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ORANSSIN VALVOMO - PERUSTIEDOT HANKKEESTA

Valvomo-hankkeen toteutuksesta vastaa Oranssi ry. Suvilahden alue rakennuksi-neen on 
1.1.2008 siirtynyt Helsingin kaupungin omistaman Kiinteistö
Oy Kaapelitalon hallintaan. Alueen asemakaavaa valmistellaan parast’aikaa.

Oranssi ry ja Kaapelitalo Oy ovat tehneet hankkeesta esisopimuksen syksyllä 2009. 
Yhteinen tavoite on tehdä Valvomo-rakennuksesta 30 vuoden vuokrasopimus. Ylläpidon 
ja toiminnan varmistaa pitkäaikainen kumppanuussopimus Helsingin
Nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Korjaustyön vastuunjako on se, että Helsingin
tilakeskus / Kiinteistö Oy Kaapelitalo tekee tarvittavat tekniset liittymät, rakentaa 
lämmönjakohuoneen kellariin, puhdistaa Valvomoa ympäröivän maan ja salaojittaa 
perustukset (työ käynnissä syksyn ja talven 2009-2010). Oranssi ry kunnostaa 
rakennuksen ja vastaa kaikesta sisälle tulevasta tekniikasta ja sen käytöstä. 

Oranssi ry on suojannut ja siivonnut Valvomon talkootyönä vuosina 2008-2009. 
Rakennus korjataan ja otetaan käyttöön vuosien 2010-2013 välisenä aikana.
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ORANSSIN VALVOMO – BASINFORMATION OM PROJEKTET

Oranssi rf ansvarar för förverkligandet av Valvomo-projektet. Suvilahti, inklusive
byggnaderna i området, hör sedan 1.1.2008 till Fastighets Ab Kaapelitalo som ägs av 
Helsingfors stad. Områdets stadsplan håller som bäst på att förberedas. 

Oranssi rf och Kaapelitalo Ab har hösten 2009 ingått ett föravtal om projektet. Det 
gemensamma målet är att ingå ett hyreskontrakt på 30 år. Ett långtida
samarbetskontrakt med Helsingfors stads ungdomscentral skall säkra verksamheten och 
underhållet av byggnaden. Ansvaret för renoveringsarbetet är följande. Helsingfors stad 
och Fastighets Ab Kaapelitalo svarar för nödvändiga tekniska anslutningar, 
värmefördelningsrummet i källaren, upprensning av jordmaterialet kring byggnaden och 
täckdikning av grunden. Detta utförs under hösten och vintern 2009-2010. Oranssi rf
renoverar byggnaden och svarar för all inomhusteknik. 

Oranssi rf har skyddat och städat upp Valvomobyggnaden genom talkoarbete under åren 
2008- 2009. Byggnaden renoveras och tas i bruk under perioden 2010-2013.
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NUORISOTYÖN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Nuorisotyö on suuren muutoksen edessä. Kaupungistuminen, kansainvälistyminen, 
maahanmuuttajanuorten määrän kasvu, elämäntapojen erilaistuminen ja 
yksilöllistyminen, nuorisokulttuurien pirstaloituminen sekä hyvinvointiyhteiskunnan 
rakenteiden muutos lisäävät tarvetta uusiin toimintamalleihin. Kansalaisyhteiskunnan 
tarkasteluun ja osallisuuteen tarvitaan myös nuorten näkökulmasta uusia ajattelutapoja 
ja kumppanuuksia.

Oranssi ry:n nuorisotoiminnassa näkyy kehitys, jossa nuoret yhä enemmän toimivat 
perinteisten järjestöjen sijasta erilaisissa avoimissa ja muuttuvissa, muodollisesti 
järjestäytymättömissä ryhmissä. Organisoituneen ja järjestöllisen vaikuttamisen rinnalle 
on noussut yhä keskeisemmäksi arkielämän politiikka. Omaehtoinen toiminta ja nuorten 
kansalaisaktiivisuus tulisi nähdä laajemmin nuorisotyön voimavarana.

ORANSSI RY OMAEHTOISEN TOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ

Oranssi ry on vuonna 1990 perustettu helsinkiläinen nuorten kansalaisjärjestö. Kahden 
vuosikymmenen aikana radikaalista kansalaisaktivismista ja talonvaltauksesta alkunsa 
saaneesta nuorisotoiminnasta on tullut vakiintunut osa helsinkiläistä nuorten 
kaupunkikulttuuria. 

