

ja palveluympäristöjen kehittämistä erityi-

sesti asiakkaiden näkökulmasta. Se hyödyn-

tää ihmislähtöistä, kehittämisen kokonaisuutta 

monipuolisesti tarkastelevaa ja iteratiivista 

prosessia, jossa palautetta haetaan nopeasti 

käyttäjiltä kokeilujen kautta. Palvelumuotoilu 

käyttää monipuolista tiedonhankinta-, visuali-

sointi- ja analyysimenetelmävalikoimaa sekä 

yhteissuunnittelua ja nopeita kokeiluja totut-

tamiskelpoisten ja ennen kaikkea asiakasläh-

töisten ratkaisujen luomiseen. (Stickdorn ym. 

2017, 20–21). 

Palvelumuotoilussa pyritään ratkomaan 

käyttäjien todellisia haastekohtia niin, että 

kehittämisessä kehystetään haaste tai mahdol-

lisuudet oikealla tavalla. Palvelumuotoilu liittyy 

muotoiluajattelun käyttäjälähtöiseen tradi-

tioon, jossa projektien alkuvaiheissa on tärkeää 

selvittää käyttäjien tarpeita. Muotoiluajattelulle 

tyypillistä on myös palvelumuotoilussa sovel-

lettu nopea kokeileminen ja prototypointi, joilla 

voidaan testata ideoita ja tuottaa kontekstuaa-

lista näkemyksellisyyttä kehittämiseen. (Stick-

dorn ym. 2017, 13). Palvelumuotoiluun onkin 

usein sovellettu Design Councilin (2019) luomaa 

muotoiluprosessin etenemisen kaksoistimant-

tikuvausta, johon liittyy kehittämisymmärrystä 

ja -mahdollisuuksia laajentava divergentti ja 

toisaalta ratkaisuun pyrkivä analysoiva ja kon-

septoiva konvergentti ajattelu. Design Council 

jakaa ajattelun variaation kahteen vaiheeseen, 

joissa kummassakin on divergenttiä ja konver-

genttia ajattelua: vaihe yksi sisältää etsimistä ja 

määrittelyä ja vaihe kaksi ideointia ja toteutta-

mista. (Stickdorn ym. 2017, 87–88). Stanfordin 

Design Schoolin Bootcamp bootleg ohjeet 

(Both & Baggereor 2018) kuvaavat vaiheita li-

säksi ihmislähtöistä empaattisuutta korostaen: 

empatisoi, määritä, ideoi, prototypoi ja testaa. 

Opiskelijoiden toteuttaman kehittämistutki-

muksen lähtökohta-aineistona oli jo valmiiksi 

kerätyn 107 paperisen asukaskyselyn tulokset. 

Niissä nousi esiin se, että nimenomaan ostari 

herätti asukkaissa turvattomuuden tunteita ja 

epäviihtyvyyden kokemuksia. Opiskelijat saivat 

käyttöönsä kyselyaineiston analyysin pohjalta 

tehdyn, ostaria kyselyssä käsittelevien osien ja 

siihen eri vastauksissa liittyvien kommenttien 

yhteenvedon. Heille esiteltiin myös koululais-

ten kanssa syksyllä 2020 tehdyn käyttäjätiedon 

keruun yhteenveto. Lisäksi he saivat käyttöönsä 

ostarin yrittäjien haastattelujen yhteenvedon. 

Ostarin tilanteen analysointiin käytetiin lisäksi 

opiskelijoiden omaa havainnointia ostarilla. 

Tällaisessa autoetnografiseen tradition poh-

jautuvassa havainnoinnissa ja kokemisessa 

palvelumuotoilija tarkkailee todellisessa toimin-

takontekstissa omaa tilannekohtaista kokemis-

taan. (Stickdorn ym. 2017, 118) Opiskelijoiden 

ostarivierailuun liittyi lisäksi asukkaiden käyt-

täytymisen havainnointia ostarilla. Havainnoin-

nissa ei ole tarkoitus vuorovaikuttaa käyttäjien 

kanssa, vaan vain havainnoida sitä, miten ihmiset 

todellisuudessa, oikeassa käyttötilanteessa 

käyttäytyvät (Stickdorn ym. 2017, 122) 

Kokemisen ja havaintojen purkaminen tapah-

tui empatiakarttojen avulla. Empatiakartta on 

yksinkertainen ja helposti havainnoitava, vi-

suaalinen kartta, joka dokumentoi käyttäjän 

kokemusmaailmaa ja ajatuksia kuten, mitä käyt-

täjä tuntee, ajattelee, kuulee, näkee tai tekee ja 

millaisia turhauttavia haasteita tai hyvän olon 

mahdollisuuksia käyttäjällä on. Sitä käytetään 

tyypillisesti käyttäjien kokemusmaailmaan 
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käsiksi pääsemiseksi ja täytetään käyttäjätiedon 

tai käyttäjien kanssa yhdessä tekemisen avulla. 

Se auttaa kehittäjiä käyttäjien maailmaan tai 

käyttötilanteeseen pääsemisessä ja käyttäjäym-

märryksen yhteisessä jakamisessa. (Brown 2018). 

Tässä kehittämistapauksessa empatiakarttaa so-

vellettiin kehittämisryhmien autoetnografisesti 

havainnoidun, koetun ja tulkitun ostarikokemuk-

sen analysointivälineenä ja ostarikokemuksen 

yhteisen analysoinnin apuna.

Kukin 25 opiskelijasta soitti myös yhdelle pa-

perisen asukaskyselyn vastauksissa puhelin-

numeronsa antaneelle asukkaalle. Painopiste 

puhelinsoitoissa ja paperisten haastatteluai-

neistojen sisällössä oli ikärikkailla Mukkulan 

asukkailla. Kukin opiskelija laati syventävän 

puhelinsoiton perusteella ostarin käyttäjäper-

soonatyyppisen palvelupolkukuvauksen ana-

lyysinä siitä tavasta, jolla haastateltava asukas 

hyödynsi ostaria ja millaisia palveluja hän käytti. 

Palvelupolku visualisoi niitä toimintoja ja koke-

musta, joka käyttäjällä on palvelua käytettä-

essä. Se kuvaa palvelun kulkua ja käyttöä usein 

niiden vaiheiden kautta, joita asiakaskäyttäjä 

joutuu kulkemaan palvelun läpi ja niitä kontak-

tipisteitä ja vuorovaikutuskanavia, joita palve-

lun käytön eri vaiheisiin liittyy. (Stickdorn ym. 

2017, 43–46). Tässä kehittämistapauksessa ku-

vauksissa korostui myös asukastoimija, koska 

palvelupolut ja asukkaiden toiminta ostarilla 

perustuivat yksittäisten henkilöiden kanssa 

käytyihin puhelinkeskusteluihin. Kuvioissa 1–2 

on kaksi erilaista esimerkkiä näistä Mukkulan 

ostarinkäyttäjän palvelupolusta. 

Palvelupolkujen pohjalta neljä opiskelijaryhmää 

koosti kukin myös kaksi käyttäjäprofiilikuvausta 

Mukkulan ostarin tyypillistä asukaskäyttäjistä. 

Nämä profiilit kuvaavat hyvin myös Mukkulan 

iäkkäämmän asukasryhmän profiileja yleisem-

minkin. Kiinnostavaa oli, että neljä eri ryhmää 

koosti saadun ja hankitun käyttäjätiedon poh-

jalta hyvin samantyyppiset kaksi eri kuvausta 

edustamaan mukkulalaisten asukkaiden kahta 

erilaista asennoitumis- ja toimintatapaa. 

Toinen profiilityyppi oli peruspalvelujen käyt-

täjä, joka ajattelee, että ei tarvitse ja vaadi pal-

joa, mutta silti näkee ostarin ankeana. Tällaisten 

ihmisten kommenteissa kärjistyy jopa se, että 

Mukkulasta ei välitetä ja sen kehittämishaluihin 

esimerkiksi kaupungin tai yritysten puolelta ei 

uskota. Sielultaan mukkulalainen profiilityyppi 

taas kokee yhteisöllisyyttä, on aktiivinen ja 

haluaa kehittää. Hän käyttää monipuolisesti 

ostarin palveluja. Erityisesti nuoret toivovat ke-

hittämistä, eloa, kuten nykyaikaista kahvilakult-

tuuria ja lapsille toimintaa.

Todellisen toimintatilanteen ja käyttäjien kar-

toittamisen menetelmät tuottavat aineistoa, 

jonka avulla kehittämiskohteeseen liittyviä 

haasteita ja mahdollisuuksia voidaan analy-

soida ja niiden pohjalta syntyviä ratkaisuja 

ideoida. Prosessi sisältää myös itsestään sel-

vänä näyttäytyvien haasteiden ja mahdolli-

suuksien kyseenalaistamista. Ideoita käytetään 

kehittämään ratkaisukonsepteja, joita voidaan 

konkreettisesti kokeilla ja saada siten vuorovai-

kutteista tietoa niiden toimivuudesta tai niihin 

liittyvästä käyttäjäkokemuksesta. 

Tekemiensä havainnointikävelyjen, puhelin-

haastattelujen ja saamansa muun aineiston pe-

rusteella neljä opiskelijaryhmää ideoi, konseptoi 

ja tuotti ostarille vuorovaikutteiseen tiedon ja 

palautteen hankintaan pyrkivät ja konkreetti-

set kokeilut. Ne pohjautuivat sisällönanalyysiin, 

joka oli tehty ostarikokemukseen liittyvästä ai-

neistosta laadullisena, esiin nousevia teemoja 

tarkastelevana ja ideoivana. Ryhmät käyttivät 

ratkaisujen ideoinnin ja konseptoinnin lisä-

lähteenä myös Suomessa ja kansainvälisesti, 
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vertailuanalyysin avulla etsimiään ostareiden 

kiinnostavia kohderatkaisuja. 

Toteutetut kokeilut olivat liikkumisen kuvaami-

nen ostarilla, viihtyisyyden tekijöiden vuoro-

vaikutteinen valintatehtävä, tapahtumakontin 

mahdollisuuden esittely ja kahvilakokeilu. Ko-

keilut tehtiin muutaman tunnin mittaisena 

urban hack -toteutuksena joko perjantaina il-

tapäivällä 24. syyskuuta tai lauantaina aamu-

päivänä 25. syyskuuta 2021. 

Vuorovaikutteiset ja 
palautteenhankintaan 
keskittyvät kokeilut ostarilla 

Mukkulan ostoskeskuksen kävelyreittien kartoit-

tamisen ja kehittämisen kokeilussa tarkkailtiin 

jalankulkijoiden kulkuväyliä ja kysyttiin, millai-

seksi ne koetaan ja miten haluttaisiin liikkua. 

Kuvio 1. Esimerkki ikääntyneen 
miesasukkaan palvelupolusta 
ostarilla (kuvio Minttu Rantanen).
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Tämä kartoittava kokeilu perustui siihen ryh-

män havaitsemaan haasteeseen, että kulkurei-

tit ja tilan käyttö eivät vastanneet asukkaiden 

eli pääkäyttäjien tarpeita. Kulkuväylät olivat 

turvattomat, olemattomat ja ahtaat ja opas-

teet puuttuvat. Autoilijat joutuvat väistämään 

jalankulkijoita ja yrityksille huono jalankulku-

tilanne saattoi merkitä vähemmän asiakkaita. 

Autoille on varattu iso osa tilasta, vaikka suurin 

osa kävijöistä oli kevyen liikenteen kulkijoita ja 

erityisesti jalankulkijoita.

Kokeilussa kävelyreittejä piirrettiin yhdessä 

asukkaiden kanssa katuliiduilla maahan ja 

niitä merkittiin nauhoilla ja tolpilla. Reitit 

dokumentointiin piirtämällä niitä karttapohjiin. 

Lisäksi kerättiin tarkentavia kommentteja haas-

tattelulomakkeen avulla. 

Kuvio 2. Esimerkki ikääntyneen 
naisasukkaan palvelupolusta 
ostarilla (kuvio Satu Lähteenmäki).
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Koosteena kulkureittien tuloksista ryhmä tuotti 

kartan, johon oli koottu eri kulkijoiden merkit-

semät kulkureitit. Asukkaitten kanssa käytyjen 

haastattelutilanteiden avulla he tuottivat myös 

kuvakoosteen, joka dokumentoi ja demonstroi 

asukkaiden kokemia haastekohtia ostarilla liik-

kumisessa ja ihmisten kohtaamisessa (kuva 1).

Ostoskeskuksen ulkotilojen viihtyisyyden yh-

teiskehittämisen kokeilussa oli ryhmä koonnut 

viihtyisyyttä tukevista asioista mallikuvia, joita 

asukkaat voivat osallistavasti kommentoida. 

Isolla julisteella oli esillä ostarin kulkureitin var-

rella visuaalinen ideakollaasi (kuva 2), johon 

ostarin käyttäjät pystyivät helposti merkit-

semään mieleisensä kuvat tarraympyrällä ja 

jättämään ideoita ja ajatuksia erilliselle post 

it -lapputaululle. Tarkoitus oli selvittää, miten 

lisätä ostarin viihtyisyyttä, yhdessä tekemi-

sen mahdollisuuksia ja omaksi tuntemista. 

Viihtyisyys myös lisäisi potentiaalisia asiakkaita 

ostarille. Erilaisista viihtyisyyden puutteeseen 

liittyvistä haasteista oli paljon asukkaiden 

huomioita taustamateriaalissa. 

Yhteenvetona asukkaiden mallikuvavalinnoista 

ryhmä tuotti ideakollaasista version, jossa näkyi 

kunkin kuvan suosituimmuus. Monet asukkaiden 

ja käyttäjien post it -lappukommentit liittyivät 

samoihin havaintoihin kuin liikkumisen ryhmän 

tulokset. Näitä olivat kulkureitit ja tapaamispai-

kat sekä ostarin konkreettisesta, rakennetusta 

ympäristöstä rakenteellisesti huolehtiminen. Li-

säksi toivottiin toimenpiteitä visuaaliseen ilmeen 

kohentamiseen, estetiikkaan ja tunnelmaan sekä 

näihin liittyviä puutarhamaisia ratkaisuja. Myös 

erilaisia toiminnallisia asioita toivottiin, kuten 

WC:tä, leikkikenttää, skeittipuistoa, toista ruo-

kakauppaa, kahvilaa ja tapahtumia. 

Kuva 1. Ostarin ulkotilassa 
liikkumiseen ja ihmisten 
tapaamiseen liittyvät 
haastekohdat.
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Kuva 2. Mukkulan asukkaita 
miettimässä viihtyisyyttä 
tuottavia tekijöitä ideakollaasin 
äärellä (kuva Kristian Eloluoto). 

Mukkulan yhteisötila -kokeilun lähtökohtana oli 

se, että yhteiselle ”olohuoneelle” oli tarvetta: 

yhteiskäyttö-, monitoimi- tai kokoontumistilan 

puuttuminen nousi taustaselvityksissä monin 

tavoin esiin. Vaikka kahvilatarve nousi esiin lo-

makehaastatteluaineistoissa, oli tärkeä kysymys, 

oliko tämä tarve varsinaisesti kaupallinen kahvila 

vai tapaamispaikka. Alueella oli erilaisia toimi-

joita, joiden kanssa aluetta tai tällaista toiminta-

tilaa voisi kehittää: urheiluseurat, nuorisotoimi, 

seurakunta, olkkari, koulu, yrittäjät ja asukkaat. 

Mukkulan kontit – Yhteisöllinen kohtaamis-

paikka -kokeilu esitteli mahdollisuutta ostarille 

tuotavasta kontista, joka toimisi yhteisötilana 
oleskelulle ja tapaamisille sekä pienimuotoi-

sille työpajoille. Se voisi sisältää yleishyödyllisen 

toimijan tai toimijajoukon vuorovedoin ylläpi-

tämän, edullisen kahvilan. Tapahtumakonttiin 

sisältyisi myös ohjelmaseinä, joka kertoo mitä 

Mukkulassa tapahtuu. Tarkoituksena oli, että 

palaneen rakennuksen kohdalle ostarilla jää-

nyt tyhjä tila otetaan käyttöön, samalla alueen 

viihtyisyys ja turvallisuus lisääntyy. 

Kokeilussa testattiin tällaista ideaa ostarilla ha-

vainnekuvan avulla (kuvio 3). Haastatelluilta 

asukkailta kysyttiin: Mitä ajatuksia idea herät-

tää? Puuttuuko konseptista jotakin olennaista? 

Onko kahvila edellytys sille, että tulisit konttiin? 

Kysymyksenä yrittäjille ja eri toimitilojen työn-

tekijöille esitetiin: Millä tavalla voisitte osallistua 

Mukkulan konttien toimintaan? Kontti-ideaa esi-

teltiin myös ostarin yrittäjille.

Yhteenvetona konttikokeilusta ryhmä kokosi 

posterin, jossa oli teemoitettu positiivinen pa-

laute, joka totesi idean yhteisölliseksi ja tar-

peelliseksi. Rakentava kritiikki pohti kontin 

suuntaamista niille, joille ei ollut tarjontaa ja 

tilan riittävyyttä. Kontin turvallisuus huoletti 

turvattomaksi koetulla ostarilla. Heränneitä 
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kysymyksiä olivat pohdinta siitä, kenelle kontti 

olisi oikeasti suunnattu ja olisivatko kaikki 

alueen toimijat innostuneita siitä. Uusia ide-

oita -osa sisälsi toimintoja, joita asukkaat itse 

ehdottivat. Ostarin yhteisöt -osaan oli kirjattu 

yrittäjien ja ostarin organisaatioiden työnte-

kijöiden positiivinen lupaus olla jollain tavalla 

mukana ja ehdotuksia siitä. 

Pop-up kahvila kokeilu perustui siihen, että 
Mukkulan ostoskeskuksen alueella ei ole kah-

vila- ja lounasravintolapalveluja ja lomakehaas-

tatteluaineistoissa 60 henkilöä toivoi alueelle 

kahvilaa. Vastauksissa nousi esille toiveita myös 

kahvila- ja ravintolaterassista, istumapaikoista 

ulkotiloissa ja ruuan ulkomyyntikojuista. Kah-

vilan prototyyppin konseptin oli tarkoitus vas-

tata sellaisen asukasryhmän tarpeeseen, joka ei 

halua käyttää alueella jo sijaitsevan pubimaisen 

ravintolan kahvilapalveluita. Tavoitteena proto-

tyypillä oli selvittää, millaista kahvilapalvelua 

alueen asukkaat käyttäisivät. Kuvassa 3 on kah-

vilaprototyyppi toiminnassa.

Pop up -kahvila toteutettiin ostarin torialueella, 

johon oli rakennettu toimiva kahvila ja kahvi-

tarjoilu. Kysymyksinä vierailijoille esitetiin: Mitä 

mieltä olet kahvilaideasta? Millaisia lisäpalveluita 

toivoisit kahvilaan? 

Vastauksissa tuli hyvin esiin yhteisöllisen ta-

paamispaikan tarve, johon liittyi toiveita oh-

jelmasta, taiteesta, näyttelyistä, musiikista, 

leikki- tai pelipaikasta, lautapeleistä, käsillä te-

kemisestä, kirppiksestä, ohjatusta toiminnasta 

ja juttelu- tai lukunurkkauksesta. Rauhallisesta, 

olohuonemaisesta kahvilasta esitettiin toivo-

muksia ja istumapaikkojen tarve tuli myös tässä 

kokeilussa esiin. Kahvilamaista liiketoimintarat-

kaisua edusti vastauksissa tarve ruokailu- ja lou-

naspaikasta, josta olisi mahdollista ostaa myös 

leipomotuotteita. Kokeilussa selvitettiin myös 

Kuvio 3. Kokeilussa asukkaille 
esitetty Mukkulan kontti 
-yhteisötilan konsepti.
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kiinnostavien tuotteiden tarkkaa valikoimaa. 

Vastauksissa korostui kutenkin myös yhteisö-

tilan tarve, jolloin kyseessä ei välttämättä olisi 

kaupallinen kahvila, vaan paikka, jossa mukku-

lalaiset voivat tavata toisiaan ja jutella ja johon 

voisi tulla tapahtuma- ja tekemistarjontaa.

Johtopäätökset

Vastakohtana kauankin toiminnan jälkeen ta-

pahtuvalle haastatteluihin ja kyselyihin vastaa-

miselle kontekstuaaliset vuorovaikutustilanteet 

antavat vastaajille mahdollisuuden osoittaa 

tarkasti, mitä he milläkin ajatuksellaan tarkoit-

tavat, ja sallivat tutkijoiden tarkastella käyt-

täjiä oikeissa toimintatilanteissa. Tämä tekee 

vuorovaikutuksesta konkretisoivaa ja aktiivista 

sekä sitouttaa näin osallistujia. Osallistujat usein 

myös muistavat tarkasti asioita oikeassa tilan-

teessa ollessaan. (Stickdorn ym. 2017, 120). 

Kuva 3. 
Kahvilaprototyyppi 
asiakkaineen (kuva 
Kristian Eloluoto).

Kokeilupohjaiset, konkretisoivat interventiot 

ostarilla mahdollistivat vuorovaikutuksen oi-

keassa käyttötilanteessa sekä toiminnallisesti 

että tilassa. Ne tuottivat hyvin asukastiedon 

tuloksia ja selvästi innostivat erilaisia asukkaita 

jakamaan ajatuksiaan ja toiveitaan ostarin ke-

hittämiseksi. Ne tarkensivat käyttäjätietoa sekä 

tiedollisesti että myös moniaistisena kokemuk-

sena ja tunnetasolla.

Sovittaessaan ratkaisuaihioita konkreettisesti 

oikeaan käyttötilanteeseen ja tilaan nämä-

kin Mukkulan ostarin kokeilut näyttivät sen, 

kuka osallistuu ja millä ehdoilla. Kontekstuaa-

lisissa interventioissa on aina muistettava, että 

vuodenaika, viikonpäivä, ajankohta, ja muut 

vastaavat tekijät saattavat vaikuttaa osallistu-

miseen. (Stickdorn ym. 2017, 120). Vaikka kokei-

lut sijoittuvat perjantai-iltapäivään ja lauantain 

aamupäivään, jolloin asukkaita liikkui paljon 

ostarilla, oli näissä päivissäkin eroja. Kokeiluja 
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toteutettiin perjantai-iltapäivänä, jolloin asuk-

kailla saattaa olla kiire hoitaa viikonlopun ruo-

kaostoksia tai muita asioita. Lauantaina ostarilla 

liikkuessa oli asukkailla enemmän aikaa keskit-

tyä kokeiluihin. Toisten asukasryhmien edusta-

jat tarttuivat myös osallistumismahdollisuuteen 

helposti, mutta osalla se vaati jopa rohkaisu-

ryypyn ottamista tai maahanmuuttajien osalta 

nuorempien ja kielitaitoisempien osallistumista. 

Ryhmät myös rekrytoivat aktiivisesti osallistu-

jia eri osissa ostaria, muun muassa S-marketin 

edustalla, jossa liikkui paljon asiakkaita. 

Kokeilevat konkretisoinnit sallivat myös kritiikin 

ja huonojen kehittämisratkaisujen poissulkemi-

sen. Yhteisöllisen tilan puutteen kysymys sai-

kin näissä kokeiluissa kaksi eri toteutusmuotoa. 

Asukaskyselyn tuloksissa oli kahvilaa toivottu 

paljon. Kaksi ryhmää lähti selvittämään tätä 

asiaa kahdesta eri lähtökohdasta. Toinen ryhmä 

arvioi kahvilan tarkoittavan yhteisöllisen tilan 

puutetta: he loivat tähän sopivan konseptin ja 

keräsivät siitä palautetta. Toinen ryhmä tuotti 

toimivan kahvilan ja selvitti sen avulla sekä kah-

vilamahdollisuuden liiketoimintaedellytyksiä 

että sitä, oliko asukkaiden tarve todella kahvila. 

Nämä kokeilut täydensivät toisiaan samoin kuin 

liikkumisen ja viihtyisyyden kokeilut, joista sel-

visi samankaltaisia haasteita, kohteita ja toiveita 

ostariympäristön kehittämiseksi. 

Kun kokeiluja oli tehty konkretisoiden ostarille, 

niin myös tulokset olivat usein hyvin konkreetti-

sessa muodossa olevia karttoja, kuvamateriaalia 

tai asukkaiden konkreettisina asioina kertomia 

asioita tai toimintaa. Koko opiskelijajoukon ko-

keilutiedon yhteenvetona muotoilun ja median 

opiskelijat tekivät nopean yhteisluonnostelun 

karttapohjalle niistä asioista, joita ostarille pi-

täisi tuoda sen kehittämiseksi. Todella paljon 

näistä asioista kohdentui tyhjälle, palaneen 

ostarin tontille, johon olisi mahdollista tehdä 

myös väliaikaisratkaisuja, kun sen mahdollinen 

uudelleenrakentaminen oli monen vuoden 

suunnittelukysymys. Tämä konkretisoiva yh-

teenveto korosti sitä, että erityisesti palanut ja 

villiintyneeksi jäänyt tila leimasi Mukkulan os-

tarin negatiiviseksi muodostuvia mielikuvia ja 

sai aikaan sitä käsitystä, että ostarin toimintoja 

ja tilaa ei oltu valmiita kehittämään. 
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Johdanto

Tämän artikkelin tarkoituksena on kuvata, 

miten Yhteinen Mukkula -hanke on toiminut 

LABin teknologiayksikön yhdyskuntasuunnitte-

lun opetuksessa ammattikorkeakouluopiskeli-

joiden projektioppimisen kohteena ja alustana. 

Lisäksi kuvataan, millaisia työtapoja eri opin-

tojaksoilla on käytetty ja minkä tyyppistä ai-

neistoa on tuotettu Mukkulan alueesta. Alussa 

esitellään yhdyskuntasuunnittelun näkökulmaa 

alueeseen, missä tulevat esiin kaavoitusproses-

seihin liittyvien selvitysten laatiminen ja kaa-

vaprosessin ymmärtäminen. Keskeistä alueen 

kehittämisessä on kuitenkin luoda monitasoi-

nen tietopohja ja ymmärrys alueen ominaisuuk-

sista eri toimintojen ja fyysisen sekä sosiaalisen 

ympäristön näkökulmista sekä tunnistaa histo-

rialliset vaiheet ja niiden arvot tarkasteltavassa 

ympäristössä. Asukkaiden osallistumismahdol-

lisuudet ovat osa kaavoituksen prosessia, ja 

opiskelijoilla on ollut käytettävissään asukas-

kyselyn tulokset sekä muita tutkimusaineistoja 

myöhemmässä projektissa. 

Yhdyskuntasuunnittelun 
näkökulmat Mukkulaan

LAB-ammattikorkeakoulun teknologiayksikössä 

toimiva energia- ja ympäristötekniikan koulutus 

on pitkään sisältänyt mahdollisuuden syven-

tymiseen yhdyskuntasuunnittelun opintoihin, 

jotka valmistavat opiskelijoita työelämässä yh-

dyskuntasuunnittelun ammatillisiin tehtäviin 

joko julkisella tai yksityisellä sektorilla. Koulutus 

on laajuudeltaan 240 opintopistettä jakautuen 

kestoltaan neljälle vuodelle. Toisen ja erityisesti 

kolmannen vuoden aikana opiskelijat perehty-

vät alan tyypillisiin suunnittelutehtäviin tiedon 
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tuottamisen ja analysoinnin sekä kehittämis-

ideoiden kautta. Yhteinen Mukkula -projekti on 

tarjonnut eri vuosina opiskelijoille tehtäviä näistä 

näkökulmista. Samalla on kokeiltu erilaisia tapoja 

lähestyä asukkaita ja alueen käyttäjiä. 

Yhdyskuntasuunnittelu muodostaa ammatil-

lisen alan, johon kouluttaminen voidaan tul-

kita asiantuntijayhteisöön kasvamisena. Tätä 

voidaan kuvata Lave & Wengerin oppimiskä-

sityksen avulla, jota soveltaen oppiminen on 

osallistumista yhdyskuntasuunnittelun ammat-

tilaisten yhteisöön, jossa kasvaminen edellyttää 

kyseisen ryhmän sosiokulttuurisen käytännön 

omaksumista. (Lave & Wenger 1991) Koulu-

tuksella pyritään antamaan opiskelijalle erilai-

sia valmiuksia ja työkaluja, joiden avulla taidot 

karttuvat. Tavoitteena on myös mallintaa proses-

seja, joita työelämässä toteutetaan. Varsinainen 

alaan kiinnittyminen tapahtuu kuitenkin vasta 

työelämässä toimimisen kautta. Työelämässä 

eteneminen tapahtuu vaativuudeltaan eriasteis-

ten tehtävien kautta, jolloin ohjauksen tarve vä-

henee siirryttäessä rutiininomaisesta tehtävästä 

vaativampaan. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 

2004, 130–136; Aarrevaara 2009) Opiskelijoille 

esitellään myös yhdyskuntasuunnittelua eri or-

ganisaatioissa, kuten kaupungeissa ja kunnissa, 

sekä näiden keskeisiä toimijoita. 

Yhdyskuntasuunnittelun opetuksessa koros-

tuu lakisääteisiin suunnitteluprosesseihin pa-

neutuminen ja maankäyttö- ja rakennuslain 

vaatimusten hahmottaminen konkreettisissa 

ympäristöissä. Suunnitteluprosessien asukas-

lähtöisyyttä ja avoimuutta korostetaan opis-

kelijoille vakiintuneena käytäntönä. Toisaalta 

tutustutaan erityyppisiin käytännön ratkaisui-

hin ja ymmärretään, että eri kunnissa toimitaan 

erilaisissa toimintaympäristöissä, erilaisilla työ-

kaluilla ja resursseilla sekä myös erilaisissa po-

liittisissa päätöksentekokulttuureissa. Lahden 

kaupungin tarjoamat esimerkit kaavaproses-

seista niin yleiskaava- kuin asemakaavatasolla 

ovat opetuksessa usein esiteltyjä ja kaavoittajat 

pitävät opiskelijoille vierailuluentoja eri opin-

tojaksoilla (Lahden kaupunki 2022a). Valtuus-

tokausittain päivittyvän yleiskaavan malli on 

Lahden kaupungin aloittama käytäntö, joka on 

myöhemmin omaksuttu useissa muissa kau-

pungeissa (Lahden kaupunki 2022c). Kaupungin 

edelläkävijämäinen toiminta vuorovaikuttei-

sen suunnittelun yhdistämisessä kaavoituspro-

sesseihin tulee myös esitellyksi opiskelijoille, 

ja vuorovaikutussuunnittelija on usein käynyt 

kertomassa opiskelijoille omasta toiminnastaan 

(Lahden kaupunki 2022b). 

Mukkula toimi luontevana projektioppi-

misen alustana kahdelle yhdyskuntasuun-

nittelun opintojaksolle vuosina 2020–21, 

joiden aikana opiskelijat tutustuivat aluee-

seen, tekivät omia havaintoja ja analyysejä 

sekä kehittämisehdotuksia. Yhteinen Mukkula 

-hanke tarjosi opiskelijoille myös monipuolista 

taustatietoa alueesta. 

Yhdyskuntasuunnittelun 
prosessiin tutustuminen, 
tiedon tuotanto, analysointi 
ja aluekehittäminen

Tässä prosessissa oppiminen ja sen ohjaus liit-

tyivät yhdyskuntasuunnittelun prosesseissa 

tuotettavan kohdealueeseen ja sen asukkai-

siin liittyvän tiedon koontiin ja analysointiin 

sekä kehittämisehdotusten tuottamiseen va-

lituille kohdeympäristöille. Tavoitteena oli 

vastata kysymyksiin, mitä lähtötietoa Muk-

kulan alueesta löytyy ja millainen aluekuvaus 

niistä voidaan koota. Lisäksi tutkittavana ai-

heena oli, miten Mukkulan aluetta voitaisiin 
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yhdyskuntasuunnittelun keinoin kehittää sen 

omista lähtökohdista käsin. 

Ensimmäisen opintojakson tavoitteena oli 

syksyllä 2020 tuottaa Mukkulan koko alueelta 

kaavoituksen keskeisiä lähtökohtatietoja ja opis-

kelijoiden omia analyysejä alueen tilanteesta eri 

näkökulmista. Lisäksi haluttiin kokeilla Jan Gehlin 

kehittämää observointitekniikkaa muutamissa 

alueen keskeisissä kohteissa, jotta saataisiin kä-

sitys julkisten alueiden käytöstä. Toisella projek-

tikurssilla syksyllä 2021 hyödynnettiin alueesta 

jo olemassa olevaa tietoa sekä karttapohjaisen 

kyselyn tuottamia tietoja asukkaiden näkemyk-

sistä. Analysointi- ja kehittämiskohteeksi valittiin 

suppeampi alue, eli keskityttiin ostoskeskuksen 

alueeseen ja sen täydennysrakentamismahdol-

lisuuksien tutkimiseen. 

Yhdyskuntasuunnittelun opetuksessa koros-

tuu kohteena olevan alueen monitasoinen 

tiedon koonti ja yhdistäminen ennen alueen 

kehittämisen ideointia ja suunnittelua. Valmis 

kaava muodostaa yhdyskuntasuunnittelun 

prosesseissa vuoren huipun, juridisen asia-

kirjan, joka välittää eri osapuolille rakentami-

sen ja muutosten reunaehdot alueella. Kaava 

hyväksytään poliittisessa päätöksentekopro-

sessissa, jossa eri vaiheissa on varattu kaavan 

osallisille mahdollisuus kertoa mielipiteensä 

kaavasta ja esittää perusteltuja muutoksia. 

Suunnitteluprosessin sisällön kannalta ope-

tuksessa korostetaan kuitenkin erityisesti riit-

tävien taustaselvitysten kokoamista ja paikan 

ominaisuuksien ymmärtämistä, joiden pohjalta 

laaditaan alueen kehittämisvaihtoehtoja ja ha-

vainnollistetaan niitä. Yhdyskuntasuunnittelun 

pitää opetuskokemuksiemme pohjalta antaa 

opiskelijoille valmiuksia tarkastella suunnitte-

lualueita osana laajempaa kokonaisuutta, yh-

dyskuntarakennetta, sekä tarkastella alueita 

myös kaupunki- tai taajamakuvallisesti sekä 

tilallisina kokonaisuuksina. Suunnittelu ei voi 

olla vain maankäytön suunnittelua, jossa va-

rataan alueita tiettyihin käyttötarkoituksiin, 

koska tällöin jäädään paitsi moniulotteisem-

masta ymmärryksestä. Alueen historiallisten 

muutosten hahmottaminen on osa lähtötie-

tojen kartoitusta, ja siihen liittyy myös raken-

nuskannan muodostumisen ajoittaminen sekä 

alueen arkkitehtuurin kuvaus ja sen tärkeiden 

piirteiden ja ominaisuuksien tunnistaminen.

Projektioppimisessa tavoitteena on soveltaa 

edellä kuvattuja periaatteita erilaisiin kohdealu-

eisiin ja koota niitä koskevat tiedot yhteen sekä 

analysoida aluetta näiden valossa ja tuottaa ke-

hittämisehdotuksia yhdyskuntakehittämisen, 

rakennetun ja viherympäristön osalta. 

Aluelähtöinen projekti-
oppiminen Mukkulassa 

Opiskelijoiden projektit kestivät yhden lu-

kukauden. Vuonna 2020 projekti aloitettiin 

tutustumalla ryhmätyöskentelynä alueen läh-

tötietoihin. Ryhmät kokosivat eri teemoihin 

liittyvää aineistoa, ja opetuksen tukena järjes-

tettiin vierailijaluentoja esimerkiksi kaupungin 

kaavoittajan Marja Mustakallion kanssa, joka on 

laatinut mm. Mukkulan vieressä sijaitsevan Nie-

men kaupunginosan kaavoja. FT Riitta Niska-

sen esitelmä alueen rakennushistoriasta antoi 

tarpeellisen näkökulman sen rakentumiseen ja 

rakennetun ympäristön arvoihin. Vierailuluen-

noilla opiskelijoille kerrottiin, miten kaupunki 

toteuttaa asukaslähtöistä ja vuorovaikutteista 

suunnittelua, joka kuuluu keskeisesti kaavoi-

tukseen (Lahden kaupunki 2022b). Heille myös 

esitettiin, miten karttapohjaista Maptionnaire -

ohjelmaa on hyödynnetty Lahden kaupungin 

asukaskyselyissä.
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Ryhmät tuottivat raportteja 

seuraavista teemoista: 

1. Rakennuskanta

 » alueen rakennettu  

historia / ajalliset 

kerrostumat

 » alueen rakennusten 

ikäjakauma

 » alueen 

rakennus tyyppijakauma

 » alueen erityiset 

rakennukset

2. Karttahistoria ja 
kaavoitustilanne

 » karttahistoria

 » kaavoitushistoria

 » nykyiset kaavat

 » mahdolliset 

ajan kohtaiset 

kaavamuutokset

 » topografia

3. Liikkuminen 
Mukkulan alueella

 » alueen katuverkon 

jäsentely

 » julkinen liikenne ja 

pysäkit

 » kevyen liikenteen väylät

 » liikkumisen erityispiirteet

 » pysäköintiratkaisut

 » vapaa-ajan liikkuminen

4. Palvelut ja toimijat

 » kaupalliset palvelut

 » julkiset palvelut

 » alueen muut toimijat

 » alueen yritykset

 » alueen yhdistykset

5. Viherympäristö 
ja viherverkko

 » alueen viherympäristön 

erityispiirteet ja 

alueen maisemallinen 

sijoittuminen

 » viheralueet ja niiden 

toiminnat, esim. 

ulkoliikuntaan liittyvät

 » lähimetsät

 » puistot

 » vesiympäristöt
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Tiedonlähteinä käytettiin monipuolisia ai-

neistoja, kuten kaupungin avoimia aineistoja, 

muita avoimesti saatavia aineistoja mukaan 

lukien paikkatietoaineistot sekä omia havain-

toja alueelta. Opintojakson alussa opiskelijoi-

den kanssa tehtiin tutustumiskävely Mukkulan 

alueelle. Sen aikana tarkasteltiin ja havainnoitiin 

avoimin silmin alueen eritasoisia ominaisuuk-

sia. Kierrosta rytmitti pysähtyminen eriteemai-

siin kohtiin aluetta, jolloin alueen historiaa ja 

vaiheita kertomalla täydennettiin havaintoja. 

Oheinen kartta havainnollistaa Mukkulan yh-

dyskuntarakennetta, jota havainnoitiin (kuvio 

1). Kierroksen aikana keskusteltiin ja kuultiin 

Mukkulan lähiöstä, projektin lähtökohdista ja 

sekä annetusta tehtävästä. Kävelykierroksella 

olivat mukana opintojakson vastaava opettaja, 

lehtori Raine Vihelmaa, yliopettaja Eeva Aar-

revaara sekä LUTin erikoistutkija Anne Pässilä, 

joka myös osallistui opiskelijoiden projektitöi-

den esittelyihin ja kommentoi niitä. 

Projektin osana opiskelijat tekivät Jan Gehlin 

mallin mukaisen havainnointitehtävän Mukku-

lan ostarin ja läheisen Mukkulankadun risteys-

alueen kohdilla (kuviot 1–2). Jan Gehl ja Birgitta 

Svarre ovat kehittäneet erilaisia systemaattisia 

kaupunkiympäristön havainnointimenetelmiä, 

joita Gehlin toimistossa on sovellettu maail-

manlaajuisesti erilaisten kaupunkiympäristöjen 

kehittämisen taustatietona. Heidän mukaansa 

keskeisiä kysymyksiä ovat, miten monta ihmistä 

liikkuu jonkin alueen läpi ja kuinka monet py-

syvät samassa paikassa. (Gehl & Svarre n.d.)

