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Toteutimme ruutuhyppelyn 
kymppikorttelissa

Ideana oli lähestyä 
kaupunkimaisemaa lapsen 
näkökulmasta leikin 
kautta, sekä tuoda leikki 
epätavalliseen ympäristöön

Kymppikortteli on 
ajankohtainen kohde, sillä 
se on kokemassa muutoksia 
jo tämän vuoden aikana

Olimme kiinnostuneita 
siitä, miten vanha ja uusi 
rakennuskanta tulevat 
kohtaamaan

IDEA



  

Teemamme liittyy läheisesti:

1. Kaupunki-identiteettiin, 
eli siihen miten tietyissä 
paikoissa kuuluu toimia

2.Oman ympäristön 
havaitsemiseen

Työpajassa olisi ollut 
mahdollista opettaa 

osakaavan lukemista ja 
odottaa ohikulkijoiden 

aktiivista osallistumista.

Ideana oli kuitenkin se, 
että olimme itse sekä 
kokijoita, että muiden 

reaktioiden havaitsijoita.

TEEMA



  

Ilmakuva suunnittelualueesta korttelista 10

http://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id-650-4f70-bd87-84842c278d7b



  



  

Nimi: Kortteli 10
Kuvaus: 1. kaupunginosan kortteliin 10 on tullut 
useampia asemakaavan muutosanomuksia. Kaupungin 
tarkoituksena on käynnistää kyseisten hakemusten 
johdosta asemakaavan muutos käsittäen koko korttelia 
10. Muutoksessa tarkistettaisiin korttelin 
kerroslukuja, rakennusoikeuksia, käyttötarkoituksia 
ja pysäköinti- ja liikennejärjestelyjä sekä 
rakennussuojeluasioita.

SUUNNITELMA

Sijainti: Korkalonkatu 30-36 ja Valtakatu 
27-35.
Luonnosvaiheen kuuleminen 1.7.-15.8.2010
Käsittelyvaiheet: Vireilletulo 29.11.2002, 
Tekninen lautakunta 3.12.2002 162§, 
Luonnosvaiheen kuuleminen 21.5.-4.6.2007, 
Luonnosvaiheen kuuleminen 14.-27.1.2009, 
Tekninen lautakunta 26.1.2010 §19, 
Luonnosvaiheen kuuleminen 1.7.-15.8.2010

http://www.rovaniemi.fi/suomeksi/Palveluhakemisto/Kaavat_ja_kii
nteistot/Kaavatori/Asemakaava.iw3?
showmodul=213&CityPlanID=29b9a3c7-68c2-42cc-9b01-ccf0408c4d80



  

10-kortteli



  

Näkymä Toripuistikkoon ja Valtakadulle

Kaavoitus tiedottaa (13.5.2011)
Ehdotusvaiheen kuuleminen: Seuraava asemakaavan 
muutosehdotus pidetään Julkisesti nähtävillä 16.5.-
15.6.2011 Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitassa, 
Hallituskatu 7
1. kaupunginosan korttelin 10 tontit 5, 6 ja 13 sekä 
viereiset katu- ja virkistysalueet, Korkalonkatu, 
Toripuistikko, Valtakatu



  

Minä maisemassa – maisema minussa

Muistot, kokemukset ja tiedot määrittävät sitä, 
miten näemme maiseman ympärillämme.

Maiseman erilaiset piirteet ovat näkyvä osa 
ympäristöämme.

