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Esittely
Kadotetut paikat-hankkeen kohteet Vanha Rauma, Porin 
lyhytaaltoasema ja Kankaanpään taidekehä ovat kult-
tuurisesti ja historiallisesti arvokkaita kulttuurikohteita. Niiden 
elinvoimaisuus nyt ja tulevaisuudessa edellyttää kuitenkin 
myös paikallisten arvostusta. Kadotetut paikat -hankkeen 
avulla kohteiden kehittämiseen on haettu muotoilun kautta 
uutta näkökulmaa, uudenlaista identiteettiä ja erilaisia käyt-
tötapoja. Lapset ja nuoret ovat olleet hankkeessa mukana 
tekemässä ja ideoimassa kohteiden tulevaisuutta. Nuorten 
ohella hankkeeseen on osallistunut paikallisia taiteilijoita 
sekä kaupunkien ja kulttuurialan toimijoita. Neljän kuu-
kauden mittainen hanke on keskittynyt taustoituksen, työ-
pajojen ja yhteistapaamisten kautta luomaan sekä isomman 
kehysajatuksen kohteiden tulevaisuudesta, että konkreet-
tisia välineitä hankkeen aikana alkaneelle yhteistyön jat-
kumiselle.

Tässä raportissa esitellään:
- hankkeen tavoitteet ja lähestymistavat
- hankkeen aikana syntyneitä ideoita ja työpajojen tuloksia
- avataan muotoilun työkaluja ja prosesseja ja niiden 
hyödyntämistä hankkeen aikana ja jatkossa
- listataan hankkeen aikana syntyneitä jatkoprojekti-ideoita 
ja esitellään monistettava malli
- arvioidaan hankkeen onnistumista eri sidosryhmien  
kannalta

Tiimi ja sidosryhmät 
Muotoilutiimi
Koko hankkeen ja Porin kohteen muotoilijana toimi 
muotoilija Päivi Raivio. Kankaanpään tiimin asiantuntijana 
toimi maisema-arkkitehti Janne Saario ja Vanhan Rauman 
tiimissä arkkitehti Inari Virkkala.

Hanke on toteutettu tiiviissä yhteistyössä hankkeen omista-
jan, Satakunnan ammattikorkeakoulun Ohjauskulma-hank-
keen vetäjien Tomi Kuusimäen ja Saija Mustaniemen kans-
sa sekä World Design Capital 2012 Helsinki-organisaation 
hankepäällikkö Päivi Hietasen kanssa.

Ohjauskulma
Ohjauskulma on taide- ja kulttuurialan toimijoiden työl-
listämismahdollisuuksia parantava toimintamalli. Sen 
tarkoituksena on tarjota mahdollisuutta jatkaa itsensä ja pro-
jektiensa kehittämistä ammattilaisten avulla myös opintojen 
jälkeen ja tavoitteena on taide- ja kulttuurialan koulutuksen 
ja työelämän välisen eron pienentäminen. Ohjauskulmas-
sa tuetaan työllistymistä ja autetaan erilaisten työllistävien 
hankkeiden rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa. 
Ohjauskulma tarjoaa asiantuntija-apua ja koulutusta muun 

muassa urasuunnitteluun, yrittäjyyteen, hanketoimintaan 
sekä oman osaamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa. 
Kadotetut paikat-hankkeen kautta Ohjauskulma on tavoitel-
lut uusia yhteistyömalleja, verkostoitumista ja taiteilijoiden 
työllistymistä tukevia projekti-ideoita.

Sidosryhmät kohteittain:

Porin lyhytaaltoasema
Porin kaupunki:
Jaana Simula, kulttuurijohtaja
Emma Susi, kulttuurituottaja

T.E.H.D.A.S. ry:
Antti Pedrozo, Shortwave-project

Väinölän koulu:
Jorma Partanen, rehtori
Kaisa Ahonen, luokanopettaja
5A luokan oppilaat

Kankaanpään taidekehä
Kankaanpään kaupunki:
Eeva-Kaisa Haikonen, museon johtaja
Ilmari Mattila, kaupunginarkkitehti
Ilpo Möttönen, kaupunginpuutarhuri

Kankaanpään taiteilijaseura

Skeittari-ryhmä, yhteyshenkilö Riku Mesiniemi

Vanha Rauma
Rauman kaupunki:
Risto Kupari, kulttuuripäällikkö
Kalle Saarinen, Vanhan Rauman arkkitehti

Nuorten työpaja: 
Päivi Puska ja Kai Salonen, ohjaajat
Mediapajan nuoret

Vanhan Rauman käsityöläiset: 
Mantin Maailma, Pirkko Lehtinen, Maija Kantanen, Salme 
Kauppila, Kirsi Backman ja Katriina Pihlajaniemi
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Hankkeen kohteet

Kankaanpään taidekehä

Kankaanpään Taidekehä on rakentunut pääosin 1990-lu-
vulla, ja se käsittää yli 100 julkista taideteosta, mikä on 
varsin mittava määrä 12 000 asukkaan maalaiskaupungissa. 
Taidekehän kehittymiseen on pitkälti vaikuttanut Kankaan-
pään Taidekoulun läsnäolo ja useat teokset liittyvät koulun 
projekteihin tai näyttelyihin. Kankaanpään kaupunginmuseo 
on kartoittanut nuorten ajatuksia Taidekehästä, ja tulosten 
mukaan nuoret näkevät taidekehän hyvin arkipäiväisenä. 
Taidekehä näkyy hyvin matkailumainoksissa, mutta nuo-
ria teokset harvoin puhuttelevat. Tulevaisuudessa Taideke-
hän toivotaan olevan toiminnallisempi ja monimuotoisempi. 
Unelmana on tuoda taidekehä lähelle nuoria ja heidän toi-
mintaansa niin, että nuoret kokevat kehän tärkeäksi ja 
haluavat olla itse mukana sitä kehittämässä.

Minkälainen toimintamalli tukee näitä 
tavoitteita?

Millainen rooli on paikallisilla taiteilijoilla?

Miten lapset ja nuoret voivat osallistua 
Taidekehän kehittämiseen aidosti 
vaikuttaen?

Porin lyhytaaltoasema 

Porin lyhytaaltoasema rakennettiin vuoden 1940 olym-
pialaisia varten Väinölän kaupunginosaan. Toiminta lop-
pui 1980-luvulla ja paikka on ollut sittemmin tyhjillään ja 
syrjäisen sijaintinsa vuoksi helppo ilkivallan kohde. 
Viime vuonna tila siirtyi T.E.H.D.A.S ry:n käyttöön, joka on 
nuorten kuvataiteilijoiden vuonna 2002 perustama yhdistys. 
Sen tavoitteena on tarjota monipuolisia taide-elämyksiä eri 
kulttuurialueiden välillä sekä tuoda taide lähelle kansaa. 
Kunnostustöiden ohella yhdistyksen taiteilijoiden tavoitteena 
on kehittää yhteistyötä lähiön asukkaiden, kaupungin nuo-
riso- ja kulttuuritoimen sekä taideyhteisöjen välillä. Porin ly-
hytaaltoaseman työryhmän unelmana on lyhytaaltoaseman 
ympäröivän puistoalueen käyttöönotto lasten ja nuorten 
ehdoilla.

Miten asukkaat saataisiin mukaan toimintaan?

Miten lasten ja nuorten toiveet voisivat näkyä 
veistospuiston toteutuksessa?

Miten taiteilijoiden taidot ja osaaminen voisi 
palvella alueen asukkaita ja erityisesti kouluja 
ja päiväkoteja?
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Vanha Rauma

Vanhalla Raumalla on hieno historia jo 1700-luvulta ja se 
on Unescon maailmanperintökohde. Alueella on asumista ja 
yritystoimintaa - erityisesti pieniä putiikkeja. Vanha Rauma 
on hyvin esillä matkailumainoksissa, mutta käsityöläisten 
aluetta Vanhan Rauman itäisessä osassa on vaikea löytää. 
Aiempina vuosina aktiivinen taiteilijoiden verkosto Art 
Hauenguono kaipaa uutta virtaa, ideoita ja osaamista näky-
vyyden kehittämiseksi. Nuorten kiinnostus kohteeseen ja 
käsityöhön edesauttaisi muidenkin ryhmien tavoittamista.

Miten käsityöläisten toimintaa voisi kehittää 
näkyvämmäksi?

Miten käsityöläisten liikkeet löytäisi helpom-
min?

Voisivatko nuoret tuoda osaamistaan osaksi ke-
hittämistyötä?

Kadotettuja 
taiteen paikkoja
- kohteiden haasteita
Hankkeen verrattain lyhyt kesto on vaikuttanut siihen, että 
taustoitusvaiheessa kohteiden historiaa ja eri vaiheita on 
sivuttu vain lyhyesti. Toisaalta fokus nykyhetkeen ja tule-
vaan vapauttaa ajattelua ja ideointia “miten ennen tehtiin”-
kaavasta ja mahdollistaa tuoreen näkökulman.

