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Johdanto 

Ostoskeskukset julkisina tiloina -hankkeen tavoitteena oli tuottaa ja soveltaa uutta ajattelua ostareiden 

toimintatavoista ja -ympäristöistä. Hankkeessa kehitettiin mallia kumppanuuspohjaisille, kansalaislähtöisille 

ja markkinaehtoisille lähipalveluille asuinalueella. 

Helsingin yliopisto toteutti hankkeen yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.  Hankkeen rahoittivat 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto.  

Helsingin kaupunki määritteli tutkittaviksi kohteiksi kolme lähtökohdiltaan erilaista muutosvaiheessa olevaa 

ostoskeskusta: Pohjois-Haagan, Laajasalon ja Myllypuron ostoskeskukset. Pohjaois-Haagan ostoskeskus 

edusti tilannetta, jossa vanha ostoskeskus tullaan säilyttämään, Laajasalossa vanha ostoskeskus puretaan ja 

uusi rakennetaan tilalle ja Myllypurossa on jo toteutettu uusi ostoskeskus puretun tilalle, mutta uusi 

ostoskeskus ei kuitenkaan ole lähtenyt toiminnallisesti hyvin käyntiin.    

Hankkeen yhtenä osatavoitteena oli kehittää yhteiskehittelymalli, jota voidaan soveltaa ostoskeskusten 
kehittämisen yhteydessä. Yhteiskehittelymallin kehittäminen ja sen kuvaus tilattiin Ville Mensiolta 
(POCOTEC Oy). Työn suorittamisessa oli asiantuntijana Satu Åkerblomia (Oy Arkkitehtitoimisto Åkerblom  
Arkitektbyrå Ab).  
 
Jokaista valittua kolmea kohdetta varten järjestettiin yhteiskehittelytyöpaja. Työpajojen toteutukset 

suunniteltiin hankkeessa kerätyn taustamateriaalin pohjalta. Työpajoissa ratkaistavat kysymykset sovitettiin 

kohteiden nykytilanteeseen ja tuleviin tarpeisiin sopiviksi. Tavoitteena oli muodostaa jokaisen 

ostoskeskuksen kehittämistä varten niin sanottu ostarifoorumi yhteiskehittelyn ja palvelumuotoilun 

keinoin. 

Toteutettujen yhteiskehittelytyöpajojen pohjalta kuvattiin yhteiskehittelymalli, jota voidaan soveltaa myös 

vastaavissa kehittämishankkeissa. 

Yhteiskehittelytyöpajojen toteutukseen kuului työpajojen suunnittelu, osallistujien kutsuminen, tarjoilujen 
järjestäminen, toteutus, työpajassa ideoidun materiaalin analysointi ja tulosten yhteenveto kustakin 
työpajasta.  
 
Työpajojen toteutuksessa ja kysymysten asettelussa käytettiin kaupunkitutkija Pasi Mäenpään ja  
tutkimusavustaja Jutta Harjusen hankkeessa keräämää tutkimustietoa ja materiaalia.  
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Yhteiskehittelytyöpajat 

Pohjois-Haagan työpaja 

Työpaja pohjautuu Helsingin yliopiston Ostoskeskukset julkisina tiloina – hankkeen projektipäällikön ja 

kaupunkitutkija Pasi Mäenpään Pohjois-Haagan ostarin nykytilanteesta keräämiin tietoihin. Tästä työstä on 

yhteenveto osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/lahioostarit/  

  

Työpaja järjestettiin Pohjois-Haagan Työväenopiston tiloissa 22.10.2014. Työpajan tarkoituksena oli löytää 

kehitysideoita Pohjois-Haagan ostarin parantamiseksi ja muodostaa yhteistyön tapoja ideoiden 

toteuttamiseksi. Työpajaan kutsuttiin omistajat, isännöitsijä, yritykset, kaupunginkirjasto, nuorisotoimen 

edustajat, Työväenopisto, alueen aktiiviset yhdistykset ja asukkaat.  

Kuva 1 Pohjois-Haagan Ostoskeskuksesta Kehä I suunnasta lähestyttäessä 3 Pohjois-Haagan yhteiskehittelytyöpajan keskustelua 

 

Työpajaan otti osaa 17 henkilöä. Edustettuina olivat omistajista Haaga III Liikekeskus, isännöitsijä, yrittäjistä 

R-kioski ja Pub Keskipiste, Työväenopisto, nuorisotoimi, Pohjois-Haaga seura, Martat ja aktiiviset asukkaat. 

