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Diplomityön tiivistelmä

Diplomityöni on osa Rakennusteollisuuden RT tutkimushanketta ”Ketterä Sil-

tamäki”. Hankkeessa tutkitaan Siltamäen kohdalla miten tulevat korjaukset 

kannattaisi tehdä, miten ne rahoitetaan, sekä voiko korjaamisen yhteydessä 

saavuttaa joitain muitakin alueellisia parannuksia. Lopputyössäni tutkin millä 

tavalla urban Design Management-prosessi ja tapahtumia sparraava urban 

Design Manageri voisivat auttaa tarpeiden ja tavoitteiden kartoittamisessa ja 

yhteisymmärryksen rakentamisessa. 

Pohjimmiltaan urban Design Managementissä on kyse neuvotteluteorian so-

veltamisesta rakennetun ympäristön tuottamisprosesseissa. Tämän neuvot-

teluteorian perusajatuksen mukaan kannattaa tuotantoprosesseissa pyrkiä 

täyttämään mahdollisimman monen osapuolen toiveista mahdollisimman 

suuri osa. Siten saavutetaan suurempi osapuolten tyytyväisyys  ja sitoutunei-

suus, ja lopputuotekin on parempi ja arvokkaampi. Erityisesti asukkaiden toi-

veiden esilletuomiseen ja suunnitteluun integroimiseen jo alusta asti työtavan 

ajatellaan tarjoavan työkaluja. 

Lyhyesti sanottuna etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: nähdäänkö malli 

hyödyllisenä, tarpeellisena ja luottamusta herättävänä? Mistä löytyy rahoitus 

toimintatavalle? 

Ensimmäiseksi olen luonut lähdekirjallisuuden avulla mallin toimintatavasta. 

Seuraavaksi kävin haastattelemassa asiantuntijoita. Teemahaastattelun run-

kona toimi mallista tehty lyhyt yhteenveto sekä muutama tärkeäksi kokemani 

kysymys. Mallin kehitteleminen henkilökohtaisessa kontaktissa asiantuntijoi-

den kanssa oli tehokas tapa päästä eteenpäin. Käsitys aluehautomon tarpeel-

Tekijä Timo Jussi Ziegler 

Pääaine Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu

Sivuaine Lavastustaide 

Työn nimi uDM- kohti käytäntöä. Aluehautomo Siltamäkeen.  

Professuuri Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu A-36 

Työn valvoja Prof. Trevor Harris 

Työn ohjaajat Prof. Seppo Junnila, TkT Wisa Majamaa 

Aineisto Kirja, 109 sivua
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lisuudesta ja hyödyllisyydestä sai vahvistusta. Reilun kymmenen haastattelun 

jälkeen totesin materiaalin kyllääntyneen tarpeeksi. Keräsin havainnot ja aja-

tukset yhteen ja jatkoin mallin kehittämistä. 

Jo tutkimuksen alkuvaiheessa kävi ilmi, että työtavalle olisi hyvä löytää suo-

menkielinen nimi. Esitän tutkimuksessa eri nimivaihtoehtoja. Omaksi suosi-

kikseni nousi sanapari aluehautomo ja aluemediaattori. Selväksi kävi, että 

aluehautomon rahoitus ja hautomoon osallistuvan ryhmän kokoonpano ovat 

aina tapauskohtaisesti tarkasteltavia asioita. Yksinkertaisia ja yleispäteviä 

sääntöjä ei ole tai niitä ei yhden tutkimusprojektin puitteissa pysty osoitta-

maan luotettavasti. 

Hyvä vaihtoehto olisi, jos kaupunki ottaisi toimintatavan omakseen. Lupaaval-

ta tämän tutkimuksen valossa vaikuttaisi myös valveutuneen omistajatahon 

aloite. Siltamäen tapauksessa, kun kyseessä on omistuspohjainen alue, voisi 

kaupungin kanssa jaettu rahoitus olla luonteva ratkaisu. Vuokrataloalueilla 

hautomo on helpompi järjestää omistajan ollessa vain yksi tai muutama yri-

tys.

Työtapa on käyttökelpoinen myös valveutuneen hankekehittäjäkonsortion 

käyttämänä, joka voi omalla riskillä yrittää kehittää projekteja. Näiden on-

nistuessa, yhteisymmärryksen saavuttamista seuraavan toteutumisen aikana, 

tulee konsortiolle taloudellista hyötyä, muuten ei.  

Ketterä Siltamäki- tutkimushankkeen ensimmäinen asiakasinfoilta otsikolla 

”Siltamäen tulevaisuus” tapahtui 11.05.2010. Asukashautomoajatus sai hy-

vin positiivisen vastaanoton. Kiinnostusta olla mukana kehittämässä mallia 

eteenpäin näyttää olevan. Kehittämistä jatketaankin vielä elokuulle asti, ja 

tulokset julkaistaan tutkimushankkeen puitteissa. 

Mikäli ajatus ottaa tuulta siipien alle on täysin mahdollista, että aluehautomo 

oikeastikin perustetaan tutkimushankkeen kylkeen. Parhaimmassa tapauk-

sessa toimintatavasta muodostuisi vakiintunut työmetodi, integroivan suun-

nittelun mahdollistamiseen tarkoitettu työkalu joka sopisi hyvin niin kaupun-

gin kuin urakoitsijankin pakkiin. 

Jatkoa ajatellen työtapaa kannattaa ehdottomasti kehittää eteenpäin. Yksi ta-

voite olisi saada vietyä rahoitusmalleja vielä lähemmäksi käytäntöä. Mikäli 

aluehautomoa kehitetään pilottihankkeen puitteissa, olisi prosessia dokumen-

toitava ja dokumentoinnissa erityisesti kiinnitettävä huomiota työtavan etui-

hin ja vaikutuksiin prosessin sujuvuuteen ja ilmapiiriin. 

Kiinnostava jatkokehittelyn paikka olisi myös kaupungin toiminta-arsenaaliin 

kuuluvan UDM-kontin suunnittelu. Konttia voisi viedä eri paikkoihin aluehauto-

mon alkupesäksi. UDM-kontti voisi myös olla täysin riippumaton aluekorjaus-

hankkeista. Tällä ratkaisulla voisi olla myös olla yhtymäkohtia diplomityöhön 

”Urban Dream Management” (Hella Hernberg, 2008), jossa otetaan kantaa 

käyttämättömien kaupunkitilojen luovan väliaikaiskäytön mahdollistamisen 

puolesta. UDM-kontissa olisi tilaa kehittää niin Urban Design Managementiä 

kuin Urban Dream Managementiäkin. Kummassakin lopputyössä asukkaiden 

ideat ja aloitteet koetaan voimavaraksi ja yritetään löytää keinoja niiden to-

teuttamiseen.  
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Abstract of Master’s Thesis 

My master’s thesis is part of the research project named “Ketterä Siltamäki”. 

Siltamäki is a suburb of Helsinki, consisting mainly of 44 apartment buildings 

of the same type built at the same time in the late sixties and early seven-

ties. Sanitary and façade overhaul needs to be done in the near future. The 

research project explores different ways of renovation and ways to finance the 

overhaul. My part is to investigate what benefit Urban Design Management 

and an urban Design Manager as a coaching partner in the process could cre-

ate for the whole area. 

Basically urban Design Management is the use of a negotiation theory in built 

environment creating – processes. This theory presumes that through brain-

storming, visionary thinking, workshops and sweatshops it is possible to cre-

ate a better and more valuable product than without uDM. A better product 

means that it fulfils as good as possible the wishes and aims of all participants. 

In special, uDM could provide a framework to integrate the wishes coming 

from the people-side. The articulation of these wishes happens often through 

signals that are too weak to be heard. 

Briefly said I’m looking for answers to the questions: do participants see the 

model as useful, necessary and trustworthy? And where does the money for 

the facilitation of the process and the urban Design Manager come from? 

First I built my own model of the process based on theoretical background. The 

next step were interviews with experts. As backbone for the meetings served 

a short summary of the model and some questions I wanted to discuss. The 

grounding of the theoretical model and development through personal contact 

Author Timo Jussi Ziegler 

Major Subject urban Planning and Design 

Minor Subject 

Title in Finnish uDM – kohti käytäntöä. Aluehautomo Siltamäkeen. 

Translated title urban Design Management – towards practice. An area 

incubator for Siltamäki. 

Chair urban planning and Design A – 36 

Supervisor Prof. Trevor Harris 

Tutors Prof. Seppo Junnila, D. Tech. Wisa Majamaa 

Number of pages 109

Keywords uDM, urban Design Management, area development, sustainable 

development, incubator, producer, developer, mediator, area mediator, 

Siltamäki
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with specialists proved to be a very effective way to advance in the research. 

The perception of the usefulness and the necessity of the UDM-process got 

strong support. After eleven interviews I realized to have reached sufficient 

saturation in the collected material. At this point I started to summarize the 

observations and continued with the improvement of my model. 

One of the first needs seemed to be the invention of a Finnish name. I propose 

several alternatives in the research. My personal favourite is “aluehautomo” 

and “aluemediaattori”, “area incubator” and “area mediator”. 

There seem to be no easy and reproducible rules for financing and the group 

that takes part in the area incubator. Each case is different and must be 

treated differently. One very good alternative would be if the city would start 

to use the method. In addition, this research gives strong evidence that an 

initiative from an “enlightened owner” would be promising. In this case, the 

owners being mostly resident-owners, a shared financing with the city would 

be a natural answer. For rental housing the decision to use an area incubator 

depends only on the opinion of one or a few owners. 

The method could be used as well by an “enlightened developer”. This devel-

oper, often a pool of private firms, would try to generate projects at own risk. 

Only success in consensus building would lead to realization, and in the end to 

possible economic benefit of the enlightened developer. 

The first residents evening of the “Ketterä Siltamäki” research project was on 

may, 11th. The title of the gathering was “Siltamäen tulevaisuus” – “Siltamäki’s 

future”. The idea of the area incubator got strong support, and there seemed 

to be interest in taking part in the developing process. My own research will 

continue at least until august, and the result will be published in the bigger 

picture of “Ketterä Siltamäki”. 

If the idea of the incubator gets enough support, it might be possible to create 

a pilot project in the research project. In the best case this integrative method 

would develop into a new standard tool for the private sector as well as for 

city authorities. 

In the continuation, the method is worth of even more detailed study. One 

aim would be to develop further the different ways of financing. A possible 

pilot project should be carefully documented. Special attention should be put 

in showing the advantages of the method and the differences in the ambience 

of the work group. 

Another interesting path to explore would be to design an UDM-container, 

which could be part of the city’s politics to improve the integration of the 

residential brain pool. This container could be transported to different places 

as a starter for an area incubator. The area incubator could be independent 

from local overhaul needs. This idea could have some meeting with the mas-

ter’s thesis “Urban Dream Management” (Hella Hernberg, 2008), where Hella 

speaks out for the empowerment of temporary use of wasteland and other 

unused city spaces. The UDM-container could provide a space for the finding 

and gathering of resident’s ideas and a start to free unused potential of our 

cities. 
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1
Johdanto

n Yhdyskuntasuunnittelun lopputulokset rakennetun ympäristön muodossa 

ovat pitkän prosessin ja monen kompromissin summa. Tämän hetken suun-

nitteluprosessissa edetään taholta toiselle silloin, kun päätökset edellisestä 

vaiheesta on lyöty lukkoon. Myöhemmin esille tulleet asiahaarat, jotka vaatisi-

vat muutoksia jo tehtyihin päätöksiin, ovat hankalasti toteutettavissa. Vaikka 

asioista sovitaan yhteisesti, saattaa kaikille prosessin osapuolille jäädä tyyty-

mätön olo sekä lopputulokseen että prosessiin itseensä. 

Iso huolenaihe on myös hankkeiden viivästyminen valitus- ja oikeusprosessi-

en takia. Keskeinen syy viivästymiseen tai jopa koko projektin peruuntumisen 

löytyy riittämättömästä keskustelusta, päätösten huonosta valmistelusta ja 

kommunikoinnista. Osallisilla ei välttämättä ole päätöksentekoon edellyttä-

mää tietotasoa siinä vaiheessa kun päätös tehdään. Sen takia viime aikoi-

na on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota prosessin valmisteluun ja itse 

prosessin kehittämiseen. Tavoitteena on löytää suurempi yhteinen nimittäjä 

sekä saavuttaa isompi asiakastyytyväisyys ja prosessiarvo hankkeen joka vai-

heessa. Asiakkailla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia asianomaisia, niin 

viranomaisia, rahoittajia, rakentajia, että myös omistajia ja asukkaita. 

Ratkaiseva havainto suunnitteluprosessista liittyy siihen, että moni asia ja int-

ressi selviää ja tarkentuu vasta projektin edetessä. Toisin sanoen kaikki osal-

liset oppivat koko ajan lisää sekä projektinsisäisistä ongelmista ja mahdolli-

suuksista, että myös omista intresseistä suhteessa siihen. Tämä epävarmuus 

johdattaa prosessin osapuolet perinteisesti käyttämään kovaa neuvottelutak-

tiikkaa.  Tavoite on saavuttaa omista lähtökohdistaan maksimaalista hyötyä, 

ikään kuin ”kaiken varalta”. Tällä omien asemien puolustamisella suljetaan 

pois luovia ratkaisuja, joista kaikille voisi olla enemmän hyötyä. 

Integroivan toiminnan periaatetta valaisee onnistuneesti Mary Parker Follet-

tin yksinkertainen esimerkki: Kaksi sisarusta kinastelivat appelsiinistä, jonka 

molemmat tarvitsivat leivontaan. Riita päättyi appelsiinin halkaisuun, vaik-

ka viime kädessä ensimmäinen sisaruksista olisi tarvinnut mehun ja toinen 

kuoren. Sisarukset eivät löytäneet molempien intressit integroivaa ratkaisua. 

Kompromissi ei tässä esimerkissä lisää, vaan ainoastaan jakaa olemassa ole-

vaa arvoa. Integroiva toiminta lisää, paketoi ja jakaa arvoa tavalla, jossa eri 

osapuolet kykenevät tunnistamaan itselleen tärkeät ratkaisut. (s.63, UDM-

opas käytäntöön)
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 Alankomaissa integroivan suunnittelun periaatteita on käytetty onnistuneesti 

jo pitempään. Suomessa asiaa on tutkittu mm. TKK:n arkkitehtiosastolla urban 

Design Management- Workshopeissa ja tutkimusryhmissä, OPuS-hankkeessa 

sekä SimLab-tutkimusprojektissa. Tutkimustulokset ovat oman diplomityöni 

ja tutkimushankkeen teoriapohjaa, jota testaamme ja jatkokehitämme Sil-

tamäen lähiön uudisrakentamisprosessia esimerkkitapauksena käyttäen. Toi-

veena ja tavoitteena on löytää työtapa, jota voi oikeasti käytännössä soveltaa 

ja tuoda nykyisen mallin rinnalle. 

Aiempien tutkimusten yksi loppupäätelmä oli, että suunnittelun muuttami-

nen integroivampaan suuntaan tarvitsee tuekseen metodologista apua. Tätä 

konsultoivaa, prosessia moderoivaa tahoa, kutsuttiin uDM-oppaassa nimeltä 

urban Design Manageri.  uDM-oppaassa ei otettu kantaa uDM-tahon koos-

tumukseen. Diplomityössäni etsin vastauksia uDM-prosessin hyväksyntään 

yleensä ja uDM-tahon koostumukseen erikseen.  
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Kirjallisuuskatsaus
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2
Kirjallisuuskatsaus

n  uDM-malli ja -työskentelytapa on uutta asiaa Suomessa. Käytännönlähei-

sesti sitä on esitelty kirjassa uDM – opas käytäntöön. Kirjallisuuskatsauksessa 

referoin siitä oman työni kannalta tärkeäksi kokemiani kohtia. 

2.1 

Nykysuunnittelusta

Ongelma kaupunkisuunnitteluun ja kiinteistökehittelyyn liittyvissä neuvotte-

luissa on usein keskittyminen ennalta määrättyihin asemiin ja ratkaisuihin 

-  kuten tapaan halkaista appelsiini. Rakennetun ympäristön tuotannossa 

neuvotteluissa on runsaasti enemmän muuttujia kuin appelsiinin jakamisessa 

ja samalla mahdollisuuksia kehittää luovia, osapuolten intressejä täyttäviä, 

ratkaisuja. Neuvottelukysymykset tulisikin nähdä innovatiivisella tavalla myös 

mahdollisuuksina  eikä pelkästään hankalina ongelmina - saati hankalina ih-

misinä, joiden kanssa ei voi neuvotella. 

Toinen yleinen ongelma onkin neuvottelukysymysten henkilöityminen, johon 

auttaa tietoinen keskittyminen henkilöiden sijasta intresseihin. Tähän auttaa 

oman neuvotteluosaamisen kehittäminen ja itsetuntemuksen lisääminen, jol-

loin hankalissa tilanteissa pystyy paremmin vastaamaan neuvotteluja integ-

roivaan suuntaan ohjaavalla tavalla. 

Kolmas ongelma on intresseihin mahdollisesti sisältyvät arvomaailmoihin liit-

tyvät näkemykset. Neuvottelujen tarkoituksena ei ole ratkaista arvokiistoja, 

vaan keskittyä löydettävissä ja jaettavissa oleviin hyötyihin , auttaen sopi-

mukseen pääsemisessä. Esimerkiksi rakennussuojeluun liittyvät kiistakysy-

mykset ovat arvoihin ja kulttuurisiin tekijöihin liittyviä neuvotteluongelmia, 

joissa on hankalaa päästä yksimielisyyteen siitä onko rakennussuojelu oikeu-

tettua vai ei. (S.63, UDM - opas käytäntöön)
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2.2 

UDM-malli 

Kaupunkisuunnittelun ja suunnittelujohtamiseen perustuva Urban Design Ma-

nagement- lähestymistapa lähtee siitä, että kaupunkisuunnittelu-
prosesseja voi ja pitää sekä sisällön että prosessin 
osalta johtaa paremmin, jotta asiakkaat (tässä ta-
pauksessa tarkoittaa kaikkia osallisia) saisivat niistä 
suurimman mahdollisen hyödyn. Integroivana menettelynä 

UDM- lähestymistapa luo kentän, joka kattaa keskeiset olemassa olevat tie-

teenalat ja toimii ennakoivasti välittäjänä eri sidosryhmien välillä. 

Lähestymistavasta on yksinkertaisesti sanottuna se hyöty, että sidosryhmän 

arvot ja odotukset voidaan alusta pitäen integroida hankkeeseen. Suunnitte-

lupäätökset voidaan tehdä sidosryhmäarvojen näkökulmasta, mikä parantaa 

arvontuottamismahdollisuuksia. Samalla yhteiseen kehittelyyn perustuva lä-

hestymistapa edistää hanketta ja vähentää sen etenemistä koskevaa epävar-

muutta. Lisäksi läpinäkyvä työskentelytapa luo toimijoiden välille luottamus-

ta, joka ei koske pelkästään yksittäistä lyhytaikaista hanketta. 

UDM- lähestymistapa koostuu integroivaksi suunnitteluksi (Integrative Design 

Operation) kutsutusta joustavasta kehikosta ja siihen liittyvistä toiminnoista. 

Tämä kehikko on räätälöity ja dynaamisesti mukautettu tilanteeseen ja han-

kekohtaisten erityistarpeisiin, jotta sidosryhmät saataisiin mukaan keskuste-

luun koko prosessin ajaksi. Lähestymistapa perustuu loogiseen mentaaliseen 

malliin, jonka mukaan arvo on ymmärrettävä, jotta sitä voisi suunnitella ja 

lopulta tuottaa. 

Lähestymistapa rakentuu seuraaville periaatteille: Hankkeen tavoitteena on 

arvon tuottaminen. Hanke on menestyksellinen vain, jos se tuottaa arvoa 

kaikille sidosryhmille. Arvo on subjektiivista (ja perustuu sidosryhmien omiin 

arvoihin). Näin ollen jokainen sidosryhmäläinen arvioi arvoa omasta näkökul-

mastaan. Suunnitteluprosessi on oppimisprosessi, ja arvonluonti edellyttää 

jatkuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmien edustajien välillä. 

Periaatteiden ja UDM- lähestymistavan soveltami-
nen käytäntöön antaa urban design managerille 
kahtalaisen suunnitteluroolin: 1) arvoa tuottavan 
kaupunkisuunnitteluohjelman kehittämisen ja 2) 
tätä arvoa luovan kehitysprosessin suunnittelun ja 
johtamisen. (s. 36- 37, UDM- opas käytäntöön)

2.3 

Strategisesta suunnittelusta

Euroopassa erityisesti Hollannista on opittavaa. Jan Verwijnenin mukaan 

hierarkkisiin kaavatasoihin perustuvan suunnittelu-
järjestelmän voi korvata prosessilla, jossa laajasti 
osallistuen luodaan kaupunki tai seutua koskeva vi-
sio. Strategiset projektit tulkitsevat ja konkretisoivat vision. Rotterdamin 

1990-luvun visioprosessi ja kaupunkimuutosta viiden teeman avulla hahmot-

tanut suunnitelma edustavat tällaista lähestymistapaa. Amsterdamin stra-
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teginen suunnittelu kiteytyy toisaalta visioksi verkostomaisesta alueesta ja 

valtakunnan tasolla tärkeistä kehityskäytävistä ja – hankkeista, ja toisaalta 

kaupungin uuteen brändiin ”I Amsterdam” nivoutuvasta julkisyksityisestä, te-

maattisesta kehittämisestä. 

Mainitut esimerkit vihjaavat siihen, että strateginen ajattelu ei  välttämät-

tä hyödy sen formalisoinnista suunnitelmaksi. Brysonin mukaan strateginen 

suunnittelu voidaan määritellä kurinalaiseksi pyrkimykseksi tuottaa perusta-

vanlaatuisia päätöksiä ja toimia, jotka muovaavat kokonaisuuden (kaupungin) 

olemusta, sitä mitä se tekee ja miksi. Kyseessä on relationaalinen, suhteis-

saan muodostuva prosessi, ei lineaarinen strategiasta toteutukseen etenevä 

linja. 

Näin ymmärretty strateginen suunnittelu vaatii 
osallistumisen uudelleenajattelua. Kyseessä ei ole 
asukkaiden informointi ja kuuleminen, vaan visio-
työn avaaminen kaikille toimijoille, niin asukkaille, 
liike-elämälle kuin kaupungin tilapäisille käyttäjille. 
Eri tilanteissa esimerkiksi kaupunkifoorumit ja asukasliikkeet edustavat osal-

listumisen uusia muotoja. Hankkeiden laaturyhmät puolestaan välittävät visi-

on hanketasolle.  (s.40-41, UDM - opas käytäntöön) 

2.4 

Arvonluontia yhdyskuntasuunnittelun ja 

kiinteistökehityksen välimaastossa 

Nykyaikana meneillään on tärkeä prosessi: julkisen tahon valta on vähene-

mässä ja yksityisen sektorin valta on kasvamassa. Elämme ajanjaksoa, jossa 

näiden kahden välillä käydään intensiivisiä neuvotteluja, joiden yksi tärkeä 

alue on kaupunkisuunnittelun kontekstissa. Julkisen sektorin yhdyskunta-
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suunnittelun ja kiinteistökehityksen roolit ja keskinäinen suh-

de ovat muuttumassa. Julkisen virkamiesohjatun kaavoituksen 

suunnittelun sijasta kaupunkikehitystä vievät nykyään eteen-

päin yksittäiset kehittämishankkeet. 

Tämä rakennetun ympäristön tuottamistapa siirtää painotuksen 

asemakaavojen perinteisestä ylhäältä-alas-näkökulmasta kau-

punkitoimijoihin ja heidän intresseihinsä. Oleellista on, että jos 

toimijat ovat avainasemassa, niin riippumatta siitä, puhummeko 

toimintojen suunnittelukommunikatiivisesta kaupunkisuunnitte-

lusta tai hankelähtöisyyden kehittämisestä, toimijoiden keski-

näisen vuorovaikutuksen onnistuminen projektihankekehityksen 

alkuvaiheessa on arvonluonnin kannalta ratkaisevan tärkeää. 

Huolimatta siitä että kumppanuutta hoetaan mantrana, vallalla 

on edelleen sektorikohtainen ajattelu- ja työskentelytapa. Kau-

punkisuunnittelussa mukana olevien julkisen ja yksityisen sek-

torin toimijoiden on luotava uusi arvokulttuuri, joka läpäisee 

kaikki tilan ja ympäristön tuottamisen aspektit. 

Jos arvo hyväksytään kaikkien 
hankkeiden keskeiseksi pää-
määräksi, tämän arvon luomi-
sen ja saavuttamisen pitäisi 
alusta asti olla kaikkien han-
kekehitystoimenpiteiden pää-
tavoitteena. Juuri tähän Urban Design 

Management (UDM) pyrkii. Sisällöllisesti ja 

prosessuaalisesti ohjatun kaupunkisuunnitte-

luoperaation myötä UDM tarjoaa kehikon raa-

min, jonka avulla osapuolet saadaan mukaan ar-
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vonluontiin ja jonka puitteissa Urban Design Manageri voi auttaa sponsoreita 

tuottamaan ”parempia” hankkeita toimimalla ennakoivasti ja proaktiivisesti 

välittäjänä eri sidosryhmien intressien välillä. (UDM-opas s. 44-45) 

2.5 

Arvoa kenelle? Asiakkaan ymmärtäminen  

Jos arvo on hankkeen tärkein tavoite, niin hanke-
kehitys käynnistää prosessin, jossa ”asiakkaalle” 
tuotetaan arvoa. Ja ajateltaessa arvon tuottamista 
rakennetussa ympäristössä esiin nousee kysymys: 
”Arvoa kenelle”? Jollei asiakkaan käsitettä ymmärretä, myös arvon 

käsite jää määrittelemättä. Arvoa luovan suunnitteluprosessin tulee perustua 

asiakkaan käsitteen syvempään ymmärtämiseen. 

Termi ”asiakas” tuntuu viittaavan helposti määriteltävään joukkoon henki-

löitä, jotka toimivat yhtenä kokonaisuutena. Usein ajatellaan myös, että asi-

akkaalla on selvät ja hyvin määritellyt arvoparametrit, jotka on mahdollista 

kuvata selkeästi. Tämä ei kuitenkaan läheskään aina pidä paikkaansa. Todel-

lisuus on sekavampi; useimmat urbaanit hankekehitystilanteet ovat osapuoli-

rakenteeltaan monimutkaisia, ja ”asiakas” edustaa monia erilaisia, usein kes-

kenään ristiriitaisia arvoja, intressejä ja aikaperspektiivejä. Myös yksittäinen 

asiakaskokonaisuus - kuten kunta - on monimutkainen järjestelmä, jolla on 

hankkeisiin useita eri näkökulmia. Lisäksi vaikka yksittäisen asiakaskokonai-

suuden edustajat tekevät työtään (ja harvoin edustavat itseään), käyttävät 

he prosessin aikana omaa harkintakykyään. Tilapäinen hankekehitysorgani-

saatio on siis monimutkainen, monialainen sosiaalinen järjestelmä, joka muo-

dostuu lukuisista organisaatioista, intressiryhmistä ja viime kädessä yksilöis-

tä. Toisin sanoen: kun kehitämme ympäristöämme, ”asiakas” edustaa useita 

eri osapuolia ja toimijoita, joilla kaikilla on erilainen arvomaailma ja erilaiset 

hanketta koskevat intressit. Koska asiakkaan käsite on näin kompleksinen, 

”asiakasarvojen” tavoittaminen ja kommunikoiminen on käytännössä usein 

vaikeaa. Toisaalta osapuolet -  ”osalliset”- halutaan nykyajan demokraattisis-

sa yhteiskunnissa laajasti ja kattavasti osallistaa kaupunkisuunnitteluun. 

Suurin osa asiakasryhmistä syntyy hankkeen fyysisestä kontekstista -  osa-

puolina pidetään niitä, joihin hanke suoraan vaikuttaa. Hankesuunnittelun 

ympärille ryhmittyvän toimijajoukon kokoonpanoa ei tulisi kuitenkaan pitää it-

sestään selvänä. Urban Design Managementin näkökulmasta ”asiakkaan” mu-

kaan saamisessa ei ole kyse geneerisestä ”osallistamisesta” demokraattisen, 

julkisen suunnitteluproseduurin välttämättömänä vaiheena. Ei liioin ole kyse 

siitä, että projektinhallinnan näkökulmasta luotaisiin ”dream-team”- tyyppi-

nen hankeorganisaatio, jossa kaikki välttämättömät ”kompetenssit” olisivat 

mukana (koska hankeverkoston synty ei kuitenkaan koskaan ole tällä tavoin 

täysin hallittavissa). 

UDM:n yhteydessä hankeosapuolet - ”asiakas” - 
määritellään tahoiksi, joilla saattaa olla hankkeen 
suhteen intressejä ja / tai jotka saattavat vaikuttaa 
sen lopputuloksiin ja joille hankkeesta voi aiheutua 
haittaa tai hyötyä. Näin määriteltynä asiakas-käsite kattaa sekä 

hankkeen tuottajat että asiakkaat. Tässä kontekstissa toimijoiden korostami-

nen juontuu yhteistoiminnasta, siitä että osapuolet ovat mukana tuottamassa 

hankkeelle lisäarvoa, samalla rakentaen sille välttämätöntä tukea, ts. kyse on 

ihmisten saamisesta mukaan samaan veneeseen. 

Hankeverkosto on sosiaalinen luomus- sen luominen 
on yksittäisen projektin menestykselle elintärkeää. 
Siksi projektin alussa on ennen sen varsinaista käynnistämistä tärkeää kar-

toittaa ja määrittää mahdolliset osapuolet ja kumppanit. On myös tärkeää 
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määritellä osapuolien suhteellinen tärkeys, jotta huomio voitaisiin keskittää 

avainasemassa oleviin toimijoihin. On selvää, että kaikki osapuolet eivät pysty 

tai halua käyttää aikaansa suunnitteluprosessiin. Tämän vuoksi heidän ai-

kaansa on käytettävä tehokkaasti -  etenkin projektin alkuvaiheessa. 

Urban Design Manageri voi ”neutraalina” toimijana toimia välittäjänä hank-

keen ympärillä olevien osapuolien välillä, jotta hanketilanteesta saataisiin 

yleiskuva; Urban Design manageri on samalla sekä objektiivisesti hankkeen 

ulkopuolella että subjektiivisesti osa sitä. Kokoonjuoksemisvastuun ottaminen 

hankekehityksen vetäjänä on tärkeää sidosryhmien edustajien sitouttamisen 

ja näin ollen myös projektin onnistumisen kannalta -  it’s a people’s 
business.  (s.69-71, UDM-opas käytäntöön) 

2.6 Mitä arvo on? Yhteistyökumppanuus alkaa 

arvon ymmärtämisestä 

Kehittämishankkeissa painopisteen asettaminen ”ongelmanratkaisuun” saa 

meidät joskus unohtamaan, että projektiverkoston luominen on jo itsessään 

suunnitteluhanke. Jos ajatellaan tätä sosiaalista järjestelmää sipulina, niin 

jotkut toimijat ovat lähempänä sipulin ydintä, kun taas toiset sidosryhmät 

ovat kauempana. Sipulin ydin on sosiaalinen rakennelma, jonka luominen on 

projektin menestykselle olennaisen tärkeää. Kumppanuusyhteistyö alkaa ”ar-

vouniversumin” ymmärtämisestä. 

Arvouniversumin käsite käy vieläkin monitahoisemmaksi, kun muistetaan 

että projektin osallistujat -  ”asiakas”- koostuu monista erilaisista osapuolista, 

joilla kaikilla on erilaisia arvokokonaisuuksia ja eritasoisia projektiin liittyviä 

intressejä. Arvon käsittäminen on subjektiivista ja yksilöllistä. Lisäksi käsitys 

arvosta muuttuu ajan myötä myös prosessin aikana. Miten sitten pystymme 

täyttämään asiakkaan toiveet ja rakentamaan asiakastyytyväisyyttä? 

Projektin ensimmäinen päämäärä täytyy olla asiakasarvo. Lisäksi asiakasar-

von pitää hankekehityksen kontekstissa myös ymmärtää koostuvan kahdes-

ta toisiinsa voimakkaasti sidoksissa olevasta osasta: prosessiarvosta ja tuo-

tearvosta. Prosessiarvo on sitä, että ”asiakkaalle” tuotetaan kehitysprosessin 

aikana mahdollisimman hyvä kokemus. Tämä arvo koostuu pehmeämmistä 

asioista kuten työetiikasta ja kommunikoinnista; ”kovemmista” asioista ku-

ten prosessin strukturoimisesta; sekä itse suunnitteluprosessista tulevasta 

arvosta -  yhteistyökumppanuudesta, missä on kyse tietojen vaihdosta, yh-

teistyöhön oppimisesta ja pitkäaikaisen luottamuksen rakentamisesta. Tuo-
tearvoa ei hankekehityksen alussa voida mitata eikä 
suoraan ilmaista. Sen sijaan se opitaan ja ymmär-
retään prosessissa, mikä sitoo tuotearvon jälleen 
prosessiarvoon. 

Kun hankekehitys ymmärretään sosiaalisena oppimisprosessina, jossa hank-

keen arvo luodaan, on urban Design Managementin tavoitteena kehittää tyy-

dyttävämpiä projekteja tarjoamalla integroivamman lähestymistavan suun-

nitteluprosessiin. Arvo nähdään hankekehitysprosessin osapuolten yhteisten 

ponnistelujen tuloksena. Yhteistyön edellytyksenä on, että osapuolet oppivat 

tuntemaan toisensa ja löytävät yhteisen arvopohjan ja/ tai tietävät, miksi eri 

osapuolilla on erilaiset arvot. Yhteiset päämäärät ja yhteiset arvot ovat tärkeä 

lähtökohta pyrittäessä laajentamaan yhteistyötä ja vähentämään ristiriitoja. 

Jos asiakasarvo on projektin lopullinen päämäärä, niin projektin alussa tapah-

tuva ”arvouniversumin” kartoittaminen on lähtökohta hankeosapuolien tyyty-

väisyyden lisäämiselle. urban design managerin tehtävänä on saada osapuo-

let mukaan hankekehitysprosessiin ja helpottaa arvonluontia johtamalla sitä 

sekä prosessin että sisällön osalta. (s. 76-77, uDM- opas käytäntöön)

Järjestelmät muuttuvat hitaasti ja toimijoilla on taipumus palata vanhoihin 

menettelyihin ennen kuin uudet toimintatavat ovat tulleet tutuiksi ja osoit-
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taneet käytännössä paremmuutensa suhteessa vallitseviin toimintatapoihin. 

Muutoksen edellytyksenä on uusien järjestelmien 
tunnettuus ja kilpailukykyisyys, jonka saavuttami-
seen voi kulua aikaa. Käytännössä muutoksen edis-
täminen voi vaatia aktiivista uusien toimintamallien 
tukemista ja suojaamista, esimerkiksi integroivaa 
hankekehitystä toteuttavien avaintoimijoiden ja 
heitä avustavien konsulttien toimesta. Onnistuneita 
käytäntöjä luoneet avaintoimijat saavat seuraajia, 
jolloin vallitsevat käytännöt alkavat muuttua. (s.80-81, 

uDM-opas käytäntöön) 

Alankomaissa asemakaavaprosessi käynnistyy yleensä jo alustavan aluesuun-

nitelman pohjalta, jonka tavoitteiden asettelussa ovat mukana eri osapuolet 

(esimerkiksi asukkaat, developperit, yhteiskunnalliset organisaatiot / järjes-

töt). Alustavia suunnitelmia on laadittu viranomaistyönä, mutta yksityinen 

osapuoli tulee prosessiin mukaan heti sen alkuvaiheessa. Yhteistyön pohjana 

on intressien yhteensovittaminen, ”yhteisen sävelen löytäminen” siten, että 

projekti tuottaa hyötyä kaikille osapuolille. Intressien esiin nosto ja yhteis-

tarkastelu prosessin alkuvaiheessa nopeuttavat varsinaisen kaava- ja suun-

nittelutyön etenemistä. Yleensä tyydytään laatimaan avoin, yleispiirteinen 

asemakaava, sillä sopimuskäytäntö ja muut ohjeistukset sitovat osapuolet 

toteuttamaan tavoiteltua lopputulosta ja laatua. 