Hankkeen kohteiden lähtötilanteet ovat hyvin erilaisia. Tai-
dekehän ollessa olemassa oleva vakiintunut julkisen taiteen 
teoskokoelma, Porin lyhytaaltoasemaa ei ole alunperin 
taiteen paikaksi tarkoitettukaan. Vanhan Rauman status 
UNESCO:n perintökohteena määrittää näkyvyyden kehit-
tämistä esimerkiksi katutilan käytön ja esteettisten ohjeiden 
ja sääntöjen myötä. Kohteilla on siis hyvin erilaisia rajoit-
teita ja vapauksia, joita vasten tulevaisuusvisiot ja konseptit 
voidaan rakentaa. Yhteistä kohteille on niiden taustalla 
vaikuttavien Porin, Rauman ja Kankaanpään kaupunkien 
kulttuuritoimien tahto ja tavoitteet kehittää kohteita toimin-
nallisempaan ja vuorovaikutteisempaan suuntaan - toisin 
sanoen tuoda taidetta ja kulttuuria lähemmäs kansaa.

Taiteen pariin halutaan uusia käyttäjäryhmiä. Lapset ja 
nuoret, tulevaisuuden kulttuurin kuluttajat ja potentiaaliset 
tuottajat, voivat levittää innostusta myös perheen ja kave-
reiden piiriin ja näin saattaa kulttuurin pariin yhä enemmän 
yleisöä oman innostuksensa kautta.

Kohteita ja niiden kehittämistä yhdistävät myös rajalliset 
taloudelliset resurssit. Tämä vaikuttaa suuresti projektien 
toteutustahtiin ja -laajuuteen. Resurssien rajallisuus on 
pyritty ottamaan hankkeessa huomioon suunnittelemalla 
toimintaa ja kehittämisen välineitä, jotka on mitoitettu ole-
massa olevien tai saatavilla olevien resurssien mukaisesti. 
Suunnittelussa on hyödynnetty erilaisia palvelumuotoiluun 
soveltuvia menetelmiä ja näiden menetelmien ja välineiden 
hyödyntämisen myötä muotoiluosaamista on voitu välittää 
eteenpäin paikallisille toimijoille. Kadotetut paikat -hank-
keen yksi suurimmista anneista onkin toimintaa ja ideointia 
kokoavan lisäresurssin tarjoaminen kohteiden käyttöön.

Ohjauskulman tavoitteena on kehittää paikallisten taiteili-
joiden työllistymistä ja toimeentulomahdollisuuksia. Taiteili-
joiden mahdollisuutta työllistyä kohteiden toiminnan parissa 
määrittää oma-aloitteisuus, aktiivisuus ja halu olla mukana 
kohteiden kehittämisvaiheessa. Etsikkoaika ei varsinaisesti 
itsessään työllistä, mutta osallistuminen prosessiin jo alusta 
lähtien on äärimmäisen tärkeää sisältöön vaikuttamisen ja 
ideoiden kehittämisen kannalta.
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Taide lähemmäksi kaupunkilaisia

Kohteita, ja yleisemmin julkisen tilan taidetta yhdistää sen 
tietynlainen marginaalisuus: taide on yleisesti tietyn ryhmän 
kiinnostuksen kohde ja ryhmän ulkopuolelle jäävät usein 
myös lapset ja nuoret. Taide saattaa rajata lapset ja nuoret 
pois, ei ainoastaan sisällön takia, vaan myös sen ajankoh-
taisuuden takia. Esimerkiksi Taidekehän teoksista suurin 
osa on toteutettu 90-luvun alussa, jolloin kohderyhmän 
nuoret ovat syntyneet. Ei siis ihme, että useimmat ke-
hän teoksista ovat nuorille ”vain olemassa” vailla syvempää 
merkitystä. Olemassa oleviin, kuten esimerkiksi Taidekehän 
staattisiin teoksiin on vaikea luoda suhdetta. Taide tarvitsee 
laajempia kosketuspintoja ja tuoreita tapahtumia ja sisältöjä.

Taiteen käsitteen ja sitä myötä kohderyhmien laajentaminen 
on ajankohtaista myös siksi, että useiden kuntien ja kau-
punkien kulttuuritoimen taloudelliset haasteet ovat mittavia. 
Tilanteen ei odoteta paranevan lähivuosina, joten uusia 
ideoita ja toimintamalleja tarvitaan. Hyviä kulttuuritoimen 
“työpareja” voisivat olla esimerkiksi liikunta- ja nuoriso-
toimi, jolloin aidosti useampia ryhmiä palvelevien tai ak-
tivoivien teosten kuluja voitaisiin jyvittää eri toimialojen kes-
ken. Tämä ajatus on ollut lähtökohtana kaikissa hankkeen 
kohteissa eri painotuksin. Myös sosiaali- ja terveystoimi on 
hyvä kulttuurin pari, mutta yhteistyö vaatii aidosti tarpeita 
palvelevien konseptien ja sisältöjen tarjontaa.

Kaupungin eri yksikköjen tai toimien välinen yhteistyö 
ei sinällään ole mullistava uutuus, mutta sisältää pal-
jon potentiaalisia, tutkimattomia yhteistyön muotoja. En-
nakkoluulottoman ajattelun ja monialaisen suunnittelupro-
sessin kautta on löydettävissä uusia kytköksiä ja yhteisiä 
tarpeita, joihin voidaan kehittää kokonaisuutta palvelevia 
ratkaisuja. Kadotetut paikat -hankkeen yksi päätavoitteista, 
muotoiluosaamisen levittäminen paikallisille toimijoille, on 
oleellinen yhteistoiminnan kehittämisen väline. Taiteilijoiden 
työllistyminen ja osaamisen hyödyntäminen esimerkiksi 
julkishallinnon alalla kulkevat käsi kädessä, mutta taiteili-
joilta vaaditaan osaamista aidosti kohdata ja osallistaa eri 
ryhmiä ja kaupungin toimia palvelevan teoksen tai projektin 
odotetaan aidosti täyttävän sille asetetut tavoitteet. Oman 
taiteellisen produktion tai teoksen sovittaminen julkisen hal-
linnon tai kohderyhmän tarpeisiin on haasteellista ja riskinä 
on “päälleliimattu” taide. Muotoilun keinoja hyödyntävä teos 
tai produktio voi olla lisäksi myös palvelu, tapahtuma tai toi-
minto. Muotoiluajattelun yhdistäminen julkisen tilan taitee-
seen voisi tukea myös prosenttiperiaatteen laajempaa käyt-
töä kohdekaupungeissa.

Kadotetuista 
löydetyiksi
- yhteenveto hankkeen 
tavoitteista

Tavoitteet kohteittain:

 Taidekehä kiinnostavaksi ja eläväksi  
 kehittämällä Taidekehää 
 toiminnallisemmaksi - nuorten kanssa

 
 Lyhytaaltoaseman ympäröivän 
 puistoalueen käyttöönotto lasten ja  
 nuorten ehdoilla

 
 Vanhan Rauman näkyväksi 
 tekeminen nuorten ja vanhempien 
 toimijoiden yhteistoimintaa kehittäen

Hankkeen tavoitteet:

 Kohteiden näkyväksi tuominen,   
 elämän ja kohtaamisten 
 synnyttäminen ja tekeminen 
 kiinnostavammiksi nuorille

 Uudenlaisia identiteettejä ja tapahtuma  
 sisältöjä, kohteiden omilla ehdoilla

 Kulttuuri ja taide lähemmäksi nuoria:   
 monipuolisempi, laajempi taiteen käsite

 Muotoilun tunnettuuden ja 
 muotoilupalvelujen käytön lisääminen   
 Satakunnassa

 Osaamisen ja kokemusten jakaminen 
 paikallisille taiteilijoille ja toimijoille

 Monistettavien toimintamallien 
 luominen unohdettujen kulttuuri-  
 kohteiden elävöittämiseen

 4



Muotoilu mukaan 
kehittämiseen 
- lähestymistapoja 
paikkojen elävöittämiseen

Teesit:

 Ihmiset tekevät paikan

 Kestävä suunnittelu = sitoutuminen ja 
 osallisuuden monet tasot

 “Test lab”: kokeiluiden kautta pysyviin 
 käytäntöihin

Keinot:

 Monitahoiset ja monialaiset kartoitukset ja 
 analyysit: nykytilanne ja resurssit

 Sidosryhmien osallistaminen eri vaiheissa 
 ja tasoissa

 Toiminnan testaaminen, 1:1 mallit, “oikea 
 tekeminen”

“Some people can’t visualize 
change until they see it 
themselves.” 
Mike Lydon, Street Plans Collaborative

Yllä oleva kaavio kuvaa hankkeessa toteutettua toiminta-
mallia, jossa taustoituksen kautta edetään kohdekohtaisesti 
suunniteltuun työpajaan ja yhteistapaamisiin.

Työpajan sisällön suunnittelun rinnalla on suunniteltu 
laajempaa konseptia, jota työpajoissa testattiin. Työpajojen 
sisällön kriteerit ja osallistujaryhmät on määritelty hankkeen 
tavoitteiden mukaisesti: uudet kohtaamiset, yhteistoiminnan 
pilotointi ja näkyvä toiminta, jolla on jatkuvuutta. Työpajo-
jen ja tapaamisten opit, ideat ja palaute on koottu ja ne 
ovat osaltaan muovanneet jatkoprojekti-ideoita. Hankkeen 
aikana on pyritty luomaan alusta sekä jatkuvalle toiminnalle 
kohteessa, että laajemmalle kehittämiselle. 
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Hankkeen vaiheet 
kohteittain
- taustoituksesta työpajoihin
Hanke aloitettiin kohdekäynneillä ja tapaamisilla sidosryh-
mien kanssa. Tapaamisissa pyrittiin selvittämään syvemmin 
kohteen haasteita, sidosryhmien toiveita ja ideoita kohteiden 
kehittämisestä, olemassa olevista resursseista ja visioista. 