 

Työpajan menetelminä käytettiin itsenäistä ideointia muistilapuille teemojen mukaan, jonka jälkeen 

ehdotukset koottiin yhteen ja niistä keskusteltiin. Seuraavaksi käytiin keskustelu ohjatusti kirjaston ja 

nuorisotilan siirrosta syntyvistä mahdollisuuksista. Lopuksi työpajaan osallistuneet tahot päättivät 

muodostaa yhteistyöryhmän, Ostarifoorumin ja lähteä ajamaan yhdessä tuumin yhteistoimintatilan 

rakentumista Pohjois-Haagan ostoskeskukselle, jossa päätoimijoita olisivat kaupunginkirjasto, 

Työväenopisto ja nuorisotoimi.  
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Yhteiskäyttötilat 

Tiloja voisivat käyttää alueen yhdistykset, ruokapiiri, urheiluseurat, partiolaiset, seurakunta, koulut ja 

yksittäiset pienet ryhmät mm. musiikin harjoittelutiloina. Yhteiskäytöllä tilavuokrissa ja mahdollisesti 

henkilöstökuluissa voidaan säästää. Monimuotoinen tilojen yhteiskäyttö pitäisi myös tilojen käyttöasteen 

korkeana, jolloin tilojen tyhjänä ololta vältyttäisiin. 

 

Kuva 2 Pohjois-Haagan yhteiskehittelytyöpajan keskustelua 

Palvelujen keskittäminen voisi myös parantaa jokaisen erillisen palvelun käyttöastetta. Asiakkaiden olisi 

myös helpompi asioida yhdessä pisteessä, josta saa monta eri palvelua samaan aikaan. Palveluiden yhteen 

tilaan sijoittaminen voisi tuottaa sukupolvien välistä kanssakäymistä ja yhteistyötä, joka voisi lujittaa 

asukkaiden yhteen kuuluvuutta ja turvallisuuden tunnetta. 

 

Tila rahoitettaisiin kaupunginkirjaston, Työväenopiston ja nuorisotoimen vuokraamana yhdistämällä 

olemassa olevat rahaputket, jolloin voidaan saavuttaa säästöjä yhteistoimintatilan muodostamisessa. 

Päätettiin olla yhteydessä Tilakeskukseen vuokrakulujen määrittämiseksi. 

 

Tilan suunnittelussa pitää ottaa mukaan alueen asukkaat, yrittäjät, kirjasto, nuorisotoimi, Työväenopisto, 

koulut ja muut tilojen käyttäjät. Ostoskeskuksen yhteistoimintatilojen suunnittelussa ja tekovaiheessa eri 

ikäryhmien edustajat on syytä saada myös mukaan, jotta kaikkien ikäryhmien tarpeet saadaan huomioitua. 

Etenkin nuoriso on tärkeää jalkauttaa mukaan, jotta nuorison väärinkäytöksiltä viikonloppuisin ja arki-

iltoina alueella vältyttäisiin.  

 

Yhteistoimintatiloja tulisi kolmeen kerrokseen. Tiloja rakentuisi nykyisiin Työväenopiston tiloihin, Itellan 

tällä hetkellä vuokraamiin tiloihin ja kellaritiloihin. 

 

Työpajassa päätettiin, että yhteistoimintatilan edistämiseksi työpajan osanottajat lähtevät viemään asiaa 

eteenpäin. Osallistujat valitsivat joukostaan henkilöt, jotka kontaktoivat kaupungin kirjastoa, 

Työväenopiston johtoa, nuorisotoimea, lähialueen kouluja, urheiluseuroja, partiolaisia, seurakuntaa ja 

muita mahdollisia tahoja yhteisen tahtotilan kartoittamiseksi. Ostoskeskuksen omistajille muotoillaan myös 

ehdotus yhteistoimintatilan rakentumisesta. Viesti lähetetään isännöitsijän kautta. 
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Laajasalon työpaja 

Helsingin yliopiston Ostoskeskukset julkisina tiloina -hankkeessa järjestettiin Laajasalon uuden 

ostoskeskuksen yhteiskehittelytyöpaja maaliskuussa 4.3.2015 Laajasalon Ylistalolla. Työpaja pohjautui 

kaupunkitutkija Pasi Mäenpään hankkeessa keräämiin tietoihin ostoskeskuksen nykytilasta ja 

kehittämismahdollisuuksista. Tästä työstä on yhteenveto osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/lahioostarit/  

 

Tarkoituksena oli löytää kehitysideoita Laajasalon uuden ostoskeskuksen toteuttamista varten ja 

muodostaa yhteistyön tapoja ideoiden toteuttamiseksi. Työpajaan kutsuttiin tulevan kiinteistön rakentajia, 

omistajia, yrityksiä, Helsingin kaupunginkirjaston, nuorisotoimen edustajia, sekä alueella aktiivisesti 

toimivia yhdistyksiä ja asukkaita.  