Avoimen kaavan kautta osapuolet saavat vapautta, 
mutta kantavat myös vastuuta hankkeesta. Asiat 
kirjataan sopimukseen, johon osapuolet sitoutuvat. 
Alueen laatu integroituu suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Yhteisesti päätetyn kehittämisstrategian pohjalta laaditaan alueen 

kehittämissuunnitelma, jota tarkennetaan ja täydennetään yksityiskohtai-

semmilla suunnitelmilla. Yhteisesti päätetyn kehittämisstrategian pohjalta 

laaditaan alueen kehittämissuunnitelma, jota tarkennetaan ja täydennetään 

yksityiskohtaisemmilla suunnitelmilla. Juridisesti sitovat detaljikaavat laadi-

taan (kunnan tai rakennuttajan toimesta) suunnittelun edetessä. Luottamus 

ja sitoumus osapuolien välillä nousevat tärkeäksi teemaksi. (s.86, uDM- opas 

käytäntöön) 

2.7 

Arvosuunnittelu

Urbaanit projektit ovat aina ainutkertaisia ja edellyttävät uniikkeja ratkaisuja. 

Nämä ratkaisut on sovitettava vastaamaan asianosaisten tarpeita ja odotuk-

sia. Näistä tarpeista ja odotuksista ei projektin alkuvaiheessa voi kuitenkaan 

olla tarkkaa, täsmällistä tietoa. Kehitysprosessin aikana tulee koko ajan esiin 

uutta informaatiota ja projektitilanteesta tuotetaan uutta tietoa, jota aiemmin 

ei ole voitu tietää. Lisäksi projektitilanne muuttuu koko ajan prosessin edetes-

sä. Suunnitteluprosessi, jonka sisällä arvo luodaan, on näin ollen ymmärret-

tävä dynaamisessa tilanteessa tapahtuvana dynaamisena oppimisprosessina. 

”Suunnittelu ei toisin sanoen käsitä ainoastaan erilaisia arvoja (taloudellisia, 

kulttuurisia , utilitaristisia ym.) tavoittelevien hankeosapuolien välisten mo-

nimutkaisten neuvottelujen tulosta - ”suunnitelmaa”, vaan toimintaa - tähän 

osapuolien välisen vuorovaikutusprosessin aikaan tapahtuvaan arvonluontiin 

osallistumista. 

Arvo on aina vaihtokauppaa: ”Arvo on se mitä saat vastineeksi siitä mitä 

annat”, ja siksi on tärkeää ymmärtää arvo jokaisen asianosaisen näkökul-

masta. Tämä näkemys arvosta auttaa meitä ymmärtämään, että arvossa ei 

ole kyse pelkästään tehokkuudesta ( minimointi- esim. kustannusleikkaukset) 
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vaan myös vaikuttavuuden lisäämisestä (maksimointi, arvon lisäys). Mikäli 

arvo on hankkeen lopullinen päämäärä, niin arvonluonti on hankekehityksen 

tarkoitus, ja siksi myös painotus ”integroivan suunnitteluoperaation” kaikissa 

toimissa. 

Arvonluonti alkaa asianosaisten sitouttamisesta ja ” arvomaiseman” kartoit-

tamisesta yhteisen perustan rakentamiseksi. Tämä edellyttää aloitteellista 

yhteydenpitoa toimijoihin; ponnistelua heidän sitouttamisekseen hankkeen 

ko-konfigurointiin, toisin sanoen hankkeen arvon yhteiseen rakentamiseen; 

heidän huolenaiheidensa kuuntelemista ja niihin reagoimista; sekä hankkeen 

ohjausta heidän odotuksiaan silmällä pitäen. Integroivassa suunnitteluope-

raatiossa tämän raamina toimii luovien workshoppien sarja. Koska jokainen 

hanke on uniikki, on puitteet ja niiden sisällöt sovitettava kulloisenkin projek-

titilanteen tarpeisiin. Päämääränä näiden toimintojen suunnittelussa ja toteu-

tuksessa on luoda arvodialogi hankeosapuolien välille. 

Integroivassa suunnittelussa ei kuitenkaan ole kyse 
vain prosessin teknisestä järjestämisestä iteroiviin 
sykleihin hankeosapuolien osallistumisen varmista-
miseksi, vaan paljolti hankkeen imagon ja identi-
teetin – hankeosapuolien käsityksen hankkeesta – 
rakentamisesta ja ohjaamisesta. Odotushorisontti hankkeen 

ympärillä alkaa muodostua heti kun ensimmäinen hanketta koskeva sana on 

”julkilausuttu”- heti kun hanke tulee hankeosapuolien tietoon. Hankkeesta tu-

lee virtuaalinen urbaani tuote, jonka arvon osapuolet muodostavat itselleen 

heidän omasta näkökulmastaan, heille tarjolla olevan tiedon perusteella: Tyy-

dytys= Havainto – Odotus. 

Miten odotuksia ja imagoa voi hallita? Keskeistä integroidussa 
suunnittelussa on virtuaalihankkeen käsite – hank-
keen imagon ja identiteetin tietoinen rakentaminen. 
Ihannetapauksessa identiteetti – virtuaalisen hank-
keen eri fasetit – on rakennettu yhdessä ja hankkeen 
arvomaailma heijastaa näin ollen eri hankeosapuo-
lien erilaisia arvoja. Keskeistä tässä – virtuaalihank-
keen rakentamisessa – ovat kommunikaatio yleensä 
ja erityisesti suunnittelijan visualisointivoima. Proses-

sin aikana hankeosapuolisilta kerätty informaatio käännetään abstraktiin muo-

toon - erilaisiin esityksiin ja kuvauksiin projektista. Jotta informaatiota voitai-

siin testata, sen täytyy materialisoitua muotoon, jossa asianosaiset voivat 

sitä käsitellä. Arkkitehtuuri- ja suunnitteluasiakirjoille yleinen tekninen kieli ei 

kuitenkaan auta saamaan ihmisiä mukaan arvodialogiin. Jotta visualisoinnista 

olisi apua arvonluonnissa, sen on pyrittävä helpottamaan tiedonluontia ja tie-

donvälitystä asianosaisten keskuudessa. Pelkän ”tosiseikkojen” välittämisen 

lisäksi tavoitteena on luoda tai välittää oivalluksia, kokemuksia asenteita, ar-

voja, odotuksia, näkökulmia, mielipiteitä ja ennusteita. Esimerkkejä monista 

mahdollisista esitystekniikoista ovat informaatiografiikka, piirrokset, kaaviot, 

kuvat, käsitekartat, vuorovaikutteiset visualisoinnit, dynaamiset kuvalliset 

esitykset (animaatiot), kuvitteelliset visualisoinnit, storyboardit, pienoismallit 

ja kerronnalliset tekstit. 

Virtuaalishankkeen rakentamisessa integroiva suunnitteluoperaatio tarjoaa 

asianosaisille kohtaamisalueen arvodialogia varten. Se tekee tämän määrit-

telemällä puitteet hankeosapuolien vuorovaikutukselle, luomalla optimaalisen 

viestintä- ja päätöksentekofoorumin ja tuottamalla materiaalia peilattavak-
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si. Tässä urban design managerin rooli 
on kaksinainen: hän tuottaa tarvitta-
van kommunikaatiomateriaalin ja tuo 
ne osapuolien ulottuville suunnitte-
lemalla ja toteuttamalla tarpeelliset 
viestintäplatformit kuten seminaarit, 
workshopit, hankkeen Internet-sivut, 
mediatiedotteet, julkaisut ym. (s.116-

118, UDM-opas käytäntöön) 

2.8 

Luovan Brainstormingin edut 

Tärkeä osa hankelähtöistä suunnittelua on luovan brains-

tormingin etujen hyödyntäminen. Brainstorming on käy-

tännössä tavallisesti hankkeen sidosryhmien järjestämä 

työpaja. Luovuus saattaa brainstormingissa usein olla 

provokatorista rutiineihin verrattuna. Radikaaleihin 
innovaatioihin verrattuna heikko win-
win-tulos saattaa olla ikävä kompro-
missi, kun kukaan ei todella saavuta 
merkittävää arvoa. 

Brainstorming saa osanottajat tuntemaan itsensä tär-

keiksi; se rohkaisee heitä rikkomaan sääntöjä ja innostaa 

leikkimään. Yhdysvaltojen suurimman suunnitteluyhtiön 

IDEO:n edustaja Tom Kelley (Kelley 2001) korostaa, että 
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tiimi on pidettävä motivoituneena, jotta se kykenisi luomaan 

innovatiivisia kehitelmiä. Sekä Kelley että markkinointiguru 

Mark Earl painottavat että luovan tiimin pitäisi sekoittaa eri 

tieteenaloja ja löytää tapoja saada mukaan monia erilaisia 

ihmisiä. (s.120 ja 121, UDM – opas käytäntöön) 

2.9 

Hankekehitykseen valmistautuminen 

Kiinteistökehitys- ja kaupunkisuunnitteluhankkeiden alku-

vaiheisiin kannattaa panostaa, vaikka hankekehityksen eri 

osapuolien intressien huomioiminen hidastaa usein proses-

sia alkuvaiheessa. Kilpailuun ja vastakkain-
asetteluun perustuvat hankkeet koh-
taavat usein alkuvaiheen näennäisen 
sujuvuuden ja nopeiden ratkaisujen 
tuottamisen jälkeen vastusta. Osapuolien 

tärkeäksi kokemien asioiden sivuuttaminen kostautuu vali-

tuksina ja pitkittyneinä prosesseina. Loppuvaiheessa hank-

keiden ennustettavuus heikkenee, työmäärä lisääntyy, ja 

mahdollisesti keskeytetään hankkeita, joilla olisi voitu tuot-

taa hyötyä eri osapuolille. Kaavoittajan rooli kaupunki- ja 

kiinteistökehitysaloitteiden alkuvaiheissa voisi tukea eri 

osapuolista koostuvien verkostojen syntyä ja niiden suun-

nitteluratkaisujen tekemistä itse ratkaisujen tuottamisen 

sijaan. Alkuvaiheen riskinhallintaan liittyvät myös osapuo-
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lien väliset sopimukset. Varhaisissa vaiheissa sopimuksia, joita ei läheskään 

aina ole kirjallisena, leimaa kuitenkin epämääräisyys ja tulkinnanvaraisuus. 

Luotettavuuden lisäämiseksi ja myöhemmistä sisältökysymyksistä sopimisek-

si tulisikin alkuvaiheessa sopia hankekehityksen liittyvien kulujen kattamises-

ta. Tämä voisi mahdollistaa myös tehokkaamman osapuolille arvoa lisäävien 

ratkaisujen etsinnän, joka osaltaan kattaisi hankekehityskuluja. (s.161, UDM 

– opas käytäntöön) 

2.10 

”Urban Design Briiffi” 

”Alussa ongelmia on vaikea huomata, mutta ne on helppo korjata; myöhem-

mässä vaiheessa ongelmat on helppo huomata, mutta niitä on vaikea korjata.” 

(Allison 1997) 

Ihmiset aliarvioivat yleensä alun merkitystä projektin menestykselle 

ja kiirehtivät kohti toimintaa ja – tavallisesti – ratkaisuja. Tätä al-

kua – hankekehitysprosessin alkuvaihetta – voisi myös luonnehtia 

ongelman löytämiseksi vastakohtana suunnitteluprosessin myö-

hemmille vaiheille, joita usein kutsutaan ongelman ratkaisemi-

seksi. Jos hanke lähtee väärin liikkeelle, on 
varmaa, että projektin myöhemmässä vai-
heessa joudutaan tarpeettomiin vaikeuk-
siin. Alku on myös se vaihe, jossa useimmat 
projektin mahdollisuudet menetetään. Tämä alku-

vaihe – ” sumea alkupää” – on vaihe, jossa projektin hahmottaminen on kaik-

kein epämääräisintä. Juuri tässä vaiheessa tehdään tärkeimmät rakennetun 

ympäristön muodostumista koskevat päätökset. 

Operaation alussa vaaditaan erityistä huolellisuutta, jotta kunkin partikulaarin 

projektitilanteen sisältämä potentiaali saataisiin selville ja sitä voitaisiin kehit-

tää. Alussa tehdyt päätökset vaikuttavat koko tapahtumaketjuun ja päätös-

ten luonteeseen kautta linjan. Hankkeen alkuvaiheessa avaintoimijat luovat 

perustan tulevalle menestykselle (tai epäonnistumiselle). (s.167-168, UDM 

– opas käytäntöön) 

1. Alussa

Hankealoitteen tekijöiden tulisi laatia alustava, vä-
liaikainen projektibriiffi, joka vastaa ky-

symyksiin: mitä, mihin, kenelle ja 
millä resursseilla. Aluksi briiffiä iteroidaan 

eli muokataan toistuvasti projektin sponsorien ja 

Urban Design Managerin kesken. Tämä edesta-

kaisuus suunnittelubriiffin laadinnassa on kes-

keisen tärkeää, jotta Urban Design Manageri 

saisi tarvittavan informaation ja kykenisi priori-

soimaan toimenpiteitä. Briiffi koostuu hankkeen 

keskeisistä tavoitteista, hankkeen sponsoreita ja 

sidosryhmiä koskevasta informaatiosta sekä hank-

”Alussa 
ongelmia on 

vaikea huomata, 
mutta ne on helppo 
korjata; myöhemmässä 
vaiheessa ongelmat 
on helppo huomata, 

mutta niitä on vaikea 
korjata.” (Allison 

1997) 
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keen kontekstia koskevasta informaatiosta. Tämä dokumentti toimii proses-

sin perusreferenssinä hankkeen alusta loppuun kaikille, jotka tulevat mukaan 

hankeverkostoon. 

2. Vision laatiminen yhteistyössä

Siinä missä katsaus antaa perustiedot ja määrittelee hankkeen keskeiset 

tavoitteet, visio tähtää korkeammalle. Se laaditaan yhteistyössä avainosa-

puolien kanssa ja kuvaa projektin tavoitteita ja antaa vision sen mahdolli-

suuksista. Jos kunnianhimoiset tavoitteet puuttuvat, on 
projektin potentiaali jo valmiiksi kutistunut. Ongelmat 

ja mahdollisuudet on tunnistettava. Visio voi sisältää case-esimerkkejä, jotka 

toimivat tärkeinä referensseinä, vertailukohteina ja saavutusten ( ja epäon-

nistumisten) mittapuina. Vision sisällön ja sävyn tulisi olla ” 
lopputuote- ja asiakaslähtöinen” ja kohdistua hank-
keen pitkän aikavälin arvoihin. Vaikka visio keskittyy päämää-

rään, sen tulisi sisältää myös prosessi-ideoita siitä, miten päämäärään pääs-

tään. 

3. ”Tiekartan” laatiminen

Hankekehitysprosessin ohjaamiseksi on heti hank-
keen alussa laadittava hankekohtainen, täydellinen 
mutta tilapäinen toteuttamissuunnitelma eli ”tie-
kartta”. Tiekartan laatii Urban Design Manageri, eikä se ole pelkkä do-
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kumenttiluettelo suunnitteluprosessin tulosteista. Tiekartta kuvaa integroi-

van suunnittelun kehikon ja linkittää operaation toiminnot olemassa oleviin 

proseduureihin. Sen tulisi antaa hankeosapuolille käsitys lähestymistavasta, 

operaation toimintakehikosta ja siihen liittyvistä toiminnoista. Vaikka tiekartta 

onkin tilapäinen, sen tulisi sisältää tiedot hankkeen eri vaiheista ja aikajän-

teestä, osanottajista, tarkoituksesta sekä siitä, kuka on vastuussa toteutuk-

sesta. 

4. Urban Design briiffi 

 
Jatkuvan konfiguroinnin ja jatkuvan editoinnin kaut-
ta nämä dokumentit toimivat asianosaisten välisen 
keskustelun välineinä. Yhdessä nämä dokumentit 
muodostavat perustan paketille, jota voidaan kut-
sua ”Urban Design briiffiksi”. Hankekehityksen menestys on 

suuressa määrin riippuvainen näistä dokumenteista ja tehokkaasta visuaa-

listen esitysten käytöstä prosessin aikana. Yhdessä ne helpottavat projektiti-

lanteen analysoinnissa, kontekstin määrittämisessä, tehtävän kirkastamises-

sa ja hankkeen konkretisoimisessa. Lisäksi prosessin aikana briiffi tallentaa 

hankekehityksen historian hankkeen muistina toimien, sekä varmistaa ”arvon 

toimittamisen” toimimalla referenssivälineenä tavanomaisten sopimusasiakir-

jojen ohella. (s.170-171, UDM – Opas käytäntöön) 

2.11 

Integrointia, yhteistyötä ja iterointia 

– integroiva suunnittelu 

Urban design management keskittyy arvonluontiin 
sanan laajimmassa merkityksessä koordinoimalla ja 
helpottamalla suunnitteluprosesseja hankekehityk-
sen kontekstissa. Jotta suunnittelutyö etenisi mielekkäällä tavalla, 

Urban Design managerin on varmistettava, että käytössä on riittävät integ-

rointi- ja koordinointimekanismit. Integroiva suunnitteluoperaatio on näiden 

koordinoitujen ponnistusten muodostama kokonaisuus, joka tähtää arvon-

luonnin maksimointiin hankekehityksessä. 

Kaavio esittää ”lanseerausten ja palautekierrosten” sarjaa, joka muodostaa 

integroivan suunnittelun perusrakenteen ja jossa on kaksi toimintamoodia: 

”workshopit” ja ”sweatshopit”. Termiä ”workshop” käytetään, vaikka sillä itse 

asiassa tarkoitetaan monia erilaisia arvokeskustelun synnyttämiseen tähtää-

viä toimintoja, kuten hankeosapuoli-tapaamisia, formaaleja ja epäformaaleja 

keskusteluja, workshopeja, seminaareja, tutustumiskäyntejä, julkaisutoimin-

taa jne. Workshopit tarjoavat arvonluonnille ja ongel-
manrajaukselle välttämättömän palaute – platfor-
min. Asiakasarvon tuottaminen tapahtuu sitten lan-
seeraus- ja palautesyklien välillä sweatshopeissa. 
Termiä ”sweatshop” käytetään muodollisten  ”julkisten workshopien välillä 

toteutettavista ”back office” – toiminnoista kuten varsinaisesta tuotannosta 
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ja välttämättömistä projektitapaamisista, joissa sovitaan etenemistavoista ja 

valmistellaan seuraavaa lanseerausta. Arvon tavoittaminen ja ongelmanrat-

kaisu tapahtuvat sweatshopeissa. 

Toisiaan seuraavia workshopeja ei pidä ensisijai-
sesti ymmärtää lineaarisena prosessina, jossa asiat 
tapahtuvat vaihe kerrallaan, vaan robustina raami-
na, joka on tarpeellinen hankeosapuolien integroi-
miseksi arvonluontiin ja ratkaisuntuottamisproses-
sin organisoimiseksi monimutkaisissa ja alun perin 
huonosti määritellyissä projektitilanteissa. Raamissa 

tapahtuu samanaikaisesti useita rinnakkaisia hankkeen sisältöön liittyviä pro-

sesseja (esimerkiksi analyysinkehitys, tilannekatsausten laadinta, visiointi, 

suunnittelu sekä kaavaproseduuri), jotta hanketta voitaisiin työstää samanai-

kaisesti useilla eri tasoilla. 

Arvonluonti saattaa viedä aikaa. Jottei tämä kuitenkaan venyisi loputtoman 

pitkäksi eikä prosessi menettäisi liikevoimaansa, prosessissa käytetään ai-

kalaatikoita, joiden avulla saadaan aikaiseksi tärkeä lanseerausten ja palau-

tekierrosten vuorottelu. Periaatteessa prosessi on integroivien workshopien 

ketjussa tapahtuvien rinnakkaisten prosessien toisiaan seuraavien iterointien 

sarja. Koska hankekehitys – arvonluonti - tapahtuu näiden iteratiivisten sykli-

en kautta, workshopit eivät ole pelkästään tarkistuspisteitä vaan arvodraive-

reita, jotka rakentavat hankkeen sisältöä evolutionaarisella tavalla. 

Kuvattu työskentelytapa tarkoittaa sitä, että hankekehitysprosessin läpi kah-

lataan integroivien workshopien sarjan tarjoamissa puitteissa. Tämä edel-

lyttää tietynasteisen epävarmuuden hyväksymistä. Tällaisen kehikon ja sen 

sisällön suunnittelu ja toteutus edellyttää joustavuutta ja epävarmuudensie-

tokykyä järjestettävien workshopien lukumäärän, sisällön ja muodon suhteen. 

Jotta workshopeista saataisiin kaikki irti, niitä on myös fasilitoitava. Kaikki 
tämä, ihmisten kokoaminen yhteen ja workshopi-
en fasilitointi, voi tuntua aikaa vievältä ja kalliilta. 
Workshopit ovat kuitenkin välttämätön työväline 
luoda lisäarvoa, yhteisymmärrystä ja tukea ja tällä 
tavoin edistää hanketta ja vähentää sen etenemi-
seen liittyvää epävarmuutta. Erilaisten intressit ja arvot ovat 

olemassa alusta pitäen ja koko toteutuksen ajan, ja workshopit tarjoavat foo-

rumin, jolla mahdollisia ongelmia voidaan käsitellä, ennen kuin ne paisuvat 

konflikteiksi. Suunnitteluprosessi merkitsee aina muutosta, ja se tulisikin kä-

sittää integroivien workshopien vauhdittamaksi sosiaaliseksi oppimisproses-

siksi. (s.196-197, UDM – opas käytäntöön) 
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2.12 

Työprosessi 

Ensimmäinen lanseeraus: Workshop 0 

Tilanteen kartoitus ja partnerointi 

Kun hankepotentiaali on huomattu ja ajatus hankkeesta on syntynyt, luodaan ensivaikutelma hankkeesta, ja ”virtuaalihanke” alkaa kehittyä.  Tämä vaihe luo 

puitteet myöhemmille tapahtumille. Kartoitetaan osapuolia, määritetään tärkeimmät toimijat ja tunnustellaan arvomaisemaa. On olennaisen tärkeää, 
ettei tässä vaiheessa puhuta ”ratkaisuista”. Päätavoitteena on kartoittaa tilanne, luoda hankeverkosto, saada toimijat hanketta koskevaan 

toimivaan vuoropuheluun ja oppia tuntemaan muut osapuolet. Workshop 0:n tuloksena on käsitys hanketilanteesta; tämä käsi-
tys re-iteroidaan alustavaan projekti–briiffiin. 
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Toinen lanseeraus: Workshop 1 

Visio ja konseptualisointi 

Tässä workshopissa keskustellaan tuotearvosta ja sen ominaisuuksista. Koska 

hankkeen alussa on mahdotonta tuntea arvoa kovin syvällisesti ilman dia-

logia, workshopeissa keskitytään ennen muuta tutkimaan arvouniversumia 

ja luomaan yhteinen visio. Keskustelun helpottamiseksi ja asioiden konkre-

tisoimiskeksi pohdinnassa käytetään referenssihanketta, joihin tilannetta voi 

verrata. Vaikka vierailu ”ratkaisujen maailmassa” voikin olla tarpeellista, rat-

kaisusta olisi keskusteltava käsitteellisellä tasolla ”mahdollisina skenaarioina” 

pikemminkin kuin lukkoon lyötyinä ratkaisuina. Erityisesti pyritään keskitty-

mään asiakasarvojen ja arvopohjaisten ominaisuuksien selvittämiseen – mitä 

paremmin nämä tunnistetaan, formuloidaan ja ymmärretään, sitä paremmin 

arvoa voidaan tuottaa. Kollektiivien dialogi synnyttää myös keskinäistä luot-

tamusta ja auttaa näin tunnustelemaan suhteita, jotka saattavat johtaa ar-

voa lisäävään – lyhyen tai pitkän aikavälin – yhteistyöhön. Eri hankkeiden 

väliset keskinäiset suhteet, ohjelmat ja menettelytavat kartoitetaan, jotta 

saataisiin tuntumaa eri intresseihin ja voitaisiin vähentää epävarmuutta jat-

kossa. Workshop 1:n tuloksena syntyvät ensimmäiset 
muotoillut briiffi-, visio- ja tiekarttaversiot – jotka 
yhdessä muodostavat Urban design briiffin. 

Kolmas lanseeraus: Workshop 2 

Skeemat ja realismi 

Workshop 2:ssa pyritään vaihtoehtoisia ehdotuksia esittämällä keskustele-

maan siitä, millä tavoin hankkeen perusarvot voidaan toteuttaa. Esiin tuodaan 

muun muassa eri viranomaisten, lainsäädännön ja talouden hankkeelle aset-

tamia rajoituksia. Kehitystyössä syntyy väistämättä ristiriitoja, jotka johtuvat 

muutoksesta, intressien uudelleenarvioinnista tai jopa uudesta visiosta. Siksi 

workshopia varten käydään läpi joukko vaihtoehtoisia suunnitelmaluonnoksia. 

Tässä suunnittelijan visualisointikyky näyttelee tärkeää osaa. Sitä, mitä suun-

nitelmaluonnoksessa ei saada yhdistettyä ja tehtyä näkyväksi, ”ei ole olemas-

sa”. Suunnittelijan tehtävänä on perustella suunnitelmaluonnokset suhteutta-

malla ne hankkeen arvomaailmaan. Realismivaiheen tuloksena 
on ”sopivimman” suunnitelmaluonnoksen valinta. 

Neljäs lanseeraus: Workshop 3 

Kritiikki ja ratkaisu 

Tämän workshopin tarkoituksena on kritisoida edellisessä workshopissa vali-

tun luonnoksen muokattua versiota; onko se todella ”paras” ratkaisu? Voisiko 

se olla ”parempi”? Keskustelu koskee ennen muuta valittua ratkaisua ja sen 

parantamista arvo-ominaisuuksien suhteen. On tärkeää varmistaa, että hank-

keella on tarvittava tuki, ennen kuin se siirtyy lopullisen päätöksentekome-

nettelyjen piiriin. Tutkitaan tapoja, joilla arvon tuottaminen toteutusvaiheessa 

voidaan varmistaa, ja sovitaan, mitä tapoja käytetään. Workshop 3:n 
lopuksi hanke ”hyväksytään toteutettavaksi” ja so-
vitaan tarkemmista toimitusehdoista. 

Agile developmentin periaatteita heijastellen huomion keskipisteessä ovat 

toiminnan kaikissa vaiheissa lukkoon lyötyjen metodien ja menettelytapojen 

sijasta ihmiset, kommunikaatio ja vuorovaikputus. Samoin pidetään toimivia 

ratkaisuja tärkeämpinä kuin kattavaa dokumentointia, ja sopimusneuvotte-

lujen sijasta painotetaan asianosaisten kanssa tehtävää yhteistyötä. Periaat-

teeksi tulee, että toimitaan tilanteen mukaisesti sen sijaan että noudatettai-

siin ennalta määrättyä suunnitelmaa. 
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3 
Tutkimuksen kulku

n  Tutkimuksessani olen ensimmäiseksi tutustunut uDM-malliin ja kaupun-

kisuunnitteluprosesseihin. Sen lisäksi olen tutkinut käyttäjävaikuttamisen 

mahdollisuuksia rakennetun ympäristön tuottamisessa ja tutustunut koko 

tutkimushankkeen case-tapauksena toimivaan Siltamäkeen. Tämä työ on 

tapahtunut suurimmaksi osaksi lähdekirjallisuuden avulla, Siltamäen osalta 

myös tutustumalla fyysiseen ympäristöön paikan päällä. Seuraavaksi olen 

lähdemateriaaliin tukeutuen rakentanut hypoteesin, teoreettisen mallin uDM 

työtavan mahdollisuuksista ja uDM-valmentajan mukaantulon lainalaisuuksis-

ta. Hypoteesiä on tarkoitus testata haastattelemalla kaupunkisuunnittelun ja 

rakentamisen ympärillä toimivia tahoja. Sen takia tein teoreettisesta mallista 

kolmen sivun tiivistelmän ja mietin siihen liittyen viisi kysymystä, joihin hain 

vastauksia. Tiivistelmä toimi haastattelujen pohjamateriaalina, lähtökohtana 

ja runkona. 

Tutkimuksen seuraava vaihe on haastattelukierros. Haastateltavat valitsen 

siten että saan näkökulmia mahdollisimman monesta suunnasta mukaan. 

Haastattelujen määrää en halua etukäteen päättää enkä kaikkia haastatel-

taviakaan. Tilanne elää luovasti ja luontevasti prosessin mukana. Jokaises-

sa haastattelussa nousee esiin ajatuksia siitä ketä voisi haastatella lisäksi, 

ja mitä kirjallisuutta tutkia. Osaa ehdotuksista pystyn hyvin hyödyntämään, 

osa jää tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle. Myös haastattelun kulku on joka 

kerta erilainen ja polveilee ja mutkittelee ollen välillä lähempänä aihetta ja 

välillä kauempana siitä. Kymmenennen haastattelun paikkeilla tunne aineis-

ton kyllääntymisestä vahvistuu ja ryhdyn kerätyn aineiston arviointiin sekä 

arvioinnin perusteella oman mallini kehittämiseen. 

Tutkintouudistuksen ja korkeakoulun tämän kevään viimeinen palautuspäi-

vän takia palautan diplomityöni jo 18.05.2010. Tutkimustyöhön varattu aika 

on 15.2.-15.8.2010, ja haluan hyödyntää sen täysimittaisena. Tähänastisen 

perusteella vaikuttaa siltä että tutkimuksen suunta on oikea ja oman mallin 

kehittely on jo pitkällä. Seuraavaksi esittelen miten tutkimusta on tarkoitus 

jatkaa. Tutkimustyön loppuraportti tullaan esittelemään ”Ketterä Siltamäki”-

tutkimushankkeen puitteissa. 

Seuraava vaihe on tarkennetun mallin esittely ohjausryhmälle sekä ohjaus-

ryhmän lausuntakierros. Lausuntokierrokselle haluan ottaa mukaan myös oh-
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jausryhmän ulkopuolelta haastatellut tahot ja suuremman otannan asukkais-

ta. Tähän lausuntakierrokseen voisi kvalitatiivisten keinojen lisäksi käyttää 

myös kvantitatiivisia. Asukkailta voisi esimerkiksi kysyä haluaisivatko alue-

hautomon a)jos se on kaupungin kustantama b) jos puolet rahasta tulee kau-

pungilta c) haluan sen joka tapauksessa, vaikka se pitäisi kustantaa kokonaan 

itse. Toinen kysymys voisi koskea sitä kuinka paljon asukkaat olisivat valmiita 

maksamaan lisää yhtiövastiketta jotta aluehautomo saataisiin perustettua. 

Tarkemmin ehdin kysymyksiä miettiä ensi viikolla. 

Lausuntakierroksen tuloksia käytän oman mallin optimointiin. Lausunta-

kierros ja oman mallin optimointi on 

toisteinen ja kumulatiivinen sykli, jota voi jatkaa loputtomiin, periaattees-

sa toteutukseen asti. Tässäkin on arvioitava se hetki milloin uusi iterointi ei 

tuo enää merkittävää muutosta ja parannusta. Elokuuhun mennessä on mah-

dollisuus ainakin yhden, ehkä kahden palautekierroksen järjestämiseen. Lau-

suntakierroksen haluan toteuttaa ensisijaisesti sähköpostin välityksellä, jotta 

suuremman joukon mielipiteiden kuuleminen on mahdollista. Mikäli tarpeen, 

voin käyttää myös muita viestintäkeinoja. Toivon ja uskon lausuntakierroksen 

antavan aihetta enää suhteellisen pieniin muutoksiin. Oman arvioni mukaan 

tutkimustyön loppuraportti tulee olemaan diplomityöhön verrattuna 10-20 si-

vua pitempi. 
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4
Viitekehyksen esittely

n   Johdannossa viitattiin jo nykyisen yhdyskuntasuunnittelun ongelmiin. 

Aihetta on tutkittu viime vuosina Suomessa paljon. Tutkimukset viittaavat 

siihen että tarvetta ja potentiaalia suunnitteluprosessien kehittämiseen on 

olemassa. Tähän mennessä Suomessa tehdyt tutkimukset ovat olleet teoriaa 

luovia - nyt olisi tarkoitus päästä askel lähemmäksi käytäntöä. Kyseessä 

on siis teoriaa testaava tutkimushanke. Meidän tapauksessa testaaminen 

tapahtuu  Siltamäen lahiötä case-esimerkkinä hyödyntäen. 

Kuten suurin osa suomalaisista lähiöistä, Siltamäki on rakennettu noin neljä-

kymmentä vuotta sitten. Lähivuosina on tarvetta mittaville korjaus- ja uudis-

tamistoimenpiteille. Alueen toimijat ovat tästä tietoisia, ja uudistamisproses-

sin suunnittelu on jo alkanut. Oma tutkimukseni osuu tässä tapauksessa siis 

erittäin hyvään saumaan: hankealue ja osalliset ovat selvillä, perustietojen 

kerääminen jo pitkällä, kehittämissuuntia etsitään. 

Tässä luvussa kehittelen teorian pohjalta hypoteesiä urban Design Mana-

gementin käytöstä Siltamäen tapauksessa. Lähdemateriaalin lisäksi käytän 

omaa arviointia hankeosapuolien motiiveista ja intresseistä. Seuraavassa lu-

vussa hypoteettista mallia testataan ja optimoidaan empirian keinoin Siltamä-

en toimijoilta saatuja haastattelutuloksia hyväksikäyttäen. 

4.1 

Nykytilanteesta 

Rakennetun ympäristön suunnitteluprosessia leimaa asiantuntijakeskeisyys 

ja pitkäkestoisuus. Tarpeen määrittelystä tai tunnistamisesta ensimmäiseen 

lapionpistoon voi mennä helposti kymmenen vuotta. Sinä aikana suhdanteet 

ehtivät muuttua moneen kertaan, toimijajoukko vaihtuu, muuttuu, täyden-

tyy, tarpeet ja niitä ilmentävät suunnitelmatkin muuttuvat ja vanhentuvat. 

Monivaiheisessa prosessi edetään vaiheesta toiseen ja ”lukitaan” edellinen 

taso. Myöhempi vaikuttaminen jo päätettyihin asioihin on hankalaa. Toinen 

prosessin vakavaksi todettu heikkous koskee kuluttajan ja asukkaiden mieli-

piteiden todellista ja osallistuvaa huomioimista. Joskus on päädytty toteutus-

vaiheeseen asti ilman todellista kosketusta tulevaan käyttäjään.  Nykypäivänä 
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kuluttajat ovat aikaisempaa vaativampia, yksilöllisempiä, tiedostavampia ja 

laatutietoisempia. Mieltymyksien tavoittaminen suunnittelussa on tärkeä teki-

jä hankkeen hyväksyttävyydessä ja haluttavuudessa. 

