
KORTTEERI-KOULUTUKSET 2019
KAUPUNKIMUOTOILU

Julkisen tilan merkitys
kasvaa - se on yksi
kaupunkien hyvän 
elämänlaadun ja 
erottautumisen

mittareista nyt ja 
tulevaisuudessa.

Koulutus vie kohti parempaa kaupunkia. 
Se tarjoaa uusia ideoita ja avauksia, 
käytännön työkaluja, monialaisia 
keskusteluja ja vertaisoppimista. 

Mitä on kaupunkimuotoilu ja placemaking? Mikä on julkisen tilan merkitys ja mistä elin-
voimaiset ja omaleimaiset kaupunkitilat syntyvät ja millaisissa paikoissa ihmiset viih-
tyvät? Miten suunnitella kaupunkia kaikille ja toteuttaa aitoa, vaikuttavaa osallisuutta? 
Kaupunkimuotoilukoulutus koostuu havainnollisista esityksistä, inspiroivista case-esimerkeistä, ideointi- 
ja työskentelyosuuksista. Työpajaosiot keskittyvät käytäntöön: voit työstää omaan ympäristöön tai työhön 
liittyvää kaupunkitilan haastetta tai esimerkkitapausta moniammatillisessa ryhmässä, tuloksena konk-
reettisia ideoita, toimintasuunnitelmia ja työkaluja julkisen tilan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.  

Koulutus on suunnattu kaupunkikehittäjille (esim. kaupunkisuunnittelu-, tekninen toimi, kiin-
teistökehittäjät) ja kaikille, joilla on kytkös julkiseen tilaan, infraan tai esimerkiksi osallisuuteen tai 
kaupungin brändiin. Sisältöä räätälöidään osallistujien kiinnostuksen ja työnkuvan mukaan. 
 
Kouluttajana toimii julkisen tilan taiteeseen, osallisuusmetodeihin ja 
kaupunkimuotoiluun erikoistunut muotoilija Päivi Raivio (TaM). Koulutus
pidetään Kankaanpään taidekoulun tiloissa.

Koulutuksen tuottaa Kortteeri-hanke yhteistyössä Kankaanpään kaupungin kanssa. 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 18.1. mennessä: 
Päivi Raivio
paivi@raiviobumann.com 
050 466 8312

24.1.   9-11
1.2.  9-12
8.2.  9-12

Tutustu koulutuksen tarkempaan
sisältöön sivulta 2.

TULE KEHITTÄMÄÄN ELÄVÄÄ JA 

EROTTAUTUVAA KAUPUNKITILAA 

KANKAANPÄÄHÄN!
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Kaupunkimuotoilukoulutuksissa pureudutaan kaupunkimuotoiluajatteluun sen käytäntöön ja sovelluksiin kiinnostavien 
case-esimerkkien kautta. Koulutuksessa esitellään kaupunkimuotoilun osa-alueita, kokeilupohjaisia projekteja ja niiden 
tuloksia. Koulutus keskittyy erityisesti placemaking-ajatteluun eli miten kaupunkitilaan liittyviä ideoita toteutetaan 
yhteisölähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti ilman hitaita ja kalliita hankkeita. Koulutuksessa avataan myös sitä, millaisia 
työkaluja luovat alat tuovat paikkojen kehittämiseen. Luentojen lisäksi koulutuksessa on havainnointi-, keskustelu- ja 
ideointiosioita, joissa työstetään monialaisissa ryhmissä osallistujien työssä ilmeneviä haasteita ja konkreettisia kohteita. 
Koulutuksessa hahmotellaan Kankaanpään julkiseen tilaan/tiloihin visio ja laaditaan dynaaminen, toteutuskelpoinen 
toimintasuunnitelma elävämpään kaupunkitilaan.

I Kaupunkimuotoilu-luento ja keskustelu: mitä on hyvä, merkityksellinen julkinen tila?
Kesto 2 h
Kaupunkimuotoilu: mitä kaupunkimuotoilu on ja mikä sen rooli on kaupunkikehittämisessä ja -suunnit-
telussa? Kaupunkikulttuurin ja kaupungistumisen näkyminen kaupunkitilassa. Julkisen tilan merkitys ja rooli: tilassa 
navigointi, kohtaamiset ja osallisuus. Kaupunkimuotoilu ja Kortteeri-hankkeen teemat: kivijalkaympäristö, kohtaamiset 
kaupunkitilassa ja aktiiviset toimijat. Kaupunkien yhteiset haasteet: tyhjät tilat, näivettyneet paikat ja huono viihtyisyys. 

II Kaupunkimuotoilun välineet -luento ja yhteinen visio -työpaja
Kesto 3 h
Millaisia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia paikkakehittämisellä on? Millaisia eri kaupunkimuotoilun osa-
alueita on ja miten niitä voi soveltaa erilaisiin kohteisiin? Mitä on placemaking ja sen välineet ja vaikutukset? Miten tunni-
staa eri sidosryhmät ja heidän tarpeensa? Luodaan yhteinen julkisen tilan visio Kankaanpään kohteisiin.

III Kaupunkimuotoilun strategiat ja askelkartta-työpaja
Kesto 3 h
Esittely erilaisista kaupunkimuotoilun strategioista ja niiden soveltamisesta paikallisesti. Työpajaosuudessa 
kehitetään valittuun kohteeseen toimintasuunnitelma, joka kytkeytyy nykytilanteeseen, luotuun visioon ja paikan 
reunaehtoihin. Ideoidaan kaupunkimuotoiluun nojaavia ratkaisuja eri kohteiden haasteisiin moniammatillisissa ryhmissä 
ja arvioidaan ideoita yhdessä sekä luodaan tiivis toimintasuunnitelma, jossa kartoitetaan mm. tiimi ja sidosryhmät ja 
tavoitteet. Yhteenvetokeskustelu ja konkreettiset työkalut inspiroivat viemään koulutuksen oppeja eteenpäin. 

Tarkempi ohjelma ja sijainti lähetetään osallistujille etukäteen. 

Kouluttajana toimii julkisen tilan taiteeseen ja kaupunkimuotoiluun erikoistunut muotoilija Päivi Raivio (TaM). Päivi 
on toiminut alalla kymmenen vuotta erilaisissa suunnittelu-, kehitys- ja kouluttamistehtävissä. Päivillä on laaja kokemus 
julkishallinnon projekteista, yhteiskehittämisestä ja osallisuusmetodeista, monialaisesta työskentelystä sekä projektien 
käytännön työstä kentällä, ihmisten ja yhteisöjen parissa. Päivi luotsaa RaivioBumann-suunnittelutoimistoa, jonka asiak-
kaisiin kuuluvat mm. Helsingin Kaupunginmuseo, Lähiöprojekti, Kulttuurikeskus Vernissa ja Maunulatalo. RaivioBumann 
on kansainvälinen toimija ja kuuluu Placemaking Leadership Council-verkostoon.

Koulutus on osa Kortteeri-hanketta, jossa kaupunkitilaa, kivijalkaympäristöjä ja -kulttuuria kehitetään 
taiteen ja muotoilun keinoin. 
https://samkkuva.wixsite.com/kortteeri