Jatkotapaamisten ja haastattelujen perusteella suunnitel-
tiin alustava konsepti kohteen toimintamallista, jota testat-
tiin työpajoissa. Prosessin aikana syntyneet tai ilmenneet 
haasteet otettiin suunnittelussa huomioon.

Kankaanpään taidekehä
- toiminnallista taidetta 
Linnapuistoon?

Taidekehä nyt:
“vieras, inaktiivinen, prosessi ja visio hukassa, 
staattiset veistokset eivät herätä mielikuvia, va-
roja vain ylläpitoon”

Unelmien Taidekehä: 
“toiminnallinen, elävöittävä, dynaaminen, 
havainnollinen kokonaisuus, kaupunkilaiset 
mukana kokijoina ja tekijöinä”

Prosessi:
Kankaanpään Taidekehän kohdekäynneillä ja tapaamisissa 
keskusteltiin Taidekehän nykytilasta ja tulevaisuuden ta-
voitteista paikallisten sidosryhmien kanssa. Kankaanpään 
taidemuseon johtaja Eeva-Kaisa Haikonen valotti Taideke-
hän problematiikkaa: kehä on syntynyt vaiheittain, ilman 
erityistä kokonaisajatusta tai konseptia, lisäksi teosten si-
joitusprosessin omistajuus on epäselvä. Tutustuimme Tai-
dekehään ja sen teoksiin sekä nykyiseen skeittiparkkiin, 
joka on käyttöikänsä päässä. Lisäksi viereistä urheiluhallia 
laajennetaan, jolloin skeittiparkin on väistyttävä.

Nykyinen skeittiparkki on aktiivisten skeittareiden aloitteel-
lisuuden tulosta: 15 vuotta sitten rakennettu puisto on saanut 
kaupungilta varat sen rakentamiseen. Myös Kankaanpään 
hankkeen asetelma on pitkälti skeittareiden ansiota: ryhmä 
on lähestynyt Riku Mesiniemen johdolla Kankaanpään tai-
dekoulua ja tiedustellut miten taidekoulu voisi tukea heidän 
skeittiparkki-hankettaan. Tämänkaltaiseen lähtötilanteeseen 
on hyvä rakentaa sisältöä: tarve on aito ja aktiivinen osal-

listujaryhmä on tiedossa.

Kankaanpään muotoilutiimin Janne Saarion kohdekäynnillä 
keskustelua käytiin myös kaupungin arkkitehdin Ilmari Mat-
tilan ja kaupunginpuutarhuri Ilpo Möttösen kanssa, jotka 
ehdottivat uuden skeittiparkin paikaksi Linnapuistoa. Lin-
napuisto on kaupungintaloa vastapäätä oleva puisto, johon 
on 80-luvulla rakennettu aukio kadunkalusteineen.

Keskeisellä sijainnilla olevan puiston käyttöaste on kuitenkin 
pieni ja paikka on potentiaalinen. Aiempi ajatus nykyisen 
aukion ja sen rakenteiden hyödyntämisestä hylättiin proses-
sin edetessä ja skeittiparkin paikaksi osoitettiin Linnapuiston 
puisto-osa. Muita aiemmin ehdotettuja paikkoja olivat torin 
laita tai nuoristotalon edusta. Skeittarit suhtautuivat parkin 
nykyistä keskeisempään sijaintiin positiivisesti: lajille saat-
taisi saada lisää harrastajia ja skeittaus elävöittää kaupunki-
tilaa. Skeittiparkin sijainti Linnapuistoon sopisi myös siksi, 
että asuintalot eivät ole sen välittömässä läheisyydessä ja 
näin mahdolliset meluhaitat eivät aiheuttaisi häiriötä. Myös 
materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa melutasoon.

Taidekehän tarpeita skeittiparkki vastaisi tuomalla te-
oskokoelmaan aidosti toiminnallisen teoksen, jonka suun-
nitteluprosessissa kaupunkilaiset ovat aidosti olleet mukana. 
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Skeittiparkki-hanke yhdistäisi myös liikunta-, nuoriso- 
ja mahdollisesti myös puistotoimen. Korkealaatuinen, 
kokonaiskonseptiin perustuva rakennustaiteellinen skeit-
tiparkki on jo itsessään teos, mutta myös taiteeseen 
painottuvampi konsepti on mahdollinen. Tällöin tarvitaan 
vahvan näkemyksen omaava ja käyttäjien kanssa tiivistä 
suunnittelutyötä tekevä taiteilija osaksi suunnittelutiimiä.

Haaste: 
Linnapuiston käyttöönotto yhtä ryhmää varten ja ole-
massa olevana, rakennettuna paikkana voi kohdata 
muutosvastarintaa kaupunkilaisten puolesta.
> Suunnitteluprosessissa otetaan huomioon muut 
mahdolliset käyttäjäryhmät, valitaan paikka perustel-
lusti, tuodaan hankkeen positiiviset vaikutukset näky-
västi ja laajasti esiin jo projektin suunnitteluvaiheessa.

Haaste:
> Skeittarit pettyvät, jos projekti ei etenekään 
hankkeen työpajaa pidemmälle
> Kommunikoidaan mahdollisimman avoimesti, mis-
sä vaiheessa prosessi on ja mihin työpajan tulokset 
johtavat ja mikä on seuraava vaihe. Osallistetaan 
myös kaupungin tahot mukaan työpajaan ja tavoitel-
laan toteutusta aidosti.

Pilotoitava konsepti ja toimintamalli:

Liikunnan ja taiteen yhdistäminen
 
Kankaanpään Taidekehän seuraava teos on 
skeittipuisto. Käyttäjät ovat mukana proses-
sissa alusta lähtien ja skeittipuisto suunnitel-
laan osallistavia menetelmiä hyödyntäen, eri 
käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden.

Porin lyhytaaltoasema
- seikkailuja taiteen 
maailmaan ympäri vuoden
Lyhytaaltoasema nyt:
“potentiaalinen, “rakennustyömaa”, pitkä 
prosessi, mielenkiintoinen, vasta aluillaan”

Unelmien lyhytaaltoasema:
“paikallisille asukkaille tuttu ja mieluinen 
paikka, avoin toiminta, laaja veistospuisto, 
toiminnallinen, tunnettu, erityinen taiteen 
paikka, vapaa temmellyskenttä”

Prosessi:
Lyhytaaltoasema on uniikki paikka Porin Väinölässä ja 
rakennuksen käyttöönottoa on prosessoitu kaupungin 
virastoissa jo jonkin aikaa. T.E.H.D.A.S. ry etsi paik-
kaa toiminnalleen ja Porin kaupungin kulttuuritoimi näki 
yhteistoiminnalle hyvän mahdollisuuden ja näin Antti 
Pedrozon luotsaama Shortwave-projekti sai alkunsa. 

T.E.H.D.A.S ry:n tavoitteena on avata paikka taiteen 
yleisölle ja tekijöille pikkuhiljaa kunnostustöiden edetessä. 
Kiireisen kunnostusvaiheen aikana asukasprojektien ke-
hittäminen on ollut haastavaa ja kontaktia esimerkiksi 
Väinölän alueen asukkaisiin ei ole pystytty aktiivisesti 
edistämään. Lyhytaaltoasemalla on järjes-tetty pääosin 
tapahtumia ja myös pihalla tapahtuva kuvanveisto on 
näkyvää toimintaa, joka synnyttää kontakteja aseman 
alueella ulkoileviin Väinöläläisiin. Tapaamiset Porin kau-
pungin kulttuurijohtajan Jaana Simulan ja kulttuurituotta-
jan Emma Suden kanssa auttoivat hahmottamaan kau-
pungin toiveita Lyhytaaltoaseman toiminnalle: helposti 
saavutettavaa ja avointa kaikille - erityisesti paikallisille 
asukkaille.

Haastattelujen ja tapaamisten tuloksena selvisi, että 
Kadotetut paikat -hanke toimisi parhaiten tuomal-
la lisäresurssin asukastoiminnan aloittamiseen ja 
kokeilemiseen. Hankkeen työpaja voisi pyrkiä luomaan 
konkreettisia kanavia lyhytaaltoaseman asteittaiselle 
käyttöönotolle ja laajentamaan tulokulmaa: lyhytaal-
toasema voi toimia myös oppimisympäristönä, ei vain 
kuvaamataidon tunteina. Mallia ajatukselle saatiin 
esimerkiksi Skotlannista, jossa eräs koulu käyttää op-
pimisympäristönään koko kaupunkia, kirjastoineen ja 
esimerkiksi julkisine taideteoksineen. Näin ollen uutena 
toimintamallina voisi olla taiteilijoiden ja luovien toimi-
joiden tilojen ja työskentelyn hyödyntäminen oppimises-
sa.

Tapaamisissa Väinölän koulun opettajan Kaisa Ahosen 
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ja rehtori Jorma Partasen kanssa ilmeni, että koulun 
toiminnan kehittämiseen liittyviin toimintakortteihin kuu-
luu lähiympäristön kehittäminen. Työpaja ja yhteistoi-
minta T.E.H.D.A.S. ry:n kanssa sai myös tästä syystä 
erittäin innostuneen vastaanoton. Toiminnan vakiintues-
sa toimintaan voisivat osallistua myös muut lähialueen 
koulut ja päiväkodit.