  

Suunnitteluprosessin heikkouksiin on etsitty vaihtoehtoisia työtapoja. Erityis-

tä huomiota on kiinnitetty kahteen asiaan: suunnitteluprosessin integroivuus 

ja loppukäyttäjän mukaan ottaminen suunnitteluprosessiin. uutta työtapaa 

kutsutaan nimellä uDM-malli. Tavoitteisiin ja visioihin vahvemmin pohjaava 

suunnittelu edellyttää tiiviimpää ja ajallisesti pitkäkestoisempaa sitoutumista 

toimijoilta. Eli jousto ja alhaisempi sitoumustaso kaavatasolla edellyttää toi-

mijoilta vahvempaa ja vastuullisempaa sitoutumista kokonaistavoitteisiin. 

4.2

Joustava sopimus ja laadunvarmistus 

 

Suunnittelun ja suunnitteluohjeiden joustavuus lisääntyy, kun luovutaan lii-

allisesta ohjeistuksesta detaljitasolla. Tärkeämpää kuin yksityiskohdista so-

piminen on päästä yhteisymmärrykseen suunnittelun tavoitteista erityises-

ti laadullisella tasolla. Tavoitteeseen voi olla monta yhtä hyvää tietä, ja on 

turhaa ja turhauttavaa rajoittaa ratkaisuja kaikkialla samaan perusmuottiin. 

Ideaalitapauksessa joustavien sopimusten suunnitteluprosessissa kaikki teki-

jät ottavat vastuun siitä, että toteutus on suunnitelman hengen mukainen ja 

laadulliset tavoitteet täyttyvät.

Pelkästään kunniasanaan ei tässäkään mallissa voi luottaa.  Suunnitteluvai-

heen joustavuus ja integroivuus on vasta ensimmäinen askel. Joustavienkin 

sopimusten mallissa tärkeässä asemassa on laadunvarmistus. Rakennuslu-

pavaiheessa tarvitaan valveutunutta, laatutavoitteet ja vision ytimen sisäis-

tänyttä asiantuntijuutta. Toteutusvaiheessakin kaikki ratkaisut tulisi miettiä 

lopputuloksesta käsin. Se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä rakennuslupaviran-

omaisten kanssa mielellään jo suunnitteluprosessin aikana.  

Laatua voisi myös palkita. Englannissa toimii commission for Architecture 

and built environment (cABE), joka arvioi rakentamisen ja ympäristön laatua. 

Sosiaalisessa rakentamisessa paljon laatupisteitä saanut hanke saa valtiolta 

merkittävästi paremman tuen. Jos perustason kohteessa valtion rahoitusosuus 

on 45 prosentin luokkaa, voi laatuvertailussa hyvin menestynyt hanke päästä 

yli 50 prosentin osuuteen. Tämä on siirtänyt rakentamisen fokusta määrästä 

laatuun ja johtanut siihen, että Englannissa syntyy tällä hetkellä sosiaalisessa 

rakentamisessa monimuotoisempaa ja mielenkiintoisempaa asuinrakentamis-

ta kuin kovan rahan kohteissa. Vapaaehtoisia päätöksiä palkitseva järjestelmä 
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on mielekäs, toimiva ja tehokas. uDM-mallinkin tavoitteet tähtäävät parem-

man ympäristön tuottamiseen. Suomalainen cABE-taho voisi olla voimakas 

kannustin myös urban Design Managementin houkuttelevuutta ajatellen.  

4.3 

Loppukäyttäjän, eli asukkaan ja 

kaupunkilaisen, mielipiteen integroiminen 

suunnitteluun 

Yksi tutkimusprojektimme keskeisiä tavoitteita on kaupunkilaisten hyväksyn-

nän varmistaminen hankkeille.  Käsityksemme mukaan se onnistuu parhaiten 

ottamalla tämä loppukäyttäjäryhmä suunnitteluun alusta asti mukaan. Lop-

pukäyttäjää sanan yksiselitteisessä merkityksessä ei kuitenkaan ole. Puhum-

me varsin heterogeenisestä ryhmästä, jolla on monensuuntaisia intressejä. 

Suunnittelualueen vanhat asukkaat haluavat muuta kuin mahdolliset uudet, 

lasten, opiskelu- ja työikäisten aikuisten sekä eläkeikäisten tarpeet eroavat 

toisistaan. Lisäksi täytyy muistaa, että kaikki muutos koetaan herkästi ensim-

mäiseksi uhkana, eikä mahdollisuutena. Ei ole siis ihme että tähän mennessä 

suunnittelussa on pyritty minimoimaan osallistujamäärää ja ratkaista asiat 

asiantuntijoiden kesken. 

Käyttäjänäkökulman integroiminen on edellä mainituista syistä haastavaa, 

mutta voi oikealla tavalla toteutettuna lisätä kehityksen laatua, hyväksyttä-

vyyttä ja käytettävyyttä. Sähköiset viestimet tarjoavat uusia kanavia käyttä-

jän mukanaoloon. Nykypäivänä pystytään keräämään tietoa rajoittamattomia 

määriä tiedon ollen koko ajan kaikkien tavoitettavissa. Ratkaisevaa tässäkin 

asiassa on varmistaa tiedon relevanssi. On löydettävä oikeat kysymykset, joi-

hin tietoa ja vastauksia halutaan. Kysymysten ja vastausten tarkkuus, toisin 

sanoen mittakaava, elää suunnitteluprosessin mukana loppua kohti tarken-

tuen. Kyselyistä aiheutuva työmäärä on mittava, mikä on otettava huomioon 

hanketyöryhmän kasaamisessa. 

Havaintojen kerääminen tulisi erottaa suunnittelusta hankkeiden laadun tuke-

miseksi. Informaation liiallisuus voi suunnittelussa johtaa liian kompleksiseen 

kontrollijärjestelmään. Tällöin informaation määrä ei enää korreloikaan suun-

nittelun laadun kanssa. Sen sijaan tarvittaisiin yksinkertaisempia kontrolli-

välineitä kompleksisten järjestelmien hallitsemiseksi. Suunnittelun osallistu-

misprosessit voidaan nähdä eräänlaisena jatkumona ajattelulle informaation 

paljouden hyvyydestä. Suurin osa asukkailta kerätystä tiedosta on joka tapa-

uksessa takaisinpäin katsovaa ja käyttäjät ovat huonoja kehittämään uusia 

innovaatioita. Sen sijaan ihmisten käyttäytymisen tarkkailu on usein osoit-

tautunut kehittyneemmäksi innovaation välineeksi. (s.185-186, UDM – opas 

käytäntöön)  

Mielipiteen vapaa ilmaisu kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Käsittääkseni asias-

sa pätee periaate ”More is more”, eli kaikilla pitäisi olla 

rajoittamaton, vapaa oikeus ilmaista mielipiteen-

sä, kommentoida jne. Suunnitteluprosessin 

kannalta tärkeää on kanavoida ajatukset 

yhteen paikkaan, linkittää sivut ja blo-

git. Jonkinasteinen moderaattori tar-

vittaneen kokoamaan, alustamaan, 

keskustelun asiallisena pitämiseen. 

Myös nettiympäristön esteettisyys, 

käytettävyys, ajankohtaisuus ja re-

levanttius ovat nykypäivän nettiäh-

kystä kärsivälle kuluttajalle tärkeitä 

arvoja.  Lisäksi tarvitaan arviointityöka-

luja mielipiteiden, ja mielipiteiden takana 
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olevien tavoitteiden, muuttamisesta suunnittelun kannalta käytettävään muo-

toon. Yhä suurempi osa työajasta menee siis kommunikointiin ja viestittä-

miseen monessa muodossa sekä viestityn tiedon laadun ja relevanttiuuden 

arvioimiseen. 

4.4 

Urban Design Manageri 

uD-managerilla pitää olla kaikkien osapuolten kunnioitus. Kunnioitus perustuu 

luottamukseen elimen tasapuolisuutta ja kokonaisvaltaista otetta kohtaan. Mi-

ten tähän tavoitteeseen päästään? Joitain peruslähtökohtia ovat avoimuus ja 

läpinäkyvyys kaikessa tekemisessä sekä jatkuva yhteydenpito osapuoliin. Ta-

hon pitää olla helposti lähestyttävissä sekä virtuaalisesti että myös fyysisessä 

muodossa. Hyvin hoidettu nettipreesenssi on itsestäänselvyys, ja on monelle 

asiasta kiinnostuneelle ensikosketus projektiin. Viime kädessä luottamus pro-

jektiin rakentuu kuitenkin paljolti sen varaan, että vastuuhenkilöt toimivat nä-

kyvästi omalla persoonallaan, omalla esimerkillään asian hyväksi. Projekti ja 

prosessi saa siis sisällöllisen visualisoinnin lisäksi myös kasvot mukanaolevien 

tahojen, ja viime kädessä ihmisten, muodossa. Tämän asian tärkeys korostuu 

toimiessa vuorovaikutuksessa ”kansalaisten”, yksityishenkilöiden, suuntaan. 

Managerilla pitää olla asiantuntijuutta monesta suunnasta, tarpeeseen pystyy 

vastaamaan pyytämällä ulkopuoliselta taholta konsulttiapua.

Konkreettisiä mallivaihtoehtoja uDM – tahoksi ovat: 

julkisvetoinen Design of Helsinki- malli ”parempi ympäristö hyödyttää • 

kaikkia”

grynderivetoinen malli ”paras tuotto silloin kun kaikki ovat tyytyväisiä” • 

asukasvetoinen malli ”Oma kaupunki” • 

Yksityisvetoinen malli ”Valistunut grynderi” 

Luottamus elinkeinoelämään ja rahoittajiin on finanssikriisin ja kvartaalitalou-

den aikakaudella melko vähäinen. Sanat grynderi, rahoittaja, manageri herät-

tävät voimakkaita, pääosin negatiivisia,  tunteita. Oman arvioni mukaan nämä 

toimijat koetaan rahanahneiksi ja moraalittomiksi tahoiksi, joilla ei ole pidem-

män aikavälin kiinnostusta kehittämiinsä ”sijoituskohteisiin”, eikä varsinkaan 

näitä kohteita pyörittäviä tai käyttäviä ihmisiä kohtaan.  Maailmanlaajuisessa 

”Monopolyssa” kaikki on kaupan, tavarat ja ihmiset ovat vain pelinappuloita. 

Jos toimiminen muualla on kannattavampaa, siirretään rahat, tehtaat, valmis-

tus sitten sinne. Ihmisistä viis, hoitakoon itse itsensä. 

Voitontavoittelu on markkinatalouden perusta, eikä sinänsä tuomittavaa. 

Ongelma tavallisen ihmisen näkökulmasta on elinkeinoelämän pitäytyminen 

paikallisesta vastuusta. Ennen globalisaatiota asia oli toisin. Hieman roman-

tisoidusta ja karrikoidusta kuvasta kapitalismin alkuvaiheesta löytyy sikaria 

tupruttava tehtaan omistaja, joka rakentaa työväelleen puutarhakaupungin 

tehtaan viereen. Kuten tiedämme, kuvaan mahtui paljon muutakin, ja patruu-

nan työhön kuului ristiriitaisiakin tunteita herättäviä toimenpiteitä. Toiminnan 

oikeudenmukaisuuden mittari oli tehtaan menestyminen ja omistajaperheen 

sosiaalisen arvostuksen kasvattaminen. Varsinkin viimeksi mainittua tuki työ-

läisten hyvinvoinnin eteen tehdyt ponnistelut. Tehtaanomistajan ”isähahmo” 

oli kaikesta monisäikeisyydestään ja ristiriitaisuudestaan huolimatta instituu-

tio, jonka paikallisuuteen ja pysyvyyteen saattoi luottaa. 

Tehtaanpatruunan ”valistuneen hallitsijan” mallia ei luonnollisesti voi sellaise-

naan soveltaa nykypäivään ja käyttää urban Design Managerin muottina. Paik-

kaan sitoutuneisuus ja pysyvyys ovat kuitenkin nousseet tärkeiksi teemoiksi 

nyt kun Neuvostoliiton romahtamisen jälkeinen globalisaation hurmosvaihe on 

ohi. Globalisaation ja tietokoneajan mukanaan tuoma talouden osittainen vir-
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tualisoituminen sekä siihen sisältyvät vaarat aiheuttavat vastareaktion, joka 

on jo osittain nähtävissä. Ihmiset haluavat päättää omista asioistaan ja omas-

ta lähiympäristöstään konkreettisella ja paikallisella tasolla. 

Julkisvetoinen malli ”Design of Helsinki” 

Vahvasti pysyvyyttä Suomessa edustavat viranomaistahot. Myös toiminta yh-

teisen (Suomen kansan) edun hyväksi ja ”pelaaminen sääntöjen mukaan” 

ovat vahvasti viranomaisiin yhdistettyjä ominaisuuksia. Huomioitavaa on, että 

eri viranomaistahoillakin saattaa olla eriäviä tavoitteita riippuen siitä, mis-

tä suunnasta yhteistä hyvää katsovat. Toisistaan poikkeavia katsantoja löy-

tyy sekä kaupungin tai kunnan sisältä, että myös kuntarajan toiselta puolen. 

Ajankohtaisia esimerkkejä ovat Länsimetro tai pääkaupunkiseudun asutuksen 

laajeneminen Sipoon suuntaan. Näistä ristiriidoista huolimatta viranomaist-

ahon olisi mielestäni hyvät mahdollisuudet toimia uD-managerina yleisesti 

hyväksytyn, valtiovaltaa kannattelevan, roolinsa takia. 

Asukasvetoinen malli ”Oma kaupunki” 

uD-manageri voisi olla tulla myös asukaspuolelta. Joillain alueilla on hyvinkin 

vahvoja paikallisseuroja, ihmiset ovat kiinnostuneita oman ympäristön muu-

toksista ja halukkaita osallistumaan kehityksen suunnitteluun.  Mikäli myös 

uDM-manageri tulisi asukaspuolelta, sen pitäisi olla demokraattisesti legiti-

moitu tai, konsultin ollessa kyseessä, yhteisellä päätöksellä palkattu. 

4.5 

Viestintä ja vuorovaikutus 

Nykypäivän reaaliaikainen viestintä mahdollistaa uudenlaisia osallistumisen 

muotoja monella taholla. Internet on mahdollistanut ennennäkemättömän 

laajan  immateriaalisen kuvan ja tekstin levityksen. Samalla jokainen netin 

käyttäjä voi helposti kommentoida muiden tuotoksia  kommentoimalla, blog-

gaamalla, twittaamalla. Mielenilmaisu on spontaanista, ”nopeasta heitosta” 

tieteellisesti ja taiteellisesti korkeatasoisiin vastauksiin. Vastaanotto ja vai-

kutuspiiri taas voi jäädä olemattomaksi tai saavuttaa hyvin laajoja piirejä. 

Verkostojen kautta kulkevilla suosituksilla esimerkiksi  musiikkibändi saattaa 

muutamassa kuukaudessa päästä täydellisestä tuntemattomuudesta maail-

manmaineeseen ja löytää itsensä isoja halleja täyttävältä maailmankiertu-

eelta. Maailmanlaajuista kiinnostusta paikallinen kaupunkisuunnittelu tuskin 

herättää. Internetti mahdollistaa kuitenkin informaation hakemisen ja keskus-

teluun osallistumisen aikaan ja paikkaan katsomatta. 

Mediaosaamisen tulee olla vahvaa, jotta kaikki vaikuttamiskanavat saadaan 

hyödynnettyä. Muuten on vaarana, että osa tärkeästä infosta jää kuulematta. 

Kun halutaan aina vain suuremman joukon osallistuvan prosessiin, on hy-

vin olennaista, että kaikki tärkeä tieto on kaikkien saatavilla. Tämä onnistuu 

parhaiten vahvasti nettiin tukeutuvalla tiedotuksella. Osallistumisen mahdolli-

suuksia tulee koko ajan lisää, ja niiden kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä 

kaupunkisuunnittelussa riittää haastetta. Olennaisen tärkeää on tiedonhallinta 

ja tietojen relevanssin mukainen painottaminen, sekä tulosten muuttaminen 

tarkoituksenmukaisesti hyödynnettävään muotoon. Kommunikaatio kaikissa 

muodoissa onkin uDM-toiminnassa keskeisin tehtävä. Asiantuntijuutta tarvi-

taan niin reaalimaailman kuin virtuaalimaailman kommunikaation hallintaan. 
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4.6 

Rahoitus 

uD-managerin rahoituksen tulisi olla läpinäkyvää ja jääviystekijöistä vapaa. 

Taloudellisesti vahvimmassa asemassa ovat yleensä rahoittajat ja rakenta-

jat, sen jälkeen seuraavat viranomais- ja suunnittelijatahot. Myös hankkeesta 

odotettava taloudellinen hyöty jakaantuu yleensä edellä mainitussa järjes-

tyksessä. Viranomaiset ja käyttäjät hyötyvät epäsuoremmin laadukkaamman 

kaupunkiympäristön ja suuremman asumistyytyväisyyden muodossa. Suun-

nittelija sijoittuu johonkin välimaastoon hyötyen aineellisesti hankkeen toteu-

tumisesta ja aineettomammin tehdessään käyttäjää ja kaupunkikuvaa parem-

min palvelevia suunnitelmia. Koska hankkeen ennustettavuuden, hyväksyttä-

vyyden ja kokonaisarvon odotetaan kasvavan uudessa suunnitteluprosessissa, 

voisi odottaa myös vahvinta taloudellista panosta rahoittajilta ja rakentajilta. 

Rahoituksen rakenne ei kuitenkaan saa johtaa urban Design Managerin puo-

lueellisuuteen, vaan on voitava luottaa siihen että Manageri moderoi prosessia 

pyrkien suurimpaan yhteiseen nimittäjään. Viime kädessä tässä punnitaan, 

kuinka vahva motivaatio prosessin uudistamiseen todellisuudessa on. 

Toinen mahdollisuus rahoitukseen on julkistaholta tulevat varat. Verot ovat 

kansalaisilta ja yrityksiltä kerättyä pääomaa, joilla on tarkoitus luoda edelly-

tyksiä kansakunnan ja elinkeinoelämän toiminnalle moninaisissa muodoissa. 

Kyseistä toimintaympäristöä urban Design Managerikin on ilman muuta luo-

massa, joten julkinen rahoitus on täysin mahdollinen vaihtoehto. Samalla ryh-

män motiivit sijoittuisivat heti yleisen hyvän tavoittelun alueelle, mikä onkin 

luottamuksen rakentamista ajatellen tärkeä asia. uDM-taho voisi hyvin olla 

kaupungin strategisen suunnittelun elin, joka toimii koko kaupungin alueella. 

Englannissa toimii Design of London-taho. Miksei Design of Helsinki? 

4.7 

Siltamäki- oman aikansa edelläkävijä 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa Siltamäki on määritelty kulttuurihistoriallises-

ti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta arvokkaaksi alueko-

konaisuudeksi. Yleiskaavan mukaan aluetta tulee kehittää siten että alueen 

ominaispiirteet ja arvot säilyvät. Siltamäki on ensimmäinen 1970-luvun lähiö, 

josta kaupunkisuunnitteluvirasto on tehnyt inventointi- ja kehittämissuunni-

telman.  Kyseessä on siis aikakautensa parhaimmistoon kuuluva alue, jonka 

perusarvoihin ja ansioihin kannattaa tutustua hieman tarkemmin. 

Suomen kaupunkirakentamisessa oli toisen maailmansodan jälkeen vallitse-

vana ihanteena metsälähiö. Tämä sinänsä komeita ja korkealaatuisia ilmen-

tymiä esimerkiksi Pihlajamäessä aikaansaanut ideologia koki 1960-luvulla 

voimakasta vastarintaa. Kritiikin myötä siirryttiin kohti kompaktikaupunki-

ideologiaa, jonka edustaja myös Siltamäki on. Alue on rakennettu 1970-lu-

vun alussa ja edustaa peltomaisemaan rakennettua tiivistä kaupunkimallia. 

Siltamäen rakentaminen perustuu rakentamisajalle tyypilliseen, yhtenäises-

ti toteutettuun alue- ja elementtirakentamiseen. Pihatilojen ja rakennusten 

suunnittelu perustuu suorakulmaiseen koordinaatiston varaan rakennettujen 

kortteliyksikköjen toistoon. Myös maisemaa ja ympäristöä alettiin 1970-luvul-

la suunnitella kokonaisvaltaisemmin ja voimakkaammin muokaten. Siltamäen 

ja Keravajoen väliin jäävä, maisema-arkkitehti Harald carstensin suunnittele-

ma maisemapuisto, on aikakautensa merkittävin. 

Siltamäki vastaa hyvän nykypäivänkin kaupunkimaisen asumisen ihanteita. 

Alue on matala ja tiivis, urbaani ja samalla luonnonläheinen, lapsiperheille 

sopiva ja tarjoaa monipuoliset peruspalvelut. Siltamäen kaupunkisuunnitte-
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lun ihanteena ollut yhteisöllisyys on arkipäivää alueella vielä tänäkin päivänä. 

Arkkitehti Pentti Ahola on aikanaan suunnitellut alueen kokonaisuutena, jonka 

osatekijöitä ovat lähiympäristö, kontaktipihat ja puistot. Alueen rakennus-

kannan mataluus, asemakaavasuunnitteluun liittyneet viheraluerakenteelliset 

ratkaisut, keskeiseen jalankulkuraittiin tukeutuvat vehreät ja suuret kortte-

lipihat sekä puolijulkiset kontaktipihat tekevät Siltamäestä poikkeuksellisen 

Helsingin muiden samanikäisten lähiöiden joukossa. Kontaktipiha oli yksi alu-

een suunnittelussa esiintynyt uusi käsite, jolla haluttiin korostaa korttelin yh-

teistä, torin tapaista julkista aluetta. Kontaktipihalla haluttiin korostaa alueen 

kaupunkimaisuutta vastakohtana 1960-luvun metsälähiöille. 

4.8 

Siltamäen tulevaisuudesta 

Siltamäki on säilynyt hyvin alkuperäisessä muodossa. Tähän mennessä tehdyt 

korjaus- ja muutostoimenpiteet ovat alkuperäistä ilmettä ja ajatusta muutta-

neet vain vähän. Lähitulevaisuudessa ovat ajankohtaisia mittavat samanai-

kaiset korjaustoimenpiteet. Kaupunkisuunnitteluvirasto on alueesta laatinut 

oppaan jossa ottaa kantaa Siltamäen kehittämisperiaatteisiin ja korjausta-

poihin (”Siltamäen kontaktikaupunki” (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 

julkaisuja 2009:3). Samalla kun suunnitellaan ja mietitään eri vaihtoehto-

ja, on houkuttelevaa ja järkevää miettiä alueen nykyaikaistamista muiltakin 

osin. Kannustimina toimivat alueen vetovoimaisuuden säilyttäminen ja kas-

vattaminen, palvelujen säilyttäminen niiden toimintaedellytyksiä tukemalla, 

sekä mahdolliset kustannussäästöt esimerkiksi rakennusoikeutta lisäämällä 

ja myymällä. 

Joka tapauksessa ajankohtainen on julkisivujen korjaus, jonka yhteydessä 

on tarkoitus myös parantaa energiatehokkuutta. Korjausvaihtoehtoja löytyy 

peittävästä korjauksesta vaihtavaan korjaukseen. Myös ostoskeskus on elin-

kaarensa loppupäässä. Korjaamiskustannukset ovat samaa tasoa kuin uuden 

rakentamisesta aiheutuvat kulut. 

Alueen kehittämisperiaatteet noudattavat kahta päälinjaa: ”museoiminen” tai 

”nykyaikaistaminen”, eli palauttaminen mahdollisimman lähelle alkuperäis-

suunnitelmaa tai uusien vastausten etsiminen uusiin kysymyksiin. Jälkimmäi-

sessä vaihtoehdossa mahdollisuuksia on kartoitettu muun muassa seuraavista 

kohdista:  julkisivujen korjauksen yhteydessä tapahtuva kerrosluvun kasvat-

taminen, mahdollisesti yhdistettynä hissien rakentamiseen, ostoskeskuksen 

korttelin uudelleenrakentaminen, uimahallin säilyttämistä helpottavien syner-

giaetujen hakeminen tuomalla uusia toimijoita kuten esimerkiksi kuntosali ja 

senioritalo mukaan, ostoskeskuksen siirtäminen liikenteellisesti edullisem-

paan paikkaan alueen eteläreunaan Suutarilantien varteen, sekä alueen ko-

konaistehokkuuden kasvattaminen erityisesti paikoitusalueita hyödyntämäl-

lä. Isompiin muutoksiin tähtäävä nykyaikaistaminen herättänee voimakkaita 

tunteita ja ristiriitaisia tavoitteita toimijoissa. Juuri tässä toimintakentässä oli-

si mukana sparraavassa, prosessia eteenpäin vievässä roolissa, urban Design 

Manageri. 

4.9

Haastattelumateriaali

Seuraavilla kolmella sivulla haastateltaville jaettu materiaali, jossa asian 

pohjustus ja haastattelukysymykset. w
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enemmän hyötyä ja arvoa kaikille
 

- Vision, päämäärän ja mahdollisuuksien kautta ajatteleminen. Luovan 

Brainstormingin hyödyntäminen Workshopeissa Voi auttaa löytämään 

vaihtoehtoja, jotka ovat tavanomaista laihaa kompromissia huomatta-

vasti parempia. 

- arvonluonti ja suunnittelualueen mahdollisuuksien kokonaisvaltai-

nen ymmärtäminen tapahtuu prosessin aikana. Sen takia itse Työryhmän 

kasaamiseen ja prosessinsuunnitteluun kannattaa panostaa heti alus-

sa riittävästi aikaa. 

- Kuluttajien - mm. nykyisten ja tulevien asukkaiden - näkökulman huo-

mioiminen ottamalla nämä alusta asti täysivaltaisina toimijoina mukaan 

suunnitteluprosessiin. Käytännössä tämä edellyttää muun muassa 

osallistumisen uudelleenajattelua ja nettipohjaisen median monipuo-

lista hyödyntämistä. 

- Suunnittelu tapahtuu toisiaan seuraavissa Workshopeissa (koko työ-

ryhmän tapaaminen) ja Sweatshopeissa (omassa firmassa / toimistossa 

tapahtuvaa työtä), joissa lähestytään asteittain konkretiaa. 

- Vähemmän määräyksiä, enemmän Kokonais-

visioon pohjautuvia laadullisia tavoittei-

ta, joihin kaikki osapuolet vastuullisesti 

sitoutuvat. 

- Suunnitteluprosessin alkuvaiheen sopi-

musten alhainen sitoumustaso auttaa si-

sällyttämään myöhäisempiä oivalluksia ja 

tekee kovan neuvottelutaktiikan käyttämi-

sen ”kaiken varalta” tarpeettomaksi. 

- Aikaisempaa avoimemman ja integroivam-

man suunnitteluprosessin valmentajana 

toimii moderoivassa ja sparraavassa roo-

lissa Urban Design Manageri. Tämä Henkilö 

tai taho on lähtökohtaisesti mukana pro-

sessin alusta loppuun asti, eli ideasta to-

teutukseen. 

 

Kuka toimisi Siltamäessä UD-Managerina ja 

miksi ?

UD-Manageri toimii ulkopuolisen valmenta-

jan tai konsultin tavoin. Ehdoton vaatimus 

tehtävässä ovat hyvät vuorovaikutus-tai-

dot ja kommunikaatiokyky sekä taito pitää 

prosessi liikkeellä yllättävilläkin pelin-

avauksilla. Intressienvälistä kitkaa ja kon-

fliktia ei voi välttää, olennaista on niissä 

piilevien mahdollisuuksien ennakkoluulo-

ton hyödyntäminen. 

UDM - avusteisen integroivan 
kaupunkisuunnittelun tavoit-
teita ja Periaatteita 



Integ -
roivan toiminnan 

periaatetta valaisee on-
nistuneesti Mary Parker Fol-

lettin yksinkertainen esimerkki: 
Kaksi sisarusta kinastelivat appel-

siinistä, jonka molemmat tarvitsivat 
leivontaan. Riita päättyi appelsiinin hal-
kaisuun, vaikka viime kädessä ensimmäinen 
sisaruksista olisi tarvinnut mehun ja toi-
nen kuoren. Sisarukset eivät löytäneet 
molempien intressit integroivaa ratkaisua. 
Kompromissi ei tässä esimerkissä lisää, 
vaan ainoastaan jakaa olemassa olevaa 
arvoa. Integroiva toiminta lisää, pake-
toi ja jakaa arvoa tavalla, jossa 

eri osapuolet kykenevät tunnis-
tamaan itselleen tärkeät 

ratkaisut. (UDM-opas 
s. 63 )

 

Haastattelukysymykset ovat kohdistettu 

aina koko organisaatiolle. Toisin sanoen 

kiinnostavaa on haastateltavan oman mie-

lipiteen lisäksi arvio siitä mitä edusta-

massaan organisaatiossa todennä-

köisesti ajateltaisiin asiasta. 

1. Miltä sektorilta UD-managerin 

kuuluisi olla? 

2. hyväksyisitkö toisen tahon 

vetämään suunnitteluproses-

sia? 

3. Haluaisitko itse toimia UD-

managerina? Mitä etuja luu-

let siitä koituvan organisaa-

tiollesi?

4. Miten UD-manageri rahoite-

taan? 

5. Mitä Hyötyä ja etuja näet UD-

Managerin mukanaolossa? 

6. Mitä haittoja ja vaaroja näet? 

Lontoossa on kaupungin puolesta perustettu ”Design of London” ni-

minen taho tehtävää hoitamaan. Suomessa ja Helsingissä vastaavaa ei 

vielä ole, siksi ehdotamme ja testaamme kolmea mahdollista skenario-

ta: 

1. Julkisvetoinen ”Design of Helsinki” 

Kaupunki vapauttaa esimerkiksi KSV:stä ihmisen hoitamaan UD-Manage-

rin tehtävää. Motivaationa toimii hankelähtöisen suunnittelun pienem-

mät kulut kaupungille ja kaupunkilaisten demokraattisempi ja tasapuo-

lisempi huomioiminen suunnitteluprosessissa. Tämä vaihtoehto voi hyvin 

toimiessaan johtaa oman, kaupungin alaisuudessa toimivan, yksikön pe-

rustamiseen (vrt. ”Design of Helsinki”). Aluksi tehtävää hoitaisi kuiten-

kin vain yksi ihminen muun työn ohella. 

2. Yksityisvetoinen ”Valveutunut grynderi” 

Rakennusfirma palkkaa ihmisen hoita-

maan UD-Managerin tehtävää. Mo-

tivaationa toimii kokonaisuuden 

parempi ennustettavuus ja no-

peampi valmistuminen sekä koh-

deryhmän toiveiden parempi 

tavoittaminen ja sitä kautta 

paremman asiakastyytyväisyy-

den tavoittaminen. Viime kä-

dessä kaikki edellämainittu 

vaikuttaa myös positiivisesti 

yrityksen tulokseen. 

3. Kaupunkilaisvetoinen ”Oma 

Kaupunki”  

Paikallinen yksityishenkilö ottaa 

tehtävän hoitaakseen. Motivaatio-

na toimii kiinnostus omasta ympäristöstä 

siihen kohdistuvine muutostarpeineen. Täs-

sä tapauksessa UD-managerin työn rahoi-

tus on epäselvää. Voiko  motivaatio olla 

tarpeeksi vahva tehtävän vapaaehtoiseen 

hoitamiseen vuosien ajan? Voiko rahoitus-

ta kehittää muuta kautta? 

HAASTATTELUKYSYMYKSET
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07.04.2010 Johanna Mutanen,  arkkitehti, Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto KSV (kaupungin kaavoitusorganisaatio) 

w Aikansa mallilähiö, jota vaalittava.

12.04.2010 Jaakko Markkula, kaupunginarkkitehti, Helsingin rakennusvirasto 

HKR (kaupungin suunnittelu- ja rakennuttajaorganisaatio, mm kadut, 

viheralueet, toimitilat) 

w Suunnittelun ja rakentamisen laatu paranevat vain 

kaavoituskäytäntöä muuttamalla.

14.04.2010 Jani Kemppainen, asiamies, Rakennusteollisuus RT 

(rakennusliikkeiden edunvalvontajärjestö) 

w Suunnitelmallisuus korjaamisessa on kaikkien etu.

16.04.2010 Helena Tammisto, toimitusjohtaja, Siltamäen Huolto (alueellinen 

huoltoyhtiö) 

w Tekemisen meininkiä ja konkretiaa saatava mukaan UDM-

toimintaan. 

 

16.04.2010 Kyösti Oasmaa, aluerakentamispäällikkö, Mari Siivola, 

projektinjohtaja, Helsingin talous- ja suunnittelukeskus Taske 

(kaupungin rahankäyttöä koordinoiva taho, myös projektinjohtotehtäviä 

aluerakentamisessa) 

w Olemme toimineet UD-Managerin toimintaan verrattavissa 

projektinjohtotehtävissä jo 30 vuotta.

20.04.2010 Markku Rantama, diplomi-insinööri, Kiinteistöliitto KL 

(kiinteistönomistajien edunvalvontaorganisaatio) 

w Energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävien remonttien aika-

ikkuna on käsillä.

23.04.2010 Kimmo Lehto, toimitusjohtaja, Inspira Oy 

(rahoitusneuvontapalvelua julkiselle sektorille tarjoava kuntarahoituksen 

tytäryhtiö) 

w UDM-toiminnan kulu olisi vain yksi menoerä rahoitusmallissa. 

Loppu on matematiikkaa. 

27.04.2010 Lars Lindeman, markkinointipäällikkö, Antti Pirhonen, 

kehityspäällikkö, Ncc (rakennusurakoitsija) 

w Oman identiteetin muodostuminen tulee olemaan lähiöiden 

pelastus.

27.04.2010 Harry Edelman, toimitusjohtaja, Edelman Group Oy 

(arkkitehtitoimisto, uDM-prosessin asiantuntija)  

w Valveutunut hankekehitys on nouseva trendi.

27.04.2010 Juha Salmi, toimitusjohtaja, asuntotietokeskus (rakennus-, 

kiinteistö- ja asuntoalan viestintään erikoistunut yhtiöryhmä) 

w Viestinnästä kaikki alkaa. Sen pitää tapahtua kohderyhmän 

ehdoilla ja olla vuorovaikutteista.

29.04.2010 Wisa Majamaa, toimitusjohtaja, IcEcAPITAL Real Estate Asset 

Management Oy (sijoitusyhtiö) 

w Oikeanlaiset puitteet kehittää kokonaisuutta ovat edellytys 

investoinneille.

11.05.2010 ”Ketterä Siltamäki” -tutkimushankkeen ensimmäinen asukasilta,  

jonka teemana ”Siltamäki tulevaisuudessa” 

w Voitaisko me vaan perustaa se aluehautomo? 
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KSV
Johanna Mutanen

Johanna Mutanen toimii Helsingin kaupunkisuun-

nitteluvirastossa aluearkkitehtina, Siltamäki ja 

moni muukin alue Koillis-Helsingissä kuuluu haas-

tateltavan vastuualueeseen. 

JZ: Mitä ajatuksia sinulla on Siltamäestä yleensä? 

Mitä haasteita, ongelmia ja mahdollisuuksia näet 

tulevassa kehittämisessä? 