Kuvio 1. Mukkulan kaupunginosan alue 
teemakarttana. Erilaiset teemakartat auttavat 
hahmottamaan alueen rakennetta ja toimintojen 
sijoittumista eri näkökulmista, joista tässä 
havainnollistetaan rakennettujen alueiden, tiestön ja 
viheralueiden suhdetta toisiinsa. (Kuvio: Marina Khan)
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Mukkulan havainnointitehtävä 

Kohteet: Mukkulan ostarin edustalta 
S-marketin pääty sekä Mukkulankadun ja 
Ritaniemenkadun risteys 

Tärkeää oli, että työ tehtiin ja raportoitiin huo-

lellisesti, jolloin jokin toinen ryhmä voi tehdä 

esimerkiksi myöhemmin samanlaisen lasken-

nan ja tuloksia voidaan verrata keskenään

 » päivän aikana lasketaan joka toinen tunti 

10 minuutin ajan, paljonko kävelijöitä ja 

pyöräilijöitä nähdään alueella 

 » jaotellaan ikäryhmiin (oman arvion 

mukaisesti): alle kouluikäiset lapset (0–6), 

lapset ja nuoret (7–14- vuotiaat), nuoret ja 

nuoret aikuiset (15–30- vuotiaat), aikuiset 

(31–64- vuotiaat) ja ikääntyneet (yli 

65-vuotiaat)

 » merkitään havainnot kartalle

 » tehdään laskenta viikonpäivänä 7 kertaa ja 

lauantaina 5 kertaa, merkitään ylös mihin 

aikaan laskenta on tehty

Kuvio 2. Laskennan tuloksia 
S-marketin päädystä eri päivinä ja 
eri vuorokauden aikoina syksyllä 
2020 liittyen alueella havaittuihin 
pyöräilijöihin. Aamulla näkyy 
erityisesti kouluun menevien 
määrä alueella liikkuvissa. 
(Kuvio: Yhdyskuntasuunnittelun 
kehittämisprojekti)

Kävelijät. Arkipäivien keskiarvo ostari 1. S-marketin päätyKuvio 3. Laskennan tuloksia 
S-marketin päädystä eri päivinä 
ja eri vuorokauden aikoina 
syksyllä 2020 liittyen alueella 
havaittuihin kävelijöihin (Kuvio: 
Yhdyskuntasuunnittelun 
kehittämisprojekti)

Pyöräilijät. Arkipäivien keskiarvo ostari 1. S-marketin pääty
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Kuvio 4. Esimerkki Strava-sovelluksen 
lämpökartasta, joka esittää jalkaisin liikkumista 
Mukkulassa hyödyntäen sovelluksen GPS-
reittidataa. Strava on liikunnan harrastajien 
käyttämä sosiaalinen internetpalvelu, jonne 
palveluun rekisteröityneet käyttäjät voivat 
tallettaa liikuntasuoritustensa reitti-, nopeus- ja 
sykevaihtelutietoja. (Strava 2018) Opiskelijat tuottivat tietoa alueesta eri muo-

doissa ja yhtenä havainnollistavana esimerkkinä 

toimi Strava-sovelluksen kartta, joka havainnol-

listi liikkumisen volyymejä (kuvio 3).

Valokuvauksen avulla voidaan tunnistaa alueelle 

tyypillisiä näkymiä, joihin kävelyreitit usein liit-

tyvät. Kaupunki- ja ympäristökuvan kannalta 

identiteettiä luovat paikat, reitit ja näkymät ovat 

inventoitavia kohteita, joiden arvo on hyvä tie-

dostaa ympäristön analyysissä (kuva 1).

Palveluverkot ja paikalliset palvelut ovat tärkeitä 

yhdyskuntasuunnittelussa. Teemakartat soveltu-

vat hyvin niiden havainnollistamiseen (kuvio 4).

Viheralueet koostuvat kaupungeissa erityyp-

pisistä osa-alueista, joita myös hoidetaan eri 

tavoilla. Esimerkkinä on seuraavassa kartta, 

jossa erottuvat Mukkulaa ympäröivät metsät 

ja luonnonsuojelualue (kuvio 5).

Opiskelijaraporteissa kuvituksella oli keskeinen 

rooli, ja se koostui erilaisista teemakartoista, va-

lokuvista ja havainnekuvista. Ryhmissä tuotettu 

materiaali koottiin yhdeksi esitykseksi, joka esi-

tettiin Lahden kaupungin kaupunkisuunnitte-

lun ja kaavoituksen asiantuntijoille. 

Opintojakson opiskelijat saivat viimeiseksi teh-

täväksi laatia luonnoksia asukaskyselyn sisäl-

löstä ja kysymystyypeistä. Tämän antoi hyvän 

alkusysäyksen kyselyn työstämiselle, jota jat-

kettiin yhteistyössä LABin ja LUTin tutkijoiden 

kesken keväällä 2021, ja josta lopulta muotou-

tui karttapohjainen Maptionnaire -kysely, josta 

tehtiin myös paperisena tulostettu versio. 
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Kuva 1. Mukkulasta löytyy runsaasti erilaisia kävelyyn ja 
pyöräilyyn sopivia väyliä myös viheralueilla ja kaupunkimetsissä 
(Kuva: Yhdyskuntasuunnittelun kehittämisprojekti)

Kuvio 5. Yksi opiskelijaryhmistä keskittyi 
kartoittamaan Mukkulan palveluja ja laati 
erilaisia teemakarttoja kuten oheisen alueelle 
sijoittuvia yrityksiä esittävän teemakartan (Kuvio: 
Yhdyskuntasuunnittelun kehittämisprojekti)
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Kuvio 6: Oheinen kartta esittää 
Mukkulan metsäalueita. 
Tummemmalla vihreällä 
erottuu Ritaniemen 
luonnonsuojelualue. (Kuvio: 
Yhdyskuntasuunnittelun 
kehittämisprojekti)

Seuraavan vuoden 
työskentelystä

Vuoden 2021 asuinaluesuunnittelun opin-

tojakson alussa käytiin läpi alueesta siihen 

mennessä koottua aineistoa yhdessä opis-

kelijoiden kanssa. Aineistoon liittyi karttoja 

ostarin alueen nykytilasta ja yritysten sijoit-

tumisesta, palaneen ostarin osan sijainnista 

ja alueen aiemmasta ilmeestä sekä yrittäjien 

haastatteluihin pohjautuva yhteenveto, mitä 

yrittäjät toivoisivat palaneen ostarin alueelle. 

Useat heistä ehdottivat asuinrakentamista, 

johon liittyisi maantason liiketiloja. Keskuste-

luissa päädyimme opettajien kesken siihen, 

että vaikka Mukkulan täydennysrakentaminen 

olisikin kiinnostava tutkimustehtävä laajem-

man alueen osalta, niin rajaamme harjoitus-

tehtävän siten, että opiskelijat keskittyvät 

analysoimaan ostarin aluetta ja sille soveltuvia 

täydennysrakentamisen ratkaisuja. 

Opiskelijat laativat ehdotuksia ostarin tyh-

jälle tontille sijoittuvasta uudisrakennuksesta. 

Lähes kaikissa ratkaisuissa oli maantasokerros 

varattu liiketoiminnalle tai kokoustiloille sekä 

varastoille, kun taas asuminen sijoittui ylem-

piin kerroksiin. Joissain ehdotuksissa rakennuk-

sen oleskelupiha oli myös toisessa kerroksessa, 

mikä vaikutti onnistuneelta valinnalta kyseisellä 

rakennuspaikalla. 

Opiskelijaehdotusten loppuesittelyssä poh-

dittiin yhdessä, millaiset ratkaisutavat sopivat 

alueelle. Opintojaksot tähtäävät ensisijaisesti 

siihen, että ymmärrys aiheesta kasvaa ja mo-

nipuolistuu, vaikka tehty ehdotus ei huomioi-

sikaan kaikkia tarpeellisia näkökulmia. 
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Kuvio 7. Ideoita 
asuinrakennuksen suunnitteluun 
ostarin alueelle (Kuvio: Saara 
Lehtonen ja Riikka Pasanen)

Tuloksena ymmärryksen ja 
osaamisen lisääntyminen

Yhteinen Mukkula -hankkeen työskentelyä 

integroitiin edellä kuvatuilla opintojaksoilla 

opiskelijaprojekteihin. Opiskelijat perehtyivät 

alueeseen valituista näkökulmista ja löysivät 

erilaisia tiedonlähteitä, joiden avulla muodos-

tettiin alussa yhdyskuntasuunnittelun näkökul-

masta kokonaiskuvaa alueen ominaisuuksista. 

Raporteissa esiintyy kekseliästä eri lähteiden 

käyttöä sekä tietojen havainnollistamista tee-

makartoilla ja ympäristöä kuvaavilla otoksilla. 

Täydennysrakentamisen reunaehtojen selvit-

tämisessä tehtiin myös osuvia oivalluksia kes-

kustaan sopivasta rakennustavasta. Erilaisten 

havainnointitapojen harjoittelu toteutui pro-

jektissa hyvin mukaan lukien ostarin alueen 

liikkumisen tarkkailu ja raportointi. 

Opiskelijaraportit tuovat esiin, miten moni-

puolinen alue Mukkula kokonaisuudessaan 

on, joskin ostarin ympäristö muodostaa siinä 

keskeisen ja toisaalta kehittämistä kaipaavan 

osa-alueen. Työskentely määritellylle tilaajalle 

tai hankkeelle antaa myös opiskelijoille vakuut-

tavamman kuvan siitä, että työn tuloksilla on 

merkitystä laajemmassa kontekstissa kuin vain 

opintojakson suorittamisen osalta. Koronan 

vaikutukset tuntuivat näissäkin projekteissa 

siten, että yhteisiä tilaisuuksia alueen asukkai-

den kanssa ei voitu rajoitusten vuoksi järjestää. 

Tämäntyyppiset tapaamiset ovat opiskelijoille 

merkittäviä oppimiskokemuksia. 

Johtopäätökset

Konkreettiseen ympäristöön ja tilanteeseen 

liittyvä yhdyskuntasuunnittelun opetus on 

haasteellisempaa järjestää kuin käytännöstä 
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irrallaan oleva oppimistehtävä. Prosessi py-

ritään suunnittelemaan valmiiksi etukäteen, 

mutta sen aikana voi tapahtua yllätyksiä, joi-

hin on sopeuduttava nopealla aikataululla. 

Prosessissa tutustutaan alueeseen maastossa, 

toimitaan ryhmissä, tavataan eri alojen asian-

tuntijoita ja sovitetaan aikatauluja yhteen. Näin 

kuitenkin pyritään toimimaan jatkuvasti, jotta 

opiskelijoiden tiedot ja osaaminen kehittyisi-

vät mahdollisimman aidoissa tilanteissa koulu-

tuksen aikana. Mukkulaan liittyvissä tehtävissä 

opettajilla oli mahdollisuus tarjota opiskelijoille 

aito liittyminen Yhteinen Mukkula-hankkee-

seen ja siinä tuotettuihin tietoihin, mikä tuki 

puolestaan opetuksen prosessia. 

Keskusteluissa pohdittiin, onko ”lähiö” -nimitys 

sinänsä näkökulmaa rajoittava ja muodostaako 

se jonkin ennakkomielikuvan ympäristöstä, 

jonka selvittämistyötä ollaan aloittamassa. 

Sana saattaa sisältää tarpeetonta painolastia, 

mikä vaikuttaa sekä tiedontuotantoon että 

alueen kehittämiseen ja suunnitteluun teke-

miimme valintoihin. Toisin sanoen helposti 

ajattelemme, että meillä on haasteita ratkot-

tavana, kun voisimme ottaa lähtökohdaksi 

alueen mahdollisuudet ja positiiviset ominai-

suudet. Tämä johtuu osin ehkä myös siitä, että 

julkisuudessa lähiöihin liittyvä keskustelu on 

joiltain osain leimaavaa, vaikka toisaalta tie-

detään, että lähiöt eroavat toisistaan niin läh-

tökohdiltaan kuin nykytilanteeltaan. Käsitys 

lähiöstä muuttuu ajan kuluessa, ja useat lähiöt 

edustavat nykyään modernia rakennusperin-

töä, mikä parantaa niiden imagoa. 
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This paper describes how a group of interna-

tional master students were introduced with 

the suburban area of Mukkula in autumn 2021 

and worked in a development project to iden-

tify the strengths and weaknesses as well as the 

opportunities and threats of the area. They were 

also asked to constitute planning ideas for fu-

ture development based on the Maptionnaire 

questionnaire with local residents and the in-

terviews with local entrepreneurs. The students 

were able to analyze the questionnaire mate-

rial and they were also introduced materials 

produced by urban planning students in LAB 

Bachelor programme. The international student 

group interviewed a limited group of residents 

with immigrant or different cultural background 

about their living experiences in Mukkula. The 

aim of the project work period was to orientate 

in place and citizen based urban development. 

The special interest in this project was to make 

a study how foreign students experience and 

analyze the area as well as what kind of propos-

als they present for the future development. The 

student group was also living in Mukkula in a 

student accommodation so that supported their 

observations and experiences as temporary res-

idents in the area. Several of the participating 

students had a previous Bachelor or Master de-

gree in architecture, landscape architecture or 

urban planning. Most of the group also came 

from much larger cities than Lahti, typically from 

cities with several millions of inhabitants outside 

Europe, in Asian and South American countries. 

This paper introduces relevant insights and de-

velopment proposals the student group made 

during the project. 
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Background of Mukkula

The aerial photographs demonstrate clearly the 

transition of the built environment and land-

scape in Mukkula. City of Lahti has this material 

since 1946 in which time the area was mostly 

unbuilt agricultural and forest land. Only the 

manor house of Mukkula with its yard and park 

was situated there since centuries. The manor 

house has been mentioned in the documents 

in 1400 ś and the main building is assumed to 

be built originally in 1700 ś. The change of the 

environment is obvious when the older photo-

graph is compared with another one from late 

1970 ś. (Lahti 2022; Niskanen, 2000.)

The planning of Mukkula started in 1960 when 

the city of Lahti arranged an architectural com-

petition for the area. Goal of the planning was 

ambitious while well-known suburban areas of 

Tapiola Garden City in Espoo and Pihlajamäki 

in Helsinki acted as models for the planning. 

The detailed plan was prepared by architect 

Seppo Kaasanen in 1962 to an area of about 

220 hectares which enabled living environment 

for approximately 6500 inhabitants. The area 

became very green and loosely built while the 

buildings are situated according the topogra-

phy and landscape in an open way. (Vertainen 

& Niskanen, 2012.) Compared with current sit-

uation the population is significantly smaller 

today, more than 4000 inhabitants. 

Mukkula was called as a park town and it rep-

resents so called “forest town” idea which 

became very common in the post-war ur-

banising Finland (Figure 1). The areas were 

usually in a distance from the city centre and 

the way of planning was to situate the build-

ings according the natural topography in the 

area. The way of urban planning was to for-

mulate a kind of living cells including several 

Figure 1. A student group presented in an 
illustrative way the built structure of the 
“forest town” of Mukkula demonstrating 
the situation of buildings in smaller groups 
and the quantity of the green infrastructure 
(Lieber, Mondrian, Tallushi & Patro, 2021)
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buildings in a group. The main building types 

were a low rise apartment house without an 

elevator and on the other hand a high rise 

apartment house with one entrance. Also de-

tached houses and row houses could have 

been included in the borders of the area. The 

key ideas were the close relationship with 

the nature and loosely situated buildings, 

the planning principle which has its origins 

in functionalism of early 1930´s. Enclosed 

courtyards and streetscapes were replaced 

by open green areas and forests. However, 

there was a common trust on the importance 

of common spaces and areas, like shopping 

centres and schools. (Pakkala, n.d.)

In Mukkula the residential buildings were sit-

uated freely according to the topography and 

courtyards were also open to the surround-

ings like parks and forests and driveways. 

Residential houses in Mukkula have been 

placed into five different groups and the shop-

ping centre is placed in a central area together 

with the school. Main part of the buildings 

represent light modern concrete houses but in 

the northern part there are apartment houses 

with brick facades. However, the building 

started in the eastern part of the area along 

Vanhatie street, where a long row house was 

first constructed on the edge of a large green 

area which used to be a golf course. First build-

ing phase was finished there in 1966 and con-

tinued in 1970. (Vertainen & Niskanen, 2012.) 

Today Mukkula is dominated by apartment 

buildings although in some parts there are still 

lower building types (Figure 2). Manor house 

environment near the lake provides an ex-

ceptional historical and cultural environment 

which is also open for locals. 

Figure 2. Mukkula residents mostly live in 
apartment buildings in the three different 
statistical areas. During 2015 and 2020 the 
changes have been relatively small according to 
statistics. (Tilda-tilastotietokanta, 2021)

Earlier suburban 
programmes in Mukkula

Mukkula has been a target of earlier suburban 

development programmes launched by state 

authorities. The Housing Finance and Devel-

opment Center of Finland (ARA) started a large 

national development project in 1995 in which 

Mukkula and Liipola were participants from 

Lahti. The project lasted from 1996 to 2000. 

Social issues were analyzed to be the most 

common feature in suburban areas in the time. 

However, the development programme intro-

duced various opportunities to develop sub-

urban areas from different perspectives, like 

improving the physical and built environment 

as well as enhancing participatory opportuni-

ties to residents and other stakeholders. Actions 

to improve the state of employment were also 

central to development. The city planner in-

volved with the projects evaluated afterwards 

that the development was more successful in 
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Liipola than in Mukkula. (Kokkonen, Seppänen 

& Haapola, 2009.)

Research and development 
question and methodology

The research question in this project was what 

kind of qualities of place Mukkula is based on 

the different studentś  observations and ex-

periences and their evaluation of the area. An-

other goal was to develop proposals to improve 

the existing environment by different means 

based on their findings and the collected re-

search material from Mukkula. The project 

aimed to combine research and development 

by using place-based theories and a develop-

ment approach as well as participatory plan-

ning viewpoints. The methods used related to 

environmental observation and interviews, use 

of background data available from the city and 

other sources as well as the preliminary results 

of the map-based questionnaire carried out in 

Mukkula during the previous spring and sum-

mer. The starting point was the existing built 

environment of Mukkula representing the sub-

urban planning from early 1970 ś in Finland. 

Place-based development 
in urban planning

The qualities and identity of place have been 

a continuous interest of several researchers in 

different fields like human geography, environ-

mental-behavioral studies as well as urban plan-

ning and design. The experiences of space are 

undoubtedly individual. The spatial qualities of 

places are interesting from the planning per-

spective because planners usually have a clear 

vision for designing an area: it might relate to 

the history of the area or the current dominating 

trends in planning or their individual interpre-

tation. The American researcher Kevin Lynch 

created an analysis method which he used to 

explore personal interpretations of cities by ask-

ing people to draw a map by using five different 

elements: landmarks, nodes, edges, paths and 

districts which are elements through which the 

locals identify and describe the city area. (Sepe 

2013, 64; Lynch 1960.) This method and its vari-

ations have been used a lot in analyzing urban 

areas, also by professional experts. Lynch also 

claims that cities need to have legibility of some 

kind, meaning that urban environments that 

have identifiable elements are easier to “read” 

and comprehend (Lynch, 1960).

Experiences of space is also connected with 

cultural background “… space and spatiality 

are social and cultural, as well as quasi-material, 

productions”. Space and spatiality are bound 

with time, and concepts like time-space are 

used and its dimensions and definitions are dis-

cussed for example in human geography. How-

ever, in planning the understanding of place, 

space and spatiality is usually comprehended 

in a practical way but evaluating the dimen-

sions of spaces and the impressions reflected 

by planners. (Merriman et.al, 2012.)

A practical guideline for place-led and com-

munity-based process has been described for 

example with five different steps: 1. Identify 

place, identify stakeholders, 2. Evaluate space, 

identify issues, 3. Place vision, 4. Short-term ex-

periments and 5. Ongoing reevaluation and 

long-term improvements. (Project for Public 

Spaces (PPS), 2018.) These steps describe quite 

well how, for example, a planner needs to ap-

proach a new area and create understanding 

about its features including physical, social and 

cultural aspects as well as the variety of indi-

vidual needs and experiences. 
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The project Placemaking and the Future of Cit-

ies co-operated with UN-HABITAT Sustainable 

Urban Development Network (SUD-Net) high-

lights the basics of place making via bottom-up 

approach and participatory actions which will 

enable the community to feel ownership and 

engagement for their public areas. The tradi-

tional planning system is criticized for trusting 

too much on professional experts and not lis-

tening to the residents. (Placemaking and the 

Future of Cities, 2012, 4.) This might contain well 

deserved criticism but still the cooperation be-

tween the official planning system and more 

informal actions is needed to keep the play-

ground clear for all stakeholders. 

Places are also evaluated by the brand-mak-

ing: what kind of brand the place or area has, 

is it attractive for residents, does it attract new 

people to visit and move to live in the area, or 

what kind of impression the area has on the 

local mindset. Place branding can be consid-

ered as a project about “making better places 

together” with future orientation if the process 

has an endogenous development character 

and is carried out in a participatory way. In this 

case the narrower approaches like market or 

entrepreneurial oriented approaches are not 

sufficient for the understanding of the place’s 

needs. (Grenni, Horlings & Soini, 2019, 4, 15.) 

In the point when branding is considering the 

preservation of the existing place or including 

new activities for it the process enters the area 

of spatial planning. Spatial planning can be in-

terpreted as official urban planning processes 

as part of local governance. When involving 

different stakeholders and policies the process 

integrates different values and preferences. 

However, it does not guarantee any consen-

sus for the development. (Grenni, Horlings & 

Soini, 2019, 4–5.) 

Oliveira and Ashworth (2017) have described 

the possible roles of spatial planners in place 

branding strategies that can connect spatial 

thinking with place branding: 

 (1) spatial diagnosis (including trends, resources 

and place assets); (2) involving key place actors 

and supporting cocreation; (3) developing realis-

tic, fair and agreed long-term visions and strate-

gies, as well as short-term actions; (4) generating 

mutual understanding, building agreements and 

mobilizing influence in different arenas. 

(Oliveira & Ashworth, 2017 in Grenni, Horlings 

& Soini, 2019,5.)

Working process and methods

The project period started in the beginning 

of August 2021 and the active teaching and 

working period was the following month. 

The students were able to submit their final 

reports in the end of September. The weekly 

programme consisted of lectures dealing with 

urban planning as a field of study, the history 

of urban planning, the current themes in urban 

planning including participatory research and 

development, land use planning systems and 

examples of development in cities, safety in cit-

ies as well as urban planning practices in Lahti. 

The previously collected data was introduced 

to the students. 

A common walking tour in the area was a 

starting point for students´ group work. First 

coursework contained an individual study of 

another urban area from the same period as 

Mukkula. The students were able to choose 

freely their target city and area so a large se-

lection of different suburban environments 

were introduced and analyzed, including for 
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example Hiroshima (JP), Milton Keynes (UK), 

Tapiola garden city (FI) and Mustamäe area in 

Tallinn (EE). Based on the walking tour they 

reported their first impressions of the area as 

the following example demonstrates. 

First impressions

The first impression we made during our ini-

tial visit to the locality was that it was a region 

very close to nature. The area is equipped with 

ample open green spaces and forests. Walk-

ing trails are scattered around the region for 

access through forests usually covered with 

gravel thus reducing risks of fall & slip dur-

ing rain and snow. There was a lack of sitting 

spaces observed on the forest trials with only 

a few benches. A stormwater drainage system 

was also observed that worked on regulating 

the water flow in the region and prevented 

flooding during excessive rain episodes com-

mon in the area.

The local school was also an area of interest that 

was explored. It consisted of an on-campus li-

brary which was accessible for all residents of 

Mukkula as well as centres for technical courses 

as part of the secondary education curriculum. 

There were large playgrounds for various out-

door activities (such as tennis and football) and 

a stadium (Mukkula Kuplahalli) for indoor sports 

activities. This makes Mukkula a very child and 

family friendly.

Most of the residences are low rise apartment 

blocks with a balcony for each unit. These build-

ings have open spaces to play and seating for 

adults. The church building in the region serves 

as a youth centre as well as a point for commu-

nity collection.

The marketplace is disjointed with some blocks 

of commercial shops separated by a large park-

ing space. The oriental shop attracts people 

from diverse backgrounds and not only from 

Mukkula but other areas as well. There are lit-

tle to no open sitting areas with any eateries. 

There is also an empty unutilized block of land 

in the centre of the marketplace. A few streets 

away from the marketplace is an organic gar-

den where the locals meet to socialize and 

grow their own fruits & vegetables.

Lake Vesijärvi is the main landmark in Mukkula 

and the adjacent Manor House on its shore. The 

manor house currently serves as a luxury hotel 

that gives its guests access to variety

of amenities thereby bringing tourism to the re-

gion. It is surrounded by lush green grounds and a 

shoreline. There are some open spaces there that 

have been vacant and are in a derelict condition. 

Mukkula is only one of the several neighbour-

hoods that border the lake. The lake is used for 

all kinds of water-based recreational activities 

amongst local residents as well as visitors.

The lake houses a large population Barnacle 

Geese that can be found on the beachside. These 

are protected species. However, the presence of 

geese has been problematic for the residents due 

to the droppings and feathers. One end of the 

Manor house is an energy park where large open-

air gatherings and events (such as musical festi-

vals etc.) are hosted.

(Humayun, Amir & Arshad, 2021)

The main coursework was a group work con-

taining a review of relevant literature, envi-

ronmental observations and analysis as well 

as interviews and proposals for the area devel-

opment. The experts from the city, like master 
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planning architect Johanna Sääksniemi and 

residential coordinator Helene Vanninen, met 

with the group and discussed the background 

information and development challenges in 

Mukkula, including physical and social aspects. 

The project period included an excursion to 

Tampere guided by a local urban planner who 

introduced the group the current urban devel-

opment and renewal areas. 

One discussion topic during the lectures was the 

idea of temporary urbanism (Tardiveau & Mallo 

2014), in other words temporary experiments 

in the physical environment or local services 

or other kind of community engagement to 

test new arrangements or solutions in the area. 

Students were asked to propose different par-

ticipatory processes for the area development, 

and temporary urbanism provides international 

examples they used also in their reports when 

benchmarking similar urban development cases.

The project was carried out in six groups and 

the main issues to concentrate in the work are 

presented in the attached table (Table 1). 

The student group belongs to an international 

degree programme Master in Urban Climate 

and Sustainability (MUrCS) which is coordi-

nated by Glasgow Caledonian University in 

partnership with LAB University of Applied 

Sciences, University of Huelva and University 

of Applied Sciences in Dresden (MUrCS 2022). 

Teachers in the course were Eeva Aarrevaara 

and Paul Carroll, visiting lecturers were urban 

planning experts and teachers Karen Puren and 

Selna Cornelius from North West University in 

South Africa. Project coordinator Alexandra 

Maksheeva supported all the activities carried 

out. Principal lecturer Mirja Kälviäinen from LAB 

gave a lecture about User-driven development 

in urban context to highlight the interaction 

opportunities with the residents. 

Results

Final reports of the groups contained illustra-

tions to present their work processes, like the 

following figure (Figure 3) demonstrates. 

The student groups remarked that Mukkula area 

is lacking guidance for visitors and newcomers, 

and they proposed more information and signs 

to be installed in the physical environment. This 

was a valuable aspect which the locals not easily 

detect due to their knowledge of the area. 

Interviews with residents owing another cultural 

background highlighted their experiences of a 

peaceful, even silent, and green area. Most of 

them were students while no immigrant workers 

were included. None of the interviewees men-

tioned any experienced unsafety. The location of 

Mukkula near the university campus was bene-

ficial for several respondents. Winter conditions 

were experienced challenging and the hills in 

the area were mentioned to be dangerous for 

moving. Most of the respondents mentioned 

that they miss a café or similar place where to 

go when visiting the shopping centre. They 

also stated the area is lacking social activities 

although there are lots of sports facilities. 

The students got in touch with the elementary 

challenges of Mukkula as the following quota-

tion highlights: 

Is Mukkula just an area of passing or does it make 

the onlooker want to stop and look around? 

Helene Vanninen, a Housing Specialist · Lahden 

kaupunki of City of Lahti, expressed concern over 

retention of students living in Mukkula and that 

set the tone of this section - ‘What makes people 

want to visit and eventually stay?’ (Berlitz, Faieta 

& Chateerji, 2021)

International residents´ interviews brought 

up comments like in the following figure – for 
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Table 1. The instructions of the urban planning 
student project (Table: Eeva Aarrevaara)

Project phase Contents Actions

1. INTRODUCTION
• Describe what kind of area you are working with and how it is situated 

• What kind of findings you have made with your first walking tours 

• What kind of structure does your report have in general 

• Your own description with the help of available data 

• SWOT analysis or other descriptions 

• Maps, photos, figures 

• Description of the structure

2. LITERATURE REVIEW / 
RELEVANT BACKGROUND 

RESEARCH

• Use scientific literature (articles, books, digital material, lecture materials etc.) 
to support your approach to develop the suburban area Mukkula 

• Use benchmarking to present examples of urban areas with similar challenges 
and what kind of development has been proposed to them 

• Literature research 

• Other search methods 

• Use of previous lecture materials 

• Introduce benchmarking examples and evaluate them 

• Maps, photos

3. INTERVIEWS

• Interview at least 1–2 international students or international residents / immigrants in the area 
with the help of readymade questionnaire (Maptionnaire) and own list of themes / questions 

• Groups prepare interview themes to ask additional information from the respondents, like 
how the international students or immigrants experience Mukkula area, what services they 
need most and for example what cultural differences they find most challenging etc. 

• Contact international residents and agree the 
meeting with them – can be also virtual 

• Present Maptionnaire (if the interviewed have not yet responded to it) 

• Prepare your own questions for the interview and record the interview 

• Analyse the interview and collect the main findings from it

4. ANALYSIS / CRITICAL 
THINKING

• Make observations of the areas which have been presented as “hot spots” in positive 
or negative sense based on the current results from Maptionnaire questionnaire 

• Collect all previous analysis data and suggest which places / built environments/ 
services need development from your group ś viewpoint

• Sign in to new.maptionnaire.com and create your profile there – then you 
will be added as producer, and you can get access to the questionnaire data 

• Choose the most important findings concerning Mukkula 

• Make suggestions to further development (concentrate 
at least on one area; you can also take more areas)

5. CONCLUSIONS / 
RECOMMENDATIONS

• General description of the main suggestions to improve Mukkula 
as a social, cultural and physical environment 

• Consider different methods to get residents to participate in different stages of development

• Present your suggestions by text, maps and illustrations 

• Suggest how residents and other target groups can participate 
in the implementation of environmental development
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Safety
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Data Interpretation
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Figure 3: Working process of one 
student group (Figure: Humayun, 
Amir & Arshad, 2021)
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Figure 4: An example of an 
interview with an international 
resident in Mukkula (Ratnayake, 
Bocanegra Ríos & Arrieta Solis, 2021)

HOSPITALITY AND  
FRIENDLY ENVIRONMENT

• The whole city is safe. 

• Forest is a dangerous place because of darkness.

• A secondhand store could be installed 
where the burned building was.

• The shopping mall is functional, but not pretty. 

• Most people speak english. 

• Being a student provides a different perspective 
of the area, differed sort of attachment. 

• Immediate surroundings are a 
friendly environment.

• Coming from active, dynamic countries, 
she finds the city too calm. Activities 

like picking mushrooms, invite people 
around the city, having shows, walks, and 

cultural events could give more life. 

• Consider the calmness desired by other residents.

SEASONS

• Winter can be harsh for a person 
from a tropical country.

• Lake becomes a transport route, 
connecting Mukkula with the Harbor.

• Manor house hill is used for sleighing. 

• There is ice swimming, and Nordic skis.  
People can also have barbecues.

HEALTH SERVICES

• No health services nearby. 

• Difficult to get there at night.

• Ambulances take time to get to Mukkula.

• Police are not that serviceable.

MOBILITY

• Safety issues with bicycles.  Buses’ 
trips were reduced.

• There should be bike sharing schemes.

• Flat areas work well for mobility.  But there are 
steep areas which are dangerous for wheelchairs.

STORMWATER

• No floods witnessed.

SUSTAINABILITY

• Green areas are great for outdoors activities. 

• Community gardens gather people 
from the area and other parts.

• More trash bins needed around the beach.

94



example general safety, fear of darkness, lack 

of activities, concern about health services and 

mobility services but on the other hand the 

opportunity to enjoy green areas. 

All the groups were asked to make an analysis 

of the different aspects of the whole area which 

the following figure demonstrates (Figure 5). 

In general, addition of different activities was 

the most used method of development in 

Mukkula. Several of them concentrated on the 

shopping centre, due to the findings in Map-

tionnaire and other background materials. New 

activities were often connected with the devel-

opment of the built environment. The concern 

to support the local economy and employment 

was also expressed. 

The green and blue infrastructure development 

was considered in many groups works, propos-

als dealing with the lakeshore area and devel-

opment of better and more accessible routes 

in the area were presented. More accessible 

routes with good lighting were suggested as 

well as more memorable pathways and resting 

areas with new kinds of solutions (Figure 7). 

Urban gardening or urban agriculture was a 

topic present in several group reports (Figure 8). 

The existing allotment garden in the area was 

an inspiring factor as well as the other previous 

experiments connected with Mukkula area, like 

the meadow project and meetings near the 

church. In general, the students paid a lot of 

attention to the diversified green environment 

and its values. 

Figure 5. SWOT analysis of a student group 
detected strength, weaknesses, options and 
threats of Mukkula (Berlitz, Faieta & Chateerji, 2021)
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Figure 6. One student group 
collected their development 
goals for Mukkula in a table 
including strong social inclusion 
and employment ideas (Berlitz, 
Faieta & Chateerji, 2021)

G
oal Strong disrict Green Skills and Jobs Intergenerational 

Initiatives

O
bjectives

• Enhance sense of 
safety and belonging

• Increase citizens 
presence and 
interaction in the 
public space

• Increase local 
commercial offer 
and opportunities

• Develop skills and job 
opportunies locally

• Attract and promote 
green businesses 
and startups

• Contribute to the 
creation of an equitable 
intergenerational 
community

• Make the district 
infrastructure and services 
adequate for users

Actions

• Creating gathering/
interactive 
public spaces

• Creating commercial 
infrastructure 
that support diverse 
business models

• Connecting skill 
development with 
cultural and 
natural heritage

• Creating infrastructure 
to support greens 
startups

• Providing adequate and 
affordable housing

• Supporting 
intergenerational 
community-
building initiatives

Figure 7. Collections of 
adaptable solutions to create 
a new kind of forest paths 
(Humayun, Amir & Arshad, 2021)
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Shopping centre proposals

The students experienced the shopping centre a 

challenging environment which was supported 

by the findings from Maptionnaire material. All 

the groups presented development ideas to 

improve the physical environment but also to 

support multiple actions and social environment 

(Figures 9–11). 

This chapter has provided selected examples of 

the work of the student groups. The aim of this 

chapter has been to illustrate the project work 

results from the course of Urban and Interactive 

Planning. As a summary it can be concluded 

that the student groups got acquainted with 

Mukkula area very intensively, collected and 

used the empirical data and their observations 

well and provided thoughtful insights for the 

development. Their proposals were place-ori-

ented and skillfully presented. 

Figure 8. Urban gardening and 
agriculture were considered an 
opportunity to support more on 
behalf of the existing allotment garden 
(Sebastian, Mejia & Paudel, 2021)
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Figure 9. Activities were suggested for the empty 
area of the burnt shopping centre to revitalize the 
area. Also, the roof level of the existing buildings 
was taken into use as an area for activities and 
greenery. (Sebastian, Mejia & Paudel, 2021)

Figure 10. Ideas to create more attractive places to 
sit and meet in the shopping centre were presented 
including the increase of lightning (Rathanayake, 
Boganegra Rios & Arrieta Solis, 2021)

Figure 11. Ideas to add outdoor selling 
booths were also popular among the 
students (Berlitz, Faieta & Chateerji, 2021) 
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Conclusions and discussion

The language barrier set limitations to the work 

process from the perspective of contacting 

local Finnish speaking citizens, and the project 

was based more on the local expertś  knowl-

edge and the contents and information from 

the questionnaire to the residents. There where 

challenges to get in touch with international 

residents although support was provided by 

the immigrant association in Lahti. Covid-19 

also set limitations for the work in the begin-

ning of autumn while it was obligatory to obey 

the current safety rules. 

For the students it was a challenge to get in 

touch with a new area and perform an analysis 

and development ideas in a very limited time 

period. However, there were lots of successful 

analyses and proposals fit to the local scale of 

the environment and the users. The proposals 

were presented with high quality of presenta-

tion due to the professional experience of the 

students. One key conclusion is that under-

standing the scale of the area – slightly less 

than 8.000 inhabitants – and the opportunities 

to bring new services there is quite challeng-

ing, especially if the student has been based 

in an urban environment of much larger pop-

ulation. That kind of misinterpretation can lead 

the work process to a not so successful route. 

Especially the relationship between specialized 

services and the population needed for them 

might be challenging to interpret. Still, most of 

the results had ideas and proposals adaptable 

in the Mukkula scale, and the whole process 

was eyes opening, both for the students and 

the teachers. 

Kuva: Heli Myllyniemi, 
Jenan Bayati ja Piia 
Hautamäki
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Yhteistyö koulujen 
ja nuorisotyön 

toimijoiden kanssa
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Lasten ja nuorten 
Mukkula: Kurkistus 

kaupunki muotoilun 
matkaan 

Sara Ikävalko &  
Linda Vanni, 

LAB-ammattikorkeakoulu

Avainsanat: 
kaupunkimuotoilu, 
kaupunkisuunnittelu, 
osallisuus, vuorovaikutteinen 
kaupunkisuunnittelu, 
muotoiluetnografia, luovat 
menetelmät, käyttäjätutkimus, 
tulevaisuustutkimus, ihmislähtöinen 
kaupunkisuunnittelu, Place Making

Johdanto

Tässä luvussa esittelemme osana Yhteinen 

Mukkula -hanketta toteutettua kaupunki-

muotoilun kokonaisuutta, jossa on keskitytty 

Lahden Mukkulan kaupunginosassa asuvien 

ja koulua käyvien lasten ja nuorten kaupun-

kikokemusten ja näkökulmien tarkasteluun. 

Tavoitteena on ollut selvittää, miten lapset ja 

nuoret kokevat Mukkulan nykytilassaan sekä 

miten kaupunginosaa tulisi tulevaisuudessa 

kehittää, jotta se vastaisi paremmin kohde-

ryhmän tarpeita ja toiveita. Työhön on osal-

listunut yli 80 LAB-ammattikorkeakoulun 

kaupunkimuotoilun opiskelijaa ja kolme opet-

tajaa, sekä yhteensä yli 150 Mukkulan koulun 

5–16-vuotiasta oppilasta ja heidän opetta-

jiaan. Mukkulan koululla kokonaisuus on to-

teutettu osana opetussuunnitelman mukaista 

demokratiakasvatusta ja yhteiskuntaoppia.

Kaupunkimuotoilussa on kyse ihmislähtöisestä 

ja kokonaisvaltaisesta aluekehittämisestä. Sen 

tavoitteena on edistää kaikille paremman ja 

sosiaalisesti kestävämmän kaupungin raken-

tamista tuomalla suunnitteluun mukaan sel-

laisia ääniä, näkökulmia, toimintamalleja ja 

prosesseja, jotka tavallisesti jäävät perinteisen 

kaupunkikehittämisen ulkopuolelle. Keskiössä 

on kaupunkikokemus, eli kokonaisvaltainen 

ymmärrys niistä monimuotoisista tekijöistä, 

joista ihmisten kokemus kaupungista raken-

tuu – kaupungin ympäristöä, palveluverkostoa 

ja strategiaa poikkileikaten. Kaupunkimuotoi-

lussa pyritään luomaan sekä lyhyen että pit-

kän aikajänteen huomioivia tulevaisuuskuvia 

ja suunnitteluratkaisuja vuoropuhelussa kau-

punkilaisten ja kaupunkikehittäjien kanssa.
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Kaupunkimuotoilun kokonaisuus on koostunut 

kolmesta osuudesta: 1) tutkimuksellisesta osuu-

desta, 2) yhteissuunnittelun osuudesta sekä 3) 

kokeilujen osuudesta. Kaikissa vaiheissa kaupun-

kimuotoilutiimi on viettänyt aikaa kohderyhmän 

parissa heidän aidossa toimintaympäristössään. 

Ensimmäisessä vaiheessa toteutetun, muotoi-

lun menetelmiä hyödyntävän laadullisen käyt-

täjätutkimuksen pohjalta määriteltiin tavoitteet 

yhteissuunnittelun vaiheelle, jonka aikana Muk-

kulan mahdollisia tulevaisuuksia ja ratkaisuja 

ideoitiin yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Ko-

keilujen vaiheessa yhteiskehitettyjä ja yhdessä 

valittuja ideoita testattiin alueella käytännössä ja 

jatkokehitettiin kokemusten pohjalta. Lopputuo-

toksina on luotu tulevaisuuskuvia, eli visuaalisia 

ja sanallisia kuvauksia Mukkulan mahdollisista 

tulevaisuuksista, jotka kiteyttävät esiin nousseita 

arvoja, ilmiöitä ja ratkaisuideoita. Aineisto toimii 

pohjana Mukkulan asuinalueen pitkäjänteiselle 

asukaslähtöiselle kehittämiselle.