Työpajassa toteutettava työ suunniteltiin yhteistyössä 
Antti Pedrozon kanssa, jolla oli aiemmin syntynyt idea 
moduuli-rakenteisesta teoksesta. Päivi Raivion kau-
punkiviljelystä saadut hyvät kokemukset kaupunki-
muotoilun ja yhteisötaiteen välineenä haluttiin yhdistää 
teokseen. Viljeltävä yhteisteos toisi toimintaan myös 
luontaista jatkumoa: istutus, kasvien hoito ja mahdol-
linen sadonkorjuukin toisi oppilaat Veistospuistoon 
useammin.

Haaste:
> Työpajassa toteutettu teosaihio ei toteudu keväällä 
kuten osallistujille kerrottiin työpajan alussa 
> Teosideasta on keskusteltu yhdessä TEHDAS ry:n 
toimijoiden kanssa ja suunnitelmaa on hiottu yhdessä. 
Projektiaihio on suunniteltu niin, että se palvelee 
veistospuistoa laajemminkin.

Haaste:
> Viljely on ulkopuolelta tuotu idea
> Ideasta keskusteltiin tapaamisissa kaikkien sidos-
ryhmien kanssa: se sai kannatusta ja koulussa siitä
innostuttiin. Puistotoimen tuki lyhytaaltoaseman 
toiminnalle edesauttaa toteutumista.

Pilotoitava konsepti ja toimintamalli:

Oppimisen ja taideympäristön
yhdistäminen

Lyhytaaltoasema ja sen ympäristö on paikka, 
jossa toteutetaan koululaisille suunnattuja, 
elämyksellisiä työpajoja. Lisäksi Lyhytaaltoa-
seman toimintaa ja ympäristöä kehitetään 
lasten ja nuorten idea huomioiden ja raken-
netaan osittain heidän kanssaan.

Vanha Rauma
- käsityöläisalue näkyväksi, 
itse tekemällä

Vanhan Rauman käsityöläisalue nyt:
“kadoksissa, nuoret eivät löydä paikkoja, van-
hentunut verkosto, pulaa uusista asiakkaista”

Unelma käsityöläisaluuesta:
“matkailun vetonaula, aktiivinen, tunnistet-
tava käsityöläiskaupunginosa, uutta näky-
vyyttä, vaihtuvia tapahtumia, uudenlaisia toi-
meentulomuotoja”

Prosessi:
Tapaamisissa ja haastatteluissa kartoitettiin alueen 
identiteettiä, toimintoja ja käsityöläisten näkemyksiä 
omasta toiminnastaan ja alueesta. Käsityöläisille yhtei-
nen ongelma on heikko näkyvyys Vanhan Rauman kau-
punkikuvassa - ihmiset eivät tunnu löytävän syrjäisessä 
kohtaa olevia liikkeitä ja vilkas kaupankäynti keskittyy 
torille ja sen välittömään ympäristöön. Uusia kävijöitä, 
käsityötaidon arvostusta ja uutta näkyvyyttä kaivataan. 
Osa näkyvyydestä toteutuu tänä päivänä myös netis-
sä, mutta käsityöläisten tietotekniikan osaaminen on 
vähäistä ja aikaresurssit opetteluun rajalliset.

Rauman kulttuuripäällikkö Risto Kupari kertoi kaupungin 
toimista Vanhan Rauman kulttuurialan toimijoiden näky-
vyyden edistämiseen: käsityöläiset ja taiteilijat ovat nä-
kyvillä esitteissä, kartoissa ja kotisivuilla. Myös matkai-
lutoimi tekee kulttuuritoimen kanssa läheistä yhteistyötä 
ja käsityöläiset ja taide koetaan matkailuvalteiksi. Uutta 
tai päivitettyä sisältöä kuitenkin kaivattaisiin esimerkiksi 
Citynomad-karttapalveluun. Myös uusia kanavia näky-
vyydelle voisi kehittää, mutta Vanhan Rauman kau-
punkikuvaa koskee tiukat säännöt. Hankkeen muotoilu-
tiimin arkkitehti Inari Virkkala selvitti näitä reunaehtoja 
Vanhan Rauman arkkitehti Kalle Saariselta ja tietoa 
hyödynnettiin jatkoprojekti-ideoita suunnitellessa.

Risto Kupari antoi vinkin myös mahdollisesta sidosryh-
mästä, Rauman mediapajasta, jonka vetäjät kiinnostui-
vat ehdotetusta yhteistyöstä ja osallistumisesta työpa-
jaan.

Mediapajan tavoite on tulla oleelliseksi kaupungin medi-
atuotannon työvälineeksi, joka vastaisi myös kaupungin 
ja käsityöläisten näkyvyyden yhteiskehittämisen tarpei-
siin. Lisäksi Mediapajan nuoret hyötyvät oikeista pro-
jekteista ja tilaustöistä, joissa voi harjoitella ja kerryttää 
kokemusta “tositilanteessa”. 
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Haaste:
Hankkeen ja työpajan sisällön sovittaminen eri toimi-
joiden erilaisiin tarpeisiin ja ideoihin
> Yhteistapaamisissa painotettiin yhteisten haasteiden 
käsittelemistä ja verkoston luomisen tärkeyttä

Haaste:
Kaupunkitilaa koskevat ideat tyrmätään Vanhan Rau-
man kaupunkikuvaa koskevien sääntöjen vuoksi
> Säännöt selvitettiin ja jatkoprojekti-ideoita muokatti-
in niiden mukaan, lisäksi arkkitehti kutsuttiin loppuke-
skusteluun, jossa näkyvyyttä ideoitiin yhdessä

Pilotoitava konsepti ja toimintamalli:

Nuorten osaamisen tuominen vanhemman 
polven käsityöläisten käyttöön
 
Vanhan Rauman käsityöläiset, nuorten me-
diapaja ja Rauman kaupunki voisi tehdä 
kaikkia osapuolia hyödyntävää yhteistyötä 
mediatuotannon ja näkyvyyden kehittämisen 
saralla. Käsityöläisten osaaminen ja alue tuli-
si näkyväksi myös tämänkaltaisen toiminnan 
kautta.

Suunnittelun kompassi
- hankkeessa käytetyt 
muotoilun välineet
Työpajojen tehtävä-osuuksien lisäksi hankkeessa hyö-
dynnettiin erilaisia palvelumuotoiluun soveltuvia välinei-
tä. Välineiden tarkoitus oli tuottaa syvempää informaati-
ota paikoista, vahvistaa kohteisiin liitettyjä väittämiä tai 
huomioita ja osallistaa Ohjauskulman taiteilijat mukaan 
prosessiin ja perehtymään muotoiluajatteluun tekemisen 
kautta.

Kankaanpään Taidekehän paikkakartoitus:
- hahmottaa kohtaamisten solmukohtia
- osoittaa potentiaalisimpia, kiinnostavimpia paikkoja ja 
alueita
- osoittaa tunnistetuimmat teokset ja niiden sijainnit
- visualisoi potentiaalisimpia paikkoja ja kohtia
- tuottaa tietoa Taidekehän kehittämiseen ja jatkopro-
jekti-ideoihin

Kankaanpään taiteilijaseura ja sen Ohjauskulmassa vai-
kuttavat jäsenet valjastettiin mukaan prosessiin tuotta-
malla paikkakartoitusta. Kartoituksen tarkoitus oli tarkas-
tella seuraavia kysymyksiä paikallisten taiteilijoiden 
näkökulmasta:

Mitkä paikat tai kohdat ovat erityisiä solmukohtia 
Kankaanpäässä ja mitä sidosryhmiä niihin liittyy?

Entä mitkä paikat ovat taiteilijoiden itsensä mielestä 
kiinnostavimpia ja/tai potentiaalisempia?

Tehtävän tarkoitus oli tarjota Ohjauskulmalaisille käyt-
täjälähtöistä paikka- ja kokemustietoa, josta heille on 
hyötyä kun Taidekehää ja sen toimintoja kehitetään pai-
kallisten taiteilijoiden johdolla. Paikka- ja kokemustieto 
antaa heille myös valmiuksia luoda teoksia ja toimintaa, 
joilla on käyttäjälähtöinen tai paikkakohtainen kytkös. 
Taiteilijoiden paikkakartan rinnalla toteutettiin skeittarei-
den nykyisten skeittipaikkojen kartoitus ja Kankaanpään 
taidemuseon toteuttaman kyselyn tuloksia asetettiin niin 
ikään kartalle.

Taidemuseon kyselyn soveltaminen paikkakarttaan:
Kartassa hyödynnettiin myös taidemuseon lapsille 
ja nuorille suunnattua kyselyä Taidekehän teoksista. 
Kyselyssä kartoitettiin eri teosten tunnistettavuutta, 
positiivisia ja negatiivisia tuntemuksia. Paikkakarttaa 
varten ne merkittiin myös kartalle, jotta selviäisi ovat-
ko esimerkiksi tunnistettavimmat teokset tietyissä pai-
koissa. Paikkakartan tarkoitus on antaa tietoa tulevien 
teosten sijoitteluun. Strateginen sijoittelu voi esimerkik-
si aktivoida taidekehän olemassa olevia aktiivisempia 
paikkoja tai aktivoida ennestään hiljaisempia paikkoja. 
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Sijoittelu voi myös auttaa kokoamaan Taidekehää ja sen 
teoksia: vaikka kehä noudattelee Taidekehän logostakin 
tuttua spiraalimaista muotoa, katutilassa näyttää siltä, 
että teokset on ripoteltu sinne tänne ilman sen kum-
mempaa sidosta sijaintipaikkaan. Taidekehän mallista 
tulisi nähdäkseni luopua tai sitten sitä pitäisi vahvistaa 
enemmän.

