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Johdanto

Tästä on kyse

Täydennysrakentamista pidetään hyvänä keinona kehittää olemassa olevia asuinalueita, erityisesti lähiöitä.1 Täydennysrakentamista perustellaan muun muassa yhdys-

• Täydennysrakentamisen suunnittelu edellyttää erityisiä toimintatapoja
alueilla, joiden kehittämispotentiaali
on epävarma. Tämä on ajankohtainen
haaste monien suomalaisten lähiöiden
kehittämisessä.

kuntarakenteen tiivistämisestä saatavilla taloudellisilla ja
ympäristöllisillä hyödyillä, alueiden eriytymiskehityksen
pysäyttämisellä asuntotarjontaa ja siten asukasrakennetta monipuolistamalla, sekä asuinympäristön laadun
parantamisella.1,2 Täydennysrakentamisen on ajateltu
myös rohkaisevan kunnostamaan kiinteistökantaa: aja-

• Tutkimuksessa tunnistettiin neljä
täydennysrakentamisen suunnittelun
toimintamallia: lineaarinen malli, tarvelähtöinen malli, injektointimalli ja itseorganisoitumista tukeva malli. Turussa
ne voidaan liittää Runosmäen, PansioPernon ja Härkämäen asuinalueiden
kehittämiseen.

tuksena on, että taloyhtiöt voisivat hyötyä taloudellisesti
täydennysrakentamisesta tontillaan ja rahoittaa sillä korjauksiaan.1,3 Lähtökohdat täydennysrakentamiselle eivät
kuitenkaan ole yhtä hyvät kaikilla asuinalueilla. Vanhat
lähiöt eivät välttämättä houkuttele kaupallisia kehittäjiä,
joiden projektit sijoittuvat todennäköisemmin kaupunkien keskustoihin ja uudemmille asuinalueille. Lähiöissä

• Toimintamallia valitessaan Turun kaupunkikehittäjät ovat säätäneet toimintaa kohdealueen tavoitteiden ja tarpeiden mukaan.

on kuitenkin valmis infrastruktuuri ja rakennusmaata, ja
ne ovat myös uudistamisen tarpeessa: niissä kaivataan
rakennuskannan korjaamista, lähiympäristön kunnostamista ja eriytymiskehityksen torjuntaa.

• Toimintaympäristön uudistuminen
tietyllä alueella, esimerkiksi niin, että
asuinalueen toimijat järjestäytyvät itse
aluekehittäjäksi, edellyttää uutta toimintamallia myös kaupungin taholta.

Suunnittelua epävarmuuden tilassa pidetään yhtenä
alan paradokseista: miten suunnitella tulevaa, kun ratkaisut voivat kohdistua vain johonkin tiettyyn hetkeen
ajassa?4,5,6 Suunnitteluteoriassa vastakkain asetetaan
lineaarisesti etenevä suunnittelu, jossa pyritään ohjelmoimaan alueelle vain yksi tietty kehityskulku, ja inkrementaalinen tai mukautuva suunnittelu, jossa pyritään
joustavasti vastaamaan alueelta nouseviin kehittämistarpeisiin.5 Vastaavasti kaupungit voivat täydennysrakentamisen suunnittelulla luoda edellytyksiä toivotulle
kehitykselle, vaikka hankkeiden toteutus ei vielä suun-
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nitteluhetkellä olisi näköpiirissä. Toisaalta erityisesti hi-

monipuolisempiin aloitteisiin kansalaisilta ja yrityksil-

taan kasvun aikana kaupungeilta vaaditaan myös jous-

tä.9,11 Tällainen tarvelähtöinen kaupunkikehittäminen

tavaa, kysyntälähtöistä suunnittelua. On ehdotettu, että

ei välttämättä tavoittele kaupungin kasvua, vaan tarjo-

yhden tulevaisuuden ohjelmoinnin sijaan suunnittelijan

aa sosiaalisia ja ympäristöllisiä etuja.5,8 Sen on arvioitu

tulisi kehittää tilannesidonnainen ymmärrys, jonka pe-

sopivan myös asuinalueiden ylläpitämiseen ja hitaaseen

rusteella suunnittelun lähestymistapa valitaan.