JM: No, ensinnäkin Siltamäki on lähtökohtaises-

ti todella hieno paikka, joka on tarjonnut hyvän 

elinympäristön tähän asti. Ennakko-odotukset 

seitsemänkymmentäluvun alussa rakennettua lä-

hiötä kohtaan ovat helposti  melko kielteiset. Rou-

hebetonijulkisivut, yhden talotyypin toistoa, isot 

parkkikentät. Lähempänä tarkasteltuna paljastuu 

kuitenkin että Siltamäessä on paljon positiivisia 

tekijöitä: alue on rauhallinen mutta kuitenkin lä-

hellä kaupunkia. Talojen sijoittelulla ja pihojen eri-

tasoisuudella on saavutettu kiva tilojen hierarkia. 

Asuntojen kokojakauma on laaja ja huoneet ovat 

valoisia, koska isot ikkunapinnat suunniteltiin ja 

rakennettiin ennen energiakriisiä. Viihtyvyyttä on 

varmasti lisännyt oma, alueella alusta asti toimi-

nut huoltoyhtiö Siltamäen huolto. Lisäksi Siltamä-

essä on pieni ostoskeskus, jossa on myös muita 

peruspalveluita kuten kampaamo ja jopa pieni 

uimahalli. Lisäksi Siltamäen ja Keravanjoen välis-

sä on ehkä aikansa hienoin maisemapuisto, jonne 

pääsee kaikkialta jalkaisin muutamassa minuutis-

sa. 

Asukastyytyväisyys on suuri, ja nykyään alu-

eelle muuttaa lapsiperheitä, joiden vanhemmista 

ainakin toinen on nuoruudessaan asunut alueella. 

Kerrostaloalueelta löytyy nykyrakentamiseen ver-

rattuna runsaasti isoja perheasuntoja ja ne ovat 

kaupungin yleiseen hintatasoon nähden edullisia. 

Siltamäki on ollut aikansa mallilähiö ja toiminut 

televisiosarjan kuvauspaikkanakin. ”Naapurilähiö” 

on televisiosarja, jonka nykypäivän keski-ikäiset 

ihmiset hyvin muistavat ja joka keräsi aikanaan 

perheen ja ystäväpiirinkin televisioiden eteen. 

Nykypäivän vastine naapurilähiösarjalle voisi olla 

vaikka ”salatut elämät”. 

Siltamäellä on kaikki mahdollisuudet olla tule-

vaisuudessakin hyvä tai jopa loistava paikka asua. 

Lähivuosina tulevat suuret korjaukset ovat iso 

haaste. Koko talotekniikka ja julkisivut ovat elin-

kaarensa loppupäässä. Niiden uusiminen on vält-

tämätöntä ja vaatii paljon rahaa. Lisärakentami-

sen ja kattorakentamisen hyödyntäminen ja siitä 

mahdollisesti saavutettava voitto voi auttaa inves-

tointien rahoittamisessa. Samanaikainen asumi-

nen omassa asunnossa on mahdotonta, eli väistö-

asunnoille olisi tarvetta. Hankalin solmukohta on 

ehkä kuitenkin ostoskeskus, jonka ainoa järkevä 

uudistustapa näyttäisi olevan uuden tekeminen. 

Ostoskeskuksella on monta omistajaa hyvin eriko-

koisilla osuuksilla ja yhteisen kehittämissuunnan 

löytäminen on hankalaa. Pelkkä osakkaiden suun-

nitteluhalukkuuden aikaansaaminenkin kestää ai-

kansa. 

Aikansa mallilähiö, jota vaalittava.
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JZ: Miten tässä tapauksessa päästään sitten 

eteenpäin? Luuletko että uD-managerista voisi 

olla apua prosessissa? 

JM: Pidän ulkopuolisen tahon mukanaoloa suo-

rastaan välttämättömänä, jotta jotain tapahtuu ja 

saadaan päätöksiä aikaan. ulkopuolinen mielipide 

voisi ”ravistaa” asetelmia, jotka ainakin ostoskes-

kuksen osalta ovat omistajatahon sisällä melko 

paikalleen jämähtäneitä. Korjausrakentamiskoh-

teissa on paljon erisuuntaisia pyrkimyksiä, kun 

olemassa olevat asukkaat ja yrittäjät ovat erilai-

sissa elämäntilanteissa ja kiinni olemassa olevas-

sa, näkyvässä tilanteessa ja vanhoissa tottumuk-

sissa. Tässä toimintaympäristössä ”katalysaattori” 

on tarpeellinen reaktion aikaansaamiseksi. 

Kaupungin näkökulmasta uD-manageri olisi 

mielellään ihminen joka näkee asiat laajemmassa 

mittakaavassa ja pystyy tarjoamaan uusia näkö-

kulmia, jotka eivät esimerkiksi rajoitu maaomis-

tukseen sidottuun ajattelutapaan. Siltamäessä 

tämä voisi tarkoittaa vaikka ostoskeskuksen sijoit-

tamista toiseen paikkaan, asuntojen sijoittamista 

vanhan ostoskeskuksen tilalle tms. Nämä uudet 

asunnot voisivat toimia aluksi väistöasuntoina, 

josta olisi suurta hyötyä korjaustöiden läpiviemi-

sen kannalta. 

JZ: Jos tarkastellaan ensimmäiseksi julkista sek-

toria, niin kuka mielestäsi voisi olla Helsingin kau-

pungin uD-manageri? Haluaisitko esimerkiksi itse 

toimia uD-managerin roolissa? Ja toimiiko viran-

omaisten välinen yhteistyö? 

JM: Olen hyvin kiinnostunut siitä miten tekemäni 

kaavat lopulta toteutuvat ja asioin sen takia pal-

jon rakennusvalvontaviraston kanssa. Voi olla että 

yhteistyö ei suju kaikilla yhtä hyvin, mutta en näe 

suurta epäjatkuvuusongelmaa kaavaosaston ja 

lupaviranomaisten välillä. Sen sijaan työskentely 

katusuunnittelijoiden kanssa on muuttunut haas-

tavammaksi. Katusuunnitelmat tehdään nykyään 

enenevässä määrin konsulttityönä. Halutunlaisen 

lopputuloksen ja mitoituksen aikaansaamiseksi 

olisi tarvetta katusuunnittelijoiden mukanaololle 

jo aikaisessa vaiheessa. Valitettavasti katusuun-

nittelu nähdään kaavoituksesta irrallaan olevana 

suunnittelutyönä ja katualueen suunnittelijat tule-

vat mukaan yleensä vasta kaavan vahvistumisen 

jälkeen. 

Perinteinen arkkitehtisuunnittelu on se mitä 

mieluiten teen. Valitettavasti omasta työajasta 

vie nykyään suuren osan aivan muut asiat. To-

dennäköisesti uD-managerin tehtävä vähentäisi 

suunnitteluun käytettävissä olevaa aikaa entises-

tään. Sen takia en ole itse lainkaan kiinnostunut 

toimimaan uD-managerina. Pidän mahdollisena 

että joku muu KSV:stä olisi kiinnostunut, mutta 

työmäärä on kaikilla työntekijöillä jo valmiiksi iso 

eikä uD-managerina toimiminen onnistu ilman 
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merkittävää ajallista panosta. 

Helsingin kaupungilla on olemassa jo uD-Ma-

nagerin tapainen taho, talous- ja suunnittelukes-

kus TASKE. Koen kaupungin työnjaon tässä asias-

sa mielekkäänä ja pitäisin kaupungin organisaati-

on puitteissa jo toimivan TASKE:n mahdollisuuk-

sien kehittämistä järkevimpänä vaihtoehtona. 

TASKE:n tarkoitus on etsiä toimijoita, toteuttajia, 

ja olla koko prosessissa alusta loppuun asti mu-

kana. Tähän mennessä TASKE on toiminut enem-

mänkin projektikohteissa , ja Seppo Kauhanen on 

hoitanut muun työnsä ohella  täydennysrakenta-

miskohteita. Vuosi sitten siirtyi KSV:stä TASKE:en 

Mari Siivola, joka on ottanut omalle vastuulleen 

täydennysrakentamisen. 

Mielestäni TASKE:n toimintaedellytyksiä asuk-

kaiden ja kuluttajien mielipiteiden kartoittamises-

sa ja mielipiteiden integroimisessa suunnitteluun 

pitäisi parantaa. Varsinkin korjaus- ja täydennys-

rakentamisessa se on ensiarvoisen tärkeää, kun 

valmiita mielipiteitä ja vuosien varrella kertynyttä, 

omakohtaiseen kokemukseen liittyvää tietoa on 

alueilta saatavissa. 

JZ: Entä jos uD-managerina toimisi eri tahon 

edustaja, olisiko se teille ihan ok? Vaikka asuka-

saktiivi tai Siltamäen huolto? 

JM: Lähtökohtaisesti meillä ei ole mitään sitä vas-

taan että prosessia johtaa joku muu kuin julkisen 

sektorin edustaja. Ratkaisevaa on vain se että 

rahkeet riittävät. Kyse on mittavasta hankkeesta, 

johon tarvitaan paljon tietoa, taitoa ja kokemusta. 

On vaikea kuvitella että asukkaista löytyy ihmi-

nen, jolla on tarpeeksi osaamista, motivaatiota ja 

aikaa lähteä kokonaisuutta vetämään. 

Siltamäen huollon osalta tilanne on hieman 

toinen, ja sieltä suunnasta onkin väläytelty kiin-

nostusta toimia rakennuttajana. Isona plussana 

Siltamäen huollon osalta pitäisin verkostoitumis-

ta alueella ja sen Siltamäkeläisten keskuudessa 

nauttimaa luottamusta. En ole kuitenkaan varma 

siitä, riittääkö huoltoyhtiönkään tieto ja taito näin-

kin vaativan projektin läpiviemiseen. Kaikkeahan 

ei tarvitse itse osata, tietotaitoa saa myös konsult-

tityönä, mutta vaihtoehtojen punnitsemisessa olisi 

kyettävä kokonaiskuvan arviointiin laajemmassa 

mittakaavassa. 

JZ: Mitä jos uD-manageri tulisikin yksityiseltä 

sektorilta? 

JM: Luulen että yksityisellä puolella olisi parhaat 

mahdollisuudet toimia hankkeen vetäjänä. Suurin 

plussa olisi tässä tapauksessa todellisuuspohja, 

”hinta” suunnitteluvaihtoehdoille ja mahdollisuus 

toteuttaa sekä mahdollisuus sitoutua suunnitel-

miin. Kaupunkihan ei voi eikä saa luvata mitään 

konkreettista, esimerkiksi lisärakennusoikeuden 

tuomasta voitosta. Jos kaupungin viranomaist-

ahon antama arvio osoittautuisikin vääräksi, se 

joutuisi ikävään ja hankalaan tilanteeseen. 

[ Haastattelusta tullut vaikutelma on se että uDM-

konseptiin suhtaudutaan mielenkiinnolla. Ehkä 

skeptisyyttä aiheuttaa tunne siitä että vanha asia 

on vain uudestaan paketoitu ja saanut hienon 

englanninkielisen nimilapun. Sinänsä toimenkuvan 

tarkka rajaaminen ja uD-managerin mukanaolon 

uutuusarvo sekä tarpeellisuus omalle uudelle am-

mattinimikkeelle onkin epäselvää. uDM-konsepti 

nojaa paljon uD-managerin henkilökohtaisiin omi-

naisuuksiin, vuorovaikutustaitoihin, kykyyn erot-

taa tarpeellinen tarpeettomasta sekä potentiaalia 

omaava kehityssuunta sellaisesta jolla sitä ei ole. 

Projektinvetäjällä näitä taitoja on suuremmassa 

tai vähäisemmässä määrin, ja tähänkin mennessä 

on varmasti tehtävissä toiminut ihmisiä, joilla näi-

tä taitoja on. Tämän haastattelun perusteella tun-

tuu siltä että seuraavaksi olisi hyvä päästä puhu-

maan TASKE:ssa toimivan ihmisen kanssa, sekä 

laajemmassa mielessä ihmisten kanssa jotka ovat 

menestyksellisesti toimineet uDM-tyyppisissä teh-

tävissä. ]  
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Helsingin rakennusvirasto
Jaakko Markkula

Jaakko Markkula toimii Helsingin kaupungin kau-

punginarkkitehtinä ja rakennusviraston arkkiteh-

tiosaston päällikkönä. Rakennusviraston arkkiteh-

tuuriosasto tuottaa muun muassa hanke, raken-

nus- ja rakennesuunnittelua sekä rakennusalan 

asiantuntijapalveluja. Tilaajana on pääsääntöises-

ti Helsingin kaupungin eri toimijat. JM on toiminut 

monenkokoisissa projekteissa hankkeenvetäjänä 

ja pystyy siitä saadun kokemuksen perusteella 

hyvin suhteuttamaan uDM-mallia rakennusalan 

vallitseviin käytäntöihin. 

JZ: Jos puhutaan nykyisestä kaavoituskäytännös-

tä, mikä siinä on hyvää tai huonoa? 

JM: Nykyinen kaavajärjestelmä kangistaa ideoin-

tia ja on mielestäni aikansa elänyt. Kokonaisuus 

on viritetty sellaiseksi että keskinkertaista syntyy 

ja siihen ollaan tyytyväisiä. Irtiotot eivät oikein 

onnistu ja kehitys on hidasta. Monesti bisnes on 

lyöty lukkoon ennen kuin suunnittelu on edes al-

kanut.  Jo kaavoittamisen luonnosvaiheessa tontit 

jaetaan lähipiirin kesken ja samaa bulkkituotetta, 

tylsää keskinkertaista lähiötyyppistä asuntoraken-

tamista, tehdään kaikkialle. Joitakin tontteja jää 

rakentamatta, kun tonttivarauksen saaneella ta-

holla ei ole rahaa ja näin kokonaissuunnitelma jää 

torsoksi. Kaavan muuttaminen on todella hanka-

laa, koska kaava on vahvasti suojattu dokumentti. 

Toivoisin kyllä että suunnittelun ja rakentamisen 

laatu paranisivat. Luulen että se edellyttää hieman 

toisenlaista toimintatapaa verrattuna nykyiseen. 

JZ: Mihin suuntaan kaavoituskäytäntöä pitäisi 

mielestäsi kehittää? 

JM: Hankelähtöisyydellä saadaan monesti parem-

pia lopputuloksia aikaiseksi kuin perinteisellä ta-

valla. Hankelähtöisyydessä mietitään alusta asti 

toteuttavan ja rahoittavan tahon kanssa kokonai-

suutta toteutukseen asti. Vasta kun suunnitelma 

on saatu valmiiksi, järkeväksi ja taloudellisesti 

kannattavaksi laaditaan siihen sopiva kaava. Mo-

nessa nykypäivän järkevässä kaavoitusprojektissa 

niin jo tehdäänkin. 

JZ: Näkisitkö nykyisen kaavoitus ja rakennuskäy-

täntöjen valossa uD-managerin mukanaolon tar-

peelliseksi ja hyödylliseksi? Mitä parannuksia sillä 

voisi saada aikaan? 

JM: Tämä malli törmää tietysti ensimmäiseksi re-

aalimaailmaan - rakennuspuolella toimii paljon te-

kijöitä, on kaavoittaja, kiinteistöbisnes, rakennus-

liikkeet, poliittinen päätöksenteko ja moni muu. 

Tuohon vaativaan keskeiseen asemaan ei kukaan 

pääse ainakaan ilmoittamalla tai ilmoittautumal-

la. Se on aika tuulinen ja monitaitoisuutta vaativa 

paikka, eikä kukaan voi saada luottamusta ellei 

oma panos ja näytöt ole tarpeeksi vahvat. Eng-

Suunnittelun ja rakentamisen laatu paranevat vain 
kaavoituskäytäntöä muuttamalla.
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myös viranomaispuolta ja päättäjiä. 

Joillain ihmisillä johtamistaitoja on luonnos-

taan, mutta kyllä niitä voi kehittääkin. Johtamis-

taitojen kehittämiseen ja kokonaisuuksien hallin-

taan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota myös 

korkeakoulutasolla. Insinööripuolella sitä osataan 

ehkä paremmin kuin arkkitehtikoulutuksessa. Kun 

tuotantotalouden opiskelijat ostetaan jo puolessa-

välissä opintoja johtotehtäviin, arkkitehdit ajavat 

taksia ja maalaavat vesiväritöitä.  Jostain syystä 

arkkitehdit ovat syrjäytyneet tapahtumien keski-

östä. Ennen arkkitehdit olivat kovia tekijöitä, heitä 

arvostettiin ja kuunneltiin. Siltamäen suunnitellut 

Pentti Ahola oli kingi monessa projektissa. Nyky-

ään tuntuu siltä että arkkitehdit viisastelevat kes-

kenään ja ovat lopettaneet pyrkimisen vaikuttami-

seen ja johtotehtäviin. 

JZ: Tuleeko mieleen projekteja joissa asiat toimi-

vat hyvin onnistuneen johtamisen myötä? 

lannissa ja uSA:ssa rakentaminen on developpe-

rivetoista. Projekteissa on omat rahat pelissä, ja 

toteutuskin on näin ollen varma. Jos taas ei ole 

omaa pääomaa pelissä, on saavutettava vieläkin 

vahvemmin kaikkien luottamus. Johtajalle täy-

tyy uskoa rahat ja uskoa suunnitteluvastuu. Aika 

kovaa ammattitaitoa ja johtamiskykyjä tarvitaan 

että pärjää tuossa kentässä. 

JZ: Mitä nämä johtamistaidot mielestäsi ovat? 

JM: Hyvä johtaminen on mielestäni sellaista että 

muut eivät huomaa että heitä johdetaan. Johta-

jan pitää tehdä juuri oikeita asioita juuri oikeaan 

aikaan. Pitää ymmärtää missä ajatuksessa on 

potentiaalia ja missä ei ja erottaa laadukas kes-

kinkertaisesta. Näitä taitoja löytyy harvalta, ja 

Suomessa vallitsee mielestäni yleisemminkin joh-

tamisvaje. Ei kerta kaikkiaan löydy ihmisiä jotka 

osaisivat johtaa vaativia prosesseja. Tämä koskee 
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JM: Yksi esimerkki hyvästä johtajasta on DI Antti 

Mäkinen, joka on nykyään Espoon Tapiola-projek-

tin vetäjänä. Antti oli Helsingin kaupungin palve-

luksessa ja veti Ruoholahden kokonaisuuden ja 

Helsingin satamaprojektin. Siinä oli taitava kaveri, 

joka veti projektit tosi hienosti. Antti oli kärsiväl-

linen, neuvotteli asiat selväksi ja voitti näin kaikki 

vaikeudet. Ja vaikeuksia kyllä riitti. 

JZ: Mikä olisi mielestäsi kaupungin puolelta oikea 

taho uD-manageriksi? 

JM: Kaupungin puolelta uD-manageri voisi tulla 

kaavoittajapuolelta, kaavoittajalla on kaavoitus-

monopolin myötä merkittävä valta-asema. Mo-

nessa järkevässä kaavoitusprosessissa on nyky-

ään alusta asti rakentaja mukana, jolloin saadaan 

myös siellä oleva tietotaito hyödynnettyä. Se on 

hyvä asia ja kehittänyt nykyjärjestelmän toimi-

vuutta. 

JZ: Puhuit aikaisemmin Antti Mäkisestä, joka oli 

Helsingin kaupungilla töissä. Olisiko hyvä jos uD-

managerin työ olisi TASKE:n alaisuudessa tapah-

tuvaa toimintaa? 

JM: TASKE:ssa on tosiaankin projektijohtajia, ko-

kemusta, taitoa ja kontakteja löytyy. Siinä mieles-

sä TASKE voisi hyvinkin sopia uD-manageriksi. Li-

säksi TASKE on ”kaupungin lompakko” ja päättää 

rahavirroista, ja raha on tietysti tässä yhteydessä 

myös vallankäytön väline. 

JZ: Luuletko että rakennusvirastossa olisi mielen-

kiintoa toimia uD-managerina? 

JM: Olen itse vetänyt monenlaisia projekteja, ja 

kyllä Siltamäen kokonaisuuskin onnistuisi. Nuo-

remmat virastossa työskentelevät ihmiset eivät 

nähdäkseni ole kovinkaan kiinnostuneita toimi-

maan kuvatunlaisissa tehtävissä. Sitä varten pitää 

olla tietynlainen pyrkimys olla mukana ja vaikut-

taa yhteiskunnallisiin asioihin. Vaativiin tehtäviin 

täytyy kasvaa.

JZ: Mitä haasteita ja mahdollisuuksia näet Silta-

mäessä ja Siltamäen uudisrakentamisprosessis-

sa? 

JM: Siltamäessä olisi juuri sopiva hetki miettiä 

kokonaiskuviota. Ei ole vielä kaavaa, määrät ovat 

sopivan pieniä että homma pysyy hallussa mutta 

kuitenkin jo sen verran isoja että rakennusliikkeet 

voisivat niistä kiinnostua. Lisäksi yhteiskunnalli-

nen tilaus toimivien käytäntöjen aikaansaamiseen 

lähiökorjaamisessa on valtava, kun kaikki lähiöt 

ovat tulossa peruskorjausikään. Siltamäessä voisi 

hyvällä kokonaisvaltaisella otteella ja suunnitte-

lulla saada aikaan arvonnousua alueelle ja löytää 

toimivia käytäntöjä muihin lähiökorjauksiin. 

Suuri kysymysmerkki on rahoitus, joka on vielä 

ratkaisematta. Pitäisi luoda uudenlaisia rahoi-

tuskeinoja, joilla voidaan ihmisille taata vakaat 

asumiskustannukset pitkäksi aikaa eteenpäin. 

Ruotsissa ja Tanskassa valtion rahoitusmalleja on 

luotu jopa 50 vuoden aikajänteellä, Suomessa ei 

ole vastaavaa. Samalla pitäisi olla tarkkana mui-

den nostovireiden hyödyntämisessä: on hissiavus-

tuksia, energia-avustuksia, tutkimusrahoitusta ja 

energiasäästöavustuksia jne. Viime kädessä kui-

tenkin kunnollinen suunnittelu ratkaisee kohteen 

taloudellisen järkevyyden. 

JZ: Mitä jos uD-manageri tulisikin käyttäjäpuolel-

ta? Siltamäen huollosta tai jopa alueen asukas? 
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JM: Siltamäen huolto on siitä hyvä taho, että sii-

hen luotetaan alueella vahvasti. Luulen kuitenkin 

että tarpeellinen osaaminen ja ammattitaito pitäisi 

isännöintiyritykseen hankkia ostamalla konsulteil-

ta. Isännöitsijöillä ei yleensä löydy sopivaa osaa-

mista. 

Siltamäen asukkaissa on joitain eläkkeellä olevia 

rakennusliikkeiden johtajia, joilla voisi olla tar-

peeksi ammattitaitoa ja kokemusta toimia projek-

tinvetäjänä. Kysymys on tässä yhteydessä enem-

män siitä löytyykö tahtoa ja motivaatiota jatkaa 

eläkkeellä samoja töitä kuin aikaisemmin on teh-

nyt. Ei tällaisen projektin hallinta ja ohjaaminen 

mitään hupia tai kansantaidetta ole ja projektiin 

tulee sitoutua pitkäksi aikaa.  

JZ: Entä yksityinen sektori? 

JM: Tärkeää olisi mielestäni että uD-manageri 

ymmärtää kaiken muun lisäksi esteettisten kor-

kealaatuisten suunnitelmien ja kaupunkitilallisen 

kokonaisuuden arvon. Ainoastaan laadukkaalla 

suunnittelulla voidaan alueella aikaansaada asuk-

kaille sitä arvonlisäystä, joka on välttämätön pe-

ruskorjauksen taloudellisen yhtälön ratkaisemi-
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Rakennusteollisuus 
Jani Kemppainen 

seksi. Siinä mielessä arkkitehti voisi olla hyvinkin 

sopiva työhön. Yksi esimerkki arkkitehdistä,  joka 

on hoitanut menestyksekkäästi hieman amma-

tin normaalikäytännöistä poikkeavaa toiminta-

tapaa on Juha Sarakorpi Saraco Oy:stä. Juha on 

rakennuttajakonsultti, tehnyt kiinteistöjalostusta 

ja bisneslaskelmia sekä toiminut tehtävissä jotka 

voisivat olla aika lähellä toivottua uD-managerin 

työtä. 

[ Haastattelusta välittyy vahva tunne siitä, että 

alalla on tiettyjä vallitsevia käytäntöjä ja rutiine-

ja, joihin nojataan vahvasti. Jotta uDM-mallilla 

on mahdollisuuksia saada hyväksyntää, hyödyt 

pitää saada selkeästi ja vakuuttavasti esitettyä. 

Vain voimakkaan hyväksynnän kautta voi löytyä 

rahoitus uD-managerin palkkaamiseen. Proses-

sin parempi sujuvuus, asukkaiden mielipiteiden 

parempi integroiminen ja mukavampi ja kau-

niimpi ympäristö ovat hankalasti rahassa mitat-

tavia määreitä.  Tavoiteltavan lopputuloksen ja 

hyötyjen tulisi olla esitettävissä luotettavasti jo 

hankkeen alkuvaiheessa. Sinänsä ne ovat sekä 

käyttäjien että kaupungin ja osin myös yksityisen 

puolen toimijoiden etujen mukaisia tavoitteita. 

Rahoituksen järjestäminen on hankkeen keskei-

siä avaintekijöitä.  Juha Sarakorven kanssa olisi 

hyvä keskustella aiheesta. ]
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Rakennusteollisuus 
Jani Kemppainen 

Rakennusteollisuuden tavoitteena on parantaa ra-

kennusyrittäjien toimintaedellytyksiä ja kehittää 

keinoja saada jäsenyrityksille lisää töitä. Raken-

nusteollisuus toimii aina lähtökohtaisesti kaikkien 

jäsenyritystensä puolesta, ja omaa siksi laajan 

näkemyksen rakentamisen ja rakennusliikkeiden 

tarpeista ja mahdollisuuksista. Jani Kemppaisen 

tausta on tutkimus- ja kehityspainotteinen, ja ra-

kennusteollisuudessa työkuvaan kuuluvat erityi-

sesti kehityshankkeet. 

JZ: Olette mukana tutkimushankkeessa merkit-

tävällä panoksella. Mitkä ovat teidän intressit ja 

tavoitteet ”ketterä Siltamäki”-projektissa? 

JK: Haluaisimme saada kysynnän ja tarjonnan 

paremmin kohtaamaan. Toivoisimme suunnitel-

mallisuuden lisäämistä korjauksissa ja enemmän 

ymmärrystä kysyntäpäähän siitä, minkälaisia asi-

oita halutaan ja kannattaa tilata. Korjausvelka on 

Suomessa järkyttävän iso, ja se varmasti johtuu 

osittain tietämättömyydestä ja taitamattomuu-

desta. Jokainen on varmaan kuullut kauhutarinoi-

ta remonteista ja niiden aiheuttamista haitoista. 

Siitä johtuen monissa taloyhtiöissä viivytetään 

korjaamista niin kauan kuin mahdollista. Haitat-

han ovat todellisia, mutta haluaisimme ihmisten 

myös kiinnittävän enemmän huomiota korjauksiin 

sisältyviin mahdollisuuksiin. 

Suunnitelmallisuudella voidaan lisäksi saa-

vuttaa synergiaetuja kun korjaukset tapahtuvat 

oikeassa järjestyksessä eikä tarvitse jo tehtyä 

purkaa kun toisen rakennusosan korjaaminen 

edellyttää sitä. Suunnitelmallisuus lisää myös 

ryhmäkorjausmallien käyttökelpoisuutta. Ryh-

mäkorjaamisessa saadaan suuruuden ekonomia 

Suunnitelmallisuus korjaamisessa on 
kaikkien etu.
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toimimaan. Se hyödyttää myös taloyhtiöitä kun 

saadaan yksikköhintoja pienemmiksi, ja toisaalta 

isommat jäsenyrityksemmekin pääsisivät mukaan 

korjausrakentamiseen. Toistaiseksi korjausraken-

taminen on ollut hyvin pirstaloitunutta ja volyymil-

tään pientä, ja keskikokoiset ja isot yritykset eivät 

ole siinä toimintaympäristössä oikein pärjänneet. 

JZ: Mikä on suurin etu suunnitelmallisessa kor-

jaamisessa verrattuna siihen että korjataan vasta 

rakennusosan rikkoonnuttua? 

JM: Lyhyesti sanottuna suurin etu on pienemmät 

kulut. Rikkoontumisesta johtuvat vahingot voivat 

olla isoja, ja korjaus täytyy yleensä tehdä nope-

asti sillä hetkellä saatavissa olevalla työvoimalla. 

Suunnitelmallinen korjaaminen on aina edullisem-

paa. Huolellisempi suunnittelu on poikkeuksetta 

kokonaisvaltaisempaa, tekijät voi valita tarkem-

min ja urakat voi kilpailuttaa. Lisäksi hyvin suun-

nitellun korjauksen elinkaari on pitempi. Eli oike-

astaan pelkkää plussaa; edullisemmin, parempaa, 

pitkäikäisempää. On hyvä että taloyhtiöt joutuvat 

tekemään nykyään pitemmän aikavälin suunnitel-

mia seuraavista korjauskohteista. Vanhemmissa 

taloissahan on jatkuvasti jotain korjattavaa, ja 

on parempi hoitaa asiat niin että korjauskustan-

nukset pysyvät kohtuullisina. Matinkylän huollolla 

on paljon kokemusta suunnitelmallisen huollon ja 

korjaamisen kustannussäästöistä. Isännöitsijänä 

toimii siellä Mikko Peltokorpi, joka on myös Suo-

men isännöitsijäliiton puheenjohtaja. 

JZ: Mitä haasteita ja mahdollisuuksia näet Silta-

mäen uudistamishankkeessa? 

JK: Siltamäessä on paljon potentiaalia, se on suo-

rastaan harvinaisen hyvä korjattavien lähiöiden 

joukossa. Siltamäki on Kehä 3 sisäpuolella, eli aika 

lähellä Helsingin keskustaa. Lisäksi se on selkeästi 

ympäröiviä alueita halvempi, eli Siltamäessä on 

hyvä mahdollisuus saada korjaustoimenpiteillä ar-

vonnousua aikaan. Taloyhtiöissä tunnutaan myös 

ymmärtävän että korjaustoimenpiteitä on tehtä-

vä. Ehkä se on tutkimusalueena jopa liian hyvä, 

mikä tekee tutkimustulosten sovellettavuuden 

muualla kyseenalaiseksi. Jos otetaan vaikka Suur-

pellon lähiö Riihimäellä, jossa yleinen hintataso on 

noin tuhat euroa neliöltä. Korjaaminen tulisi vaa-

timaan suurin piitein samansuuruisen panoksen 

ja remontin hintaa ei saisi myyntitilanteessa kui-

tenkaan millään takaisin. Sen takia asuntoyhtiön 

päätöstä korjaamiseen ryhtymisestä saattaa olla 

vaikea saada. Ja jos taloyhtiössä päätetään ettei 

korjata, niin sitten ei korjata. 

Siltamäessäkään kokonaisuus ei ole läpihuu-

tojuttu. Alueen hintataso + korjauskustannukset 

tulee ylittämään sen mitä alueelta voi myyntiti-

lanteessa parhaimmassakaan tapauksessa saada. 

Lähiökorjaus ja lähiötäydennysrakentamisen ra-
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hoitus on kaiken kaikkiaan suuri kysymysmerk-

ki. Ja todella vaikea solmukohta vaikuttaa olevan 

Siltamäen ostoskeskus, jota ei käytännössä pysty 

taloudellisesti järkevästi korjaamaan. uuden os-

toskeskuksen rakentaminen vaatii kaikkien osak-

kaiden suostumuksen. Ja ainakin tällä hetkellä 

suostumuksen saaminen näyttää epätodennäköi-

seltä. Joidenkin ostoskeskusten osalta tilanne on 

mennyt niin pitkälle että kaupunki laittaa kovan 

kovaa vastaan ja päättää ostoskeskuksen purka-

misesta. Se hetki ei ole Siltamäessä vielä näkö-

piirissä, mutta kyllä osakkaiden pitäisi mielestäni 

jatkosta päättää jotain ja pian. 

JZ: Mitä mahdollisuuksia korjausrakentamisen ra-

hoittamiseen näet? 

JK: Oma laina – jos sitä saa - on tietysti aina mah-

dollinen. Käänteistä asuntolainaa voisi ajatella, 

mutta se ei ole oikein lyönyt läpi Suomessa. Edel-

leenkin ajatellaan että pitäisi jättää jotain lapsille, 

vaikka nykyään melko yleisesti pitemmän eliniän-

odotuksen kautta perintötilanteessa lapsetkin ovat 

jo kohta eläkeikäisiä ja omat asuntonsa ostaneet 

ja monesti jo maksaneetkin. 

Toinen vaihtoehto olisi että taloyhtiö voisi ottaa 

lainaa, ja asukas maksaisi ainakin korot. Viimeis-

tään myyntivaiheessa yhtiö saisi lainasummansa 

takaisin. 

Valtiolla on joitain tukimuotoja kuten energi-
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asäästörahoitus, mutta luulen niiden vaikutuksen 

jäävän melko pieneksi. Suurempi merkitys on 

asuntolainan korkojen verovähennysoikeudella. 

Jos tämä vähennysoikeus poistuu, niin kuin viime 

aikoina on väläytelty, se olisi iso muutos. Päätöstä 

siitä ei vielä ole, joten asiaa ei kannata tällä het-

kellä vielä miettiä liikaa. 

Suuria odotuksia kohdistuu myös lisärakenta-

miseen ja siitä koituvan arvonnousun hyödyntä-

miseen. Tässä tapauksessa mukaan voisi tulla ul-

kopuolinen rahoittaja joka ottaa koko alueen kor-

jausrakentamisen ja uudisrakentamisen itselleen. 

Osa kokonaishyödystä pitäisi tässä tapauksessa 

kanavoitua taloyhtiölle ja osakkeen omistajille. 

JZ: Ei mikään helppo kokonaisuus siis tämä Silta-

mäen ”hyvän lähiön” kehittäminenkään. Kokisit-

ko uD-managerin mukanaolon tässä prosessissa 

hyödyllisenä? 

JK: Kyllä minun mielestä uD-managerille olisi tila-

usta. Sellaistahan ei tällä hetkellä ole. Kukaan ei 

hae koko alueen hyötyä. Kaikki kertoo omaa mieli-

pidettään siitä mitä pitäisi tehdä, mutta mielipitei-

den yhdistäminen ei oikein enää onnistukaan. 

JZ: Kuka voisi mielestäsi toimia uD-managerina? 

JK: Koen että uD-manageroinnin pitäisi olla lii-

ketoimintaa. Silloin on selvä tilaaja, selvä tekijä, 

eikä olla riippuvaisia muista motivaatiotekijöistä. 

Olen melko varma siitä, että urakoitsija ei voi toi-

mia tässä vaiheessa aluekehittäjänä. En usko että 

asukkaiden luottamuksen saaminen olisi mah-

dollista. Kaupunki taas voisi hyvinkin toimia sii-

nä tehtävässä. Siinä tapauksessa herää kysymys 

kaupungin resurssien riittävyydestä. En myöskään 

tiedä luottaisivatko asukkaat siihen että kaupunki 

ajaa Siltamäen etuja eikä pelkästään kaupungin 

etuja. 

Parhaimpana vaihtoehtona näkisin että uD-

manageri tulee asukaspuolelta tai asukkaiden ti-

laamana työnä. Maksavathan asukkaat korjauk-

sesta koituvan laskun joka tapauksessa. Sen takia 

kokisin järkeväksi että tapahtumien keskiössä olisi 

oma ammattitaitoinen edunvalvoja. Jos asukkaat 

maksavat palkan, on vahva luottamus siihen että 

heidän etunsa huomioidaan taattu. Esimerkiksi 

ulkopuolinen rakennuttajakonsultti jolla on ym-

märrystä korjaushankkeista, aluekorjaushank-

keista, asuntokorjaushankkeista voisi olla hyvä. 