Ympäristöstämme tulee kulttuurinen kun annamme sille 
merkityksen itse

Kulttuurinen ympäristö on yhtä aikaa sekä 
individualistinen, että kollektiivinen

Maisema on kaikille ja maisemaa on kaikkialla: 
jokainen voi osallistua maiseman kokemiseen omalla 
tavallaan

Päivi Maaranen, FL, Museoviraston yli-intendentti 2010 



  

Perintönä lähiö ja leikkikenttä

Sotien jälkeen Suomea rakennettiin 
voimakkaasti. Kasvavalle väestölle tarvittiin 
asuntoja, hyvinvointipalvelut kehittyivät ja 
tarvitsivat tiloja, maa autoistui ja tiestöä ja 
muuta infrastruktuuria rakennettiin

Sotien jälkeistä rakennuskantaa muokataan ja 
puretaan nyt ilman sen laajempaa keskustelua

Leikkikentät eivät kestä sukupolvelta toiselle, 
mutta niissäkin voi olla muistumia menneestä

Ulla Salmela, FT, erikoistutkija, Museovirasto 2010



  

Elävä kaupunki

Elävässä kaupungissa miljöö ei voi olla 
muuttumaton, mutta myös muutosten tulee 
sopeutua ja kunnioittaa olemassa olevaa 
kulttuuriympäristöä.

Yhteisen kulttuuriperintömme ja siihen 
sisältyvien arvojen ja ominaispiirteiden 
tunnistaminen on tärkeää: se rakentaa 
identiteettiämme, mutta avaa myös silmiämme 
näkemään muiden kulttuurien ja aikakausien 
tuottaman kulttuuriperinnön, rakennusten ja 
muinaisjäännösten arvon

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos,
Opetusministeriö 2010



  

Katutaidetta vai leikkiä?

Katutaidetta käytetään viestien välittämiseen 
ja vaihtoehtoisten näkökulmien esittämiseen – 
samalla kaupunkitilaa kriittisesti hahmottaen 
ja ihmisten ääniä kontrollin äänien sekaan 
tuoden

Katutaiteilijat käyttävät osittain samoja 
keinoja huomion anastamiseksi kuin 
markkinointiviestintä

Kapitalismin ja kaupungin byrokratian 
näkökulmasta kaupunki ei kuitenkaan kuulu 
katutaiteilijoiden taiteelle. Kenelle julkinen 
kaupunkitila siis kuuluu? Mainoksille?

Mika Hannula ja Juha Suoranta 2006



  

Kaupunkitaide 
voi olla 
luonteeltaan 
hyvin 
spontaania, 
kantaaottavaa ja 
muodoltaan 
kevyttä

Mika Hannula ja Juha 
Suoranta 2006 



  

Työpaja eteni kaksivaiheisesti: 
ensin olimme itse tekijöitä ja 
kokijoita, tämän jälkeen siirryimme 
näköetäisyydelle havainnoimaan



  



  

  HUOMIOITA
Yllättävän paljon kiinnostusta tekemäämme 
kohtaan

Hyväntuulisia hymyjä

Kävelyä ohitse ikäänkuin huomaamatta

Suullinen kontakti

Maassa olevat tekstit luettiin

Osallistuminen hyppimällä

Ihmiset tunnistivat hyppyruudukon (skeema: 
näin tässä kuuluu toimia), mutta osakaavakuva 
tuntui vieraalta



  

OPS
Oppimiskäsitys, jonka mukaan 
oppiminen ymmärretään 
yksilölliseksi tietojen ja 
taitojen rakennusprosessiksi, 
jonka kautta syntyy 
kulttuurinen osallisuus

Oppilaalle annetaan 
mahdollisuus osallistua 
oppimisympäristönsä 
rakentamiseen ja kehittämiseen, 
sekä yhteiskunnan toimintaan



  

TAVOITTEITA

Ihmisenä kasvaminen: oppilas oppii 
arvioimaan toimintansa esteettisyyttä ja 

tunnistamaan oikean ja väärän

Tunnistamaan esteettisten kokemusten 
tärkeyden elämänlaadulle

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys: 
oppilas oppii osallistumaan 

tarkoituksenmukaisella tavalla ja 
ottamaan vastuuta yhteisten asioiden 

hoidosta omassa koulu- ja 
paikallisyhteisössä

Kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, 
epävarmuutta ja ristiriitoja, sekä 

toimimaan yrittelijäästi ja 
aloitteellisesti
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