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Pohjaoletus:
Timo Aro on oikeassa

Kaupungit ja kaupunkiseudut 
haluavat elinvoimaa

Se syntyy vetovoimasta

Se säilyy pitovoimalla

Näitä ei ole ilman 
lumovoimaa



Miksi olen teille kateellinen?
Tampereen seutu on loogisempi 
kokonaisuus kuin pääkaupunkiseutu.
(Mikä tahansa kaupunkiseutu on)

Erityispiirteet on selkeitä. 
Keskuskaupungin lumovoima 
ilmeinen. 
Muiden kuntien mahdollisuudet 
symmetrisiä.

Onko olemassa ylisukupolvista 
heiluriliikennettä?



Mistä syntyy 
lumovoima?
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Mahdollisten valintojen 
yltäkylläisyys
Huvipuiston johtajan lempitilanne 
on nähdä itkevä lapsi, jota 
vanhemmat raahaavat ulos.

Se perhe tulee takaisin.

Parhaat festivaalikokemukset ei 
ole nähdyt vaan missatut 
keikat.

On ollut niin hauskaa, ettei ole 
ehditty tehdä, mitä suunniteltiin.

Voin osallistua ja tulla osallistetuksi 
monin erilaisin tavoin ja aste-eroin.

Jos haluan / jaksan / ehdin / 
kiinnostaa



Kaupungeissa asuvat ne, jotka 
arvostavat muutosta

Hidas tai nopea

Pysyvä tai väliaikainen

Paikallinen, kokonaisvaltainen tai henkinen

Toivottu tai vastustettu 

“Kaupunki - jotta ainoa asia, 
joka muuttuu ei olisi sää ulkona”



Mikä se on se 
tapahtuma?



Turvattu, palveltu ja säännelty
Kokoontuminen on 
perusoikeus (PeL 13§)

Luvitus, avustukset, 
kumppanuudet ja reagointi 
sekä viestintä

Kunnan tasolta
Valtion tasolta
Kuntayhtymien tasolta
Maakunnan taso?

Tapahtumat eivät noudata 
organisaatiorakenteita



Väliaikainen muutos - poikkeustila
Sitä odotetaan.

Se juhlitaan tai kärsitään 
läpi.

Se puretaan.

Ekologiset, sosiaaliset ja 
taloudelliset vaikutukset.

Tapahtumat 
juurruttavat asukkaita



Tapahtumat ja tapahtumallisuus
Kumpi on lopun viimein asukkaalle 
merkitsevämpää?
“Why is it that shops are four or five 
meters apart on all the good 
shopping streets all over the world? 
Because if you’re walking past, 
there is a new experience every 
four or five seconds, which is ideal 
from a stimulus point of view.”

Jan Gehl, Cities for people

“Kaupungissa pitää tapahtua 4-5 
päivän välein jotain, jonka 
huomaan, 4-5 viikon välein jotain, 
joka kiinnostaa minua ja 4-5 
kuukauden välein jotain, jota en 
halua jättää väliin.”

Stuba Nikula, siellä minne 
kutsutaan puhumaan



Miten hallinto voi 
tukea lumovoiman 
syntyä?
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Ikuisen ja hetkellisen välissä tapahtuu.

Tulee mahdollistaa hetkellistä pidempää 
väliaikaisuutta - muutosta ja poikkeustilanteita.

Annetaan syntyä vuodenajan mittaisia tapahtumia, 
jotta tehdyn investoinnin poistoaika on kaupallisesti 
kestävä. 

Annetaan yrittäjille mahdollisuus lumota asukkaat. 
Tönitään niitä alkuun, jos tarvis on.



Tapahtumat, väliaikaiskäyttö ja 
rakentaminen
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Tapahtumien keston sääntely on kuntien 
päätösvallassa 
-> rakennusjärjestys

Tilojen väliaikaiskäyttö vaatii jo lain tulkintaakin 
-> rakennusvalvonta

Maankäyttö- ja rakennuslaista on tulossa 
Kaavoitus- ja rakennuslaki
-> onko tällainen ajattelu osa sitä?
-> ja kaatuuko koko uudistus?



Ja on toinenkin
Käyttäytymistieteet tulee nostaa kaupunkien 
kehittämisessä juridiikan ja insinööritieteiden 
rinnalle - ja yli.

Kenelle muutos ja poikkeustilanteet ovat 
arvokkaita ja kenelle epämieluisia?

Mitä kenellekin ja koskakin tarkoittaa 
“elävä”, “dynaaminen” tai “vibrant”? 

Onko vaihtoehtojen yltäkylläisyys keskeistä 
vapaa-ajan palveluissa, muttei ostoksia 
tehtäessä?



Miksi joku haluaa 
asua kalliisti ja 
ahtaasti ja miksi 
joku toinen ei?

16



KIITOS.