Luvun tavoitteena on toimia keskustelun 

avauksena ihmislähtöisempien kaupunkien 

kehittämiselle kaupunkimuotoilun keinoin – 

sille, millaisiin arvoihin ja mahdollisuuksiin kau-

punkikehittäminen perustuu sekä ketkä siihen 

kutsutaan osallistumaan. Luvussa kuvataan 

kaupunkimuotoilijoiden sanoin, miten kaupun-

kimuotoilua on mahdollista viedä käytäntöön, 

sekä miten lähestymistavalla on mahdollista ra-

kentaa moniäänisempää, demokraattisempaa 

ja sosiaalisesti kestävämpää kaupunkia myös 

tuleville sukupolville. Tähän keskusteluun kut-

summe monenlaiset intressiryhmät ja kaupun-

kilaiset mukaan osallistumaan.

Tutkimusasetelma ja tavoitteet

Hankkeen taustat

Yhteinen Mukkula -hanke on Ympäristö-

ministeriön Lähiöohjelman rahoittama yli 

kaksivuotinen hanke. Lahden kaupungissa Lä-

hiöohjelma-hankkeen kehittämisen kohteeksi 

on valittu Mukkulan kaupunginosa, jota kehi-

tetään tulevaisuudessa asuin- ja virkistysalu-

eena. Yhteinen Mukkula -hankkeen keskeinen 

teema on asukaslähtöisen suunnittelutiedon 

tuottaminen Mukkulan lähiön kehittämiseen 

niin, että tietoa voidaan hyödyntää segregaa-

tion eli asuinalueen eriytymisen ehkäisyyn, 

asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden lisää-

miseen, lähiön elinvoimaisuuden edistämiseen 

sekä palveluiden ja asumisen hyvän tason tur-

vaamiseen, Lähiöohjelma-hankkeen tavoit-

teita edistäen (Ympäristöministeriö 2020b). 

Yhteinen Mukkula -hankkeen kumppaneina 

ovat toimineet LUT- ja LAB-korkeakoulut, ja 

hanke on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Lah-

den kaupungin kanssa.

Lähiöille ei ole olemassa yhtä tarkkarajaista 

määritelmää. Tavallisesti lähiöillä viitataan sel-

laisiin erilleen vanhasta kaupunkirakenteesta 

rakennettuihin esikaupunkialueisiin, joilla on 

oma keskusta rajattuine palveluineen, mutta 

jotka ovat samalla riippuvaisia kaupungin infra-

struktuurista, palveluista ja työpaikoista. Monet 

lähiöiksi mielletyt kaupunginosat ovat väljästi 

rakennettuja kerrostalovaltaisia asuinalueita, 

jotka on rakennettu 1950-luvun jälkeen vas-

taamaan kaupunkeihin kohdistuvan muut-

toliikkeen synnyttämään asuntotarpeeseen. 

Tämän päivän kaupungeissa lähiöt tarjoavat 

mahdollisuuden täydennysrakentamiselle ja 

laadukkaalle luonnonläheiselle asumiselle lä-

hellä palveluita. (Pakkala 2019; Moll 2018)
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2020-luvulla olemme tilanteessa, jossa vah-

vistuva asuinalueiden sosioekonominen eriy-

tymiskehitys kohdistuu erityisesti lähiöihin ja 

synnyttää erilaisia lieveilmiöitä, joilla on laaja-alai-

sia vaikutuksia myös koko kaupunkien ja yhteis-

kuntien tasolla. Monissa lähiöissä rakennuskanta 

ja infrastruktuuri ovat uudistamisen tarpeessa 

sekä paine korjaus- ja täydennysrakentamiselle 

on suuri. Kaupungeissa on kiireellinen tarve sekä 

lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteille, jotka 

auttavat kääntämään lähiöiden kehityssuunnan 

myönteiseksi ja turvaamaan yhdenvertaisen 

kaupunkikehityksen ja lähiöiden elinvoimaisuu-

den myös tulevaisuudessa. (Ympäristöministeriö 

2020a, 2, 6; Moll 2018)

Kaupunkimuotoilun  
kokonaisuuden rajaus

Tässä luvussa esitellään osana Yhteinen Muk-

kula -hanketta toteutettu kaupunkimuotoilun 

reilu kaksivuotinen kokonaisuus (2020–22), jossa 

on keskitytty selvittämään alueella asuvien tai 

koulua käyvien lasten ja nuorten näkökulmia 

ja kokemuksia Mukkulan kaupunginosasta. 

Luvussa kuvataan kokonaisuuden aikana so-

vellettuja kaupunkimuotoilun prosessia ja me-

netelmiä, sekä syntyneitä avainhavaintoja.

Kokonaisuudella vastataan seuraaviin Lähiö-

ohjelma-hankkeen tavoitteisiin:

 » Lähiökoulut edistävät koulutuksen tasa-

arvoa sekä lasten ja nuorten hyvinvointia;

 » Perhe- ja nuorisotyö sekä 

harrastustoiminta vahvistavat lasten ja 

nuorten osallisuutta;

 » Yhteistyö luo yhteisöllisyyttä ja 

turvallisuutta;

 » Viihtyisä, toimiva ja vihreä elin- ja 

asuinympäristö vahvistaa elinvoimaa; sekä

 » Taide ja kulttuuripalvelut elävöittävät 

lähiöitä (Ympäristöministeriö 2020b)

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja 

osallisuuden mahdollisuuksien lisääminen on 

nostettu osaksi Lähiöohjelma-hankkeen kehittä-

misteemoja, Lahden kaupungin käynnissä olevan 

valtuustokauden painopisteitä sekä kaupungin 

strategiassa määriteltyjä tavoitteita (Ympäristö-

ministeriö 2020a, 5; Lahden kaupunki 2022, 7; 

Lahden kaupunki 2021, 23). Kaupunkimuotoilun 

kokonaisuudessa eri menetelmin osallistamalla 

on pyritty paitsi kuulemaan alle 16-vuotiaiden 

näkemyksiä oman elinympäristönsä kehittämi-

seksi, myös vahvistamaan lasten ja nuorten toimi-

juutta ja osallisuuden kokemusta, sekä lisäämään 

yhteisöllisyyden tunnetta ja hyvinvointia alueella. 

Kokonaisuuden tavoitteena on ollut tuottaa 

asukaslähtöistä, käytännönläheistä ja koke-

muksellista tietoa Mukkulan kaupunginosan 

nykytilasta ja kaupunkikokemuksesta lasten 

ja nuorten näkökulmasta, sekä toisaalta reflek-

tointi- ja arviointitietoa alueen tulevaisuuden 

jatkokehittämistä varten. Aineistoa tullaan hyö-

dyntämään Mukkulan lähiön kehittämisessä ja 

kaavoitustyössä sekä Lähiöohjelman tavoittei-

den edistämisessä pitkäjänteisesti. 

Kaupunkimuotoilutiimi ja 
yhteiskehittäminen

Kaupunkimuotoilun kokonaisuuteen on osal-

listunut LAB-ammattikorkeakoulun Muo-

toiluinstituutista yhteensä 80 palvelu- ja 

kaupunkimuotoilun AMK- ja YAMK-opiskeli-

jaa, kaksi tuntiopettajaa ja yksi lehtori, jotka 

kaikki ovat osallistuneet käyttäjätutkimuksen ja 
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selvitystyön toteuttamiseen. Hankkeessa mu-

kana olleet opettajat ja lehtori ovat suomalaisen 

kaupunkimuotoilun pioneereja. Opettajistolla 

on yhteensä parin vuosikymmenen kokemus 

kaupunkimuotoiluosaamisen viemisestä usei-

siin suomalaisiin kaupunkeihin. Kokonaisuuden 

suunnitteli ja koordinoi palvelu- ja kaupunki-

muotoilun lehtori.

LAB-ammattikorkeakoulun palvelumuotoilun 

opiskelijat (AMK) ovat osallistuneet hankkee-

seen osana kaupunkimuotoilun 10 opinto-

pisteen laajuista kurssikokonaisuutta, joka on 

toteutettu kolmena eri lukukautena. Työsken-

tely on tapahtunut noin 4–6 hengen pien-

ryhmissä siten, että jokainen ryhmistä on 

kerännyt ja tuottanut aineistoa heille määri-

teltyyn ikäryhmään kuuluvien lasten tai nuor-

ten näkökulmasta, aiemmin kerätyn tiedon 

päälle rakentaen. Neljäntenä ryhmänä toimi-

nut ylemmän ammattikorkeakoulun (YAMK) 

opiskelijaryhmä koosti ja analysoi kohderyh-

mältä kerättyä aineistoa yhdessä lehtorin ja 

hankeasiantuntijan kanssa.

Mukkulan peruskoulu on vuonna 1965 perus-

tettu 1.–9. luokkien yhtenäiskoulu, joka sijaitsee 

Mukkulan keskuksessa ostoskeskuksen lähei-

syydessä. Koulun oppilaina on yli 800 lasta ja 

nuorta, joista suurin osa asuu Mukkulassa, lisäksi 

oppilaita tulee Mukkulan kehysalueilta ja osa 

Hollolan puolelta. Mukkulan koulu on monikult-

tuurinen koulu, jossa kouluryhmät ovat moni-

muotoisia inkluusion periaatteiden mukaisesti. 

Koulussa toimii yhdeksän erityisen tuen luokkaa, 

joille oppilaat tulevat koko Lahden kaupungin 

alueelta. (Lahden kaupunki 2022a)

Yhteistyö on ollut koko kahden vuoden ajan 

tiivistä niin Mukkulan koulun kuin Lahden kau-

pungin kanssa. Kokonaisuus on perustunut laa-

dukkaan vuorovaikutuksen ja luottamuksen 

Kuva 1: Kaupunkimuotoilutiimi on tehnyt tiivistä 
yhteistyötä Mukkulan koulun kanssa koko 
hankkeen ajan. Yhteistyö on nivottu osaksi 
koulun yhteiskuntaopin ja demokratiakasvatuksen 
opetusta. (Kuva: Sara Ikävalko, syksy 2020)
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rakentamiselle muotoilijoiden sekä lasten ja 

nuorten välillä. Tästä syystä kohtaamisia kou-

lulaisten kanssa on kahden vuoden aikana ollut 

runsaasti, n. 30 lukukautta kohden. Mukkulan 

koululla ja alueella järjestettyjä tutkimuspäi-

viä on toteutettu kahden vuoden aikana lähes 

100, ja niihin on osallistunut yhteensä yli 150 

eri-ikäistä lasta ja nuorta. Tutkimuspäivät ovat 

pitäneet sisällään eri luokka-asteiden ja ryh-

mien kanssa toteutettuja työpajoja sekä ha-

vainnointi- ja tapaamispäiviä.

Käyttäjätutkimukseen ja yhteissuun-
nitteluun osallistuneet kouluryhmät:

 » Esikoululaisia n. 30 henkilöä (2 tiimiä) 

 » 2. luokkakaisia 20 henkilöä (2 tiimiä) 

 » 3. luokkalaisia 20 henkilöä (2 tiimiä) 

 » 4. luokkalaisia 25 henkilöä (2 tiimiä) 

 » 5.–6. luokkalaisia 10 henkilöä 

 » 7. luokkalaisia 20 henkilöä 

 » 9. luokkalaisia 20 henkilöä (2 tiimiä) 

 » Erityisentuen ryhmä 12 henkilöä (2 tiimiä)

Mukkulan kaupunginosa 
toimintaympäristönä

Noin viiden kilometrin päässä Lahden keskus-

tasta sijaitseva Mukkulan kaupunginosa on 

vanhaa maatalousaluetta, jota on kehitetty 

1960–70-lukujen aikana asuin- ja lähivirkistys-

alueena. Mukkula on kerrostalovaltainen, väl-

jästi rakennettu lähiö, jonka palvelut keskittyvät 

alueen keskukseen sijoittuvan ostoskeskuksen 

yhteyteen. Alueella on myös merkittäviä vie-

railukohteita, kuten Mukkulan kartanon ympä-

ristö, tapahtumapuisto sekä laajoja viheralueita. 

Muutamia täydennysrakentamisen kohteita 

lukuun ottamatta alue on säilynyt melko 

muuttumattomana läpi viimeisten vuosikym-

menten aina 2020-luvulle asti. (Niskanen 2020)

Tämän päivän Mukkula on vastakohtien näyt-

tämö, jossa sosiaalinen eriytymiskehitys on 

vahvistunut viimeisten vuosikymmenien ai-

kana. Samalla kun vuosina 2010–21 alueen 

väestön määrä on pienentynyt noin 7 900 

asukkaasta 7 600 asukkaaseen (−3,4 %), alueen 

vieraskielisten asukkaiden määrä on lähes kak-

sinkertaistunut (+86,4 %), kattaen 12,9 % osuu-

den kaupunginosan väestöstä vuonna 2021. 

Vieraskielinen väestö jakautuu epätasaisesti 

pinta-alaltaan laajan kaupunginosan eriluontei-

sille asuinalueille, keskittyen erityisesti Mukku-

lan keskuksen ympäristöön. Sosioekonomiselta 

asemaltaan Mukkulan väestö on monimuo-

toista, mutta pienituloisia eli alle 15 000 euroa 

KUVA 2. Hankkeen toimintaympäristönä 
toimii Mukkulan kaupunginosa. Alue 
on säilynyt vuosikymmenien aikana 
melko muuttumattomana, muutamia 
täydennysrakentamisen kohteita lukuun 
ottamatta. Ilmakuvat vuosilta 1960 ja 2019.  
(Lähde: https://kartta.lahti.fi/ims) 
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tienaavia sekä kouluttamattomia asukkaita on 

Lahden keskitasoa selvästi enemmän (Tilasto-

keskus, Väestötietopalvelut 2022a-d). Lähiö-

ohjelma-hankkeella vastataan tunnistettuihin 

alueellisen eriytymisen haasteisiin kehittämällä 

toimintamalleja, joilla pyritään kääntämään 

eriytymisen kehityssuunta myönteiseksi.

Kaupunkimuotoilun prosessi 
ja menetelmät Yhteinen 
Mukkula -hankkeessa

Kaupunkimuotoilu on muotoilua hyödyntävä lä-

hestymistapa kaupunkien kehittämiseen, jonka 

tavoitteena on tuoda yhteiskuntaa lähemmäs 

kaupunkilaisten tarpeita. Se on ihmislähtöistä, 

vuorovaikutteista, tulevaisuusorientoitunutta 

ja kokonaisvaltaista kaupunkien suunnittelua, 

jossa tarkastellaan kaupunkikokemusta koko-

naisvaltaisesti rakennettua ja viherympäristöä 

sekä palveluverkostoa ja strategiaa poikkileika-

ten. Kaupunkimuotoilu pohjautuu muotoilu-

ajatteluun (design thinking), eli ihmislähtöiseen 

innovaatioprosessiin, jolle on ominaista mm. 

iteratiivisuus, tutkiva ja kokeileva kehittämisote, 

monialaisuus sekä yhteiskehittäminen (Koivisto 

ym. 2019, 35–41). Kaupunkimuotoilun avulla py-

ritään lisäämään demokraattista suunnittelua, 

tuomaan läpinäkyvyyttä päätöksentekoon, pa-

rantamaan vuorovaikutusta sekä edistämään 

käyttäjälähtöistä ympäristöjen, palvelujen ja 

kokemuksien kehittämistä kaupungeissa. (Ikä-

valko 2021b, 13–20)

Lapset ja nuoret ovat keskeinen osa osallistavaa 

ja vuorovaikutteista kaupunkikehitystä. Kyse 

ei ole vain kuulemisesta tai asiakaspalautteen 

keräämistä, vaan kohtaamisesta, läsnäolosta 

ja kuuntelemisesta. Yhteinen Mukkula -hank-

keen aikana kaupunkimuotoilutyötä ja vaiheit-

taisia tuloksia on esitelty niin kaupunkilaisille, 

Kuva 3. Mukkulan vieraskielisen 
väestön osuus on kasvanut 86,4 % 
vuosien 2010–21 aikana. (Kuva: 
Katja Karevaara, Tilastokeskus, 
Väestötietopalvelut 2022a-d mukaan)

Vieraskieliset Mukkala 2010–2021

Kuva 4. Pienituloisia eli alle 15 000 
euroa tienaavia on Mukkulassa 
Lahden keskitasoa selvästi 
enemmän, 5,4 % erolla vuonna 2020. 
Lähiöohjelma-hankkeella vastataan 
tunnistettuihin pienituloisuuden ja 
matalan koulutustason mukanaan 
tuomiin alueellisen eriytymisen 
haasteisiin. (Kuva: Katja Karevaara, 
Tilastokeskus, Väestötietopalvelut 
2022a-d mukaan)

Tuloluokat 
Mukkula (2020)

Tuloluokat 
Lahti (2020)

15 000–29 999 €

30 000–59 999 €

yli 60 000 €

alle 15 000 €
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kaupunkikehittäjille kuin sivistystoimen väelle, 

osallistaen eri osapuolia keskusteluun. Tämä on 

keskeistä, jotta kaupunkiorganisaatio on tie-

toinen kohderyhmien tarpeista sekä sitoutuu 

alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen, yhteis-

työssä asukkaiden kanssa.

Yhteinen Mukkula -hankkeessa kaupunkimuo-

toilun kokonaisuus on koostunut kolmesta 

osuudesta: 

1. tutkimuksellisesta osuudesta, 

2. yhteissuunnittelun osuudesta sekä 

3. kokeilujen osuudesta.

Tutkimuksellinen osuus 
(syksy 2020 – syksy 2021) 

Tutkimuksellisen osuuden tavoitteena oli 

kartuttaa kattavaa ymmärrystä Mukkulan 

nykytilasta kohderyhmän silmin. Vaiheen aikana 

tutustuttiin Mukkulaan toimintaympäristönä 

sekä alueen lapsiin ja nuoriin kohderyhmänä 

kontekstuaalisen tutkimuksen ja käyttäjä-

tutkimuksen keinoin. Kontekstuaalista tutki-

musta toteutettiin tekemällä maastokäyntejä 

eri puolille Mukkulaa vaihtuvina ajankohtina 

sekä taustamateriaaleihin ja alueen historiaan 

perehtymällä. Gåtur-menetelmää (osallistu-

van havainnoinnin kävely) hyödyntäen kau-

punkimuotoilutiimi havainnoi Mukkulaa eri 

vuoden- ja vuorokaudenaikoina saadakseen 

ymmärrystä siitä, millainen alueen ympäristö 

on sekä miten ihmiset eri paikkoja ja toimintoja 

alueella käyttävät.

Käyttäjätutkimuksessa läpikantavana mene-

telmänä toimii muotoiluetnografia, jolla tar-

koitetaan antropologiassa kehitettyä, mutta 

muotoiluun sovellettua tiedonhankintamene-

telmää laadullisen ja syvällisen käyttäjätiedon 

Kuva 5 ja 6: 
Maastokäyntejä 
ja lähiympäristön 
havainnointia toteutettiin 
Mukkulan alueella 
yhdessä lasten, nuorten ja 
korkeakouluopiskelijoiden 
kanssa. (Kuva 5: Iiris 
Setianto, Kuva 6: Sara 
Ikävalko, syksy 2021)
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ja -ymmärryksen keräämiseksi (Plowman 2003, 

32). Käyttäjätutkimuksen tarkoitus on ymmär-

tää ihmisten motiiveja sekä sitä todellisuutta, 

jossa käyttäjät elävät ja toimivat (Tuulaniemi 

2011, 71, 73–75). Hankkeessa sovellettuihin 

käyttäjätutkimuksen menetelmiin lukeutuivat 

mm. koululla ja verkossa järjestetyt työpajat, 

maastokäynnit lasten ja nuorten kanssa, erilai-

set karttapohjaiset menetelmät ja luotaimet.

Tutkimuksellisessa osuudessa kertynyttä käyt-

täjäymmärrystä analysoitiin ja jäsenneltiin sa-

mankaltaisuuskaavio-menetelmää (Affinity 

Diagram) sekä SHIFT-mallia hyödyntäen. Löy-

döksiä teemoittain ryhmittelemällä pyrittiin 

nostamaan esiin erilaisia laajempia tai toistuvia 

ilmiöitä, jotka kiteytettiin suunnittelua ohjaa-

viksi suunnitteluajureiksi (Design Drivers).

Yhteissuunnittelun osuus 
(syksy 2021 – kevät 2022)

Tutkimuksellisen osuuden tulosten pohjalta 

siirryttiin yhteissuunnittelun osuuteen. Yhteis-

suunnittelulla (co-design) tarkoitamme osallis-

tavaa suunnitteluprosessia, johon käyttäjät ja 

sidosryhmät kutsutaan osallisiksi rakentamaan 

suunnitteluratkaisuja eri menetelmin. Näin py-

ritään paitsi varmistamaan, että suunnitellut 

ratkaisut vastaavat käyttäjien tarpeita, myös 

synnyttämään omistajuutta sekä vahvistamaan 

toimijuuden ja osallisuuden kokemuksia käyt-

täjien keskuudessa (Vanni 2019, 51–53, 94–95). 

Tässä hankkeessa yhteissuunnittelun osuu-

dessa keskityttiin Mukkulan tulevaisuuskuvien 

sekä niiden sisältämien suunnitteluratkaisujen 

ideoimiseen yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Yhteissuunnittelu toteutettiin Mukkulan kou-

lulla ja sen lähiympäristössä työpajoissa, joita 

järjestettiin kahden vuoden aikana yhteensä 25. 

Opettajien ohjauksessa kukin opiskelijatiimi 

pääsi harjoittamaan fasilitointitaitojaan työ-

pajasarjassa, joka sisälsi keskimäärin 3–5 työ-

pajaa tiimiä kohden. Työpajojen kesto vaihteli 

45 minuutista useaan tuntiin, kohderyhmän ja 

valittujen menetelmien mukaan. Ensimmäisissä 

työpajoissa keskityttiin paikkatietoon pohjau-

tuvien kokemuksien kartoittamiseen luovien ja 

toiminnallisten yhteissuunnittelun menetelmien 

avulla. Työpajoissa tarkasteltiin muun muassa 

ihmisten toimintaa, ympäristön rakennetta ja 

toiminnallisuutta, saavutettavuutta, esteettö-

myyttä ja estetiikkaa Mukkulan eri alueilla. 

Työpajasarjan viimeisillä kerroilla siirrettiin katse 

mahdollisiin tulevaisuuksiin, tavoitteena uu-

sien näkökulmien synnyttäminen ja luovuuden 

ruokkiminen. Erilaisia yhteissuunnittelun me-

netelmiä hyödyntäen lapset ja nuoret pääsivät 

yhdessä unelmoimaan, millainen olisi tulevai-

suuden Mukkula. Ideoita syntyi suuri määrä, ja 

ne sisälsivät eri tasoisia ajatuksia sekä lähitule-

vaisuuden että pitkän aikajänteen toimenpi-

teistä ja ratkaisuista Mukkulan kehittämiseksi. 

Osa ideoista oli hyvin luovia ja korkealentoisia 

tulevaisuuden kaupunkikokemuksen kuvauk-

sia, kun taas osassa ideoista kuvattiin eri puolille 

Mukkulaa sijoitettavia konkreettisia toimintoja 

tai fyysisiä elementtejä, joiden nähtiin vastaa-

van tunnistettuihin akuutteihin tarpeisiin.

Jatkokehitykseen valittiin kiehtovimmat ideat ja 

tärkeimmät huomiot. Lopputuloksena tuotet-

tiin erilaisia visioita tulevaisuuden Mukkulasta 

yhdessä kaupunkimuotoilun opiskelijoiden 

kanssa. Visiot pitivät sisällään tulevaisuuskuvia, 

eli kirjallisia ja visuaalisia kuvauksia siitä mil-

lainen tulevaisuuden Mukkula kohderyhmän 

näkökulmasta tarkasteltuna voisi olla, sekä 

ehdotuksia erilaisista konkreettisista toimin-

noista ja elementeistä, joita Mukkulaan voitai-

siin sijoittaa vision lunastamiseksi. Ehdotukset 
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KUVA 7–10: Kaupunkimuotoilun opiskelijoiden 
fasilitoimia yhteissuunnittelun työpajoja 
järjestettiin eri ikäryhmille yhteensä 25. (Kuvat 7–9: 
Linda Vanni; Kuva 10: Katriina Haara, syksy 2021)
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sisälsivät mm. tapahtumia, viestinnällisiä ko-

konaisuuksia, uudenlaisia palveluita sekä va-

laistukseen tai rakennettuun ympäristöön 

kytkeytyviä ratkaisuja.

Kokeilujen osuus (kevät 2022)

Yhteiskehittämisen vaiheessa esiin nousseita, 

valikoituja ideoita päästiin kokeilemaan käytän-

nössä keväällä 2022 toteutetussa Kohtaamisen 

kontit -pilotissa. Reilun kahden viikon kestoi-

sen kokeilujakson aikana Mukkulan koululle ja 

ostoskeskuksen alueelle sijoitetuissa konteissa 

järjestettiin Mukkulan asukkaille ja koulun op-

pilaille suunnattua monipuolista toimintaa ja 

aktiviteetteja. Koulun pihamaalle sijoitetulla 

kontilla kaupunkimuotoilutiimi fasilitoi erilaisia 

kohtaamisen ja yhteisen tekemisen kokeiluja 

lapsille ja nuorille. Mukkulan ostoskeskukselle 

sijoitetun toisen konttikokeilun toteuttamiseen 

osallistui laajempi tiimi, ja se oli suunnattu laa-

jemmalle yleisölle. Konteilla vieraili kahden 

viikon pilottijakson aikana yhteensä yli 1000 

kaupunkilaista, jotka edustivat erilaisia kieliryh-

miä. Kohtaamisten konteilla oli kertaluontoisten 

vierailijoiden lisäksi myös monia vakiokävijöitä, 

joiden kanssa syntyi lämmin ja tiivis yhteisö. 

Tulokset

Yhteenveto käyttäjä-
tutkimuksen löydöksistä

Käyttäjätutkimuksen pohjalta tunnistettiin, 

että nykytilassa eri ikäryhmien kokemukset 

Mukkulasta eroavat toisistaan: pienten las-

ten kokemus Mukkulan kaupunginosasta oli 

pääosin positiivinen, kun taas nuorten näkö-

kulmasta alue näyttäytyi ristiriitaisempana. 

Kaupunkiympäristön monipuolisuus sekä 

KUVA 11–12. Kohtaamisten 
kontit toimivat kahden viikon 
ajan kaikkien mukkulalaisten 
olohuoneena. Mukkulalaiset 
pitivät konttiympäristöä 
jo sellaisenaan viihtyisänä 
ja kutsuvana. (Kuvat: Sara 
Ikävalko, 2022)
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laajat viher- ja ranta-alueet nousivat esiin 

alueen vahvuuksina, ja lähimetsien tärkeys 

korostui lasten kouluarjessa. Maantieteellisesti 

laajan alueen toimintojen väliset etäisyydet 

koettiin kuitenkin pitkiksi, eikä siksi aina saa-

vutettaviksi. Rakennetun kaupunkiympäristön 

estetiikka puhutti paljon, näkemykset olivat 

vaihtelevia ja osin jyrkästikin tuomitsevia: 

“kurja, kuollut, karu” oli esimerkiksi erään nuo-

ren tulkinta kaupunginosasta. Kaikki ikäryh-

mät toivoivat kaupunkiympäristöön taidetta, 

esteettisiä ja toiminallisia elementtejä, iloa, 

leikkisyyttä ja luovuutta.

Nuorten näkökulmasta korostui oleskelupaik-

kojen ja tekemisen mahdollisuuksien koettu 

vähyys sekä ristiriitaiset kokemukset alueen 

viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Vapaa-aikaa 

nuoret kertoivat viettävänsä merkittävän paljon 

kotonaan, itsekseen pelaten tai sosiaalisen me-

dian äärellä. Kavereiden kanssa ulos lähdettäessä 

suunnataan useimmiten Mukkulan ulkopuolelle 

Lahden keskustaan tai ostoskeskuksiin. Nuoret 

kaipasivat vapaalle yhteiselle olemiselle, “hen-

gailulle”, sallittua ja sopivaa tilaa, jossa olisi luon-

tevasti mahdollisuus kohdata kavereiden lisäksi 

myös eri-ikäisiä mukkulalaisia ja senioriväestöä. 

Yhteisöllisyyden kokemus linkittyi myös tur-

vallisuuden tai turvattomuuden tunteeseen. 

Turvattomuuden tunnetta, joskus jopa pelkoa, 

synnyttivät erityisesti Mukkulan ostoskeskuksen 

läheisyydessä aikaa viettävät päihtyneet aikui-

set. Päihteidenkäyttö, rasismi ja väkivallan pelko 

nousivat tietyissä kosketuspisteissä esiin.

Suunnitteluajurit

Käyttäjätutkimuksen löydöksiin, yhteiskehit-

tämiseen ja kokeiluihin pohjautuen lapsille ja 

nuorille hyvinvointia tuottava tulevaisuuden 

Mukkulan kaupunginosa olisi yhteisöllinen, 

turvallinen, eheä ja kestävä sekä luova ja innova-

tiivinen. Vision saavuttaminen edellyttää niin 

lyhyen kuin pitkän aikavälin ratkaisujen jat-

kokehittämistä ja implementoimista alueella, 

vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ja -taustaisten 

kaupunkilaisten kanssa.

Kuva 13. 
Käyttäjätutkimusaineistosta 
yhteen kiteytetyt 
suunnitteluajurit eli ’design 
driverit’. (Kuva Sara Ikävalko, 
Sanna Kaitakari, syksy 2021).

Design driverit
Lapsille ja nuorille hyvinvointia tuottava Mukkulan kaupunginosa

Yhteisöllinen Turvallinen Eheä ja kestävä Luovaja 
innovatiivinen

Palveleva

Virikkeinen 

Uteliaisuutta herättavä 

Arvostava 

Kasvattava ja 
kannustava 

Tasa-arvoinen 

Hyvät ihmisuhteet

Johdonmukaisuus 

Hyväntahtoisuus 

Hyväksyvä ja 
rauhallinen ilmapiiri 

Monimuotoisuus 

Yhdenvertaisuus 

Turvallisuutta 

tukevia valintoja

Luonto 

Ekologisuus 

Viihtyisyys 

Turvallisuus 

Saavutettavuus 

Hyvinvointi 

Vehreys ja puhtaus

Itsensä toteuttaminen 

Eloisa 

Kehittyvä 

Toiminnallinen 

Emotionaalinen 

Leikkisä 

Osallistava 

Motivoiva
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Yhteisöllinen:

Lapsille ja nuorille hyvinvointia tuottava kau-

punginosa on ennen kaikkea yhteisöllinen. He 

kaipaavat virikkeellistä, tasa-arvoista ja aktivoi-

vaa ympäristöä, jossa olisi eri-ikäisiä asukkaita 

yhteen tuovia kohtaamisen paikkoja, sekä tilaa 

myös omaehtoiselle tekemiselle ja vapaalle 

“hengailulle”. Kaupunkiympäristöön toivottiin 

mm. värejä, toiminta- ja temppuratoja, kaup-

poja, yhteistä sisätilaa oleiluun ja tekemiseen, 

tapahtumia sekä eri ikäisille lapsille ja nuorille 

sopivia harrastusmahdollisuuksia. Nuorten kes-

kuudessa esiin nousi toive ikäryhmälle sopiville 

kahviloille ja ravintoloille, mutta toisaalta kai-

vattiin myös ei-kaupallisia kohtaamispaikkoja. 

Nuorten puheissa korostui kaipuu kohdata 

senioriväestöä sekä ylipäätään halu tutustua 

oman alueen asukkaisiin. Tavoitteena on tur-

vallinen ja inspiroiva ympäristö, jossa nuoret 

voivat toimia aktiivisena osana yhteisöä ja tun-

tea ylpeyttä omasta kotikaupunginosastaan.

Turvallinen:

Yhteisöllisyyden lisäksi turvallisuus nousi tär-

keänä voimavaratekijänä ja kehittämisen koh-

teena Mukkulassa. Lapsille ja nuorille koettu 

turvallisuus – niin fyysinen kuin myös emo-

tionaalinen, kulttuurinen ja sosiaalinen – on 

avainasemassa tasa-arvoisen ja viihtyisän kau-

punkiympäristön rakentamisessa. Turvallisuuden 

tunnetta voidaan lisätä ympäristön turvalli-

suutta ja viihtyisyyttä parantavilla ratkaisuilla, 

kuten valaistusta ja liikenneturvallisuutta li-

säävillä ja kaupunkitilan käytön eri vuoden- ja 

vuorokaudenaikoina huomioivilla keinoilla. Toi-

saalta turvallisuus on vahvasti sidoksissa myös 

yhteisöllisyyteen – hyvä kaupunkiympäristö on 

sellainen, jossa kaikki lapset ja nuoret tunte-

vat olonsa turvalliseksi ja itsensä tervetulleiksi 

ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan tai muu-

hun tekijään katsomatta.

Eheä ja kestävä: 

Mukkula halutaan rakentaa eheäksi ja kestä-

väksi kokonaisuudeksi. Vehreys, väljyys ja ve-

sistön läheisyys erottavat Mukkulan monesta 

muusta lähiöstä, ja luonnonläheisyys tunnis-

tettiin alueen vahvuudeksi. Alueen viihtyisyys, 

paikallisuus, luonto ja vesistö, sekä ympäristön 

siisteys ovat tärkeitä asioita myös lapsille ja 

nuorille. Alueen moninainen historia on luo-

nut erinomaiset lähiöelämän puitteet. Historiaa 

tulee vaalia, mutta sen ei tule rajoittaa alueen 

kehittämistä älykkääksi ja sosiaalisesti kestä-

väksi lähiöksi. Mukkulan luonnonmukaisuus ja 

vehreys ovat valttikortteja lähiön kestävään ke-

hitykseen. Alueella nähdään potentiaalia kehit-

tyä tulevaisuudessa elinvoimaiseksi, kestäväksi 

ja hyvää arkea palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Luova ja innovatiivinen:

Mukkulan lapset ja nuoret ovat idearikkaita ja 

yhteistyöhaluisia, ja orastavaa toimijuutta tulee 

vaalia ja vahvistaa. Alueen tulee tarjota heille 

mahdollisuus itsensä kehittämiseen, oppimi-

seen sekä luovaan ja innovatiiviseen toimin-

taan yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. 

Alueella voisi olla jatkuvaa innovaatiotoimin-

taa yliopiston ja korkeakoulun ja Lahden kau-

pungin kanssa. Luovuus ja innovatiivisuus 

linkittyvät myös kokeiluihin sekä kaupunkitilan 

leikkisyyteen ja luovuutta ruokkivaan ilmapii-

riin ja ympäristöön. Mukkulalla on kaikki mah-

dollisuudet tulla luovaksi, vuorovaikutteiseksi ja 

innovatiiviseksi lähiöksi, joka kehittyy ja jossa on 

mahdollisuus kehittyä jatkuvasti.
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Lopputuloksena tulevaisuuskuvia ja 
konkreettisia kehitysehdotuksia

Lopputuloksena tuotettiin erilaisia visioita 

tulevaisuuden Mukkulasta yhdessä kaupun-

kimuotoilun opiskelijoiden kanssa. Visiot piti-

vät sisällään tulevaisuuskuvia, eli kirjallisia ja 

visuaalisia kuvauksia konkreettisista Mukkulan 

alueelle ehdotettavista suunnitteluratkaisuista, 

jotka edistävät suunnitteluajureiden toteutu-

mista lasten ja nuorten näkökulmasta. Ehdo-

tetut suunnitteluratkaisut ovat sisältäneet mm. 

kaupunkitilaan, valaistukseen, viestintään ja 

tapahtumallisuuteen liittyviä ideoita ja koko-

naisuuksia. Kehitysehdotuksiin on lukeutunut 

mm. läpi Mukkulan johdattava elämyspolku, 

leikin ja kohtaamiset mahdollistavia ratkaisuja 

ja paikkoja, ostoskeskuksen ympäristöä elävöit-

täviä toiminnallisia ratkaisuja ja kohderyhmälle 

suunnattuja uusia palveluja, viheralueiden 

viihtyvyyden ja saavutettavuuden paranta-

miseen sekä viestintään ratkaisuja, joilla ohja-

taan ihmisiä liikkumaan ja käyttämään aluetta 

kestävämmin. Osa ideoiduista ratkaisuista on jo 

toteutettu hankkeen aikana tai on suunnitteilla 

toteutettavaksi lähitulevaisuudessa.

Johtopäätökset

Kaupunkimuotoilun kokonaisuudessa on on-

nistuttu tavoitteessa luoda syvällistä ymmär-

rystä Mukkulan kaupunginosasta lasten ja 

nuorten silmin. Tämä on edellyttänyt pitkä-

jänteistä ja monialaista yhteistyötä Lahden 

kaupungin, LAB-korkeakoulun ja LUT-yliopis-

ton sekä muiden hankkeeseen osallistuneiden 

toimijoiden kanssa. Mukkulan koulun väki on 

ollut mukana laajalla rintamalla ja sitoutunut 

pitkäjänteiseen yhteistyöhön pieteetillä. Ha-

luamme lämpimästi kiittää kaikkia tähän työ-

hön osallistuneita.

KUVA 14. Kaupunkimuotoilun 
opiskelija visualisoi lasten toiveiden 
pohjalta tulevaisuuden näkymän. 
Hedelmäpuita istutettiinkin kesällä 
2021. Tämä oli merkittävää, sillä 
Mukkulan koulun lapsille syntyi 
tunne, että mukkulalaisten unelmia 
on kuultu. Kuva Anni Koivisto, 2020. 
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Lasten ja nuorten toiveita ja näkemyksiä oman 

elin- ja palveluympäristön kehittämiseen tulee 

kuunnella tarkalla korvalla. Kaupunkimuotoi-

lun avulla on mahdollista vastata tarpeeseen 

rakentaa moniäänisempää, demokraattisem-

paa ja sosiaalisesti kestävämpää kaupunkia 

myös tuleville sukupolville. Elinvoimaisen kau-

pungin elinehtona on ymmärtää kaupunkilai-

sia, tuoda suunnitteluun ja päätöksentekoon 

systemaattisesti laadullista ja kokemuksellista 

tietoa tilastollisen ja määrällisen tiedon rin-

nalle, sekä suunnata katsetta historiatiedon 

rinnalla vahvemmin tulevaisuustietoon. Tu-

levaisuuksien tutkimisella pyritään luomaan 

hyvin perusteltuja, vaihtoehtoisia näkemyksiä 

päätöksenteon tueksi sitä varten kehitettyjen 

menetelmien avulla (Koskelo 2021, 21–24, 26, 

34). Tämä haastaa totuttuja hallinnon toimin-

tamalleja ja perinteistä kaupunkisuunnittelua. 

Yksisuuntaisen tiedottamisen sijaan osallista-

misen tulee olla vuorovaikutteista, lapsia ja 

nuoria kiinnostavaa ja laadukasta. Sosiaalisesti 

kestävien kaupunkien on tärkeää tukea las-

ten ja nuorten mahdollisuuksia ja toimijuutta 

yhteisen tulevaisuuden ja kaupungin muo-

toilemisessa. Mahdollistamalla lasten ja nuor-

ten osallistuminen kaupungin rakentamiseen 

vahvistetaan luottamuspääomaa, lisätään yh-

teisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä edistetään 

toimijuutta ja aktiivista kansalaisuutta. 

Tuomalla erilaisia ääniä kaupunkisuunnitteluun 

on mahdollista paitsi rikastaa käsitystämme 

siitä, millaista on hyvä kaupunki eri näkökul-

mista, myös luoda avoimempaa ja suvaitsevam-

paa dialogia ja ymmärrystä eri ihmisryhmien 

välillä. Asenneilmastolla, jossa rohkea ja kokei-

leva kehitysasenne saa kukoistaa, saavutetaan 

pitovoimaista kaupunkia ja hyvää kaupunki-

kokemusta. Luottamus perustuu jatkuvalle 

vuorovaikutukselle, empatialle ja molemmin-

puoliselle ymmärrykselle. Kaupunkimuotoilun 

ja vuorovaikutteisen aluekehittämisen toi-

mintatapaa on kehitetty Lahden kaupungissa 

päämäärätietoisesti vuodesta 2012 lähtien. (Ikä-

valko 2021b, 50–52)

Tässä luvussa kuvataan kaupunkimuotoili-

joiden sanoin, miten kaupunkimuotoilua on 

mahdollista viedä käytäntöön. Samalla sen 

tarkoitus on toimia keskustelun avauksena ih-

mislähtöisempien kaupunkien kehittämiselle. 