 

 

Kuva 3 Visuaalisia luonnoksia Laajasalon uudesta ostoskeskuksesta, kuvien oikeudet, NCC, Optiplan 

 

Työpajaan osallistui 31 henkilöä. Edustettuina olivat rakennuttajista NCC Property Development Oy, 

Helsingin kaupunginkirjasto, Nuorisoasiainkeskus, Kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunginkanslia, 

kaupungin valtuusto, yrittäjistä Saaremme lähiosuuskunta, Saaremme puoti, Enterlot Oy Aalto-yliopisto, 

yhdistyksistä Helsingin kaupunginosayhdistys ry Helka, Laajasalo - Degerö seura, Laajasalon Martat, 

kulttuurialan edustajana taiteilija, vanhusten Palvelukoti Sofia ja aktiivisia asukkaita.  
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Kuva 4 Visuaalinen luonnos Laajasalon uudesta ostoskeskuksesta, kuvien oikeudet, NCC, Optiplan 

 

Työpajan alussa Pasi Mäenpää kertoi Laajasalon uuden ostoskeskuksen toteuttamiseen liittyvän prosessin 

tilanteesta. Rakennuttajan edustaja NCC:n Paula Sihto esitteli tämän hetkisiä luonnossuunnitelmia 

ostoskeskuksesta ja sen sijoittumisesta alueelle.  

 

Työpajan menetelminä käytettiin itsenäistä ideointia ja keskustelua. Työpajassa selvitettiin ensin ihmisten 

tarpeita liittyen yhteiskäyttötilaan, jonka muodostaisivat Helsingin kaupunginkirjasto, nuorisotoimi, 

asukkaat, yhdistykset ja yritykset. Sen jälkeen ideoitiin ostoskeskuksen brändiä ja eri toimijoiden 

yhteistyötä. Osallistujat kirjoittivat ideat muistilapuille ja ne koottiin yhteen teemoittain seinällä oleville 

papereille. Kaikki ideaehdotukset listattiin tähän raporttiin ja luokiteltiin palveluiden ja tilavaatimusten 

teemaryhmiin. Työpajassa muodostettiin Ostarifoorumi. 
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Kuva 5 Laajasalon yhteiskehittelytyöpajan ideointia 

Mitä yhteiskäyttötilan tarpeita eri ihmisryhmillä on? 

Työpajassa ideoitiin eri ihmisryhmien tarpeita liittyen yhteiskäyttötilaan, jonka muodostaisivat 

mahdollisesti kaupunginkirjasto, nuorisotoimi ja Saaremme osuuskunnan puoti, kahvila ja korttelikeittiö. 

Työpajassa ideoita ei kuitenkaan rajattu pelkästään näihin toimijoihin vaan osallistujat miettivät myös 

yhteiskäyttötilan muita toimijoita ja tarpeita. Työpajan aikana ideoitiin seuraavien ryhmien tarpeita: lapset, 

nuoret, aikuiset ja seniorit.  

 

Alla on esitetty ideoinnin kautta nousseet tarpeet yhteiskäyttötilalle ihmisryhmittäin. Tarpeet on ryhmitelty 

pääteemojen alle. Yhteisiksi teemoiksi työpajassa muodostuivat:  

 

Sukupolvien kohtaamisen mahdollistava tila, Sukupolvien ja eri ihmisryhmien välinen vuorovaikutus, 

Ihmisryhmien erikseen tai yhdessä ideoimat, tuottamat ja tarjoamat tapahtumat ja palvelut toisilleen. 

 

Kohtaamispaikka, Levähdyspaikkoja, Tilaa kirjaston ja nuorisotalon palveluille, Sisä- ja ulkotilaa erilaiseen 

oleiluun, Rauhallista tilaa, Hiljaista tilaa, Tilaa työntekoon, Tilaa opiskeluun, Tilaa leikille, Tilaa nuorille, Tilaa 

yhteiskeittiölle, Tilaa ruokailulle, Tilaa kahvilalle, Tilaa liikuntaan, Tilaa luontokokemuksille ja 

kaupunkiviljelylle, Tilaa kulttuurille, Tilaa erilaisille tilaisuuksille, Tilaa tapahtumille, Tilaa juhlille, Tilaa 

kokouksiin, Tilaa kerhotoimintaan, Tilaa kädentaidoille.  

 

Tilaa ihmisen kokoisille palveluille, Tilaa terveyspalveluille, Tilaa pienille kaupoille ja yrityksille, Tilaa pop-up 

toiminnalle, Tilaa kierrätykseen ja kirpputorille. Tilaa lähipalveluille, -ruoalle ja -kaupalle. 

