
16 Eetvartti 4 / 2015

Yhteisöpajakokeilu asuinalueen kehittämisessä

-
-

-
seva keskitetyn kaupunkisuunnittelun malli on haaste 

-
mispyrkimyksille. Perinteisten toimintamallien rinnalle 

-
-

Tolvanen 2010). Tässä artikkelissa kuvataan Espoon 

-
kaita sekä kehittää uusia yhteistyömalleja aluekehit-

-
keakoulun toteuttamaa Välittävät Valittavat Verkostot 
-hankkeen toimintatutkimusta. 

-

-
-

he kokevat oikea-aikaisen vaikuttamisen vaikeaksi ja 
-

simmekin monipuolistaa kehittäjien verkostoa kutsu-
malla työskentelyyn mukaan myös asukkaita ja yri-

-

-

-
surssit uusien yhteistyömallien kokeiluun. 

Yhteisöpajojen kehittämisprosessi

-

-
kemukset innostivat kokeilemaan sitä myös Espoon 
keskuksessa. Kysymyksessä on yhteiseen oppimi-

jossa on useita vaiheita. Punaisena lankana on laa-
jentaa osallistujien ymmärrystä yhteisestä toiminnan 

-

-
laboratorio-koulutuksen käynyt konsultti yhteistyössä 

-
talon kahviossa parin viikon välein kello 16.30 alka-

-
tämisprosessia eteenpäin (ks. kuvio 1). Pajojen oh-

pienryhmätyöskentely ja yhteinen keskustelu.
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-
toituksella ensimmäisessä työpajassa. Tuloksena 

-
-

-
-
-

kulttuurisuus. Tunnistetut kehittämishaasteet olivat 

-

-

osallistujat altistetaan tunnistamaan ja kokemaan ny-
kyisessä toiminnassa olevia ristiriitoja autenttisen ai-

-
teella. Tutkijat puolestaan tuovat ristiriitojen analyysiin 

-

-

analysoitiin kehittämistoimintaa toimintajärjestelmän 
-

keskuksen kehittämiseen liittyvää osallistujille tuttua 
tapausta. Tarkoituksena oli tapausten analyysin kaut-

ristiriitoja on aluekehittämisen nykykäytännöissä. 

-
-

Kuvio 1. Yhteisöpajaprosessi

-
mistyön välineistä erityisesti viranomaisviestinnän 
arvioitiin olevan tehotonta ja sitä haluttiin kehittää 
vuorovaikutteisemmaksi ja monikanavaisemmaksi. 

-
neen toivottiin saatavan paremmin mukaan alueen 
kehittämiseen. 

-
sia toimintamalleja kaupunkisuunnittelukeskuksen 

2030 herätti runsaasti keskustelua ja siihen kaivattiin 
mukaan enemmän sosiaalisen ja kulttuurisen kehit-
tämisen näkökulmaa. Espoon keskuksen haasteet 

ratkaista perinteisen kaupunkisuunnittelun keinoin. 
-

tavoitteita alueen hyvinvoinnille. Keskustelu loi yh-

tavoitteena tulee olla alueen monipuolinen kehittämi-
nen. Tahtotilaksi määriteltiin vetovoimainen Espoon 

Neljännessä työpajassa tiimit laativat suunnitelmat 

ristiriita-analyysissä tunnistettuihin kehittämistar-

toisilta sparrauksen lisäksi uusia resursseja ja yh-
teistyökumppaneita. Kokeilut toivat yhteen toisilleen 

myös pajojen ulkopuolelta. Viimeisessä työpajassa 
-

keilujakson perusteella ja kukin niistä päätettiin va-
kiinnuttaa.

Yhteiskehittelyä yhteisöpajoissa
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Uusia toimintamalleja Espoon keskuksen kehittä-
miseen

Espoon keskuksessa. Espoontorin kauppakeskuk-
sen vetämässä kokeilussa haluttiin tarjota torialue 
kansalaisten vapaaseen käyttöön sen elävöittämisek-

puolestaan järjestivät monikulttuurisen ruokajuhlan 

keräsi parisataa kävijää nauttimaan herkullisesta ruu-
asta etnisen musiikin säestyksellä. 

kortteliin tulevaa asukastaloa. Kauppakeskus Entres-
-

-
lon suhteen. Kävijät saattoivat kirjoittaa ajatuksiaan 

-
sesti ja osallistua järjestettyyn työpajaan. Tuunamon 

-

kävijäkunnan selvittämiseksi. Tuunaamon tuloksia 
esiteltiin syyskuussa 2015 Espoon leikekirja -näyt-

-

jatkuu aikuisten sosiaalipalvelujen ja kumppanien yh-
teistyönä. 

Neljäntenä kokeiluna perustettiin poikkihallinnollinen 
-

hittämisryhmäksi. Jäseninä ovat Espoon keskuksen 
-

-
keakoulun tutkija. Ryhmän tavoitteena on osaltaan 
vastata havaittuun kehittämistyön sirpaleisuuteen ja 

-
-
-

toteuttamiseksi he tarvitsevat tukea ja tietoa hallin-

Ryhmän tavoitteena on monitoimijaisen yhteistyön 

-
-

Espoo –poikkihallinnollisen ohjelman kokeiluksi ja se 

-
-
-

-
sä 160 henkilöä ohjatuissa asukastapaamisissa tai 

-
-

Kohti uudenlaista kaupunkikehittämistä

-

kielteisestä eriytymiskehityksestä ja huonosta mai-
-

puolet ja voimavarat ovat jääneet julkisessa keskus-
telussa vähemmälle huomiolle. Vanhoille asuinalueil-

-

muutostyössä. 

-

-

perinteiseen toimenkuvaansa kuulumattomia asioita.  

-
-

ja osallistujien vaihtuvuus pajojen avoimen luonteen 

-

-
at ja toiminta antoivat sille sisällön.

-
-
-

nen haaste on ylhäältä alaspäin ohjautuvan virallisen 
-
-

-
misvisioihin ja käynnistämään vuoropuhelua kaupun-



19Eetvartti 4 / 2015

-

Välittävät Valittavat Verkostot -tutkimushanketta 
(2013–2015) rahoittaa Asumisen rahoittamis- ja ke-
hittämiskeskuksen ja ympäristöministeriön Asuinalu-
eiden kehittämisohjelma. Tutkimustiimissä toimivat 
yliopettajat Soile Juujärvi, Kaija Pesso ja Ossi Salin, 
lehtori Virpi Lund sekä tutkimusassistentti Anna-Lee-
na Mutanen. Hankkeen internetsivut:

Hankkeen tavoitteena on tutkia ja edistää asukkai-
den osallisuutta alueen kehittämisessä sekä luoda 
tehokkaita muotoja eri toimijoiden yhteistyölle. Hanke 
tekee yhteistyötä Espoon kaupungin Espoon keskuk-
sen kehittämisprojektin kanssa.

-

Lähteet:

-

-
teemat

-
-

-

-

-
toutuminen julkisen ja kolmannen sektorin välillä Espoon 

(toim.): Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisu-
-

-