Oranssi ry:n toimintakeskukset ovat syntyneet nuorten tarpeesta omaan tilaan. 
Yhdistyksen ylläpitämät nuorten toimintakeskukset ovat sijainneet ”Putkinotkossa” 
(1991-93), ”Skattalla” (1994-2003) sekä ”Hertsigassa” (2004-2007). 
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KANSAINVÄLISIÄ ESIMERKKEJÄ

Valvomo-hankkeessa hyödynnetään kansainvälisiä kokemuksia omaehtoisista nuorten 
tiloista:

Ateneu Nou Barris sijaitsee Barcelonan esikaupunkialueella. Asukkaiden valtaamasta 
sementtitehtaasta on kehittynyt kansainvälisesti merkittävä kulttuurikeskus. 
http://www.ateneu9b.net/ ; http://krax.citymined.org/

ABC No Rio sijaitsee New Yorkin Lower East Sidella. Nuorten taiteilijoiden vuonna 1979 
valtaama rakennus on kansainvälisesti tunnettu toimintakeskus ja nuorisokulttuurien 
kehittämisalusta.  http://www.abcnorio.org/

Kafe Respekt Tukholman Rinkebyssä on maahanmuuttajanuorten ylläpitämä 
nuorikahvila, musiikkitila ja kohtaamispaikka. Vastaavaa mallia on jo sovellettu Oranssin 
toiminnassa.    http://rinkeby.nu/

Priboi (Modern Art Center) on Pietarissa Vasilin saarella sijaitseva vanha elokuvateatteri, 
joka toimii yksityisen säätiön ylläpitämänä kulttuurikeskuksena. 
http://www.kuryokhin.ru/

Uus Maailm on Tallinnan yksi kaupunginosa, jossa asukas- ja kansalaisaktivistit ovat 
ryhtyneet luomaan uutta toimintaa ja tiloja. Projekti on elävöittänyt kaupunginosaa ja 
siitä on kehittynyt Virossa merkittävä esimerkki kansalaisaktivismin voimasta. Uus 
Maailm järjestää tapahtumia, ylläpitää seuraintaloa, pientä hotellia ja mm. kirjastoa.    
http://www.uusmaailm.ee/

Kulttuuritalo Annakatu 6 on Porin kaupungin omistama entinen teollisuuskiinteistö, joka 
luovutettiin nuorten teatteriharrastajien käyttöön vuonna 1980. ”Anniksesta” on 
kehittynyt valtakunnallisesti tunnettu nuorten omaehtoinen kulttuurikeskus. Sillä on 
ollut Porin kaupungille suuri merkitys.     http://www.pori.fi/annankatu6/
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VALVOMO-RAKENNUS MUUTTUVASSA SUVILAHDESSA

Suvilahden rakennus nro 11 on valmistunut 1930-luvun lopulla kaasulaitoksen 
työntekijöiden ruokalaksi. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Gunnar Taucher. 
Rakennus muutettiin 1970-luvun alussa kaasulaitoksen valvomoksi, mistä juontuu sen 
nykyinen nimitys. 

Valvomo on ollut yli kymmenen vuotta kylmänä ja tyhjillään. Rakennuksen kohtalo oli 
epäselvä kunnes Oranssi ry otti sen haltuun syksyllä 2008. Valvomo on rakenteiltaan 
hyväkuntoinen ja kunnostettavissa. 

Helsingin tulevista kaupunginosista Kalasatama on urbaanein. Valvomo sijaitsee tulevan 
kaupunginosan keskustassa: se on lähellä metroasemaa, kaksi kertaa Kampin keskuksen 
kokoisen liike- ja toimistokortteliston naapurissa. 

Valvomo on osa Suvilahtea, joka kunnostetaan monipuoliseksi kulttuurikeskukseksi 
vaiheittain. Oranssin toimintakeskus Valvomo tuo sen kokonaisuuteen oman 
ulottuvuutensa. Aluetta hallinnoiva Kiinteistö Oy Kaapeli tukee vahvasti Valvomoa ja 
Oranssin tavoitetta ei-kaupallisesta, itsehallinnollisesta ja omaehtoisesta nuorten tilasta. 
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HANKKEEN YHTEISKUNNALLISIA JA KAUPUNKIKULTTUURISIA MAHDOLLISUUKSIA