Yllä olevassa karttaan on sijoitettu tunnistetuimmat ja 
positiivisimmaksi koetut teokset. Punaiset pisteet ku-
vaavat tunnistetuimpia teoksia, harmaat huonoiten tun-
nistettuja teoksia. Pisteen vihreä ääriviiva kuvastaa 
positiivista tuntemusta. Vaalean vihreät teos-pisteet 
eivät kuuluneet kyselyn piiriin.  Kyselyyn vastasi 51 op-
pilasta lukion ensimmäiseltä, ja yläasteen seitsemän-
neltä ja yhdeksänneltä luokalta. Kyselyssä on tarkastelu 
67:ää Taidekehän teosta.

Otos Taiteilijoiden kokoamasta paikkakartasta. Punaiset 
merkit osoittavat potentiaalisia paikkoja ja siniset
solmukohtia. 

Taiteilijoiden paikkakarttaan kootut skeittareiden nykyi-
set skeittipaikat (vihreä merkki), kuten portaikot ja las-
tauslaiturit, osoittavat, että useampi taiteilijoiden merkit-
semä paikka käsittää potentiaalisesti sidosryhmäksi 
myös skeittarit. 
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Tunnistettuja solmukohtia ja sidosryhmiä. Kankaanpään tori sopisi hyvin vaihtuvan taiteen paikaksi.

 11



Porissa ja Raumalla välineet olivat osana työpajojen ohjelmaa. Välineet tuottivat ideoita jatkokehittelyä varten. 
Lisäksi ne tarjosivat tietoa lasten ja nuorten toiveista ja kokemusmaailmasta.

Toimintoäänestys Lyhytaaltosemalla: lapset äänestivät suosikkitoiminnoistaa, joita he haluaisivat nähdä tai tehdä 
Lyhytaaltoasemalla tai sen ympäristössä. Toimintoäänestys
- osoittaa lasten toiveita paikan toimintojen suhteen
- tarjoaa ideoita TEHDAS ry:n taiteilijoille osaksi teoksia tai veistospuiston toiminnoiksi
- antaa tietoa lasten toiveista puistoalueen suunnittelu- ja kunnostustyöhön

Reittikartta ja ominaisuuskysely Raumalla. Nuoret merkitsivät karttaan käyttämänsä reitit ja kirjasivat käsityöläisten
liikkeissä ja työpajoissa käydessään niiden ominaisuuksia. Kartoitus
- osoittaa totutut reitit suhteessa käsityöläisten alueeseen ja vahvisti syntynyttä käsitystä “kadotetusta paikasta”
- kokoaa niitä ominaisuuksia, joita nuoret havainnoivat - voidaan hyödyntää jatkokehittelyssä
- kokoaa niitä ominaisuuksia, joihin nuoret kiinnittävät huomioita - voidaan vahvistaa jatkokehittelyssä
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Työpajat
- näkyvää toimintaa ja 
kohtaamisia

Työpajojen tavoitteet:
- näkyvä toiminta
- kohtaamisten synnyttäminen
- ideoiden testaaminen/pilotointi
- osallistavien menetelmien 
käyttöönotto ja tulosten hyödyntäminen

Työpajojen tavoitteena on ollut toteuttaa joku konkreet-
tinen teko, malli tai interventio, jonka avulla pystytään 
keräämään tietoa, ideoita ja palautetta niin työpajojen 
osallistujilta. Näkyvät, 1:1 mallit ja interventiot, ovat niitä 
välineitä, joilla ideoita ja yhteistyötä voidaan havainnol-
listaa ja testata.  Välineillä voidaan myös mahdollistaa 
osallistumisen eri tasoja. Esimerkiksi Kankaanpäässä 
osallistujia olivat myös ne ohikulkijat, jotka pysähtyivät 
kyselemään ja juttelemaan lumitalkoista.  

Työpajojen sisältö on suunniteltu niin, että hankkeen ai-
kana mahdollistetaan kohtaamisia, joita ei olisi syntynyt 
ilman hanketta ja jotka tukevat yhteiskehittelyä jatkossa.

Kankaanpään työpaja

Työpajassa keskusteltiin kaupungin edustajien ja skeit-
tareiden kanssa skeittipuistosta, sen tulevasta paikasta 
ja skeittareiden toiveista. Keskusteluosuuden jälkeen 
osallistujat kirjasivat ja muovailivat ideoitaan yksittäin, 
jonka jälkeen ideat yhdistettiin pienoismallipohjaan, jota 
viimeisteltiin yhdessä. 

Seuraavana päivänä pienoismallista toteutettiin 1:1 lumi-
malli skeittiparkin aiotulle paikalle. Kaupungin avustuk-
sella lumiveistoa avusti traktorikuski ja puistoon tuotiin 
yhteensä neljä kuormallista lunta. 

Lumiveistopäivän päätteeksi kokoonnuimme Linnapuis-
toon keskustelemaan lopputuloksesta ja jatkosta kau-
pungin edustajien, työpajan vetäjien, skeittareiden ja 
taiteilijoiden kanssa.
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Lyhytaaltoaseman 
työpaja

Lyhytaaltoaseman työpajassa heiluivat pensselit: 
yhteensä 22 Väinölän koulun viidennen luokan oppilasta 
maalasi puulaatikoita, jotka kootaan myöhemmin isoksi 
teokseksi, jossa voidaan viljellä kasveja.

Työpajan alussa toteutettiin toimintoäänestys, jos-
sa selvitettiin lasten toiveita lyhytaaltoaseman ja sen 
ympäristön toimintojen suhteen. Työpajassa vieraili 
myös Väinölän koulun rehtori ja yhteisessä keskuste-
lussa T.E.H.D.A.S. ry:n taiteilijoiden kanssa hahmoteltiin 
yhteistyömahdollisuuksia. Teos kootaan toisessa työpa-
jassa myöhemmin keväällä.
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Vanhan Rauman työpaja

Vanhan Rauman työpajassa oli kaksi osuutta: ensim-
mäisessä osuudessa toteutettiin reittitehtävä, johon 
osallistujat merkitsivät yleisimmin käyttämänsä reitit 
Vanhassa Raumassa. Sen lisäksi osallistujat merkit-
sivät karttaan kolme tuttua ja kolme, kierroksen aika-
na huomattua, uutta kiinnostavaa paikkaa. Karttaan oli 
myös merkitty käsityöläisten liikkeet, joissa osallistujat 
vierailivat merkiten karttaan kunkin liikkeen erityisomi-
naisuuksia. 

Kartat palautettiin Mantin Maailman kurssitilaan, jossa 
osallistujilla oli vielä mahdollisuus ideoida uutta tunnus-
viiriä käsityöläisalueelle. 

Päivän päätteeksi käsityöläiset, Risto Kupari, Kalle 
Saarinen, Tomi Kuusimäki ja hankkeen muotoilijat 
kokoontuivat vielä keskustelemaan kootuista ideoista ja 
niiden toteutettavuudesta.

Yllä olevat kuvat: Miamaija Kurtakko, Nuorten mediapaja
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Yhteenveto
- työpajojen tulokset ja 
jatkoprojekti-ideat

Työpajat vastasivat hyvin niille asetettuja tavoitteita. 
Alla listataan työpajojen kohdekohtaisia tuloksia sekä 
havainnollistetaan kaavioiden avulla hankkeen aikana 
syntyneet uudet kohtaamiset.

Työpajan tulokset:

Kankaanpää
- Yhteistoiminta ja uudet kohtaamiset
- Osallistavan suunnittelun menetelmin tehty 
skeittiparkki-suunnitelma
- Jatkuvuus: hanketta viedään eteenpäin. Hanke 
hakee rahoitusta mm. ELY-keskukselta.
- Media ja näkyvä toiminta: positiivinen näkyvyys 
auttaa jatkossa
- Malli Taidekehän kehittämiselle toiminnalliseksi

Pori
- Jatkuva projektiaihio ja väline kouluyhteistyön 
jatkamiselle
- Ideoita ja lasten toiveita veistospuiston 
suunnitteluun ja teoksiin
- Kokemusta lasten kanssa työskentelystä, suora 
kontakti kouluun
- Mahdollisuus laajentaa toimijaverkostoa ja toi-
mintamuotoja (esim. lumiveisto)
- Paikallinen rooli vahvistumassa koulu-yhteistyön 
kautta: lähiympäristön kehittäminen

Rauma
- Yhteistoiminta ja uudet kohtaamiset
- Tarpeet yhdistetty yhteisiksi tavoitteiksi ja tarpei-
ta on kommunikoitu sidosryhmien kesken
- Tunnistettu vahvuuksia ja potentiaalisia 
toimintamalleja
- Työvälineitä kokeiltu esim. yhteistyötä 
Mediapajan kanssa
- Innostus ja voimaantuminen lisääntynyt
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Jatkoprojekti-ideoita:

Kankaanpää
- yhteisötaideteoksien toteuttaminen muiden lii-
kuntamuotojen tai harrastajaryhmien kanssa
- graniittisen skeittiboksin sijoittaminen skeittarei-
den kanssa valittuun paikkaan
- väliaikaiset taideteokset ja tapahtumat torille tai 
muuhun paikkaan sijoitettavalle “taiteen paikalle”. 
Paikassa voidaan myös testata teosideoita.
- Taidekehän teosten uudelleen sijoittelua kau-
punkilaisten toiveiden mukaisesti. 

