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Kurssin tiedot ja ennakkotehtävä
Kurssin tiedot
Kohderyhmä:
Kurssi
on
tarkoitettu
kaikkien
Helsingin
yliopiston
ja
Aalto-yliopiston
perustutkinto-opiskelijoille. Kurssi on ensisijaisesti suunnattu oman pääaineen perusopinnot
suorittaneille opiskelijoille. Kurssille otetaan 20 opiskelijaa. Tarvittaessa karsintaperusteena
ovat suoritetut opinnot sekä kurssin ennakkotehtävä.
Oppimistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää kaupunkirakenteen muutokseen, tilojen väliaikaiskäyttöön ja
kansalaistoiminnan muutoksiin liittyvää kehitystä ja sitä koskevia teorioita. Opiskelija osaa
soveltaa luennoilla käsiteltyjä aiheita ja menetelmiä palvelumuotoiluprosessissa.
Kenttätyöskentelyssä tutustutaan tilapäiskäyttökokeiluihin ja niiden merkitykseen
kiertotalouden näkökulmasta.
Sisältö:
Projektikurssin aiheena ovat tilapäiskäytöt ja aluekehittäminen: Kurssilla kehitetään
käyttötarkoitukseltaan muuttuvia tai vajaakäyttöisiä alueita paikallisia aloitteita ja
toimijaverkostoja hyödyntäen. Kurssilla tutustutaan palvelumuotoilutyökaluihin ja
työskennellään
pienryhmissä.
Työpajoissa
kehitettyjä
ratkaisuja
pilotoidaan
tilapäiskäyttökokeiluilla opiskelijoiden tuottamassa kurssin lopputapahtumassa. Kurssi
toteutetaan yhteistyössä eläkevakuutusyhtiö Elon, Vantaan kaupungin ja Newsecin kanssa.
Kurssi sisältää asiantuntijoiden pitämiä vierailijaluentoja sekä kenttä- ja työpajatyöskentelyä.
Kurssiaika:
Kurssi toteutetaan 27.3.-6.5.2018. Ensimmäinen kurssitapaaminen järjestetään ti 27.3.2018
klo 9-13 Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella salissa Exactum C123, Gustaf
Hällströminkatu 2 B, 1. krs. Työskentely tapahtuu 27.3.-29.3. ti ja to kello 9-13, 4.4.-20.4. ke
ja pe kello 9-13, sekä 25.-27.4. (ke, to ja pe) klo 9-17 ja 3.-5.5. (to, pe ja la) klo 9-17. Lisäksi
kurssin lopputapaaminen järjestetään toukokuussa.
Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Toimitetaan kurssin yhteydessä.

Suoritustavat:
Kurssin ennakkotehtävä, osallistuminen luentoihin, työpajoihin ja kenttätyöskentelyyn
(vähintään 90% läsnäolo), kirjallinen raportti ryhmittäin, tilapäiskäyttökokeiluun
osallistuminen.
Arviointi:
Kurssin arvioidaan asteikolla 1-5/5 ja arvointiperusteena ovat aktiivisuus kenttätyöskentelyssä
sekä kirjalliset kurssityöt. Arvosanan saaminen edellyttää kurssipalautteen ja vertaisarvioinnin
jättämistä.
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautumisaika on 21.02.- 21.03.2018. Ilmoittautuminen tapahtuu Helsingin yliopiston
WebOodissa tai sähköpostitse (olli.siitonen@helsinki.fi). Kurssi löytyy WebOodista nimellä:
MAA-404 Projektityökurssi. Kurssille osallistuminen edellyttää ennakkotehtävän
palauttamista sähköpostilla (anna.hakala@helsinki.fi) pe 23.3.2018 klo 23:59 mennessä.
Vastuuhenkilöt:
Rami Ratvio, maantieteen yliopistonlehtori (rami.ratvio@helsinki.fi)
Olli Siitonen, tohtorikoulutettava (olli.siitonen@helsinki.fi)
Daniel Rieder, tuottaja (rd@live.fi)
Jaakko Lehtonen, tuntiopettaja (jaakko.s.lehtonen@helsinki.fi)
Anna Hakala, tuntiopettaja (anna.hakala@helsinki.fi)
Riikka Oittinen, tohtorikoulutettava (riikka.oittinen@helsinki.fi)
Kurssi järjestetään osana Sitran Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille -hanketta.
Kurssista tiedotetaan myös kotisivuilla osoitteessa http://tilapioneerit.fi/
sekä Facebook-sivuilla:
https://www.facebook.com/events/436141850176259/
https://www.facebook.com/groups/502539539933210/
http://facebook.com/tilapioneerit/

Ennakkotehtävä: Suunnittele tilapäiskäyttöidea
1. Etsi 1–2 kiinnostavaa ja uudenlaista esimerkkiä tilapäiskäytöistä kaupunkialueilla.
Esimerkit voivat olla kansainvälisiä tai kotimaisia, lyhytaikaisia tai pidempiaikaisia
tilapäiskäyttöjä (esim. kaupunkitapahtumat, pop up -työtilat, kaupunkiviljelmät,
kierrätystaide, kulttuurikeskukset). Kuvaile lyhyesti valitsemasi esimerkki ja liitä
ennakkotehtävään kuva valitsemastasi tilapäiskäyttöesimerkistä. Pohdi myös lyhyesti, miten
tilapäiskäyttö on voinut vaikuttaa kaupunginosan tai laajemman alueen kehitykseen.
2. Myyrmäen aluekeskus Vantaalla on muutoksessa. Myyrmäen keskustasta kehitetään tällä
hetkellä tiiviimpää ja alueelle suunnitellaan uutta kaupunkikulttuurin keskittymää. Alueelle
valmistellaan uutta kaavarunkoa. Yhtenä muutoksen painopisteistä on valtion sähköyhtiö
Imatran Voiman juuri ennen laman alkua Rajatorpantie 8:aan rakennuttama 35 000
kerrosneliömetrin suuruinen pääkonttori. Rajatorpantieltä valvottiin myös Suomen
kantaverkon toimintaa. Myöhemmin Colosseumiksi nimetystä rakennuksesta havitellaan nyt
länsivantaalaisten uutta olohuonetta. Suurin osa kiinteistön toimijoista on muuttanut pois ja
tyhjeneville tiloille etsitään uusia käyttötarkoituksia. Rakennuksen läpi on suunnitteilla
puhkaista myös kevyenliikenteen väylä, jolloin alueelle muodostuu uutta katutilaa.