Rakennuttajakonsultit ovat omia toimistoja, jotka 

toimivat tilaajan laskuun. Toimintaan kuuluisi esi-

merkiksi hoitaa suhteet muihin toimijoihin, suun-

nittelijoihin, rakennuttajien kilpailuttaminen yms. 

JZ: uDM-periaatteen mukaan kaikki osapuolet 

hyötyvät tästä katalysaattorin mukanaolosta. 

Luuletko että olisi mahdollista kehittää uDM-toi-

minnalle rahoitusmalli, jossa olisi useampi taho 

mukana? 
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JK: Voisi sitäkin miettiä. Rakennusfirma saattai-

si lähteä mukaan, mutta vastavuoroisesti haluai-

si luultavasti takeita siitä että on rakentamisessa 

mukana. Se ei välttämättä tässä yhteydessä ole 

tarkoituksenmukaista. Kaupunki voisi osallistua 

rahoitukseen esimerkiksi antamalla helpotusta 

kaavamaksussa, joka syntyy tontin arvonnousus-

ta rakennusoikeuden lisääntyessä. 

JZ: Voisitteko te rakennusalaa yleisemmin edus-

tavana tahona olla mukana rahoittamassa uD-

manageria?  

JK: Meidän perusperiaatteemme on toimia kaikki-

en jäsenyritystemme eduksi, kuten esim. Ketterä-

hankkeessa, jossa pyritään luomaan parempia toi-

mintaedellytyksiä jäsenyrityksillemme. Sen sijaan 

yksittäisen lähiön korjaamisen rahoittamiseen 

emme voi lähteä, koska siitä ei tule hyötyä meidän 

kaikille jäsenillemme, vaan ehkä yhdelle tai ei yh-

dellekään. Kehityshankkeiden rahoituksemme on 

muutenkin niin pientä, ettei niistä riitä tällaisten 

hankkeiden rahoittamiseen. Viestinnällistä työtä 

sekä muuta sparrausapua me voimme toki antaa, 

mekin toivomme, että uD-manageeraus lähtisi 

palvelumuotona lentoon.

[ Kaikki on lopuksi kiinni siitä kuka maksaa ja kuka 

hyötyy. Jos hyötyä ei nähdä tai sitä ei saada tar-

peeksi vakuuttavasti osoitettua on rahoituksen 

löytyminen hankalaa. Seuraavaksi minua kiin-

nostaisi mitä uD-managerin mukanaolo oikeasti 

kustantaisi, jotta sitä voi suhteuttaa vaikka asu-

kaslukuun tai korjauskustannuksiin. Luultavasti 

TASKE:ssa osataan arvioida kuinka paljon työaikaa 

menisi viikossa tämänkokoisen hankkeen vetämi-

seen, koska siellä on kokemusta vastaavanlaisista 

projekteista. TASKE:n haastattelu on parin päivän 

päästä, huhtikuun kuudentenatoista päivänä. Syn-

tymäpäivänäni. ]
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Siltamäen Huolto Oy
Helena Tammisto 

JZ: Voisitko kertoa hieman Siltamäen huollosta ja 

yhtiön toiminnasta? 

HT: Siltamäen huolto on Siltamäen asuntoyhti-

öiden omistama alueellinen huoltoyhtiö, joka on 

perustettu silloin kun Siltamäki rakennettiin. Huol-

toyhtiö ei ole tavoitellut suurempaa toimialuetta 

tai ole lähtenyt muuten bisnekseen mukaan ja toi-

mii omakustannusperiaatteella. Siltamäen huolto 

omistaa muutaman työsuhdeasunnon ja alueen 

parkkipaikat joita vuokraa, mikä sekin osaltaan 

vähentää huollon kustannuksia. 

Tekemisen meininkiä ja konkretiaa  
saatava mukaan UDM-toimintaan. 
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JZ: Miten kuvailisit alueen ihmisten ja Siltamäen 

huoltoyhtiön suhdetta? 

HT: Koen sen erittäin hyvänä ja toimivana. Olem-

me vahvasti alueelle ankkuroituja.  Toimistomme 

on keskellä aluetta ostoskeskuksen yhteydessä. 

Ihmiset voivat tulla henkilökohtaisesti toimistolle 

kertomaan huolistaan ja korjaustarpeista, ja niihin 

voidaan reagoida nopeasti. Työvoiman vaihtuvuus 

on ollut pientä. Esimerkkinä voisi ottaa toimitus-

johtajan paikan, jota on hoitanut 40 vuoden aika-

na vain kaksi ihmistä. Asukkaat tuntevat pitkään 

palveluksessamme olleet huoltomiehet koska he 

toimivat omilla vastuualueillaan ”talonmiesmäi-

sesti”.

JZ: Työvoiman pieni vaihtuvuus kertoo tietysti jo 

paljon yhtiöstä ja sen työilmapiiristä.  Missä näet 

sitten Siltamäen vahvuudet ja heikkoudet? 

HT: Siltamäki on hyvin rauhallinen paikka asua, ei 

ole rautatietä, ei läpikulkuliikennettä. Luonto on 

tärkeässä asemassa, on vihreyttä pihoilla ja puis-

toissa. Talot on rakennettu ennen energiakriisiä, 

ja sen takia asunnoissa on väljyyttä, on isot huo-

neet ja isot ikkunat. Ostoskeskus on ehdottomasti 

vahvuus, peruspalvelut löytyvät melko kattavasti. 

Täällä on elintarvikekaupan lisäksi apteekki, kam-

paamo, ravintola, uimahalli (urheiluhallit oy), piz-

zeria, posti, päiväkoti ja seurakuntakeskus. Nämä 

palvelut pitäisi ehdottomasti säilyttää myös tule-

vaisuudessa. Elämistä ja olemista täällä leimaa 

kyläyhteisömäisyys, ihmiset tuntevat olonsa täällä 

turvalliseksi.  

Rauhallisuus on Siltamäen valtteja, mutta koen 

hieman syrjäisen sijaintimme myös heikkoutena. 

Kukaan ei oikeastaan tiedä olemassaolostamme. 

JZ: Toisaalta jos miettii muita lähiöitä joista ihmi-

sillä on tietoa tai ainakin mielikuvia ihmisten tietä-

mättömyyttä voi pitää hyvänäkin. Siltamäestä voi 

rakentaa tulevaisuudessa helpommin positiivista 

kuvaa kuin vaikkapa Jakomäestä tai Kontulasta. 

HT: Aivan, ja kaupunkisuunnitteluviraston lähiö-

projekti avasi ihmisten silmiä Siltamäen arvojen 

suhteen ja on herättänyt ylpeyttä ja entistä suu-

rempaa tyytyväisyyttä omaa aluetta kohtaan. 

JZ: Miten näet tulevaisuuden haasteet korjausra-

kentamisen yhteydessä? 

HT: Yksi iso teema tällä hetkellä on meneillään 

oleva sukupolvenvaihdos. Alkuperäiset asukkaat 

ovat jo melko iäkkäitä ja tarvetta olisi esteettömil-

le asunnoille ja hisseille. Tällä hetkellä vaihdetaan 

ensimmäisen kerroksen asuntoihin tai muutetaan 

kokonaan alueelta pois. Asukasmäärä on vähenty-

nyt, trendi on kuitenkin kääntynyt nousuun viime 

vuosina. 

Tulevat korjaukset ovat todella kalliita. Täyden-

nysrakentamisesta saatavalla hyödyllä voitaisiin 

helpottaa taloyhtiöiden korjauskustannuksia. Sa-

malla saataisiin alueelle hissillisiä taloja. Siltamäen 

huollon omistuksessa olevia parkkipaikkoja voisi 

hyvinkin hyödyntää täydennysrakentamisessa. 

Omistussuhteet tekevät päättämisen täällä kui-

tenkin hankalaksi. Kaikista hankalin yhtälö meil-

lä on ostoskeskuksen osalta, joka on rakennettu 

ostoskeskuksen omistamalle maalle. Siellä pitäisi 

tehdä isot korjaukset tai rakentaa uutta. Ongel-

ma on se että korjauksen välttämättömyys ei näy 

päältäpäin, periaatteessa kaikki toimii. Suuren li-

säinvestoinnin tekeminen pelkästään sitä varten 

että toiminta jatkuu samanlaisena ei tunnu mo-

nen mielestä järkevältä. uudisrakentaminen joka 

vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen pitäisi 

saada kaikille taloudellisesti houkuttelevaksi että 

siihen ryhdyttäisiin. Viime kädessä kaikkien mie-

lestä olisi kiva että olisi uutta ja hienoa, mutta 

konkreettinen suostumus kehittämiseen on vaikea 

saada. 

JZ: Teillähän oli konsultti tekemässä selvitystä os-

toskeskuksen kehittämisvaihtoehdoista, eikö se 

tuonut selvyyttä asiaan? 

HT: Konsulttityön tulos ei ole vielä riittävä että 

sen perusteella voisi päättää mitään. Konkreet-

tisiin numeroihin pääseminen tuntuu hankalalta, 
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kaupungilta ei ole vielä saatu tietoa lisärakennus-

oikeuden hinnasta, kaavoittaja vasta miettii lisä-

rakennusmahdollisuuksia jne. Ilman konkretiaa 

ostoskeskuksen osalta ei tule luultavasti tapahtu-

maan mitään. 

JZ: Mitä sitten ajattelisit uD-managerin mukana-

olosta Siltamäen uudistamisessa? 

HT: Voisi olla ihan hyvä jos olisi jonkinlainen kehit-

täjä, varsinkin kun mukanaolevia tahoja on tässä 

aika paljon ja ajatellaan Siltamäkeä laajemmassa 

mittakaavassa. 

JZ: Mistä suunnasta uD-managerin pitäisi mieles-

täsi tulla? 

HT: Luulisin että yksityiseltä taholta tulevan ih-

misen olisi vaikea saada asukkaiden luottamus. 

Bisnesajatus ja oman firman edun ensisijaisuus 

koetaan niin keskeiseksi, että pelko jäädä alta-

vastaajaksi olisi liian suuri. Ja varmasti yksityisel-

lä puolella oltaisiin tarkkoja siitä että uDM-tahon 

kustannukset otetaan jossain vaiheessa takaisin. 

JZ: Aivan - jos ei muuten niin halutaan takeet sii-

tä että ollaan lopullisessa työvaiheessa mukana ja 

kilpailutus jäisi siinä vaiheessa pois. Entä miten 

teidän tilanne, voisitko kuvitella Siltamäen huollon 

ottavan uD-tehtävän itselleen? Tai jos joku asuk-

kaista olisi asiasta kiinnostunut? Esimerkiksi elä-

keläinen, jolla on aikaa käytettävissä?  
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HT: Asukkaan toimiminen uD-managerina saattaa 

onnistua, mutta tehtävä on kuitenkin melko vaati-

va. Riittääkö aika, innostus ja asukkaan ammatti-

taito? Mielletäänkö asukkaiden toiminta enemmän 

harrasteluksi, jotta toiminta rakennusliikkeiden ja 

pankkien välimaastossa onnistuisi? Pitäisikö uD-

managerina olla ehkä nuori ihminen, vaikka arkki-

tehtiopiskelija, jolla on ideoita ja joka ei ole vielä 

kaavoihin kangistunut? 

Huollon osalta taas tilanne on se että toimimme 

jo tällä hetkellä ehkä hieman liian pienellä työvoi-

malla tai organisaatiolla. Se tarkoittaa että jou-

tuisimme palkkaamaan tehtävään uuden ihmisen 

tai ostamaan asiantuntijapalvelun konsulttityönä, 

niin kuin ostoskeskuksen osalta teimme. 

JZ: Voisiko Siltamäen huolto päättää uD-manage-

rin palkkaamisesta? 

HT: Siltamäen huollon hallituksessa on edustet-

tuna kaikki taloyhtiöt sekä ostoskeskus yhtiöiden 

puheenjohtajien kautta. Jos Siltamäen huolto saisi 

perusteltua hyvin että olisi välttämätöntä tai erit-

täin suotavaa palkata oma Siltamäkikehittäjä, voisi 

asia jossain vaiheessa onnistua. Täytyy kuitenkin 

muistaa että osakkaat ja yhtiöiden puheenjohta-

jat heidän edustajinaan varjelevat omaa etuaan ja 

kukkaroaan tarkasti. Jos emme pysty perustele-

maan mikä saavutettava hyöty on konkreettisesti, 

hyväksynnän saaminen on hankalaa. Hyvä maine 

ja imagonparannus voivat nostaa alueen ja asun-

tojenkin arvoa, mutta se näkyy rahallisesti vasta 

siinä vaiheessa kun myydään asunto pois. Se on 

monelle osalliselle liian epämääräinen tavoite liian 

kaukana tulevaisuudessa. On aivan eri asia miet-

tiä konkreettisia hankkeita kuten julkisivuremont-

tia, jossa näen koordinaattorin palkkaamisen vält-

tämättömänä ja hyväksynnän olevan helpommin 

saavutettavissa. 

JZ: Mitä jos aluekehittäjän toiminnan rahoittami-

sen asukaspuolelta näkisi enemmän mahdollisuu-

tena kuin välttämättömänä pahana? Olisihan siinä 

tapauksessa varmaa että omat edut tulevat esiin 

ja oma ääni kuuluu. 

HT: Se voisi olla hyvä perustelu. Tähän mennessä 

vastaavanlaisesta toiminnasta ei ole kokemusta, 

ja asiaan tullaan varmasti suhtautumaan varauk-

sellisesti. Helpompaa olisi varmaan näin aluksi si-

toa alueen laajemman kehittämisen miettiminen 

johonkin konkreettiseen. Esimerkiksi tehtävään 

”Meidän täytyy saada julkisivut kuntoon” voisi 

sisällyttää ”samalla voi tutkia alueen kehittämis-

mahdollisuuksia laajemmin”. 

JZ: Kuulostaa hyvältä ja käyttökelpoiselta taval-

ta päästä asiassa alkuun. Konkretia ja tekemisen 

meininki ovat varmasti valttia kun taloyhtiöissä 

mietitään rahanmenoa. Todennäköisesti tässä yh-

teydessä auttaisi jos olisi kokemusperäistä tietoa 

uD-manageroinnin kuluista ja sillä aikaansaaduis-

ta hyödyistä. Toivon saavani siitä vielä tehtävissä 

haastatteluissa enemmän informaatiota.  Miten 

luulet asukkaiden suhtautuvan, jos kaupunki ot-

taisi tehtävän itselleen? 

HT: Kaupunkiin varmasti luotettaisiin enemmän 

kuin yksityiseen toimijaan. Kaupunkisuunnittelu-

viraston lähiöprojekti on ollut hyvä asia Siltamäel-

le ja herättänyt ihmisissä luottamusta kaupungin 

toimintaa kohtaan. Luulen että kaupunginosien 

laajempi kehittäminen ja tulevaisuuden visioimi-

nen mielletään joka tapauksessa enemmänkin vi-

ranomaistehtäväksi. 

[ Vaikuttaa siltä että Siltamäen asukkaat tulisivat 

suhtautumaan näin aktiivisen roolin ottamiseen 

tai oman edustajan palkkaamiseen melko kriitti-

sesti. Voisi olla hyvä päästä vielä tarkemmin kar-

toittamaan asukkaiden mielipiteitä, esimerkiksi 

haastattelemalla taloyhtiöiden puheenjohtajia. 

Ryhmähaastattelu voisi tässä tapauksessa toimia. 

Olisi myös hyödyllistä tietää enemmän siitä, mikä 

on uD-tahon mukaantulon mekaniikka ja miten 

sille syntyy hyväksyntä ja rahoituspohja liiketoi-

minnan ollessa kyseessä. Harry Edelman tietänee 

asiasta enemmän, voisin pyytää haastattelua vielä 

häneltä. ]
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Talous- ja suunnittelukeskus
Kyösti Oasmaa ja Mari Siivola 

JZ: Voisitteko kertoa hieman Tasken toiminnasta? 

KO: Olemme aluerakennusprojekteja johtava yk-

sikkö. Aluerakentamisen toimintamalli on ollut 

Helsingin kaupungilla käytössä jo 30 vuotta. Mo-

nissa projekteissa on koettu hyväksi ja tarpeelli-

seksi että on mukana taho, joka on sitoutumaton 

suunnittelualueen toimijoihin. Silloin voi suhtau-

tua samalla tavalla kaavoittajaan, rakentajiin, ih-

misiin. Olemme lähellä keskushallintoa ja meidän 

on sitä kautta helpompi varmistaa tuki ja rahoitus 

eri hankkeille. 

Projektitoimintamme tehtävänä on luoda ke-

hitettävälle alueelle tavoite ja pyrkiä ohjaamaan 

kaikkia toimia samaan suuntaan, eli pyrkimys on 

päästä hallittuun alueelliseen rakentamiseen. 

MS: Työmme on konsultoivaa, ei ole omia mui-

ta käskyläisiä, suunnittelijoita tai tekijöitä. Voisi 

sanoa että olemme nivel jonka kautta asiat kul-

keevatja jossa varmistetaan että asiat etenevät 

oikealla tavalla. Ja jos emme saa osapuolien luot-

tamusta, emme saa asioita toimimaan ja mitään 

ei tapahdu.

KO: Kaksi vuotta sitten  on aluerakentamisjohta-

mista hieman terästetty. Nykyisellään alueraken-

tamistoimisto on tiivis yksikkö ja sillä on johto-

ryhmä jolle se raportoi. Johtoryhmässä mukana 

on tärkeimpien virastojen päällikköjä. Tapaamme 

kerran kuussa, ja jos on vaikeita asioita, voidaan 

niitä yhdessä pureskella. Ennalta määriteltyjä 

projekteja meillä on 12, esimerkiksi Töölönlahti, 

Pasilan alue, Kalasatama, Jätkäsaari. Kaikki muut 

alueet hoitaa tällä hetkellä Mari Siivola. Täyden-

nysrakentaminen on myös noussut tärkeämmäk-

si teemaksi kun apulaiskaupunginjohtaja Hannu 

Penttilä on ottanut sen omaksi asiakseen.  

JZ: Mikä on ollut suurin hyöty toiminnastanne? 

MS: Toimintamme ytimessä on yhteistyö ja yhteis-

työn synnyttäminen. Voisi sanoa että me huoleh-

dimme siitä että asiat menevät eteenpäin. Siihen 

meillä on hyvät mahdollisuudet, koska emme ole 

suoraan kytköksissä suunnitteluun tai toteutuk-

seen. Siksi voimme olla esimerkiksi kaavoittajaa 

vapaammin olla yhteydessä rakentajiin tai rahoit-

tajiin.  On olemassa myös joitain hoidettavia asioi-

Olemme toimineet UD-Managerin toimintaan verrattavissa 
projektinjohtotehtävissä jo 30 vuotta.
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ta, jotka jäävät kaupungilla hallintokuntien väliin. 

Sellaiset edellyttävät hieman perään katsomista 

että tulevat lopulta tehtyä. 

KO: Jotkut asiat hoituvat ilman meitä, ja se on tie-

tenkin hyvä. Meille tulevat lähinnä vaikeat asiat. 

Surullisin esimerkki on Maunulan ostari, jossa ei 

tunnuta pääsevän mihinkään suuntaan liikkeelle, 

riemukkain on Myllypuron ostari. Siellä kaupunki 

on pitkässä juoksussa ostanut omistajat pois. Nyt 

tontti myydään hyvällä voitolla investorille, joka 

rakentaa uudet tilat, 200 asuntoa lisää, ja kauppa 

on kantakaupungin tavoin rakennuksen ensim-

mäisessä kerroksessa. 

JZ: Siltamäessäkin ostoskeskus taitaa olla vaikein 

solmukohta. Korjaaminen on ilmeisesti kalliim-

paa kuin uuden tekeminen, ja uudisrakennus taas 

vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen. Ostos-

keskus sijaitsee omalla tontilla, mutta esimerkiksi 

pysäköintikenttä on jo Siltamäen huollon omistuk-

sessa. 

MS: Jos vuokratontilla oleva ostoskeskus kurjis-

tuu ja päätöksiä korjaamisesta tai jostain muusta 

kehittämisvaihtoehdosta ei synny, voi kaupunki 

tietyin edellytyksin purkaa sopimuksen ja lopet-

taa ostoskeskustoiminnan. Hankalimpia tapauksia 

ovat ne, joissa maa on yksityistä. Näissä tapauk-

sissa meiltä loppuvat keinot, ja ainoa vaihtoehto 

on löytää kaikkia tyydyttävä ratkaisu. 

KO: Se tarkoittaa sitä että kokonaisuus täytyisi 

vääntää siihen muotoon että jokainen siitä voit-

taa.

MS: Voisin kuvitella että tällä alueella hanke läh-

tisi  liikkeelle siten, että saadaan ostarin tontille 

kaavoitettua lisärakennusoikeutta, jolloin tontti ja 

lisärakennusoikeuden hyödyntäminen rupeaa kiin-

nostamaan. 

KO: Kyllä innostusta saadaan heti kun joku näkee 

lisää bisneksen paikkaa, asuntojen rakentamista, 

vuokraamista, toimitilan rakentamista.  

JZ: Näkisittekö tässä toimintaympäristössä uD-

managerin mukanaolon hyödylliseksi? 
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KO: Mehän toimimme aika pitkälle tuossa nivel-

kohdassa, ja mielestäni hyöty on todella suu-

ri. Kaavakuvassasi näkee että keskustaho jonka 

kautta asiat kulkee on tärkeä, muuten kaikki lan-

gat ovat irrallaan. Myös kaupungeissa projektin-

vetäjämalli on koettu hyväksi. 2000-luvun alussa 

esim. Espoossa otettiin Tapiola-projektiin oma ve-

täjä, sieltä saatujen kokemusten perusteella myös 

Espoon keskukseen, ja nykyisin siellä on neljä 

projektinjohtajaa. Keski-Euroopassa toimii mo-

nesti sellainen kehittäjä, joka on vaikka kaikkien 

alueen yrittäjien kustantama. 

MS: Suomessakin keskustojen kehittämisprojek-

teissa yhdyshenkilö on monesti elinkeinoelämän 

kustantama. Jos kaikki on mukana, kustannus yk-

sittäiselle taholle on hyvin pieni. Näin oli esimer-

kiksi Kuopiossa, missä aikaisemmin olin töissä. 

KO: Olennaisen tärkeää on saada asia henkilöity-

mään, ”harmaa eminenssi”-periaate ei tässä toi-

mi. Jos otetaan vaikka tämä Tapiolan esimerkki, 

niin Lauri Niemi otti toimiston keskellä Tapiolaa 

ja järjesti sinne vastaanottoajan kerran viikossa. 

Kuka tahansa sai tulla ja kertoa mielipiteitään, 

huoliaan ja ajatuksiaan. Samalla kasvoi tietysti 

Laurin paikallistuntemus ruohonjuuritasolla aivan 

valtavasti. 

JZ: Voisikohan vastaavanlaisen mallin saada toi-

mimaan Siltamäessäkin? Olisiko se täysipäiväistä 

työtä?

KO: Tapiolan kokonaisuuden johtamiseen menee 

yhdeltä ihmiseltä noin kolme päivää viikossa, Sil-

tamäessä työmäärä olisi luultavasti hieman pie-

nempi. Jos pitäisi saada täysipäiväinen työ yhdelle 

ihmiselle, voisi ajatella että Siltamäki ja muuta-

ma muu alue läheltä palkkaisivat yhteisesti tämän 

uD-managerin asioitaan ajamaan. 

MS: Ryhmäkorjaamisen tiimoilta käydyissä kes-

kusteluissa on käynyt ilmi, että jotkut taloyhtiöt 

ovat kiinnostuneita konsultin palkkaamisesta työ-

tä johtamaan ja koordinoimaan, ja panostus talo-

yhtiötä kohti ovat olleet melko pieniä, 150 euron 

luokkaa. Jotkut taloyhtiöt taas eivät halua ketään 

hääräämään omalle tontilleen, vaan kaipaavat 

pelkästään neuvoja. 

KO: Espoon Suvelassa meillä oli hanke jossa ke-

rättiin rahaa ympäristönkohentamista varten, ja 

jokainen taloyhtiö antoi oman osansa. Se toimi 

ihan hyvin, mutta oli paljon pienempimuotoisem-

paa kuin nyt ajateltu tehtävä ja sillä sai heti ha-

vaittavissa olevia muutoksia aikaan. 

JZ: uD-managerin toiminta on tietysti hieman 

abstraktimpaa. Luuletteko että kaupunki voisi tul-

la mukaan rahoitukseen? 

KO: Kaupungin rahallinen mukaantulo on yleensä 

aika nihkeää. Asukaspuolen aktiviteettiä voidaan 

tukea esimerkiksi antamalla tila tai tietokone. Ra-

han antaminen on hankalampaa, mutta kyllä me 

monesti pystymme pienellä summalla osallistu-

maan. 

MS: Niin, tai ehkä voisi ARA-rahastoa tässä hyö-

dyntää. 

JZ: Perinteisesti asukkaat ajattelevat laajemman 

aluekehityksen olevan kaupungin tehtävä. Jos Sil-

tamäestä otettaisiin yhteyttä, esimerkiksi Helena 

Tammisto Siltamäen huollosta soittaisi, ja pyytäisi 

teitä mukaan kokonaisuutta miettimään, lähtisit-

tekö kelkkaan? 

KO: Kyllä uskon että lähtisimme mukaan. Kau-

pungilla on tiettyjä strategisia tavoitteita, kuten 

vanhan asuntokannan parantaminen, energiate-

hokkuus, hitasrakentamisen edistäminen, perus-

korjauksien tukeminen, alue-identiteetin vahvis-

taminen, ja täydennysrakentamisen edistäminen. 

Se on meidän tilaus, ja tässä tapauksessa edelly-

tykset varmasti täyttyvät enkä näkisi estettä mu-

kaantulollemme. 
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MS: Yksi keskeinen tavoite meillä on myös kau-

pungin tasapainoinen kehittäminen. uusista alu-

eista tulee hienoja, mutta emme voi vanhojakaan 

laiminlyödä. Kaikkialla pitää tapahtua. Täydennys-

rakentamisen mekanismeja ollaan sen takia voi-

makkaasti kehittämässä. Apulaiskaupunginjohtaja 

Hannu Penttilä on ottanut myös voimakkaasti kan-

taa tämän asian puolesta.

KO: Meillä on osastolla myös ryhmä, joka miettii 

asuntopoliittisia linjanvetoja. Miten ihmiset, jot-

ka eivät pääse huippupalkoille, voivat jatkossakin 

asua kaupunkialueella. 

JZ: Kuulostaa hyvältä ja itse asiassa hyvinkin so-

pivalta Siltamäen tapausta ajatellen. Mihin sitten 

resurssinne riittävät, mihin pystytte ja mihin ei? 

Ja miten Siltamäen tapauksessa voisi lähteä liik-

keelle? 

MS: Työntekijöillämme on monipuolinen tausta, 

osastomme yhteenlaskettu asiantuntijuus on hy-

vin laaja ja hyödynnämme sitä niin paljon kuin 

mahdollista. Jos sekään ei riitä, käytämme myös 

ulkopuolisia asiantuntijoita ja konsulttiapua. 

KO: Siltamäessä voisi esimerkiksi olla kaavoitta-

jaan yhteydessä ja miettiä miten aluetta kehite-

tään. Jos lisäksi tarvitaan konsulttiapua, voisi olla 

hyvä että kumpikin maksaa oman siivunsa. 

JZ: Ihmisiä kiinnostaa aina mitä joutuu lopuksi 

maksamaan. Pääsettekö työssänne konkreettisiin 

numeroihin asti? 

KO: Kyllä me osaamme laskea, ihan reaalilukuihin 

pääsemme. Pyrimme siihen että arvioimme myös 

kaupungin porkkanat. Kaupunki maksaa esimer-

kiksi kiinteistöyhtiölle, joka toimii vuokratontilla 

kaksi kolmasosaa täydennysrakentamisen arvon-

noususta suorana rahana. Se on aika iso summa. 

Silloin voi ajatella että se muuttuu sitä houkutte-

levammaksi mitä lähempänä on peruskorjaukset, 

joihin tarvitaan rahoitusta. 

MS: Ja tämä tuki koskee nimenomaan asuntora-

kentamista. Meillä on tavoitteena saada laskuri 

nettiin, jolla taloyhtiöt voivat suoraan nähdä ja 

kokeilla, mitä hyötyisivät täydennysrakentamises-

ta. Maankäyttökorvauksen alarajaakin on nostettu 

miljoonaan, jolloin saadaan helpotettua täyden-

nysrakentamista. 

KO: Ja voisihan alarajaa nostaa vieläkin. 

JZ: Näkisittekö estettä sille että uD-manageri tu-

lisi yksityispuolelta? 

MS: Helsingissä on ehkä ajateltu että kaupunki 

pitäisi omissa käsissä kehittämisen, varsinkin jos 

puhutaan uusista alueista. Pienemmät alueet tai 

täydennysrakentamiskohteet kuten Siltamäki voi-

sivat hyvinkin toimia yksityisvetoisesti. En usko 

että meillä olisi mitään sitä vastaan. 

Meidän työmme kaltaisessa konsulttitoimin-

nassa on hieman ongelmallista sen kausiluontoi-

suus. Olisi hyvä jos kehityksessä olisi pitempään 

mukana, ja se onnistuu meiltä hyvin isommissa 

aluerakentamiskohteissa. Pienemmissä täyden-

nysrakentamiskohteissa kuten Siltamäessä se ei 

toteudu samalla tavalla. Jatkuvan mukanaolon 

linkki kaupungin virkakoneistoon on enemmänkin 

aluearkkitehti, jonka tietoa tässäkin tapauksessa 

on luonteva hyödyntää. 

JZ: Ja parhaiten passiivista tietoa kertynee alu-

eella jatkuvasti työskenteleville kuten Siltamäen 

huollon työntekijöille. Tuleeko mieleen vielä muu-

ta aiheeseen liittyvää? 
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KO: 4P-tematiikkaa on kaupungin suunnalta tut-

kittu. Tutkimustuloksista on tehty kirjakin, oliko 

”neloskierrettä kehitykseen”. Tekijöinä siinä olivat 

muun muassa Ari Tolvanen ja Hannu Kurki. Tut-

kimusta jatkettiin, seuraavakin kirja taitaa olla jo 

painovaiheessa. 

[ TASKE:sta löytyi taho joka näyttää tekevän hy-

vin samantapaista toimintaa kuin tutkimuksessa 

haetaan. Eihän tämän näin pitänyt käydä? Luulen 

kehitteleväni uutta toimintamallia ja sitten löydän 

mallia jo vuosia käyttäneen ryhmän? Asia vaatine 

lisätarkastelua. Lisäksi haluaisin tutkia lisää vaih-

toehtoisia malleja eteenpäin, joissa uD-manageri  

tulee toisesta suunnasta ja/tai rahoitus on eri ta-

valla järjestetty. Ja ”neloskierrettä kaupunkeihin”- 

asiaan pitäisi tutustua kun miettii asukkaiden mie-

lipiteiden integroimista pidemmälle. 

Ehkä voisi ajatella että uD-manageritoimin-

taan tarvittava pääoma kerättäisiin Siltamäen 

tulevaisuusrahastoon. Siltamäkieuro.SILTAMOOT-

TORI. SILTAMÄKIMOOTTORI. SILTAMODERAATTO-

RI. SILTAMÄKIMEDIAATTORI. Nimi pitäisi löytyä. 

Napakka, lyhyt, suomenkielinen. uD-managerista 

puhuminen on hölmöä. Eikä oikolukuohjelmakaan 

sanaa tunnista. ]
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Kiinteistöliitto
Markku Rantama

JZ: Voisitko kertoa hieman Kiinteistöliitosta? 

MR: Olemme kiinteistönomistajien edunvalvoja ja 

kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio. Kiinteistö-

liitto on kattojärjestö, jonka jäsenyhtiöinä on noin 

neljäsosa Suomen taloyhtiöistä. Näissä taloyh-

tiöissä asuu noin kaksi miljoonaa asukasta. Var-

sinkin isojen taloyhtiöiden organisoitumisaste on 

suuri. Haluamme toiminnallamme edistää suunni-

telmallista ja kestävää kiinteistönpitoa. 

JZ: Mitä haasteita näkisit lähiöissä yleisemmin 

keskeisinä? 

MR: Meillä on suuri intressi saada taloyhtiöihin 

parempi tietämys kiinteistöjen ylläpidon optimaa-

lisesta järjestämisestä. Tähän mennessä monen 

yhtiön toimintaa on leimannut lyhytnäköisyys ja 

korjaukseen ollaan ryhdytty vasta siinä vaiheessa 

kun muuta vaihtoehtoa ei enää ole. uuteen ilmas-

tostrategiaan sisältyy kunnianhimoisia tavoitteita 

olemassa olevan rakennuskannan energiankäytön 

tehostamisesta. Taloudellisesti järkevää on to-

teuttaa niitä peruskorjausten yhteydessä. Suurin 

osa lähiöistä on peruskorjauksen tarpeessa lähi-

tulevaisuudessa, ja nyt on aika toimia jotta tämä 

aika-ikkuna ei mene ohitse.  

Olemme mukana Kerrostalon ilmastonmuutos-

hankkeessa (KIMu), jossa juuri näihin asioihin 

pyritään etsimään vastauksia ja parannusehdo-

tuksia. Keskeisiä tavoitteita ovat sisäilmanlaadun 

parantaminen, energiatehokkaampi ilmanvaihto 

sekä myös asuntoyhtiön sisällä tapahtuva ”ilmas-

tonmuutos”, eli pyrimme vaikuttamaan siihen mi-

ten korjauksiin ja ylläpitoon ja siihen sisältyviin 

haittoihin ja mahdollisuuksiin suhtaudutaan.  

Energiankulutuksen vähentämiseen 
tähtäävien remonttien aika-ikkuna on käsillä.
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JZ: Miten vaikeaa on täyttää ilmastostrategiset 

tavoitteet? 

MR: Vanhan asuntokannan energiankulutuksesta 

pitäisi saada leikattua puolet kahdessakymmenes-

sä vuodessa. Suomessa on noin kaksi miljoonaa 

asuntoa. Saneerausvauhdin pitäisi siis olla noin 

100.000 asuntoa vuodessa, mikä tarkoittaisi hui-

maa nostoa nykyisestä tasosta. 

Talokohtaisella tasolla uskon tavoitteen olevan 

saavutettavissa suhteellisen järkevillä taloudelli-

silla panoksilla. Meillä on esimerkkikohteita, jois-

sa näytämme kuuden talon osalta miten puolittaa 

energiankulutus. Osittain se onnistuu suhteellisen 

helposti, välillä tarvitaan enemmän vaivannäköä. 

Mahdollista se on kuitenkin aina. 

JZ: Korjaushankkeisiin lähiöissä liittyy yleisemmäl-

lä tasolla myös kysymyksiä siitä halutaanko aluet-

ta kehittää muutenkin kuin korjaamalla alkuperäi-

seen asuun. Haittojen ja hyötyjen, mielipiteiden ja 

taloudellisten reunaehtojen sekä mahdollisen täy-

dennysrakentamisen vaikutusten selvittäminen ja 

toteuttamiskelpoisen kokonaisuuden kehittäminen 

on haastava tehtävä. 