Sosiaalinen ja kulttuurinen kehittämisalusta 
Teollisen tuotantomuodon muovaamat läntiset yhteiskunnat ovat tulossa systeemisen
muutoksen vaiheeseen. Muutos edellyttää kokeiluja ja pilotteja myös nuorisotyössä. 
Valvomo-hanke ei välttämättä tarjoa suoraan monistettavia ja skaalattavia malleja, vaan 
toimii uniikkina sosiaalisena ja kulttuurisena kehittämisalustana, osana laajaa 
sosiaalisten innovaatioiden kenttää. 
Kehittämisalustan funktiota ovat mm. ”törmäytin” (fusion chamber), jossa ennalta 
tuntemattomat ihmiset tai ryhmät tulevat yhteen ja muodostavat uusia hybridisiä 
käytäntöjä, ja ”hautomo” (spin offs), josta uudet ideat ja toimintatavat saavat ilmaa 
siipien alle. Myös yrittäjyys ja työnteon oppiminen kuuluvat Valvomon toiminnan 
ulottuvuuksiin. 

Urbaani ja avoin nuorten tila, ”freezone”
Helsingin seudulla on pitkä omaehtoisten tilojen ja toiminnan historia, mutta tällä 
hetkellä avoimista tiloista on pulaa. Missä ovat uudet skenet? Mitä nuoret voivat itse 
tehdä oman elämansä ja asuinympäristönsä eteen? Mihin kontrollia tarvitaan? 
Valvomoa ei konseptoida ongelmalähtöisesti, vaan ideana on nuoriin kansalaisina 
luottava toiminta. Eurooppalaisessa vertailussa urbaanit, avoimet ja ei-kaupalliset 
kaupunkitilat ovat kaupunkikulttuurille ja elämälle oleellisia. 
Valvomo on mahdollisuus tuottaa käyttäjälähtöinen ”vapaa vyöhyke” (freezone) osaksi 
Helsingin ja koko metropolialueen kaupunkikulttuuria.
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”FREEZONEN” EDELLYTYKSIÄ

Eri yhteyksissä (Oranssin kokemus, hankkeen valmistelu, alan tutkimus) on tunnistettu 
joukko toisaalta sosiaalisen ja kulttuurisen kehittämisalustan ja toisaalta 
kaupunkikulttuurisen ”freezonen” edellytyksiä ja ominaisuuksia. 

Valvomon toimintaan kiinnittyminen on helppoa ja epämuodollista. Tavoitteena on luoda 
jatkumo, joka ruokkii itseään innovatiivisilla ratkaisuilla, mm. kouluttamalla ohjaajia 
omista harrastajista, luomalla uusia toimintamalleja, verkostoitumista ja sisältöjä. 

Valvomon toiminta, tapahtumien järjestäminen ja osittain tilojen ylläpito perustuvat 
talon käyttäjien itsehallintoon ja vastuun ottamiseen. Toiminta on monimuotoista ja 
uudelle avointa. 

KOHDERYHMÄ

Valvomo on avoin kaikille nuorille. Hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat 
maahanmuuttajataustaiset nuoret. Metropolialueella hankkeen erityinen anti kohdistuu 
etnisten ryhmien väliseen dialogiin. Oranssin aiemmat toiminta-keskukset ovat 
osoittaneet että omaehtoinen toiminta antaa maahanmuuttaja-taustaisille nuorille 
mahdollisuuksia (ml. yrittäjyys), joita ei missään muualla ole tarjolla. 

Toimintakonsepti luo maaperän, josta voi kasvaa hyvin erilaisia toiminnan muotoja. 
Valvomo antaa alati muuttuvalle ja uudelleen verkottuvalle urbaaniteetille pysyvän 
alustan. 
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VALVOMON TILAT JA TOIMINTA

Valvomo tarjoaa nuorille joustavat ja helppokäyttöiset puitteet erilaisten projektien 
toteuttamiseen. Toiminta tukee nuorten itseorganisoitumista ja ”proggiksen” ympärille 
syntyvien ryhmien toimintaa. Vanhan rakennuksen tilat sopivat Oranssin käyttöön 
erinomaisesti, vähin muutoksin.

Sisäänkäynti

Valvomo avautuu sekä Suvilahden tapahtumakentälle että Kalasataman kaupunginosaan. 
Sen kumpaankin pääkerrokseen on suora käynti ulkoa, minkä ansiosta päätilat voivat olla 
auki toisistaan riippumatta, myös tapahtumien aikana. 