Kutsumme kaikki yhteisen kaupunkiajattelun 

äärelle: mitä on hyvä kaupunki nyt ja tulevai-

suudessa? Tavoitteena on herättää moninaista 

keskustelua siitä, millaisiin arvoihin ja mahdolli-

suuksiin kaupunkikehittäminen perustuu sekä 

ketkä siihen kutsutaan osallistumaan. Tähän 

keskusteluun toivomme monenlaiset intres-

siryhmät ja kaupunkilaiset mukaan. Kaupunki 

kuuluu kaupunkilaisille.
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Johdanto

Jokaisella nuorella tulisi olla yhdenvertaiset 

mahdollisuudet osallistua oman elinympäris-

tönsä kehittämiseen ja vaikuttaa sitä koskeviin 

päätöksiin. Osallistumis- ja vaikuttamismahdol-

lisuudet ovat osa kaupunkisuunnittelua, jonka 

rakenteessa on lakisääteisesti määritetty vuo-

rovaikutteisuus ja avoimuus. Olemassa olevat 

tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että 

nuorten osallistuminen on usein sovitettu ai-

kuisten agendoihin (Tisdall 2008; Percy-Smith 

2016), nuorten osallistumisen laajuutta ja tu-

loksia rajoitetaan ja ohjataan näistä agendoista 

käsin (Pells 2010). Tämä voi johtaa nuorten 

pettymyksen ja hämmennyksen kokemuksiin, 

vieraannuttaa heidät vaikuttamasta omaan 

elinympäristöönsä ja näin estää nuorten toi-

mijuutta (Fung 2015). Osallistavat prosessit 

voivat myös luottaa liikaa yleistettyihin mal-

leihin ja instrumentaalisiin lähestymistapoihin 

synnyttäen ”tekniikoiden tyranniaa” (Cleaver 

1999). Tästä syntyy paradoksi; tahdonvapaus 

aktiivisen toimijan roolin rakentumiseen yh-

teiskunnassa haastaa juuri ne rakenteet, joi-

den tarkoituksena on mahdollistaa toimijuus 

(Mascherini ym. 2012).

Tässä artikkelissa jäsennämme lähestymistapaa, 

jossa nuorten parissa työtä tekevät työntekijät 

yhdessä nuorten kanssa rakentavat nuorten 

elämään ja elinympäristöön liittyviä toiminnal-

lisia osallisuuskäytänteitä. Tavoitteenamme on 

osallisuustoiminnan tarkastelu, kuvaaminen ja 

kehittäminen siinä ympäristössä, missä toimin-

nan kehittämiseen liittyvä oppiminen tapah-

tuu. Erityisenä kiinnostuksen kohteenamme 

on dialogisen vuorovaikutuksen rakentuminen 

(Freire 2005; 1993). Tutkimuksemme koros-

taa ihmistenvälisyyttä ja siihen liittyviä tun-

teita, voima- ja valtasuhteita. Tarkastelemme 

toteutunutta dialogista prosessia lähiössä 
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asuvien nuorten osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksien näkökulmasta. Erityisenä 

kiinnostuksemme kohteena on epävirallinen 

osallisuustoiminta (Lelieveldt 2004; Verba & Nie 

1972), jolla tarkoitamme nuorten kanssa tehtä-

vää, arjessa tapahtuvaa, osallisuutta vahvista-

vaa nuorisokasvatustyötä.

Tutkimusmenetelmämme on etnografia 

(Denzin 1997). Käytimme dialogisia menetelmiä 

sekä nuorten osallistumisen tutkimiseen että 

kehittämiseen. Toimintaympäristönä on lähiö, 

jossa nuorten parissa työtä tekevät työntekijät 

(alueellinen nuorisotyö ja koulunuorisotyö) ja 

muut aikuiset (kaupungin virkahenkilöt, alueen 

asukkaat ja tutkijat) pyrkivät jäsentämään ja 

kehittämään nuorilähtöisesti lähiöissä asuvien 

nuorten osallisuustoimintaan suunnattuja käy-

tänteitä. Lähiössä toteutettiin nuorten ideoi-

hin perustuva kokeilu, pilotointi, jonka yhtenä 

tavoitteena oli nuorten itsensä esiin nostama 

oman elinympäristön ”kaunistaminen”. Pilo-

tissa oli kyse pienimuotoisesta kaupunkivilje-

lystä lähiön kauppakeskusalueella eli ostarilla 

sekä siitä millainen dialoginen rakentuminen 

pilotissa mahdollistuu. Pilotoinnin taustalla oli 

lasten oikeusliikkeeseen perustuva nuorten nä-

kökulmien turvaamisen merkitys, joka on myös 

tunnustettu kaupunkisuunnittelussa.

Teoreettinen viitekehys

Tätä tutkimusta motivoiva teoreettinen pala-

peli rakentuu siitä, kuinka tunnistaa ja käsitellä 

jännitteitä nuorten osallisuuskäytänteiden ke-

hittämisessä, kun ne samanaikaisesti sekä kan-

nustavat että estävät osallisuutta muun muassa 

määrittäen millainen toimijuus soveltuu kau-

pungin suunnitteluprosessiin. Osallistumis-

yrityksistä johtuvien jännitteiden huomiotta 

jättäminen tai välttäminen voi heikentää 

kyvykkyyttä edistää osallisuuskäytänteitä. (Päs-

silä & Vince, tulossa.)

Jäsentääksemme näitä jännitteitä käännymme 

yhteiskuntafilosofi Paulo Freiren (2005) puoleen. 

Freiren mukaan kehitymme ja rakennumme 

aina dialogisessa suhteessa aikaan, paikkaan 

ja toisiin ihmisiin. Hänen kehittämänsä kasva-

tukselliset käytänteet tähtäsivät elinolosuhtei-

den parantamiseen. Erityisesti niin, että ihmiset 

itse valtautuvat muuttamaan elämisen tapoja 

yhdenvertaisuuteen perustuviksi. Hänen mu-

kaansa lähtökohtana tulee olla aina konkreet-

tinen tilanne, jossa pyritään keskustelun avulla 

ymmärtämään eri ihmisten käsityksiä. Freiren 

mukaan käsitykset maailmasta heijastavat eri 

ihmisten kokemaa tilannetta maailmasta. (Freire 

2005, 105–106.) Voidaksemme kommunikoida 

tehokkaasti meidän on ymmärrettävä paikalli-

set ja rakenteelliset olosuhteet, joissa ajatus ja 

kieli muotoutuvat (Freire 2005, 106).

Suomessa tehdyt tutkimukset ovat osoitta-

neet, että nuorille suunnattujen osallisuus-

toimintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen 

vaikuttavat poliittiset jännitteet ja kilpailevat 

intressit (Gretschel ym. 2014; Matthies ym. 

2018; Määttä & Määttä 2015). Fung (2015, 521) 

määrittää keskeisen jännitteen osallistumisen 

ja poliittisen päätöksenteon prosessien välillä 

seuraavanlaisesti: ”Kansalaisten osallistumista 

varten on monia malleja, jotka voisivat eri yh-

teyksissä johtaa julkisiin päätöksiin ja yhteis-

kunnallisiin toimiin, hyödyttäen sosiaalisesti ja 

taloudellisesti heikossa asemassa olevia. Tämä 

haaste on kuitenkin poliittinen. Usein organisaa-

tioilla ja johtajilla, joilla on resurssit ja valtuudet 

luoda merkittäviä osallistavia hallintoaloitteita, 

ei yksinkertaisesti ole motivaatiota edistää so-

siaalista oikeudenmukaisuutta (sitä vastoin he 

ovat toisinaan vahvasti motivoituneita paranta-

maan hallinnon tehokkuutta tai legitimiteettiä).” 

(Pässilän käännös)
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Jännite siis syntyy siitä, että rakenteelliset 

olosuhteet osallisuustoimintaa edistäessä sa-

manaikaisesti tuottavat sitä rajaavia ja estä-

viä toimintatapoja. Nuorten ihmisten tahto 

luoda aktiivista roolia yhteiskunnassa haastaa 

juuri ne rakenteet, joiden tarkoituksena on 

mahdollistaa aktiivista toimijuutta. (Masche-

rini ym. 2012.) Nuorten vieraantuminen ja 

osallistumattomuus poliittisiin prosesseihin 

on tulkittu apatian tai poliittisen syrjäytymi-

sen seurauksina. On kuitenkin myös väitetty, 

että nuorten potentiaalinen rooli ”sitoutu-

neena kyynikkona” (engaged cynics) on ali-

arvioitu tai jätetty huomiotta. (Fahmy 2005; 

2006.) Tämän seurauksena menetetään tär-

keää tietoa poliittisen päätöksenteon vai-

kutuksista nuorten kokemuksiin, ja heidän 

motivaatiostaan toimia omissa nimissään. 

Oletuksemme tässä tutkimuksessa on, että 

dialogisilla käytänteillä voi olla merkittävä 

rooli nuorten kokemustiedon artikuloinnissa 

ja välittämisessä konkreettisessa toteutumis-

ympäristössä, joka tässä tutkimuksessa oli 

lähiö ja pienimuotoinen kaupunkiviljelypilotti. 

Tutkimusprosessi

Tutkimus asemoituu laadullisen tutkimuksen 

traditioon (Denzin 1997), ja tutkimusaineistoa 

kerättiin syksystä 2020 lähtien kesään 2022. 

Tässä tutkimuksessa käytämme ilmaisua ‘pilo-

tointi’ kuvatessamme toimintaympäristöä, jossa 

tutkimukseen liittyvät keskustelut osallisuus- 

ja vaikuttamismahdollisuuksista käytiin (mm. 

nuorten ja nuorisotyöntekijöiden ideoinnit ja 

ideoiden valinnat) sekä ideoihin pohjautuva 

kaupunkiviljely toteutettiin. Pilotointi siis toimi 

osallisuustoiminnalle konkreettisena kokeilu-

ympäristönä, jonka suunnittelussa ja toteutuk-

sessa olivat sekä nuorten parissa työtä tekevät 

että nuoret itse. 

Keskityimme erityisesti dialogisten ja toiminnal-

listen osallisuuskäytäntöjen tutkimiseen ja ke-

hittämisen luomiseen. Tutkimusprosessissa oli 

viisi vaihetta (katso Taulukko 1. Tutkimusproses-

sin vaiheet). Tutkimuskysymykseksi muotoutui: 

Mitä aikuisten eli osallistavien prosessien virka-

henkilöiden ja päätöksentekijöiden tulisi oppia 

kyetäkseen vuoropuheluun nuorten kanssa? 

Seuraavaksi kuvaamme lyhyesti kaupunkiviljely-

pilotin lähiöympäristöä, kaupunkiviljelypilottia, 

toimijoita ja etnografisen tutkimuksen vaiheita.

Kaupunkiviljelypilotin lähiöympäristö 

Kaupunkiorganisaatio on määritellyt Lähiöoh-

jelman mukaiseksi kehittämiskohteeksi tutki-

muksen kohteena olevan lähiön eli Mukkulan 

kaupunginosan. Alue on kaavaltaan erittäin 

väljä, rakennukset on maastoa mukaillen sijoi-

tettu viheralueiden lomiin. Asemakaava alueelle 

valmistui 1962, ja 1960–70-luvuilla alueelle 

rakennettiin runsaasti. Lähiön keskustana 

toimii ostoskeskus eli Mukkulan ostari, jossa 

on liiketoimintaa ja julkisten organisaatioiden 

toimintaa, mm. Mukkulan Nuokku (nuorisotalo).

Toimijat

Toteutuksessa olivat mukana seuraavat toi-

mijat: Lahden kaupungin nuorisopalvelujen 

alueellisen nuorisotyön Mukkulan Nuokun 

nuorisotyöntekijät ja koulunuorisotyöntekijä, 

Lahden kaupungin Ympäristöpajan tiiminve-

täjät ja tiimiläiset, Kunnallistekniikan kaupun-

ginpuutarhuri ja kasvillisuusvastaava, Hämeen 

ammattikorkeakoulun Rakennetun ympäris-

tön lehtori ja opiskelija, Mukkulan ostarin to-

rialueen tori-isäntä ja toimintaa sponsoroinut 

puutarha-alan yritys sekä kaksi tutkijaa. Lisäksi 

nuorten toimijuutta tukivat Mukkulan ”entisten 
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nuorten” istuttamat omenapuut nykyisille nuo-

rille sekä Lahden Lähimmäispalvelu ry:n Niitty-

kestit-yhteisön ikärikkaiden naisten kasteluapu. 

Talkoohenkisessä toiminnassa oli mukana myös 

Mukkulan ostarin yrityksiä kuten pizzeria ja lä-

hiöbaari, jotka lahjoittivat kasteluvettä.

Etnografisen tutkimusprosessin vaiheet

Ensimmäisessä aineiston keräämisen vaiheessa 

(katso Taulukko 1. Tutkimusprosessin vaiheet) 

lähiöalueen nuorisotyöntekijät ja nuorisotyön 

opiskelijat toteuttivat kyselyn siitä, miten lähi-

össä asuvat nuoret kokevat oman elinympä-

ristönsä. Tästä kyselystä nousivat esiin nuorille 

tärkeänä teemana lähiön luonto ja sen merki-

tyksellisyys arjessa, sekä lähiön ostoskeskusalue. 

Lähiluonto koettiin turvallisena ja voimaan-

nuttavana, arkiset reitit kulkivat lähimetsissä 

ja järvien läheisyydessä, ympäristötietoisuus 

ja luontosuhde näyttäytyi tärkeänä, samoin 

yhteisöllisyys ja vilpitön hyvän tekeminen. 

Konkreettinen asia oli Ostoskeskuksen alueella 

keskeisellä paikalla oleva, horsmaa kasvava, 

hiekkainen, tyhjä tontti, joka muistutti vuonna 

2018 tehdystä tuhopoltosta. Tyhjä tontti nosti 

esiin negatiiviseksi koettuja tunteita muun 

muassa ”pelottava muistutus” (nuorten parissa 

työtä tekevä työntekijä 1), ”turvaton olo tässä 

ostarin takana kulkiessa” (nuorten parissa työtä 

tekevä työntekijä 2) ja ”jos tässä olisi vaikka kuk-

kia niin se toisi kauneutta” (nuorten ja nuoriso-

työntekijöiden keskustelussa noussut idea). 

Tämän lisäksi tunnistimme osallistumis- ja vai-

kuttamismahdollisuuksiin liittyviä tarpeita ja 

visioita nuorten parissa työtä tekeviltä työnte-

kijöiltä. Heidän näkemyksensä mukaan osal-

lisuustoiminnan ”pitää olla hyvin konkreettista 

ja arjessa tapahtuvaa ja pitkäkestoista”, se on 

luonteeltaan toiminnallista ”Jos jotain kysytään 

niin sitte se pitää tapahtua. Miksi sitä muuten ky-

selisi, jos ei tapahdu mitään. Jos halutaan vah-

vistaa nuorten osallistumista niin se ei saa olla 

sellaista diipadaapaa että kysellään kysymisen 

vuoksi.” ja nuorelle merkityksellistä ”sen täy-

tyy olla niin hyvä juttu ja siitä pitää tulla jotain 

konkretiaa” ja se puhuttelee nuorta ”olla nuor-

ten kuulosta” ja olla nuoren itsensä nimeämää 

”ettei käy niin ettei nuori ymmärrä missä on itse 

mukana” sekä luonteeltaan aidosti dialogista 

”kysytään ja ollaan kiinnostuneita ja ollaan ihan 

oikeesti kiinnostuneita”.

Tämän myötä määritimme pilotointitoimin-

naksi kaupunkiviljelyn, jota oli mahdollista 

harjoittaa Mukkulan ostarilla. Pilotti antoi mah-

dollisuuden tarkastella päätöksenteon proses-

seihin liittyviä erilaisia näkökulmia. Nuorten 

mielestä päätösten tekeminen on vitkallista: ”En 

mä tiedä, missä mä asun kahden vuoden päästä” 

(nuori aikuinen), kun taas päätöksenteon pro-

sessin näkökulmasta ”kaksi vuotta on lyhyt aika 

kaupunkisuunnittelun prosessissa” (kaupungin 

viranomainen). Lisäksi päätöksentekoprosessit 

ovat poliittisia: ”meidän toimintaa ohjaa poliitti-

nen päätöksenteko” (kaupungin viranomainen).

Pilotti suunniteltiin ja toteutettiin yhteistoimin-

nallisesti niin, että lähiöalueen nuorisotalon 

työntekijät ottivat toiminnallisen vastuun, tutki-

jat olivat toiminnassa perinteisen tutkimustyön 

lisäksi myös välittäjinä (brokerage function), 

lähiöalueen Ympäristöpajan ohjaajat ja kun-

touttavan työtoiminnan ryhmänjäsenet ottivat 

vastuun konkreettisista kaupunkiviljelyyn liit-

tyvien asioiden organisoinnista ja toteuttami-

sesta yhdessä nuorisotalon työntekijöiden ja 

nuorten kanssa. Seuraavassa taulukossa esit-

telemme tutkimusprosessin vaiheet.
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Taulukko 1. Tutkimusprosessin vaiheet

Tutkimuksen vaihe ja ajankohta Toimijat ja menetelmät Aineiston laajuus ja analyysitapa

1. Lähiöympäristön hahmottaminen, 
toimijoiden ja heidän intressinsä 

tunnistaminen ja toimijoiden välisen 
yhteistyön valmistelu 

9/2020–01/2021

• Palaverit ja ryhmäkeskustelut nuorten parissa työtä tekevien työntekijöiden kanssa. 

• Nuorten tarpeiden ja ideoiden tunnistaminen heidän parissaan 
työskentelevien työntekijöiden organisoiman kyselyn tulosten avulla.

• Osallistuva havainnointi, josta tutkimuspäiväkirja-
aineisto (käsin kirjoitettu 60 sivua) 

• Havainnointikävelyt alueella Nuorisotyöntekijöiden ja 
nuorisotyönopiskelijoiden kysely lähiön asukkaille. 

• Yhteistyön suunnitteluun nuorisotyöntekijöiden 
koostama power point kyselystä 

• Ensimmäinen aineistopalasen reflektointi

2. Kehittämiskohteiden tunnistaminen 
lähiön toimijoiden kanssa ja 

toimintamenetelmien valinta yhdessä

02/2021 

• Palaverit, ryhmäkeskustelut ja ryhmäideoinnit nuorten 
parissa työtä tekevien työntekijöiden kanssa. 

• Työskentelyseminaarit kaupunkiorganisaation työntekijöiden kanssa. 

• Kaupunkiviljely-pilotointi valittiin toimintamenetelmäksi yhdessä nuorten 
parissa työtä tekevien työntekijöiden, lähiöalueella toimivan, sekä kuntouttavaa 
työllisyyspalvelua tuottavan kaupungin toimintayksikön työntekijöiden kanssa.

• Osallistuva havainnointi, josta tutkimuspäiväkirja-
aineisto (käsin kirjoitettu 20 sivua) 

• Työskentelyseminaarien tallenteet 

• Toisen aineistopalasen reflektointi

3. Suunnittelun organisointi ja toteutus 

03/2021–04/2021

• Palaverit, haastattelut ja suunnittelu, nuorten parissa työtätekevien työntekijöiden 

• WhatsApp- kommunikointi nuorten kanssa

• Osallistuva havainnointi, josta tutkimuspäiväkirja-
aineisto (käsin kirjoitettu 15 sivua) 

• Kolmannen aineistopalasen reflektointi

4. Lyhytaikaisen pilotoinnin 
organisointi ja toteutus 

05/2021–08/2021

• Kasvulaatikoiden valmistaminen kierrätysmateriaalista, mullan, niittykukkien 
siementen ja hyötykasvien taimien hankkiminen sekä istuttaminen. 

• Kasvien kastelu. Istutustalkoiden organisointi Instagramin ja Facebookin avulla

• Osallistuva havainnointi, josta tutkimuspäiväkirja 
aineisto (käsin kirjoitettu 25 sivua) 

• Jalkautumiskävelyt nuorisotyöntekijöiden kanssa lähiössä 

• Keskustelut ostarin alueen ihmisten kanssa 

• Istutustalkoiden Instragram-valokuvat 

• Neljännen aineistopalasen reflektointi

5. Yhteisarvioinnin ja reflektoinnin 
organisointi ja toteutus 

03/2022–10/2022
• Yhteisarvioinnin ja reflektoinnin toteutus

• Keskustelut nuorten parissa työtä tekevien 
kanssa Mukkulan nuorisotalolla 

• Viidennen aineistopalasen reflektointi
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Analyysi

Meillä oli paljon analysoitavaa dataa jokaisesta 

tutkimusvaiheesta. Laadullisessa tutkimuk-

sessamme ei ole yhtä ja ainoaa, kaikkeen so-

veltuvaa tiedon tuottamisen ja analysoinnin 

menetelmää (Denzin & Lincoln 1998). Tästä oli 

seuraavanlainen etu: ”se, mikä katoaa raken-

teessa, saavutetaan luovalla kyvyllä” /‘what is 

lost in structure is gained in the ability to be crea-

tive’ (Pratt 2009, 861, Pässilän käännös). Tutki-

muksellinen luovuutemme oli upotettu tässä 

ja nyt -kokemukseen tutkimuksen tekemisestä. 

Vasta kun katsoimme kaikkea aineistoa reflek-

toiden, tajusimme, kuinka vaikeaa olisi analy-

soida sitä kaikkea induktiivisesti – generoida 

systemaattisesti koodeja, muodostaa luokkia ja 

rakentaa teemoja. Siksi analyysistrategiamme 

oli keskittyä erityyppisten aineistopalojen yh-

distämiseen (Grodal ym. 2021). Kyseessä oli 

strategia, joka korosti tiedon keskeisten näkö-

kohtien näkyvyyttä tai intensiteettiä, ja samalla 

auttoi tunnistamaan uusia tiedustelulinjoja. 

Aineistopaloihin keskittyminen auttoi meitä 

hahmottamaan kategorioita, jotka muutoin oli-

sivat jääneet meiltä oivaltamatta (Grodal ym. 

2021). Esimerkkinä tällaisesta kätkeytyvästä ka-

tegoriasta oli nuorisotalon työntekijöiden sy-

vällinen ihmisten välisyyteen rakentuva tieto, 

joka tuli esiin tarkastellessamme nuorisotyönte-

kijöiden kanssa tehtyjen jalkautumiskävelyiden 

aineistoa rinnakkain kaupungin työntekijöiden 

kanssa pidettyjen työskentelyseminaarien ai-

neiston kanssa. Nuorisotyöntekijöillä oli tarkka 

alueellinen käsitys siitä missä ja milloin nuoret 

liikkuivat ja viettivät aikaa.

Nuorisotyöntekijät kykenivät myös nopeasti 

mukauttamaan todellisuutta kuvaavaa ajatus-

kieltä, tarkastelun tasoja erilaisten toimijoiden 

kanssa. He olivat tietoisia omasta todellisuusku-

vastaan mutta jäsensivät ja ottivat huomioon 

nuorten todellisuuskuvia. Näin he suuntasivat 

osallisuustoimintaansa olosuhteisiin, tilanteisiin 

ja tapahtumiin yhdessä nuorten kanssa. He eivät 

siis pyrkineet muuttamaan nuoria, heidän kiel-

tään tai käsityksiään. Esimerkkinä tästä oli ti-

lanne, jossa nuorisotyöntekijät käänsivät omaa 

kieltään niin, että nuoret saavuttivat sen. He 

käyttivät tietoisena valintana ilmaisua syötäviä 

kasveja hyötykasvin sijaan, he kysyivät nuorten 

ideoita WhatsAppissa ja Instagramissa emoji-

kuvien avulla, he kysyivät nuorilta istutuksen 

yhteydessä, mitenköhän tää kannattaisi tehdä, 

he keskustelivat nuorten kanssa siitä, mitä kas-

vulaatikoille mahdollisesti tapahtuu ja nuoret 

toivat esiin ilkivallan uhan, he kysyivät nuorilta, 

mitenköhän ilkivaltaa voisi estää, nuoret ehdot-

tivat, että kirjoitetaan niihin ”Ethän riko meitä, 

terveisin Mukkulan nuoret”. Kuvissa 1 ja 2 kau-

punkiviljelylaatikot ja nuorten kirjoittama viesti..

Tämänkaltainen vuorovaikutus kaupunkivil-

jelytoiminnan äärellä näyttäytyi dialogisena 

kasvatuksena, jossa nuorisotyöntekijä 

tolkullistaa asioita yhdessä nuorten kanssa, 

ei heidän puolestaan. Samanaikaisesti nuo-

risotyöntekijä rajasi dialogisen tilan niin, että 

se pysyi mahdollisimman turvallisena erilai-

sille käsityksille ja ideoille mm. vahvistamalla 

Mukkulan Nuokun olemassa olevia sääntöjä 

toisten kunnioittamisesta ja arvostamisesta, 

vaikka olisi eri mieltä. Tässä näyttäytyi myös 

nuorisotyöntekijöiden hiljainen tieto suh-

teessa dialogisuuteen; tutkijan kanssa reflek-

toidessa he usein sanoivat ”toimitaan silleen 

normaalisti, ennakoidaan tilanteet”, ”sen silleen 

nyt vaan tietää, niin kuin tunnustellen tilanne 

ja antaen nuoren omaan tahtiin edetä asiassa”, 

”sellainen ammatillinen sisään rakentunut tapa 

toimia käytännössä”.

Toiminnallisuus eli tässä tutkimuksessa kaupunki-

viljely mahdollisti monitasoisen osallisuustoimin-

nan, jossa nuorisotyöntekijä laajensi keskustelua 

kaikille elämänalueille ”ja siinä siivussa sitten 
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selvitetään asioita”. Tällainen toiminnallisuus 

myös mahdollisti monenlaista osallisuutta, sillä 

nuorten samanlaiset mahdollisuudet osallistua 

ja vaikuttaa kyseenalaistui monien asioiden ja 

taustatekijöiden takia mm. ”nuorten jaksaminen, 

jos on perhe ja asiat kondiksessa niin on voimaa 

osallistua… jos on asiat huonosti niin ei ole voimaa 

muuta kuin itteäs miettiä.”, ”toiminta näitten nuor-

ten kanssa on elävää elämää, kaikenlaista sattuu 

ja tapahtuu”, ”kyse ei ole interventioista”, tai ”tää 

on sellaista, että mennään nuoren kanssa yhdessä 

askelia eteenpäin ja sitten taaksepäin, välillä poi-

ketaan polulta”.

Samanaikaisesti viranomaisasiantuntijoiden 

ajatuskieli suuntautui kaupunkisuunnittelupro-

sessin yksityiskohtien hallintaan. He kuuntelivat 

tarkasti työseminaarissa esiteltyjä näkökulmia 

ja ilmaisivat olevansa kriittisesti tietoisia mah-

dollisista rakenteellisista esteistä ja tunnistivat 

myös osallisuuskäytänteiden vieraannuttavia 

tekijöitä. Muun muussa he tiedostivat sen, että 

heidän oma ammattikielensä sekä nuoren ja vi-

ranomaisen rajalliset kohtaamismahdollisuudet 

olivat omiaan vieraannuttamaan nuoria, ja vä-

hensivät heidän haluaan vaikuttaa ja osallistua 

kehittämiseen. Asiantuntijat olivat siis tietoi-

sia asiantuntijavallan mahdollisesta rajaavasta 

vaikutuksesta, mutta toisaalta he kokivat, että 

heiltä edellytetään tarkkaa ammatillista asian-

tuntijakieltä. He myös ilmaisivat, että heidän 

työhönsä liittyvä poliittinen ohjaus määrittää 

reunaehdot päätöksenteolle ja siitä kommuni-

koinnille. Työskentelyseminaarissa pohdittiin 

mm. sitä, miten kielellinen ymmärrys suunnitte-

lijoiden ja nuorison välillä on mahdollista luoda. 

Kuva 1 ja 2. Nuorten viesti lähiön 
muille asukkaille ja niittykukkaistutus. 
(Kuvat Anne Pässilä, 2021.)
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Yhtenä vaihtoehtona nousi ajatus siitä, miten 

nuoriso-ohjaajilla olisi mahdollisuus ”tulkata” 

nuorisokieltä asiantuntijoille. Lisäksi pidettiin 

tärkeänä, että ”asiantuntijat tunnistaa omat am-

mattiterminsä” ja että muutkin osapuolet ym-

märtävät ne. 

Tori-isännän toiminta ja salamannopea päätök-

senteko mahdollisti kaupunkiviljelyn Mukkulan 

ostarin torialueella. Hän määritti kaupunkivil-

jely-pilotin alueelle kuuluvana ”yhteisöllisyyttä 

lisäävänä toimintana”. Kaupunkiorganisaation 

edustajat eli kaupunginpuutarhuri ja kasvil-

lisuusasiantuntija mahdollistivat omalla työ-

sektorillaan nopean kaupunkiviljelyä tukevan 

toiminnan. Tästä esimerkkinä oli omenapui-

den istutus ostarin vieressä olevalle julkiselle 

viheralueelle. Heidän asiantuntemuksensa 

liittyi siihen, miten nuorten idea ”päärynäpuista 

ostarilla” olisi mahdollista toteuttaa nopealla 

aikataululla. Päärynäpuiden sijaan oli istutet-

tava omenapuita, koska päärynäpuita ei ollut 

saatavilla kyseiseen aikaan. Viheralueiden kas-

villisuusasiantuntija konkreettisesti opasti suun-

nittelussa ja toteuttamisessa muun muassa hän 

oli istutustalkoissa mukana ja tarjosi istutuk-

seen tarvittavat tarvikkeet ja materiaalit. 

Tutkijoilla oli välittäjärooli pilotin toimijoiden 

kanssa. Toinen tutkija toimi vuorovaikutuk-

sessa eri toimijoiden kanssa keskustellen ja 

toimien heidän kanssaan, kartoittaen heidän 

intressejään ja linkittäen eri toimijoita ja hei-

dän intressejään yhteen. Toinen tutkija vastasi 

välittäjätoimintaan liittyvästä reflektoinnista 

sekä teoreettisesta jäsennyksestä. Seuraava ote 

tutkimuspäiväkirjasta on esimerkki tutkijan ja 

toimijoiden välisestä nopeatempoisesta ja sa-

manaikaisesti eri viestintäkanavissa tapahtuvan 

vuorovaikutuksen luonteesta: aamulla puhelin-

soitto N1-asiantuntijalle (kaupunkiorganisaatio), 

josta nousee kysymys 1x, jonka vastaamiseen tar-

vitaan asiantuntijaa. Mutta en tiedä kuka tietää 

tästä 1x-asiasta. Laitan WhatsApp-viestin tutulle 

asiantuntijalle N3 (poliittinen luottamushenkilö) 

kysyen keneltä asiaa voisi kysyä. N3 ehdottaa N4 

olevan 1x asiassa asiantuntija ja samalla esittää, 

että 1x asiaan liittyy myös toinen huomioitava 

asia 2x. Otan yhteyttä sähköpostitse N4 asian-

tuntijaan ja samanaikaisesti soitan toimija A:lle 

selittääkseni, että N4-asiantuntija saattaa olla se 

keltä saadaan apua asian käsittelyyn. Toimija A 

sanoo kysyvänsä myös kollegaltaan asiasta 2x. 
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Johtopäätökset 

Vastatessamme tutkimuskysymykseen, mitä 

aikuisten (osallistavien prosessien virkahenki-

löt ja päätöksentekijät) tulisi oppia kyetäkseen 

vuoropuheluun nuorten kanssa, päädymme 

seuraaviin johtopäätöksiin:

1. Tunnistaa nuorten käsityksiä ja 

kommunikaatiota sekä ymmärtää 

nuoria ympäröivät paikalliset ja 

rakenteelliset olosuhteet

2. Painottaa epävirallisessa 

osallisuustoiminnassa saadun, nuorten 

ja heidän parissaan työtä tekevien 

hiljaisen tiedon näkyväksi tekemistä; 

mm. sen käyttöä, keräämistä ja 

yhdistämistä osaksi osallisuustoiminnan 

kehittämistä sekä sen linkittäminen 

kaupungin strategiaan

3. Tunnistaa epävirallisen 

osallisuustoiminnan dialoginen 

luonne ja ymmärtää sen 

epälineaarisuus ja orgaanisuus

4. Huomioi toiminnassa nuorten osallisuus- 

ja vaikuttamismahdollisuuksien 

aikaperspektiivin. Epävirallinen 

osallisuustoiminta mahdollistaa 

väliaikaisen dialogisen 

toimintaympäristön, jossa nuorten 

parissa työtä tekevät, muut ammattilaiset 

ja asukkaat voivat kehittää toimintaa 

yhdessä. Aikaperspektiivissä 

idean toteutuksen pitää olla 

konkreettista ja nopeatempoista. 

5. Tekee toimijoiden erilaiset 

intressit näkyviksi ja korostaa 

ihmisten välisyyttä näkökulmien 

sovittamisessa yhteiseen visioon.

Dialogisessa ja epävirallisessa osallisuustoimin-

nassa korostuu toimijoiden hiljainen tieto, joka 

hankitaan omakohtaisen kokemuksen kautta 

(tekemällä oppimalla). Dialogi opitaan vuoro-

vaikutuksessa, oman elinympäristön kehittämi-

seen liittyvät opitut tavat ja käytänteet siirtyvät 

konkreettisessa tilanteessa ja paikassa. 

Alueellisella nuorisotyöllä sekä lähiössä 

työskentelevillä nuorisotyöntekijöillä on 

merkittävä rooli keskinäisen luottamuksen ra-

kentajina osallisuustoiminnassa, joka perustuu 

pitkäkestoiseen tasavertaiseen kohtaamiseen. 

Nuorisotyöntekijöiden nuorten kanssa hyö-

dyntämät osallistumiskäytänteet mm. Whats-

App- ja Instagram-kommunikointi sekä arjen 

keskustelut lähiön nuorisotalolla ja nuorten 

suosimilla kokoontumispaikoilla ovat esimerkki 
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epävirallisesta osallisuustoiminnasta. Ne ovat 

myös esimerkki nuorisotyöntekijöiden kyvystä 

monikielisyyteen eli he pystyvät muuntamaan 

omaa kieltään ja maailmankuvaansa nuoren 

kieleen ja maailmankuvaan sopivaksi.

Nuorisotyöntekijöiden dialogiset taidot, sy-

vällinen paikallinen tietämys sosiaalisista suh-

teista ja lähiössä asuvien nuorten kohtaamista 

rakenteellisista haasteita tulisi linkittää sys-

temaattisesti osallisuustoiminnan kehittämi-

seen. Tämä edellyttää kaupunkiorganisaatiolta 

ketteryyttä tukea nuorten ideoiden toteutta-

mista. Etuna on kaupunkiorganisaation ket-

terä päätöksenteko silloin, kun asiat linkittyvät 

eri työsektorien työtehtäviin. Haasteena taas 

on työsektorien ylittävä ja toimijatahoja yh-

distävä yhteistyö, joka edellyttää poliittisten 

päättäjien sitouttamista. Tämä haaste näyttäy-

tyy siiloutumisena, jolloin yhteistyöhön tulee 

kamppailevia intressejä. 

Dialogisen prosessin rakentuminen lähiössä 

asuvien nuorten osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksien kehittämiseen sisältää seu-

raavia asioita: 

a) Asioihin tartutaan ja niitä nimetään 

yhdessä moniäänisesti, erilaiset jännitteet 

hyväksytään osana asioiden käsittelyä, 

ihmisistä välitetään, 

b) nimetään nuorten toimijoiden kyyniset 

käsitykset nuorten kanssa yhdessä 

”miksi sillä ei ole väliä mitä minä teen” 

ja ”millä taasen on väliä” sen sijaan, 

että yritetään muuttaa nuoren käsitys 

ylhäältä alaspäin ohjaamalla, 

c) nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja 

toteuttamassa itselleen merkityksellisiä 

käytänteitä, 

d) toimijat ovat tietoisia osallisuus-

toimintaan liittyvän prosessin alati 

muuttuvasta, tulkintaa vaativasta 

luonteesta.

Tarkasteltaessa lähiöissä tapahtuvaa osallisuus-

toiminnan kehittämistä Freiren dialogisuus kä-

sitteen kautta, olennaisia kehityskohteita ovat 

paljastuneet jännitteet. Ihmisten välisen ja or-

ganisaatiodynamiikan pohtiminen on tärkeää 

osallisuustoimintojen ja -toimijuuden rakentu-

misen kannalta. Nuorten parissa työskentelevät 

ja usein nuoria virallisessa kaupunkiprosessissa 

edustavat työntekijät, voivat löytää toimijuuden 

(olemisen ja kohtaamisen ja viestintätavan) sekä 

tavan saada tolkkua eri näkökulmista. Oleellista 

on, että kaikkien toimijoiden - nuorten parissa 

työskentelevien, viranomaishenkilöiden ja po-

liittistenpäätöksentekijöiden - välillä on riittävä, 

luottamukseen perustuva systemaattinen vuo-

rovaikutussuhde. Tällainen käytännön tasolla 

lähiössä tapahtuva asukastyö on tärkeää. Nuo-

ret ja heitä tukevat aikuiset voivat yhteisvoimin 

viestiä tärkeiksi tunnistettuja näkökulmia lähiön 

nopeaan ns. pop-up kehittämiseen. Erityisesti 

korostuvat käytäntöjen ja poliittisen puhunnan 

sekä eri ryhmien vuorovaikutuksen tärkeys 

nuorten osallisuuden vahvistumisessa.
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Johdanto

Tämä artikkeli käsittelee Kokemustarinoita Muk-

kulasta -tutkimusta, jonka toteutimme yhdessä 

Lahden Mukkulassa asuvien nuorten kanssa. 

Tutkimuksen tehtävä oli kehittää toimintamalli, 

jolla nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua 

voidaan vahvistaa ja näin edistää nuorten yhteis-

kunnallista osallisuutta. Tarve tälle on tuotu esiin 

monissa tutkimuksissa ja raporteissa. Demokra-

tiakasvatuksen näkökulmasta on ensiarvoisen 

tärkeää, että nuorille tarjoutuu mahdollisuus 

saada kokemus kuulluksi tulemisesta, vaikutta-

misesta ja yhdenvertaisesta kansalaisuudesta. 

Osallisuuden kokemuksen vahvistuminen nuo-

rilla vahvistaa aktiiviseksi kansalaiseksi kasva-

mista ja toimii samalla ikään kuin rokotteena 

yhteiskunnallista eriarvoistumista, polarisaati-

ota ja epätasa-arvoistumista vastaan. (Ks. esim. 

Leiviskä 2021; Rättilä & Rinne 2018.)

Tutkimuksessamme osoitamme, että nuorten 

osallisuuttaa kannattaa edistää heidän omista 

lähtökohdistansa kehittävän taideperustaisen 

toimintatutkimuksen ja kanssatutkimuksen 

avulla. Tutkimukseen osallistuivat kanssatut-

kijoina mukkulalaiset nuoret Meiju Heinonen, 

Nikita Jegorov, Jarno Rinteelä, Robert Rosen-

lew ja Namphueng Saengkaew. Tutkimusta 

organisoivat Kaakkois-Suomen ammattikorkea-

koululta tutkija Jarmo Rinne, taiteilija-tutkija Aki 

Lintumäki ja sosionomiopiskelija Oona Hallikas 

sekä Lappeenrannan-Lahden teknilliseltä yli-

opistolta erikoistutkija Anne Pässilä. Tutkimus 

on osa Aki Lintumäen väitöskirjaprojektia Lapin 

yliopiston taiteiden tiedekunnassa.

Artikkelin ensimmäisessä osassa selvitämme tut-

kimuksen teoreettiset lähtökohdat ja keskeiset 
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käsitteet. Toisessa osaa avaamme tutkimuksen 

metodologiset ratkaisut eli taideperustaisen 

toimintatutkimuksen ja kanssatutkimuksen 

sekä niiden välisen vuorovaikutuksen tutkimuk-

sessamme. Kolmannessa osassa kuvailemme, 

miten organisoimme tutkimuksen. Neljännessä 

osassa kerromme tutkimuksen käytännön to-

teutuksesta, toimintamallin kehittämisestä ja 

analysoimme prosessin. Viidennessä osassa 

esittelemme keskeiset johtopäätökset ja ke-

hittämisehdotukset. (Kokemustarinoita Mukku-

lasta -toimintamallin prosessikaavio sivulla 135).