Pori
- Yhteisteosten toteuttaminen muiden koulujen tai 
Väinölän koulun luokkien kanssa
- Työpajojen järjestäminen koululaisryhmille
- Kokemuksellisten opetussisältöjen tarjoaminen 
kasvatus- ja opetustoimelle
- Lumi- ja hiekkaveiston opettaminen Lyhytaaltoa-
semalla
- Graffittimaalausseinän toteuttaminen (tulossa)
- Yhteistyö puistotoimen ja opetustoimen kanssa: 
kasvien valinnat (biologia), koululiikuntalajien 
huomioiminen ympäristön suunnittelussa jne.

Rauma
- näkyvyyden kehittäminen: uusi tunnus uudis-
tuvalle verkostolle, yhtenäiset A-ständit, valaisun 
kehittäminen aluetta kohottavasti, ikkunatilan 
parempi hyödyntäminen toiminnan esittelemiseen
- viestinnän kehittäminen: tunnusta hyödyntävän 
uuden kartan toteuttaminen, yhteisen esitteen 
tekeminen, käsityöläisreitin toteuttaminen Cityno-
mad-karttapalveluun
- uusien tapahtumasisältöjen kehittäminen 
vuosikellon mukaan
- katutilan hyödyntäminen tapahtumissa
- työpajasisältöjen kehittäminen eri tapahtumien 
yhteyteen: tilausta työpajoille on jo olemassa

Janne Saario
Steelpark, Luleå

Visioita

 20



Monistettava malli
Hankkeen kokemusten perusteella on koottu monistetta-
va toimintamalli, jolla voidaan elävöittää kulttuurikohteita 
muotoilun keinoin. Kaavio on pyritty pelkistämään moni-
tasoisesta- ja vaiheisesta prosessista mahdollisimman 
yksinkertaiseksi, jolloin sitä voidaan soveltaa erilaisissa 
kohteissa.

Prosessi etenee kohteen analysoinnista ideoinnin ja 
pilotoinnin kautta jatkuvaan toimintaan. Jatkuvan 
toiminnan ideat muodostuvat eri sidosryhmiä kuulevan 
ja osallistavan suunnitteluprosessin tuloksena. 

Ideoiden pohjana ovat eri sidosryhmien tarpeet, joita 
pyritään ratkaisemaan luovasti, muotoilun keinoja hyö-
dyntäen. Jatkuvan toiminnan mallit muotoutuvat pilotoin-
nista saatujen tulosten ja palautteen kautta. 

Jatkuva toiminta alkaa ideoiden vaiheittaisena käyt-
töönotolla ja laajenee toimintasuunnitelman mukaisesti. 
Uusien toimijoiden mukaantulo mahdollistetaan ja toi-
mintaa arvioidaan. 

Isojen visioiden ja ideoiden ei tulisi estää esimerkiksi 
väliaikaiskäyttöä tai testiluonteisia kokeiluja, jotka voivat 
tarjota erittäin hyödyllistä tietoa kohteen muotoutumises-
ta erilaisten käyttömuotojen ja käyttäjäryhmien alustaksi. 
Käyttökokemus muovaa laajempia konsepteja ja visioita 
kestävämmiksi, joustaviksi ja muuntautumiskykyisiksi.

Prosessin aikana ilmeneviä riskejä ovat:

- analysointivaiheessa ei ole kyetty tunnistamaan kaik-
kia relevantteja sidosryhmiä

- ideointivaiheessa ei löydy yhteisiä tavoitteita - syntyy 
useita erillisiä suunnitteluprosesseja

- tavoitteet tai ideat ovat liian isoja ts. “lamaannuttavia” 
eikä niitä ole sovitettu saatavilla oleviin resursseihin

- osallistavat menetelmät eivät toimi kohderyhmällä tai 
osallistumisen kautta syntyneet ideat ja palaute eivät 
ohjaudu suunnitteluprosessiin

- toteuttajatahoja tai prosessin omistajaa ei pystytä 
identifioimaan tai niitä ei saada sitoutumaan prosessiin
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Kankaanpään Taidekehän suunnitteluprosessi havain-
nollistaa alhaalta ylös-suunnitteluprosessia ja idean ja 
tarpeiden skaalautumista hankkeen suunnittelun ede-
tessä. Hankkeen kestävyys perustuu eri sidosryhmien 
osallistamiseen sen eri vaiheissa.

Palaute ja arviointi
Arviointi ja palaute Ohjauskulman ja sidos-
ryhmien näkökulmasta

Taiteilijoilta ei kerätty palautetta systemaattisesti hank-
keen aikana vaan kuvaa hankkeen annista taiteilijoille 
muodostettiin keskustelujen ja huomioiden pohjalta. 
Syynä tähän oli muun muassa taiteilijoiden paikoin sa-
tunnainen mukanaolo hankkeen eri vaiheissa ja hank-
keen laajuus itsessään: tästä syystä hanketta arvioidaan 
Ohjauskulman näkökulmasta, joka edustaa taiteilijoita ja 
tunnistaa heidän tarpeensa ja hankkeen mahdollisen 
annin eri kohteiden taiteilijoille.

Hanketta arvioidaan aiemmin asetettujen tavoitteita vas-
ten yhteisen keskustelun pohjalta. Lisäksi hankkeen ai-
kana nousseita pointit ovat olleet osana keskustelua.

Hankkeen kohteiden kaupunkien edustajien arviot 
hankkeen onnistumisesta perustuvat keskusteluihin ja 
haastatteluihin mm. työpajojen loppukeskusteluissa ja 
Ohjausryhmän kokouksessa Porissa 26.2.

Hankkeen kaupunkien edustajien mukaan erityistä, 
yhteistä hyötyä on ollut muotoiluajattelun tuomisesta 
osaksi kohteiden kehittämistä. Sen myötä kohteiden 

ideoille ja konsepteille saatiin tukeva perusta. Kankaan-
pään museon johtajan kommentti kuvaakin yleistä 
haastetta: “Usein suunnitelmat tahtovat olla ilmassa 
leijailevia, hieman hahmottomia kokonaisuuksia. Vas-
taavaa mallia kaivattaisiin hyvinkin lähes kaikkiin kehit-
tämistä kaipaaviin juttuihin.” Lisäksi yhteisen keskustelun 
perusteella hyvänä pidettiin ulkopuolisen asiantuntijan 
palkkaamista projektiin. “Ulkopuolisuus” mahdollistaa 
sen, että projektissa pystytään irrottautumaan totutuista 
ajattelutavoista ja esimerkiksi henkilöiden kytköksistä 
paikkoihin.

Kankaanpää
- Taidekehän analyyttinen tarkastelu on ollut erittäin 
hyödyllistä Taidekehän kehittämisen kannalta
- Hanke on tarjonnut uusia ideoita, toimintamalleja ja 
jatkoprojekti-ideoita
- Nuoret on aidosti saatu mukaan suunnittelu-
prosessiin
- Kaupungin toimijoita, Taidekoulua ja paikallisia 
taiteilijoita kokoava toiminta on ollut hyödyllistä tule-
van yhteistoiminnan ja skeittiparkki-projektin jatkon 
kannalta
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Pori
- Hankkeen aikana alkanut Lyhytaaltoaseman ja 
paikallisen koulun välinen toiminta edistää kaupungin 
tavoitteita lyhytaaltoaseman saavutettavuudesta
- Hanke on tarjonnut hyödyllisen näkökulman ly-
hytaaltoaseman kehittämiseen: taiteilijoiden ja 
koulutoimen välinen yhteistyö ja oppimisympäristön 
laajentaminen
- Lapset ovat päässeet aidosti mukaan lyhytaaltoase-
man ympäristön ja veistospuiston kehittämiseen

Rauma
- Hanke on koonnut eri toimijoiden näkemyksiä, 
toiveita ja ideoita ja kehittänyt näistä lukuisia var-
teenotettavia jatkoprojekti-aihioita, joista osa vastaa 
myös kaupungin tavoitteisiin
- Hanke on tuonut yhteen käsityöläiset, kaupungin 
edustajat sekä mediapajan nuoria
- Käsityöläiset ovat saaneet äänensä kuuluville ja 
jatkosuunnittelu on tuottavampaa, kun tietoa ja näke-
myksiä on vaihdettu kaupungin edustajien kanssa, 
käsityöläisille on syntynyt kattavampi näkemys kau-
pungin tavoitteista ja resursseista
- Hanke on pilotoinut ja kehittänyt potentiaalisen 
toimintamallin, jossa mediapajan nuoret toimivat 
sisällön tuottajina sekä kaupungin, että käsityöläisten 
viestintätarpeisiin
- Hanke on laajentanut ymmärrystä, jossa kaikki to-
iminnan osapuolet hahmottavat paremmin sen, mitä 
reunaehtoja toiminnan kehittämiseen liittyy

Ohjauskulman taiteilijoiden 
rooli hankkeessa
Ohjauskulman taiteilijat olivat hankkeessa lisävoima-
vara ja toisaalta myös oppijajoukko. Kohteiden kehit-
täminen jatkossa kohderyhmän toiveet ja tarpeet huo-
mioiden rooli on pitkälti paikallisten taiteilijoiden varassa. 
Myös Ohjauskulman tiivis mukana olo kaikissa projektin 
vaiheissa on tärkeää tiedon eteenpäin välittämisen kan-
nalta, sillä hankkeessa käytettyjä muotoilun välineitä ja 
toimintamalleja voidaan soveltaa muissa Ohjauskulman 
projekteissa.