kasvuun vastaamiseen.5,8 Suunnittelun keinona voi olla

5,6

paikallisten toimijoiden yhteistyötä tukevien rakenteiden

Tutkimuskysymyksiäni ovat tunnistavatko suunnittelijat

vahvistaminen.8

erilaisia täydennysrakentamisen suunnittelun lähestymistapoja, voidaanko näitä kuvata erilaisina toiminta-

Myös itseorganisoituvaa kaupunkikehittämistä voi-

malleina, ja miten mahdollinen toimintamalli valitaan.

daan pitää joustavan tai mukautuvan kaupunkikehittämisen muotona. Sen tavoitteet ja toteutus syntyvät alu-

Lähestymistapoja kaupunkikehittämiseen epävarmassa
toimintaympäristössä

een toimijoiden vuorovaikutuksessa, ilman ulkopuolista
koordinaatiota ja julkisen hallinnon ohjausta.11 Itseorganisoituvan toiminnan on osoitettu voimaannuttavan kaupunginosan toimijoita: se tuottaa paikallisen identiteetin

Kirjallisuudessa epävarmaan toimintaympäristöön on

ja kyvyn osallistua vaalimaan oman kaupunginosan ke-

ehdotettu lineaarisia, tarvelähtöisiä ja itseorganisoituvaa

hittämistä pitkäaikaisesti.12 Vaikka kaupunki ei voi mää-

toimintaa tukevia kaupunkikehittämisen lähestymista-

ritellä itseorganisoituvan kaupunkikehittämisen sisältöä,

poja. Myös pistemäisiä, kokeilevia kehittämistoimenpi-

se voi edistää sen toteutumista.12 Tällöin ei ole tarpeen

teitä on ehdotettu kaupunkikehittämisen välineeksi alu-

ohjelmoida tavoitteita etukäteen, vaan luoda olosuhteet

eilla, joilla halutaan etsiä uusia toimintamahdollisuuksia.

alueen toimijoiden väliselle yhteistyölle.9,11 Kaupunki voi
esimerkiksi kohdistaa huomiota pientenkin kaupunki-

Lineaarinen kaupunkikehittäminen perustuu ohjelmointiin: kehittämistoimenpiteet kohdistetaan tietylle alueelle, ja suunniteltujen toimenpiteiden laajuus pohjautuu
ennusteeseen väestön tai taloudellisen toimeliaisuuden
kasvusta.5 Epävarman kehittämispotentiaalin alueilla se
on kiinnostava tilanteessa, jossa suunnittelun avulla voidaan mobilisoida ulkopuolisia resursseja ja lisätä alueen
houkuttelevuutta.7 Kehittämissuunnitelman laatiminen
luo varmuutta ja luottamusta alueen tulevasta kehityksestä, ja voi myös auttaa innostavan yhteisen vision
luomisessa.7 Lisäksi kaupunki voi kehitystä vauhdittaakseen ja alueen houkuttelevuutta lisätäkseen esimerkiksi
investoida alueen infrastruktuuriin ja palveluihin.8

kehitysaloitteiden tukemiseen, ja kannustaa paikallisia
toimijoita määrittelemään kehittämisen sisältöjä.9 Haasteeksi nousee, miten itseorganisoituvaan kehittämiseen
voidaan kytkeä mukaan yhteiskunnallisia tavoitteita: se
ei saisi lisätä alueiden ja ihmisten välistä eriarvoisuutta tai vaikeuttaa laajempiin yhteiskunnallisiin haasteisiin
vastaamista.9
Yksi lähestymistapa uusien toimintamahdollisuuksien
etsimiseen epävarman kehittämispotentiaalin alueilla
ovat myös pistemäiset kehittämistoimenpiteet ja väliaikaisten käyttötarkoitusten tukeminen.13,14 Lineaarisesti
etenevän suunnittelun sijaan seurataan alueen omaeh-