Klubikerros

Ensimmäisessä kerroksessa on klubi ja teatteritila sekä pieni studionäyttämö. 

Kahvilakerros

Toisessa kerroksessa on kirjakahvila keittiöineen ja aputiloineen, Oranssin toimisto ja 
tuotantopaja.

Energiakatto 

Mahdollistaa uusiutuvaan energiaan ja kaupunkiviljelyyn liittyvät kokeilut. 
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TEATTERI  JA KLUBI

Valvomon toinen päätila: tekniikaltaan nopeasti muunneltava ”black box”. Maksimi 
henkilömäärä 100. Tilassa on isompia tapahtumia 1-2 kertaan viikossa, muuten 
pienryhmien käytössä. 

Tilan nykyiset rakenteet vaativat vähäisiä töitä - kiviset pinnat siistitään ja maalataan 
mustiksi.  Sen sijaan tekninen varustelu vaatii uusien järjestelmien asentamista 
näyttämötekniikalle ja akustiikalle.  Muunneltavia ovat myös pyörillä kulkeva baaritiski ja 
modulaarinen lava. 

STUDIONÄYTTÄMÖ

Studio on itsenäinen teatteritila tai treenikämppä, jolla on oma sisäänkäynti. Tila voi 
toimia myös isojen produktioiden takanäyttämönä. Se kunnostetaan rakenteiltaan klubin 
kanssa yhtenevästi.  Monikäyttöisyys vaatii myös mahdollisuuden erottaa huone 
klubitilasta ja seisauttaa koneellinen ilmanvaihto. Ikkunat kunnostetaan.

Klubi-teatterin ja studion valaistus on muuntuva. Kiinteät sähköasennukset toteutetaan 
hyvin yksinkertaisesti minimaalisin asennuksin.  Rakennetaan puitteet muuttuvaan 
sisustukseen ja näyttämötekniikkaan liittyvälle varustukselle: valaistusta ja erilaisten 
signaalien välitystä varten rakennetaan reilusti mitoitetut alustat kattoon ja huoneiden 
välille.

SOSIAALITILAT

Kerrokseen tehdään esteetön WC ja esiintyjien puku- ja pesuhuone.
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KIRJAKAHVILA

Valvomon päätila. Kahvilaan on suora ja esteetön käynti Parrukadulta, mikä mahdollistaa 
kenen tahansa ohikulkijan pistäytymisen. Kirjakahvila on puolijulkinen ”kolmas paikka”. 
Kahvilan kalustus, mm. matalat hyllyt ja tiskit, muodostaa jakoja ja omia alueita eri 
ryhmille ja käytöille. Voidaan tarvittaessa käyttää teatteri- ja tapahtumatilana. 

Hieno tila kunnostetaan huolellisesti mukaillen sen vanhinta asua. Valoisa väritys; 
huoneen ikkunarivit kunnostetaan alkuperäiseen asuunsa. Tilaan suunnitellaan ja 
rakennetaan erityinen kiinteä kalustus sekä muu sisustus.  

KEITTIÖ

Yhteisöllinen harrastustila jossa toimiva perusvarustus. Voidaan valmistaa ruokaa, mutta 
ei kaupallisesti myyntiin. 

TUOTANTOPAJA

Valoisa päätyhuone on neuvotteluhuone ja erilaisten tuotantojen mediapaja. Pitkä 
pöytä, neljä tietokonepaikkaa. Hyvä IT-valmius. 

TOIMISTO  ja SOSIAALITILAT

Oranssi ry:n ja Oranssi asunnot ry:n toimisto. Kerrokseen tehdään esteetön WC. 
Varmistetaan sisäänkäynnin esteettömyys.
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RAKENNUKSEN KUNTO

Valvomosta on hankesuunnittelun yhteydessä tehty kuntoarvio ja tekninen 
korjaussuunnitelma (Pentinmikko Oy / Juhani Pentinmikko) sekä ilmanvaihdon alustavia 
tarkasteluja (Leo Maaskola Oy / Jukka Sainio ja Esa Leino). Rakennus on nuhjuisesta 
asustaan huolimatta rakenteiltaan hyväkuntoinen ja korjattavissa. Kiireellisimmät 
korjauskohteet ovat lämmitysjärjestelmä, ikkunat ja vesikatto.