  
 

 

 



Ostoskeskukset julkisina tiloina – hanke, ostoskeskusten yhteiskehittelymalli, Ville Mensio, Satu Åkerblom 5.5.2015 

 

Kuva 6 Laajasalon yhteiskehittelytyöpajan keskustelua ideoinnin lomassa 

Minkälainen mielikuva tai brändi uudesta ostoskeskuksesta tulisi välittyä? 

Työpajassa ideoitiin ostoskeskuksen brändiä. Laajasalon ostoskeskuksen mielikuvan ja brändin 

rakentamisessa tärkeänä koettiin, että rakentuvan ostoskeskuksen toiminta olisi ihmisen mittaista ja 

rakentuisi ihmislähtöisyyden ympärille ja olisi yhteisöllisyyttä tukeva. Ideoitiin, että ostoskeskus olisi 

miellyttävä, kotoisa ja rauhallinen kohtaamispaikka kaikkia ihmisryhmiä ja sukupolvien kohtaamisia varten. 

Ostoskeskuksen toiminta olisi uusiutuvaa, kehittyvää ja kumppanuuspohjaista. 

 

Tilat olisi suunniteltu, niin että kaikkien aistien ergonomia olisi otettu huomioon. Ne olisivat 

muuntautumiskykyisiä ja kohtuuvuokraisia. Keskus koostuisi suurimmaksi osaksi pienistä ihmisen kokoisista 

kaupan ja palvelualojen yrityksistä. Ideoitiin, että keskus olisi ekologinen ja energiaomavarainen. 

 

Brändistä pitäisi välittyä alueen yhteisen hyvän tavoittelu ja paikallisuus. Ostoskeskuksen nimen halutaan 

ilmentävän Laajasalon merellistä sijaintia saaressa. Haluttiin välttää ostoskeskus sanaa, koska se viittaa 

liikaa ostamiseen. Nimiehdotuksissa ilmeni sanoja: saari, saarelaiset, yhteisö, asema, talo. Nimi ehdotuksia 

olivat: "Sillanpääasema", "Laajatalo", "Saarelaisten ostari", "Saari", "Saaremme ostari”, "Yhteisötalo". 
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Myllypuron työpaja 

Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteistyössä toteuttamassa hankkeessa, Ostoskeskukset 

julkisina tiloina, järjestettiin Myllypuron ostoskeskuksen yhteiskehittelytyöpaja 25.3.2015 asukastila 

Myllärissä. Tarkoituksena oli löytää kehitystarpeita ja -ideoita Myllypuron ostoskeskuksen toiminnan 

kehittämiseksi ja etsiä yhteistyömahdollisuuksia tunnistettujen tarpeiden ja ideoiden eteenpäin viemiseksi.  

 

Työpajaan osallistui 23 henkilöä, jotka edustivat kiinteistön omistajaa, ostoskeskuksen yrityksiä, Helsingin 

kaupunginkirjastoa, asukastalo Mylläriä sekä alueella aktiivisesti toimivia yhdistyksiä ja asukkaita.  

 

 
Kuva 7 Myllypuron ostoskeskus 

 

Myllypuron uusi ostoskeskus rakennettiin vaiheittain vuosina 2009–12 entisen puretun ostoskeskuksen 

paikalle. Lopputulos ei kuitenkaan vaikuta täysin onnistuneelta. Ostoskeskukset julkisina tiloina-hankkeen 

yhtenä tehtävän oli selvittää, miten Myllypuron ostarin uudistaminen onnistuttiin viemään läpi ja miten 

hyvin uusi kauppakeskus ja sen yhteydessä toimiva asukastalo Mylläri palvelevat asiakkaita ja asukkaita. 

Työpaja pohjautui kaupunkitutkija Pasi Mäenpään ja tutkimusavustaja Jutta Harjusen hankkeessa keräämiin 

tietoihin ostoskeskuksen nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista. Työpajan alussa Pasi Mäenpää kertoi 

osallistujille edellä mainittuun työhön pohjautuen Myllypuron ostoskeskuksen tilanteen. Hankkeessa 

tehdystä työstä on yhteenveto osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/lahioostarit/    

 

Työpajan menetelminä käytettiin itsenäistä ideointia ja keskustelua. Ensin selvitettiin käyttäjien tarpeita 

liittyen ostoskeskuksen tiloihin. Tämän jälkeen ideoitiin ostoskeskuksen brändiä ja eri toimijoiden 

yhteistyömahdollisuuksia. Osallistujat kirjoittivat tarpeet ja ideat muistilapuille ja ne koottiin yhteen 

teemoittain seinillä oleville papereille. Kaikki tarpeet, ideat ja ehdotukset listattiin, analysoitiin ja 

luokiteltiin teemaryhmiin, jotka on koottu tähän raporttiin.   