Kokemustarinoita Mukkulasta oli Kaakkois-Suo-

men ammattikorkeakoulun Nuorisoalan tut-

kimus- ja kehittämiskeskus Juvenian Nuorten 

lähiöosallisuus- ja aktiivisuus -hankkeen ja Lap-

peenrannan-Lahden teknillisen yliopiston Yh-

teinen Mukkula -hankkeen yhteinen tutkimus, 

jonka teimme osana Ympäristöministeriön Lä-

hiöohjelma 2020–22 hankekokonaisuutta. 

Teoreettiset lähtökohdat 
ja keskeiset käsitteet

Tutkimuksen perustalla on saksalaisen yh-

teiskuntateoreetikko Jürgen Habermasin aja-

tus emansipatorisesta tiedonintressistä. Siitä 

johdetun muutosta ja emansipaatiota painot-

tavan kriittisen teorian tarkoituksena on pal-

jastaa yhteiskunnalliset valtasuhteet. Samalla 

se korostaa yhdenvertaisuuden merkitystä yh-

teiskunnallisessa osallistumisessa ja osallisuu-

dessa. Kriittisen emansipaation tavoitteena on 

muutoksen aikaansaaminen. (Habermas 1976.) 

Tämä muutoskeskeinen visio ohjasi meitä toi-

mintamallin kehittämisessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkiel-

man mukaan osallisuus on monitulkintainen 

käsite, mutta sen voi laveasti määritellä yhteis-

kuntaan ja yhteisöön kuulumisena. Osallisuus 

on vaikuttamista yhteiskunnallisiin asioihin 

sekä omaan elämään ja sen mahdollisuuksiin. 

Se voi tarkoittaa myös toimintaan osallistu-

mista tai mahdollisuutta olla tekemättä mitään. 

Osallisuuden edistämisellä voidaan yhteiskun-

nassamme vaikuttaa positiivisesti yksilöiden 

hyvinvointiin. (Isola ym. 2017.) Nuorten osal-

lisuuden edistämistä on kritisoitu siitä, että 

käytännön toimenpiteet on määritelty aikuis-

yhteiskunnan näkökulmasta kehikoksi, johon 

nuorten on alistuttava, Tomi Kiilakoski toteaa 

(Kiilakoski 2021). Mirja Määttä ja Sanna Aalto-

nen puolestaan korostavat, että nuorten osal-

lisuuden edistäminen vaatii neuvottelua, jotta 

hyvää tarkoittavat toimenpiteet eivät muutu 

pakottamiseksi (Määttä & Aaltonen 2016). Nuor-

ten osallisuutta edistetään parhaiten kuultele-

malla nuoria.

Taideperustaisilla menetelmillä on saatu aikaan 

positiivisia vaikutuksia nuorten osallisuuden 

edistämisessä. Aihetta ovat tutkineet kehittä-

vän taideperustaisen toimintatutkimuksen ja 

sosiaalityön tutkimuksen näkökulmista Mirja 

Hiltunen, Enni Mikkonen ja Merja Laitinen. 

Heidän mukaansa erityisesti taideperustaisella 

prosessilla voidaan edistää sosiaalista oikeu-

denmukaisuutta, nuorten yhteisöön kuulumi-

sen tunnetta ja osallisuutta (Hiltunen ym. 2020). 

Samoihin tuloksiin on päässyt myös Caitlin 

Nunn, jonka mukaan taideperustaisen toimin-

nan avulla voidaan etsiä uusia näkökumia nuor-

ten osallisuuden edistämiseen (Nunn 2022). 

Hiltunen täsmentää väitöskirjassaan, että 

yhteisöllisesti organisoidun taideperustaisen 

toiminnan taustalla on dialogi, jolla mahdol-

listetaan yhteisön jäsenten mielipiteiden vä-

littyminen sekä tasa-arvoinen ja osallistuva 

ilmapiiri (Hiltunen 2009). Dialogisen filosofian 

uranuurtajan Martin Buberin mukaan inhi-

millinen maailmassa oleminen tapahtuu koh-

taamisessa, joka on mahdollista dialogisessa 

Minä–Sinä-suhteessa. Tämä suhde luo ihmiselle 
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syvällisen yhteyden ympäröivään maailmaan. 

Taiteella on erityinen tehtävä tuottaa dialogia 

ihmisten ja ympäristön välille. (Buber 1993.)

Edellisiin näkökulmiin nojaten tutkimuksemme 

taiteeseen kohdistuva taustafilosofia juontuu 

Nicolas Bourriaudin relationistisen taiteen kä-

sitteestä, jolla hän viittaa taideteoksiin, joiden 

lähtökohtana ovat ihmissuhteet ja sosiaaliset 

yhteisöt. Tällaiset teokset edistävät ja kehittä-

vät dialogisesti yhteisön toimintaa. (Bourriaud 

2002.) Alison Jeffersiä mukaillen taiteellisen 

työskentelymme voi määritellä joko sosiaali-

sesti sitoutuneeksi taiteeksi (socially engaged 

art) tai osallistuvaksi taiteeksi (participatory 

art), jossa jokainen tutkimukseen osallistunut 

henkilö tekee taiteellisia ratkaisuja prosessin 

aikana (Jeffers 2017). Halusimme luoda taiteel-

lisella lähestymistavalla suhteen toisiimme sekä 

Mukkulan ympäristöön ja kehitimme sen avulla 

uutta menetelmää.

Pyrimme hermeneuttisella tutkimusotteella 

lisäämään vaiheittain työryhmän reaaliaikaista 

ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä sekä tuot-

tamaan yhtä aikaa toimintaa ja tutkimusta 

(Anttila 2006; Heikkinen 2006; Levin 1999). 

Eräs hermeneuttisen tutkimusfilosofian kehit-

täjistä Hans-Georg Gadamer määrittelee her-

meneutiikan ihmisen luonnolliseksi kyvyksi 

ymmärtää ja tulkita asioita. Ymmärtämisen 

ja tulkitsemisen taito on erityisen tärkeää ih-

misten välisen kanssakäymisen tutkimuksessa. 

(Gadamer 2004.) Kokemustarinoita Mukku-

lasta -prosessissa jokainen suunniteltu tai-

deperustainen interventio pyrki avaamaan 

uuden ikkunan nuorten osallisuuden edistä-

misen ymmärtämiseen ja tulkintaan.*

*Viittaamme taideperustaisella interventiolla taiteilijan tai taiteilija-tutkijan 
ohjaamaan toiminnalliseen kokonaisuuteen, jossa hän soveltaa taiteellisia 
menetelmiä muutoksen aikaansaamiseksi yhteisössä. Kehittämisprosessin 
tavoitteet on määritelty yhdessä toimintaan osallistuvien henkilöiden 
kanssa (esim. Lehikoinen & Pässilä 2016).

Tutkimuksen  
metodologiset ratkaisut

Rakensimme tutkimuksemme taideperustai-

sen tutkimuksen ja kanssatutkijuuden varaan. 

Esittelemme seuraavaksi, miten olemme sovit-

taneet nämä kaksi metodologista lähestymis-

tapaa yhteen.

Taideperustaisilla menetelmillä voidaan selittää 

ja teoretisoida yksilöiden ja yhteiskunnan välisiä 

suhteita sekä tukea oppimista. Niillä voidaan joh-

datella tutkimukseen osallistuvat henkilöt kriit-

tisen ajattelun äärelle sekä tuottaa mielikuvia ja 

ideoita, jotka herättelevät osallistujissa yhteis-

kunnallista tietoisuutta. Yhdistämällä taiteellista 

työskentelyä ja tutkimusta on mahdollista saada 

aikaan prosessi, joka tuottaa uusia ja ennalta ar-

vaamattomia merkityksiä sekä moniäänisiä tul-

kintoja ympäröivästä todellisuudesta, korostavat 

taideperustaisen tutkimuksen metodologiaa kä-

sittelevät teokset (Barone & Eisner 2011; Leavy 

2019; Leavy 2020.) Monet painottavat myös tai-

deperustaisen tutkimuksen yhteiskunnallisia ja 

sosiaalisia ulottuvuuksia (Jokela 2021b; Kallio 

2008, 106; Leavy 2019). Erityisesti näihin kiinnittää 

huomiota Lapin yliopiston taiteiden tiedekun-

nassa kehitetty taideperustaisen toimintatutki-

muksen menetelmä (art-based action research). 

Lähestymistavassa yhdistyvät taidekasvatuksen 

tutkimusperinteeseen nojaava taideperustainen 

tutkimus, joka tarkastelee todellisuutta taiteelli-

sista lähtökohdista sekä kriittinen ja osallistava 

toimintatutkimus (Jokela, 2019; Jokela & Huh-

marniemi, 2020; Lawson 2015).** Lapin yliopiston 

taiteilija-tutkijoiden mukaan taideperustaisen 

toimintatutkimuksen toiminnan metodi on taide 

ja tutkimuksen suuntana on muutokseen pyr-

kivä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen kehittä-

minen (Jokela ym. 2015). 

** Organisaatiotutkimuksen yhteydessä käytetään usein käsitettä 
taidelähtöinen tutkimus ja organisaatioiden kehittämisen yhteydessä 
käytetään usein käsitettä taidelähtöiset menetelmät (esim. Pässilä 2013; 
Pässilä, Oikarinen & Kallio 2013, 161; Lehikoinen & Pässilä 2016).
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Taideperustainen toimintatutkimus on muu-

tosta edistävä käytännönläheinen tutkimusstra-

tegia, jolla voidaan tuottaa tietoa kehollisista 

aistimuksista, yksilöllisistä ja sosiaalisista koke-

muksista sekä hiljaiseen tietoon perustuvista 

ilmiöistä. Lähestymistavassa taiteellista työs-

kentelyä voidaan soveltaa tutkimuksen suunnit-

teluun ja organisointiin, aineiston keräämiseen 

ja analysointiin sekä raportointiin. Prosessiin 

osallistuvat yhteisön jäsenet ovat mukana tut-

kimuksen kaikissa vaiheissa, täsmentävät Timo 

Jokela ja Maria Huhmarniemi. (Jokela 2021a; 

Jokela & Huhmarniemi 2020.) 

Taideperustaisen toimintatutkimuksen kulku 

on syklinen eli tutkimuksessa voi olla useita toi-

siaan seuraavia muutokseen tähtääviä interve-

ntioita, joiden välissä toimintaa reflektoidaan ja 

tarvittaessa kehitetään. Työskentelyssämme yh-

distyivät suunnittelu, toiminta ja toiminnan arvi-

ointi sekä tutkijoiden aktiivinen osallistuminen 

aineiston tuottamiseen. Prosessin kulku on toi-

mintatutkimuksen kaltainen (Kuula 1999; Leh-

tonen 2007).

Valitsimme tutkimusstrategiamme toiseksi 

lähtökohdaksi yhteiskuntatieteellisen kanssa-

tutkimuksen (co-research), koska halusimme 

painottaa nuorten tuottamia merkityksenan-

toja omasta ympäristöstään. Näkökulma sopii 

hyvin yhteen yhteisöllisyyttä kehittävän tai-

deperustaisen toimintatutkimuksen kanssa. 

Kanssatutkimus painottaa tutkimukseen osal-

listuvien henkilöiden roolia oman ympäristönsä 

ja elämänsä asiantuntijoita, korostavat lähesty-

mistapaan soveltaneet tutkijat (Honkanen ym. 

2017; Whyte 1991).

Vaikka kanssatutkimus madaltaa tutkijoiden 

ja tutkimukseen osallistuvien nuorten hierark-

kista suhdetta, ei asetelma ole täysin mutka-

ton. Tutkijoiden on tiedostettava, että nuoret 

osallistuvat tutkimukseen erilaisista sosiaalisista 

taustoista ja heillä on tutkijoihin verrattuna eri-

laista tietoa ja elämänkokemusta. Olennaista 

on, miten näihin lähtökohtiin suhtaudutaan. 

Kanssatutkimuksessa tutkijan tietoa ei arvoteta 

nuorten tietoa paremmaksi, vaan yhteisesti 

tuotettu tieto on tutkimuksellisesti yhtä rele-

vanttia, esittävät Päivi Honkatukia, Tiina Rättilä 

ja Jarmo Rinne. (Honkatukia ym. 2021.) 

Nuorten tieto vaikutti tutkimuskysymysten 

muotoiluun, taideperustaisten menetelmien 

valintaan ja koko prosessin etenemiseen. Näin 

taideperustainen työskentely ja kanssatutki-

mus yhdistyivät tutkimuksessamme tavalla, 

jonka voi mieltää erityiseksi käytännöksi hah-

mottaa todellisuutta, joka syntyi tutkijoiden ja 

tutkimukseen osallistuneiden nuorten yhteisöl-

lisessä työskentelyssä (Kuula 1999).

Tutkimuksen organisointi 

Toteutimme tutkimuksen nuorten kanssa syksyn 

2021 aikana Lahden Mukkulan asuinalueella ja 

kirjastossa. Taideperustainen toimintatutkimus 

rakentui viidestä toisiaan seuraavasta interven-

tiosta sekä niiden suunnittelusta, toteutuksesta 

ja arvioinnista. Tutkimuksen viimeisen vuoro-

vaikutuksellisen intervention organisoimme 

14.12.2022 asuinalueen kirjastolle lahtelaisille 

nuorille ja päättäjille suunnattuna keskustelu-

paneelina teemalla arkipäivän politiikkaa. Kes-

kustelunherättäjänä toimi Kokemustarinoita 

Mukkulasta -videoteoksen julkistamiseen. Moni-

ääninen teos avasi nuorten hiljaiseen tietoon 

perustuvia tulkintoja omasta ympäristöstään. 

(Linkki videoteokseen sivulla 134)

Organisoimme tutkimusprojektin työnjaon 

siten, että Aki Lintumäki vastasi taiteilija- 

tutkijana taideperustaisten interventioiden 

ohjaamisesta sekä lopullisen videoteoksen 
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koostamisesta. Lisäksi Lintumäki huolehti 

nuorten tavoittamisesta ja yhteydenpidosta 

heihin. Jarmo Rinne ja Anne Pässilä tekivät in-

terventioiden aikana osallistuvaa havainnointia 

ja ohjasivat omalta osaltaan prosessia kanssa-

tutkimuksellisessa hengessä. Rinne ja Pässilä 

pitivät myös yhteyttä lahtelaisiin päättäjiin 

ja yhteistyökumppaneihin. Sosionomiopis-

kelija Oona Hallikas osallistui interventioiden 

ohjaamiseen ja teki yhdessä nuorten kanssa 

sosiaalisen median päivityksiä. Teimme kaikki 

tutkimusprosessin päätökset yhdessä, koska ta-

voitteemme oli edistää toimijoiden keskinäistä 

dialogia tutkimuksen eri vaiheissa. 

Taideperustaisessa toimintatutkimuksessa ana-

lyysiä tehdään koko prosessin ajan. Toimintaa 

arvioidaan tutkimusprosessin aikana, jolloin 

sitä pystytään tarvittaessa suuntaamaan ja 

korjaamaan. Näissä hetkissä tutkija tekee myös 

tulkinnallista analyysiä toiminnasta. Toiminnan 

loputtua prosessi arvioidaan uudelleen, jolloin 

sen aikana kerätty aineisto toimii reflektioaineis-

tona suhteessa projektiin ja sen taustalla ole-

vaan tutkimus- ja kehittämistehtävään. (Jokela 

& Huhmarniemi 2020.) Tutkimuksen pääasialli-

nen reflektioaineisto koostuu taideperustaisten 

interventioiden aikana tuotetuista valokuvista 

ja teksteistä, tutkijoiden kenttäpäiväkirjoista ja 

yhdessä tuotetusta videoteoksesta sekä keskus-

telupaneelin videotaltioinnista. Projektin aikana 

tekemämme sosiaalisen median päivitykset ja 

työryhmän WhatsApp-keskustelut tukevat tul-

kintaamme pääasiallisesta aineistosta.* Toteu-

timme tutkimuksessa kanssatutkimuksellista 

lähestymistapaa siten, että tutkimukseemme 

osallistuneet nuoret toimivat sekä informant-

teina että metodisina avaimina tutkimustiedon 

tulkinnassa, sillä heillä oli muuhun tutkimusryh-

mään nähden enemmän tietoa mukkulalaisten 

nuorten elämästä.

* Aki Lintumäen, Jarmo Rinteen ja Oona Hallikkaan ottamat valokuvat 
186 kpl, nuorten ottamat valokuvat 147 kpl, nuorten tuottamat tekstit 
4 sivua ja Anne Pässilän visualisoinnit 16 kpl. Videoteoksen kesto on 4 min 
16 s ja keskustelupaneeliin videotallenteen kesto on 1 h 44 min.

Kokemustarinoita Mukkulasta 
-videoteos. Video on saatavilla suomen- 
ja englanninkielisillä tekstityksillä.
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Kokemustarinoita Mukkulasta 
-toimintamallin prosessikaavio 

1. Toimintaympäristöön 
tutustuminen

 » Nuorten tavoittaminen

 » Yhteistyökumppaneiden 

kartoittaminen 

 » Suhteiden luominen päättäjiin ja 

nuorisoalan ammattilaisiin

2. Kenttätyöskentelyn aloittaminen

 » Nuoriin tutustuminen

 » Taideperustaisten menetelmien 

valinta

 » Yhteisten tavoitteiden ja 

aikataulujen sopiminen

3. Valokuvausretki  
Mukkulan ympäristöön

 » Nuorille merkityksellisten paikkojen 

tulkitseminen valokuvaamalla

 » Kokemustiedon jakamista nuorten 

ja tutkijoiden kesken sekä yhdessä 

oppimista

 » Valokuvien tuottamista videoteosta 

varten

4. Luovaa kirjoittamista kirjastolla 

 » Valokuvamateriaalin tulkitsemista 

luovan kirjoittamisen avulla

 » Nuorten kokemustiedon 

syventämistä kuvien ja tekstin 

dialogilla

 » Tekstien tuottamista videoteosta 

varten

5. Videoteoksen ja 
keskustelupaneelin suunnittelua

 » Videoteoksen muodon ja sisällön 

suunnittelua yhdessä

 » Teoksen julkaisutilaisuuden ja 

keskustelupaneelin sisällön ideointi

 » Tilaisuuteen liittyvien vastuunjakojen 

sopiminen

6. Videoteoksen julkaisutilaisuus  
ja keskustelupaneeli

 » Tutkimusprojektin taustojen esittely 

yleisölle ja puheenvuorot

 » Videoteoksen katselu ja 

keskustelupaneeli

 » Tilaisuuden loppuyhteenveto ja 

luovan kirjoittamisen harjoitus

7. Tutkimuksesta raportointi 
ja toimintamallin esittely
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Tutkimuksen toteutus, 
toimintamallin kehittäminen 
ja sen analyysi

1. Interventio. Työskentelyn 
aloittaminen ja taideperus-
taisten menetelmien valinta

Ensimmäisessä interventiossa tutustuimme tar-

kemmin tutkimukseen osallistuviin nuoriin ja 

esittelimme heille projektin. Lisäksi laadimme 

tutkimukselle yhteiset tavoitteet ja aikataulut. 

Korostimme työskentelyn alussa tutkimuksen 

dialogisuutta ja kanssatutkimuksellista lähtö-

kohtaa. Valitsimme taideperustaisiksi menetel-

miksi valokuvauksen ja luovan kirjoittamisen, 

joiden avulla päätimme tarkastella Mukkulaa 

kriittisesti, mutta ymmärtävästi. Vuorovaiku-

tuksellinen työskentelykysymyksemme oli: 

”Mikä on kaunista ja mikä rumaa Mukkulassa?” 

Ensimmäisessä interventiossa 
tutkijat ja nuoret tutustuivat 
toisiinsa sekä sopivat prosessin 
tavoitteet ja aikataulut. Tutkija 
Anne Pässilä visualisoi toimintaa 
vesivärikorteilla. Tapaamisen lopuksi 
teimme valokuvausharjoituksen, 
jossa kerroimme itsestämme ja 
lähiympäristöstämme.
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Intervention lopuksi teimme valokuvaushar-

joituksen, jossa kaikki kertoivat itsestään ja 

lähiympäristöstään 3–5 kuvalla. Harjoitus sy-

vensi tutkimusryhmän yhteenkuuluvuutta ja loi 

pohjan tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 

väliselle dialogille. Interventiossamme oli vai-

kutteita sosiaalipedagogisesta nuorisotyöstä, 

jossa tuetaan osallistujien vahvuuksia ja ediste-

tään nuorten omaehtoista aktiivisuutta (Nivala 

& Ryynänen 2019). ”Minulle jäi positiivinen ja 

kannustettu olo koko ryhmästä!”, eräs nuorista 

antoi palautetta intervention jälkeen.

2. Interventio. Kuvausretki 
Mukkulan ympäristöön

Toisessa interventiossa lähdimme kuvausret-

kelle Mukkulan ympäristöön. Sovimme, että 

nuoret tarkastelisivat asuinalueen kauneutta ja 

rumuutta oman kokemusmaailmansa lävitse. 

Tutkijoiden tehtävä oli ohjata prosessia ja nuor-

ten tehtävä oli viedä ryhmä itselleen merkityk-

sellisiin paikkoihin ja kuvata niissä. 

Kävellessämme Mukkulan koululta frisbee-

golf-radalle havaitsimme ylikulkusillassa teks-

tin: ”Hiihtäminen on perseestä.” Kirjoituksen 

ansiosta aloimme kertoa toisillemme hiihto-

muistoja. Gadamer kutsuisi tätä horisonttien 

sulautumiseksi, jossa nykyisyyden ymmärtä-

minen tapahtuu yhdessä historiallisen pers-

pektiivin kanssa (Gadamer 2004). Horisonttien 

sulautuessa kokemus selittää nykyhetkessä 

tapahtuvaa tiedon muodostumista. Toinen 

esimerkki samasta ilmiöstä tapahtui, kun 

jaoimme toisillemme tarinoita suomalaisesta 

lähiöelämästä, josta meillä kaikilla oli koke-

musta. Tässä yhteydessä tutkijat saivat myös 

uutta tietoa mukkulalaisten nuorten toimijuu-

desta, subjektiivisesti koetusta osallisuudesta 

sekä nuorten tavoista hahmottaa ympäris-

töä. Valokuvausretkellä nuorten kokemuk-

set lähiympäristöstä asettuivat dialogiseen 

suhteeseen tutkijoiden kokemusten kanssa. 

Taideperustainen työskentely piti yllä dialogia 

ja täytti myös ne hetket, kun kukaan ei puhu-

nut mitään. Näin koko työryhmän ymmärrys 

Mukkulasta rikastui, kun nuorten ja tutkijoi-

den ymmärryksen horisontit sulautuivat yh-

teen. Yksi nuorista määritteli taideperustaisen 

työskentelyn ja kanssatutkimuksen vastavuo-

roisena oppimisena: “Siis te opitte meiltä ja me 

opitaan teiltä ja sitten me tehdään taas jotain 

yhdessä. Tosi siistii tehdä yhdessä jotain luovaa.” 
Intervention päätteeksi sovimme, että Aki 

Lintumäki alkaisi koostaa taiteilija-tutkijana 

valokuvista videoteosta, johon tuottaisimme 

seuraavassa interventiossa tekstit. Päätimme, 

että julkistaisimme teoksen loppuvuodesta 

Mukkulan kirjastossa. Halusimme sen avulla 

tuoda esille nuorten ajatuksia ja kokemuksia 

Mukkulan lähiöstä. 
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Toisessa interventiossa 
lähdimme kuvaamaan 
Mukkulan ympäristöön nuorten 
tärkeitä paikkoja. Samalla 
nuoret jakoivat kokemuksiaan 
asuinalueesta. Tapaamisesta 
muodostui dialoginen yhdessä 
oppimisen matka.
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3. Interventio. Luovaa  
kirjoittamista kirjastolla

Kolmannessa interventiossa nuoret tulkitsivat 

edellisellä kerralla ottamiansa valokuvia jälleen 
oman kokemusmaailmansa lävitse. Tällä ker-

taa taideperustaisena menetelmänä oli luova 

kirjoittaminen. Gadamerin mukaan tutkijan on 

luotava kokemuksellinen suhde tutkittavaan 

ilmiöön ja tulkittava sitä ajallista ja paikallista 

taustaa vasten (2004, 4). Työskentelimme kah-

della tasolla. Yhtäältä luovan kirjoittamisen 

harjoitukset tuottivat taiteellista sisältöä pro-

sessin päätteeksi julkistettavaan videoteokseen 

ja toisaalta kirjoittaminen toimi valokuvien 

uudelleentulkinnan ja nuorten kokemusten 

syventämisen välineenä. Prosessin analyysi 

osoitti, että taideperustaisessa toimintatut-

kimuksessa voidaan eri taiteenlajeja käyttää 

dialogisessa suhteessa toisiinsa. Teimme tut-

kijoiden kesken päätelmän, että dialogi syve-

nee yhteisöllisessä taideperustaisessa prosessissa 

jokaisen tapaamiskerran aikana. Prosessi kehitti 

konkreettisesti ymmärrystämme mukkulalais-

ten nuorten osallisuudesta, jota ilmensimme 

tekeillä olevan videoteoksen avulla.

Halusimme jakaa havaintojamme ja kokemuk-

siamme laajemmin, jotta saisimme tutkimuk-

seen osallistuvien nuorten äänen paremmin 

kuuluviin ja näin edistäisimme konkreetti-

sesti heidän osallisuuttansa. Tästä kehittyi 

idea keskustelupaneelista, jonka päätimme 

järjestää Mukkulan kirjastoon videoteoksen 

julkistaminen yhteyteen. Päätimme myös 

kutsua paneeliin muita lähiössä asuvia nuoria, 

nuorten parissa työskenteleviä asiantuntijoita 

ja poliittisia päätöksentekijöitä. Intervention 

lopuksi keskustelimme nuorten elinoloista, ja 

siitä millainen Mukkula on ja millainen se voisi 

olla. Kysymyksestä muodostui sen verran tär-

keä, että aloitimme sillä myös loppuvuodesta 

järjestämämme keskustelupaneelin.

Kolmannessa interventiossa 
nuoret tulkitsivat edellisessä 
interventiossa ottamiaan 
valokuvia luovan kirjoittamisen 
avulla. Työskentely syvensi 
nuorten kokemustietoa omasta 
ympäristöstään.
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4. Interventio. Keskustelupaneelin 
ja videoteoksen suunnittelua 

Järjestimme neljännen intervention hybridinä. 

Nuoret ja yksi tutkijoista kohtasivat toisensa 

Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston 

kampuksella Mukkulassa ja muut tutkijat osallis-

tuivat tapaamiseen etänä. Keskustelimme tekeillä 

olevan videoteoksen sisällöstä ja teimme siihen 

kuva- ja tekstivalintoja. Materiaali oli sen verran 

rikas, että päädyimme videoteoksen sisällä ta-

pahtuvaan kollaasimaiseen ilmaisutapaan. Tämän 

lisäksi kehitimme teokselle nimen eli Kokemustari-

noita Mukkulasta. Intervention lopuksi suunnitte-

limme videoteoksen julkistamistilaisuuden ja sen 

yhteydessä järjestettävän keskustelupaneelin oh-

jelman. Tässä interventiossa dialogi syveni jälleen. 

Tämä näkyi siten, että nuoret ottivat aktiivisesti 

osaa keskusteluun ja pyrkivät yhdessä etsimään 

ratkaisuja taiteellisiin kysymyksiin. Ilmapiiri oli 

spontaani ja luova. Totesimme tutkijoiden kesken, 

että näin hybridityöskentelyn pitäisi toimia (Lin-

tumäki 2021). Olimme rakentaneet luottamuksen 

nuoriin fyysisten kohtaamisten aikana, joten puo-

liksi etätyöskentelyyn siirtyminen ei kasvattanut 

heidän kynnystään osallistua toimintaan. Havain-

tojemme mukaan monimuotoinen ja monika-

navainen, nuorten ehdoilla järjestetty toiminta 

edistää nuorten osallisuutta. Toisin sanoen nuoret 

saattoivat tulla interventioon myöhässä, mutta 

toisaalta he olivat mukana tapaamisessa oikeaan 

aikaan ottamalla meihin yhteyttä sosiaalisen me-

dian välityksellä (WhatsApp ja Instagram). Nuoret 

olivat ryhmään yhteydessä sosiaalisen median 

välityksellä myös fyysisten tapaamisten aikana tai 

sitten he saattoivat lähteä interventiosta aikaisem-

min ja osallistua toimintaan jälkikäteen viesteillä. 

Tämä mahdollisti sen, että teimme tutkimuksen 

loppuvaiheen tärkeät ratkaisut sosiaalisessa medi-

assa. Tällaisen toiminnan onnistuminen tarvitsee 

luottamusta, joka lisää dialogia koko tutkimusryh-

män keskuudessa ja motivoi nuoria pysymään 

mukana projektissa. 

5. Interventio. Videoteoksen julkis-
taminen ja keskustelupaneeli

Kutsuimme Lahden kaupungin kaikki valtuus-

toryhmät sekä laajan joukon nuoria ja nuorten 

parissa työskenteleviä henkilöitä Kokemustari-

noita Mukkulasta -videoteoksen julkistamisti-

laisuuteen ja keskustelupaneeliin. Halusimme 

järjestää keskustelun nuorten vaikuttamismah-

dollisuuksien vahvistamisesta ja osallisuudesta. 

Suunnitelmamme sai paljon positiivista pa-

lautetta erityisesti päättäjiltä. Anne Pässilä oli 

tehnyt keskustelupaneelin eteen laajan esityön 

jo paljon aikaisemmin ennen tutkimusproses-

sin aloittamista olemalla yhteydessä paikalli-

siin päättäjiin ja nuorisotyön ammattilaisiin. 

Jarmo Rinne tuki Pässilän työtä lähettämällä 

kutsun ja tiedotteen kaikille valtuustoryhmille. 

Markkinoimme yhdessä tilaisuutta sekä sosiaa-

lisessa mediassa että julisteiden avulla. Lisäksi 

olimme suoraan yhteyksissä useisiin nuoriin ja 

nuorisoalan ammattilaisiin. Tilaisuuteen osal-

listuivat nuorten lisäksi edustajat Keskustan, 

Kristillisdemokraattien, SDP:n ja Vihreiden ryh-

mistä. Paikalle tulivat myös Lahden kaupungin 

osallisuus- ja asuntoasiainkoordinaattorit, sekä 

nuorisopalveluiden ja kirjaston henkilökuntaa.

Tilaisuuden aluksi Aki Lintumäki ja Lappeenran-

nan-Lahden teknillisen yliopiston erikoistutkija 

Satu Parjanen esittelivät yhteistyötä tekevät tut-

kimushankkeet ja kertoivat syksyllä alkaneesta 

prosessista. Anne Pässilä otti osaa tilaisuuteen 

etänä Liverpoolista ja kertoi myös omalta osal-

taan prosessin taustoista ja tavoitteista. Tämän 

jälkeen Jarmo Rinne puhui osallisuudesta ja 

vaikuttamisesta politiikantutkimuksen näkö-

kulmasta. Viimeisen etukäteen sovitun puheen-

vuoron käytti Lahden osallisuuskoordinaattori 

Sanna Virta, joka kertoi kaupungin kehittämistä 

nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen kana-

vista. Tämän jälkeen katsoimme yhdessä Koke-

mustarinoita Mukkulasta -videoteoksen. 

140



Teos teki yleisöön vaikutuksen. Erityisesti kehuja 

annettiin sitä, miten vaikuttavasti se toi esiin Muk-

kulan rosoisen kauneuden ja nuorten arvostuk-

sen asuinaluetta kohtaan. Yleisön mukaan teos 

antoi myös hienovaraisesti äänen nuorten huolille 

ja toiveille asuinalueen tiloista ja osallistumismah-

dollisuuksista. Useamman läsnäolijan mielestä 

videoteoksen voisi esittää taidegallerioissa ja kau-

pungin muissa julkisissa tiloissa, jotta mahdolli-

simman moni lahtelainen saisi kokea sen. Lisäksi 

toivottiin, että nuoret olisivat mukana kertomassa 

teoksesta ja sen tekoprosessista. Videoteosta pi-

dettiin tärkeänä välineenä yhteisen keskustelun 

virittämisessä. Läsnäolijat toivoivat, että paneelin 

voisi järjestää vielä uudelleen. 

Keskustelu laajeni pohdinnoiksi, miten nuo-

rille suunnattu taideperustainen toiminta 

voisi vahvistaa yhteisöllisyyttä kaupungin lä-

hiössä ja samalla vähentää osallistujien riskiä 

ajautua yhteiskunnan ulkokehälle. Tällaiset 

Viidennessä interventiossa 14.12.2021 
järjestimme keskustelupaneelin Mukkulan 
kirjastoon ja esittelimme prosessin aikana 
tehdyn videoteoksen Kokemustarinoita 
Mukkulasta. Paikalle oli kutsuttu Lahden 
kaupungin päättäjiä, nuorisoalan 
ammattilaisia ja nuoria. Videoteos toimi 
keskustelun käynnistäjä paneelissa.
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projektit nähtiin yksimielisesti yhtenä keinona 

yhteiskunnan koheesion ylläpidossa. Lähikir-

jastoja pidettiin erityisen hyvinä paikkoina 

taideperustaiselle toiminnalle ja keskustelu-

paneelien järjestämiselle niiden sijainnin ja 

joustavuuden ansiosta. Keskustelun henki oli 

ratkaisuhakuinen sekä kaikkia kuunteleva ja 

kunnioittava, siis aidon dialoginen. Tutkimus-

ryhmä päätteli, että nuorten osallisuutta ja 

vaikutusmahdollisuuksia halutaan kehittää 

Lahden kaupungissa päättäjien ja nuorten 

keskuudessa työskentelevien ammattilaisten 

parissa. Päättelimme myös, että taideperus-

taisella toimintatutkimuksella ja kanssatutki-

muksellisella voidaan kehittää toimintamalli, 

jolla saada aikaan dialogia, mikä edistää nuor-

ten osallisuutta. Mallissa luodaan taiteelli-

silla välineillä sosiaalisesti sitoutunut teos, 

joka ilmaisee nuorten kokemuksia omasta 

ympäristöstään. Lisäksi malliin kuuluu teok-

sen julkinen esittäminen ja sen yhteydessä 

järjestettävä keskustelupaneeli, jossa nuoret 

saavat äänensä monipuolisesti kuuluviin.

”Mukkula on kuin saapas, täynnä vettä, mutta 

onneksi sen voi kaataa pois!”

”Mukkula on kuin puu, sillä on monta oksaa ja 

vahvat juuret!”

”Mukkula, rosoinen kylä, jossa koirat nauraa!”

”Kengät tukevasti Mukkulassa, kulje rauhassa!”

Edelliset sitaatit ovat luovan kirjoittamisen 

harjoituksesta, joka päätti keskustelupaneelin. 

Siinä osallistuvat saivat kehitellä oman Muk-

kulaa käsittelevän tekstinsä ja kiinnittää sen 

kirjaston ilmoitustaululle. Tekstien tarkoitus oli 

herätellä satunnaiset ohikulkijat tutustumaan 

videoteokseen ja kirjoittamaan mielipiteensä 

taululle siitä ”Millainen Mukkula on ja millainen 

se voisi olla?” Päättelimme tutkimusryhmässä, 

että näin saamme taideperustaisen ja kanssa-

tutkimuksellisen dialogin jatkumaan vielä tilai-

suuden jälkeen. Videoteos oli yleisön nähtävillä 

Mukkulan kirjastossa 14.–27.12.2021 välisen ajan. 

Johtopäätökset ja 
kehittämisehdotukset

Tutkimuksemme osoitti, että taideperustaisella 

toimintatutkimuksella ja kanssatutkimuksel-

lisella lähestymistavalla voidaan kehittää toi-

mintamalli, joka edistää nuorten osallisuutta. 

Toimintamallin ytimessä on dialogi, jota syven-

netään taideperustaisten kanssatutkimuksel-

listen interventioiden aikana prosessin kaikissa 

vaiheissa. Ensin dialogia kehitetään nuorten 

ja tutkijoiden välillä ja myöhemmin se kohdis-

tetaan yleisempään kontekstiin eli kaupungin 

päättäjiin ja nuorisoalan ammattilaisiin. Dialogi 

syntyy luottamuksesta, jota ylläpidetään jat-

kuvalla neuvottelulla ja erityisesti taiteellisen 

työskentelyn avulla. 

Prosessin aikana kehittyi videoteos Koke-

mustarinoita Mukkulasta, jonka visuaalista ja 

tekstuaalista kieltä kutsumme jaetun taiteen 

estetiikaksi. Tällä tarkoitamme ajallisesti ja pai-

kallisesti sitoutunutta ja yhteisöllisesti tuotettua 

teosmuotoa, joka syntyi työryhmän taiteellisen 

työskentelyn ja dialogin tuloksena.

Taiteellinen työskentely liittää yhteen tutkimuk-

sen kaikki osatekijät. Sen avulla on mahdollista 

saada esille nuorten kokemukset omasta ym-

päristöstä ja tuottaa tietoa nuorten subjektii-

visesti kokemasta osallisuudesta. Prosessissa 

tapahtuu myös vuorovaikutuksellista oppi-

mista tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 

välillä. Tämä auttaa erityisesti taiteilija-tutkijaa 

ja tutkijoita työskentelyn ohjaamisessa. Lisäksi 
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yhdellä taidemuodolla voidaan syventää toisen 

taidemuodon avulla tuotettua tietoa asetta-

malla ne dialogiseen suhteeseen keskenään. 

Toimenpide terävöitti tutkimusryhmän ymmär-

rystä nuorten osallisuudesta.

Mielenkiintoinen havainto oli myös se, että fyy-

sisten taideperustaisen interventioiden aikana 

luomamme luottamus nuoriin mahdollisti sen, 

että saatoimme työskennellä heidän kanssaan 

myös hybridisti. Teimme johtopäätöksen, että 

nuorten ehdoilla järjestetty monimuotoinen 

ja monikanavainen toiminta syvensi osallis-

tujien keskinäistä dialogia ja motivoi nuoria 

pysymään mukana projektissa. Tämä edisti 

osaltaan nuorten osallisuutta. Lähestymista-

pamme vaati taiteilija-tutkijalta ja tutkijoilta 

runsasta yhteydenpitoa nuoriin, jotta saimme 

pidettyä sekä tutkimusprosessin että taiteel-

lisen prosessin johdonmukaisina. Pidimme 

kontakteja yllä lukuisilla soitoilla ja sosiaalisen 

median viesteillä. Tämä oli tutkimuksen haas-

tavin tehtävä.

Tutkimuksen loppuvaiheen organisointi eli 

videoteoksen julkistamiseen ja keskustelu-

paneelin liittyvät järjestelyt vaativat myös 

paljon työtä. Tavoitteemme oli viedä taidepe-

rustaisen prosessin aikana luotu dialogi uu-

delle tasolle ja järjestää sen potentiaaliselle 

kehittymiselle aika ja tila. Videoteos toimi 

tilaisuudessa keskustelun käynnistäjänä ja 

dialogin syventäjänä. Yleisö oli sitä mieltä, 

että kehittämämme toimintamalli edistää 

nuorten osallisuutta.

Keskustelupaneeliin osallistunut yleisö oli vai-

kuttunut videoteoksen taiteellisesta laadusta 

sen välineellisen arvon ohella. Tämä osoittaa 

sen, että taideperustaisen prosessin aikana 

voidaan saada aikaan myös taiteellisesti kor-

keatasoisia teoksia, eikä pelkästään prosessia 

kuvaavia luomuksia. Taideperustaista toi-

mintatutkimusta kehittäneet Jokela ja Huh-

marniemi painottavat, että prosessin aikana 

syntyneellä taideteoksella on tutkimustulos-

ten ohella oma itsenäinen arvonsa (Jokela 

& Huhmarniemi 2020). Yleisön positiivinen 

palaute lisäsi tutkimukseen osallistuneiden 

nuorten ylpeyttä sekä videoteosta että koko 

taiteellista prosessia kohtaan. 

