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Kansalaisnavigointi – teatterin keinoin 
metropolialuetta kehittämässä  
 
Tutkimuskysymyksiä turvattomuudesta ja 
asukkaiden arjesta 
 
  
"

"
Rami Ratvio"

Geotieteiden ja maantieteen 
laitos, Helsingin yliopisto"

"
Studia Generalia 14.10.2011"

Maantieteen ydinkysymykset ovat alueellisia"

10v 
36v 

40v 65v 
70v 80v 

•  Fyysinen rakenne: 
tieverkko, raken- 

     nukset, luonnonympäristö 
 
•  Toiminnallinen rakenne: 

palvelut, joukkoliikenne, 
koulut 

 
•  Sosiaalinen rakenne: 

alueen asujaimisto 
 
 
•  Asukkaiden kokemukset 

ja toiveet 

 
•  Yksittäisen asukkaan 

arki: esimerkiksi 
päivittäinen liikkuminen, 
muuttopäätökset 

 
 

n  Mikä ilmiö on kyseessä? Missä se sijaitsee? Miksi se esiintyy siellä? "
n  Mitä vaikutuksia ilmiöllä on? Mitä asialle pitäisi tehdä?"



16.10.2011 

2 

Maantieteen ydinkysymykset ovat alueellisia"
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36v 
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70v 80v 

•  Fyysinen rakenne: 
tieverkko, raken- 

     nukset, luonnonympäristö 
 
•  Toiminnallinen rakenne: 

palvelut, joukkoliikenne, 
koulut 

 
•  Sosiaalinen rakenne: 

alueen asujaimisto 
 
 
•  Asukkaiden kokemukset 

ja toiveet 

 
•  Yksittäisen asukkaan 

arki: esimerkiksi 
päivittäinen liikkuminen, 
muuttopäätökset 

 
 

n  Mikä ilmiö on kyseessä? Missä se sijaitsee? Miksi se esiintyy siellä? "
n  Mitä vaikutuksia ilmiöllä on? Mitä asialle pitäisi tehdä?"

Miksi urbaaneissa sivukeskuksissa koetaan turvattomuutta ja 
minne turvattomuuden kokemukset paikantuvat? Kuinka 
urbaaneja sivukeskuksia tulisi kehittää niin, ettei niistä 
muodostu erityisiä turvallisuus- ja järjestysongelmien 

keskittymiä?"
"

Tutkimuskohteina Tikkurila, Leppävaara ja Itäkeskus"

Prof. Mari Vaattovaara, Matti Kortteinen & tutkimusryhmä, HY"
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Helsingin seudun alueellinen eriytyminen – 
turvattomuuden kokemusten rakenteellisista taustoista 
"

© Helsingin kaupunki, Kaupunkimittausosasto 036/2003

Tuloluokitus suht. PKS:n keskiarvoon v. 2000
"köyhä" - tulot 1/2 Pks:n keskitulosta

AA - keskitulo suuri - köyhien osuus pieni
(AB - keskitulo suuri - köyhien osuus suuri)
BA - keskitulo pieni - köyhien osuus pieni
BB - keskitulo pieni - köyhien osuus suuri

Tuloluokitus 
suhteeessa 
PKS:n 
keskiarvoon 
v.2000 

Prof. Mari Vaattovaara & "
Matti Kortteinen"

•  Turvattomuuden kokemukset näyttävät 
olevan luonteeltaan sosiaalisia ja 
paikantuvan yhtenevästi. Tikkurila eroaa 
rakenteellisesti muista tutkimusalueista. "

      Miten tavoittaa ja "
    ymmärtää koettu kaupunki?"
    Miten kehittää  "
    kaupunkikeskusta?"