MR: uDM-toiminta vaikuttaa minusta hyvin sa-

mantyyppiseltä kuin RAKLI:n (Asunto-, toimitila- 

ja rakennuttajaliitto RAKLI ry) vetämät klinikka-

työpajat. Niissä katsottiin puhtaalta pöydältä mitä 

pitäisi tehdä ja kehitettiin työpajoissa vaihtoeh-

toja. Jätkäsaaressa käytettiin klinikka-työtapaa, 

varmaan se soveltuu Siltamäkeenkin. 

JZ: Luulisitko että uD-managerista voisi olla apua 

prosessissa?

MR: Pidän uD-managerin tehtävää äärimmäisen 

vaikeana. Siinä ollaan monen tulen välissä ja hy-

vin itsetietoisten organisaatioiden kanssa teke-

misissä. Löysää annetaan varmaan aika vähän. 

Tietopohjaa pitäisi olla valtavasti, ihmisten käyt-

täytymisestä yhteiskunnalliseen tietämykseen. 

Melko kokenut ja taitava ihminen siinä pitäisi olla. 

Jos asia olisi konsulttitoimintaa, päiväkustannus 

olisi varmaan suuruusluokaltaan tuhannen euron 

paikkeilla. Suhteellinen kustannus päivää kohti 

pienenee luonnollisesti jos työhön palkataan teki-

jä vakituisesti. Sopivan ihmisen löytäminen tulee 

varmasti olemaan vaikeaa. Lisäksi täytyy työteh-

tävää täydentää, jos vaikka Siltamäki ei työllistä 

kokopäiväisesti.  Sekään ei varmaan ole helppoa. 

JZ: Juuri lähiökorjausrakentamisen haastavuuden 

takia kiinnitetäänkin niin paljon huomiota siihen 

miten prosessi alustetaan ja käynnistetään ja mi-

ten pidetään toiminnan ilmapiiri ja dynamiikka 

hyvänä. uD-managerin mukanaolon on ajateltu 

edesauttavan siinä. Mistä suunnasta uD-manage-

rin kuuluisi mielestäsi tulla? 

MR: Luulisin että asia lähtisi helpoimmin kunta-

vetoisesti liikkeelle. TASKE:ssa on varmasti puut-

teensa, mutta sinne on kerääntynyt hyvin paljon 

tietoa aluetason hankkeista. 

Asukaspuolelta lähtevä uD-managerin ra-

hoittaminen on varmasti vaikeaa, jos asia ei ole 

tarpeeksi fokusoitunut. Maunulassa taloyhtiöiden 
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kimpparatkaisun kehittäminen onnistui putkire-

montin osalta. Siinä oli selvästi rajattu tehtävä-

kenttä ja taloudelliset hyödyt selviä. Jo energia-

parannustoimien koordinoiminen on vaikeampaa. 

Kummankin hankkeen kehitysvaiheen koordinoi-

miskuluista huomattava osa on julkista rahoitusta, 

koska ne ovat yleisempiä  kehityshankkeita. 

Laajemman kokonaisuuden miettimisen suh-

teen halukkuus on varmasti todella vaikeasti saa-

vutettavissa. Jotkut taloyhtiöt saattavat lähteäkin, 

mutta jotkut saattavat jäädä vapaamatkustajiksi 

ja seurata sivusta muiden kehittämistä. Alueellis-

ten huoltojen yhteyteen on jossain määrin synty-

nyt kehitysfunktioita, joita voisi hyödyntää. Tosin 

monen alueellisen huollon toiminta on muuttunut 

kilpailuttamisen myötä. Jotkut eivät toimi enää al-

kuperäisellä alueella, toiset ovat kokonaan kuihtu-

neet. Samalla on menetetty paljon paikallistunte-

musta ja tietoa. 

Yrityspuolelta tulevan rahoituksen suhteen tu-

lee helposti mieleen tällä hetkellä mediassa olevat 

vaalirahoitussotkut. Saako asian järjestettyä niin 

että ihmiset hyväksyvät kokonaisuuden? Sinänsä 

klinikka-tyyppisessä lähestymistavassa näkisin 

yritykselle tonttia tulla mukaan. 

JZ: Olisiko teillä kiinnostusta toimia uD-manage-

rina? 

MR: Luulisin laajemman alueellisen toiminnan tai 

toimijan kehittämisen olevan intressialueellamme, 

ja konseptin kehittämisessä olisimme varmasti 

mukana. Oman toimimisen uD-managerina näki-

sin ongelmallisena, koska se voisi olla ristiriidassa 

omien jäsenten edunvalvonnan kanssa. 

[ Keskustelimme myös muista asioista kuten 

yleistyvästä kumppanuuskaavoittamisesta, jois-

sa kaupunki ja yritys yhdessä kehittävät koko-

naisuutta alusta asti. Toimintamallissa näimme 

pääosin hyviä puolia. Alueellisen identiteetin ha-

keminen ja vahvistaminen tulevat käsittääkseni 

olemaan tärkeässä roolissa lähiöuudistamisessa. 

Siinä alueseurat ja alueelliset huollot voisivat an-

taa vahvan panoksen. ]
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Inspira
Kimmo Lehto 

JZ: Voisitko kertoa hieman toiminnastanne ja yri-

tyksestänne? 

KL: Inspira on kuntarahoituksen tytäryhtiö. Yri-

tys tarjoaa rahoitusratkaisuja kuntasektorille, ja 

voi toimia myös yksityisen puolen neuvonantaja 

jos toisena osapuolena on julkisen alan taho ku-

ten esimerkiksi kunta. Meillä on töissä seitsemän 

ihmistä, ja meillä on vuosittain noin 50 toimek-

siantoa. Toimeksiantojen koko vaihtelee suuresti, 

pienen alueen rahoittamiskuvioista isoihin alueko-

konaisuuksiin ja ostoskeskuksiin. Ydinosaamisem-

me on siis rahoituksen ja rahoitusmallien asian-

tuntijuus.

Kun mietitään hankkeelle rahoitusta, täytyy 

suhteuttaa rahantarve tuotto-odotuksiin. Jos ky-

seessä on kannattava projekti, rahoitus onnistuu 

yleensä projektista tulevilla kassavirroilla. Tuotto-

odotukset liittyvät osittain tulevan kehityksen ar-

vioimiseen esimerkiksi kauppakeskuksen asiakas-

virtojen suhteen tai asuntojen haluttavuuteen ja 

sitä kautta hintatasoon ja liikevoittomahdollisuuk-

siin. Eli tarvitsemme tietoa vetovoimatekijöistä ja 

siitä mitä viiden vuoden päästä tarvitaan. Näiden 

asioiden arvioinnissa tukeudumme ulkopuoliseen 

asiantuntija-apuun. 

Kun meillä on realistiset odotusarvot, voim-

me laskea rahantarpeen ja arvioida sijoitusris-

kiä investorin tai pankin osalta. Näillä tiedoilla 

ja laskelmilla käymme testaamassa rahoittajien 

kiinnostusta sijoitukseen. Karkeasti jaettuna ra-

hoitukseen löytyy kaksi vaihtoehtoa, lainarahaa 

esimerkiksi pankista, tai investorin suora sijoitus. 

Pankkilainassa on yleensä hieman matalampi kor-

ko, ja sitoutuminen takaisinmaksuun on periaat-

teessa varmaa. Suoran sijoituksen tehneellä in-

UDM-toiminnan kulu olisi vain yksi menoerä 
rahoitusmallissa. Loppu on matematiikkaa. 
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vestorilla ei ole varmuutta takaisinmaksusta, vaan 

se on vahvemmin sidoksissa hankkeen taloudel-

liseen menestymiseen. Tämä korkeamman riskin 

takia investori odottaa yleensä sijoitukselleen kor-

keampaa tuottoa.  

JZ: Jos oikein ymmärsin, kasaatte osittain työryh-

miäkin? Olisiko siinä yhteydessä paikka uD-ma-

nagerille, olisitteko ehkä jopa itse kiinnostuneita 

toimimaan tapahtumien keskiössä? 

KL: En osaa nähdä meitä toimimassa uD-mana-

gerin roolissa. Se mitä parhaiten osaamme on 

kassavirtojen mallintamista ja epävarmuuksien 

hinnoittelua. Investointipankki voisi ehkä tuossa 

kohdassa toimiakin, mutta se tulee yleensä rahan 

perässä, jos ansaintamahdollisuudet ovat tarpeek-

si houkuttelevat. 

JZ: Ja siinä yhteydessä herää heti kysymys saako 

investointipankki muiden toimijoiden luottamuk-

sen. Asukkaat saattavat olla kriittisiä ja kyseen-

alaistaa toiminnan motiiveja. Näin siitäkin huo-

limatta että päätösvalta on asuntoyhtiöillä. Jos 

taloyhtiössä päätetään että ei tehdä mitään, niin 

sitten ei tehdä.  

Sinänsä uD-manageroiminen voisi hyvinkin 

olla liiketoimintaa. Näin poistuisi ainakin vapaaeh-

toisuuteen ja motivaatioon tai sen jatkuvuuteen 

liittyviä uskottavuusongelmia. Onko sinulla koke-

muksia rakennushankkeista, joissa vastaavanlai-

nen, liiketaloudellisin perustein toimiva taho oli 

mukana? 

KL: On meillä ollut hankkeita joissa on ollut han-

kekehittäjä mukana. Juha Sarakorpi Saraco Oy:stä 

on rakennuttajakonsultti, ja hän voi ottaa aika laa-

jan roolin ja hoitaa myös arkkitehtisuunnittelun. 

Harry Edelman puolestaan toimii kapeammalla 

fokuksella, ja keskittyy hankkeissa lähinnä siihen 

että yhteistyö pysyy hyvänä. 

JZ: Mainitsit kaksi arkkitehtiä - onko arkkitehdillä 

mielestäsi hyvät edellytykset toimia uD-manage-

rina? 

KL: Kyllä näkisin että käytännönläheisillä arkki-

tehdeillä on mahdollisuuksia toimia onnistuneesti 

uD-managerina. Esteettiset arvot ja design ovat 

olennainen osa hankkeen haluttavuutta ja esimer-

kiksi asuntojen myyntihinta ja myyntiaika riippu-

vat paljon laadukkaasta suunnittelusta. uD-mana-

gerin pitäisi mielestäni ymmärtää näiden asioiden 

päälle. 

JZ: Entä jos kyseessä olisi ”valveutunut grynderi”? 

Onko sellaista olemassakaan? 

KL: Voi olla että minulla on hieman inhorealistinen 

näkemys asiasta, mutta oman kokemuksen mu-
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kaan sellaisia ei oikein ole. Kyllä toimintaa kaikilta 

osin ohjaa enemmänkin kannustimien ja sanktioi-

den mekanismi, jonka pitää olla tunnistettavissa. 

Hyvä ulkonäkö ja yleinen hyvä pitäisi saada kään-

nettyä sijoittajan kielelle, eli euroiksi tai riskiä vä-

hentäväksi tekijäksi. 

JZ: uDM-toiminnan tarkoituksena onkin lisä-arvon 

tuottaminen kaikille. Osa lisäarvosta on aineeton-

ta, mutta osan pitäisi olla myös kovaksi faktaksi 

ja numeroiksi muutettavissa. Puhuit aikaisem-

min riskien arvioimisesta. Voisiko uD-managerin 

läsnäoloa ajatella riskiä vähentävänä tekijänä? 

Jos sellainen on mukana, pitäisi toimintalogiikan 

mukaan projektin toteutuminen ja siitä saatavien 

kassavirtojen olla varmempia.  

KL: Sinänsä rahoitusmalleissamme uD-managerin 

kulu olisi vain yksi menoerä muiden joukossa, ja 

kokonaisuuden arvioiminen on sen jälkeen mate-

matiikkaa. Riskin pieneneminen tuntuu mahdolli-

selta, mutta tarkkaa tietoa asiasta ei taida olla? 

JZ: Ainakin Suomessa asia on melko uusi, ja ver-

tailumateriaalia ei oikein löydy. Aluksi toimintatapa 

vaatisi varmaan jonkin tahon kiinnostusta, kokei-

luhalua ja suojelusta. Jos työtapa on hyvä ja kan-

nattava, tullaan sitä käyttämään enemmänkin. 

KL: Voisin kuvitella että kokeiluvaiheessa projek-

tirahaa kannattaisi kysyä vaikka asuntorahastosta 

Lahdesta. Heillä intressinä voisi tässä tapauksessa 

olla juuri toimintatavan luominen jota voi muual-

la hyödyntää. Ostoskeskukset ovat yleisemminkin 

huolenaihe, ja toimivia tapoja niiden uudistami-

seen etsitään. 

[ Tässä haastattelussa huomaan että rahoitusalan 

kieli on hyvin erilainen kuin se mihin minä olen tot-

tunut. uD-managerin perusominaisuuksiin pitää 

kuulua kaikkien osallisten erikoisalan kielenkäytön 

sujuva hallinta. 

Tämän keskustelun perusteella vaikuttaisi sil-

tä että on sinänsä helppoa budjetoida hankekoko-

naisuuteen uD-managerointiin tarvittavat varat. 

Riskinvähennyskertoimen tarkentaminen vaatinee 

hieman kokemusta asiasta. Ehkä rahoituskonsultti 

voisi suositella tai sijoittaja jopa vaatia uD-mana-

gerin mukanaoloa hankkeessa ehtona rahoituksen 

antamiselle.

Oikean suomenkielisen nimen löytymisen tär-

keys tuli uudestaan esiin. Olisi hyvä jos se pitäisi 

sisällään sen mitä sillä haetaan. ]
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NCC
Lars Lindeman ja Antti Pirhonen 

JZ: Mikä on mielestänne haastavinta lähiöuudisra-

kentamisessa? 

AP: Mielestäni lähiösaneerauksessa ja lähiöuudis-

tamisessa on tähän mennessä tapahtunut hyvin 

vähän isoja muutoksia. Roskakatoksia on tehty, 

sisäänkäyntejä ehostettu, ja julkisivuja korjattu. 

Se on ihan puuhastelua verrattuna siihen mitä sen 

pitäisi olla, tai mitä se voisi olla. Emme mielestä-

ni pääse edes keskustelemaan siitä mitä oikeasti 

halutaan ja ennen kaikkea mitä vaikutuksia on eri 

vaihtoehdoilla. 

JZ: Mistä se mielestäsi johtuu? 

AP: Lähiökeskustelua vaivaa se, että puhumme 

aina kaikesta. Nopeasti ollaan siinä pisteessä, 

että sosiologit käyvät kaavoituskeskustelua, ark-

kitehdit sosiaalikeskustelua, ja siinä menee puu-

rot ja vellit pahemman kerran sekaisin. Parempi 

olisi puhua eri paikoissa syvällisemmin ja sitten 

tuoda sieltä tavoitteet fyysisen ympäristön suun-

nittelijoille. Ammatti-ihmisten tehtävä on jalkaut-

taa tavoitteet ja kertoa mitä vaikutuksia toiveilla 

muuten on. 

Jos otetaan esimerkiksi täydennysrakentami-

nen: ensinnäkin tietyllä konseptilla suunnitelluissa 

lähiöissä ei ole yleensä kovin paljon löysää tilaa, ja 

lisärakentamismahdollisuuksia on vähän. Toisaalta 

taloyhtiöt ja asukkaat eivät juuri koskaan ole in-

nostuneita täydennysrakentamisesta. Hyväksyn-

tää löytyy omien kokemusteni mukaan ainoastaan 

silloin kun taloyhtiölle on ehdotonta taloudellista 

hyötyä asiasta. Pitäisi pystyä maalaamaan aika 

konkreettista kuvaa siitä mitä vaikutuksia täy-

dennysrakentamisella on muuten alueelle, tuleeko 

siitä rahallista hyötyä, auttaako se saamaan joi-

tain uusia palveluita alueelle vai onko se jo nykyis-

tenkin palvelujen säilymisen elinehto. Palveluiden 

kaikkoaminen on ongelma, mutta siihen vaikut-

taminen tuntuu monesta asukkaasta mahdotto-

malta. Elintavat ovat muuttuneet paljon lähiöiden 

rakentamisen jälkeen, ja monen ostoskeskuksen 

kilpailukyky on heikentynyt. Kokonaisuuteen pys-

tyy vaikuttamaan, mutta se edellyttää alueen ko-

konaisvaltaista ja pragmaattista tarkastelua.  

Suorimmin yksittäiseen asunnonomistajaan 

vaikuttava asia on korjausvelka, joka on suoras-

taan hämmästyttävän suuri. Olen käynyt monessa 

yhtiössä kertomassa linjasaneerauksista ja julki-

sivukorjauksista. Siellä nousee ihmisiä kalpeana 

pystyyn, kun kerron minkä suuruisia investointeja 

minimissäänkin on tulossa. Jos on vaikka vasta 

ostanut ison asuntovelan turvin uuden asunnon 

ja seuraavaksi kuulee kymmenientuhansien euro-

jen lisärahoitustarpeesta, on ymmärrettävää jos 

nousee pala kurkkuun. Nykyinen pitkän tähtäimen 

suunnitelma kertoo mitkä ovat oletettavasti ajan-

kohtaisia korjauksia lähitulevaisuudessa, mutta 

viiden vuoden horisontti ei ole isojen remonttien 

suhteen kovinkaan pitkä.  

LL: Joillain alueilla ollaan siinä tilanteessa, että tu-

Oman identiteetin muodostuminen 
tulee olemaan lähiöiden pelastus.
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levat korjaukset syövät asunnon arvosta niin suu-

ren osan että arvoa ei oikeastaan enää ole. Eli toi-

sin sanoen, jos haluaisi myydä remontoidun asun-

non ja vähentää siitä putki- ja julkisivuremontin 

kulut, ei tule jäämään käteen paljon mitään. Se on 

kauhea tilanne monelle, joka on pitkään maksanut 

asuntolainaa pois ja ajatellut keränneensä jo jon-

kinlaisen potin pahan päivän varalle tai perintöä 

lapsilleen. 

Ratkaisuja tähän ongelmaan mietitään monella 

suunnalla. Jos taloyhtiö omistaa tontin, voitaisiin 

päästä eteenpäin lisäämällä tontille rakennusoike-

utta. Sitä hyödyntämällä voisi päästä siihen, että 

nykyisillä omistajilla säilyy asunto-omaisuus suu-

rin piirtein samanarvoisena, kuin mitä se nykyi-

sellään on tai vaikuttaa olevan. Jos tontilla on tar-

peeksi tilaa, voisi uuden isomman talon rakentaa 

takapusikkoon ja repiä sen jälkeen vanhan pois. 

AP: Luulen, että tulemme tarvitsemaan ennak-

koluulottomia ideoita. Lähiöitä ja rakennuskan-

taa voi muokata muullakin tavoin kuin pelkästään 

pitämällä niitä samassa kunnossa. Lähiöihin kun 

rupeaa ideoimaan uutta, kannattaa ensiksi käydä 

tutustumassa Hollannissa toteutettuihin hankkei-

siin.  Siellä on saneerattu lähiöitä, täydennysra-

kennettu, osittain purettu ja osittain jopa koko-

naan poistettu lähiöitä. Joka lajista toimenpiteitä 

löytyy hyviä ja huonoja kokemuksia. 

Tarvitsisimme nyt positiivisen esimerkin lähiö-

korjaamisesta. Siltamäessä jos missä on hyvät 

mahdollisuudet onnistua. Siellä on vain seitse-

män taloyhtiötä, ja yhteisymmärrys tavoitteista ja 

päätöksistä on paljon helpommin saavutettavissa 

kuin muualla. 

Muutenkin olisi suotavaa, että kaupunginosan 

tai lähiön kokoinen yksikkö tulisi vahvemmaksi 

omaksi toimijaksi. Lähiön kokoista organisaatio-

tahoa ei ole oikein vielä olemassa, eikä kaupunki 

vaikuta jostain syystä olevan kovinkaan innostu-

nut asiasta. Itse koen sen luontevaksi kehityksek-

si, kun moni asia on viemässä siihen suuntaan. 

Energianhuolto alueellistuu, joukkoliikenne tulee 

tärkeämmäksi kun omaehtoinen autoilu muuttuu 

kalliimmaksi, väestö vanhenee ja tarvitsee palve-

luja omalla alueellaan. Myös lähiöidentiteetti rupe-

aa hiljalleen löytymään, kun siellä asuvat ihmiset 

alkavat itse sitä määrittämään. uskoisin, että ni-

menomaan lähiöidentiteetin muodostuminen tulee 

olemaan lähiöiden pelastus. 

JZ: Totutuista ratkaisuista poikkeavat ehdotukset 

olisivat todella tervetulleita ja voisivat avata peli-

kenttää hieman laajemmin. uDM-toimintamallilla 

onkin osittain tarkoitus kehittää uusia ideoita ja 

toisaalta myös helpottaa hyväksynnän löytämistä 

näille ideoille. 

LL: Mielestäni uDM-periaatteessa on hyvä, että 

kiinnitetään huomiota siihen miten ja mitä teh-

dään ennen kuin mietitään tavoitteita. Se unohtuu 

monesti, kun puhutaan tulosjohtamisesta. Sanon 

aina, että tulosta ei voi johtaa, se tulla tupsahtaa 
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jossain vaiheessa. Ratkaisevaa on tuloksen takana 

tai alla olevat rakenteet. Tämä ”kivijalka” pitää si-

sällään koko prosessirakenteen, työryhmän, kuka 

tekee mitä kenenkin kanssa ja missä vaiheessa. 

Perustusten tekemisessä jos onnistutaan hyvin, 

on pyramidin huippu eli tuloskin hyvä. 

Jotenkin tulee mieleen uD-managerista kau-

punkikeskustojen kehittämisessä vahvasti muka-

na olleet  kaupunkikehitysyhdistykset. Esimerkiksi  

Kouvolassa toimii ehkä Suomen menestyksekkäin 

kaupunginkeskustan kehitysyhtiö, jolla on 200 

jäsenliikettä ja toiminnanjohtajana jämäkkä sai-

raanhoitajanainen. Tämä Kouvolan yhdistys on 

valtavan aktiivinen, esimerkiksi kävelykadulla taisi 

olla vuosittain 90 infotapahtumaa. 

Jollain tapaahan tuossa etsitään kyläpäällikköä 

tai kylähallitusta, jolla on kaikkien luottamus ja 

joka voi viedä asioita eteenpäin, ehdottaa, neuvo-

tella ja niin päin pois. Kouvolan esimerkki muuten 

näyttää että tittelit ja tutkinnot eivät ole edelly-

tys menestyksekkäälle toiminnalle. Innostuin jos-

kus miettimään että mikäköhän olisi sitten paras 

vaihtoehto vetämään kehitysyhdistystä ja päädyin 

siihen että se voisi olla lastentarhanopettaja, joka 

on opiskellut hieman juridiikkaa. 

JZ: Sosiaaliset taidot ovat varmasti uD-manage-

rilla aivan keskeisessä asemassa. Miltä sektorilta 

tämä ihminen voisi mielestänne tulla? 

LL: Olen hieman arka sanomaan että voiko siinä 

toimia Ncc. Rakennusliikkeiden maine meni kuu-

sikymmentä- ja seitsemänkymmentäluvulla, ja 

luottamus meitä kohtaan ei ole välttämättä edel-

leenkään tarpeeksi hyvä. Olen miettinyt että pitäi-

sikö uD-managerin tilaava taho tai asiakas vasta 

luoda. Periaatteessa siinä voisi hyvin toimia kau-

punkiosaseura tai Siltamäen tapauksessa Siltamä-

en huolto, jossa on jo valmiiksi alueen toimijoita 

melko kattavasti edustettuna. 

Mellari Mellunmäessä on esimerkki siitä mitä 

asukkaiden aktiivisuudella voidaan saada aikaan, 

ja millä tavalla kaupunki voi tukea asukasaktii-

visuutta. Olisi mahtavaa jos Siltamäessäkin olisi 

oma Mellari jonne vaikka laitettaisiin visuaaliset 

esitykset eri kehitysvaihtoehdoista ja kokoonnut-

taisiin keskustelemaan niistä. Rahoituksessa voisi 

olla kolehtiperiaatteella mukana kaupunki isolla 

siivulla, asukkaat ja kauppiaat. Varmaan mekin 

voisimme jollain tapaa osallistua, kun koko lähiö 

on meidän tai silloisen Puolimatka-yhtiön raken-

tama. 

AP: Kaupungilla ei varmastikaan ole resursseja toi-

mia kaikkialla ja siellä olisi luultavasti kiinnostus-

ta käyttämään jollain pelisäännöillä konsultteja. 

Ehkä kokeilumielessä voisi olla saumaa isollekin 

toimijalle kehittää kokonaisia alueita, ja kaupunki 

vain valvoisi että toiminta tapahtuu antamassaan 

kehyksessä. 

Kokonaisuutta kannattaisi lähestyä tavoite-

kaavoituksen näkökulmasta. Se tarkoittaa että 

ensiksi otetaan selvää mitä tarvitaan, mitä halu-

taan ja mikä on taloudellisesti mahdollista ja vas-

ta sen jälkeen  tehdään kaava. Siltamäessäkin on 

selkeästi mahdollisia kiinteistökehityskohteita, on 

asuntorakentamista, lämpökeskus ja ostoskeskuk-

sen kysymys. Todella tärkeää on kuitenkin pitää 

keskustelu ja keskustelun suunta avoimena. Jos 

päättää etukäteen mihin prosessin pitäisi johtaa, 

menee takuulla metsään. 

Isot poliittiset päätökset vaikuttavat tietys-

ti kokonaisuuteen. Nyt kun on päätetty rakentaa 

ydinvoimaa lisää, seuraan mielenkiinnolla vaikut-

taako se rakennuskannan energiankulutuksen te-

hostamistavoitteisiin. 
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Edelman group 
Harry Edelman

 
 

JZ: Mitä uD-managerointi mielestäsi on? 

HE: Lähtökohdiltaan uDM-toiminta on neuvottelu-

teoreettisen lähtökohdan soveltamista kaupunki-

suunnittelu- ja kaavaprosesseihin. Väitöskirjassa-

ni olen tutkinut teoreettista taustaa ja lähdekirjal-

lisuutta laajasti. uDM - opas käytäntöön on tässä 

suhteessa pintaraapaisu, voisi sanoa johdanto 

josta selviää päälinjat. Väitöskirjassanikin olen 

yhdelle sivulle tiivistänyt ”neuvottelunavigointioh-

jeet”. Olennaista on ymmärtää neuvotteluproses-

seja, missä ollaan menossa, kenen kanssa puhua 

seuraavaksi jne. 

JZ: Olet ollut mukana joissakin uDM-hankkeissa. 

Mitkä ovat olleet kokemukset niistä?  Miltä sekto-

rilta uD-managerin pitäisi mielestäsi tulla? 

HE: Ensinnäkin täytyy muistaa että uDM-toiminnan 

suhteen ollaan vielä selkeästi start-up-vaiheessa. 

Tähän mennessä mukaantuloni on suurimmak-

si osaksi lähtenyt kaupungin toivomuksesta ja 

kaupungin rahoittamana. Jonkin verran on ollut 

kysyntää yksityispuolelta kaavamuutoshankkeis-

sa. Lisäksi olen mukana ”enlightened developer”-

periaatteen mukaan toimivassa konsortiossa. 

Kyseisessä, täydennysrakentamiseen liittyvässä 

projektissa olemme kaikki mukana omalla riskillä. 

Tavoitteena on kehittää yhdessä käyttäjien kans-

sa kaikille hyötyä tuottava kokonaisuus. Mikäli 

onnistumme siinä ja hanke toteutetaan, saamme 

mekin siitä myöhemmässä vaiheessa taloudellista 

hyötyä. 

Tähänastisen perusteella voin sanoa että toimin-

taympäristö on haastava. Samalla koen sen kui-

tenkin hyvin relevantiksi, ja uskoisin että tulevan 

15 vuoden aikana tulee täydennysrakentamisen 

kentällä tapahtumaan paljon. Vaikuttaisi myös sil-

tä että nuoremmat suhtautuvat täydennysraken-

tamiseen positiivisemmin kuin vanhemmat. On 

mielenkiintoista nähdä onko kyseessä sukupolvien 

välinen näkemysero vai ajattelevatko tulevaisuu-

den vanhemmat ihmiset samalla tavalla kuin ny-

kypäivän vanhat. 

JZ: Voitko selittää termiä ”enlightened developer” 

hieman tarkemmin? Se kuulostaa periaatteessa 

aika samanlaiselta kuin minun käyttämä termi 

”valveutunut grynderi”? 

HE: Grynderi-sanassa on hieman huono kaiku, 

käytän mieluummin vaikka hankekehittäjä-nimi-

Valveutunut hankekehitys on nouseva trendi.



83

u
d
m
 –

 k
o
h
t
i 
k
ä
y
t
ä
n
t
ö
ä

tystä. ”Enlightened developerin” suomenkielinen 

vastine voisi olla valistunut hankekehittäjä. Valis-

tuneen hankekehittäjän toimintaan liittyy seuraa-

va esittämäni väittämä: jos hankekehittäjä kyke-

nee täyttämään ja tyydyttämään mahdollisimman 

monen osapuolen intressejä mahdollisimman hy-

vin, hän saa siitä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä 

kilpailuetua; uusiin hankkeisiin kiinni pääseminen 

on helpompaa ja tuote on parempi. Se tarkoittaa 

myös ettei kyse ole suinkaan hyväntekeväisyydes-

tä, vaikka pehmeämpää tai joustavampaa lähes-

tymistapaa neuvotteluissa käytetäänkin. Jenkeis-

sä työtapaa on käytetty jo pitkään, ja puhutaan 

sustainable developmentista. 

JZ: Pystyykö uD-manageroinnin hyötyjä konkre-

tisoimaan? 

HE: Konkretisoimista pystyy lähestymään kahta 

kautta. Yksi menestyksen mittari on sopimuksen 

syntyminen. Jos ei päästä yhteisymmärrykseen, ei 

tapahdu mitään, eikä tule bisnestä. Oman arvioni 

mukaan joissain tapauksissa prosessi olisi ilman 

uDM-toimintaa pysähtynyt. Toinen neuvotteluteo-

riaan pohjaava väittämä on, että uDM-toiminnalla 

saadaan kaikkien osalta parempi lopputulos ai-

kaan kuin ilman. 

JZ: Minkä tyyppinen ihminen voisi toimia uD-ma-

nagerina? 

HE: Laajemmin tarkasteltuna uDM-toimintatapa 

edellyttää että koko työryhmän pitää olla valmis 

toimimaan yhteisillä neuvottelupelisäännöillä. 

Työryhmän avuksi tuleva uD-manageri voi olla 

enemmän fasilitaattori tai mediaattori. Fasili-

taattori auttaa organisaatiota tai osallisia löytä-

mään ratkaisuja omaa kapasiteettia hyödyntäen 

ja pysyy itse erossa substanssista ja mediaattori 

on enemmänkin taho joka on prosessin suhteen 

neutraali, mutta voi kuitenkin ottaa kantaa ja eh-

dottaa ratkaisuja. Itse näkisin uD-managerin lä-

hempänä mediaattoria kuin fasilitaattoria. Ihmeitä 

ei uD-managerikaan pysty aikaansaamaan, kyse 

on yleensä siitä että jos löydetään ratkaisu joka 

täyttää kaikkien toiveista 80-90% niin lopputulos 

on erinomainen. Siihen kun päästään, voidaan 

tehdä sopimus ja edetä kohti toteutusta. 

[ Puhelinkeskustelussa minulle käy jälleen kerran 

selväksi miten valtavasta toimintakentästä on kyse. 

Ajattelin kirjan ”uDM-opas käytäntöön” olevan riittä-

vä tiivistelmä toimintatavan hahmottamiseen ja sen 

hyväksyttävyyden testaamiseen. Keskustelu Harri 

Harry Edelmanin kanssa kyseenalaisti tämän aja-

tuksen. Toisaalta tarve yksinkertaistamiselle kenttä-

olosuhteissa on mielestäni ilmeinen. Joka kerta kun 

puhun asiasta uudelle ihmiselle, toivoisin pystyväni 

selittämään sitä napakammin ja voivani käyttää siitä 

nimeä, joka pitäisi jo valmiiksi sisällään tarkoituk-

sen. Mainostaminen, brändääminen, ”myyminen” 

olisi niin huomattavasti helpompaa. Onkohan sellai-

nen edes mahdollista? Harry Edelman on käyttänyt 

myös sanaa kaupunkituottaminen. Pääsisiköhän siitä 

sanasta  eteenpäin. Kaupunkituottaja. Aluetuottaja. 

Kaupunkimediaattori. Aluemediaattori. ]
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asuntotietokeskus
Juha Salmi 

JZ: Voisitko kertoa hieman yrityksestänne ja toi-

minnastanne? 

JS: Asuntotietokeskus- Image Builder Oy- on 

asumiseen, asuntoyhtiöihin ja rakentamiseen eri-

koistunut viestintäyhtiö, joka toimii osittain ku-

luttajarajapinnassa ja osittain B2B- yhteyksissä. 

Itsellämme on vain neljä työntekijää, mutta tuo-

tannoissamme on jatkuvasti mukana projektiluon-

toisesti palkattuja ihmisiä. Arvioisin että tuotanto-

jemme ympärillä pyörii koko ajan 10-20 ihmistä. 

Ehkä tunnetuin tuotteemme on ”Remonttireiskan” 

juontama ohjelma ”Joka kodin asuntomarkkinat”, 

jolla tavoitamme viikoittain 450.000-500.000 kat-

sojaa. 

Lisäksi olemme monessa rakennusalan tut-

kimushankkeissa mukana. Niissä pyrimme pitä-

mään jatkuvasti yllä keskustelua siitä mitä ihmiset 

oikeasti haluavat. Toimintamme kautta meillä on 

aika hyvä tuntuma siihen mitä ihmiset toivovat,  ja 

toisaalta tiedämme mitä kautta tarkempaa tietoa 

ihmisten mielipiteistä pystyy keräämään. 

Hyvin tärkeä asia tutkimushankkeiden tulos-

ten vaikuttavuuden kannalta on viestintä. Hyväkin 

tutkimus hautautuu arkistoihin, jos siitä ei tiedo-

teta oikeissa paikoissa, oikeassa yhteydessä ja oi-

keaan aikaan. Monesti tuntuu siltä että viestintä 

ei kuulu oikein kenellekään eikä siihen ole tutki-

muksessa varattu rahaa. Se tarkoittaa että tie-

don siirtyminen käyttäjälle on vaillinaista. Tähän 

aukkoon me tuomme oman panoksemme ja ol-

laan vahvasti mukana tulosten jalkauttamisessa, 

eli niiden muuttamisessa ymmärrettävämpään ja 

käytettävämpään muotoon sekä oikea-aikaisessa 

ja oikea-paikkaisessa esilletuomisessa. 

JZ: Kehitän tutkimuksessani lähiöuudistamismal-

lia, joka nojaa vahvasti paikallisväestön suurem-

paan aktiviteettiin.  Sitä varten olen tutustunut 

teoreettiseen viitekehykseen ja tehnyt teema-

haastatteluja ohjausryhmän jäsenten kanssa. 

Ohjausryhmässä on mukana asukaspuolelta yksi 

taloyhtiön puheenjohtaja, joka sekin pyydettiin 

mukaan vasta tutkimushankkeen jo käynnistyt-

tyä, sekä Siltamäen huollon toimitusjohtaja Hele-

Viestinnästä kaikki alkaa. 
Sen pitää tapahtua 

kohderyhmän ehdoilla ja olla 
vuorovaikutteista.
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na Tammisto. Tähän mennessä olen tavannut He-

lena Tammistoa, jolla on varmaan hyvä tuntuma 

Siltamäen kokonaistilanteeseen, mutta sekin tieto 

on luonnollisesti jo jollain tapaa suodatettua. 

