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• Yhdyskuntarakenteiden laajetessa yksittäisiä 
paikkoja yhdistävät fyysiset verkostot 
laajenevat 

– Paikat yhdistyvät toisiin paikkoihin 

– Prosessit yhdistyvät toisiin prosesseihin  

• Kohtaamisiin sisältyy potentiaaleja: 
ennakoimattomuuksia ja yllätyksiä 

– Osa alueiden käyttöönoton dynamiikkaa 

– Osa erilaisten toimintojen sovittamista alueille 

Lähtöasetelmat 



• Helsingin länsimetron laajennus 
valmistumassa alueelle 

• Uusi merellinen asuntoalue suunnitteilla 

• Millaisen roolin saavat alueen maisemaa 
jäsentävät vanhat elementit, erityisesti: 
– Lämpövoimala 

– Jätevedenpuhdistamo 

– Rehevöitynyt merenlahti 

Kuten tapaus Finnoossa 



Helsinki metropolitan
transit network

Rails and Finnoo 
metro station

Hybrid pond

Tapaus Finnoon palaset 

Taustakuva: http://www.lansimetronjatke.fi/Ilmakuva_luonnos.pdf 



• Toimi- ja osaamisalakohtaiset normit 
– Myös: käytännöt (communities of practice) 

• Tulosohjauksen vaikutukset: 
moninkertaisen osaoptimoinnin riskit 
– ”Mikrotaso”: hallinnonalakohtaiset 

tulostavoitteet 

– ”Makrotaso”: tavoite aikaansaada hyvä  
alue osana kuntaa tai kaupunkiseutua 

• Katse Suomenojalle/Finnooseen 
 

Palasteltu kehittämistyö: 
päätösprosessit siiloissa 



Paikka vesilinnuille  
ja vesi-ihmisille? 

taloforum.fi  
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http://taloforum.fi/viewtopic.php?p=41539


Rakenne-elementtejä 

 

• Finnoonlahti 

 
 

• Voimalaitos 

 
 

• Jätevedenpuhdistamo 

 

Toimintoja/prosesseja 

 

• Itämeri: merellistä 

virkistystä/veneilyä 
 

• Voiman tuotanto, 

voimalinjat 
 

• Ravinnekuorma, 

rehevöityminen 

Finnoon rakentuminen paikaksi 

Hybridi,  tekijöinä luonto ja vahva ihmisen (tai 
yhteiskunnan) vaikutus 

 [Bruno Latour] 



Hybridimaisema par excellence 

www.lansivayla.fi  

http://www.lansivayla.fi/artikkeli/17956-hyvat-ideat-kukkaan-finnoo-kaitaalla


Helsinki metropolitan transit
network

Rails and Finnoo 
metro station

Hybrid pond

Network
effects

Locational
attributes

Gulf of Finland/Finno Bay

Ecological
mechanisms

”Suuri kohtaaminen” 



Paineet tehostetulle maankäytölle 
 

• Asuntorakentaminen tunnistettu pullonkaula 
Helsingin metropolialueen kasvulle 

• Erityiset kohdealueet tiivistysrakentamista ja 
yhdyskuntarakenteen tehostamista ajatellen 
– Helposti lisättävä saavutettavuus uusien 

joukkoliikennelinkkien avulla 

– Suuret saavutettavissa olevat ympäristöhyödyt, 
kuten  kytkentä meri/saaristoympäristöön ja 
sen  vapaa-ajankäyttömuotoihin 

Muutosajurit 



• Laajeneva länsimetro, uusi asema ja uudet 
asuinalueet kytköksissä toisiinsa 

• Mutta: kuinka metro suunniteltiin ja missä 
kohdassa kansalaisten olisi pitänyt reagoida? 
– Ensimmäiset kevytraidesuunnitelmat 1940-l. 

• Espoo vielä maalaiskunta, n. 20 000 asukasta, ei 
kasvupaineita tai akuutteja joukkoliikennetarpeita 

– Metrosuunnitelma: TkT R. Castrén 1963 
• ”Maestrosuunnittelu” vielä voimissaan 

– Uusimaa 2010 -hankkeen käynnistyminen: 1964 
• Yksityinen kehitysvisio 

Espoon rannikko 

Raiteet ja metro on jo kauan kytketty Finnoon rantakaistaan. 
K: Olisiko ihmisten pitänyt osata reagoida vuosikymmenet sitten? 

V: Tuskin, silloin elettiin kovin toisenlaisessa maailmassa. 
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Tunnistetut väestöpaineet 
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Länsimetro (+ pari aiempaa askelta) 

1954  

rautatie- ja kevyt-

raidesuunnitelma 

Metro-  

työryhmän  

suositukset,  

1963 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=Reino+Castren+helsinki+light+railwaqy+plan&source=images&cd=&cad=rja&docid=69YZ1L9XgTzNaM&tbnid=IZNxqJSNFMPRdM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.absoluteastronomy.com%2Ftopics%2FHelsinki_Metro&ei=Qe1KUYq6BI7Ysgak6oGgCg&bvm=bv.44158598,d.Yms&psig=AFQjCNHwmgO1FqCIKsbVeo659zZLtVOmAQ&ust=1363950846711283


• Kaksi näkökulmaa Finnoon lintuyhdyskuntaan 
– Linnut erityisesti: ”lintudirektiiviin tukeutujat” 

• Näkökulma ”laatikon sisälle” 

– Kokonainen miljöö: välineenä liikkuva valokuva-
näyttely 

• Näkökulma ”laatikon ulkopuolelle” 

• Hybridialueen palasten välisnn yhteispeli näkyväksi 

– Lahti, jätevedenpuhdistamo, voimalaitos 

Mitä pitäisi suojella ja kuinka? 

Kiteytys Jean Baudrillardin hengessä: 
 

Jätevedenpuhdistamo ei ole alueen miljöölle tarpeeton toiminto 
”useless function” vaan oleellinen osa luonto/yhteiskunta hybridiä ja, 
vaikka kuinka nurinkuriselta kuulostaisi luonnon itsensä ”arvostama” 

(todiste: lintujen lajirunsaus). Siis: yhdyskunnan suojelu voi hyvin 
edellyttää koko hybridin suojelua, ml. tuotannolliset ja 

yhdyskuntatekniset järjestelmät. 



Valokuvanäyttelystä 
Suomenojan luonto 
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