 

http://blogs.helsinki.fi/lahioostarit/


Ostoskeskukset julkisina tiloina – hanke, ostoskeskusten yhteiskehittelymalli, Ville Mensio, Satu Åkerblom 5.5.2015 

 

 
Kuva 8 Myllypuron ostoskeskuksen ideointia 

Käyttäjien tarpeet 

Työpajoihin osallistujat miettivät ja kirjasivat eri käyttäjäryhmien tarpeita: lapset, nuoret, aikuiset ja 

seniorit. Samalla ideoitiin, miten ostoskeskuksen vähällä käytöllä olevien ulko- ja sisätilojenkäyttöä 

voitaisiin tehostaa sekä sitä, mitä uutta toimintaa ostoskeskuksessa pitäisi olla.  

 

Alla on yhteenveto työpajassa nousseista tarpeista käyttäjäryhmittäin. Tarpeet on ryhmitelty aihealueittain 

teemojen alle.  Työpajan kautta löytyi kaikille käyttäjille yhteisiksi teemoiksi seuraavat:  

 

 Sukupolvien kohtaamisen mahdollistava ostari  

 Sukupolvien ja eri ihmisryhmien välinen vuorovaikutus 

 Yhdessä ideoidut, tuotetut ja tarjotut tapahtumat ja palvelut 
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Kuva 9 Myllypuron ostoskeskuksen yhteiskehittelytyöpajan ideat herättivät keskustelua 

Ostoskeskukselle haluttu mielikuva tai brändi 

Työpajassa ideoitiin ostoskeskuksen brändiä. Myllypuron ostoskeskuksen mielikuvan ja brändin 

rakentamisessa tärkeänä koettiin, että rakentuvan ostoskeskuksen toiminta olisi ihmisen mittaista, 

rakentuisi ihmislähtöisyyden ympärille ja olisi yhteisöllisyyttä tukeva. Ideoitiin, että ostoskeskus olisi 

monipuolinen, helposti lähestyttävä, kylämäinen ja turvallinen kohtaamispaikka sekä kaikille ihmisryhmille 

avoin. Ostoskeskuksen toiminta olisi dynaamista, jatkuvasti kehittyvää ja yhteisöllistä. 

 

Ostoskeskus olisi urheilumyönteinen, ympäristöystävällinen, luonnonläheinen ja vehreä. Siellä olisi 

suurimmaksi osaksi pieniä ihmisen kokoisia kaupan ja muiden palvelualojen yrityksiä. Sukupolvet 

kohtaisivat ostarin raitilla. 

 

Ostoskeskuksen brändistä pitäisi välittyä alueen yhteisen hyvän tavoittelu ja paikallisuus. Sen nimen 

halutaan ilmentävän Myllypuron vehreää kaupunginosaa. Haluttiin käyttää ostari sanaa. Ostaria kuvattiin 

seuraavasti: ”Oma ostari”, ”Myllypurolaisten oma ostari”, ”Hyvän ruoan ostari”, ”Kaupunginosan lämmin 

vihreä sydän”, ”Kaikkien ostari”, ”Myllikän ostari – Tervetuloa! ” 
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Kuva 10 Myllypuron ostoskeskuksen yhteiskehittelytyöpajan keskustelua 

Miten yhteistyötä voisi parantaa? 

Työpajassa ideoitiin, miten yhteistyötä voisi parantaa ja minkälaisia yhteistyön mahdollisuuksia 

ostoskeskukselle voisi luoda yhteisin voimin? Päällimmäiseksi asiaksi nousi asioiden ratkaiseminen yhdessä. 

 

Ostoskeskus nähtiin kohtaamispaikkana, jonka toimivuus rakentuu eri sukupolvien, yhdistysten ja 

toimijoiden väliselle kanssakäymiselle. Yhteiset tapahtumat lisäävät alueella asuvien ja ostarilla vierailevien 

ihmisten hyvinvointia. Työpajassa toivottiin, että syntyisi positiivinen ja rakentava asenne eri toimijoiden 

välille. Tärkeinä ja ratkaistavissa olevina haasteina nähtiin ostoskeskuksen alueen opastuksen ja 

pysäköinnin parantamista, ulkotilojen kohentamista ja kulkureittien selkeyttämistä. 

 

Pitää varmistaa, että ostoskeskuksen palveluista ja tiloissa järjestettävistä tapahtumista viestitään ja niitä 

markkinoidaan oikein, niin että ne ovat näkyvillä ja tavoittavat kohdeyleisön. On tärkeää ottaa eri 

ihmisryhmät mukaan toimintaan, jotta kaikki kokevat ostoskeskuksen ja toiminnan omaksi. Työpajassa 

ideoitiin ostoskeskuksen monia tapahtumia, joissa painotettiin eri toimijoiden yhteistyön merkitystä. 
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Ostoskeskusten yhteiskehittelymallin kuvaus 

1) Taustaselvitykset 

Kohteesta on tehtävä riittävät taustaselvitykset nykytilanteesta, ongelmista ja kehittämismahdollisuuksista. 