JS:  Juuri tuollaiset asiat ovat hyvin herkkiä vies-

tinnän suhteen. Jos tulee puskista että joukko 

ihmisiä – tutkijoita kaiken lisäksi-  on kehittänyt 

jotain asukkaiden hyväksi, niin ensimmäinen re-

aktio tulee olemaan ihmetys ja melkein väistä-

mättä vastustus. Perinteisessä tavassa muodostaa 

koalitioita ja kehitysryhmiä ajatellaan että ensim-

mäiseksi pitäisi saada jotain aikaiseksi ennen kuin 

ollaan yhteydessä asukkaisiin. Silloin on yleensä 

kuitenkin jo liian myöhäistä. Asukkaiden on pal-

jon helpompi ottaa omaksi tutkimus ja tutkimus-

tulokset joita ovat itse alusta asti olleet mukana 

kehittämässä. Kaiken lisäksi puhumme Siltamäen 

tapauksessa isoista summista, jotka viime kädes-

sä jäävät taloyhtiöiden maksettavaksi. 

JZ: Itsekin olisin varmasti lähtökohtaisesti aika 

skeptinen jos joku kehittää jotain systeemiä jo-

hon rahojani tarvitaan, ja itseltäni ei kysytä mi-

tään. Eli voisiko sanoa että usein unohtuu yhtälö 

asukas=maksaja=asiakas, eikä tutkimusta ajatel-

la asiakaspalveluhenkisesti tyyliin ”mitä olen tut-

kimassa ja ketä varten”? 

JS: Näin ainakin meidän näkökulmasta katsottu-

na. Rakentamisessa ja varsinkin korjausrakenta-

misessa liikutaan kuitenkin aika käytännönlähei-

sellä tasolla ja vaikutetaan ihmisten arkielämään 

ja asumiseen merkittävästi. Korjaushanke on läh-

tökohtaisesti aina kriisitilanne taloyhtiölle, ja lähes 

aina asukkaat ovat tyytymättömiä tiedottamiseen. 

On yleinen harhaluulo että isännöitsijä pystyy 

muun työnsä ohella huolehtimaan tiedotuksesta 

täysipainoisesti. Tiedottaminen on haastava toi-

mintakenttä, johon pitäisi varata omat resurssit. 

Onneksi ymmärrys tästä asiasta lisääntyy. 

Ncc kehitti tiedotusmenetelmiään ison putki-

remonttikohteen yhteydessä.  Heillä oli mukana 

asiakaspalvelu-/tiedotusinsinööri muutostöiden ja 

asukkaan rajapinnassa viestintää hoitamassa. Me 

taas teimme kokonaisuudesta kahdeksan jakson 

televisio-ohjelman, joka on nyt DVD:llä saata-

vissa. Mielestäni hanke oli erittäin onnistunut ja 

palaute hyvin positiivista. Samalla periaatteella 

tiedotuksen osalta toimivia korjauskohteita on 

Ncc:llä ollut senkin jälkeen. Näyttää siis siltä että 

hyvää tiedottamista arvostetaan, siitä ollaan asun-

toyhtiöissä nykyään kiinnostuneempia ja valmiita 

myös maksamaan. Viimeksi mainitusta emme ol-

leet etukäteen niin varmoja. 

JZ: Jos tarkastellaan Siltamäen korjaus- ja mah-

dollista uudis- tai täydennysrakennusproblema-

tiikka: Mikä on tärkeää viestinnän ja vuorovaiku-

tuksen kannalta? 

JS: Kaikenlainen viestittäminen on tärkeää, mutta 

mikään viestintämuoto ei voita henkilökohtaista 

kontaktia. Alussa järjestettävät työpajat,  joissa 

esimerkiksi dokumentoidaan omaa asuinympäris-

töä - mitä siinä halutaan säilyttää ja mitä muut-

taa - mahdollistavat henkilökohtaisen kontaktin. 

Olennainen asia työpajatyöskentelyn onnistumi-

sen kannalta on myös niiden informoiminen jotka 

eivät pääse osallistumaan. Innokkaimmat yleensä 

osallistuvat työpajoihin, jotkut eivät pääse, jotkut 

eivät edes halua, jotkut eivät yksinkertaisesti voi 

jostain muusta syystä osallistua. Jos tämä työpa-

jatyöskentelyn ulkopuolelle jäänyt ryhmä ei tiedä 

mitä siellä on tehty ja saa työpajojen tuloksena 

syntyneen esityksen eteensä,  on varmasti ensim-

mäiseksi jarrusukat jalassa. Olennaista on että 

viestintä tavoittaa kohderyhmän ja tapahtuu koh-

deryhmän ehdoilla.  

Muita viestintämuotoja voisivat olla Siltamä-

en nettisivut ja vaikka Siltamäki TV, joka pyörisi 

netissä.  Yleensä hankkeissa osalla päättäjistä on 

vankkumaton mielipide puolesta tai vastaan. Jäl-

jelle jäävän osan mielipide on ratkaiseva. Tämän 
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osan päätöksentekoon voidaan vaikuttaa hyvällä 

tiedonkululla, jolla pitäisi varmistaa edellytykset 

rationaaliseen päätöksentekoon. 

JZ: Voisiko vuorovaikutusmuotoja – esimerkiksi 

työpajoja- edellyttää korjausrakentamisessa? 

JS: Sinänsä vuorovaikutustapojen parempi hyö-

dyntäminen on nykyajan virtausten mukainen asia 

laajemminkin. Esimerkiksi uuteen asuntoyhtiöla-

kiin sisältyy vaatimuksia koskien viestintää ja kor-

jaustarpeiden visiointia. Workshoppauksesta siel-

lä ei lue mitään, ja tuskin sellaista voidaan lakiin 

kirjoittaakaan. Sen sijaan kaupungin asettamiin 

reunaehtoihin se voisi sisältyä. 

Visioiden kehittäminen oman asumisen tai 

oman asuinalueen suhteen ei kylläkään mielestä-

ni ole ollut tähän mennessä kovin yleistä. Kuinka 

monella on visio omalle asumiselle? Ihmiset eivät 

yleensä ole niin pitkäjänteisiä. Tukeudutaan ole-

massa olevaan ja jos siinä on puutteita, muute-

taan ennemmin muualle kuin lähdetään hitaasti 

kehittämään. Toiset ovat myös valmiimpia otta-

maan riskejä ja muuttamaan asioita, toisille kaikki 

muutos on kauhistus. Kaikista vaikeuksista ja en-

nakkoasetelmista huolimatta asukkaat pitää saa-

da mukaan.

JZ: Päättäjien suuri joukko omistuspohjaisissa lä-

hiöissä tekeekin hankkeista melko haastavia. Mitä 

mahdollisuuksia näet uDM-prosessilla Siltamäes-

sä, onko lähestymistapa hyödyllinen? 

JS: Pidän yhteisen foorumin luomista välttämät-

tömyytenä ja edellytyksenä alueen yhtenäisen 

hengen ja ulkoasun säilymiselle. Jos ei yhtenäistä 

toimintatapaa löydy, alkaa pudotustaistelu ja jo-

kainen taloyhtiö tekee mitä tekee. Viestinnän ja 

vuorovaikutuksen suunnittelussa kannattaisi yrit-

tää hyödyntää Siltamäessä uinuvaa potentiaalia. 

Varmasti asukkaiden joukosta löytyy viestinnän 

ammattilaisia, jotka innostuessaan voisivat hyö-

dyttää kokonaisuutta merkittävästi. 

Mielestäni toimintatapa tai toimiala pitäisi olla 

brändätty, samaten toimija.  Nykyisellä nimel-

lä on vaikea tietää mitä siihen sisältyy, kun siitä 

tulisi käydä ilmi mitä ollaan tekemässä ja kuka. 

Silloin on paljon helpompi mainostaa asiaa ja saa-

da asukkaat ymmärtämään ja innostumaan. Jos 

asukkaita ei saada mukaan tekemään uutta Silta-

mäkeä, kaikki muu on turhaa. 

JZ: Entä uD-manageri, mitä vaatimuksia ja edel-

lytyksiä näet roolissa? 

JS: Laajaa asiantuntemusta roolissa kaivataan. 

Pitäisi ymmärtää rahoitusalaa ja rakennusalaa, 

psykologista osaamistakin tarvitaan. Pelkästään 

asuntoyhtiökin on hyvin omintakeinen suomalai-

nen keksintö, ja sen sielunelämän ymmärtäminen 

on hyvin olennaista. Asuntoyhtiöissä on paljon 

hyvää, mutta järjestelmä on luotu uudisraken-

tamisen tarpeisiin. Isojen korjausten suunnittelu 

onnistuu vähemmän hyvin. Korjaushanke johtaa 

heti arvokeskusteluun- nyt, kohta, myöhemmin, 

osittain tai kaikki korjaukset samalla kertaa. Jo ta-

loyhtiökohtaisesti on haastavaa päästä yhteisym-

märrykseen. Jos taloyhtiöitä on useampia, vaati-

vuustaso kasvaa entisestään. 
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JZ: Miltä sektorilta uD-managerin pitäisi tulla? Oli-

siko teillä halua toimia uD-managerina, viestintä 

ja vuorovaikutushan ovat henkilön olennaisimpia 

taitoja? 

JS: Meillä ei ole rahkeita ottaa koko vastuuta 

hankkeista. Osana työryhmää, viestintä ja vuoro-

vaikutuskonsultteina voisimme hyvin olla mukana 

tai tässä vaiheessa mukana kehittämässä mallia 

eteenpäin. Toimimme viestinnän kentällä tottu-

neesti ja meillä on olemassa hyväksi koettuja ja 

tehokkaita kanavia saada viesti perille. Erityinen 

valttikortti on oma tv-ohjelma, jolla tavoitamme 

suuren joukon ihmisiä.

uD-managerin tulo  urakoitsijan puolelta on 

mielestäni hieman hankala. Helposti jokin alue lei-

mautuu rakennusliikkeen omaksi toimintakentäksi 

ja se tulee nykypäivänä herättämään muutosvas-

tarintaa varmasti. Jos hanke on lähtenyt kerran 

väärille raiteille, kurssin muuttaminen on todella 

hankalaa. Siinä vaiheessa kun joudutaan selittä-

mään että ”ei ollut tarkoitus.. oikeastaan haim-

me tätä…” peli on jo menetetty ja luottamuksen 

palauttaminen erittäin hankalaa tai suorastaan 

mahdotonta. 
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JZ: Mitä haasteita  ja mahdollisuuksia näet Silta-

mäen korjausrakentamisessa? Miten Siltamäki oi-

keastaan valikoitui tutkimuskohteeksi? 

WM: Siltamäessä on paljon mahdollisuuksia. Sillä 

on loistava sijainti, se on lähellä kaupunkia mut-

ta kuitenkin luonnon ympäröimä. Toisella puolella 

Tuusulantietä on Vantaan ja ehkä jopa pääkaupun-

kiseudun vetovoimaisin asuinalue, Kartanonkoski. 

Kartanonkoski on tehnyt ensimmäistä kertaa muo-

dikkaaksi sen että muutetaan Helsingistä Vantaal-

le. Siltamäessä vaikuttaisi vallitsevan myös yh-

teisymmärrys siitä että korjauksiin on ryhdyttävä 

ja alueellinen tarkastelu on hyödyllistä. Jos mie-

titään tulevia korjauksia talo- tai taloyhtiökohtai-

sesti, ratkaisujen vaihteluhan ei ole kovin suurta. 

Jos etsimme kehitysmahdollisuuksia koko alueel-

Icecapital
Wisa Majamaa 

ta, asia muuttuu ratkaisevasti. Kokonaisuutta on 

varmaan pohjustettu jo useampi vuosi ja se tulee 

helpottamaan tutkimuksen edistymistä paljon. 

JZ: Mitkä on korjaamisen suhteen kipupisteet ra-

hoittajan suunnasta katsottuna? 

WM: Kyllä se mielestäni on korjausvelka ja sen 

vaikutusten ymmärtäminen. Tällä hetkellä asun-

tojen neliöhinnat ovat hieman yli kahdentuhannen 

euron. Julkisivu- ja putkiremontin kulut sisältävä 

piilohinta on ainakin tuhat euroa korkeampi. Yhden 

laskentatavan mukaan tulevat remontit vähenne-

tään suoraan nykyisestä arvosta, jolloin lainojen 

ja pankkien vakuusarvot eivät enää riittäisi. Niin 

pitkään kuin lainanlyhennykset hoidetaan ja va-

kuusarvot tulkitaan riittäväksi, kaikki on ok. Mutta 

olisi iso pommi jos esimerkiksi viranomaispuolel-

ta katsottaisiin että vakuusarvot ovat aivan jotain 

muuta kuin mitä kirjoissa lukee. Pahimmassa ta-

pauksessa laina sanottaisiin irti ja lainaneuvottelut 

menisivät uusiksi. Tai asuntoa ostettaessa pankki 

antaisi lainaa enää paljon vähemmän kuin nyky-

ään antaisi. 

JZ: Kuulostaa aika vakavalta. Mitä asialle voi teh-

dä? 

WM: Tämä skenaario ei tule kokonaisuudessaan 

eikä laajemmassa mittakaavassa toteutumaan, 

ehkä sillä voi olla paikallisesti merkitystä.  Täy-

tyy myös muistaa että remontti nostaa asuntojen 

arvoa.  Luultavasti ei pelkkänä toimintakunnon 

turvaamiseen tarkoitettuna remonttina kuiten-

Oikeanlaiset puitteet kehittää kokonaisuutta ovat 
edellytys investoinneille.
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kaan piilohinnan tasolle. Siihen tarvitaan yleensä 

muitakin toimenpiteitä, jotain uutta alueelle, uusia 

asuntoja, palveluja tms. Poikkeuksen tästä sään-

nöstä muodostaa Käpylä, jonka arvo on noussut 

juuri sen takia että siellä ei ole tehty mitään. Silta-

mäessäkin on omat arvonsa, mutta ei se ehkä kuu-

lu ihan samaan kategoriaan. No, toisaalta on niitä 

muitakin alueita, betonilähiöitä kuten Pihlajamäki, 

jotka jossain vaiheessa olivat kaikkien mielestä 

kauheita ja nyt ne ovat hienoja. Ajat muuttuvat, ja 

Siltamäkikin on luokiteltu rakennushistoriallisesti 

merkittäväksi ja korkealaatuiseksi alueeksi. 

JZ: Millä tavalla Siltamäessä voisi sitten saada jo-

tain uutta – esimerkiksi investointeja, eli  ”uutta 

rahaa”- alueelle? 

WM: Rahoittaja on kiinnostunut ostamaan, myy-

mään ja lainoittamaan, ehkä voisi myös sanoa 

kaikesta missä liikutetaan rahaa. Siltamäen tapa-

uksessa taloyhtiö voisi myydä tonttinsa ja jäädä 

vuokralaiseksi. Toinen mahdollisuus on lisäraken-

nusoikeuden hyödyntäminen. Jos esimerkiksi talo-

jen päälle saa rakentaa vielä kerroksen tai kaksi li-

sää, taloyhtiö voi myydä rakennusoikeuden inves-

torille tai urakoitsijalle. Saavutettava hinta riippuu 

paljolti kaupungin perimästä kaavamaksusta ja 

rakentamisen haastavuudesta ja kokonaiskustan-

nuslaskelmista. Jos esimerkiksi kolmikerroksiseen 

taloon saa lisätä yhden kerroksen ja joutuu sen 

takia rakentamaan hissin, voi taloyhtiölle jäävä 

myyntivoitto olla aika pieni. 

JZ: Toisaalta sitten olisi hissi. Hissittömyys on pa-

kottanut jotkut ihmiset muuttamaan pois alueelta. 

Ja nostaahan hissi muutenkin asuntojen arvoa. 

WM: Aivan, siinä on valintatilanne jota helpottaisi 

jos lisäksi vanhoille asukkaille tulisi hieman rahal-

lista hyötyä ja sitä kautta helpotusta korjauskus-

tannuksiin. 

Edellä mainittujen lisäksi selviä sijoituskohteita 

ovat ostoskeskuksen korjaamisen eri vaihtoehdot. 

uuden tekeminen samaan paikkaan, uuden teke-

minen ja sen vuokraaminen nykyisille toimijoille, 

toiseen paikkaan rakentaminen ja vanhan paikan 

uuden rakennusoikeuden ostaminen ja hyödyntä-

minen. Mahdollisuuksia on monia. 
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JZ: Onko pakko tuoda ”uutta rahaa alueelle”? Mitä 

hyötyä siitä on? 

WM: Ei ole mitään pakkoa, enemmänkin se on 

yksi mahdollisuus muiden joukossa. Jos Siltamä-

keläiset haluavat korjata kaiken omalla rahalla ja 

pystyvät siihen, asia on sillä selvä. Yksi tutkimus-

hankkeemme ulottuvuus on kartoittaa mahdollisia 

alueella piileviä potentiaaleja, joita hyödyntämällä 

koko alueelle tulisi lisäarvoa muodossa tai toises-

sa. Potentiaalin löytäminen ja varsinkin hyödyntä-

misen mahdollistavan yhteisymmärryksen raken-

taminen on haastavaa, ja siihen voisi haastattelu-

materiaaleissa kuvailemasi rakenne tarjota hyvän 

lähestymistavan. 

Meidän täytyy Siltamäessä pitää erillään kak-

si asiaa: on olemassa rakennusteknisiä haasteita, 

jotka koskevat yksittäisiä taloja tai taloyhtiöitä. 

Koko alueella toistuva talotyyppi tekee yhden yh-

teisen ratkaisun löytämisen mielekkääksi ja var-

masti taloudellisestikin kannattavaksi. Rahoitus-

kysymys on myös yhtiökohtainen. Toinen asia on 

koko alueen tarkasteleminen laajemmassa mitta-

kaavassa.  Ihmisten ajatusmaailma pyörii yleensä 

melko kiinteästi oman asunnon ja yhtiön ympäril-

lä, ja tartuntapinta alueelliseen ajatteluun on vä-

häisempi.  Kuitenkin tämä isomman mittakaavan 

tarkastelu voi tuoda uusia näkökulmia ja mahdol-

lisuuksia, joista Siltamäelle olisi hyötyä. Joka ta-

pauksessa tulevat isot remontit, tässä yhteydessä 

tärkeimpänä julkisivuremontti, tulevat poikimaan 

lisätoiveita muunkin ympäristön uudistamiselle. 

Paras hetki miettiä miltä haluaa Siltamäen näyt-

tävän tulevan viidenkymmenen vuoden aikana 

on nyt. Jos aikaikkunaa ei hyödynnetä, ainakaan 

suunnitelmallinen ja johdonmukainen pitemmän 

ajan kehittäminen ei onnistu.  

JZ: Korjauskustannukset ovat hurjat ja on mieles-

täni todella järkevää ja mielekästä etsiä keinoja 

saada kokonaisuudesta enemmän irti. Näin olisi-

vat korjaukset ja niihin liittyvät kauhuskenaariot 

vain osa Siltamäen tulevaisuusvisiota. Miten kes-

kustelussa kannattaisi lähteä liikkeelle, onko ”Ket-

terä Siltamäki- hankkeessa oikeat tahot mukana 

laajempaa tarkastelua ajatellen? 

WM: Rakennustekninen osaaminen riittää varmas-

ti korjausten suunnitteluun. Asukaspuolta pitäisi 

saada vahvemmin mukaan ja siihen pitäisi luoda 

edellytykset. Edustuksellisen demokratian mukai-

nen taho löytyy Siltamäen huollon hallituksesta, 

siitä voi varmaan jollain tapaa lähteä liikkeelle. 

Laajemminkin voisivat asukkaat olla mukana, ny-

kypäivän viestintämuodoilla saadaan rakennettua 

visiotyöpajoista kokonaisuus, jossa kaikki haluk-

kaat pääsevät mielipiteitään esittämään. 
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Rakennustekniset ongelmat ovat kuitenkin 

vain yksi osa kokonaisuutta. Kustannuksista suuri 

osa muodostuu korjauksista, mutta tavallaan on 

perusolettamus että hanasta tulee vettä ja lämpö 

pysyy talossa. Ei ihmiset näitä perusasioita mieti. 

Ihmisiä oikeasti kiinnostavia aiheita ovat suurim-

maksi osaksi jotain aivan muuta: onko alueella 

päiväkoti, koulu, säilyykö kauppa, pääseekö filla-

rille minnekään, onko joukkoliikennettä, onko tur-

vallista, voinko asua alueella kun olen vanha. Näi-

den asioiden pohdintaan ja arvioimiseen tarvitaan 

kaupungin asiantuntemusta sosiaali- terveys- ja 

koulutusalalta. 

Visiotyö voi olla luovaa ja vapaata, mutta to-

dellisuuspohja täytyy säilyä. Esimerkiksi palvelu-

tasoa on yleensä vaikea nostaa jos olemassa ole-

va alue jää muuten ennalleen. Jos taas saadaan 

lisärakennusoikeutta ja sitä kautta rahaa, ihmisiä 

ja asiakkaita lisää, kehitysnäkymät ovat erilaiset: 

mahdollisuudet sille että jotain muutakin kivaa 

pystyy tekemään ovat paremmat, palvelutarjonta 

pysyy tai jopa laajenee, joukkoliikenne lisääntyy, 

uimahallilla on paremmat mahdollisuudet säilyä 

alueella jne. Siltamäkeläiset ovat päätöksissään 

täysin vapaita. Olisi kuitenkin hyvä saada konk-

reettista tietoa vaihtoehtojen vaikutuksista, jotta 

rationaalisten päätösten tekeminen on asukkaalle 

mahdollista.

JZ: Ja tähän visiotyöhön uDM-prosessi työpajoi-

neen tarjoaisi hyvän kehyksen. Kuka voisi mieles-

täsi toimia uD-managerina? 

WM: Asukaspuolelta voi tulla kysymykseen spon-

taani, tai vähemmän spontaani liike, joka vie asiaa 

eteenpäin. Jo aikaisemmin mainitsimme Siltamäen 

huollon hallituksen, joka on demokraattisesti va-

littu elin. Ehkä kaikkein helpoimmin ja luultavasti 

myös edullisesti kokonaisuus toimisi jos Siltamä-

en huolto palkkaisi henkilön vetämään prosessia. 

Onhan olennaiselta osin omistajien ja asukkaiden 

hyödyksi koituva toiminta kyseessä. 

Yksityispuoleltakin uD-manageri voi tulla, mut-

ta silloin motiivina on bisneksen tekeminen tai sen 

kehittäminen. Ei sitä mielestäni tarvitse myöskään 

peitellä millään tavalla, onhan yksityispuolen toi-

minnan perusta liiketaloudellinen kannattavuus. 

Motiivi voi myös olla tiedonsaanti tietyntyyppises-

tä ratkaisumallista, mutta yleensä mukaantulon 

ehtona on jonkinlainen järjellinen polku tai edes 

mahdollisuus päästä lopulliseen toteutukseen osa-

puoleksi mukaan. 

Sijoittajana näkisin mahdollisuuden tukea 

uDM-prosessia tai toimia uD-managerina, jos ky-

seessä olisi oma kohde ja omistaisimme taloja tai 

jopa kaikki talot alueella. Silloin on luontevaa olla 

aidosti kiinnostunut siitä mitä ihmiset ajattelevat 

ja toivovat ja yrittää toteuttaa toiveita mahdolli-

simman hyvin. Meidän sijoitukset painottuvat täl-

lä hetkellä hieman eri tavalla ja sen takia emme 

nähdäkseni haluaisi toimia uD-managerina, mutta 

ainakin yleishyödylliset isot rakennuttajat kuten 

Sato, VVO ja ARA voisivat hyvinkin käyttää me-

netelmää. 

JZ: Aivan, jos asukastyytyväisyys on hyvä, hyötyy 

viime kädessä myös omistaja. Vuokra-asuntojen 

käyttöaste on parempi, ehkä vuokrakin voi olla 

hieman korkeampi, ja myyntihinta tai myyntiaika 

lienevät omistajan kannalta edullisempia. Ajatel-

laanko yksityissektorilla tällä tavalla valveutu-

neesti? 

WM: Ainakin pitemmän aikavälin toiminnassa 

näen mainitunlaista valveutuneisuutta yllättävän-

kin paljon. Osallistuminen tutkimushankkeisiin on 

yksi osoitus tästä. Ketterä Siltamäki on iso kä-

denojennus, sponsoroitu projekti, jossa mietitään 

yksittäisen asukkaan asiaa. 

JZ: Totta. uDM-menetelmä hyödyttää lähtökohtai-

sesti kaikkia. Koen sen suurimmaksi ansioksi kui-

tenkin sen, että asukkaiden, kuluttajien ja käyt-

täjien muodostama hajanainen joukko voi astua 

tasavertaiseksi toimijaksi muiden rinnalle. 
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WM: Lyhyemmällä aikavälillä jokainen firma on 

tietysti myös valveutunut omaa toimintaansa koh-

taan ja arvioi tapauskohtaisesta mielekkyyttä läh-

teä johonkin mukaan. Kokemus on valitettavasti 

osoittanut että tarjouskilpailuissa pärjää yleensä 

halvin, eikä välttämättä se joka on palvellut par-

haiten. Jos on kerran ollut mukana kehittämässä 

ja neuvomassa jossain asiassa ja sen jälkeen jää 

lopullisesta toteutuksesta ulkopuolelle, ei toista 

kertaa tee mieli lähteä avuliaaksi aatuksi, joka 

sitten jää rannalle ruikuttamaan. Kyllä yrityskin 

joutuu varjelemaan omaa etuaan. 

JZ: Onneksi on myös nähtävissä viitteitä siitä että 

hinta ei ole enää ainoa ratkaisukriteeri. Niin sa-

nottuja ”valistuneita hankekehittäjiä” on olemas-

sa ulkomailla ja asiasta käytetään yleisesti termiä 

”sustainable development”. 

WM: Valveutunut developperi olisi mielestäni 

luonteva veturi. Anglosaksisissa maissa on vaikut-

tavia esimerkkejä siitä mitä julkisen ja yksityisen 

sektorin yhteistyöllä on saatu aikaan. Tässä public 

– private – partnership – mallissa kaupunki antaa 

toimijalla palasen kaupunkia ja kehottaa ideoi-

maan mitä siellä voi tehdä. Siltamäessä se ei ole 

eikä voikaan olla kaupungin asia, koska kaupunki 

ei omista siellä mitään. Reunaehdot mahdolliselle 

lisärakentamiselle tulevat toki kaupungin suunnal-

ta.  

Yleisesti ottaen meidän kulttuuri on enem-

män viranomaisohjaavaa. Pienissä kaupungeissa 

päätöksenteko voi olla nopeaa ja radikaalejakin 

muutoksia voidaan tehdä jos eri alojen päättäjät 

ovat samaa mieltä. Isossa kaupungissa kuten Hel-

singissä toimijajoukko on paljon isompi ja eri ta-

hoilla voi olla hyvinkin erilaisia näkemyksiä, joita 

myös vahvasti ajavat ja puolustavat. Senkin takia 

uDM-prosessi ja uD-manageri voisi olla hyvä tapa 

kehittää yhteisymmärrystä haastavassa toimin-

taympäristössä.  

Ehkä voisin loppuun vielä sanoa rahoittajan 

näkökulmasta: jos halutaan, että tulee uutta ra-

haa alueelle, joka ei siis ole lainaa, pitäisi luoda 

puitteet sille, että kehitetään kokonaisuutta. uDM-

prosessi voisi luoda tämän kehyksen ja sitä kautta 

mahdollistaa ulkopuolisen rahoittajan mukaantu-

lon.  Samalla uDM-ryhmässä voidaan miettiä ko-

konaisuutta ja kehityssuuntia yleisesti ja rakentaa 

konsensusta korjauksista.
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Asukasillassa on tarkoitus ensimmäistä kertaa esi-

tellä asukkaille Ketterä-kehityshanketta. Itsekin 

haluan kertoa hieman tähänastisesta tutkimus-

työstäni ja sen tavoitteista. Päätavoite on tällä 

hetkellä diplomityön palautuksessa vajaan viikon 

päästä, ja sen takia en ole ehtinyt mitään kuval-

lista esittelymateriaalia tekemään. Päätän pitää 

kokonaisuuden mahdollisimman yksinkertaisena 

ja esitellä lähinnä itseni sekä lyhyesti aluehauto-

mo-idean. Kun naama on tuttu, on helpompi olla 

ihmisiin yhteydessä. Jatkossa tulen tarvitsemaan 

palautetta paikallisilta asukkailta, ja nyt on hyvä 

mahdollisuus henkilökohtaiseen ensikontaktiin. 

Hieman kuitenkin jännittää. 

Ala-asteen juhlasali tulee hyvin täyteen. Osal-

listujien keski-ikä on melko korkea, paljon eläke-

läisiä, mutta myös muutama nuorempi ja joitain 

sylilapsiakin vanhempiensa mukana. Tilaisuutta 

juontaa Juha Salmi asuntotietokeskuksesta. Il-

mapiiri on hyvä ja ihmisiä selvästi kiinnostaa ja 

osittain huolestuttaakin tulevat muutokset. Mieli-

piteitä tuodaan rohkeasti esiin ja kysymyksiä teh-

dään esitelmien välissä. Se on aina hyvä merkki. 

laittamaan tuoretta tietoa tutkimushankkeesta. 

Minua se voisi hyödyntää seuraavassa vaiheessa: 

Ajattelin tehdä kehitetystä mallista yhteenvedon 

jonka voi lähettää sähköpostin liitteenä ohjaus-

ryhmälle ja asiasta kiinnostuneille asukkaille. Fa-

cebookin kautta olisi luultavasti helpommin mah-

dollista löytää nuorempiakin asukkaita mukaan 

omaan henkilökohtaiseen ”ohjausryhmärinkiin” 

palautteenantajiksi. Mikäli aluehautomo oikeasti 

perustetaan, on ”Pro Siltamäki” - sivusto jo luon-

teva alku ja koekenttä aluehautomon virtuaali-

ulottuvuudelle. 

”Siltamäki tulevaisuudessa” – asukasilta Siltamäessä 

Juontaja pitää myös langat hyvin käsissä. 

Oma osuuteni ja ajatus aluehautomosta he-

rättää selkeästi mielenkiintoa. Se tuntuu hyvältä, 

olenhan tähän mennessä kehittänyt mallia lähinnä 

kirjallisten lähteiden ja ohjausryhmän teemahaas-

tatteluilla eteenpäin. Kun kerron että mielellään 

keskustelisin aiheesta vielä paikallisten asukkai-

den kanssa ja mainitsen taloyhtiöiden puheenjoh-

tajat mahdollisena haastatteluryhmänä, huomaan  

päitä pudistettavan. Siitä päättelen että kaikki ei-

vät pidä tätä vaihtoehtoa hyvänä. Siltamäen huol-

lon hallitus on varmasti tärkeä yhteistyökumppani 

ja ”alueparlamentti”, mutta tämän tahon ulkopuo-

leltakin tulevia mielipiteitä olisi hyvä saada mu-

kaan. 

Kun minulta kysytään voisiko kehitysryhmässä 

olla muita, ehkä nuorempiakin mukana, vastaan 

että mielellään ja pyydän jättämään yhteystiedot. 

Kaksi nuorta aikuista tuleekin tilaisuuden jälkeen 

keskustelemaan aiheesta kanssani. Asukasillan 

jälkeen jäämme ohjausryhmän kesken parkki-

paikalle juttelemaan. Päätämme perustaa ”Pro 

Siltamäki” - nimiset facebook-sivut. Niihin pystyy 

Voitaisko me vaan perustaa se aluehautomo? 
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6
OPTIMOITU MALLI

6.1

Havaintoja tähänastisesta tutkimustyöstä

Haastatteluissani huomasin että uDM-prosessi sekoittuu helposti nykyisiin 

käytäntöihin ja uD-manageri tulkitaan monesti perinteiseksi aluekehittäjäksi 

tai developperin käsikassaraksi.  On tietysti järkevää tukeutua nykyjärjes-

telmiin ja oletettavaa että samantyyppisiä työtapoja on ollut käytössä jo ai-

kaisemmin. Paljolti kyse onkin siitä että johdonmukaisemmin ja tieteelliselle 

pohjalle perustaen etsitään työtapoja joilla on päästy hyviin tuloksiin aikai-

semmin ja yritetään tehdä niistä näin sovellettavia ja monistettavia. Sama 

koskee uDM-valmentajan ominaisuuksia, joita yritetään määritellä ja hahmot-

taa neuvottelumuodon laajempaa käyttöä ajatellen. 

uDM-prosessi on neuvotteluteoreettisen lähtökohdan soveltamista rakenne-

tun ympäristön kehittämiseen. Neuvotteluteoria nojaa väittämään, jonka mu-

kaan tuote tai lopputulos on sitä parempi tai arvokkaampi mitä useamman 

keskeisen asianosaisen tavoitteista täyttyy mahdollisimman suuri osa. uDM-

valmentaja auttaa asianosaisia löytämään ja kirkastamaan omat tavoitteet ja 

voi tehdä myös omia visio- tai ratkaisuehdotuksia. uDM-valmentajan menes-

tyksellisen toiminnan mittari on tulokseen tai sopimukseen pääseminen. Muita 

kytköksiä tai rahallisia intressejä itse prosessiin tai prosessin lopputuloksen 

laadulle tällä valmentajalla ei mielellään saisi olla. Mikäli niitä on – esimerkiksi 

rahoitus kokonaan rakennusliikkeen varassa - , on se tehtävä kaikille osallisille 

alusta asti selväksi. Muuten  neuvottelut vaikeutuvat tai sopimuksiin sitoutu-

minen kyseenalaistuu. 

uDM-prosessi vaatii kaikilta osallisilta sitoutumista uuden toimintatavan edel-

lytyksiin. Vastakkainasettelun sijaan pitäisi omista tavoitteistaan ja lähesty-

mistavoistaan viestiä selkeästi ja avoimesti jotta muutkin ymmärtävät koko-

naisuuden muiden näkökulmasta katsottuna. Vasta silloin on mahdollista löy-

tää yhtymäkohtia omiin tavoitteisiin. Jotta koko työryhmällä on aikaa löytää 

uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia sisällyttää niitä hankekokonaisuuteen, on 

sopimusten sitoumusaste pidettävä alussa matalana. uDM-toimintalogiikan 

mukaan hankkeen ”sumeassa alkupäässä” (Tommi Mäkynen, uDM-opas käy-

täntöön) on pysyttävä tarpeeksi pitkään ja kestettävä myös prosessin ede-

tessä alhaisen sitoumusasteen tuomaa epävarmuutta, jotta kokonaisuuden 

potentiaalin täysimittainen hyödyntäminen on mahdollista. 

uDM-prosessin tärkeimpiä anteja kaupunkisuunnittelun ja –kulttuurin kannal-

ta kaupunkilaisen näkökulmasta on mielestäni asukkaiden mahdollisuus astua 

täysivaltaiseksi toimijaksi muiden rinnalle. On ratkaisevan tärkeää hyödyntää 

tähän sisältyvä potentiaali. uDM-menetelmällä pystyy yhdessä kehittämään 

vaihtoehtoja kaikkien osallisten tietotaitoa hyödyntäen, jolloin myös toteutet-

tavuutta mitataan samanaikaisesti. urban Design Management lisää kaikkien 

osapuolien tietämystä mahdollisuuksista ja niihin vaikuttavista rajoituksista 

sekä toteuttamisen vaikutuksista. 