Ohjauskulman taiteilijoita haastateltiin heti projektin 
alussa, jolloin keskustelimme nykytilanteesta, haasteis-
ta, toiveista ja ideoista kohteen kehittämisen suhteen. 
Taiteilijoiden roolit vaihtelivat kohteittain, mutta ydi-
najatuksena oli tarjota taiteilijoille mielekkäitä rooleja 
prosessin aikana. Taustalla on ollut ajatus tekemällä 

oppimisesta, jolloin taiteilijat voisivat kerryttää kokemuk-
sia, esimerkiksi osallistavan suunnittelun menetelmistä 
tai paikkasidonnaisen taideteen taustoituksesta, aidon 
osallistumisen kautta. Ohjauskulman taiteilijat ovat ol-
leet mm. mukana projektin taustoituksessa, työpajojen 
suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä ja työpajoissa 
avustamassa ja osallistujina.

Tärkeää oppia taiteilijoille ovat olleet myös kohtaamiset 
ja yhteistoiminta uusien ryhmien, kuten skeittareiden tai 
koululaisten, kanssa. Haastattelujen perusteella vain 
muutamalla Ohjauskulman taiteilijalla oli aiempaa koke-
musta lasten kanssa työskentelystä. Hankkeen kautta 
saatu kokemus on hyvä pohja tuleville yhteisprojekteille 
ja uusia kohtaamisia on syntynyt paikoin myös kau-
pungin edustajien ja taiteilijoiden välille.

Projektisuunnitelmaan kirjattu, kaikille Ohjauskulman 
taiteilijoille suunnattu työpaja ei toteutunut sellaise-
naan. Yhteisestä tilaisuudesta olisi ollut hyötyä hank-
keen sisällön ja tavoitteiden hahmottamisessa, mutta 
kolmen paikkakunnan väliin sijoittuvan ja yli kymmenen 
taiteilijan tapaamisen aikatauluttaminen vapaaehtoiseen 
tilaisuuteen osoittautui liian vaikeaksi. Tästä syystä 
hanke haarautui jo alkuvaiheessa kohteittain eteneväksi 
prosessiksi. Kokemusten, tiedon ja palautteen vaihtoa 
on pyritty tukemaan jokaisessa kohteessa toteutetulla, 
työpajan jälkeisellä vapaamuotoisella loppukeskustelulla.

Suunnitteluprosessille ominaisen vaiheittaisen etenemis-
en ja hahmottoman lähtötilanteen vaikutus on kenties 
se, että hankkeen sisällöstä ja tuloksista on vaikeaa 
viestiä konkreettisesti. Esimerkiksi alussa identifioitu ta-
voite “näkyvyyden kehittäminen” on abstrakti ja siitä voi 
olla vaikea saada otetta. Abstrakti tavoite muotoutuu su-
unnitteluprosessin myötä konkreettisimmiksi tavoitteiksi 
kuten “käsityöläisalueen uuden tunnuksen suunnittelu”. 
Projektin alussa taiteilijoiden osalta oli aistittavissa häm-
mennystä hankkeen tavoitteista ja lopussa enemmän 
ymmärrystä siitä, mihin mitä merkitystä muotoiluajatte-
lulla ja -välineillä, työpajoilla ja kohtaamisilla on ollut.
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Yhteenvetoa palautteesta 
osallistujien näkökulmasta
Kaiken kaikkiaan työpajat onnistuivat erittäin hyvin in-
nostamaan osallistujat mukaan toimintaan ja tehtäviin. 
Työpajoissa itse tekeminen ja omien ideoiden ilmaisu 
koettiin tärkeäksi ja työpajat antoivat osallistujille aid-
osti uusia kokemuksia. Varsinainen ideointiosuus olisi 
voinut olla pidempi tai syvemmin luotaava esimerkiksi 
Porissa ja Raumalla, mutta työpajojen pääpainon olles-
sa tekemisellä, ideointi jäi sivuosaan. Toisaalta toiminta 
ja tekeminen voivat toimia myös eräänlaisena ”jään rik-
kojana” ja avata ajatuksia ja rohkaista omien ideoiden 
ja mielipiteiden ilmaisuun. Ideointi voisikin toimia parem-
min nyt, kun toimijat ja paikat ovat tutumpia.

Palautteen keräämisessä käytettiin kahta eri me-
netelmää riippuen osallistujien iästä ja työpajan luon-
teesta. Nettipohjaisia palautelomakkeita käytettiin sekä 
Kankaanpäässä, että Raumalla ja Porissa koululaiset 
täyttivät kyselylomakkeen paikan päällä. Lisäksi kes-
kustelujen kautta esiin tuotuja huomioita ja palautetta 
kirjattiin mahdollisuuksien mukaan.

Kankaanpää 
– palautetta skeittareilta
Kankaanpään työpaja onnistui erittäin hyvin. Osallistujat 
olivat aktiivisesti mukana molempina päivinä ja osallis-
tujien laaja kirjo on erittäin tärkeää jatkossakin. Palaut-
teesta välittyy kuva siitä, että skeittarit saivat äänensä 
kuuluville niin tulevan skeittiparkin kuin lajinsa puolesta. 
Janne Saarion, joka oli monelle tuttu lajin kautta, mu-
kanaolo oli erittäin tärkeää -  lajin perinpohjin tunteva 
suunnittelija herätti sekä innostusta, että luottamusta 
työpajaan ja sen tavoitteisiin. Nettipohjaisen palautelo-
makkeen täytti 6 osallistujaa.

Työpajan sisältö / Väittämät
Työpaja oli mielenkiintoinen ja innostava 6/6
Työpajasta oli minulle hyötyä 5/6
Opin työpajassa jotain uutta 5/6
Sain ääneni kuuluville työpajassa 6/6
Pääsin vaikuttamaan suunnitelman sisältöön 5/6
Työpaja vastasi odotuksiani 6/6
Työpaja yhdisti aidosti eri ryhmiä (kuten taiteilijat, kau-
pungin edustajat jne.) 5/6

Minkälaisia vaikutuksia arvelet työpajalla olleen?
a) skeittareihin

Osallistujat kokivat, että:
- he saivat äänensä kuuluviin
- heidän ideansa olivat hyödyllisiä

- he voivat aidosti vaikuttaa skeittausmahdollisuuksiin 
ja osallistuvat saivat lisää uskoa yhteiseen tavoittee-
seen ja sen edistämiseen
- eri tahoja on helppo lähestyä asian tiimoilta ja 
monen tahon paikalla olo
- laji sai ansaitsemaansa huomiota: skeittarit ovat har-
rastukseensa kunnianhimoisesti suhtautuva porukka

b) kaupungin edustajiin
Osallistujat ajattelevat tai toivovat, että
- kaupungin edustajat saivat käsityksen, että skeittarit 
ovat tosissaan mukana ja myös valmiita ja innokkaita 
tekemään asioita yhteisen päämäärän saavuttamiseksi
- kaupungin edustajat saivat laajemman käsityksen 
skeittauksesta lajina ja siitä miten skeittarit ajattelevat 
arkkitehtuuria ja kaupunkitilaa: “näennäisestä alakult-
tuurista voi tehdä korkeakulttuuria hyvinkin pienellä 
sillalla”
- kaupungin edustajat kokivat vuoropuhelun olleen 
antoisaa skeittareiden nuoresta iästä huolimatta

“Ilman työpajaa sekä konkreettisia 
luonnoksia kaupunginedustajien olisi 
hyvin vaikea arvioida onko hanke 
mahdollinen.”

c) paikallisesti
Osallistuvat näkevät, että
- paikallisesti skeittarit nähdään tämän jälkeen parem-
min suunnitelmakykyisenä porukkana, jolla on määrätyt 
tavoitteet kuin - “muutos käsitykseen lajista teini-
ikäisten kapinaharrastuksena”
- työpajan vaikutus voi olla positiivinen, mutta skeit-
tiparkkihanke voi synnyttää myös kielteistä suhtau-
tumista:
hankkeen paketointi useita eri ryhmiä yhteensitovaksi 
ja yleishyödylliseksi on tärkeää!
- hankkeen myötä lapsille tulisi uusia harrastusmahdol-
lisuuksia ja ammattitasoinen skeittiparkki olisi nähtä-
vyys hyvällä paikalla.
- paikallismedian näkyvyys oli hyvä asia hankkeen 
edistämisen kannalta

“Jos projekti saadaan päätökseen, luu-
len että alueella vierailevat muiden 
kaupunkien skeittarit tuovat alueelle 
kaivattua uutta tuulta.”

Mikä työpajassa oli hyvää? Entä mitä olisit muut-
tanut työpajan toteutuksen suhteen?
- työpajassa kuunneltiin tasapuolisesti kaikkien ideat ja 
yhteissuunnittelu toimi hyvin ja suunnittelun tulos tyydytti 
osallistujia ja oli realistinen
- työpajan tavoitteet saavutettiin ja se vastasi odotuksia 
- ja ylikin!
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- kaupungin suunnittelijoita olisi voitu innostaa tai 
perehdyttää asian pariin ennakkoon, jolloin keskustelu 
olisi lähtenyt liikkeelle valmiimmalta pohjalta

“Parasta oli niin usean eri tahon on-
nistunut kutsuminen tilaisuuteen. 
Yksikään näistä ryhmistä ei yksin 
kykenisi tällaiseen hankkeeseen edes 
suunnitelmatasolla, mutta yhdessä 
sen toteutuminenkin on teoriassa 
ihan mahdollista.”