Toteamme lopuksi, että Kokemustarinoita Muk-

kulasta -tutkimusprosessissa tuotettu toimin-

tamalli on helppo ottaa soveltaen käyttöön 

minkä tahansa kaupungin organisaatossa 

edistämään nuorten osallisuutta. Toiminta-

mallin levittämisessä täytyy tehdä yhteistyötä 

päättäjien sekä nuorisoalan ammattilaisten 

kanssa ja sitä kannattaa soveltaa siellä, missä 

nuoret asuvat ja viettävät aikaansa. Kaupungi-

nosien kirjastot ovat mainioita toimintamallin 

toteutuspaikkoja. Tulevaisuudessa mallia voisi 

kokeilla myös muissa ikäryhmissä tai spesifisti 

jossakin kohderyhmässä. Näin toimintamalli 

edistäisi osallisuuden ohella myös kaupunki-

laisten yhdenvertaisuutta. 
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Laura Seesmeri, Turun yliopisto

Laura Mellanen, taiteilija

Anne Pässilä, LUT-yliopisto

Avainsanat:  
etnografia, taidelähtöiset 
menetelmät, osallistaminen/
osallisuus, leikki, prosessit, 
moniaistisuus, luovuus

Johdatus julistukseen

Taide ja tiede hyötyvät toisistaan. Niiden te-

keminen rinta rinnan avaa uusia näkökulmia. 

Manifestoimme seuraavaa:

1. Taiteen ottaminen mukaan 

tieteeseen lisää demokraattisuutta 

ja moniäänisyyttä.

2. Taiteellisen leikin kautta luomme tilan, 

joka mahdollistaa monien erilaisten 

merkitysten samanaikaisuuden.

3. Tieteellinen ontologia, joka korostaa 

kokemuksellisuutta ja affekteja, 

vaatii tieteeltä taiteellista otetta.

4. Prosessit ovat lopputuloksiakin 

tärkeämpiä. Tosin tutkijalla on 

vastuu dokumentoinnista ja 

sen avulla raportoinnista.

5. Taiteen avulla luodaan mielekkäitä 

välitiloja ja löydetään mukaan 

kolmas persoona.

6. Vaikuttavuus: Taiteen ja tieteen 

yhdistäminen edistää näiden molempien 

yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tavoitteena demokratia

Taiteen positiiviset vaikutukset esimerkiksi 

etnografisessa kenttätyössä ovat ilmeisiä. 

Taiteen mukaan ottaminen yhdessä kehittä-

miseen auttaa irtautumaan konventioista ja 

katsomaan omaa ympäristöä uudella tavalla. 

Taiteen avulla voidaan tutkimustilanteessa 

luoda yhteenkuuluvuutta, joka muuten on 
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hankala saavuttaa lyhytkestoisissa ja väliai-

kaisissa kohtaamisissa. Taide myös auttaa 

moniäänisyyden tavoittamiseen ja moniaisti-

suuden mukaan ottamiseen. Taiteellinen työs-

kentely yhdessä tutkimukseen osallistuvien 

ihmisten kanssa jättää pysyvämmän kognitii-

visen jäljen sekä osallistujiin että tutkijoihin. 

Erityisesti se auttaa osallistujia tutkimuksen 

jälkeenkin aistimaan ja ajattelemaan omasta 

ympäristöstään eri tavalla. Näin voidaan saa-

vuttaa pitkäaikaista positiivista vaikutusta ja 

omaksi tuntemista eli laajennettua demokra-

tiaa. Taide on etnografisessa kenttätyössä jo 

itsessään demokraattisuutta luova väline. Tai-

teellisen työskentelyn avulla voidaan sanoit-

taa hiljaista ja sumeaa kokemuksellista tietoa 

sekä saada myös erityisryhmien ääntä esille. 

Taide madaltaa kynnystä sanallistaa asioita ja 

tuottaa havainnointia ja merkityksiä tutkit-

tavan asian ympäriltä; sellaisenkin, joka on 

hähmäistä, vasta tulemassa olevaa ja vaikeasti 

tunnistettavaa. Taiteen avulla voidaan tutkia 

asioita, joilla ei vielä ole nimettyjä merkityksiä, 

joilla ei ole omistajuutta, jotka ovat demokra-

tian kasvualustaa.

Taiteen leikkisä kupla

Leikki on hyvästä kaiken ikäisille, mutta aikui-

sen mieli etsii tekemiselle syytä, hyötyä ja tar-

koitusta; asioita, joita ei leikkiin lähtökohtaisesti 

liitetä. Taiteella aikuinenkin voidaan harhauttaa 

hetkeksi leikkimään. Ja taiteen avulla luodulla 

leikillä voidaan luoda uudenlaista yhteenkuu-

luvaisuutta ja saada heterogeeninenkin ryhmä 

toimimaan yhdessä. Leikki on kaikille sama, 

yhtä totta ja yhtä paljon kuvitteellista.

Leikissä valo ja asetelma muuttuvat. Hetkelli-

sesti kuka tahansa voi olla kuka vaan: asukas voi 

olla vierailija. Leikin ulkopuoliset hierarkiat ja 

vallitsevat valtajärjestykset väistyvät hetkeksi. 

Voimme rennosti väittää asioita, koska oike-

astaan se en ole minä, joka väittää, vaan hah-

moni/roolihahmoni leikin sisällä. Hetkellisesti 

mikä tahansa voi olla mitä tahansa: kahviku-

pilla voi mitata aikaa. Asioiden oikeat tarkoi-

tukset saavat uusia merkityksiä. Taiteen avulla 

tapahtuvassa leikissä teemme hetkellisesti so-

pimuksen, jolla pistämme syrjään realiteetteja 

ja rakennamme yhteiseen vapaaseen tilaan jo-

tain kuviteltua – leikin kuplan. Näin tutkija voi 

yhdessä tutkittavien kanssa vapautua hetkeksi 

todellisuudesta ja he voivat yhdessä tarkastella 

maailmaa uudesta kulmasta. 

Tähän yhdessä asetettuun leikkiin liittyy myös 

estetiikkaa, joka auttaa meitä kuvittelemaan 

ja eläytymään. Leikin luoma estetiikka auttaa 

vaihtamaan katsontatapaa – leikki luo uuden 

valon ja kulman. Yhdessä luodun kuplan es-

tetiikka siirtää meidät ja ajatuksemme uuteen 

kontekstiin ja maailmaan. Kun meitä ympä-

röivä on uutta, myös ajatuksemme saavat uusia 

muotoja ja sävyjä. Tutut asiat menettävät mer-

kitystään tai tulevat uudella tavalla tärkeiksi 

(Kaartinen & Mellanen).

Toisin kuin pelissä, leikissä ei ole oikeaa tai vää-

rää. Ainoa ehto leikin toteutumiselle on, että 

siihen osallistujat suostuvat samaan leikkiin ja 

astuvat kuplaan. Leikin ulkopuolelta tarkastel-

tuna kuplan sisällä tapahtuva leikki voi näyt-

täytyä irrationaalisena tai jopa typeränä, mutta 

leikin jälkeen kuplassa olleen mieli on vähin-

täänkin kokemusta rikkaampi. Leikissä tehty, 

kuultu ja nähty jää elämään. Eikä leikin loppu-

minen pyyhi koettua pois. Parhaassa tapauk-

sessa leikissä on voinut kuvitella enemmän, ja 

kun näin on tapahtunut leikin tiimellyksessä, 

pystyy kuvitteluun helpommin myös leikin ul-

kopuolella myöhemmin. 
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Kaadetut kuvat, hylätty kieli

Taiteelle on nykyisessä kulttuurintutkimuksen 

paradigmassa suorastaan ontologinen eli käsit-

teisiin ja tietämisen perusteisiin pohjaava vaati-

mus. Kun huomio on kiinnittynyt tuntemuksiin, 

affektiiviseen intensiteettiin ja kehollisuuteen, 

on perinteisimmillä metodeilla vaikea luoda 

tutkimusaineistoa ja analyysiä. Perinteinen et-

nografinen havainnointi ja haastattelu ei nosta 

esille sellaisia asioita, joista tutkimus on kiinnos-

tunut kritisoituaan kieleen sidottua merkityksel-

lisyyttä. Huomio on käännetty kohti esikielellistä 

affektiivisuutta. Affektit ovat älyn ja tietämisen 

muoto, joka on sidottu irrationaalisuuteen. Tie-

teen ja taiteen yhteistyössä voimme tavoittaa 

juuri tämän maailman ja sen ad hoc -asenteen. 

Voimme näin tuottaa uudenlaista todellisuuteen 

sitoutumista (Thrift 2018). Tutkija tarvitsee uusia 

työkaluja. Hänen on hylättävä kirjoituspöytänsä 

ja lähdettävä ulos aistimaan ja tunnelmoimaan 

ja tehtävä se yhdessä ihmisten kanssa. 

Maailman ei enää katsota avautuvan represen-

taatioiden, kuvien, kautta. Tai maailmassa on 

havaittu olevan paljon muutakin, kuin repre-

sentaatio maailmasta. On se sitten sanoin, vä-

rein tai viivoin tai sävelin kuvitettu. Emme voi 

koskaan rakentaa täydellistä representaatiota 

kokemuksestamme. Representaatioon päätyy 

vain osa havainnoista, joista kokemus koostuu. 

Emme myöskään pysty havainnoimaan havain-

nointia (Ingold 2011; 158, 243–244). Taiteen ja 

tieteen yhdistämisellä voimme tavoitella työka-

luja, joilla pääsemme tarkastelemaan maailman 

makrokosmoksen ja mielen mikrokosmoksen 

suhteita ja vuorovaikutteisuutta. On mentävä 

kuvia ja kieliä syvemmälle. Tuntemusten alku-

lähteille, jotka eivät sanallistu kysyttäessä. On 

tehtävä yhdessä, etsittävä yhdessä. On veis-

tettävä uudet työkalut yhdessä. Keksittävä 

tapoja, joilla tavoittaa tieteellisille perinteille 

vieras maailma.

…prosessi…

Aivoissamme tapahtuva organisoituminen on 

sekä hyvä että huono asia. Se, että tiedämme 

mikä tuoli on ja miten kauppakassia käyte-

tään, on tietenkin hyvä ja tekee arkielämästä 

helpompaa. Mutta samaan tapaan organi-

soitumista tapahtuu myös muunkaltaisten 

asioiden ympärillä: Kuka saa päättää? Mikä on 

normaalia tai toivottavaa? Meihin koodautuu 

esimerkiksi valtaan, hyvinvointiin ja rakentei-

siin liittyviä ajatuksia, jotka toimivat lähtökoh-

tana päätöksillemme ja toiminnallemme, ja 

niistä muotoutuu konventioita. Omia ajattelun 

lähtökohtia on kuitenkin syytä pysähtyä tar-

kastelemaan kriittisesti ja tarpeen tullen pur-

kamaan. Koska organisoituminen on prosessi, 

myös sen purkaminen on prosessi. Tähän tar-

kastelun ja purkamisen prosessiin taide tuo 

hyvän välineen (Noë 2019). Taiteen luonteessa 

on vapautta, se ei pyri rationaaliseen tai te-

hokkaaseen, se liittyy subjektiiviseen.

Prosessin voimaa ja hienoutta voi selittää mat-

kan metaforalla (Mellanen 2018). Voin päättää 

lähteä Pariisiin, koska haluan nähdä Eiffel-tornin. 

Lähden matkaan, saavun määränpäähän, näen 

tornin, hankin matkamuiston, teen myös yhtä 

ja toista muuta ja palaan kotiin. Myöhemmin 

matka ei kuitenkaan ajatuksissani ole yhtä kuin 

Eiffel-tornin näkeminen. Matkani anti raken-

tuu kaikista kokemuksista, ja usein se rakentuu 

erityisesti juuri siitä kaikesta muusta kuin itse 

tornin näkemisestä. Ympäristön tunnelmasta, 

säästä, seurasta ja kohtaamisista, tunteista, ruo-

asta ja juomasta, yllätyksistä ja sattumuksista… 

Ja sanomattakin on selvää, että tuomani mat-

kamuisto on vain muisto tai muistuke matkasta. 

Samaan tapaan taiteessa prosessi voi olla tär-

keämpi kuin itse lopputulos. 

Yhteisötaiteen prosesseissa tärkein tapahtuu 

usein tekemisen yhteydessä. Siitä jää jälki ja siitä 
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jää tutkimusmateriaali. Lopputuloksin voi olla 

tärkeää varsinkin, jos sattumalta mukaan tul-

lut osallistuja tekee jotain ensimmäistä kertaa 

elämässään, kirjoittaa vaikka runon tai upottaa 

kätensä saveen.

Välitilat ja kolmannen 
persoonan läsnäolo

Leikin ja taiteen kautta luotu sosiaalinen tila 

mahdollistaa monien erilaisten merkitysten sa-

manaikaisuuden, moniäänisyyden eli polyfo-

nian (Bahtin 1981). Minä-kerronta ja maailman 

tulkinta kietoutuvat samanaikaisesti hän ja ne 

-kerrontaan. Leikin tilassa tapahtuva keskustelu 

tuottaa esiin samanaikaisesti uskomukset 

normaalista eli siitä, miten asioiden aina pitää 

olla, sekä aavistukset siitä mitä ei vielä ole ole-

massa eli siitä, miten asiat voisivat olla. Tämän 

me kenties hähmäisesti tunnistamme omista 

lapsuuden leikeistä, joissa oli mahdollista tehdä 

ja olla jotain mitä ei oikeasti ole. Ollessamme 

mielikuvituksessa jokin jossakin ja samalla jokin 

tässäkin mahdollistaa kertomaan itsenä itsel-

leen ensimmäisessä ja kolmannessa persoo-

nassa: “mä nyt on tää ja tää sitten tekisi silleen, 

että…”. Samanaikaisuudessa pystyy avaamaan 

muille leikissä oleville kolmannessa persoo-

nassa sitä, mitä ensimmäisessä persoonassa 

luulee tuntevansa: “tässä tää nyt sitten ajatte-

lisi ja tuntisi silleen, että…” (Owens ym. 2022). 

Näin taiteessa tapahtuvan leikin kautta tarjou-

tuva dialoginen tila rohkaisee yhteyksien luo-

miseen ja mielikuvituksen virtaamiseen. Tässä 

tilassa korostuu tarve olla tietämättä, mitä pi-

täisi tehdä tai tietää sekä tarve olla tietoisesti 

tietämättä (Adam & Owens 2015). 

Mielekäs herkistyminen on käsite, joka kuvaa kol-

mannen persoonan avulla tapahtuvaa omien 

ja toisten merkitysperspektiivien havaitsemista 

ja ilmentämistä. Tämän tyyppinen perspektii-

vien laajentaminen kytkeytyy teatterin tekijän 

Bertolt Brechtin (1898–1956) kehittämään vie-

raannuttamisen käsitteeseen, jossa teatteril-

listamisen tavoitteena on yhteiskunnallisten 

rakenteiden tarkastelu. Teatterillistaminen on 

keino normalisoitumiseen kätkeytyvien tilan-

teiden ja suhteiden ilmentämiseen. 

Mielekkäässä herkistymisessä ymmärryksen 

hetki sijoittuu ensimmäisen ja kolmannen per-

soonan väliin rakentuvaan leikin tilaan, joka sti-

muloi löytämistä ja tunnistamista. Näin ollen se 

on kokemuksella oppimiseen perustuva tiedon 

rakentumisen muoto, joka ilmaantuu elämisen 

kokemuksen ja kuvitteellisten elämäntilanteiden 

heijastuksissa ja niiden tulkinnassa. Välitila aut-

taa havainnoimaan olemassa olevaa tilannetta 

”sellaisenaan” ja ”ikään kuin” -mahdollisuutta 

sekä niissä ilmennettyjä tapoja, uskomuksia, 

kieltä ja sosiaalisia suhteita (Pässilä ym. 2013). 

Vaikuttavuus, esimerkkejä

Esimerkkimme tulevat lähiötutkimuksesta, 

jota olemme toteuttaneet viimeisimmässä 

Ympäristöministeriön rahoittamassa lähiö-

ohjelmassa 2020–22. Pässilä ja Mellanen ovat 

työskennelleet lähiötutkimushankkeissa Lah-

dessa ja Seesmeri Porissa (sites.utu.fi/kulttuu-

risuunnistelu). Taidelähtöiset menetelmät ovat 

olleet osa jokaisen tutkimuksellista otetta. 

Näistä alla kolme esimerkkiä:

Hetken Museo (Moment 
Museum, MoMu)

Hetken Museo on kontekstitaiteilija Laura 

Mellasen itselleen luoma taiteen harjoitta-

misen muoto. Mellanen pyrkii praktiikallaan 

välittämään tulkintoja, tallentamaan esteetti-

siä asioita sekä tekemään tilaa spekulaatiolle 

ja ehdotuksille tulevasta. Hän hyödyntää 
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praktiikassaan käsitetaidetta ja narratiivisuutta 

ja toteuttaa taidetta tutkimuksen ja kehittä-

mistyön kontekstissa. Inspiraationa toimii tut-

kitun tiedon ja subjektiivisten kokemusten 

sekoittuminen. Taiteilija siis toteuttaa taidetta 

ja koettelee taiteellisen vapauden rajoja tut-

kimuksen tai kehittämistyön rajaamassa kon-

tekstissa pyrkien luomaan tilannesidonnaista 

vuorovaikutteisuutta ja toisin tietämistä. Tässä 

taiteellinen praktiikka on taiteilijaan sidottua 

ja henkilökohtaista mutta tieteen konteksti 

yleinen metodeiltaan.

Alkukesästä 2022 toteutettiin Mukkulassa 

Lahdessa kontekstitaideprosessi osana lähiö-

tutkimusta Yhteinen Mukkula – Asukaslähtöi-

set kehittävät kokeilut ja monikerroksellinen 

tiedon keruu Mukkulassa 2020–2022. Pereh-

tymällä lähiöohjelmaan, hankkeen tutkimus-

suunnitelmaan, hankkeessa kerättyyn tietoon 

ja materiaaliin sekä osallistumalla hetkellisesti 

“kenttätyöhön”, taiteilija loi kahdentoista ku-

vitteellisen löydöksen ja museoesineen ko-

koelman. Löydöksiä tulkittiin niin kutsutussa 

Hetken Museo -työpajassa yhdessä hankkeen 

sidosryhmien edustajien kanssa. Näin luotiin 

lähiökehittämisen kontekstiin sekä tutkimuk-

sen toteutukseen vaihe, johon kuului subjek-

tiivisuutta ja spekulointia.

Hetken Museon ympärillä toteutettu työpaja 

toi erilaisten organisaatioiden toimijat ihmisinä 

yhteen. Se rakensi ymmärrystä toisesta ja vah-

visti lähiötoimijoiden ihmistenvälisyyttä. Mo-

tivaatio tehdä asioita yhdessä vahvistui, mistä 

konkreettisena osoituksena on muun muassa 

sopiminen työpajan jälkeen pidettävistä tapaa-

misista yhteisen tapahtuman järjestämiseksi 

(Mellanen 2022, tässä julkaisussa).

Räppiä ja runovideoita Porista

Porilaisissa lähiöissä tutkijat olivat avoimia to-

teuttamaan taidelähtöisiä tutkimusmatkoja 

yhdessä asukkaiden kanssa heidän valitsemis-

taan teemoista ja heidän haluamillaan tavoilla. 

Väinölän koulun viidesluokkalaiset halusivat 

tutkia omaa ympäristöään runovideoiden 

kautta. Monivaiheisen työskentelyn myötä he 

saivat kirjoittaa runoja, joista yhdessä työstet-

tiin kaksi runokokoelmaa. He saivat äänittää 

ja luoda äänimaisemia omaan ympäristöönsä 

ja videoida omaa elämäänsä omassa lähiös-

sään. Runoista, äänistä ja videoklipeistä koos-

tettiin runovideot, jotka eivät asetu minkään 

taiteenalan suoraan kaanoniin, vaan margi-

naalisuudessaankin korostavat heidän omaa 

ääntään ja näkemystään heidän kokemastaan 

Väinölästä. Koululaiset yllättyivät prosessin ai-

kana niin omista taidoistaan kuin ympäristönsä 

moniulotteisuudestakin. Taide vei heidät leik-

kiin, jolla he tavoittivat ympäristön moninai-

suutta, niin positiivista kuin kehitettävääkin.

Porin toisessa lähiökohteessa Pihlavassa toteu-

tettiin Pihlava-aiheinen räppi. Toiseksi suurim-

maksi Pihlavan yhteisöllisen taiteen prosessiksi 

muodostui piirilaulun sanoittaminen. Nämä 

kaksi hyvin erilajista musiikkimuotoa täyden-

tävät sisällöltään kuitenkin kokemuksellista 

kuvaa Pihlavasta. Räpin tekemiseen limittyi 

myös freestyle-räpäten tehty kävelyhaastat-

telu ja asukkaiden itsensä organisoima osal-

listaminen, kun he alkoivat jakaa sanoitusta 

varten kokemuksiaan sosiaalisen median ryh-

mässä. Nämä musiikkiin limittyvät prosessit 

loivat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja jättivät 

yhteisöön jäljen, jonka avulla he voivat toistaa 

prosessin ja paikan kokemuksellisuutta ja uu-

sintaa omia paikkaan kiinnittyviä positiivisia 

kokemuksiaan ja mielikuviaan. Vastaavanlainen 

yhdessä tekeminen ja ympäristön tunteisiin 

sidottu merkityksellistäminen yhdessä ei olisi 

ollut mahdollista ilman taidelähtöistä otetta 

(Seesmeri, 2022).
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Pihlavan piirilaulu kantaesitettiin Pihlavan 
toritapahtumassa keväallä 2022. Samassa 
tilaisuudessa kuultiin myös ensimmäistä 
kertaa Pihlava-räp, jonka teki pihlavalainen 
räppäri ToniSami. Hänen kanssaan 
toteutettiin myös kävelyhaastattelu 
osittain freestyle-räpäten: "Mikä Pihlavas 
on pieles, onko sulla mieles…? Se on 
jännä et mult kysytään tollast aihetta, 
Pihlavaan tarvitaan enemmän taidetta…" 
Kuvat Katrina Virtanen.

Theatrum Olga goes Olkkari Lahessa

Theatrum Olga on draamapedagogi Lasse 

Kantolan luoma opiskelijateatteri, joka toimii 

Suomen Diakoniaopiston Lahden kampuksella. 

Theatrum Olgan (facebook.com/TheatrumOlga) 

15-vuotisen toiminnan aikana on kehitetty eri-

laisia monitaiteen työtapoja. Yksi näistä kehi-

tetyistä toimintatavoista on Yhteinen Mukkula 

-lähiöohjelmahankkeessa toteutettu taideläh-

töisten menetelmien soveltaminen Päijät-Hä-

meen hyvinvointikuntayhtymän (PHHYKY) 

sosiaali- ja terveyspalvelujen vammaispalvelun 

päivätoimintakeskuksen Olkkarin toimintaan. 

Yhteinen Mukkula -lähiöohjelmahankkeessa 

tutkijat kehittivät ja toteuttivat taidelähtöisen 

prosessin yhdessä Theatrum Olgan taide-, nuo-

riso- ja yhteisökasvattaja -koulutusohjelmien 

opiskelijoiden, maskeeraajan ja draamaopetta-

jan sekä vammaispalvelun päivätoimintakeskus 

Olkkarin esimiesten, henkilöstön ja asiakkai-

den kanssa. Sen tavoitteena oli tunnistaa 

moniammatillisen ja monitaiteisen osallistavan 

oppimisprosessin elementit. Reflektoinnissa 

mukana oli myös kokenut draamakasvatuk-

sen professori, jonka ohjaamien keskustelujen 

avulla jäsensimme taidepedagogisen prosessin 

suunnittelun, toteutuksen ja sen arvioinnin.

Tämän myötä jäsentyivät opettajien, opiske-

lijoiden, työntekijöiden ja tutkijoiden roolit, 

jotka yhdessä määritimme trans-professionaa-

liseksi yhteisluomiseksi ja ymmärryksen raken-

tumiseksi. Transprofessionaalisuus tarkoittaa 

tässä yhteydessä organisaatiorajoja ylittävien 

ja eri tehtäviin liittyvien taitamisten sekoittu-

mista. Siinä tietoa, taitamista ja ymmärrystä 

synnytetään yhdessä toiminnallisesti (Hulme 

ym. 2009). Tämän prosessin myötä Theatrum 

Olgan ja Olkkarin taidelähtöinen yhteistyö 

vahvistui (Pässilä ym. 2016). 
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Johtopäätökset: eli käännöksiä 
kohti uutta paradigmaa?

Taiteen puolella on puhuttu sosiaalisesta kään-

teestä, joka yhdistää taidetta yhteiskunnalli-

seksi kulttuurihyvinvoinniksi. Taiteen hyötyjä 

on nähty tasa-arvotyössä ja taiteen asema 

pedagogisena välineenä on noussut suurem-

paan asemaan. Humanistisen ja ihmistieteen 

tutkimusten puolella on taas käännähdelty ko-

kemuksellisuuksissa, kehollisuuksissa ja affek-

teissa. Nämä käännähtelyt ovat synnyttäneet 

taidelähtöisten menetelmien työkalupakin tai 

vähintäänkin nostaneet taiteen menetelmänä 

osaksi metodologista keskustelua.

Monessa etnografisesti suuntautuneessa tut-

kimustyössä, jossa tavoitteena on osallistaa 

ihmisiä ja löytää uudenlaisia lähestymistapoja 

esimerkiksi oman ympäristön kehittämiseen, 

työskentelyä tukevat taidelähtöiset mene-

telmät ovatkin hyödyllisiä. Taiteen ja tieteen 

yhdistäminen ja niiden toimiminen rinta rinnan 

toisiaan haastaen ja auttaen ei ole uutta, mutta 

se on lisääntynyt ja puhututtanut erityisesti 

viime aikoina ja liittynyt erityisesti kansalais-

osallistamisen teemoihin.

Taiteen mukanaolo tieteessä vaatii tekijyy-

den uudelleen määrittelyä. Romantiikan 

ajan ”sooloilu” ja tekijyyden omistaminen 

yhdelle täytyy purkaa ja keskittää huomio 

enemmän prosesseihin kuin signeerattuun 

lopputulokseen. Tieteen puolestaan täytyy 

rohkaistua antamaan tilaa kuvitelmille osana 

tutkimusprosessia.

Haluamme tämän manifestitekstin kautta nos-

taa esille taiteellisen tieteentekemisen tai tie-

teellisen taidelähtöisyyden – miten tiedettä ja 

taidetta sitten halutaankin liittouttaa – hyötyjä 

ja sitä, miten tiede ja taide tukevat toisiaan tut-

kittaessa ympäröivää maailmaamme. Olemme 

omassa tieteellisessä ja taiteellisessa työsken-

telyssämme saaneet huomata, millaista hyö-

tyä tieteen ja taiteen yhdistämisellä voidaan 

saavuttaa. On aika uuden paradigman, jossa 

taide ja tiede kehittyvät yhdessä. Sillä: Taiteen 

ja tieteen yhdistäminen antaa enemmän kuin 

niiden tekeminen erillään!
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Johdanto

Asuinympäristöjen kehittämisessä käyttäjä-

lähtöisyys tarkoittaa kehitettävän alueen asuk-

kaiden osallistamista innovointiin ja heidän 

tuottamansa tiedon hyödyntämistä asuin-

alueiden uudistamisessa. Asuinalueiden kehit-

täjien tietopohja perustuu yleisemmin aluetta 

kuvaaviin faktatietoihin, kun taas asukkaiden 

tieto pohjautuu paikalliseen ja kokemukselli-

seen tietoon (Lund & Juujärvi 2016; Wagenaar 

2007). Käyttäjälähtöisen innovoinnin lähesty-

mistavassa käyttäjien osallistamisella on kaksi 

merkittävää tehtävää. Ensimmäinen on edellä 

mainittu paikallisen ja kokemuksellisuuteen pe-

rustuvan tiedon tuottaminen. Toinen tehtävä 

on sidoksissa ensimmäiseen, mutta siinä ko-

rostetaan asukkaiden ilmeisten ja ei-ilmeisten 

tarpeiden tunnistamista (Hennala & Melkas 

2016). Molempien tarpeiden tunnistaminen lisää 

kehittäjien ymmärrystä kehitettävien alueiden 

asukkaiden elämäntavasta, käytännöistä, iden-

titeeteistä, kokemuksista ja käyttäytymisestä eri 

tilanteissa (Christiansson ym. 2008). 

Aikaisempien tutkimuksien mukaan (Parjanen 

ym. 2016; Parjanen ym. 2019; Nyseth ym. 2019) 

asukkaiden osallistumiseen ja osallistamiseen 

liittyy monia pulmallisiksi koettuja asioita, kuten 

miten erottaa yksilön ääni enemmistön äänestä 

tai miten orkestroida moniäänisyyttä. Pulmaksi 

saattaa muodostua myös se, että saatetaan tyy-

tyä niihin osallistujiin, jotka ovat helposti saa-

tavilla tai joiden äänen painoarvoa pidetään 
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jostakin syystä arvokkaampana kuin toisten ryh-

mien (Hennala 2011; Parjanen ym. 2016). Jotta 

eri asukasryhmien ajatuksia ja kokemuksia voi-

daan saada esille, osallistamisen tueksi kaiva-

taan erilaisia areenoita ja menetelmiä. Samoilla 

menetelmillä ei pystytä tavoittamaan kaikkia 

asukasryhmiä, vaan tiedonhankintaa ja sitä tuke-

via menetelmiä tulee räätälöidä kunkin ryhmän 

ominaispiirteiden mukaan (Parjanen ym. 2016). 

Tässä artikkelissa pohditaan, miten osallistaa 

haavoittuvassa asemassa olevia kuten vam-

maisia ihmisiä oman asuinalueensa kehittämi-

seen. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia 

koskeva yleissopimus takaa vammaisille henki-

löille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki 

ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Yhtenä kes-

keisenä periaatteena vammaissopimuksessa 

mainitaan vammaisten henkilöiden osallistu-

minen ja osallisuus yhteiskuntaan. Esimerkiksi 

asuinympäristön esteettömyys ja palveluiden 

saavutettavuus ovat tärkeitä edellytyksiä sille, 

että vammaiset henkilöt voivat elää itsenäisesti 

ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalu-

eilla. (mm. Suomen YK-liitto 2022; Verneri.net 

2022; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022.) 

Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata vam-

maisten omaa asuinaluetta koskevien ideoiden 

ja kokemusten keräämiseksi kehitetyn Mukku-

lan kartta -nimisen menetelmän taidelähtöi-

nen kehittämisprosessi (Coemans ym. 2015) ja 

tutkia sitä, mitkä tekijät korostuvat menetel-

män käytössä ja millaista tietoa menetelmän 

avulla voidaan saada. Tutkimus on toteutettu 

yhteistyössä Mukkulan ostoskeskuksella toimi-

van Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 

perhe- ja sosiaalipalvelujen vammaispalvelun 

päivätoimintakeskus Olkkarin kanssa.

Tiedon muodot 
käyttäjä lähtöisissä 
innovaatioprosesseissa

Käyttäjälähtöinen innovointi hyödyntää avoi-

men innovaatiomallin periaatteita erityisesti 

asiakas- ja käyttäjärajapintojen ylittämisessä 

sekä käyttäjien innovaatiopotentiaalin hyö-

dyntämisessä (Hennala 2011). Käyttäjien osal-

listaminen innovaatioprosesseihin on koettu 

erityisen hedelmälliseksi innovaatioprosessien 

alkuvaiheessa (Alam 2002; Lettl ym. 2006), jol-

loin kerätään ideoita, kokemuksia ja ymmär-

rystä innovaatioprosessien seuraavia vaiheita 

varten. Käyttäjälähtöisen innovoinnin hyödyt 

kehittäjäorganisaatiolle liittyvät siihen, että 

käyttäjät voivat tuottaa laadullisesti erilaisia, 

uusia ja myös parempia ideoita kuin asiantuntijat 

(Poetz & Schreier 2012).

Käyttäjällä voidaan viitata palvelun tai tuot-

teen loppukäyttäjiin. Von Hippelin (2005, 3) 

määritelmän mukaan käyttäjät ovat henki-

löitä tai organisaatioita, jotka odottavat hyö-

tyvänsä innovaation käytöstä. Julkisen sektorin 

innovaatiotoiminnassa käyttäjän määritelmää 

voidaan täydentää myös niin sanotuilla ei-käyt-

täjillä tai marginaaliin jäävillä käyttäjillä. Nämä 

käyttäjäryhmät eivät suoranaisesti odota hyö-

tyvänsä palvelun käyttämisestä, mutta heidän 

osallistamisensa esimerkiksi asuinalueiden 

kehittämiseen voi olla arvokasta tai jopa vält-

tämätöntä innovaation vaikuttavuuden näkö-

kulmasta. Tällaiset käyttäjäryhmät ovat usein 

heterogeenisiä ja vaikeasti tavoitettavissa. Li-

säksi joissain tilanteissa voi olla vaikea määri-

tellä kaikkia uuden innovaation käyttämisestä 

hyötyviä tahoja etukäteen. (Hennala 2011; Par-

janen ym. 2016; Harmokivi-Saloranta 2020).

Tiedon katsotaan olevan yksi keskeisimmistä 

innovaatioiden raaka-aineista (esim. Bogers ym. 

2010; Sammarra & Biggiero 2008). Tieto voidaan 
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jakaa eksplisiittiseen ja hiljaiseen tietoon. Nona-

kan, Toyaman ja Konnon (2000) mukaan ekspli-

siittinen tieto voidaan helposti ilmaista sanoin 

ja numeroin ja siten se voidaan suhteellisen hel-

posti tallentaa esimerkiksi erilaisiin asiakirjoihin. 

Sen sijaan hiljainen tieto on henkilökohtaista ja 

sen juuret ovat toiminnassa, menettelytavoissa, 

arvoissa ja tunteissa. Hiljainen ja eksplisiittinen 

tieto täydentävät toisiaan, mikä tarkoittaa, että 

molemmat tiedon muodot ovat olennaisia in-

novaatiotoiminnassa. (Nonaka ym. 2000.)

Käyttäjillä oleva tieto juontaa juurensa siitä ko-

kemuksesta, jota käyttäjillä on tuotteiden ja 

palveluiden käyttämisestä ja kohdistuu niihin 

tarpeisiin, joita käyttäjillä on, jolloin käyttäjän 

on mahdollista tunnistaa tyydyttymättömiä 

tarpeita tai tarjota ratkaisuja tunnistettuihin 

epäkohtiin (Chatterji & Fabrizio 2012). Siten 

käyttäjätieto voidaan jakaa ongelmakeskei-

seen tietoon ja ratkaisukeskeiseen tietoon 

(Ooi & Husted 2014; Poetz & Schreier 2012). 

Käyttäjätiedolle on luonteenomaista sen mo-

nimutkaisuus ja epävarmuus. Monimutkaisuus 

liittyy siihen, että käyttäjien tieto on usein hil-

jaista tietoa eli se perustuu heidän taitoihinsa, 

tarpeisiinsa, kokemuksiinsa ja mahdolliseen 

ongelman ratkaisuun liittyvään tietoon (Ooi & 

Husted 2016). Von Hippel (1994) kuvailee käyt-

täjien tietoa ”tahmeaksi” eli sitä on vaikea siir-

tää, koska sitä on vaikea tallentaa ja siirrettäessä 

se saattaa helposti menettää sille ominaiset 

vivahteensa. Käyttäjätiedon epävarmuus puo-

lestaan viittaa siihen, missä määrin käyttäjä-

tietoa on saatavilla ja onko se riittävää asian 

ratkaisemiseksi (Ooi & Husted 2016). 

Käyttäjälähtöinen innovointi voi tuottaa eri-

laista tietoa kehittäjille. Harmokivi-Salorannan 

(2020) tutkimuksen mukaan käyttäjälähtöinen 

palveluinnovaatioprosessi ja erityisesti sen al-

kupää voi tuottaa seitsemää eri tiedon muotoa: 

deklaratiivista, kokemuksellista, produktiivista, 

tunne- ja taitotietoa sekä käyttäjälähtöistä ja 

yhteisölähtöistä sosiokulttuurista tietoa. Dekla-

ratiivinen tieto on eksplisiittistä tietoa, joka on 

helposti artikuloitavissa. Se sisältää toteamuk-

sia esimerkiksi olemassa olevista palveluista 

tai selkeitä toiveita liittyen niihin. Sitä voidaan 

nimittää myös ”know-what” ymmärrykseksi. 

Kokemuksellinen tieto syntyy palvelua tai tuo-

tetta käytettäessä ja on siten luonteeltaan usein 

hiljaista tietoa. Produktiivinen tieto on tuot-

tavaa tietoa ja se sisältää ehdotuksia uusiksi 

palveluiksi tai jo olemassa olevien palvelujen 

kehittämiseksi. Tunnetieto kuvastaa käyttäjien 

tunteita ja taitotieto käyttäjien taitoa ja osaa-

mista. Käyttäjälähtöinen sosiokulttuurinen 

tieto kuvastaa tietyn ryhmän käyttäytymistä 

tai asennoitumista kehitettävään asiaan ja siten 

laajentaa kehittäjien tietopohjaa ja ymmärrystä 

käyttäjäryhmästä. Yhteisölähtöinen sosiokult-

tuurinen tieto kuvastaa yhteisöön sisältyvää 

tietoa, joka kuvastaa laajemmin yhteisössä ole-

massa olevia toimintatapoja, kulttuuria sekä 

yhteisössä olevia suhteita. Se antaa ymmär-

rystä yhteisöstä. Sekä käyttäjälähtöinen että 

yhteisölähtöinen sosiokulttuurinen tieto vaa-

tii aineiston syvällistä analysointia ja tulkintaa. 

(Harmokivi-Saloranta 2020.)

Vaikka aikaisemmat tutkimukset korostavat 

käyttäjien tärkeyttä innovaatioprosesseissa, 

on myös huomattava, että käyttäjien osallis-

tuminen tai osallistaminen ei ole yksinkertai-

nen tai helppo lähestymistapa innovointiin 

(Poetz & Schreier 2012; Nishikawa ym. 2013; 

Konsti-Laakso 2018). Käyttäjälähtöistä innovaa-

tiotoimintaa suunniteltaessa tulisi huomioida 

muun muassa, mihin innovaatioprosessin vai-

heeseen käyttäjiä osallistetaan, millainen rooli 

käyttäjillä on, millaista tietoa käyttäjiltä toivo-

taan ja millaisia menetelmiä käyttäjien osallis-

tamiseksi käytetään (Wandahl ym. 2011, 407). 
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Käyttäjälähtöisessä innovaatioprosessissa käy-

tetään useita erilaisia menetelmiä käyttäjien 

ideoiden, ajatusten ja kokemusten esille saa-

miseksi sekä innovaatioprosessin tietopohjan 

laajentamiseksi (esim. Ukko ym. 2016; Harmo-

kivi-Saloranta 2020). 

Kokemustiedon sanallistamisessa on hyödyn-

netty taidelähtöisiä menetelmiä. Taidelähtöiset 

menetelmät voidaan luokitella taidemuodon 

pohjalta mm.  kuva- ja mediataiteen, kirjallisuu-

den ja kirjoittamisen, tanssin, esittävien taitei-

den, draaman ja teatterin työtapojen mukaan 

(Coemans & Hannes 2017). Menetelmien sovel-

tamisessa on oleellista konteksti ja tarkoitus, 

jota ne palvelevat. Esimerkiksi yhteisöllisessä 

kehittämisessä, oppimisessa ja muutostarkoi-

tuksessa voidaan tavoitella seuraavia asioita: 

empatian ja tunnetiedon lisääntyminen, re-

flektointitaitojen ja reflektiivisten käytäntö-

jen lisääntyminen, yksilöllisen ja kollektiivisen 

luovuuden sekä kriittisen ajattelun edistämi-

nen. Taidelähtöisten menetelmien avulla tuo-

tetaan esiin konkreettinen tilanne, jossa asioita 

voi nimetä, jäsentää, tolkullistaa (sense-making) 

ja merkityksellistää (meaning-making). (Leavy 

2015; Pässilä ym. 2021; Koskela ym. 2014.)

Kehittämisprosessin kuvaus 

Taidelähtöisen Mukkulan kartta -menetel-

män kehittäminen pohjautui yhteistyöhön 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 

perhe- ja sosiaalipalvelujen vammaispalve-

lun päivätoimintakeskus Olkkarin ja Mukkulan 

alueella toimivien, kahden tuetun asumispal-

veluyksikön henkilöstön ja esimiesten sekä 

yhden asiakasryhmän kanssa. Esimiesten 

kanssa sovittiin raamit kehittämissuunnitel-

malle, ja sen jälkeen toiminta keskittyi Olkkarin 

henkilöstön ja asukasryhmän kanssa tehtävään 

yhteiskehittämiseen. Kehittämisprosessissa 

oli mukana koko ajan sama Olkkarin päivätoi-

minnan asiakasryhmä. Kehittämisprosessin ai-

kana toimintaan vaikuttivat koronarajoitteet, 

joiden myötä henkilöstö ja tutkijat aina uu-

delleen muotoilivat kehittämissuunnitelmaa. 

