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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Valtion Rautateiden Pasilan konepaja-alueen käyttötarkoituksen muutosta. Kyseessä on
kaupunkiuudistushanke, jossa teollisuudelta käyttämättömäksi jäänyt alue muutetaan uuteen käyttöön – tässä tapauksessa asumis- ja
kulttuurikäyttöön. Aihetta lähestytään tilan luonteen muutoksen näkökulmasta. Oletuksena on, että alue gentrifioituu muutosprosessin
yhteydessä. Tällöin kaupunkitilan käyttötarkoitus muuttuu vastaamaan hyvätuloisten kulutustarpeita ja alueen aiemmat käyttäjät ja toiminnot
joutuvat gentrifikaation syrjäyttämiksi.
Aihetta tutkitaan analysoimalla haastatteluaineistoja sekä alueen käyttöön liittyviä suunnittelu- ja strategiadokumentteja ja mainoksia.
Tutkimusta varten on haastateltu alueen uuteen käyttöön oleellisesti vaikuttavia toimijoita: kaavoituksesta vastaavan
kaupunkisuunnitteluviraston, alueen maanomistajan VR:n sekä alueen rakentamisesta edellisen kanssa yhteistyösopimuksen solmineen
rakennusyhtiön edustajia.
Konepajan uuteen käyttötarkoitukseen ovat vaikuttaneet taloudelliset intressit. Toimijoiden pyrkimys tehdä taloudellista voittoa näkyy
suunnittelun eri vaiheissa. Neil Smithin gentrifikaation yleistämisen teorian mukaisesti Pasilan konepaja-alueen gentrifioituminen on niin
yksityisen rakennusliikkeen, maanomistajan kuin kaupunginkin intresseissä. Tämä ilmenee Konepajan tapauksessa kaupunkialueen
imagonrakennuksena, johon osallistuvat sekä rakennuttaja että kaupunki. Rakennuttajan konepaja-alueelle luoma markkinointi-imago korostaa
tulevan asuin- ja toimitila-alueen urbaania, kulttuurista ja luovaa luonnetta. Kaupunki puolestaan tuo samoja teemoja esiin
strategiadokumentissaan.
Konepajan markkinointia tarkastellaan Sharon Zukinin symbolisen talouden käsitteen kautta. Kulttuurin sävyttämän ympäristön rakentaminen
tulkitaan Zukinin kehittelemän kulttuurisen tuotantomuodon (artistic mode of production) ilmenemäksi. Konepaja-alueen arvoa korotetaan
kulttuurin avulla. Alueelle rakennettavia asuntoja mainostetaan poikkeuksellisen urbaaneilla mielikuvilla. Mainonta vaikuttaisi olevan suunnattu
Richard Floridan määrittelemälle luovalle luokalle. Markkinointi korostaa konepaja-alueen teollista historiaa sekä tulevan käytön kulttuurista ja
luovaa luonnetta. Kaupunkitila latautuu näin kulutuksen kohteeksi. Ristiriitaisesti Konepajalle rakennettavat asunnot ovat kuitenkin varsin
tavanomaisia kerrostaloasuntoja.
Gentrifikaation yhteydessä alueen aiemmat käyttäjät joutuvat usein ylempien tuloluokkien syrjäyttämiksi. Konepaja-alueella tällaisia ovat
konepajahalleissa tilapäisvuokralaisina työskentelevät kulttuuritoimijat – muun muassa elokuvateollisuuden toimijat, valokuvastudiot ja
graafikot. Sharon Zukinin maiseman käsitteen kautta hahmotellaan Konepajan syrjäyttämisen luonnetta. Gentrifikaation tulkitaan sulkevan
käytöltään määrittelemättömät kaupunkitilat, jotka mahdollistavat itseohjautuvien ja ennakoimattomien kulttuuristen ilmiöiden syntymisen.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
konepajat
Pasilan konepaja
kaupunkitutkimus
kaupunkitila
gentrifikaatio

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