Lisäksi on käytävä alustavat keskustelut avaintoimijoiden kanssa.  

2) Työpajaan kutsuttavien henkilöiden kartoitus 

Työpajaan on saatava kattava edustus tiedossa olevista tahoista. Mietittävä tarkkaan millä keinoilla 

saadaan asukkaita mukaan. Erityisen tärkeää on että myös ei aktiivisten asukkaiden ääni ja mielipiteet 

otetaan huomioon.  

Työpajasta viestiminen toteutetaan sosiaalisessa mediassa, ostoskeskuksilla julistein ja kiertämällä 

ostoskeskuksen ja lähialueen toimijat läpi. Heidät kutsutaan henkilökohtaisesti työpajaan, jolloin he 

kokevat olevansa tärkeitä ostoskeskuksen kehittämistyössä. 

Työpajaan kutsuminen tehdään hyödyntäen tutkijoiden tutkimuksen aikana saamia jo tiedossa olevia 

kontaktitietoja. Lisäksi mietitään mitkä muut tahot olisi hyvä kutsua työpajaan. Työpajan onnistumisen 

kannalta tärkeisiin henkilöihin ja tahoihin otetaan suoraan sähköpostilla ja puhelimitse yhteyttä ja 

selvitetään heille sopivat ajankohdat työpajan järjestämiseksi.  

Tämän jälkeen selvitetään suurimmalle osalle sopiva työpajan ajankohta käyttämällä hyödyksi Doodlen 

kaltaista ajanvarauspalvelua. Kutsut työpajaan lähetetään sähköpostilla. Ilmoittautumiset kerätään 

Webropolin kaltaista kyselyohjelmaa hyödyntäen.  

3) Työpajan toteuttamisen paikka 

Fyysiset puitteet työpajan toteuttamiselle ovat tärkeät. Tilan pitää olla tarpeeksi suuri aiotulle 

osallistujamäärälle. Sijainnin pitää olla oikea. Paras paikka työpajan toteuttamiselle on yhteiskehittelyn 

kohteena olevan ostoskeskuksen tiloissa, jotta päästään käsin kosketeltavasti lähelle työpajassa käsiteltäviä 

asioita. Tilaksi soveltuu myös lähialueella kävelymatkan päässä sijaitseva riittävän suuri tila. Tilan tulee olla 

lähellä, jotta ostoskeskuksen toimijoiden, asukkaiden ja lähialueen yhdistyksissä toimivien henkilöiden on 

helppo tulla työpajaan. Oikean tilan valitseminen laskee omalta osaltaan osallistumiskynnystä.  

Hyödynnetään tunnejohtamista työpajan tarjoilujen valinnassa. Tarjoilut on hyvä pyrkiä tilaamaan 

ostoskeskukselta tai sen läheisyydestä paikalliselta toimijalta tai toimijoilta, jotta tuetaan paikallisia 

toimijoita ja tämän eleen kautta kerrotaan sanattomasti työpajaan osallistuville, että olemme heidän 

alueensa asialla. Tarjoiluilla on suuri vaikutus ihmisten viihtymiseen työpajassa ja niiden huolellinen 

miettiminen kertoo osallistujille, että he ovat arvostettuja. 

 4) Työpajan toteutus ja menetelmien valinta 

Työpajan menetelmien valinnassa ja toteutuksessa hyödynnetään taustaselvitysmateriaalia. Työpajan 

kysymykset valitaan kohteen kehittämistarpeiden mukaisesti, niin että voidaan saada vahvistusta jo 

esiinnousseilla kehittämistarpeille tai löytää uusia. Kysymykset muotoillaan, niin että ne on helppo 

ymmärtää. 
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Alussa kerrotaan työpajaan osallistujille miksi paikanpäälle on tultu, mikä on työpajan tavoite. Tutkija 

kertoo tehdystä taustatyöstä, ostoskeskuksen nykytilanteesta, havaituista mahdollisuuksista ja ongelmista, 

jotka pitää ratkaista. 

On huomioitava, että kaikki työpajaan osallistujat eivät välttämättä ole aikaisemmin olleet mukana 

työpajoissa tai käyttäneet ideointimenetelmiä. Tästä johtuen työpajassa on tärkeää käyttää helposti 

omaksuttavia menetelmiä. Menetelmien pitää olla sellaisia, joita käyttämällä kaikkien osallistujien ideat 

tulevat kuulluiksi.  