Kiinteistönomistaja eläkevakuutusyhtiö Elo sekä Vantaan kaupunki etsivät ideoita
rakennuksen tilapäisiksi käyttötarkoituksiksi, joista voisi muodostua myöhemmin alueelle
pidempiaikaisempaa käyttöä. Colosseumin lähellä sijaitsee kauppakeskus Myyrmanni,
Vantaan taidemuseo Artsi, erilaisia oppilaitoksia, Myyrmäki-liikkeen yhteiskäyttötiloja sekä
paljon katutaidetta. Tutustu ennakkotehtävämateriaaleista löytyviin valokuviin,
pohjapiirroksiin ja karttoihin alueesta ja kurssitilasta:
http://tilapioneerit.fi/ennakkotehtava/ennakkotehtava2018.pdf
3. Ideoi valitsemasi esimerkin pohjalta tilapäiskäyttökonsepti Myyrmäkeen Rajatorpantie
8:n Colosseumin konttorisaliin (01600 Vantaa), jota voidaan kokeilla la 5.5.2018
kurssilaisten järjestämässä kaupunkitapahtumassa. Tilapäiskäyttökonseptilla tarkoitetaan
ideaa esimerkiksi kaupunkitapahtumasta, kulttuuriin, kiertotalouteen, vapaa-aikaan tai työhön
liittyvästä, asukkaille tai muille alueen toimijoille suunnatusta tilaan liittyvästä palvelusta, tai
lähes mistä vain tilaan ja alueelle sopivasta toiminnasta. Suunnittele rohkeasti! Voit myös
ideoida, miten tilapäiskäyttö voisi jäädä pidempiaikaisesti alueelle.
Sisällytä tilapäiskäyttökonseptin kuvaukseen seuraavat asiat:
- Mikä on konseptisi / konseptinne nimi?
- Kehitä vetovoimainen tilapäiskäyttökonsepti valitsemasi tilapäiskäyttöesimerkin pohjalta
ottaen huomioon rakennuksen sijainti ja sitä ympäröivät kaupunginosat. Kuvaile
tilapäiskäytön sisältöä. Liitä mukaan kuva.
- Kenelle konsepti on ensisijaisesti suunnattu (kohderyhmä)?
- Perustele, miksi tälle konseptille olisi tarvetta.
- Mitä idean toteuttamiseen tarvitaan (henkilöresurssit, taloudelliset resurssit, tila,
muut materiaalit, yhteistyökumppanit)?
- Kuvaile mahdollisia esteitä konseptin toteuttamiselle.
- Kerro, miksi haluaisit toteuttaa kuvailemasi idean.
4. Täytä myös konseptikortti, jossa kuvaat lyhyesti konseptisi sisällön. Lataa tyhjä
konseptikortti Word-muodossa kurssin verkkosivuilta:
http://tilapioneerit.fi/ennakkotehtava/konseptikortti.docx
5. Palauta n. 1-2 sivun pituinen kuvaus tilapäiskäyttöideastasi (sisältäen kuvat) ja
konseptikortti tapahtumasta viimeistään pe 23.3.2018 klo 23:59 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen anna.hakala@helsinki.fi. Ennakkotehtävän palautus on edellytys kurssille
osallistumiselle.
- Tehtävän voi tehdä yksin tai pareittain.
- Lähetä ennakkotehtävän yhteydessä sähköpostiviestissä nimesi, pääaineesi ja
opiskelijanumerosi, mutta älä merkitse niitä ennakkotehtävädokumentteihin.
- Voit lähettää ideasi ja osallistua kaupunkitapahtuman järjestämiseen, vaikka et
ilmoittautuisikaan kurssille. Kaikki ideat ovat tervetulleita! Tapahtumasta ja sen
järjestämiseen osallistumisesta tiedotetaan lisää kurssin alettua.
- Ennakkotietoja tehtävän ideoinnin tueksi: Kurssilla osallistutaan
palvelumuotoilutyöpajoihin, joissa kehitetään tilapäiskäyttökonsepteja kurssilaisten
ideoiden sekä alueen toimijoiden ja asiantuntijoiden haastattelujen pohjalta.
- Tilapäiskäyttökonsepteja kokeillaan kurssilaisten järjestämässä
kaupunkitapahtumassa yhtenä päivänä la 5.5.2018 tyhjillään olevassa Rajatorpantie 8:n
Colosseumin konttorisalissa. Sali on kooltaan n. 750 m2. Konttorisalin lisäksi käytössä on
piha-alue ja esitystekniikkaa. Tapahtuma toteutetaan vapaaehtoisvoimin (kurssin opiskelijat
sekä mahdolliset muut vapaaehtoiset).

Myyrmäen saavutettavuus joukkoliikenteellä keskipäivällä (matka-aika minuutteina)
Lähde: Mapple.fi / Helsinki Travel Time Matrix / University of Helsinki
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