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1. Tarkoituksensa tiedostava kaupunki on luja
2. Hyvässä kaupungissa päätöksenteko tähtää 

yhteishyötyihin
3. Hyvässä kaupungissa asukas kokee olevansa 

osa ylvästä tarinaa, jolla on onnellinen loppu
4. Hyvä kaupunki houkuttelee ihmisten parhaat 

puolet esiin
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Tarkoituksensa 
tiedostava kaupunki 

on luja



Miksi olemme?
- Mitä varten kaupunkimme on olemassa?
- Mitä yhteiskunnallista ongelmaa se ratkaisee?
- Kuinka se sanoittaa olemassaolonsa oikeutuksen 

suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansainvälisessä 
kontekstissa?



Jokainen asukas on 

arvokas pelkästään 

siksi, että on. Ihmiseksi 
syntyminen riittää.

Elämän edellytysten vaaliminen luo perustan 
ihmisen olemassaololle.

Kaksi arvoa kaupungin kivijalaksi?



Hyvässä 
kaupungissa 

päätöksenteko 
tähtää 

yhteishyötyihin



Kulkutapavalinta esimerkkinä
yhteishyödyistä
 talous
 päästöt
 ruuhkat
 turvallisuus
 asuinympäristöjen viihtyvyys
 terveys…



Kävely ja pyöräily
+ 0,37 eur/km                                                                                                     + 0,18 eur/km

Joukkoliikenne ja jaetut kyydit
Yksin omalla autolla

- 0,11 eur/km
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YHTEISHYÖDYT 

RUOKARATKAISUISSA

Analysoimme 839 tekijää, 
jotka ovat yhteydessä 
kasvisperäisen ruoan 
suosimiseen Suomessa.

Lehikoinen, E. & Salonen, A. (2019). Food preferences in Finland: Sustainable diets and their 
differences between groups. Sustainability 11(5), 1259



Hyvässä 
kaupungissa asukas 
kokee olevansa osa 

ylvästä tarinaa, jolla 
on onnellinen loppu



merkityksettömyys, arvottomuus, mitättömyys

Viimeisten vuosikymmenten 
kehityskulun seurauksena

- keskinäinen kilpailu on kiristynyt
- yksilökeskeisyys on lisääntynyt
- suorituskeskeisyys on voimistunut
- ihmissuhteet ovat välineellistyneet



ELÄMÄNLAATU

(quality of life)

Näytelmän juoni
Aineeton edistyminen

Laadulliset kriteerit

ELINTASO

(standard of living)

Näytelmän kulissit
Aineellinen edistyminen

Määrälliset kriteerit



Mistä elämänlaatu 
muodostuu?
 Osallisuuden kokeminen
 Vaikuttamismahdollisuudet
 Itsensä toteuttaminen
 Arvokkuuden kokeminen



Hyvä kaupunki 
houkuttelee 

ihmisten parhaat 
puolet esiin



Hyvässä kaupungissa 

hyödynnetään maksimaalisesti                                     

- alueen historiallisia erityispiirteitä,  

- luontoon integroitumista ja                 

- taiteen tuomia mahdollisuuksia



eristyneisyys, irrallisuus liittyminen, kuuluminen, osallisuus

Asioiden, ihmisten ja instituutioiden koheesiota edistävä 
kaupunki on voimakas, innovatiivinen ja vetovoimainen

Atomistinen orientaatio Systeeminen orientaatio

minä

minä



Robles, K.E., Liaw, N.A., Taylor, R.P. et al. (2020). A shared fractal aesthetic across development. Humanities and Social Sciences Communications 7, 158 

Fraktaalit miellyttävät ihmistä luontaisesti. Ne tuottavat esteettisiä elämyksiä, 
jotka vähentävät stressiä ja virkistävät. Kauniissa ympäristössä ollaan valmiita 
kävelemään pidempiä
matkoja esimerkiksi
bussipysäkille. 
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Hyvässä kaupungissa asukkaat 

pääsevät vaikuttamaan 

elinolosuhteisiinsa, ympäristön 

toiminnallisuuteen, kaupungin 

rahankäyttöön jne.
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Hyvässä kaupungissa luodaan 

olosuhteita, joissa jakamistalouden ja 

osallisuustalouden mahdollisuudet 

muuttuvat toimivaksi osaksi ihmisten 

arkea.



tuottaja

kuluttaja

Tuottajan ja kuluttajan roolit 
limittyvät uudenlaisessa
yhteisöllisyydessä kuten
”pehmeässä aktivismissa”



 vertaistoimintana ilmenevä ns. 
neljännen sektorin vahvistuminen 
perustuu sosiaalisen median tuomiin 
mahdollisuuksiin

 ongelmanratkaisuun keskittyvä 
kaupunginosa-aktivismi, pehmeä 
aktivismi

Faehnle, M., Mäenpää, P., Blomberg, J., Schulman, H. (2017). Civicengagement 3.0 – Reconsidering the roles of citizens in city-making. The Finnish Journal of Urban Studies 55:3

Mäenpää, Pasi ja Maija Faehnle (2021).  Neljäs sektori — Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa. Tampere: Vastapaino.



Omistamisen 
merkitys vähenee

Käyttöoikeuden ja 
saatavuuden 

merkitys lisääntyy

 palveluistuminen, palveluvaltaistuminen 
 teknologisoituminen, digitalisoituminen



Hyvässä kaupungissa 

ulosmitataan kaupungin täysi 

potentiaali
>   Tähän sisältyy sekä inhimillinen että ei-

inhimillinen todellisuus (rakennettu 

ympäristö, esteettisyys, tunnelma, 

asukkaiden mukanaan tuomat 

voimavarat…).



Hyvä kaupunki houkuttelee esiin sinun ja minun 

hyvyyttä ja kauneutta.



elämänilo  – tympeys

arvokkuus  – arvottomuus 

merkityksellisyys  – mitättömyys

luottamus  – epäluuloisuus

tyytyväisyys  – tyytymättömyys 



”Jotta minä voisin olla 
minä, tarvitsen sitä, että 
sinä olet sinä.”

-Desmond Tutu
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