Osallistujien pitää päästä ideoimaan itsenäisesti, jotta jokaisen ideat saadaan esille. Tämä poistaa 

työpajasta liian dominoivien henkilöiden vaikutuksen, jotka voivat viedä ideointia väärään suuntaan tai 

pahimmassa tapauksessa vääristää työpajan tulosta. Lopuksi on hyvä varata aikaa yleiselle keskustelulle ja 

ääneen ideoinnille. 

5) Ostarifoorumin muodostaminen 

Käydään läpi ennalta keitä foorumiin tarvitaan. Tehdään lista ennalta, johon liitetään kaikki työpajaan 

ilmoittautuneet tahot. Lista käydään yhdessä läpi työpajaan osallistujien kanssa. Listaa täydennetään sen 

mukaan ketkä tahot olisivat tärkeitä ostoskeskuksen jatkokehittämisen kannalta. 

Lupaus ostarifoorumin perustamisesta tehdään työpajan päätteeksi. Sovitaan ostarifoorumin ensimmäisen 

kokouksen ajankohta. Ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujan on hyvä olla puolueeton taho. 

6) Työpajan tulokset 

Tulokset puretaan ryhmittelemällä ne työpajassa ideoitujen kysymysten mukaan. Samaa tarkoittavat ideat 

kootaan ryhmiksi. Työpajasta kirjoitetaan helppolukuinen yhteenveto, joka jaetaan työpajaan 

ilmoittautuneille ja muodostettavalle ostarifoorumille.  

7) Tuloksista tiedottaminen foorumille 

Foorumille tuodaan tietoon työpajasta tehty yhteenveto ennen ensimmäistä kokoontumista, jotta kaikki 

Foorumiin kutsutut saavat tutustua työpajan tuloksiin ajoissa. 

Foorumin ensimmäisessä kokouksessa käsitellään työpajan tuloksia ja määritellään Foorumin tehtäviä. 

8) Ostarifoorumin toiminta 

Ostarifoorumin tehtävänä on varmistaa, että tulevissa kokoontumisissa ja työpajoissa kuullaan eri 

ihmisryhmiä, osallistujamäärät ovat tarpeeksi suuria ja kattavia. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia ja 

ratkaista ongelmia kaikkien eduksi. Ostarifoorumin muodostavat tahot voivat vaikuttaa siihen, miten 

toimiva ja elinvoimainen ostoskeskuksesta tulee.  

 

Ostarifoorumiin on tärkeää ottaa mukaan ideoimaan: koulujen opiskelijat (lapset, nuoret, opettajat), 

päiväkodit (lapset, opettajat, hoitajat), senioreiden palveluja tuottavat tahot ja yhdistykset ja lähellä 

sijaitseva varuskunta (kantahenkilökunta, varusmiehet), alueen muut yhdistykset, yrittäjät, asukkaat ja 

lähialueen ihmiset. Jatkossa on myös hyvä ottaa huomioon aikaisessa vaiheessa kauppakeskuksen 

kiinteistön huollosta vastaavat tahot. On myös hyvä ottaa mukaan yrittäjiä ja kauppakeskuksen omistajat ja 
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järjestää näiden tahojen kesken jo hyvissä ajoin vuoropuhelu tilatarpeista, markkinoinnista ja yhteistyön 

tavoista.  

 

Ensimmäisen työpajan kutsujan on hyvä olla neutraali henkilö tai riippumaton taho, jotta voidaan saavuttaa 

eri osapuolten luottamus ja täten taata ensimmäiseen tilaisuuteen hyvä osanotto. Ostarifoorumista pitää 

kertoa tahoille, jotka eivät olleet mukana työpajassa, mutta listattiin työpajassa tärkeiksi Laajasalon uuden 

ostoskeskuksen rakentumiseksi ja kehittämiseksi. Seuraavista tapaamisista ja työpajoista tiedotettaessa on 

hyvä ottaa huomioon alueen eri kielet, joilla työpajasta tiedotetaan, jotta saadaan kaikki eri kieliä puhuvat 

ihmiset mukaan. On tärkeää että tulevissa tilaisuuksissa kaikki saavat oman äänen ja mielipiteet kuuluville. 

Näin pystytään välttämään se, että uusi ostoskeskus ja sen yhteiskäyttötilat ovat vain tiettyjen aktiivisten 

ihmisten ja ryhmittymien suunnittelemia. He edustavat vain pientä otantaa ihmisistä, jotka tulevat 

käyttämään ostoskeskusta.  