Tarkennamme vielä, että emme siis tutkineet 

henkilöstön tai asukasryhmän toimintaa vaan 

yhdessä kehitimme kokemuksellisen paikkaan 

ja sosiaalisiin suhteisiin kätkeytyvän tiedonke-

ruun menetelmän.

Keskeisinä tekijöinä Mukkulan kartta -mene-

telmän kehittämisessä oli leikillisyys. Tämä oli 

oleellista kaikille toimijoille: Olkkarin henkilös-

tölle, asiakkaille ja tutkijoille. Leikillisyys tarkoitti 

perinteisen kehittämistoiminnan rajojen tes-

taamista ja kokeilua ilman suorituspakkoa tai 

epäonnistumisen pelkoa. Liitimme leikillisyy-

den toimijaryhmän kollektiiviseen luovuuteen 

(Parjanen 2012; Parjanen & Hyypiä 2019), jolloin 

tavoittelimme yhdessä asiakasryhmän kanssa 

kokemuksellisen tiedon sanallistamista ja mm. 

reittien ja mielipaikkojen paikantamista sekä 

turvallisuutta ja turvattomuutta synnyttävien 

asioiden tunnistamista. 

Kehittämisen näkökulmasta pyrimme henki-

löstön kanssa siihen, että yhdessä pystyisimme 

näkemään asioita useammasta kuin yhdestä 

näkökulmasta. Leikillisten tilanteiden avulla 

mm. sanantamisen (kokemuksen artikulointi 

keholla, sanoilla tai kuvilla) ja artefaktien (kuvat, 

visualisointi, erilaiset esineet) avulla pystyimme 

lähestymään, tarkastelemaan ja ilmentämään 

asuinalueeseen liittyviä kokemuksia: sitä mikä 

on kivaa ja mikä pelottavaa. Tässä hyödynsimme 

seuraavia taidelähtöisiä menetelmiä: ”mitä 

jos”-kuvittelua, piirtämistä, tarinankerrontaa ja 

mielipaikkakävelyjä. Tällä tavoin tavoittelimme 

asuinalueen erilaisiin paikkoihin sekä sosiaali-

sin tilanteisiin ja suhteisiin kätkeytyvää koettua 
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paikkatietoa ja ideoita, joita suoraviivaisem-

milla lähestymistavoilla mm. asiakaskyselyillä 

oli vaikea tavoittaa erityisryhmän kanssa. 

Kehittämisprosessin vaiheet

1. Kehittämistoiminnan kehystäminen: Ke-

hittämisprosessin alussa käytiin neuvottelut 

johtajien ja lähiesimiesten kanssa. Tässä vai-

heessa sovittiin reunaehdot kehittämiselle ja 

jäsennettiin eettiset periaatteet. Tutkijat tarken-

sivat työnjaon niin, että toinen tutkijoista toimi 

havainnoijana organisoiden myös reflektiiviset 

jäsennykset ja toinen tutkija toimi tutkija-taide-

kasvattajana organisoiden vuorovaikutukselli-

set ideointi- ja suunnittelutilanteet.

2. Luottamuksen rakentaminen yhteiske-
hittämiseen: Seuraavassa toimintavaiheessa 

tutkijat kävivät keskusteluja Olkkarin ohjaajien 

kanssa siitä, millainen toiminta olisi mahdollista 

ja vierailivat useita kertoja Olkkarissa tutustu-

massa toimintaan ja esittäytymässä Olkkarin 

asiakkaille. Luonteeltaan nämä tapaamiset oli-

vat samantapaisia kuin kylässä käynti, tutkija 

osallistui toimintaan tutustuen henkilöstöön ja 

asiakkaisiin. Juttelun ohessa juotiin pullakahvit 

ja juteltiin niitä näitä mm. mitä ruokaa lounaalla 

on tänään, mikä on lempiruokaa yms.

Tässä vaiheessa tutkija-taidekasvattaja keräsi 

tietoa tilasta ja toiminnasta mm. vuorovaiku-

tuksesta (eleillä ja keholla kommunikointi), 

kielestä (toisto ja selkokielisyys sekä tukiviit-

tomat), kohtaamistilanteista (tunteet ja reak-

tiot), toiminnan rutiineista (päivätoiminnan 

rakenne). Tämän myötä tutkijat alkoivat hah-

motella, millaisilla menetelmillä olisi kenties 

mahdollista tuottaa kokemuksellista tietoa 

esiin asiakasryhmän ja henkilöstön kanssa. 

Tässä vaiheessa ideointi ja ideat käytiin 

läpi tarkasti myös henkilöstön kanssa, yksi 

henkilöstön jäsen nimettiin kontaktihenkilöksi. 

Kommunikointikanavat olivat mm. 

vapaamuotoiset keskustelut kasvotusten ja 

puhelimitse sekä WhatsApp-tekstiviestit.

3. Seuraavassa vaiheessa tutustumista ja 
luottamuksellisen suhteen rakentamista 
jatkettiin toiminnallisilla tapaamisilla. Tässä 

vaiheessa toteutettiin mielipaikka-asukaskäve-

lyt Olkkarin asiakkaiden kanssa sekä työpajat, 

jossa koostettiin yhteistä Mukkula-kirjaa. Tässä 

vaiheessa tutkijat pyrkivät hahmottamaan asia-

kasryhmän elämänpiiristä ja ympäristöstä tee-

moja, jotka liittyvät asuinalueella liikkumiseen 

ja toimimiseen. Tutkijat siis pyrkivät konkreti-

soimaan teemoja ja arjellistamaan niitä mm. 

kuvia, piirtämistä ja vertauskuvia käyttäen sekä 

sujuttamaan kokemustiedon reflektointia sosi-

aalisessa vuorovaikutustilanteessa.

Yhteissuunnittelu ja -kehittäminen edellyttivät 

tutkijoilta jatkuvaa oppimista (vrt. hermeneutti-

nen kehä), vaikka kummallakin tutkijalla on pitkä 

kokemus innovaatioprosessien orkestroinnista. 

Tässä kehittämisprosessissa tutkijat kuitenkin 

havaitsivat, että heidän oppimisensa fokus oli 

suunnattava erityisesti läsnä olevaan ja arvosta-

vaan kuunteluun niin, että suunnitelmien muun-

taminen ja soveltaminen oli mahdollista tehdä 

improvisoidusti suunnitteluhetkissä. Leikillisyys 

ja kollektiivinen luovuus konkretisoituivat suun-

nitelmien räätälöinnissä tutkijoiden ja henki-

löstön välillä kussakin vuorovaikutustilanteessa 

siihen sopivaksi. Esim. yhdessä suunnittelutilan-

teessa orientaatioksi (suunnitelmassa noin 15 mi-

nuutin piirustusharjoitelma) tarkoitettu toiminta 

muuntui koko työpajan kestoiseksi toiminnaksi. 

Toiminta rakentui toimijoiden moniäänisyydestä 

ja hetkessä tapahtuvissa ideoissa ja kokeiluissa 

tyyliin ”mitä jos kokeillaan tällä tavalla ja katotaan 

sitten mitä syntyy”.
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4. Viimeisessä vaiheessa koottiin edellisten 
vaiheiden aineisto yhteen ja sen perusteella 
kehitettiin Mukkulan kartta -menetelmä 
erityisryhmien osallistamisen mahdollis-
tamiseksi asuinalueiden kehittämisessä. 

Tässä vaiheessa tutkijat reflektoivat syvällistä 

kokemusta erityisryhmien kanssa työskente-

lystä omaavan, neljän taidekasvattajan kanssa, 

millainen taidelähtöinen menetelmä soveltuisi 

parhaiten ns. ”tahmean” tiedon ilmentämiseen, 

tallentamiseen ja siirtämiseen. Mukkulan kartta 

-menetelmässä rakennettiin mini-Mukkula 

isolle pöydälle. Seuraavat kuvat ilmentävät, 

miten Mukkulan kartta rakennettiin. 

Analysoidessaan vaiheita tutkijat nostivat esiin 

seuraavat asiat: 

Sosiokulttuurinen innostaminen ja kaiuttami-

nen eli jo esiin nostettujen asioiden toistami-

nen ikään kuin innoitteena uusille huomioille 

Kuvat 1–3. Mukkulan ostarin alueen 
konkretisointi tarinoilla, piirustuksilla ja 
nukkehahmoilla. Kuvat Anne Pässilä.
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ja ideoille arvostavan kuuntelun henkeen. 

Tästä esimerkkinä on ensimmäisessä kuvassa 

olevat isot puut, aiemmissa vaiheissa luonnon 

merkitys oli mainittu tärkeänä ja innoittavana 

asiana. Näin tutkija-taidekasvattaja piirsi tait-

tokorteiksi aiemmissa vaiheissa mainitut asiat 

ennen kehittämistilaisuutta.

Konkretisointi esineillä, piirustuksilla, tunnis-

tettavilla logoilla mm. S-marketin logo tun-

nistettiin heti, erilaisten pehmoeläinten avulla 

jäsennettiin tunteita ja ilmaistiin erilaisia reak-

tioita, visualisoimalla reitit paperilla ja liikut-

tamalla nukkehahmoja ilmennettiin, miten 

alueella liikutaan ja millaisia reittejä käytettään. 

Näin tuotettiin tiloihin ja paikkoihin sekä niihin 

liittyviin sosiaalisiintilanteisiin sisältyvää koke-

mustietoa esille. 

Tarinankerronta osana tunnetiedon sanal-

listamista tapahtui pöydälle rakennetun 

mini-Mukkulan avulla. Tästä esimerkkinä seu-

raava ote tutkimuspäiväkirjasta: Otin yhden 

nuken käsiin ja kysyin mikähän tämän nimi voisi 

olla? Ryhmäläisistä osa hymyili. Olkkarin ohjaaja 

toisti: Mikä tuon nimi voisi olla? Sitten yksi ryh-

mäläisistä ehdotti ”Nelli”. Muut alkoivat nauraa 

ja toistivat ”Nelli”. Sitten minä jatkoin itsekin nau-

raen: ”No täähän on ihan Nelli”. Sitten jatkoin: ”Hei 

kattokaas kun nyt tää Nelli kävelee tässä ostarilla, 

mitä tää Nelli näkee kun se katselee ympärilleen?” 

Käytin kerronnassa normaalia enemmän omaa 

kehoani ja ääni-ilmaisua, ilmentäen omalla kehol-

lani ja äänelläni myös Nelliä. Juttelin myös Nellin 

kanssa kysyen ilman roolia: ”Mitä sulle Nelli kuu-

luu?” Ja vastasin korostaen keho- ja ääni- ilmai-

sulla ikään kuin Nellinä: ”Ihan hyvää mulle kuuluu 

mut tänään on taas kiisseliä. Oispa jäätelöööööö!”. 

(Työskentelyn alussa keskusteluissa ilmeni, että tä-

nään on lounaalla kiisseliä jälkiruokana ja siihen 

oli jo vähän kyllästytty. Jäätelö olisi parempaa.) 

Tämähän kovasti nauratti ryhmäläisiä. Niinpä 

siinä sitten improvisoiden taas jatkoin:”Dippa-

daa-daa dippa duuudaa, nyt tää Nelli tässä kä-

velee ja kattelee”. Osa ryhmäläisistä alkoi lause tai 

sana kerrallaan vuorollaan kertoa mitä ja millai-

sia ihmisiä, eläimiä (esim. haukkuva koira kaupan 

edessä), tilanteita (esim. menee R-kioskiin) ja asioita 

Nelli näkee. Kaiutin, jokaisen jälkeen: ”Nyt tää Nelli 

menee Ärrälle.” ja kysyin lisää Nellin avulla: ”Oi-

joiji, nyt tää Nelli on Ärrällä, niin mitähän tää Nelli 

siellä tekee?” Ryhmäläiset kertoivat innokkaasti 

Ärrä-kokemuksistaan. Seuraavaksi Nelli-hahmo 

jatkoi matkaa S-Marketin suuntaan ryhmäläisten 

tarinan kerronnassa. Siellä Nelli näki haukkuvan 

koiran. Minä sitten kaiutin Nelli-hahmon avulla: 

”Nyt tää Nelli on tässä S-marketin edessä ja tossa-

han on nyt se haukkuva koira. ”Minun ei tarvinnut 

kysyä tunteesta, koska tässä nousi esille niin vahva 

pelkomuisto asiasta. Tuossa hetkessä havaitsin sen, 

että leikillisyys sekoittui todellisuuteen ja niin kuin 

monta kertaa aikaisemminkin koin olevani neu-

voton. Olkkarin ohjaaja tuli tässä sitten ihanasti 

jäsentämään tunnetta ja miten sitten seuraavalla 

kerralla voisi toimia, kun kohtaa haukkuvan koi-

ran. Esimerkki ilmentää arjellisella tasolla kollek-

tiivista luovuutta, jossa kokemustiedon ilmaisu 

syntyi eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuk-

sessa eikä siis esimerkiksi yhden suunnittelijan 

tai kehittäjän luovan ajattelun tuotoksena.

Sopeuttaminen oli keskeistä. Osallistavan me-

netelmän oli olemukseltaan sopeuduttava 

Olkkarin asiakkaiden elinpiiriin ja Olkkarin 

henkilöstön toimintaympäristöön sen sijaan, 

että heidän olisi sopeuduttava menetelmään. 

Tämän tyyppisen sopeutuvan toiminnan luon-

teeseen liittyi ”ymmärrys sosiaalisen ja yhtei-

söllisyyden tuottaman hyvän edellytyksistä” 

(Parjanen ym. 2016). Tämä johti olettamaan, 

että sopeutuva osallistava menetelmä lisäisi 

ryhmäläisten arvokkuuden ja merkityksellisyy-

den tunnetta kokemuksiensa asiantuntijoina. 
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Millaista tietoa menetelmällä 
on mahdollista saada?

Menetelmä tuottaa käyttäjälähtöistä tietoa 

asuinalueiden kehittäjille. Tämä tieto voi muo-

doltaan olla deklaratiivista tietoa, tunnetietoa, 

kokemuksellista tietoa ja käyttäjälähtöistä so-

siokulttuurista tietoa (Kuva 4). Menetelmän 

avulla osallistujat kuvasivat, millaisia paikkoja 

Mukkulassa on ja keitä Mukkulassa on. Nämä 

olivat luonteeltaan toteamuksia siitä, millai-

nen paikka Mukkula on. Menetelmän avulla 

oli mahdollista saada esille myös tunnetie-

toa. Osallistujat määrittelivät heille mieluisia 

paikkoja, joita olivat esimerkiksi Olkkari, kuk-

kakauppa, Mukkulan kirjasto ja puistoalueet. 

Erityisesti pidettiin kioskista, josta tuli kahvin 

tuoksu ja jossa voitiin tavata tuttuja. Lisäksi 

mainittiin nimeltä erityisesti kioskin myyjä, jolla 

oli aina aikaa vaihtaa muutama sana osallistu-

jien kanssa. Menetelmän avulla oli mahdollista 

nostaa esille pelottavia paikkoja kuten baarin 

edusta, jossa saattoi aika ajoin olla paljon ihmi-

siä sekä riitelyä. Häiritsevää baarin edustassa oli 

mm. äänekkyys ja tupakanhaju. Lisäksi baarin 

liitettiin vahvasti poliisin tuleminen paikalle, 

mikä koettiin pelottavana. Pelottavaa Muk-

kulassa olivat myös kaupan edustalle jätetyt 

haukkuvat koirat, jotka ovat ilman omistajaa. 

Pelottavina pidettyjä paikkojen kohdalla saa-

tettiin reittiä muuttaa niin, että niiden läheltä 

ei tarvinnut mennä. Keskustelussa nostettiin 

esille myös ostoskeskuksen tuhopoltto, joka 

edelleen nostaa esiin ihmettelyä ja pelkoa. Se 

ohjaajien mukaan nousee puheenaiheeksi aina 

aika ajoin myös arkikeskusteluissa.

Menetelmän tuottama kokemuksellinen tieto 

liittyi siihen, miten osallistujat liikkuvat Muk-

kulassa ja keiden kanssa, missä on hyvä liik-

kua ja millaisia esteitä liikkumiselle on. Tämän 

tiedonmuodon esiintuomisessa ohjaajilla oli 

merkittävä rooli. He auttoivat esimerkiksi osal-

listujia muistelemaan, millaista oli viime talvena 

liikkua Olkkarilta syömään Ritatornin palvelu-

talolle, kun oli paljon lunta. Liikkumista hait-

tasivat kevyen liikenteen väylien liukkaus ja 

auraamattomat kohdat. Selkeä liikkumiseen 

liittyvä kehittämiskohde löytyi myös heti Olk-

karin edestä, missä autojen parkkipaikat ovat 

hyvin lähellä rakennusta ja tilaa pyörätuolilla 

tai rollaattorilla kulkevalle on vähän. 

Menetelmän avulla saatu tieto oli luonteeltaan 

ongelmakeskeistä (Ooi & Husted 2014; Poetz 

& Schreier 2012) eli menetelmän avulla tuotiin 

esille niitä epäkohtia, joita asuinalueella on 

vammaisten ihmisten näkökulmasta. Mene-

telmä tuotti useampaa tiedon muotoa (vrt. Har-

mokivi-Saloranta 2020). Erityisesti menetelmän 

avulla saatiin deklaratiivista tietoa, tunnetietoa 

ja kokemuksellista tietoa. Syvempi koko kehit-

tämisprosessin analysointi ja tulkinta antaa 

myös arvokasta tietoa itse käyttäjäryhmästä 

eli voidaan puhua käyttäjälähtöisestä sosiokult-

tuurisesta tiedosta.
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Kuva 4. Mukkulan kartta 
-menetelmän prosessikuvaus 
sekä menetelmän avulla 
saadut tiedon muodot.

Tutustuminen toimintaan: keskustelut ohjaajien kanssa 

Tutustuminen osallistujiin ja luottamuksen rakentaminen

Vierailut Olkkarissa Mukkula-kävely Mukkula-kirjan koostaminen

Tiedon ja kokemuksen hyödyntäminen 
menetelmän rakentamisessa

Fasilitaattori 

Oppimisprosessi 
(hermeneuttinen 

kehä)

Ohjaajat

Tulkinnallinen rooli 
fasilitaattorin ja  
osallistujien välillä

(sosiaalinen läheisyys; 
kommunikatiivinen läheisyys)

MUKKULAN KARTTA -MENETELMÄ

Deklaratiivinen tieto:

Millaisia paikkoja 
Mukkulassa on? Keitä 

Mukkulassa on?

Tunnetieto:

Millaisia pelottavia paikkoja 
ja tilanteita Mukkulassa 
on tai on ollut? Millaisia 

mukavia paikkoja 
Mukkulassa on?

Kokemuksellinen tieto: 

Miten, missä ja keiden 
kanssa Mukkulassa 

liikutaan? Millaisia esteitä 
liikkumiselle on? Missä on 

hyvä liikkua?

Käyttäjälähtöinen sosiokulttuurinen tieto
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Johtopäätökset

Haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien osal-

listaminen asuinalueiden kehittämiseen vaatii 

aikaa ja yhteistyötä. Työskentelyssä painot-

tuu luottamuksellisen suhteen rakentaminen 

osallistujien kanssa, sekä fasilitaattorin koke-

muksellisen tiedon kerääminen siitä, millainen 

menetelmä tai työskentelytapa soveltuu tie-

donhankintaan. Fasilitaattorin näkökulmasta 

menetelmän rakentaminen on oppimisprosessi, 

jossa esiymmärryksen pohjalta, yksityiskohtia 

ja tilanteita reflektoiden pyritään rakentamaan 

uusi kokonaiskäsitys tilanteesta ja sen myötä 

myös syvempi ymmärrys esimerkiksi siitä, 

millainen työskentelymenetelmä on sopiva. 

Työskentelyssä oleellista on ohjaajien aktiivi-

nen rooli, mikä perustuu siihen, että heillä on 

jo luottamuksellinen suhde osallistujien kanssa. 

Heillä on tietoa ja taitoa, kuinka kohdata osallis-

tujat. Lisäksi ohjaajien ammattitaitoa tarvitaan 

kommunikatiivisen läheisyyden mahdollistami-

sessa. Menetelmän kehittämisprosessi osoittaa, 

että asuinalueiden kehittämisessä on mahdol-

lista kuulla eri asukasryhmien kokemuksia ja 

kehittämisideoita, jos menetelmä räätälöidään 

kyseisen ryhmän ominaispiirteet huomioiden.  

Kuva: Eeva Aarrevaara
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Hetken Museo 
-katalogi: 

Kokoelma 
lähiölöydöksiä 

Lahden 
Mukkulasta 

Laura Mellanen, 
taiteilija

Jos tästä hetkestä 
tehtäisiin museo, 
mitä sinne tulisi?

Johdanto

Seuraavilla sivuilla esitellään niin kutsuttu 

Hetken Museo -katalogi. Katalogiin on koottu 

kuvitteellinen museoesineistö, jonka konteks-

tina on lähiötutkimus, Ympäristöministeriön 

Lähiöohjelma ja erityisesti Asukaslähtöiset ke-

hittävät kokeilut ja monikerroksellinen tiedon 

keruu Mukkulassa 2020–2022 -hanke (Yhtei-

nen Mukkula -projekti). Yksi Yhteinen Mukkula 

-projektin teemoista on taiteen- ja kulttuurin 

liittäminen osaksi lähiön kehittämistä. 

Katalogin esineistön on luonut kontekstitaiteilija 

Laura Mellanen, joka keväällä 2022 perehtyi Lä-

hiöohjelman yleiseen sisältöön, Yhteinen Muk-

kula -projektin tutkimussuunnitelmaan, projektin 

toteutuksessa kerättyyn aineistoon, sosiaalisen 

innovaation teoreettiseen viitekehykseen sekä 

osallistui “kenttätyöhön”. Tausta-aineisto ja ko-

kemukset toimivat inspiraationa taiteelliselle 

työlle – teosesineet ovat reaktioita ja tulkintoja 

luetusta, kuullusta ja koetusta. 

Lähiölöydösten Hetken 
Museo -työpaja 

Toukokuussa 2022 Mukkulan Toimarilla (Ritanie-

menkatu 10) järjestettiin kolmetuntinen Hetken 

Museo -työpaja, jossa esineitä tarkasteltiin ja 

tulkittiin Mukkulalaisten toimijoiden kanssa. 

Katalogin teosesinetekstit ovat syntyneet työ-

pajassa tehdyn yhteisen merkityksenannon ja 

käytyjen keskustelujen pohjalta.

166



Paikalla 
esittäytymisjärjestyksessä:

Anne Pässilä, LUT tutkija

Hilkka Laakso, LUT 
projektikoordinaattori

Laura Mellanen, kontekstitaiteilija

Helene Vanninen, kaupungin 
Lähiöohjelman toimija 

Vesa Harmaakorpi, LUT professori

Emmi Hituri, nuorisotyöntekijä 
Mukkulan koululta

Tiina Saareks, nuorisotyöntekijä 
Mukkulan koululta

Kaisa Vihreälehto, ohjaaja 
Mukkulan Olkkarin kehitysvammaisten 
päivätoiminnasta

Satu Parjanen, LUT tutkija

Lea Hakala, Mukkulan Nuokun ohjaaja

Mariel Nyman, Mukkulan 
Nuokun ohjaaja

Antti Knutas, LUT professori

Jonna Piipponen-Karkulowski, 
Lähimmäispalvelun toiminnanjohtaja

Jukka Mustonen, Mukkulan 
Toimarin puheenjohtaja 

Marja Vilkama, Mukkulan 
Puuhapirtin vetäjä

Kirsi Kujala, Lahden 
kaupunginpuutarhuri

Susanna Ormaa-Perälä, 
suunnittelija nuorisopalveluista

Kontekstina lähiö ja asukkaiden 
yhteinen Mukkula

Lähiölöydöksiä Lahden Mukkulasta -kokoel-

man kontekstina on ollut Yhteinen Mukkula 

-projekti, joka on yksi Ympäristöministeriön Lä-

hiöohjelman rahoittamista kohteista. Lähiöoh-

jelman tavoitteita on asukkaiden hyvinvointi, 

elinvoimaisuuden edellytysten rakentaminen 

ja ylläpitäminen sekä pitkän aikavälin myön-

teinen kehitys lähiöissä. Yhteinen Mukkula 

-projektissa kerättiin asukas-, toimija- ja käy-

täntölähtöistä kokemuksellista tietoa Mukkulan 

lähiön nykytilasta sekä asukkaisen ja toimijoi-

den tulevaisuuden toiveista. Kokeilujen, toi-

minnallisuuden, reflektion ja arvioinnin kautta 

on pyritty löytämään rikasta ja monitasoista 

tietoa hyödynnettäväksi kehittämisessä ja tut-

kimuksessa sekä Lähiöohjelman tavoitteiden 

saavuttamisessa. Hanketta ovat toteuttaneet 

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu. 

Taiteilijan sana 
kontekstitaiteesta 

Hetkissä, asioissa ja tilanteissa on aina jotain, jota 

on vaikea löytää, josta on vaikea puhua, jota on 

vaikea sanallistaa, jota ajatellaan epäolennaiseksi, 

tabuksi, henkilökohtaiseksi, epäviralliseksi… Ti-

lanteissa on valtasuhteita ihmisten välillä, ja niissä 

henkilökohtainen kohtaa rakenteen, systeemin 

tai järjestelmän. Tämä sanallistamisen vaikeus 

sekä yksityisen ja yleisen kohtauspiste kiinnos-

tavat ja haastavat minua tekemään taidetta, 

ja myös hyödyntämään sitä. Praktiikkani sitou-

tuu hetkiin ja tilanteisiin, ja olen luonut omaksi 

taiteenmuodokseni kokonaisuuden, jota kutsun 

Hetken Museoksi (Moment Museum – MoMu). 

Se on konsepti, jolla on toistuvat esteettiset ele-

mentit ja muoto, filosofinen tutkimuskysymys, 

vaiheittainen luovaprosessi, yhteisöllinen vaihe 

merkitysten antamiselle sekä evokatiivinen rapor-

tointi. Mutta erityisesti ja ennenkaikkea Hetken 
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Museolla on ennalta määrätty ja tarkkaan rajattu 

konteksti, johon taiteellinen kokonaisuus liittyy. 

Tästä syystä kutsun taiteenmuotoa ja tekemisen 

tapaani kontekstitaiteeksi*. 

Teokset toteutetaan tiettyyn ja selkeästi 

määriteltävään asiayhteyteen, tilanteeseen tai 

yhteisöön liittyväksi. Hetken Museo on yhdistelmä 

käsite- ja ready-made-taidetta, esinekollaa-

sia, narratiivisuutta, esillepanoa ja toisinaan 

työnäytöstä ja performatiivisuutta.

Hetken Museo -prosessi alkaa perehtymisellä kon-

tekstiin. Tämä voi olla aineistoihin tutustumista, 

keskustelujen tai luentojen seuraamista, asia-

yhteyteen liittyvän kokemuksen hankkimista, ja 

niin edelleen. Perehtymisvaihe toimii inspiraationa 

taiteelliselle työskentelylle, jossa rakennan (taide)

esineistöä ja kokoelmaa. Esineiden ei kuitenkaan 

*Viittaan sanavalinnallani myös niin 60-luvulla Iso-Britanniassa toimineen 
APG-taiteilijaryhmän työhön kuin Peter Weibelin Itävallassa Neue Galerie im 
Künstlerhaus Graziin kuratoimaan näyttelyyn ja julkaisuun vuonna 1993.

ole tarkoitus kuvittaa tausta-aineistoa, vaan 

ruokkia mielikuvittelua, spekulointia, kriittisyyttä, 

yhteistä merkityksenantoa ja keskustelua asian ja 

aineiston ympäriltä. Hetken Museolla tavoitellaan 

evokatiivisen ja esteettisen kokemuksen tuotta-

mista. Museoesineiden tulkinnan ja keskustelun 

kautta aiheeseen liittyvät konventiot, uskomuk-

set, toiveet, pelot, arkikokemukset, valtasuhteet 

ja kulttuuriset narratiivit tulevat tarkasteluun 

uudella tavalla.

Laura Mellanen 

Lahdessa syksyllä 2022
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MoMu
Moment Museum

KOKOELMA LÄHIÖLÖYDÖKSIÄ  
LAHDEN MUKKULASTA 
Hetken Museo -katalogi
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“Tämänhetkisen tiedon valos-
sa oheisen esineistön tiedetään 
liittyvän lähiöihin. Pyydämme 
tutkimusyhteisöänne tulkitse-
maan esineistön mahdollisia 
yhteyksistä Lahden Mukkulan 
lähiöön. Kiitos!”

Toukokuun alussa Hetken Museon vahtimes-
tari löysi arvoituksellisen lähetyksen museon 
eteisestä. Lähetys piti sisällään kymmenkunta 
esinettä ja näyttettä, joiden kuljetuslaatikoihin 
oli merkitty “lähiölöydöksiä”. Ilmeisesti lähetys 
oli laitettu matkaan kansallisesta spekulatii-
visen esineistön arkistosta, josta se oli ensin 
kuljetettu Lahden hiljaisen tiedon keskusva-
rastoon ja sieltä edelleen Hetken Museon etei-
seen. Lähetyksen mukana oli yksinkertainen 
viesti, jossa kehoitettiin aloittamaan tulkinnal-
linen työskentely esineistöön liittyen.

Ensimmäisen esinetarkastus osoitti löydök-
set luonteeltaan evokatiivisiksi, metaforisiksi 
tai symbolisiksi viitteiksi menneisyydestä, täs-
tä hetkestä tai tulevaisuudesta. Lisäksi niissä 
oli viitteitä Lahden Mukkulaan ja tästä syystä 
30.5.2022 järjestettiin Mukkulassa Hetken Mu-
seo -työpaja. Paikalle saapui lähiölöydösten 
spekulatiivisen ja tulkinnallisen tutkimuksen 

parhaimmisto, joka jakautui pienempiin noin 
5–6 hengen hetkentutkimusryhmiin. Ryhmien 
tehtävänä oli keskustellen tulkita esineistöä tai 
sen eri näytteitä. Tulkintaa tehtiin omista hen-
kilökohtaisista, kokemuksellisista ja ammatil-
lisista näkökulmista mikä teki keskustelusta 
rikasta ja hedelmällistä. Tulkinnat kohdentuivat 
muun muassa yhteistyöhön, tahoihin, tahojen 
ja asukkaiden väliseen toimintaan, näkyviin ja 
ilmeisiin sekä näkymättömiin verkostoihin, yh-
teyksiin ja jännitteisiin. Samalla paljastui paljon 
hyvää, kaunista, vahvaa, puutteita, odotuksia 
tai pettymyksiä. 

Työskentely oli tehokasta, luovaa ja rikasta. 
Ryhmän onnistui yhden iltapäivän aikana 
luomaan merkittävä määrä merkityksiä sekä 
paljastamaan hiljaista tietoa, hahmottamaan 
tulevaisuuden kuvia, merkkaamaan olennai-
suuksia menneisyydestä ja luomaan erilai-
sia tutkintalinjoja unelmista ja toiveista liittyen 

alueen tulevaisuuden arkeen. Tähän katalogiin 
on kirjattuna työn tuloksena syntynyt keskeisin 
ymmärrys ja analyysit, lisätietoa on saatavissa 
työskentelyyn osallistuneilta henkilöiltä. 
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Löydös viittaa juhliin, kokoukseen tai tapaami-
seen, johon kaikkia ei ole muistettu, haluttu tai 
voitu kutsua. On myös mahdollista, että kool-
lekutsujan tai osallistujan mielessä on kutsu-
vieras, jota ei vielä ole olemassakaan. Esimer-
kiksi joku sellainen, joka osaa jotain mitä muut 
eivät osaa. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat 
myös: kenen juhlat on kyseessä? Kenen vie-
ressä kaikki haluaisivat istua? Ja kenen viereen 
oikein kukaan ei halua tai uskalla istuutua?  

Spekulatiivisen lähiötieteellisen tutkimusryhmän 
mukaan näistä juhlista puuttuvat: Icehearts, ikä-
rikkaat ja Siiri, kotihoitaja ja muu vanhustyötä te-
kevä, uudet mukkulalaiset Suomesta tai muual-
ta tulevat uusmukkulalaiset, Nipa ja muut nistit, 
päihdetyöntekijät, erilaiset etsivät (nuorisotyö 
ja vanhustyö), ihan vaan arkeaan elävät asuk-
kaat, perhetyö joka tapaa jo sen pienimmänkin 
mukkulalaisen, maatilayrittäjä tai maanviljelijä, 
seurakunta ja hengenihmiset myös muista us-
kontokunnista, yrittäjät, ylioppilaskunta, kaupun-
gin päättäjät, oma poliisi Mukkulan Reinikainen.

Kuka puuttuu?
(paikkakortit)
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Kuvun alle on muodostunut jonkinlainen mie-
lenkiintoinen ja jännä lähiötooppi tai lähiön 
sosiaalinen mikroilmasto, jonka syntymiseen 
ovat vaikuttaneet menneisyydessä tehdyt hy-
vät päätökset. Tutkijaryhmä pystyi tutkimuk-
sissaan yhdistämään suotuisan lähiötoopin 
muodostumisen muun muassa Mukkulan Ri-
tamäen luonnon suojeluun. Lahden kaupun-
gin 60 vuotta sitten tekemä päätös alueen 
muuttamisesta luonnonsuojelualueeksi on ol-
lut hieno. Löydösanalyysi osoittaa luonnon ja 
kaupunginosakulttuurin selkeää, ja samaan 
aikaan herkkää yhteyttä. Se paljastaa kuinka 
kaupungin kokouksissa ja pöytien ääressä teh-
dyt päätökset vaikuttavat aina perhosista muk-
kulalaisten iltapäivälenkin reittiin asti. Lisäksi se 
paljastaa kuinka erilaiset vaikutukset kantavat 
pitkienkin aikojen päähän ja niiden vaikutusten 
välitön ja nopeasti tapahtuva mittaaminen ei 
tarjoa kuin pienen osan tietoa. Toisenlaisen 
tutkimuskulman tuo huomio löydöksestä sel-
västi havaittavissa olevaan ulkopuolella tai si-
säpuolella olemiseen, joka liitettiin sosiaalisiin 
hierarkioihin. 

Lasiseen säilykepurkkiin on paksuhkoon kirk-
kaaseen nesteeseen säilöttynä nauhoissa ole-
via avaimia. Säilyke on luultavasti aikaisintaan 
70-luvun lopulta, jolloin monen lapsen kaulas-
sa roikkui oma kotiavain nauhaan pujotettu-
na. Työssäkäyvät vanhemmat eivät olleet vielä 
kotona lapsen päästessä koulusta ja tuohon 
aikaan ei iltapäiväkerhoja vielä ollut. Lapset 
viettivät iltapäivän omin päin kotona tai kaverin 
luona. Säilykkeen nesteen viskositeettia nostaa 
tarinatiheys ja tarinoiden erilaisten luonteiden 
aiheuttama nesteen sisäinen kitka. Avoimet 
nauhoineen edustavat niin iloisia kuin ikäviä 
tarinoita, joita 70-luvun lasten arkeen ja itse-
näiseen oleiluun liittyy.

Saattaa sisältää nostalgiaa
(säilykeavaimet)

Hyvä päätös
(lähiluontokupu)
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Löydös on pullopostia, joka sisältää kartan, 
mansikan, nuppineulan ja rastin. Pullon sisäl-
lön uskotaan kertovan mansikkapaikan ja muut 
mestat. Mansikkapaikoista yksi on Mukkulan 
rannan tuntumassa.  Ne ovat paikkoja, jois-
sa ihmiset kohtaavat tai nauttivat elämästään. 
Mansikkapaikat ovat toisinaan  salaisia, eikä 
niitä haluta jakaa. 

Rastilla merkitään karttaan paikkaa jolle täytyi-
si tehdä jotain, tämä lienee ostarin alue, josta 
liikekiinteistö paloi joitakin vuosia sitten. Ylei-
sessä keskustelussa tilaa pidetään rumana, 
ikävän ja tylyn näköisenä muistutuksena ikä-
västä tapahtumasta. Samaan aikaan se on 
kiinnostava epätila, jossa on outoa potentiaa-
lia, jolle tarvitsisi tehdä jotain.

Nuppineula osoittaa merkityksellistä paikkaa, 
jossa menneisyys ja tulevaisuus ovat läsnä. 
Tämän kohdan oletetaan olevan Mukkulan kar-
tanon alue, jo sen historiallisen merkityksen 
takia. Tutkimusryhmän tulkinnan mukaan pul-
lopostilöydös kertoo menneisyyden ja uuden 
kohtaamisesta. Uusi Mukkula on  syntymässä, 

mutta sitä pitää edesauttaa. Toistaiseksi ei tie-
detä tarkkaan miten tämä uusi Mukkula syn-
tyy tai ilmaantuu, mutta merkit ja kokemus on 
osoittanut, että pitää olla sinut menneisyyden 
ja tulevaisuuden kanssa, tarvitaan paljon ihmi-
siä ja eri ryhmien kohtaamisia, paikka kohdata 
sekä konkreettinen syy.

Mansikkapaikka ja  
muut mestat
(pullopostia)
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Kaakelipalaa muistuttavan esineen löytöpaik-
ka sijoittuu poltetun liikekiinteistön tontille, joka 
näkyy myös pullopostissa olevassa kartassa. 
Kaakeli ei ole kokonainen, mutta siitä hahmottuu 
arabiankielinen sanan “sadiq”, joka tarkoittaa 
kaveria tai kamua. Tutkimuksissa löydöksellä 
tulkittiin olevan kytköksiä pullopostin karttaan ja 
muihin löydösesineisiin. Siinä missä säilykeavai-
met kertoivat menneestä, kaakelinpala liitettiin 
tämänpäivän eläväiseen Mukkulaan. 

Tutkimusryhmän mielestä kantaväestön sa-
laiset mansikkapaikat tulisi paljastaa ja avata 
maahanmuuttajille ja muille uusmukkulalaisille. 
Se avaisi samalla tien kulttuuriin. Lisäksi tule-
vaisuuden mansikkapaikoilla voisivat kohda-
ta eri kulttuureista tuleva osaaminen ja tavat. 
Tällainen paikka on esimerkiksi viljelypalstat. 
Palstaviljely on suosittua erityisesti maahan-
muuttajien joukossa ja kohtaaminen palstoilla 
tarjoaisi mahdollisuuden vastavuoroiseen op-
pimiseen, vinkkien jakamiseen, tuntematto-
mampiakin kasvien kastattamiseen ja muuhun 
luontokulttuuriseen vaihtoon esimerkiksi niit-

tyjen merkityksestä. Yhteisö luo uteliaisuutta 
toista kohtaan; miten sinä viljelet?

Toisaalta uusmukkulalaiset ovat löytäneet omia 
mansikkapaikkojaan. Tällainen on esimerkiksi 
entinen leirintäalue, jossa perheet, kaveripo-
rukat ja muut isot ryhmät kokoontuvat grillaa-
maan. Kanta- ja uussuomalaisten yhteenko-
koontumisten myötä täällä voisi syntyä uutta 
sosiaalista kanssakäymistä ja löytää sadiq. 

Sadiq
(Kaakelin pala)
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Rakennelmamainen esine on löydöksistä mo-
nimerkityksillisin ja tästä syystä sen ympärille 
on syntynyt useita erilaisia tulkintoja sen tar-
koituksesta. Rakennelma mittaa tai kuvastaa 
ihmisten kierroksia, elinpiiriä tai liikkumista tai 
ajankulumista ja kiertokulkua tai eri ihmisten 
elinpiirien ja ajan suhdetta toisiinsa. 

Yhteistä kaikille tulkinnoille on huomion kiinnit-
tyminen nappulamaisiin hahmoihin. Hahmojen 
lisäksi rakennelmasta on löydettävissä kupu-
mainen valkoinen alusta, matala lieriöjalusta, 
jossa on kartta. Jalustan päällä on ajankulu-
miseen reagoiva koneisto, jonka ulokkeisiin 
on kiinnitettynä kaksi hahmoa sekä yksi sul-
ka. Koneiston peittää jonkilainen kukkakenttä, 
jonka päällä hahmot ja sulka liikkuvat. Kolmas 
hahmo sijoittuu staattisesti kentän ulko- ja ala-
puolelle kupuun.