Lineaarinen malli ei kuitenkaan aina ole sopiva epä-

toista kehitystä ja mahdollistetaan pienimuotoisia tai

varmaan toimintaympäristöön. Esimerkiksi viimeisim-

kokeilevia käyttöjä.14 Tällaiset injektoinnit voivat tarjota

män maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksena mo-

edullisia ja toteuttamiskelpoisia, sosiaalisia, kulttuuri-

net suuret kaupunkikehitysprojektit, joiden tavoitteet

sia ja ympäristöllisiä arvoja tuottavia toimintoja, ja jopa

perustuvat kasvuennusteisiin, jäivät pysähdyksiin.5,7,9

vaikuttaa positiivisen taloudellisen kehityksen käynnis-

Vaihtoehdoksi on esitetty joustavia tai mukautuvia kau-

tymiseen alueella.14 Kaupunkikehittämisen välineenä

punkikehittämisen malleja, jotka perustuvat paikallisesti

niitä voidaan käyttää myös tulevaisuuden kehittämis-

tärkeiden kehittämiskohteiden tunnistamiseen ja joissa

mahdollisuuksien tunnistamiseen, uusien ideoiden syn-

voidaan näin reagoida yllättäviinkin toimintamahdolli-

nyttämiseen, sekä laajemman huomion kohdistamiseen

suuksiin.5,9,10 Tällaisten mallien ajatellaan perustuvan

alueelle.13 Riskinä kuitenkin on, että kokeilevat toiminnot
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lopulta syrjäytyvät, kun suuret toimijat kiinnostuvat alu-

Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastat-

eesta.

Ratkaisuksi on ehdotettu menettelyjä, joilla tu-

teluja, jotka etenivät ennalta määriteltyjen keskeisten

ettaisiin myös pienempien toimintojen mahdollisuuksia

teemojen varassa, mutta joissa haastatelluille esitetyt

halutessaan säilyä alueella, vaikka kehittämiseen alettai-

kysymykset voivat vaihdella tilanteen mukaan.26 Haas-

siin soveltaa myös muita lähestymistapoja.13

tattelujen analyysin teoreettisena viitekehyksenä ovat

14

olleet edellä esittelemäni kaupunkikehittämisen lähesty-

Toimintamallin käsite

mistavat, joiden pohjalta tunnistin neljä Turussa käytössä olevaa toimintamallia täydennysrakentamisen suun-

Empiirisessä tutkimuksessa käyttämäni toimintamallin

nitteluun. Muodostin toimintamallit jäsentämällä, kuinka

käsitteen määrittelyssä olen hyödyntänyt johtamistietei-

haastateltavat ilmaisivat puheessaan visioinnin, strate-

den alalla käytettävää liiketoimintamallin käsitettä, joka

gisoinnin, toteutuksen ja arvioinnin käytäntöjä tarkastel-

tarjoaa keinon ymmärtää miten organisaatiot ja yritykset

tuihin asuinalueiden kehittämisen tapauksiin liittyen.

sovittavat toimintansa tiettyyn kontekstiin.15,16 Yleisesti
liiketoimintamallilla tarkoitetaan yrityksen toimintalo-

Neljä toimintamallia lähiöiden
täydennysrakentamisen suunnitteluun
Turussa

giikkaa, liiketoiminnan rakennetta tai kuvausta.17 Ajankohtainen kysymys on, miten voidaan löytää kuhunkin
kontekstiin sopiva liiketoimintamalli ja miten sitä opitaan
vaihtamaan.18 Tästä näkökulmasta katsottuna “liiketoi-

Seuraavaksi esittelen lähiöiden täydennysrakentamisen

mintamalli” voi palvella myös julkista organisaatiota in-

suunnittelun neljä toimintamallia: lineaarinen malli, tar-

strumenttina, joka auttaa tilanteen hahmottamisessa ja

velähtöinen malli, injektointimalli ja itseorganisoitumis-

toiminnan mukauttamisessa sitä vastaavaksi.19

ta tukeva malli. Turussa ne voidaan liittää Runosmäen,

Ahokankaan ja Myllykosken mukaan toimintamallia luo-

Pansio-Pernon ja Härkämäen asuinalueiden kehittämi-

taessa ja muutettaessa hyödynnetään neljää käytän-

seen.

töä: visiointia, strategisointia, toteutusta ja arviointia.