KUNNOSTUKSEN PERIAATTEET

Kunnostuksen periaatteena on järkevä ja tilaan sopeutuva uudiskäyttö. Tilojensa 
puolesta Valvomo-rakennus sopii Oranssin toimintaan lähes sellaisenaan. Korjaaminen 
on ekologista, koska muutoksia on vähän. Sisätiloissa pyritään systemaattiseen ja 
niukkaan korjaamiseen, jossa toisaalta korostetaan rakennuksen kolmiulotteisuutta ja 
1930-luvun tyyliä, toisaalta annetaan tilaa Oranssin muuttuvalle toiminnalle ja sen 
värikkäälle estetiikalle. Seinille ja smyygeille annetaan sama väritys kautta rakennuksen. 
Monin paikoin graffiteja säilytetään ja annetaan tilaa myös uusille interventiolle kuten 
julisteseinille ja taideteoksille. Kattopintoja ei rapata uudelleen vaan korjataan olevaa. 
Lattiat tehdään pääosin sävylakattuina hiottuina betonipintoina, mahdollisuuksien 
mukaan vanhaa hyödyntäen. Ikkunat ja ovet korjataan käsityönä, ja rakennusosia 
kierrätetään. Valvomon tekniikka on pääosin uusittava. Uudet järjestelmät sovitetaan 
käyttöön ja tilaan, välttäen nykyisin tavallinen ylimitoitus.

ESTEETTÖMYYS

Rakennus tehdään esteettömäksi. Sujuva käynti kumpaankin pääkerrokseen 
varmistetaan.
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VALVOMO-TYÖPAJAT

Valvomo-hankkeen toteuttamiseksi käynnistetään perinteisiä rakentamistapoja elvyttävä 
työpajatoiminta. Työpaja osallistuu rakennuksen kunnostamiseen ja toiminnan 
käynnistämiseen. Valvomo-workshopeissa tarjotaan myös vapaaehtoisille mahdollisuus 
tutustua vanhan rakennuksen korjausmenetelmiin ja kädentaitoihin. 

Työpajoja varten palkataan kaksi ohjaaja, jotka vastaavat työn organisoinnista. 
Työpajatoiminnan erityispiirteenä on maahanmuuttajataustaisten nuorten 
työllistäminen. Työpajatoiminnassa

• kartoitetaan työllistettävien tilanne (lähtötilannehaastattelu)

• arvioidaan, onko heillä akuutteja, välittömiä toimenpiteitä edellyttäviä tarpeita 
palveluunohjaukseen

• selvitetään nuorten mahdollisuuksia työnsaantiin ja koulutukseen työharjoittelujakson 
jälkeen

KORJAUSKOKEET

Työpajat alkavat korjauskokeilla, jossa asiantuntijoiden opastuksella kokeillaan sopivia 
työmenetelmiä. Kokeilemalla tutkitaan millä työtavoilla on sujuvimmin tehtävissä 
vaativimmat sisäpintojen ja osien korjaukset.
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VALVOMO VERKOSSA

Hankkeelle luodaan oma internet-sivusto joka toimii alustana ja näkyvyyden luojana 
Valvomo-hankkeelle, tilassa tapahtuvalle toiminnalle ja verkkoyhteisöjen luomiselle. 
Verkkotoiminnassa hyödynnetään myös olemassa olevia alustoja ja sosiaalisen median 
mahdollisuuksia (mm. Facebook, MySpace, Youtube, Twitter).

Valvomo-sivusto toimii hankkeen tietopankkina. Sivustolle perustetaan nettipäiväkirja 
(blogi) jossa tapahtuu prosessin seuranta ja dokumentaatio. Verkkosivusto toimii 
hankkeen yleisenä tiedotuskanavana, jonne kootaan tietoa kunnostuksen vaiheista, 
tiedotus workshopeista ja talkoista.

Oranssin ja Valvomo-hankkeen uudistetut verkkosivut avautuvat lähiaikoina:

www.oranssi.net
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AIKATAULU

Valvomo-rakennus korjataan ja kunnostetaan vaiheittain 2010-2013. 

Suuremmat korjauskohteet on asetettu tärkeysjärjestykseen teknisen kuntoarvion 
pohjalta.

Riittävän väljä aikataulu mahdollistaa työpajatoiminnan, workshopit ja talkoot. 

Tavoite on, että talo on täydessä toiminnassa kesällä 2013.
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