Hahmot ovat eriväriset: valkoinen, musta ja 
keltainen. Erään tulkinnan mukaan värit viit-
taavat ihonväriin, rotuun tai taustoihin. Hahmot 
eroavat toisistaan värin lisäksi sillä, miten ne 
sijoittuvat ja/tai liikkuvat rakennelmassa. Val-

koinen hahmo liikkuu vilkkaammin, toisinaan 
värähdellen ja jääden jumiin, eikä missään vai-
heessa sijoitu kukkakentän ulkopuolelle. Mus-
tan hahmon liike on verkkaista, jopa hidasta, ja 
liikerata siirtää sen myös kukkakentän reunan 
yli. Viisarimaiset ulokkeet saattavat liittyä myös 
aikaan ja sen kulumiseen. Musta ja valkoinen 
hahmo kulkevat ajan mukana. Keltainen hah-
mo, kenties virkahenkilö, puolestaan katselee 
Mukkulan karttaa pysyen kaiken aikaa paikal-
laan. Keltainen hahmo on staattinen ja sen on 
ajateltu katsovan rakennelmaa ulkopuolelta, 
siihen varsinaisesti liittymättä. Erilainen sijainti 
on herättänyt paljon kysymyksiä: Onko kel-
tainen hahmo poliittinen päättäjä, johtaja tai 
ulkopuolinen tarkkailija - se kuuluisa “joku”, 
joka ei ole keskiössä, jonka henkilöllisyyttä ei 
varsinaisesti tiedetä, mutta jolla ajatellaan ole-
van valta päättää asioista.

Rakennelma on esineistössä merkityksellinen, 
koska sen tulkinnat kiinnittyvät arvolatauksiin, 
ihmisten erilaisten asemien ja valtasuhteiden 
tarkastelun ja näiden eroavaisuuksien vaiku-
tuksiin. Tutkimusryhmää askarruttaa iso kysy-

mys: Voiko lähiöekosysteemillä olla johtajaa? 
Ja jos voi, niin kuka se on tai kenen se pitäisi 
olla? Koska lähiöissä risteää monet intressit, 
on konsensusta toisinaan vaikea löytää. Ja 
toisaalta yhteneväisen ajattelun löytyminen ei 
ehkä aina olekaan mahdollista tai edes tar-
peellista. Tässä tilanteessa kysymys kuuluu, 
kuinka sitten toimitaan tilanteissa, joissa intres-
sit eivät kohtaa tai ovat vastakkaiset? Millaista 
on hyvä tulevaisuuden lähiödemokratia?

Lähiötieteellinen  
puutarha

(Kierroskulkukello)
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Osana esineistöä on asetelma, jonka esteet-
tinen voima rakentuu vastakohdista: Luonnon 
elementeistä (koivunoksat) ja ihmisen tuotok-
sesta (oluttölkki), konventionaalisesti kauniina 
pidetystä (kulta) ja konventionaalisesti rumana 
pidetystä (jäte). Asetelman kukat ovat samaa 
lajia joita voi löytää lähiötieteellisen puutarhan 
kukkakentältä. Nykytulkinnan valossa asetel-
man on tehnyt yks mukkulalainen Ilkka ilmen-
tämään toimintatapaa, jota lähiöissä toisinaan 
iloisesti harjoitetaan.

Japanilaisessa perinteessä kukkienasette-
lun taiteenlajia kutsutaan ikebanaksi (suora 
käännös japaninkielestä: “elävät kukat”). Sen 
filosofinen ajatus on luonnon ja ihmisen yh-
distäminen ja ilmentäminen sommittelemalla. 
Mukkulalle leimallista on lähiön lähiluonto ja 
sen hyödyntäminen. Mukkulalaiseen nyky-
perinteeseen on syntynyt toimintatapa, jota 
kutsutaan, japanilaista taiteenmuotoa mu-
kaillen ja Ilkkaa kunnioittaen, Iken baanaksi.

Japanilaisesta perinteestä poiketen Iken 
baanassa ihminen ei tee asetelmaa luon-

nonelementeistä vaan hän itse asettautuu 
elementiksi luontoon. Toimintatapaan kuuluu 
tilan ja paikan omalakinen hyödyntäminen 
ja sen omaksi tekeminen niissä puitteissa 
ja rajoitteissa, joita ympärillä olevat voimat 
asettavat. Ikebanassa oksat sijoitetaan niin, 
että tuuli pääsisi niitä hyväilemään, Iken baa-
nassa ihminen löytää lähiluonnosta itseään 
miellyttävän kohdan tai hyödyntää ympäris-
tön puitteita muuten ja ottaa tilaa haltuun elä-
mästä nauttiakseen. Tyypillistä Iken baana 
toimintaa on esimerkiksi asettautuminen koi-
vun alle olutta nautiskelemaan, kun helle on 
tehnyt terassi-istuskelun tukalaksi. Tai koro-
na-rajoitusten aikana paikallisbaarin terassin 
omatoiminen käyttö. Erään tulkinnan mukaan 
Iken baana -toiminta paljastaa “tavallisen 
mukkulalaisen miehen unelmaksi saada kyl-
mä kalja ja päästä luontoon juomaan se”. 

Ikebana-kukka-asetelmien tekemistä ei ohjaa 
jäykät säännöt. Samaan tapaan Iken baanas-
sa asettautuminen tapahtuu ihmisen hengen 
ja lähiötilan tarjoaman tunnelman mukaisesti 
ja niitä yhteensovittaen. Iken baana kyseen-

alaistaa sääntöihin ja sopivaisuuteen liittyviä 
käsityksiämme sekä haastaa keskiluokkaista 
esteettistä makua ja arvomaailmaa.  

Omaehtoisen tilan haltuunoton voi myös näh-
dä arvokkaana. Asioista nauttiminen vallit-
sevissa puitteissa yhdistää rosoisen ja kul-
lan, luoden jotain mitä voi pitää kauniina ja 
toivottavana. Tutkijoita askarruttaakin tällä 
hetkellä, millä muulla tavoin tällaista kultaa 
voidaan saada näkyviin, ja mitä jos se “kulta” 
poikkeaa kaupungin setien ja tätien tavoitte-
lemasta kaupunki-imagosta?

Iken baana II
(Alkemiallinen asetelma)
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Esinekokoelman muotokieli ja osaset viittaavat 
tikka-peliin. Tarkempi tutkimus on kuitenkin 
pian osoittanut, että tikkataulusta tutut piirteet 
aivan muihin asioihin. Esinekokonaisuuden 
pohjan muodostavassa pyöreässä levyssä 
olevat kehät ja niihin sijoittuvien osasten suh-
de ovat toistaiseksi olleet tutkimuksen tär-
keimpinä kohteina.  

Pohja näyttää muodostavan yhteisen areenan, 
joka kuitenkin jakautuu kehiin joihin osaset si-
joittuvat. Tästä on syntynyt tulkinta kokonai-
suudesta, jossa kohdataan ja toisaalta ollaan 
eri kehillä. Tämä saattaa viitata erilaisiin intres-
seihin tai intressiryhmiin. 

Tämänhetkisen tutkimuksen mukaan, tikka-
pelistä poiketen, kehät eivät edusta pisteytys-
tä tai hyvää ja huonoa. Kehät edustavat etäi-
syyksiä keskellä tai työn alla olevaan asiaan. 
Tämä kertoo kontekstisidonnaisuudesta ja eri 
tasolla ja volyymillä tapahtuvasta toiminnasta. 
Ihmiset asettuvat eri etäisyyksille keskustasta. 
Ulkokehällä, tai jopa ulkopuolella, oleminen voi 
olla myös positiivinen asia. Sinne pitää saada 
halutessaan asettua ja silti rakentaa yhteistä 
Mukkulaa. Ulkokehältä sisemmälle siirtyminen 
rikastaa ajattelua ja toimintaa.

Areenan ajatellaan luovan potentiaalia sito-
uttaa ja yhdistää. Tämän hetkisessä asetel-
massa ihmiset ja tahot näyttäisivät kuitenkin 

vielä olevan omissa ryhmissään ja kehillään. 
Kaikki eivät ehkä kohtaa tai kaikkia ei kohdella 
samanarvoisina. Lisäksi yhteiselle toiminnalle 
pitää olla agenda, konkreettinen muoto puo-
lestaan sitouttaa toimintaan. 

Kokonaisuuden osasista on löydettävissä 
monenlaisia merkityksiä ja symboliikkaa. 
Perspektiiviruutu voi viitata katsomiseen, tar-
kentamiseen ja toisaalta toisten asioiden ra-
jautumiseen katseen ulkopuolelle. Hakaneulat 
ja rautalanka olemassaoleviin sitouttamisen 
välineisiin, ja niin edellen. Esinekokoelmasta 
on tuotettu rikasta tulkintaa, mutta kokonai-
suuden mahdollinen konkreettinen käyttötar-
koitus on vielä hämärän peitossa.

Kokonaisuuteen kuuluu myös ulkopuolinen 
alue, kenties jonkinlainen reservi tai alue, joka 
ei ole osa Mukkulaa. Esinekokoelman tulkinta-
hetkellä sieltä on löydetty niin kutsuttu puuttuva 
kultainen pala; kenties asioiden omaehtoinen 
tekeminen, uudenlaisen asukas-, toimija- tai 
virkaroolin ottaminen, tila toiminnalle tai iden-
tifioituminen osaksi toimintaa ja tilaa. Oleellista 
on ihmisten tarpeisiin liittyvien traditionaalisten 
oletusten murtaminen. Yksi ikärikas saattaa 
haluta kangaspuut ja toinen tangon tankotans-
sia varten. Palan kultaisen pintamateriaalin 
ajatellaan tarkoittavan, että puuttuva pala on 
jokaiselle erilainen. 

Piirit ja kuplat
(SIE-taulu)

Mitä tarvitaan?
(Puuttuva pala)
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Hetken Museo -konsepti 
Taiteellinen työ ja teokset (Toukokuu 2022) 

Valokuvat ja katalogi (Elokuu 2022) 
Laura Mellanen

Katalogitekstit 
Laura Mellanen  

(Hetken Museo -työpajan keskustelujen audiotal-
tioinnin, Anne Pässilän ja Satu Parjasen alustus-

ten, projektikoordinaattori Hilkka Laakson kirjoitta-
ma työpajaraportin sekä taiteilija Laura Mellasen 

työpajamuistiinpanojen pohjalta) 

Lahti, 2022
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Mukkulan 
kontit 

– Yhteiskäyttötilakokeilu Mukkulan  
toimijoiden ja asukkaiden palveluksessa

Mirja Kälviäinen &  
Eeva Aarrevaara,  

LAB-ammattikorkeakoulu

Satu Parjanen, LUT-yliopisto

Avainsanat:  
käyttäjälähtöisyys, 
yhteiskehittäminen, 
kehittävät kokeilut, 
tilapäinen käyttö 

Yhteiskäyttötilakokeilun tarve

Tässä artikkelissa kuvataan asutusalueen toimi-

joiden tarpeisiin luotua väliaikaista yhteisöllistä 

tilaa ja tapahtumapaikkaa. Yhteinen Mukkula 

-hankkeessa toteutettiin asukastiedon hankin-

taa ja yhteiskehittämistä erityisesti Urban Hack 

-tyyppisten nopeiden kokeilujen avulla, joissa 

hyödynnetään ajatusta kaupunkialueiden ti-

lapäisistä käyttökokeiluista (temporary urba-

nism) (Jarenko 2020). Tilapäisistä kokeiluista on 

muodostunut kansainvälisesti tunnettu metodi 

toteuttaa ja testata tietyn määräajan kuluessa 

erilaisia kaupunkiympäristöä ja sen toimintoja 

muuttavia kokeiluja, joista voidaan koota käyt-

täjien ja asukkaiden sekä muiden sidosryhmien 

palautetta (Tardiveau & Mallo 2014). 

Mukkulan asukkaille toteutettu sähköinen ja 

myös paperilomakkeina jaettu karttapohjainen 

kyselytutkimus tuotti tuloksena tietoa Mukkulan 

keskeisellä alueella sijaitsevaan ostoskeskukseen 

liittyvistä haasteista ja tarpeista. Ostoskeskuk-

seen liittyi turvattomuuden tunteita, sitä pi-

dettiin epäviihtyisänä ja -esteettisenä ja sieltä 

puuttui kahvila, istuma- ja tapaamispaikkoja sekä 

elävyyttä tuottavia tapahtumia. Tutkimusryhmä 

oli haastatellut ostarin tilanteesta ja kehittämis-

tarpeista myös ostarin yrittäjiä vuonna 2020 ja 

moni heistäkin näki tärkeäksi saada ostarille lisää 

elävyyttä ja tapahtumia. 
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Ihmislähtöisyys- ja palvelumuotoilun opiskelija-

ryhmät tuottivat syksyllä 2021 ostarille syven-

tävää tietoa kerääviä kokeiluja, joihin kuuluivat 

liikkumiseen, viihtyisyyteen, yhteisötilaan ja kah-

vilaan liittyvät kokeilut. Liikkumisen tiedonke-

ruukokeilu tuotti kokemuspohjaista asukastietoa 

siitä, että kulkuväylät ostarilla olivat kapeita ja 

tuttujen kanssa seurustelemaan pysähtyminen 

tästä syystä hankalaa. Viihtyisyyden paranta-

mista kuvakorteilla ja asukasideoinnilla kokeillut 

ryhmä totesi edelleen toiveet tapaamispaikoista, 

kahvilasta ja tapahtumista tärkeiksi asukkaille. 

Sekä konttia yhteisötilaksi asukkaille ehdottanut 

ryhmä että kahvilaprototyypin ostarille rakenta-

nut ryhmä kumpikin pohtivat asukkaiden esit-

tämän kahvilatarpeen merkitystä. He totesivat 

tarpeen liittyvän juuri ostarilla olevaan avoimeen 

tapaamis- ja tapahtumapaikkaan. 

Lähtökohtana ostarille tuodun yhteisöllisen tilan 

eli kontin tuomiseen asukkaiden käyttökokeiluun 

oli se, että yhteiskäyttö-, monitoimi- tai kokoon-

tumistilan puute nousi taustaselvityksissä monin 

tavoin esiin. Alueella oli myös erilaisia toimijoita, 

joiden kanssa tällaista toimintatilaa voisi kehit-

tää: urheiluseurat, nuorisotoimi, sosiaalitoimi, 

seurakunta, koulu, yrittäjät ja asukkaat. 

Mukkulan kontit -Yhteisöllinen kohtaamis-

paikka -kokeilu esitteli asukkaille ostarille 

tuotavaa konttia, joka toimisi yhteisötilana 
oleskelun, tapaamisten sekä pienimuotoi-

sien työpajojen yhteisötilana, jossa olisi myös 

yleishyödyllisten toimijoiden ylläpitämä, edul-

linen kahvila. Kokeilussa esitettiin myös, että 

ostarilla tuhopolton seurauksena palaneen 

rakennuksen kohdalle jäänyt tyhjä tila otet-

taisiin käyttöön ja samalla alueen viihtyisyys 

ja turvallisuus lisääntyisivät. Idea koettiin yh-

teisölliseksi ja tarpeelliseksi, mutta epäiltiin, 

olisiko se turvassa ilkivallalta ja olisiko toimi-

joilla kiinnostusta sen pyörittämiseen. 

Ideoita ostarin kehittämiseksi viihtyisämmäksi 

ja esteettömämmäksi sekä toiveita erilaisista 

kohtaamispaikoista nousi myös hankkeen ai-

kana toteutetuista muista kokeiluista. Esimer-

kiksi ikärikkaat mukkulalaiset toivoivat yhteistä 

kohtaamispaikkaa tuhopoltossa palaneen os-

tarin osassa olleen ikärikkaiden toiminta- ja 

yhteisökeskus Puuhapirtin tilalle ja juuri ostari 

koettiin luontevimmaksi paikaksi. Mukkulan 

nuorisotalon nuoret puolestaan esittivät aja-

tuksia ostarin viihtyisyyden lisäämiseksi puiden 

ja kukkien avulla. He myös esittivät ajatuksen 

sosiaalisesta puistosta, jossa vihreyden lisäksi 

olisi tilaa yhteisöllisyydelle ja erilaisten ihmisten 

kohtaamisille. Päiväkeskus Olkkarin asiakkaiden 

keskuudessa nousivat esille mm. esteettömyy-

teen liittyvät ongelmat sekä alueen roskaisuus. 

Yhteistä mukkulalaisten kokemuksissa oli, että 

ostari oli keskeinen julkinen paikka, jonka ke-

hittäminen koettiin tärkeäksi.

Näiden selvitysten ja kokeilujen pohjalta sekä 

samankaltaisten ideoiden noustua esiin myös 

koulujen kautta tehtyjen nuorten asukkaiden 

selvityksistä ja yhteiskehittämisestä päätet-

tiin Yhteinen Mukkula -hankkeessa kokeilla 

kahden kontin tuomista ostarille kahdeksi 

viikoksi keväällä 2022. Näihin kontteihin läh-

dettiin etsimään ja aktivoimaan toimijoita ja 

ohjelmaa Mukkulan alueella jo toimivilta jul-

kisilta ja kolmannen sektorin tahoilta sekä 

ostarin yrityksiltä. Lisäksi LUT-yliopiston Tule-

vaisuuden hiilineutraali ja omavarainen lähiö  

-hankkeelle tarjottiin mahdollisuutta esitellä 

siellä tuloksiaan sekä aktivoida asukkaita vastaa-

maan hankkeessa tehtävään toiseen kyselyyn. 

Samoin tarkoituksena oli esitellä Yhteinen Muk-

kula -tutkimusryhmän lähiötutkimushankkees-

saan jo tekemää tutkimus- ja kehittämistyötä.

Mukkulan yhteisötilan kokeilussa tavoiteltiin 

sekä toimijoiden kiinnostusta ja aktivointia 
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tuottaa ohjelmaa ja vuorovaikutustilanteita 

asukkaiden kanssa tällaisessa yhteisessä, 

avoimesti saatavissa olevassa tilassa ostarilla. 

Tärkeä kokeilun kohde oli toimijoiden aktiivi-

suus ja kokemukset yhteisötilan toiminnasta 

ja asukkaiden antamasta vastaanotosta täl-

laiselle toimintamuodolle. Toinen kiinnostava 

kokeilukohde oli asukkaiden suhtautumisen 

yhteisötilakokeiluun. 

Konttien organisointi ostarille

Huhtikuussa 2022 järjesti Yhteinen Mukkula 

-hanke Mukkulan ostarille kaksi konttia. Koh-

taamisen Kontit järjestettiin Mukkulan ostarille 

16.–29.4.2022 väliseksi ajaksi. 

Ostarin keskellä oli tuhopoltossa palaneen ra-

kennuksen jäljiltä tyhjä ja villiintynyt tontti, 

joka herätti ikäviä muistoja ja tuotti negatiivista 

mielikuvaa ostarista. Tästä syntyi alkuperäinen 

ajatus sijoittaa kontit tuon palaneen rakennuk-

sen jättämälle tyhjälle tontille. Tämä ratkaisu 

osoittautui kuitenkin käytännössä hankalaksi, 

koska kontteihin haluttiin sähkö, ja se oli hel-

poimmin saatavissa vanhan ostoskeskuksen sei-

nustalta, pienen virallisen torialueen kohdalta. 

Kontit sijoitettiin sitten toritilaan, yhteisötila 

muodostui loppujen lopuksi sekä sisätiloina 

toimivista kahdesta kontista ja niiden väliin ja 

ympärille jäävästä avoimesta toritilasta.

Konttien järjestelystä ja ohjelmaan liittyvistä 

tukitoimista ja dokumentoinnista vastaamaan 

oli LAB-ammattikorkeakoulusta palkattu kolme 

palvelumuotoilun opiskelijaa harjoittelijoiksi. 

Harjoittelijat Piia Hautamäki, Jenan Bayati ja 

Heli Myllyniemi organisoivat myös tarvittavien 

sisustuselementtien etsinnän ja konttien konk-

reettisen toimintaympäristön ja kalusteiden 

Kuva 1: Kohtaamisten kontit 
sijoitettiin vanhan ostarin kulmalle 
muodostamaan oma nurkkauksensa 
torialueelle ja ostarilla kävijöiden 
näkyviin (kuva: Eeva Aarrevaara)
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järjestelyt. Lisäksi harjoittelijoiden tehtävänä oli 

tuottaa konttien ohjelmalehtinen sekä konttei-

hin sijoitettavia tulosteita hankkeen aiemmista 

tapahtumista, kuten esimerkiksi koululla teh-

dyistä yhteistyöprojekteista ja karttapohjaisen 

kyselyn tuloksista. 

Toimijoiden kutsuminen 
yhteisötilakokeiluun ja 
ohjelman rakentuminen 

Toimijoita kutsui ja heidän ohjelmaosuudes-

taan sopi kaksi Yhteinen Mukkula -hankkeen 

tutkijaa, jotka ottivat sähköpostitse yhteyttä 

julkisen ja kolmannen sektorin toimijoihin. Toi-

mijat toivotettiin tervetulleiksi kohtaamaan 

Mukkulan asukkaita ja esittelemään omaa toi-

mintaansa konteilla. Kahden viikon ohjelmasta 

oli yhteinen aikataulu, johon eri toimijoiden oh-

jelmaosuuksia sovittiin. Tässä vaiheessa oltiin 

yhteydessä muun muassa nuorisotoimeen, 

Mukkulan Toimariin, Lahden lähimmäispalve-

luun, seurakuntaan, alueella aktiivisiin urheilu-

seuroihin ja ostarin yrityksiin, joille levitettiin 

kirje osallistumismahdollisuudesta.

Konteilla vierailivat lopulta seuraavat toimijat 

esittelemässä omia toimintamuotojaan ja kes-

kustelemassa asukkaiden kanssa: 

 » Lahden kaupungin kirjastopalvelut, 

Mukkulan lähikirjasto 

 » Wellamo-opiston ja Lahden 

kaupunginkirjaston Digiklinikka

 » Lahden kaupungin asumisneuvonta ja 

Y-säätiön Yksi meistä- hanke

 » Mukkulan toimintakeskuksen 

kannatusyhdistys ry, Mukkulan Toimari

 » Keski-Lahden seurakunta

 » Lahden Lähimmäispalvelu ry

 » Mukkulan Puuhapirtti ry

 » Mukkulan Apteekki

 » Lahden kaupunki, Pohjoinen 

Kumppanuuspöytä

 » Polkupyöräkorjaamo Fillaripiste 

 » Theatrum Olga, Suomen Diakoniaopiston 

Lahden kampuksen opiskelijateatteri

 » Kontekstitaitelija Laura Mellanen

 » Ympäristö- ja yhteisötaiteilija Anna-Lea 

Kopperi

 » Lahden kaupungin Nuorisopalvelun 

alueellinen nuorisotyö, Mukkulan 

nuorisotalon nuorisotyöntekijät 

 » Lahden Nuorisopalvelun Koulunuorisotyö, 

koulunuorisotyöntekijät ja 

harrastustoiminnan ohjaajat

 » LUT-yliopiston Tulevaisuuden hiilineutraali 

ja omavarainen lähiö -hanke

Osallistumismahdollisuutta toimijoille selvitet-

tiin siten, että Kontit liittyvät Mukkulan lähiötut-

kimusaineistoista esiin nousseisiin asukkaiden ja 

muiden alueen toimijoiden tarpeisiin yhteisölli-

sestä kaupunkitilasta ja tapahtumapaikasta Muk-

kulan ostarilla. Ostari on mukkulalaisille luonteva 

kohtaamispaikka ja erilaisia toimijoita haluttiin 

asukastutkimuksen mukaan myös tavata osta-

rilla. Kohtaamisen konttien tarkoitus oli vastata 

asukkaiden toivomuksiin tapahtumista ja koh-

taamismahdollisuuksia myös ostarin avoimessa, 

julkisessa tilassa ja sisätiloissa, vaikka toimijoilla 

olisi jokin muukin toimipiste alueella. 

Toimijat ja heidän yhteisönsä kutsuttiin esitte-

lemään toimintaansa sekä kokeilemaan uusia 

toiminnan mahdollisuuksia ostarin alueelle 

tuoduissa Kohtaamisen Konteissa, joihin kaik-

kien mukkulalaisten olisi helppo tulla ostarilla 

asioidessaan. Toimijoille kerrottiin, että tapah-

tumaan kutsuttiin erilaisia Mukkulan toimijoita 
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(mm. yritykset, seurakunta, koulu, kirjasto, nuo-

risotyö, yhdistysten vanhustyö, yhdistystyö, 

maahanmuuttajatyö, kaupungin eri toimialat, 

urheiluseurat) joko

1. esittelemään jo olemassa olevaa 

toimintaa ja keskustelemaan 

mukkulalaisten kanssa sen äärellä tai

2. tekemään toimintakokeilu ja 

testata jotain toimintamuotoa, 

jota he haluavat kehittää

Kohtaamisen konttien toiminnan dokumen-

tointi oli tärkeää, koska kyseessä oli tutkimus-

hanke. Opiskelijaharjoittelijat ja LUTin sekä 

LABin hankehenkilöt huolehtivat tästä. Toimi-

joille ilmoitettiin etukäteen dokumentoinnista 

ja siitä, että heidän pitää erikseen ilmoittaa, jos 

eivät esimerkiksi halua toimiaan kuvattavan. 

Toimijoille kerrottiin myös siitä, että harjoitte-

lijat hoitavat konttien käytännön toimia, kuten 

niiden päivittäisen avaamisen ja sulkemisen ja 

että heiltä voi pyytää apua erilaisissa käytän-

nön järjestelyissä konteilla. Opiskelijaharjoit-

telijoiden erityisenä tehtävänä oli kirjata joka 

päivälle arviot kävijämääristä sekä keskuste-

luista kävijöiden kanssa ja lisäksi haastatella 

kontilla päivän aikana olleita toimijoita heidän 

kokemuksistaan. 

Ohjelman rakenne seuraavalla sivulla.

Yhteisötilan markkinointi 
ja avajaispäivä

Konttien avajaiset järjestettiin pääsiäislauan-

taina 16.4. 2022, jolloin tarjolla oli kahvia ja let-

tuja asukkaille. Muun markkinointiviestinnän 

lisäksi tutkijat ja harjoittelijat kertoivat asuk-

kaille konttien ohjelmasta. Jaossa oli myös oh-

jelmalehtinen, jota tarjottiin aktiivisesti konteilla 

vieraileville tai ohi kulkeville asukkaille. 

Harjoittelijat hoitivat tapahtuman markkinoin-

tia mm. sosiaalisen median alustoilla, lisäksi 

tapahtuma näkyi ESS:n menoinfossa. Ilmoituk-

sia tapahtumasta oli myös S-marketin aulassa 

sekä kirjastossa. Paikalliselle lehdistölle ja alue-

radiolle toimitettiin myös tietoa tapahtumasta. 

Aktiiviset asukkaat veivät myös esitteitä eri ta-

lojen ilmoitustauluille. 

Kahden viikon toteutus ja 
sen palaute eri toimijoilta 
ja asukkailta

Harjoittelijat kokosivat kokeilun ajalta päivit-

täin havaintoja kävijöistä ja tapahtumista, kes-

kustelivat asukkaiden kanssa ja haastattelivat 

konteilla vierailleita toimijoita. Päiväkohtaisten 

raporttien pohjalta opiskelijat laativat toimi-

joista ja asukkaista yhteenvedot. Seuraavassa 

kuvataan opiskelijoiden keskeiset havainnot. 

Toimijoiden haastatteluissa tuli ilmi, että ver-

kostoituminen muiden toimijoiden kanssa näh-

tiin hyvänä. Lisäksi kiiteltiin, että tapahtumasta 

oli tiedotettu aikaisin ja toimijoita oli pidetty 

ajan tasalla kokeilun toteuttamisesta ja aikatau-

lusta. Monet kokivat saavuttaneensa kokeilun 
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Kuvio 1. Kohtaamisten 
konttien ohjelmasta 
harjoittelijat laativat 
julisteen, jota kiinnitettiin 
eri paikkoihin Mukkulassa. 
(Esite: Heli Myllyniemi) 

TI 19.4.
M U K K U L A N  K I R J A S T O : 
D I G I K L I N I K K A  

16-18
KE 20.4.

Digiklinikka toteutetaan 
Wellamo-opiston ja kirjaston 
yhteistyönä. Digiklinikka on 
maksutonta opastusta asi-
akkaille mm. eri sovellusten 
ja oman laitteen käyttöön 
liittyvissä ongelmissa. 

TO 21.4.

K E S K I - L A H D E N 
S E U R A K U N T A 

12-16

T O I V E L A U L U H E T K I12.30
T O I V E L A U L U H E T K I13.30
L Ä H E T T I V I E R A S14.30
L Ä H E T T I V I E R A S15.30

Puuhaa perheille

P A R S I M I S K O U L U10.30
-12 Lahden Lähimmäispalvelu 

ry:n Ompeluseuran 
Parsimiskoulu

PE 22.4.
M U K K U L A N  A P T E E K K I 
Tunnetko lääkkeiden annos-
jakelun ja sen tuomat edut?   
Mukkulan apteekin far-
maseutti esittelemässä 
palvelua.

12-18
LA 23.4.

12-15 P O H J O I N E N 
K U M P P A N U U S P Ö Y T Ä
Kerro pois- kahvila, keskus-
teluja Mukkulalaisten kanssa 

SU 24.4.

T H E A T R U M  O L G A  J A  
K O K E M U S T E N  K I R J A

12-18
Theatrum Olga ja Mukkulaan 
liittyvien tarinoiden keruu 
Kokemusten kirjaan. Osallis-
tujien kesken arvotaan lahja-
kortit Kukkakauppa Pinjaan ja 
Onnen Päivät Lähiöbaariin 

M U K K U L A N  P U U H A P I R T T I 12-15
Juttutuokio Mukkulan
Puuhapirtti ry:n Marja
Vilkaman kanssa
yhdistyksen toiminnasta.

MA 25.4.
M U K K U L A N  N U O K K U 12-16
Tule kertomaan mitä aja-
tuksia Mukkulan nuorisotila 
herättää. Ohjelmassa vähän 
pelejä, paljon höpöttelyä, 
kahvia ja teetä.

L A H D E N 
L Ä H I M M Ä I S P A L V E L U

12-16
Hei sinä Mukkulan mummu 
tai pappa! Tule tapaamaan 
Lahden Lähimmäispalvelun 
kerhotätejä kontille ja kuule-
maan lisää toiminnastamme. 
Voit myös istahtaa alas 
yhteisen palapelin äärelle 
rupattelemaan.

L A B  K A U P U N K I M U O T O I L U : 
O S T A R I N  O L O H U O N E
Ihmisten kohtaamista ja yh-
dessä hengailua.

Ti 26.4.
L U T - Y L I O P I S T O 
K E S T Ä V Y Y S T U T K I M U S

12-16
LUT-yliopiston tutkimuksen 
esittely: Mukkulan alueen 
asukkaiden hiilijalanjälki 
ja kiinnostus kestävyys- ja 
omavaraisuusajatteluun

KE 27.4.

M U K K U L A N  A P T E E K K I  12-18
Lääkehoidon arviointi-
palvelua. Tavoitteena 
tehokkaampi turvallisempi ja 
taloudellisempi lääkehoito.

L A H D E N  K A U P U N K I 
A S U M I S N E U V O N T A
&  Y - S Ä Ä T I Ö N  Y K S I 
M E I S T Ä  - H A N K E 

12-15

Mitä sinulle kuuluu? Tule 
kahville ja samalla vaihta-
maan kuulumisia asumis-
neuvojien sekä Yksi meistä 
-hankkeen työntekijöiden 
kanssa. 

M U K K U L A N  K I R J A S T O : 
M E D I A K A S V A T U S - 
P A I N O T T E I N E N 
S A N A T A I D E P A J A

10-13

L A B  K A U P U N K I M U O T O I L U :  
F I L L A R I P A J A
Fillaripiste jakaa osaamistaan 
kevät huoltojen suhteen. 
Apua myös jarrujen kiristämi-
seen ja ketjujen öljyämiseen.

12-14

To 28.4.
P A L L O T  I L M A A N  J A 
P O P P A R I T  T U L I L L E

12-18

Lahden Nuorisopalvelun 
Koulunuorisotyö & harras-
tetoiminnan ohjaajat esit-
täytyvät: Herkkuja & Pelejä 
eli  pallot ilmaan ja popparit 
tulille

L A B  K A U P U N K I M U O T O I L U : 
O S T A R I N  O L O H U O N E
Ihmisten kohtaamista ja yhdessä 
hengailua.

M U K K U L A N  T O I M A R I  E S I T T Ä Y T Y Y

Tapahtuma-aikataulu
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kautta omat tavoitteensa. Paikalle tulemista 

pidettiin helppona, koska toimijoiden ei itse 

tarvinnut järjestää kokeilun puitteita. Kävijöitä 

olisi toivottu enemmän konteille. Sää oli kokei-

lun aikana hyvä ja tuki näin kokeilua, ja ulkotilaa 

pystyttiin hyvin käyttämään siihen sijoitettujen 

kalusteiden avulla. Useat toimijat pitivät ideaa 

Kohtaamisen konteista hyvänä ja toimivana, 

ja toivoivat tämänkaltaiselle verkostoitumista 

edistävälle toiminnalle jatkuvuutta. Kontti-

ympäristöä pidettiin myös viihtyisänä. 

Asukkaista monet ehtivät tottua kontteihin 

kahden viikon aikana ja ihmettelivätkin lo-

pussa: ”Miksi lähdette pois?” sekä ”…menipä aika 

nopeasti”. Palautteena tuli lisäksi, että tällaista 

järjestelyä – siis Kohtaamisten kontteja toimijoi-

neen – tarvitaan Mukkulassa, alueelta puuttuu 

kaupunkilaisten yhteinen tila. Monet toivoivat 

kahvilaa palaneen ostarin tilalle sekä penkkejä, 

samoin toivottiin lisää tapahtumia. Myös lisää 

lounaspaikkoja tai muuta ruokapaikkaa toi-

vottiin sekä kilpailevaa ruokaketjua S-ryhmän 

ohelle. Ostarin puutteena näkyi palautteissa, 

että siellä ei ole julkisia wc-tiloja eikä kohtaa-

misen mahdollistavia penkkejä tai muunlaisia 

julkisia oleskelutiloja. Mukkulalaisten luon-

non arvostus tuli ilmi kävijöiden palautteissa 

ja keskusteluissa. Alueelle kaivataan kuitenkin 

enemmän viihtyisyyttä ja siisteyttä sekä lisää 

kasvillisuutta ja puistomaisuutta. Voi todeta, 

että asukaspalautteet vahvistivat niitä havain-

toja, joita oli jo aiemmin saatu asukaskyselyssä 

sekä eri kohtaamisissa erilaisten toimijoiden ja 

ryhmien kanssa. 

Huomionarvoista oli, että jotkut kävijät ottivat 

kontit omakseen ja vierailivat niissä päivittäin. 

Kävijöillä oli kuitenkin erilaisia asenteita ja toiset 

hakeutuivat konteille alussa helpommin kuin 

toiset. Esimerkiksi avajaispäivänä oli huomatta-

vissa, että monet kulkivat konttien ohi ja katse-

livat, mitä on tapahtumassa, mutta eivät tulleet 

lähemmäs, ellei joku kontilla toimineista käynyt 

kutsumassa heitä tutustumaan. 

Harjoittelijoiden raportissa kuvattiin seuraa-

vasti viimeisen aukiolopäivän tunnelmia: 

Viimeisestä päivästä teki erityisen koskettavan 

kahden vakiokävijän kommentit meidän pois läh-

dön aiheuttamasta aukosta Mukkulassa ja tästä 

johtuva murheellisuus. He olivat harmissaan, kun 

kuulivat perjantain olevan viimeinen päivä. Myös 

osa lähes päivittäin vierailevista lapsista kävi kon-

teilla nauttimassa lettuja ja tervehtimässä meitä 

viimeisen kerran. Kaihoisa, mutta iloinen päivä. 

Jätimme konttien ikkunaan julisteen, jossa terveh-

dimme ja kiitimme mukkulalaisia kuluneista kah-

desta viikosta. Kaksi viikkoa tuntui menevän niin 

nopeasti, että viimeinen päivä tuntui olevan jos-

sain määrin yllätys niin meille harjoittelijoille kuin 

konttikävijöillekin, vaikka aikataulu olikin koko 

ajan tiedossa.

Kokeilun onnistumisien ja 
haasteiden pohdinta

Konttien järjestäminen ostarille oli haasteellista. 

Työtehtäviä pyrittiin vastuuttamaan eri tutkijoille 

ja myöhemmin harjoittelijoille, mutta välillä 

syntyi tietokatkoja ja ohjelmasuunnittelun ajan 

tasalla pitäminen oli haasteellista. Uusia huomi-

oitavia asioita tuli esiin matkan varrella, ja niihin 

oli reagoitava nopeasti. Käytännön järjestelyt 
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aloitettiin jo vuodenvaihteen jälkeen ja kontit 

olivat ostarilla huhtikuun lopussa. Alussa selvi-

tettiin konttien sijoittamista palaneen ostarin 

alueelle, koska oli tiedossa, että alue on kau-

pungin omistuksessa. Sijoittamista varten olisi 

kuitenkin ollut tarpeen erillinen lupa, joka olikin 

jo vireille, kun huomattiin, että kontit on sitten-

kin helpointa sijoittaa pienelle torialueelle van-

han ostarin päätyyn. Torialuetta hallinnoi Lahen 

tori -yritys, joka vastaa Lahdessa kauppatorin ja 

muutamien muiden torialueiden käytöstä. 

Muita käytännön järjestelyjä olivat Lahden kau-

pungille tapahtumasta tehtävät ilmoitukset, 

jotka liittyivät tapahtuman laajuuteen ja jäte-

huollon järjestämiseen. Lisäksi huomattiin, että 

kontit piti erikseen vakuuttaa, koska konttien 

vuokraus ei sisältänyt vakuutusta. Huolta he-

rätti viime kädessä, että kontteihin kohdistuisi 

ilkivaltaa, mutta ikäviltä yllätyksiltä vältyttiin. 

Kuva 2: Kuva on otettu Mukkulassa 
29.4. ja siinä näkyy konttikävijöiden 
kirjo – paikalla on ikärikkaita, aikuisia, 
nuoria ja lapsia. (Kuva: Heli Myllyniemi)
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Kaikki kysytyt tai tapahtumasta informoidut 

toimijat eivät halunneet osallistua konttikokei-

luun, mutta tämä oli melko todennäköistäkin ja 

toisilla toimijoilla ei välttämättä kyseisellä het-

kellä ollut kiinnostusta tai resursseja osallistua. 

Tapahtuman tuotanto, mm. valmisteluvaihe 

vaati paljon työtä. Kesken tämän vaiheen osat-

tiin kuitenkin ennakoida, että tarvitaan eri 

henkilöt konteille kokeilun ajaksi hoitamaan 

käytännön kuvioita ja raportoimaan koke-

muksista systemaattisesti. Harjoittelijat olivat 

tässä tärkeä voimavara. Yhteenvetona voi to-

deta, että kysymyksessä ei ollut kevyt kokeilu, 

monet sen vaatimat toimenpiteet valkenivat 

tutkimusryhmälle vasta valmistelun kuluessa. 

Kokeilusta muodostui kaikille osapuolille mer-

kityksellinen oppimiskokemus. 

Konttikokeilun pohjalta on järjestetty LUTin 

tutkijoiden fasilitoima tapaaminen Mukkulan 

toimijoiden kanssa ja toinen samanlainen on 

tulossa syksyn 2022 aikana. Kaupungin eri toimi-

joille tullaan järjestämään seminaari, jossa koko 

hankkeen ja tämän kokeilun tuloksia esitellään 

tarkemmin. Toiveena on, että alueen toimijat 

verkostoituisivat tulevaisuudessa järjestämään 

yhteisiä tapahtumia ja toimintaa, ja että tähän 

myös osoitettaisiin sopivia keskeisiä tiloja. Yksi 

mahdollisuus olisi sijoittaa alueelle pysyvästi 

useampi kontti, jotka voisivat toimia näiden kai-

vattujen toimintamahdollisuuksien tukikohtana. 

Kuvio 2. Harjoittelijat laativat 
kokeilun päättyessä julisteen, joka 
oli konttien seinässä useita päiviä 
(Juliste: Heli Myllyniemi, Jenan Bayati 
ja Piia Hautamäki)
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