18

Tunnistamalla nämä yksilöt ja organisaatiot voivat op-

Lineaarinen malli Runosmäessä

pia omasta toiminnastaan ja muuttaa sitä saavuttaak-

Turussa Runosmäen täydennysrakentamisen suunnit-

seen tavoitteensa paremmin.20 – 23 Visiointi, strategisointi

telussa on piirteitä lineaarisesta kaupunkikehittämises-

ja toteutus tarkoittavat tilanteen hahmottamista, siihen

tä. Runosmäki on suuri lähiö, jolla on hyvä kaupunki-

sopivien toimenpiteiden valitsemista, ja niiden toteutta-

rakenteellinen sijainti Tampereentien varrella, noin viisi

mista. Tämän jälkeen voidaan arvioida, onko toimintaa

kilometriä Turun keskustasta. Alue on osoitettu täyden-

tarpeen muuttaa. Totuttu tapa toimia on usein tehokas,

nysrakentamisen painopisteeksi sekä Turun seudun ra-

mutta alati muuttuva ympäristö edellyttää myös kykyä

kennemallissa 2035 että valmisteilla olevassa yleiskaa-

säätää toimintaa siihen sopivaksi.18,24,25 Tasapainoilua

vassa 2029.27,28,29 Suunnitteilla on myös uusi tehokas

uusien toimintamahdollisuuksien etsimisen ja hyväksi

joukkoliikenneyhteys, joka parantaisi alueen saavutet-

havaittujen toimintatapojen säilyttämisen välillä pide-

tavuutta entisestään ja perustelisi alueen kehittämistä.

täänkin organisaatioiden menestymisen edellytyksenä.
Tasapainon löytäminen voi kuitenkin olla vaikeaa, koska

Haastatteluissa Runosmäkeä visioitiin dynaamisena ja

organisaatioiden resurssit ovat rajallisia eivätkä aina riitä

elinvoimaisena asuinalueena, jossa täydennysrakenta-

molempiin.24,25

misen suunnittelu on mielekästä muun muassa hyvän
sijainnin vuoksi. Kaupungin kaavoitusyksikkö onkin

Tutkimuksen toteutus

strategisoinut Runosmäen kehittämistä laatimalla sinne

Tässä tutkimuksessa tunnistin neljä erilaista Turus-

täydennysrakentamisen yleissuunnitelman, jossa on tar-

sa käytössä olevaa lähiöiden täydennysrakentamisen

kasteltu kaupunkirakenteellisia mahdollisuuksia uuden

suunnittelun toimintamallia. Empiirinen materiaali koos-

rakentamisen sijoittumiselle. Yhdeksi lähtökohdaksi on

tui 15 asiantuntijahaastattelusta (liite 1) ja tapauksiin liit-

otettu suunnitteilla oleva uusi kylätalo, joka mahdollis-

tyvästä suunnitelma- ja asiakirja-aineistosta.

taa alueen julkisten palvelujen tiivistämisen ja vapauttaa
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osan niille kaavoitetuista tonteista muuhun käyttöön,

oma työkalu, kuin varsinainen suunnitelma. Haastatel-

kuten täydennysrakentamiseen.

Kylätalohanketta pi-

tavat kuitenkin arvioivat, että kehittämissuunnitelman

dettiin alueen kehityksen kannalta tärkeänä projektina,

tekeminen on toimiva menettely vetovoimaisilla alueilla,

joka paitsi kohentaa nykyisten asukkaiden elinympä-

joilla suunnitelman toteutumista voidaan pitää realisti-

ristön laatua, myös lisää Runosmäen houkuttelevuutta

sena. Alkuperäinen ajatus oli ollut tehdä samanlainen

asuinalueena. Sitä luonnehdittiin myös strategisena pro-

täydennysrakentamisen yleissuunnitelma kaikkiin Turun

jektina, joka voi luoda edellytyksiä Runosmäen täyden-

lähiöihin, mutta tästä luovuttiin myöhemmin. Haastatel-

nysrakentamisen käynnistymiselle.

tavat korostivat, että menettely olisi liian raskas alueilla,

30

joiden kehittämispotentiaali on epävarma. Sen sijaan

Yleissuunnitelman kokonaisvaltaisesta otteesta huoli-

tarvitaan malli, joka ottaa alueen lähtökohdat huomioon.

matta Runosmäen täydennysrakentamisen toteutumi-

Runosmäen asuinalueen kehittämisen toimintamalli on

sen odotettiin kuitenkin etenevän vähitellen. Yleissuun-

kuvattu kuviossa 1.