 

Pienimuotoisten kyselyjen avulla voidaan saada lisätietoa työpajojen teemojen ja idea-aihioiden 

tarpeellisuudesta ja jatkojalostamisesta eri ihmisryhmiltä etenkin silloin, jos tarvittavaa osallistujamäärää 

tuleviin työpajoihin ja keskustelutilaisuuksiin ei saavuteta. Kyselyn kautta voi syntyä myös uusia tarpeita ja 

ideoita. Kyselyt kannattaa tehdä sekä some-kanavien kautta että jalkautumalla vanhalle ostoskeskukselle ja 

lähialueille. 

 

Ostarifoorumin on laadittava yhdessä toimintasuunnitelma ja yhteiset pelisäännöt toiminnan jatkumisen 

turvaamiseksi. Ostarifoorumin tulee omaa toimintaansa suunnitellessa ottaa huomioon eri ihmisryhmät ja 

heidän moninaiset tarpeensa.  Ostarifoorumiin kuuluvien tahojen on ideoitava yhdessä ja etsittävä keinoja, 

joiden kautta voidaan vaikuttaa siihen että ostoskeskus pysyy elinvoimaisena ja pystyy vastaamaan 

muuttuviinkin tarpeisiin. 

 

Ostarifoorumin toiminnassa tärkeää on, että ostoskeskuksesta tulee houkutteleva myös alueen 

ulkopuolisille ihmisille. Tämän takia on hyvä lähteä liikkeelle ostarin käyttäjälähtöisessä suunnittelussa 

ihmiskeskeisyydestä, joka ei rajoitu pelkästään paikallisuuteen ja paikallisten asukkaiden näkökantaan. On 

totta, että paikalliset lähiasukkaat ovat ostoskeskuksen suurin käyttäjäryhmä ja luovat suurelta osin 

ostoskeskukseen toimivuutta ja tunnelmaa. Ostoskeskuksen elinvoimaisuuden takia se tarvitsee myös 

ulkopuolisia asiakkaita, joiden tarpeet on hyvä huomioida erityisesti parannettaessa tai suunniteltaessa 

uusia palveluja, jalankulkureittejä, joukkoliikennettä, pysäköintiä ja yhteiskäyttötiloja sisätiloissa ja 

ostoskeskuksen ulkoalueita.  

 

Ostarifoorumin pitää ottaa huomioon myös minkä pohjalle ostoskeskuksen brändi rakentuu, jotta 

ostoskeskus pystyy erottautumaan muista ja tarjoamaan mielenkiintoisen ja haluttavan paikan asiakkaille.  

 

Jatkossa olisi hyvä käydä keskusteluja eri ihmisryhmien kanssa erikseen. Tavoitteena olisi ideoida 

tarkemmin, minkälaisen ostarin he haluaisivat, ja mitä toimintaa siellä pitäisi olla, jotta jokainen 

ihmisryhmä kokisi uuden ostarin omakseen. Tästä on jatkossa hyötyä ostoskeskuksen positiivisen 

mielikuvan ja brändin muodostamisessa eri ihmisryhmien keskuudessa. Ostoskeskuksen brändi on hyvä 

sitoa alueen jo olemassa oleviin hyviin mielikuviin ja kehittää niitä pitkäjänteisesti yhteistyössä 

ostarifoorumin kanssa. 
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Ostarifoorumin on hyvä myös benchmarkata jo olemassa olevia suomalaisia ja ulkomaalaisia ostoskeskuksia 

ja vastaavia tiloja ja palveluiden tarjoajia. Mitä voimme oppia niistä? Mitä ongelmia ja toimivia malleja ja 

palveluja niissä on? Onko muita toimivia palvelukokonaisuuksia, joita voisimme hyödyntää tai muokata 

Laajasaloon sopiviksi. Toimintoja ja niitä palvelevia tiloja suunniteltaessa on lisäksi hyvä ottaa huomioon jo 

olemassa olevat trendit ja tulevaisuuden ennakointiin liittyvät tiedot trendien kehittymisessä.  

 

 
Kuva 11 Ideointia yhteiskehittelytyöpajassa Myllypurossa 

Johtopäätös 

Ostoskeskusten yhteiskehittelytyöpajat onnistuivat hyvin. Jokaisessa työpajassa päästiin tavoitteeseen. 

Työpajoissa tuotettiin paljon ideoita ostoskeskusten toiminnan parempaan suunnitteluun, palveluiden 

parantamiseksi, ideoitiin brändiä ja mielenkiintoisia tapahtumia. Loimme kolmelle erilaiselle 

ostoskeskukselle Ostarifoorumit kehittämään edelleen työpajoissa aikaansaatuja ideoita. 

 

Voimme suositella ostoskeskusten yhteiskehittelytyöpajaa toimintamallina uusien ostoskeskusten 

palveluiden määrittämiseksi ja jo olemassa olevien ostoskeskusten uudistamiseksi.  

 