Tutkimus ja keskustelu jatkuvat"
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Kansalaisnavigointi – teatterin keinoin 
metropolialuetta kehittämässä  
 
”Oletin, että kaikkia ei saa mukaan  
[…] mutta toisin kävi”.  
Julkiset toimijat ja yhteisöt draaman ja soveltavan 
teatterin menetelmien käyttöä arvioimassa  
 
 
  
" "

Rami Ratvio"

Geotieteiden ja maantieteen 
laitos, Helsingin yliopisto"

"
Studia Generalia 14.10.2011"

Itsearviointi- ja kehityskyselyn laadullisen 
osion toteutus "
n Huhtikuussa 2011 sähköpostitse 55:lle hankkeen 

työpajaan osallistuneelle tai sitä suunnitelleelle henkilölle"

"
n Alueellisesti vastaajien organisaatiot ovat Helsingistä, 

Vantaalta ja Espoosta 
n Vastauksia analysoitu aineistolähtöisesti teemoittelemalla "

n Kysymykset: 
 

n Kvantitatiivinen –  
    kvalitatiivinen tutkimus 

 

n Metodologia, metodiikka, metodi 
 

n Havainto, johtopäätös 
 

n  Induktiivinen – deduktiivinen päättely ja tutkimusote 
 

n Perusjoukko, otos 
 

n Survey, lomaketutkimus 

 

•  Julkiset toimijat: kaupunki " " " "5 kpl"
    (sosiaali- ja kulttuuripalvelut, kaupunkisuunnittelu, koulu)"
•  Julkiset toimijat: yliopistot ja korkeakoulut " "2 kpl"
•  Yksityiset toimijat: yritykset " " "2kpl "
     (tutkimus- ja konsultointi, vähittäiskauppa)"
•  Kolmas sektori: yhdistykset ja säätiöt " "5 kpl"
     (asukas- ja muut yhdistykset, kasvatus ja koulutus)"
"
      Vastaajia yhteensä " " " "14 kpl"
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Maankäyttö ja rakennuslaki 6 §"
"
"

”Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa 
niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai 
etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, siten kuin 

jäljempänä tässä laissa säädetään."
"

Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava 
kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, 
on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen.”"
"

1. Mikä mielestäsi on draaman 
tai soveltavan teatterin 
menetelmien hyöty ja 

mahdollisuus 
kohdeyhteisöissänne?"
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Draaman ja soveltavan teatterin menetelmien 
hyöty ja mahdollisuudet kohdeyhteisössä 

Asukas, 
kansalainen, 

asiakas…"
 

Yksilö"
"

 Yhteisö"
"

 Kaupunginosa"
"

 Yhteiskunta"
"

 

..tiedonlähteenä"
"

 …aktiivisena toimijana"
 

…asiantuntijana"
"

 

n Vastauksissa vaihtelevat aluetaso sekä kohdeyhteisön 
yksilöjen rooli toimijana."

n Kysymykset: 
 

n Kvantitatiivinen –  
    kvalitatiivinen tutkimus 

 

n Metodologia, metodiikka, metodi 
 

n Havainto, johtopäätös 
 

n  Induktiivinen – deduktiivinen päättely ja tutkimusote 
 

n Perusjoukko, otos 
 

n Survey, lomaketutkimus 

 

Draaman ja soveltavan teatterin menetelmien 
hyöty ja mahdollisuudet kohdeyhteisössä 

”Draaman ja soveltavan teatterin pohjalta 
voi kehittyä uusia muotoja -- malli 
s y v e m p ä ä n v u o r o v a i k u t u k s e e n 
kaupunginosien kehittämisessä.” - 
Vastaaja, julkinen sektori, tutkimus 

 

"
"
"
"

b) Voimaannuttavat yksilöä 
aktiiviseksi toimijaksi "

”Kohderyhmänä ikääntyvät somalimiehet: 
Antaa miehille mahdollisuuden osallistua 
siten, että heidän omat resurssit ja osaamiset 
tulevat esiin. Luku- ja kirjoitustaidolla tai 
suomen kielen osaamisasteella ei ole 
merkitystä. Miehet pääsevät näyttämään omia 
taitojaan ja omaa persoonallisuuttaan. 
Rohkaisee heitä toimimaan suomalaisessa 
yhteiskunnassa, antaa heille uusia elämyksiä, 
ihmissuhteita, kontakteja suomalaiseen 
todellisuuteen.” – Vastaaja, kolmas sektori, 
järjestö, sosiaalityö 