nitelman luonnehdittiin olevan enemmän kaavoituksen

Kuvio 1. Lineaarinen malli Runosmäessä

Tarvelähtöinen malli ja injektointimalli
Pansio-Pernossa
Pansio-Pernon asuinalueen kehittämistä voidaan pitää

pysäyttäminen. Toisaalta korostettiin läheisen meriteolli-

esimerkkinä sekä tarvelähtöisestä kaupunkikehittämi-

suuden viimeaikaista menestystä, ja pohdittiin miten sitä

sestä että uusien toimintamahdollisuuksien etsimises-

voitaisiin hyödyntää asuinalueen kehittämisessä. Täy-

tä pistemäisten kehittämistoimenpiteiden, injektointien,

dennysrakentamisen suunnittelu alueelle nähtiin haasta-

avulla. Pansio-Perno on rakennuskannaltaan monimuo-

vana, ennen kaikkea sen eristäytyneen sijainnin vuoksi,

toinen asuinalue, joka sijaitsee lähellä Turun telakkaa,

mutta myös koska lähellä sijaitseva suurteollisuus riskei-

noin kahdeksan kilometriä keskustasta länteen. Haas-

neen rajoittaa etenkin kerrostalojen rakentamista. Sen

tatteluissa se mainittiin alueena, jonka kehittämistä mo-

sijaan alueen toimijat on koottu yhteen pohtimaan muita

tivoivat sosiaaliset tarpeet ja alueen eriytymiskehityksen

keinoja alueen kehittämiseksi.31
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Pansio-Pernon kehittämisessä tärkeänä pidettiin myös

Haastateltavat arvioivat, että Pansio-Pernossa käytetty

viestintää ja myönteisen tarinan kertomista alueesta.

kehittämisen malli on ansiokas koska se lähtee liikkeel-

Sopivien kehittämistoimenpiteiden löytämistä ja positii-

le alueen lähtökohtien tunnistamisesta, ei pelkästään

visen imagon rakentamista on pyritty edistämään piste-

kaupunkisuunnittelusta tai fyysisen ympäristön kehittä-

mäisillä kehittämistoimenpiteillä. Esimerkkinä tästä ovat

misestä. Vastaavaa lähestymistapaa arvioitiin voitavan

kaupungin ja alueen toimijoiden yhteistyönä tehdyt lä-

tulevaisuudessa hyödyntää kaikilla Turun asuinalueilla.

hiympäristöparannukset. Alueella sijaitsevaan vanhaan

Osa haastateltavista esitti kuitenkin myös, että asuin-

lentomajakkaan on toteutettu yhteisöllinen valotaidete-

alueen lähtökohdista nousevat kehittämistoimenpiteet

os. Suunnitteilla on myös uusi rantaan johtava kevyen

vastaavat lähinnä alueen nykytilanteeseen. He pohti-

liikenteen yhteys ja uimalaituri, jotka ovat aiemmin puut-

vat, voisiko Pansio-Pernon kehittämiseen kytkeä vielä

tuneet alueelta ja joita asukkaat ovat toivoneet. Toimen-

enemmän myös uusien toimintamahdollisuuksien etsin-

piteiden tarkoituksena on haastateltavien mukaan sekä

tää. Pansio-Pernon asuinalueen kehittämisen toiminta-

vastata alueen tarpeisiin, että viestiä siitä, että alueella

malli on kuvattu kuviossa 2.

tapahtuu positiivisia asioita. Lisäksi kaupunki on suunnitellut kaavoittavansa alueelle uutta omakotiasumista,
vahvistaakseen alueen profiilia myös omistusasumisen
alueena.

Kuvio 2. Tarvelähtöinen malli ja injektointimalli Pansio-Pernossa

Itseorganisoitumista tukeva malli
Härkämäessä
Itseorganisoituvaa asuinaluekehittämistä edustaa Tu-

sessa oleva alueellinen huoltoyhtiö sekä asukasaktiivien

russa Härkämäen lähiö. Alue on yhtenäinen sekä raken-

ylläpitämä kaupunginosaseura.

nuskannaltaan että asunnon hallintamuodoiltaan: kerrostalovaltaisen asuinalueen rakennuksista valtaosa on