Muita kommentteja, ehdotuksia...?
Osallistujat toivovat, että
- projekti toteutuu ja Kankaanpäähän saadaan hyvä ja 
toimiva betoniparkki, purettavan, huonokuntoisen parkin 
tilalle
- että projektin taakse saadaan päättäjien ja median 
tuki ja tietoa saadaan leviämään jo nyt
- muillekin välittyy tietoa siitä, että tehty suun-
nitelma ei rajaa puiston nykyistä käyttöä vaan lisää 
sen monikäyttöisyyttä, edistää hyvinvointia tukemalla 
sekä kulttuuria, kaupunkikuvan kehittämistä, liikuntaan 
aktivoivaa rakentamista ja yhteisöllisyyttä
- tällaisia työpajoja järjestettäisiin ympäri Suomea

“Jos rakennelma toteutetaan be-
tonista ja kivestä, ei se rajaa puiston 
käyttöä vain skeittareille vaan myös 
pyöräilijöille, bleidaajille, scoot-
taajille, parkourin harrastajille, jne.”

Pori
– palautetta koululaisilta
Lyhytaaltoseman työpajan jälkeen osallistuja täyttivät 
kyselyn, jossa kysyttiin osallistujien mielipiteitä työpa-
jasta ja siellä esitetyistä ideoista ja lyhytaaltoaseman 
käytöstä ja sen ympäristöstä. Kyselyyn vastasi 19 op-
pilasta. 

Työpajassa viihdyttiin ja Lyhytaaltoasema ympäristönä 
innosti ja kiehtoi. Työpajan tehtävät eivät varsinaisesti 
olleet uusia, mutta tehtävän vapaus herätti innostus-
ta. Työpaja oletettavasti mataloitti lasten osallistumista 
Lyhytaaltoaseman tuleviin tapahtumiin tai toimintaan, kun 
paikka ja tekijät ovat tuttuja, ei asema ympäristöineen 
ehkä pelota lapsia enää. Lasten nykyinen asema 
-ympäristön käyttö tulisi huomioida sen suunnittelussa. 
Palaute tukee ajatusta siitä, että lyhytaaltoasema olisi 
erityinen paikka - siellä voisi tehdä ja toteuttaa asioita, 
joita muualla ei voi tehdä, kuten graffittimaalausta.

Lyhytaaltoasema ja sen ympäristö
Lyhytaaltoasema on kaikille tuttu paikka. Alueella käy-
dään usein koulun liikuntatunneilla esimerkiksi suun-
nistamassa tai hiihtämässä ja vapaa-ajalla pelaamassa 
jalkapalloa tai esimerkiksi ulkoiluttamassa koiraa.

Lyhytaaltoaseman ympäristöä pidetään sekä hienona 
että huonona ja roskaisena tai “pelkkänä metsänä”. Pa-
rannusta on kuitenkin jo tapahtunut T.E.H.D.A.S. ry:n 
toiminnan myötä, ennen huono paikka on nykyään 
hieno, mm. puuveistosten ansiosta. Paikkaa on pidetty 
myös hieman pelottavana.

“Nykyään paikka viihtyisämpi, koska 
on tullut puuveistoksia”.

Työpaja ja tehtävät
Työpajassa ei varsinaisesti tehty lapsille uusia juttuja 
muutama mainintaa spray-maalauksen kokeilemisesta 
lukuunottamatta. Työpajan tehtävistä pidettiin - kivointa 
oli maalaaminen ja se, kun sai itse päättää mitä maalaa.

Työpajassa ideoituja toimintoja
Työpajassa ideoiduista toiminnoista ylivoimaisesti en-
iten kiinnostusta herättä graffittimaalaus. Perusteluik-
si mainittiin useasti se, että graffittimaalausta ei voi 
kokeilla tai tehdä muualla ja se olisi mukavaa vaihtelua. 
Lisäksi maalauksia voisi käydä ihailemassa kun käy al-
ueella. Muita suosikkeja olivat seikkailu/seikkailurata ja 
lumiveistokset.

“Oli kivaa, voisin tulla toistekin!”

Rauma
– palautetta mediapajan nuorilta
Rauman työpajasta kerättiin palautetta ainoastaan me-
diapajan nuorilta, joista yksi henkilö, joka oli jutunteossa 
mukana, vastasi kyselyyn. Juttua oli tekemässä noin 
neljä nuorta. Vastausten vähäisestä määrästä huoli-
matta palautteessa kiteytyy oleellinen: jutunteko hyödytti 
sekä käsityöläisiä että mediapajan edustajia, mediapajan 
osaaminen on monipuolista ja heillä on innostusta olla 
mukana. Valitettavan pikaisesti aikataulutettu työpaja jäi 
lyhyeksi pilotiksi, mutta jatkoa ajatellen yhteistyöllä ja 
mediapajan osaamisen hyödyntämisellä on paljon po-
tentiaalia.

Työpajan ja juttukeikan sisältö ja anti mediapa-
jalaisille

Väittämät:
- Opin jutunteon aikana jotain uutta käsityöläisistä ja 
käsityöläisalueesta X
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- Sain jutunteon ja työpajan aikana uusia ideoita, joita 
voisin toteuttaa mediapajassa X
- Koin, että osaamisestani olisi hyötyä käsityöläisille X
- Kiinnostuin aiheesta jutun teon myötä X

Mitä osaamista voisit tarjota käsityöläisille 
jatkossa:
Toimittaminen ja kirjoittaminen (lehtijutut, nettisivut, 
blogikirjoitukset)
Valokuvaaminen
Videokuvaaminen
Nettisivujen tekeminen
Kuvankäsittely
Graafinen suunnittelu
 
“Hyvä tutustuminen Vanhaan Rau-
maan ja ns. “piilossa” oleviin taideliik-
keisiin. Useat meistä eivät olleet edes 
kuulleet osista liikkeistä, eikä olleet 
pahemmin edes tutustuneet Vanhan 
Rauman tarjontaan. Päivä oli tosi 
kiireinen eikä aikaa riittänyt jokai-
selle liikkeelle tarpeeksi. Keskeisinä 
asioina liikkeet pitivät näkyvyyden 
lisäystä ja parempaa lähestymistä 
potentiaa-lisille asiakkaille.”

Media
- paikallista näkyvyyttä
Media on ollut kiinnostunut projektista ja esimerkiksi 
paikallislehdet ovat raportoineet hankkeesta sekä en-
nakkoon että sen aikana. Median mukanaolo on tuke-
nut projektin tavoitteita näkyvästä toiminnasta ja jutut 
ovat kiitettävästi levittäneet tietoa hankkeen tavoitteista 
sekä mahdollisista jatkoprojekteista. Lehtijutut, kuten 
esimerkiksi Satakunnan Kansan ja Kankaanpään seu-
dun jutut skeittityöpajasta voivat parhaimmillaan tukea 
projektin edistämistä jatkossa tarjoamalla ennakkotietoa 
ja tuomalla nuorten näkökulman vahvasti esiin. Hank-
keen puolesta viestintää on hoitanut viestintätoimisto 
DRUM:n Riikka Nuutinen.

Lista toteutuneista artikkeleista:

- Ennakkojuttu Kadotetut paikat-hankkeesta Satakunnan 
Kansa 20.11.2013, http://www.satakunnankansa.fi/Kulttu-
uri/1194778644112/artikkeli/uutta+elamaa+satakunnan+ka
dotettuihin+kulttuurikohteisiin.html
- Ennakkojuttu Kadotetut paikat-hankkeesta: Kankaanpään 
seutu 25.11.2013, http://www.kankaanpaanseutu.fi/Elojao-
lo/1194779516481/artikkeli/kadotetut+paikat+tutuiksi+nuoril
le.html
- Satakunnan Kansa / Lyhytaaltoaseman työpaja 13.01.2013

- YLE Satakunta / Haastattelu: Lyhytaaltoaseman työpaja 
10.01.2013
- Satakunnan Kansa / Skeittipuistotyöpaja 20.01.2013
- Kankaanpään Seutu / Skeittipuistotyöpaja 21.01.2013
- Länsi Suomi / Rauman työpaja 02.2013
- Radio Ramone / Rauman työpaja 13.02.2013

Median lisäksi hankkeesta ja sen vaiheista on vies-
titty Muotoillut ratkaisut -ohjelman sekä Ohjauskulman 
blogeissa. Myös taiteilijoiden ja muiden toimijoiden 
olemassa olevia kanavia on hyödynnetty, esimerkkinä 
T.E.H.D.A.S. ry:n blogi ja Facebook-sivut. Tiedottami-
nen projektin eri vaiheissa ja prosessin avaaminen on 
muun muassa laajentanut taiteilijaverkostoa jatkoprojek-
tien toimijoina: esimerkiksi T.E.H.D.A.S. ry:n blogikirjoi-
tus viritti kiinnostusta liittyä lyhytaaltoaseman viljeltävän 
teoksen toteuttajaryhmään ja aloitteen puutarha-alan 
opiskelijoiden mukaan tuomisesta.

Tehdas ry:n blogi: www.tehdasry.fi
Ohjauskulman blogi: http://ohjauskulma.blogspot.fi/
Muotoillut ratkaisut blogi: www.muotoillutratkaisut.fi
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