 
 

a) Syventävät ja lisäävät 
asukkaiden, asiantuntijoiden ja 

muiden toimijoiden välistä 
vuorovaikutusta"

 

1.  Lisäävät asukkaiden osallisuutta: mahdollisuuksia 
vaikuttaa yhteiskunnan ja asuin- ja elinympäristönsä 

kehittämiseen ja päätöksentekoon."
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Draaman ja soveltavan teatterin menetelmien 
hyöty ja mahdollisuudet kohdeyhteisössä 

”Olisi tärkeää, että asukkailla olisi 
paikka saada ilmaista ja  perustella 
näkemyksiään ja saada niistä myös 
(positiivista)  palautetta. Draama-
menetelmät voivat tuottaa myös sellaisia  
osallisuuden ja yhteisöllisyyden koke-
muksia, joita muilla konstein on  vaikea 
saavuttaa. Positiivinen yhteisöllisyys on 
kuitenkin voima,  jolle kaupunginosan 
hyvä henki paljolti rakentuu.” – Vastaaja, 
kolmas sektori, asukasyhdistys 
 

"
3. Tuottavat moniarvoisempaa ja 

moniäänisempää tietoa"

”Tavanomainen asukasilta tuottaa usein 
äänekkäiden kellokkaiden  mielipiteitä, 
jotka saattavat toisinaan olla hyvinkin 
triviaaleja  alueen kehittämisen kannalta 
(ja muut kuulijat turhautuvat).” – 
Vastaaja, kolmas sektori, asukasyhdistys 
 

 
2. Lisäävät yhteisöllisyyttä 
alueella tai organisaatiossa"

 

Draaman ja soveltavan teatterin menetelmien 
hyöty ja mahdollisuudet kohdeyhteisössä 

"
"
2. Lisäävät yhteisöllisyyttä alueella 

tai organisaatiossa"

1. Lisäävät asukkaiden 
osallisuutta:"

a)  Syventävät ja lisäävät asukkaiden, 
asiantuntijoiden ja muiden 

toimijoiden välistä vuorovaikutusta"
b)   Voimaannuttavat yksilöä aktiiviseksi 

toimijaksi"

 
"
"

3. Tuottavat moniarvoisempaa ja 
moniäänisempää tietoa"

4. Virkistävät ja rentouttavat"
"

”Draaman tekeminen myös rentouttaa ja 
virkistää näin yhteisöllisessä käytössä. 
Työyhteisön yhteistyön paraneminen ja 
työntek i jö iden tu tus tuminen to i s i insa . 
Työyhteisön virkistyspäivä.” – Vastaaja, julkinen 
sektori, sosiaali- ja kulttuurityö 

"
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2. Mikä haastaa draaman ja 
soveltavan teatterin 

käyttämistä 
kohdeyhteisöissänne?"

Draaman ja soveltavan teatterin menetelmien 
käytön haasteet kohdeyhteisössä 

”Epäilevä ennakkoasenne draamaan voi 
vaikeuttaa mukaan tulemista, varsinkin 
jos potentiaaliset osallistujat ovat 
entuudestaan vieraita toisilleen. Näin 
meillä usein onkin asian laita.” – 
Vastaaja, kolmas sektori, kasvatus ja 
koulutus 
  
”Oletin, että kaikkia ei saa mukaan, 
erityisesti oletin senioreiden ja nuorten 
vastustavan menetelmiä. Mutta toisin 
kävi.” –Vastaaja, julkinen sektori, 
kaupunki 
 

"
2. Menetelmät vaativat järjestäjältä 

kykyjä ja resursseja"