Haastatteluissa Härkämäki mainittiin esimerkkinä itse-

asunto-osakeyhtiöitä. Alueella on myös paljon paikallisia

organisoituvasta alueesta, jossa aloite kehittämiseen on

toimijoita, kuten asunto-osakeyhtiöiden yhteisomistuk-

tullut alueen toimijoilta: asunto-osakeyhtiöt, huoltoyhtiö
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ja kaupunginosaseura ovat suunnitelleet tekevänsä alu-

mijoiden johdolla laadittavaan kehittämissuunnitelmaan

eelle oman kehittämisstrategian yhdessä konsulttiyhtiö

osallistuminen. Näitä ei kuitenkaan pidetty vielä vakiin-

Vahasen kanssa. Yhteistyön motiivina on löytää kustan-

tuneina kaupungin toimintatapoina.

nustehokkaita ratkaisuja rakennusten korjaamiseen, tar-

Arvioidessaan Härkämäen kehittämistä haastateltavat

kastelemalla kysymystä koko lähiön tasolla. Tavoitteena

korostivat, että kaupunki ei voi noin vain päättää so-

ei ole ensisijaisesti täydennysrakentaminen, mutta sitä

veltaa vastaavaa mallia jollakin toisella alueella, koska

on pohdittu yhtenä mahdollisuutena korjausten rahoittamiseen ja elinympäristön laadun kohentamiseen.

itseorganisoituvan toiminnan on oltava aina alueelta läh-

Kaupunkia edustavat haastateltavat suhtautuivat myön-

kehittämisen malli ja pystyä tukemaan alueita jotka voi-

teisesti Härkämäen itseorganisoituvaan kehittämiseen,

sivat hyödyntää sitä. Lisäksi on kuitenkin tunnistettava

ja olivat sitä mieltä, että kaupungin pitäisi tukea sitä.

myös ne asuinalueet, joissa tarvitaan kaupunkivetoi-

Arvioitiin, että sopivia kaupungin tukitoimia voisivat olla

sempaa kehittämistä. Härkämäen asuinalueen kehittä-

esimerkiksi neuvonta ja “hyvä palvelu” alueelta nousevi-

misen toimintamalli on kuvattu kuviossa 3.

töisin. Kaupungin on kuitenkin tärkeä tunnistaa tämäkin

en kehittämisideoiden käsittelyssä, sekä alueellisten toi-

Kuvio 3. Itseorganisoitumista tukeva malli Härkämäessä

Täydennysrakentamisen suunnittelun
toimintamallin valinta
Olen tutkinut, tunnistavatko suunnittelijat eri lähestymis-

ajatella vaihtoehtoisina toimintamalleina kaupungin stra-

tavat täydennysrakentamisen suunnittelussa ja voidaan-

tegisessa päätöksenteossa. Lineaarinen malli soveltuu

ko näitä kuvata erilaisina toimintamalleina. Analyysini

dynaamisille alueille, joilla kehittämissuunnitelman laa-

perusteella Turun kaupungilla on jo käytössä erilaisille

timinen voi vauhdittaa alueen kehitystä. Malli noussee

alueille sopivia toimintamalleja lähiöiden täydennysra-

tulevaisuudessa

kentamisen suunnitteluun, joskaan niitä ei vielä kenties

seudun positiivisen rakennemuutoksen myötä. Itseor-

7

entistä
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ganisoitumista tukevassa mallissa tuetaan alueella

organisoitumista tukevaa mallia, kaupunki ei voi vain

jo syntynyttä aktiivisuutta. Mallia voidaan hyödyntää

valita, vaan sen pitää olla lähtöisin alueelta. Kaupun-

asunto-osakeyhtiövaltaisilla asuinalueilla, joilla täy-

gilla on motiivi osallistua kehittämistoimintaan, mutta

dennysrakentamishankkeiden käynnistyminen ei ole

tähän tilanteeseen liittyviä vakiintuneita strategisoin-

kaupungin päätettävissä, mutta joissa kaupungin tuki

nin ja toteutuksen käytäntöjä ei ole vielä olemassa.

on tärkeää pienille toimijoille. Tarvelähtöisessä mallissa

Tällainen malli poikkeaakin perinteisestä kaupunkive-

pyritään vahvistamaan lähtökohtia sisäisen kehittämis-

toisesta asuinalueiden kehittämisestä Suomessa ja

yhteistyön syntymiselle alueilla, joilla sitä ei vielä ole.