Kehitysmahdollisuuksista on luotava visuaalisin ja sanallisin keinoin kattava 

ja realistinen kuva, jotta päätöksenteko rationaalisin perustein on mahdol-

linen. ”Pää pilvissä ja jalat maassa” voisi olla hyvä ohje prosessiin osallistu-
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ville tahoille. Tärkeää on tämänkin suhteen pitää odotukset realistisina, jotta 

turhautumisilta vältyttäisiin. uDM-avusteinenkaan suunnitteluprosessi ei ole 

helppo. Kuljettava tie on pitkä, intressit ovat erilaisia ja konflikteilta ei tulla 

välttymään. Pelkkä harmonia ei ole ehkä tarkoituskaan; jos haluaa saada asi-

oita uuteen järjestykseen voi ajoittainen mielipiteiden törmääminen olla jopa 

avuksi. Ratkaisevaa on käyttää konflikteihin sisältyvää positiivista muutosvoi-

maa hyväksi.  

Asukkaiden aikaisempaa vahvempi vaikuttaminen tarvitsee tuekseen myös 

aikaisempaa suurempaa asiantuntijuutta. Jos asiaa tarkastelee toisesta suun-

nasta voisi myös väittää että lisääntynyt valta tuo mukanaan myös suurem-

man vastuun. Tarkoittaako vastuuseen osallistuminen automaattisesti myös 

uDM-valmentajan palkkakustannuksiin osallistumista, on tutkimuksessani 

vahvasti esillä oleva kysymys. Yksi prosessiin sitoutumista mittaava tekijä 

se varmasti olisi. Palkatulta valmentajalta on helpompi myös vaatia tiettyjä 

tuloksia kuin pelkkään vapaaehtoisuuteen nojaavaan mukanaoloon. Työn ja-

kaminen, keskittyminen siihen mitä parhaiten osaa sekä palvelujen ostaminen 

on nykypäivänä yhä yleisempää ja hyväksyttävämpää. Ehkä myös uDM-val-

mentajan palvelujen käyttäminen voisi olla yhtä perusteltua kuin siivoojan tai 

henkilökohtaisen kuntovalmentajan apuun turvautuminen? 

Siltamäen tapauksessa on hyvät mahdollisuudet saada uuden työtavan kehit-

tämiseen hankekehitysrahaa ulkopuolelta. Tavoitteena on kuitenkin oltava ke-

hittää muuallakin sovellettavissa oleva kokonaisuus, joka ei nojaa rahoituksen 

suhteen satunnaistekijöihin. 

Ensimmäinen ehto onnistuneelle prosessille on asukkaiden ja omistajien 

luottamus uDM-valmentajaa kohtaan. Siltamäen tapauksessa kyseessä ovat 

monilta osin samat ihmiset, eli on asukkaita, asukasomistajia ja omistajia. 

Ilman omistajien luottamusta ja suostumusta ei tule tapahtumaan mitään. 

Jos uDM-valmentajan toiminta perustuu vapaehtoisuuteen, on asukkailta tu-

leva demokraattinen valtuutus ehdoton vaatimus. Ilman sen tuomaa arvoval-

taa on vaikea kuvitella vapaaehtoisen toimintaa samalla silmänkorkeudella 

viranomaisten, urakoitsijan ja rahoittajan kanssa. Asukas on muuten helposti 

pelkkä asukas, harrastelija, vaikka ammattitaitoa asioiden hoitamiseen muu-

ten olisikin. (vrt. Kimmo Lapintie 15.04.2010 ”Kun suunnittelen ostoskeskusta 
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Pohjanmaalle olen ammattilainen ja asiantuntija. Asuinalueellamme minusta 

ollaan monesti kiinnostuneita vaan asukkaana ilman muita attribuutteja tai 

tietotaitoja”)  

Alueellisen tason lähidemokratian kehittämistä tapahtuu tällä hetkellä vahvas-

ti Mellunkylässä, ja ”vetoa ja voimaa Mellunkylään”-hankkeesta voi ottaa vi-

rikkeitä. Kaikki mikä liittyy alueidentiteetin vahvistamiseen tai vahvistumiseen 

on tervetullutta. Joitain mieleen tulevia iskulauseita ovat alueellinen huolto, 

alueseura, aluekeskus, aluedemokratia, aluemediaattori. 

Kansalaisten oman aktiviteetin lisäksi tarvitaan aluedemokratian mahdollis-

tamiseen myös fyysinen kokoontumispaikka. Kansalaisten keskustelupaikka, 

agora, Mellunmäen mellarin tapaan, olisi hyvä olla. Sellainen voi löytyä jo 

olemassa olevista rakennuksista, esimerkiksi ostoskeskuksesta tai koulus-

ta. Spontaanisti tulee mieleen että lämpökeskus voisi soveltua tarkoitukseen 

erinomaisesti, ja nimi ”lämpökeskus” toimisi mielestäni jo sellaisenaan loista-

vasti.  Mikäli vapaata tilaa ei löydy voi myös tukeutua väliaikaisratkaisuihin, 

esimerkiksi kontteihin kaupunkisuunnitteluviraston ”laiturin” tapaan. 

Fyysisen paikan lisäksi keskustelua pitää voida käydä myös verkon välityksel-

lä. Facebook - sivu Siltamäelle esimerkiksi loisi keskustelufoorumin lisäksi hel-

pon väylän mainostaa tapahtumia jotka liittyvät kokonaisuuteen. crowdsour-

cing, eli suuren joukon yhteispotentiaalin hyödyntäminen netin välityksellä, 

tuo nykypäivän kehitystyöhön suuria mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksi-

en hyödyntäminen kaupunkikehitysprosesseissa on vasta alussa. Miten löytää 

oikeat, verkkoympäristöön soveltuvat kysymykset joihin etsitään vastauksia? 

Mistä löytää Linuxin kehittäjän Linus Torvaldsin kaltainen moderaattori kau-

punkisuunnittelun lähdekoodin kehityksen ohjaamiseen? 

?
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uDM-prosessi voi lähteä liikkeelle useammasta suun-

nasta. Yksityinen työryhmä voi itse etsiä paikkoja 

joissa näkee kehityspotentiaalia ja lähteä uDM-

menetelmää hyödyntäen sitä kartoittamaan. 

(vrt. puhelinkeskustelu Harry Edelmanin kans-

sa). Koska työtapa on kokonaisuudessaan Suo-

messa vasta start-up-vaiheessa, tulee sitä lä-

hiaikoina tapahtumaan harvoin. Lisäksi on ole-

tettavaa että helpommat kokonaisuudet tulisivat 

olemaan ensimmäiseksi tähtäimessä, ja moni lä-

hiöhanke ei tule kuulumaan tähän ryhmään. Näissä 

tapauksissa tullaan tarvitsemaan toisenlaista meka-

niikkaa uDM-prosessin käynnistämiseen. 

Tilanteissa joissa kehitysmahdollisuudet eivät ole jostain syystä 

tarpeeksi ilmeiset tai houkuttelevat ulkopuolisen työryhmän omaeh-

toiseen mukaantuloon, tarvitaan uDM-prosessin käynnistämiseen ja uDM-

valmentajan mukaan kutsumiseen taho, joka sitä uskottavasti ja edustuk-

sellisesti pystyy tekemään. Toisin sanoen tarvitsemme asiakkaan jolla on 

tiettyjä tavoitteita mielessä ja joka haluaa lisää tietoa niiden toteuttamiskel-

poisuudesta sekä toteuttamisen reunaehdoista ja haluaa näitä asioita selvit-

tää uDM-toiminnan keinoin. uDM-kehystä voi soveltaa hyvin monenkokoisissa 

hankkeissa, ja asiakas Siltamäen tapauksessa voisi rakentua Siltamäkiseuran 

tai Siltamäen huollon ympärille. Alustavien arvioiden mukaan Siltamäen koko-

naisuuden uDM-valmentajan työ ei työllistäisi täysipäiväisesti, jolloin voisi olla 

luontevaa ottaa isompikin alue toimintakentäksi. Esimerkiksi ostoskeskukseen 

mahdolliseen siirtämisen vaikutukset ulottuisivat Siltamäkeä laajemmalle alu-

eelle.  Tämä vaatinee jo selkeämpää kannanottoa tai ”aluemediaattoriohjel-
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maa” viranomaispuolelta. Kaupungin resurssit eivät riitä ottamaan vetovas-

tuuta joka paikassa ja kiinnostusta jonkinasteiseen työn- ja vastuunjakoon on 

olemassa (”Meillä on tahtoa, muttei mekään kaikkialle revetä eikä varsinkaan 

tiedetä mitä eri alueilla halutaan. Kyllä sitä uDM-tyyppiä tarvitaan ja erilaisia 

eri tilanteisiin.” Mari Siivola, sähköposti 26.04.2010).  

uDM-toimintatapaa pitäisi dokumentoida ja saattaa yleisemmin ihmisten 

tietoon. On vaikeaa kaivata sellaista mistä ei tiedä mitään. Jos Siltamäessä 

saadaan uDM-prosessi käyntiin ja sillä saavutetaan hyviä tuloksia, olisi siitä 

kasattava edustava tietopaketti jolla normaali ihminen pääsee asiaan kiinni. 

uDM-opas käytäntöön on hyvä ohjenuora ammattilaisille, mutta kansanta-

juisemmaksi pitää kokonaisuus vielä saada jotta Matti ja Maija Meikäläinen 
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asiasta innostuisi. Olisi valtava imagovoitto, jos asiasta saisi tehtyä jakson 

televisioon Remonttireiska-ohjelmaan. Moni lähiöasukas Suomessa miettii tu-

levia remontteja, ja positiivisia pilottihankkeita kaivataan ja varmaan mielel-

lään seurataankin.  

Yksi tutkimushankkeessa esille noussut tarve on ollut suomenkielisen nimen 

löytäminen uDM-prosessille, uD-managerille. Ehdottaisin nimiparia ”alue-

hautomo” ja ”aluemediaattori”.  Yhtä hyviä vaihtoehtoja voisivat olla myös 

”kaupunkihautomo” ja ”kaupunkimediaattori”, mediaattorille vaihtoehtoinen 

nimitys voisi olla ”tuottaja”, jolloin puhuttaisiin ”kaupunkituottajasta” tai 

”aluetuottajasta”.  Valitsen sanan alue, koska se on sanaa kaupunki neutraa-

limpi, ja sanan mediaattori, koska se pitää mielestäni parhaiten sisällään uD-

managerin toimintatavan. Tästä eteenpäin käytän siis nimitystä aluehautomo 

ja aluetuottaja.   

6.2

Johtopäätöksiä 

Tässä luvussa lähestyn taas konkreettisemmassa mielessä Siltamäkeä ja 

uDM-mallin soveltamista siellä. Ensimmäiseksi käsittelen vaatimuksia jotka 

ovat yleispäteviä, sen jälkeen siirryn uudestaan aluemediaattorin mukana-

oloon ja mukanaolon rahoitukseen liittyviin kysymyksiin. 

Aluehautomo

Aluehautomoon tarvitaan työryhmä joka on valmis sitoutumaan toimintata-

paan joka vaatii aikaisempaan verrattuna enemmän ja avoimempaa viestin-

tää ja vuorovaikutusta. Lisäksi työryhmässä tarvitaan tarpeeksi ammattitaitoa 

tavoitteiden jalkauttamiseen ja toimenpiteiden vaikutusten arviointiin. Tutki-

mustyön ohjausryhmässä on paljon ammattitaitoa varsinkin konkreettisten 

ratkaisuehdotusten kehittämiseen. Täydennys-, katto- ja uudisrakentamisen 

ideoimisessa ja visualisoinnissa saattaisi olla tarvetta lisätyövoimalle. Tampe-

reen teknisestä korkeakoulusta valmistuva arkkitehtiopiskelija Konsta Lehti on 

diplomityössään tutkinut täydennysrakentamismahdollisuuksia Siltamäessä ja 

voisi olla luonteva yhteistyökumppani tähän. 

Varma olen siitä että asukkaiden ja erityisesti omistajien mielipiteitä tulisi 

saada suunnitteluun kattavammin mukaan. Kyseessä ovat oma koti ja lähi-

ympäristö, edessä suuret korjaukset ja mahdollisesti muitakin Siltamäkeen 

vaikuttavia asioita. Omistajat päättävät ainakin talojen osalta mitä tapahtuu, 

ja uusien ratkaisujen ja työtapojen kehittäminen yhteistyössä tämän tahon 

kanssa on toteutumisen kannalta keskeistä. Joka tapauksessa omistajapalau-

te eri korjausskenaarioista on tärkeä ohjenuora niitä kehittäessä. 

Ehdottaisin ainakin Siltamäen huollon hallituksen mukaan pyytämistä tutki-

mushankkeeseen. Siltamäen huollon hallituksessa on edustettuna kaikkien 

taloyhtiöiden sekä ostoskeskuksen puheenjohtajat. Hallituksessa on myös 

mukana Siltamäen huollon toimitusjohtaja Helena Tammisto, joka on ohjaus-

ryhmän jäsen jo ennestään.  Lisäksi ehdottaisin asukastapahtumiin sisälly-

tettävän keinoja saada kartoitettua mielipiteitä ja toiveita tulevista muutok-

sista. 

Kaikkien osallisten pitäminen ajan tasalla on perusedellytys hyvälle proses-

sille ja mahdollistaa esimerkiksi kiinnostuneiden asukkaiden täysipainoisen 

mukaantulon myöhäisemmässäkin vaiheessa. Asukasillan jälkeen perustin 

Facebook-sivun Pro Siltamäki. Muitakin viestintämuotoja kannattaa käyttää 

ja varsin perinteisetkin muodot visualisille esityksille ovat hyviä. Oikeanlainen 

sekoitus uutta ja vanhaa palvellee tässäkin tapauksessa parhaiten. Ostoskes-
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kuksen kautta kulkee paljon ihmisiä ja se olisi sen takia luonteva paikka esil-

lepanolle. Lasivitriinit ostoskeskuksen käytävällä tai vapaasti seisovat standit 

parkkipaikan puolella voisivat muodostaa ”Siltamäki 2020”-gallerian. Monito-

rissa voisi näyttää kuvia pienoismalleista tai muusta materiaalista esimerkiksi 

jonkin liikkeen ikkunasta. 

Aluehautomoon olennaisesti liittyvien työpajojen järjestämiseen tarvitaan ko-

koontumistila, joka olisi mielellään alueella tai parhaassa tapauksessa alueen 

keskellä. Isoihin tilaisuuksiin Siltamäessä on käytetty Suutarilan ala-asteen 

juhlasalia (Helena Tammisto, sähköposti 6.5.). Mikäli Siltamäessä syntyisi 

alueellinen kansalaisfoorumi, joka kehittää talkoovoimin esimerkiksi kulttuu-

ritapahtumia, ehdottaisin selvitystä siitä, voiko lämpökeskusta käyttää ta-

pahtumien ja työpajojen kotipaikkana. Tällä hetkellä tämä Siltamäen huollon 

omistama kiinteistö on vuokrattu metalliverstaalle. 

Aluemediaattori

Yleispätevää sääntöä aluehautomon työryhmän koostumuksesta ja aluemedi-

aattorin persoonasta ei ole, enkä koe mahdolliseksi esittää yhtä ainoaa oikeaa 

ratkaisua yhtälön  ratkaisemiseksi. Mielekkäämpää on jatkaa useamman ske-

naarion kehittämistä, joista voi rakentaa kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten 

sopivan synteesin. Ratkaisevaa on synergiaetujen löytyminen ja rahoituksen 

järjestäminen synergiaetuihin tukeutuen. 

6.3

Julkisvetoinen ”Design of Helsinki” 

Helsingin talous- ja suunnittelukeskus TASKE on osoittautunut tahoksi, jol-

la on eniten halua ja kokemusta toimia projektinjohtotehtävissä sekä siihen 

virallinen tilaus ja valtuutus kaupungin virastojen työnjaon puitteissa. Niin 

pitkään kuin työvoima- ja raharesurssit riittävät, on täysin mahdollista että 

kaupunki ottaa aluemediaattorin roolin ja rahoituksen kokonaisuudessaan it-

selleen.  Todennäköiseltä näyttää, että se ei ole joka paikassa mahdollista 

eikä tarpeellista tai toivottuakaan. Tarvitsemme siis rinnalle malleja, joissa 

kaupunki ainoastaan osallistuu toimintaan tai toiminnan mahdollistamiseen. 

Malli voisi toimia seuraavalla tavalla: 

Relevantit toimijat - asukkaat, omistajat, alueseurat; halutessaan voi jo täs-

sä vaiheessa olla mukana rakentaja- ja rahoituskumppani toteavat ongelma-

kohdan tai kehittämiskohdan alueella, johon haluaisivat puuttua ja kysyvät 
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TASKE:sta apua. TASKE:ssa todetaan kokonaisuus kau-

pungin strategian mukaiseksi ja tarjotaan aluehauto-

moa mahdollisuuksien kartoittamisen helpottamisek-

si. 

Alueella etsitään sopiva tila aluemediaattorin toimis-

toksi. Kaupungilla tai paikallistahoilla voi olla alueella 

omia tiloja, joita voi hyödyntää. Hyvä ja näkyvä vaih-

toehto voisi myös olla uDM-kontin suunnittelu ja käyttö: 

konttiin sijoittuisi aluemediaattorin toimisto. Kontin pitäisi olla 

tyylikkään näkyvä, ehkä voimakkaan värinen ja myös pimeällä nä-

kyvä ja sisältä valaistu. Kontista voisi heijastaa videotykillä informaatiota ta-

pahtumista ja suunnitelmista esimerkiksi kontin maitolasiseen päätyseinään. 

Mielikuva on enemmänkin kutsuva, lasiseinäinen kahvila kuin tunkkainen työ-

maakoppi. uDM-kontti voisi olla ”urban acupuncture”-periaatteella toimiva 

alkusolu tai ”kasvihuone”, jossa kerätään ja jalostetaan ideoita mahdolliseen 

toteutukseen asti. Kun hanke on saatu siihen vaiheeseen että kaupunkimedi-

aattoria ei enää tarvita, voidaan uDM-kontti siirtää seuraavaan paikkaan. 

Aluemediaattori voisi olla joko TASKE:n omaa väkeä tai TASKE:n hyväksymä 

yhteistyökumppani. Tällä hetkellä ei ole vielä selkeää kuvaa mediaattorin kou-

lutus- tai osaamisvaatimuksista. TASKE:n sisällä pitäisi ehkä miettiä sopivia 

kursseja ja / tai kokeita joilla varmistetaan tietty perusvalmius ja –taito.

Rahoitukseen ehdottaisin kulujen jakamista jollain sopivalla tavalla. Esimer-

kiksi jokaista asukkaiden antamaa euroa kohti kaupunki antaa yhden tai kaksi 

omasta pussistaan. Siinä vaiheessa kun tavasta tulee vakiintunut käytäntö, on 

helppo räätälöidä kulloiseenkin tilanteeseen sopiva kokonaisuus. ”Saisimmeko 

hankettamme varten tarjouksen aluehautomosta uDM-kontin ja osa-aikaisen 

aluemediaattorin kera?” 

Oma arvio 

Tämän vaihtoehdon etuja olisi asukkailta ja omista-

jilta tuleva tilaus ja valtuutus.  Toinen tärkeä plussa 

on kaupungin mahdollisuus kehittää aluehautomolle 

ja aluemediaattorille osaamis- ja laatukriteerit, joilla es-

tetään taitamattomien toiminta tällä vaikealla kentällä ja 

varmistetaan asukkaiden rahankäytön tehokkuus. 

6.4

Yksityisvetoinen ”valistunut hankekehittäjä” 

Yksityisiä, omalla riskillä toimivia uDM-periaatetta soveltavia hanketyöryhmiä 

on olemassa (Harry Edelman, puhelinhaastattelu 27.04.2010). On sinänsä 

mahdollista että sellainen konsortio Siltamäessäkin toimisi ja kehittäisi ehdo-

tuksia Siltamäen korjaamiseen ja kehittämiseen. Tutkimusryhmässä mukana 

olevia firmoja voisi kiinnostaa mallin kehittäminen, mutta asia koetaan ehkä 

sen takia vieraaksi että se menee joiltain osin ristiin tutkimushankkeen kans-

sa. On osittain saman alan firmoja mukana, jotka asettuisivat silloin kilpailu-

tilanteeseen jne. 

Luullakseni tämän asian tutkimiseen pitäisi Harry Edelmanin kertoman esi-

merkin mukaan muodostaa pienempi yhteenliittymä, joka asiaa omalla riskillä 

ja rahalla testaa, ehdottaa kunnalle, asukkaille tms. Pidän tätä vaihtoehtoa 

täysin mahdollisena ja kannatettavana. Mikäli tätä kautta saadaan toimek-

siantoja sellaisistakin paikoista, joissa muuten ei olisi tapahtunut mitään ja 

edellyttäen että asiakkaat ovat tyytyväisiä, tulee työtapa leviämään laajem-
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mallekin ilman muita tukitoimenpiteitä. Pidän mahdollisena että yksityinenkin 

taho tekee tästä itselleen brändätyn työtavan, jota voi myydä ja käyttää eri 

paikoissa. Yhdysvalloissa työtavasta käytetään nimitystä ”sustainable deve-

lopment”. 

Oma arvio 

Tämän vaihtoehdon etuja ovat vahva käytännön tietotaito ja konsortion mah-

dollisuus tarjota ”koko paketti avaimet käteen - periaatteella”. Eli jos vaihto-

ehtoja tutkitaan ja nähdään mahdollisuus toteuttaa kokonaisuus tietyllä taval-

la ja päästään sopimukseen, on siitä eteenpäin riski hankekehittäjällä. 

6.5

Kaupunkilaisvetoinen ”Oma kaupunki” 

Asukkailla on käytössään yhtä arvokas resurssi kuin raha, nimittäin aika. 

Alueellisuuden muuttuessa vahvemmaksi voimaksi olisi varsinkin lähidemo-

kraattisin keinoin legitimoidulla ryhmällä arvovaltaa ja mahdollisuus nousta 

tasavertaiseksi toimijaksi isojen firmojen ja kaupungin virkakoneiston rinnalle 

(esimerkiksi alueseura Maunulan tapaan). Nykyiselläänkin asuntojen omis-

tajat käyttävät taloudellista valtaa, mutta yhtenäistä ääntä ei ole. Taloyhtiö 

tulee olemaan päättävä elin jatkossakin, mutta koko alueen etua toimillaan 

edistävä taho voisi olla aluehautomon  liikkeellepaneva voima. Siltamäessä on 

jo olemassa eräänlainen ”alueparlamentti”, Siltamäen huollon hallitus, jossa 

istuvat kaikkien taloyhtiöiden puheenjohtajat, ostoskeskuksen hallituksen pu-

heenjohtaja sekä Siltamäen huollon toimitusjohtaja. 
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Tilaus Aluehautomolle. 

Ensiksi tarvitaan omistajien yksimielisyys tai enemmistön päätös aluehauto-

mon perustamiselle. Aluehautomon perustaminen ja varustaminen sekä kehi-

tysryhmän kokoaminen voisi tapahtua seuraavassa järjestyksessä: 

Vetäjä aluehautomolle: Aluemediaattori 

Seuraavaksi täytyy etsiä aluehautomolle vetäjä. Vetäjä voi löytyä a) omis-

ta vapaaehtoisista, b) kokonaan omista varoista kustannettuna konsulttina, 

c) osittain omista varoista kustannettuna, muina osapuolina kaupunki ja/tai 

yksityinen sektori (urakoitsija/rahoittaja), d) kokonaan muiden varoista kus-

tannettuna, eli tarkoittaa joko kaupunkia tai valistunutta hankekehittäjäkon-

sortiota. 

Tila aluehautomolle sekä hautomon varustami-

nen (fasilitointi) 

Näkyvyys alueella sekä aluemediaattorin läsnäolo alueella ovat tärkeitä edel-

lytyksiä onnistumiselle. Jo aiemmin esittämiäni ratkaisuvaihtoehtoja voivat 

olla toimistotila alueella, uDM-kontti tai muun tilan käyttötarkoituksen muu-

tos ja käyttöönotto aluehautomona. Oma suosikkiajatukseni oli tässä yhtey-

dessä lämpökeskus. Lämpökeskuksen aluehautomo. Kulut tilasta ja fasilitoin-

nista voivat jakaantua samalla tavalla kuin kaupunkimediaattorista aiheutu-

neet kulut.  Toinen vaihtoehto on pitää tila ja aluemediaattorikulut erillään ja 

tukeutua tilojen ja varustamisen suhteen eri tahoihin. Hyvä olisi jos tila olisi 

pitemmäksi aikaa varmasti aluehautomon käytössä.  

Aluehautomoryhmä 

Työryhmän kokoaminen on tärkeä vaihe ja kannattaa miettiä aluemediaatto-

rin kanssa. Kaikista vapaimmat kädet on silloin jos ei tukeudu ulkopuoliseen 

apuun ja rahoitukseen. Jotkut toimijat kuten kaupungin kaavaviranomaiset 

ovat itsestään selvä jäsen ryhmään, muiden osalta on enemmän valinnan-

varaa. Jos rahoituspohja on jaettu, on luonnollista että sponsoritkin olisivat 

edustettuna asiantuntijoina ja mahdollisina myöhempinä yhteistyökumppa-

neina. Tässä tapauksessa täytynee olla tarkat sopimukset siitä mitä luvataan 

ja mitä saadaan tehdä ja mitä ei. (heti mieleen tulevat tarjouskilpailuihin liit-

tyvät kysymykset)  

Oma arvio 

Asukkaista ja omistajien tarpeista ja tahdosta käynnistyvä aloite vaikuttaa hy-

vin varteenotettavalta ja lupaavalta vaihtoehdolta. Tähän mennessä taloudel-

lista valtaa käyttävä taho, taloyhtiöt ja omistajat, ovat monissa paikoin tyy-

tyneet passiiviseen rooliin. Yhteisymmärrys on ollut saavutettavissa lähinnä 

siitä, että asiat hoidetaan mahdollisimman edullisesti. Toinen helposti rivejä 

kokoava vaikutus on nähtävissä kun lähdetään vastustamaan jotakin. 

Sinänsä kumpikin käyttäytymismalli, kulujen karsiminen ja muutosvastarinta 

eivät ole huonoja asioita, vaan kertovat säästäväisyydestä ja tärkeäksi ko-

kemista arvoista, joita halutaan puolustaa. Asian kääntöpuoli on että passii-

visuus on johtanut joillain alueilla pysähtyneeseen tilaan tai jopa alkavaan 

kurjistumiskierteeseen. Toisin sanoen asukkaat ja omistajat ovat olleet enem-
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mänkin kehityksen objekteja kuin subjekteja, enemmän virran vietäviä kuin 

aktiivisesti kulkua ohjaavia. 

Passiivisuuden rinnalle olisi nyt houkuttelevaa tuoda aktiivinen, kaikki alueen 

asukkaat ja omistajat yhteen kokoava malli. Tämä vaihtoehto sisältää paljon 

mahdollisuuksia. Samoja taloja täynnä olevien lähiöiden ryhmäkorjaaminen 

voi mahdollistaa merkittäviäkin kustannussäästöjä tai vastaavasti laaduk-

kaamman ratkaisun saaminen samaan hintaan. 

Vielä tärkeämpää kuitenkin koko aluetta ajatellen on mahdollisuus saada oma 

ääni kuuluviin ja ideoida tulevaisuuden Siltamäkeä, vahvistaa sitä hyvää mitä 

siellä jo on, ja miettiä keinoja miten alueelle saada sellaista, mitä siellä ei vie-

lä ole, mutta olisi kiva olla. Siltamäessä on hyvät mahdollisuudet onnistua ja 

saada aikaan muutakin kuin pelkkä julkisivu- ja putkisaneeraus. 
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Aloitin arkkitehtiopintoni vuonna 1997, diplomityöni on siis päätöspiste kol-

metoistavuotiselle taipaleelle. Väliin on mahtunut pitempi suvantovaihe, jonka 

aikana huomion veivät toisen korkeakoulututkinnon tekeminen, perheen pe-

rustaminen, ja oman asunnon remontti. Koko aikana on kuitenkin ollut vakaa 

aikomus valmistua myös arkkitehdiksi. Tämän vuoden tammikuun lopussa 

päätimme eräänä sunnuntaina julistaa remontin valmistuneeksi. Kaikki sen 

jälkeen olisi pelkkää sisustamista, jota voisi tehdä tai jättää tekemättä. 

Diplomityölle varaamastani ajasta oli oikeastaan kulunut jo hyvä tovi. Maa-

nantaina vein lapset päiväkotiin ja menin kahvilaan pohtimaan tilannettani. 

Totesin kokonaisen diplomityön valmiiksi saattamisen jäljellä olevassa ajassa 

haasteelliseksi, joskaan ei mahdottomaksi. Nämä ajatukset pyörivät päässä 

kun menin kotiin ja avasin tietokoneen. Sähköpostilaatikossani oli ilmoitus 

mahdollisesta diplomityöstä tutkimushankkeen puitteissa. Aihe kuulosti mie-

lenkiintoiselta ja toivotun tekijän profiili sopi minuun hyvin. Tuntui siltä kuin 

kohtalo tai johdatus olisi puuttunut peliin. Sitten kaikki tapahtuikin nopeasti, 

ja löysin itseni muutaman päivän päästä tekemästä hyvin toisenlaista diplo-

mityötä kuin alun perin suunnittelin. Olin tapahtuneesta kuitenkin hyvilläni ja 

innoissani jännittävästä käänteestä. 

Tutkimustyöhön en ollut saanut opinahjostani juurikaan eväitä, mutta arve-

lin selviäväni tulevista haasteista nopean lukupään ja uteliaisuuden, ennak-

koluulottoman asenteen sekä luovan ajattelukyvyn turvin. Lähdemateriaaliin 

kanssa työskentely ja teoreettiseen ajatteluun kiinnipääseminen oli odotetun 

tahmeata. Sitkeällä puurtamisella tieto lisääntyi hiljalleen, ja ensimmäisiä 

omia ajatuksia aiheesta alkoi päätyä paperille asti. Jossain vaiheessa koin 

tietomäärän saavuttaneen tietyn kriittisen massan ja aloin kirjoittaa enem-

män. Oman mallin kehittäminen ja haastattelumateriaalin luominen oli iso 

askel. Haastatteluissa tieto lisääntyi isoin harppauksin. Näin olin etukäteen 

ajatellutkin, koska vuorovaikutuksessa pystyy hieman sumeitakin ajatuksia 

tehokkaasti kirkastamaan. 

Malli todettiin hyödylliseksi ja mahdolliseksi, kehitystarpeet alkoivat itselleni 

enenevässä määrin selkiytymään.  Yhdentoista haastattelun jälkeen totesin 

materiaalin kyllääntyneen tarpeeksi ja jatkoin omaa kehitystyötä. Jatkokehi-

tetty malli odottaa uutta yhteenvetoa ja palautekierrosta, jonka perusteella 

uudemman kerran optimoin mallia. uusi kierros ei mahdu enää tähän dip-

lomityöhön palautuspäivän ollessa käsillä, mutta tutkimustyön puitteissa on 

mahdollista jatkaa kehitystä vielä elokuulle asti. 

Tutkimustyössäni koin haastavaksi oman kokemattomuuteni teoreettisen työs-

kentelyn alueella. Sain ohjaajiltani lyhyen opastuksen alkuun, mutta muuten 

lähdin melko intuitiivisella otteella liikkeelle. Kaksi viikkoa ennen palautusta 

sain käsiini kirjan ”Johdatus laadulliseen tutkimukseen (Jari Eskola & Juha 

Suoranta)”. En ollut varma uskaltaisinko lukea teosta. Virheiden korjaamiseen 

olisi enää hyvin vähän aikaa. Onneksi saatoin todeta kirjaa lukiessani tehnee-

ni monia asioita vaistomaisesti oikein. Joillekin ratkaisuilleni löysin kirjasta 

teoreettisen selityksen ja hyväksynnän. Se tuntui hyvältä. Siitä huolimatta en 

7
Diplomityön kriittinen arviointi
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oikein vieläkään osaa nähdä itseäni tutkijana. Toisaalta tietynlainen vaiston-

varaisuus voi laadullisessa tutkimuksessa olla hyväkin. Joka tapauksessa uu-

denlaisessa ympäristössä ja uuden tiedon tulkinnassa koen luontevaksi liikkua 

varovaisesti ja myös osittain vaistonvaraisesti. 

Toinen haaste oli tekstin tuottaminen, joka ei ole ikinä tuntunut parhaalta 

osaamisalueeltani. Lisämausteena sopassa on taustani: Saksalaisen isän ja 

suomalaisen äidin lapsena olen syntynyt ja kasvanut Saksassa ja saanut kou-

lusivistykseni siellä. Otin haasteen vastaan ja ajattelin, että kirjoittamaan op-

pii vain kirjoittamalla. Ja tulihan sitä tekstiä kun alkoi kirjoittamaan. 

Suurimmaksi puutteeksi koen tutkimustyössäni sen että palaute- ja optimoin-

tikierroksia olisi kuulunut olla yksi tai kaksi lisää. Asukasmielipiteitä olisi myös 

ollut hyödyllistä saada kartoitettua paremmin. Tutkimushankkeen ohjausryh-

mä on hyvin asiantuntijapainotteinen ja hieman osasyyllinen tähän ongel-

maan. Kolmas puute on se, että kolmessa kuukaudessa tehdyn diplomityön 

aikana ei ole mahdollista pitää pitempiä luovia taukoja. Tällä tarkoitan että 

laittamalla tutkimustyö välillä viikoksi pois olisi ollut mahdollista antaa alita-

junnalle aikaa työskennellä ja palata uusin silmin työn pariin. Olisin toivonut 

voivani kehittää tutkimustuloksille graafista ja visuaalista ilmettä esimerkiksi 

kaavioiden muodossa. En tiedä olisiko se tuonut kokonaisuuteen olennaisesti 

lisäarvoa, mutta nyt en oikein ehtinyt asiaa edes miettimään. 

Kaikki puutteet liittyvät mielestäni rajalliseen käytettävissä olevaan aikaan. 

Karkeita virheitä en koe työssä olevan. Hyviä puolia näen sen sijaan paljon. 

Käytetyt työmenetelmät palvelivat kokonaisuutta erittäin hyvin, lyhyessä 

ajassa kerätty tietomäärä on iso, mutta kuitenkin hallittu. Tutkimustyön edis-

tymistä on helppo seurata selkeän rakenteen ja narratiivisuuden ansiosta. 

Haastatteluista tehdyt virtaviivaistetut yhteenvedot mahdollistavat myös omi-

en johtopäätösten tekemisen ja erilaiseen lopputulokseen päätymisen. Työ 

pitää mitä lupaa: se on iso askel kohti uDM-prosessin käyttöönottoa Suomes-

sa. Lisäksi se tarjoaa selkeitä mahdollisuuksia jatkaa tutkimustyötä aiheen 

parissa. 

Lopuksi haluan kiittää kaikkia tekoprosessiin asiantuntemuksellaan, neuvoil-

laan ja kannustuksellaan osallistuneita, sekä ystävyydellään ja rakkaudellaan 

tekovaiheen aikana tukeneita. Erityiskiitos kuuluu rakkaalle vaimolleni Katjal-

le, joka huolehti taitosta ja mahdollisti näin sisällön hiomisen palautuspäivään 

asti.

Helsinki, 15.05.2010 

Kirvesmieskisälli, laulumusiikin maisteri, arkkitehtiopiskelija 

Jussi Ziegler
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