” M e n e t e l m ä v a a t i s i t o i m i a k s e e n 
a m m a t t i l a i s e n t a i s i t t e n j o n k u n  
yhdistystoimijan kouluttautumisen, mikä 
voi olla vapaaehtoistyössä  erittäin 
haastavaa. Olisi hienoa, jos esim. 
kaupungin vuorovaikutussuunnittelijoilla 
olisi tällaista osaamista, tai heillä  olisi 
mahdollisuus käyttää alan osaajia 
työssään.” – Vastaaja, kolmas sektori, 
asukasyhdistys 
 

 
1. Osallistujien löytäminen ja 

motivoiminen"
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Draaman ja soveltavan teatterin menetelmien 
käytön haasteet kohdeyhteisössä 

”Em. seikka, että useimmat vain tulevat ja lähtevät 
kiireellä pois. Ryhmiä on päivittäin useita ja 
eläkeläisten päivät ovat kiireisiä.” – Vastaaja, 
julkinen sektori, sosiaali- ja kulttuurityö   
  
”Monet as iakka i s tamme, jo iden kanssa 
toimintakeskuksessa työskennellään ja on työs-
kennelty ovat osattomia, syrjässä monesta olevia 
ihmisiä, mielenterveyskuntoutujia, pitkäaikais-
työttömiä ja  ikäihmisiä. Heille teatterin teke-minen 
on uutta ja uskomatonta ( minä näyttelen, teen 
teatteria). Mitä tähän sanoisi, no vaikka seuraavaa, 
saada ihmiset uskomaan, että voi heittäytyä 
draaman pyörteisiin eli rohkaista ihmisiä mukaan.” 
– Vastaaja, julkinen sektori, sosiaali- ja kulttuurityö  

"
4. Menetelmien pysyvässä 

hyödyntämisessä on haasteita"

”Seuraava haaste on kuinka edetä 
onnistuneen alun jälkeen -- kuinka 
juurru t taa onn i s tumis ia , hyv iä 
käytäntöjä?” – Vastaaja, julkinen 
sektori, tutkimus 
 

 
3. Menetelmät vaativat 

osallistujilta kykyjä ja resursseja "
 

3. Millaista tietoa draaman ja 
soveltavan teatterin 

menetelmin mielestänne saa?"
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Draaman ja soveltavan teatterin menetelmien 
tuottaman tiedon luonne 

” Olennaista on paikallisten 
asukkaiden kokemuksellisen tiedon 
tekeminen läpinäkyväksi. Jos 
a s u k k a i l t a v a i n k y s y t ä ä n 
mielipiteitä, niin saadaan kirjava 
joukko vastauksia, mutta draaman 
ja soveltavan teatterin keinoin 
(ryhmähaastatteluissa voi olla 
sama tavoite) on mahdollista 
päästä pidemmälle.” – Vastaaja, 
julkinen sektori, tutkimus. 
 

"
2. Kokemuksellista tietoa"

- Aitoja, sekä positiivisia että 
negatiivisia kokemuksia, tunte-
muksia ja toiveita, herkkiä ja vaikeita 
asioita, epäkohtia ja huolenaiheita, 
kokemuksellista tietoa näkyväksi, 
näkymättömiä ja piiloteltujakin 
tietoja, heikkoja signaaleita, kehol-
lista tietoa, poistaa turhia ennakko-
luuloja ja pelkoja. "
"

 
1.  Jaettua tietoa"

"
 

Draaman ja soveltavan teatterin menetelmien 
tuottaman tiedon luonne 

”Työtapa, jossa asiantuntijat ja päättäjät 
eivät istu muusta yleisöstä erillään tuottaa 
monipuolista tietoa: myös päättäjä on 
asukas, joten hän voi draamatyöpajassa 
toimia myös tässä roolissa. Kynnys 
kommentoida ja kertoa mielipiteitä on näissä 
menetelmissä niin matala kuin voi olla - 
tietoa ja näkemyksiä tulee varmasti paljon, 
koska puheenvuoroihin perustuvan kom-
munikoinnin lisäksi voi kommunikoida 
muillakin tavoilla: kirjoittamalla, panto-
miimina, yksilönä, ryhmän jäsenenä etc. 
Työtapa on varmasti tasa-arvoinen kaikille” 
– Vastaaja, kolmas sektori, kasvatus ja 
koulutus. 
 