yleisemminkin totutusta lähestymistavasta kaupunki-

Uusia toimintamahdollisuuksia asuinalueiden kehittä-

suunnitteluun.32,33 Toimintaympäristön uudistuminen

miseen voidaan etsiä myös pistemäisten, kokeilevien

tietyllä alueella, esimerkiksi niin, että asuinalueen toi-

kehittämistoimenpiteiden avulla. Pansio-Pernon ta-

mijat järjestäytyvät itse aluekehittäjäksi, edellyttää uut-

pauksessa kyseinen malli nivoutui yhteen tarvelähtöi-

ta toimintamallia myös kaupungin taholta.

sen mallin kanssa, mutta se sopisi hyvin käytettäväksi
myös yksinään tai osana muita toimintamalleja.

Tapaustutkimuskohteet ovat tarjonneet käytännön esi-

Haastatteluissa toimintamallien kuvattiin kehittyvän

kaupunkikehittämisen lähestymistavoista. Tutkimus

kokemusten myötä. Runosmäen lineaarisen mallin mo-

osallistuu suunnitteluteoreettiseen keskusteluun suun-

nistamista suunniteltiin aluksi kaikkiin lähiöihin, mutta

nittelusta epävarmuuden tilassa, ja tarjoaa ajankoh-

se todettiin myöhemmin sopimattomaksi epävarman

taista tietoa siitä, miten suomalaiset kaupunkikehittäjät

kehittämispotentiaalin alueille. Huomattiin tarve alu-

ovat lähestyneet ja voivat lähestyä lähiöiden kehittämi-

een lähtökohdat ja resurssit huomioivalle mallille, mikä

sen haastetta. Jatkotutkimus voi edelleen jäsennellä

otettiin Pansio-Pernossa kehittämisen lähtökohdaksi.

sitä, minkälaiset täydennysrakentamisen suunnittelun

Toimintamallia valitessaan kaupunkikehittäjät siis sää-

käytännöt sopivat erilaisiin malleihin, kuten itseorgani-

tivät toimintaansa kohdealueen tavoitteiden ja tarpei-

soitumista tukevaan täydennysrakentamisen suunnit-

den mukaan, vaikka lähtökohtana oli aiemmin tuttu

teluun tai uusien toimintamahdollisuuksien etsintään.

merkkejä epävarmaan toimintaympäristöön sopivista

tapa toimia. Härkämäen tapauksessa kuvattua, itse-
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Liite 1

Tutkimukseen haastattelut tahot
Organisaatio

Haastatteluajankohta

Keskustellut tapaukset

Kaavoitus

17.11.2016

Runosmäki, Härkämäki, Pansio-Perno, lähiöt yleisesti

TVT-asunnot

17.11.2016

Pansio-Perno, lähiöt yleisesti

Kaavoitus

18.11.2016

Runosmäki, Härkämäki, Pansio-Perno, lähiöt yleisesti

Kaupunkikehitys

18.11.2016

Runosmäki, Härkämäki, Pansio-Perno, lähiöt yleisesti

Konsernihallinto

18.11.2016

Runosmäki, Härkämäki, Pansio-Perno, lähiöt yleisesti

Kaavoitus

30.1.2017

Härkämäki, Pansio-Perno, lähiöt yleisesti

Kaavoitus

1.2.2017

Runosmäki, Pansio-Perno, lähiöt yleisesti

Kaupunkikehitys

1.2.2017

Runosmäki, Härkämäki, Pansio-Perno, lähiöt yleisesti

Kiinteistökehitys

1.2.2017

Runosmäki, Härkämäki, Pansio-Perno, lähiöt yleisesti

Kaupunkikehitys

7.3.2017

Runosmäki, Härkämäki, Pansio-Perno, lähiöt yleisesti

Härkämäki-seura

8.3.2017

Härkämäki, lähiöt yleisesti

Vahanen Turku

8.3.2017

Härkämäki

Härkämäen huolto

9.3.2017

Härkämäki

Kaavoitus

20.6.2017

Runosmäki, Pansio-Perno, lähiöt yleisesti

Kaavoitus

20.6.2017

Runosmäki, lähiöt yleisesti
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