4.  Parempaa ymmärrystä 
osallistujista ja heidän taustoistaan 

– sekä asukkaille että 
asiantuntijoille. "

”Esitys muistoista, […] antoi hyvän 
kuvan esim. siitä miten asiakkaat ovat 
aikoinaan tänne tulleet ja mitä talon 
toiminta on heille antanut – oli 
mielenkiintoista kuultavaa ja antoi myös 
tietoa siitä miten kannattaa tiedottaa ja 
millaiset asiat ihmisiä yhdistävät.” – 
Vastaaja, julkinen sektori, sosiaali- ja 
kulttuurityö 
"

 
3. Moniarvoista, moniäänistä ja 

tasa-arvoisempaa tietoa"
"
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4. Onko teillä joitakin 
oivalluksia tai toiveita ko. 

menetelmien käytöstä 
toimialallanne tai edelleen 

jossakin aivan uudessa 
yhteydessä?"

Toiveet ja oivallukset draaman ja soveltavan 
teatterin menetelmien käytöstä 

”Erilaiset erityisryhmät kannattaa 
pitää mielessä. Hyvin toimeentuleva 
keskiluokka osaa muutenkin hoitaa 
asiansa ja etunsa. He osaavat käyttää 
nykyisiä, tavanomaisempia vuoro-
vaikutuksen keinoja ja välineitä. 
Toinen mieleen tuleva asia on yhtei-
söllisyys. Draama ja soveltava teatteri 
voi soveltua tuomaan esiin mikä voisi 
yhdistää erilaisia porukoita. Yli-
päätään olisi tärkeää, että ymmär-
täisimme toisiamme, vaikka emme olisi 
aina samaa mieltä.” – Vastaaja, 
julkinen sektori, tutkimus. 
 

"
2. Yhteisöllisyyden ja 

yhteistoiminnan herättäjänä"

”Mitä paremmin asukas tai alueella 
muuten liikkuva havaitsee ympäristönsä, 
sitä paremmin viihtyvyys alueella 
kohenee . Henk i l ö s sä i t s e s sään 
tapahtuneet pienetkin oivallukset ja 
sitoutumiset alueeseen voivat vähentää 
mm. roskaamis ta , i lk ival taa ja 
turvattomuuden tunnetta, samalla 
suhtautuminen kanssaihmisiin muuttuu 
positiivisemmaksi.” – Vastaaja, kolmas 
sektori, asukasyhdistys 
"

 
1.  Erityisryhmien tiedon ja 

tarpeiden esiin nostajana"
"
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Toiveet ja oivallukset draaman ja soveltavan 
teatterin menetelmien käytöstä 

-  Uusia vetäjiä ja osaajapankkeja, 
toimintaa useisiin kaupunginosiin"

-  Kurssien organisointi"
-  Yhdistetään draamaa, roolipeliä 

ja simulointipeliä asuinalueiden 
kehittämiseen"

-  Menetelmät mukaan sosiaalialan 
koulutukseen"

-  Kehittäminen 
tutkimusmenetelmänä"

"

"
4. Menetelmien tuominen uusiin 

paikkoihin ja tilanteisiin"

3. Menetelmien kehittäminen ja 
käytön levittäminen 

organisaatioissa"
"

 

-  Asukastilaisuuksiin"
-  Sinne missä ihmiset ovat"
-  Kauppakeskuksiin"
-  ”Toreille kansan pariin”"
-  Työpaikoille"

"

Kiitokset!"
"
"
"

Rami.Ratvio@helsinki.fi"


