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Kaupunkiseutujen strategiatyö 
on valintoja

• Osaoptimointi vai 
strateginen yhteistyö?

• Kunta- vai 
seutukohtainen
suunnittelu?

• Sopimuksia vai julkista 
dialogia?

• Tarkoitushakuinen vai 
moniulotteinen tieto?

• Sektorikohtaisuus vai 
ongelmalähtöisyys?

• Kumileimasin vai 
strateginen järjestelmä?

• MALPE-koordinaatio vai 
integroiva visiointi?



Lähes 100 kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun 

asiantuntijaa kokoontui Musiikkitalolle seuraavien 

kysymysten pariin:  

Mihin suuntaan seudullinen yhdyskuntarakenne kehittyy? Miten muuttoliike 

muovaa kaupunkiseutuja? Seuraavatko työpaikat luovia ja osaavia ihmisiä 

kaupunkiseuduilla?  Millaiset ovat strategiset työkalut tulevaisuuden 

MALPE-suunnitteluun?



KOOSTE 

TYÖPAJOISTA



1. MALLIT SUUNNITTELUN 
TUKENA

“Mikään ei ole parempi apu suunnitteluun kuin hyvin toimiva teoreettinen malli”

Irma Karjalainen HSY



MILLAINEN ON HYVÄ TUTKIMUSTIETOON 
PERUSTUVA MALLI?

● Konkreettinen ja käytännöllinen. 
● Suunniteltu tiettyjä käyttäjiä ja prosesseja varten.
● Visuaalinen ja helposti selitettävissä myös tavallisille ihmisille. 
● Näyttää  valintojen ja poliittisten päätösten seuraukset, esim 

kustannustehokkuuden, päästövaikutukset sekä vaikutukset 
eri sektoreille, liikennemuotoihin ja niin edelleen. 

● Huomioi tulevaisuuden trendit ja palvelutarpeet. 
● Huomioi todellisuuden kompleksisuuden ja eri intressit.
● Katsoo selkeästi tulevaisuuteen - ei vain nykyhetkeä.
● On suunniteltu yhdessä loppukäyttäjän kanssa.



2. MALPE-TYÖKALUT
BEMINE-hankkeen tavoitteena  kehittäää 
konkreettisia työkaluja kestävän ja 
integroivaan MALPE-suunitteluun.

“Julkisen vallan tehtävä on lisätä empatiaa ja puolustaa yhteisomaa.”

Tommi Laitio, Helsingin kaupunki 



2.1. TIETOTARPEET
MILLAISTA TIETOA TARVITAAN ERI 
SEKTOREILTA PAREMMAN 
SUUNNITTELUN 
AIKAANSAAMISEKSI? 



NYKYTILASTA
● Vapaat toimitilat
● Kaavojen käytettävissä olevat 

rakennusoikeudet
● Voimassaolevat kaavat
● Eri alueiden (luonto, maisema, 

kulttuuriperintö) positiiviset ja negatiiviset 
vaikutukset

● Maankäytön tavoitteet

“Kaupunkeja tiivistetään ja täydennysrakennetaan -

osallistavan suunnittelun mallit asuinaluetasolla entistä 

tärkeämpiä!” 

Osallistuja

TULEVASTA
● Tulevaisuuden trendit: asuntojen lukumäärä 

ja koko, asumisväljyys, viherrakenne, vapaat 
toimitilat, väestön ikärakenne, ennusteet, 
mihin toimintaan alueet tukevat, ihmisten 
liikkuminen, työpaikkojen liikkuminen

● Tulevaisuuden suunnitelmat: palveluverkot, 
kunnallistekniikan suunnittelupäätökset, 
yritysten sijoittumispäätökset,

TIETOTARPEET MAANKÄYTÖSTÄ



NYKYTILASTA:
● Tonttien ja asuntojen hinnat 

alueittain
● Mitä asukkaat haluavat
● Asumisväljyys
● Demografinen jakauma 

alueittain

TULEVASTA: 
● Asumisen trendit ja 

asumispreferenssien 
kehittyminen

● Väestömuutokset - ja 
liikkumiset, ikärakenne, työn 
tulevaisuus, maahanmuuton 
vaikutukset

TIETOTARPEET ASUMISESTA



NYKYTILASTA:
● Valtakunnallisen politiikan tavoitteet 

(iikennekaari) 
● Isot infrahankkeet ja liikenneinvestointien 

sijoittuminen
● Matka-aika ja saavutettavuus alueittain 
● Julkisen liikenteen subventio-osuudet 

alueittain
● Asukkaiden liikkumistarpeet
● Joukkoliikennevälineiden käyttöosuudet
● Raideliikenneinvestointien ajoitus 

TULEVASTA:
● Liikkumisen trendit: liikkumispreferenssit ja 

niiden muutokset
● Yhteiskäyttöautojen osuus 2030
● Auton omistus

TIETOTARPEET LIIKENTEESTÄ

“Milleniaalit eivät edes omista ajokorttia. Myös 

uudenlaiset Maas-palvelut vähentävät autoilun 

tarvetta.” 

Osallistuja



NYKYTILASTA
● Palveluiden käytöstä dataa
● Laskelmia paljon asukkaita 

tarvitaan tiettyyn palveluun
● Palveluiden vaikutusalueet

TULEVASTA: 
● Tavaratalojen ja kaupan 

tulevaisuustrendit: mitä 
toimintaa ym. 

TIETOTARPEET PALVELUISTA



NYKYTILASTA
● Elinkeinotoiminnan ekosysteemit 

ja yritysten väliset yhteydet
● Investoinitkulut
● Toimialojen työvoimatarpeet
● Reaaliaikaista tietoa 

elinkeinoelämän toimijoiden 
tarpeista

● Elinkeinoelämän näkemyksiä 
suunnitelmista

TULEVASTA: 
● Elinkeinoelämän 

tulevaisuusskenaariot 
toimialoittain

● Energiareankenteen tulevaisuus,. 

TIETOTARPEET ELINKEINOISTA



2.2 PROTOTYYPPI MALPE-
TYÖKALUSTA
Millainen tietopohjaan perustuva työkalu toimisi sinun 
organisaatiossasi ja kaupunkiseudulla?

Työpajassa kehitettyjä työkalu-konsepteja käytetään pohjana , kun 
Bemine-hankkeessa kehitetään työkaluja integroivaan ja kestävään 
MALPE-suunnitteluun. 

“Miten paikkatietoa voitaisiin käyttää vuorovaikutuksen välineenä suunnittelussa paremmin?” 

Osallistuja

“Intressit reilusti esillä -työkalu - siinäpä se”

Osallistuja



TYÖKALU RATKAISTAVA 
HAASTE

MALPE 2.0 -työkalu, joka sitouttaa ministeriöt, maakuntatasot ja 
kaupungit yhteiseen budjetointiin, infrastruktuuriohjelmiin ja MAL-
sopimukseen.  

Kaupunkiseutujen kansainvälinen 
kilpailukyky

Big dataan perustuva ennakointityökalu, joka yhdistää tietoa 
elinkeinojen sijoittumisesta, logistiikasta ja ihmisten liikkumisesta.

Tiedonkulku elinkeinoelämän ja virallisen 
suunnnittelukoneiston välillä

Heijastusvaikutusmalli “Huisku” näyttää julkisen rakentamisen (ja 
muun toiminnan) hinnan. 

Milloin ja minne kannattaa rakentaa ja 
investoida taloudellisesti ja poliittisesti 
järkevästi? 

Verkkopython on vuorovaikutteinen alusta päätöksentekijöiden, 
suunnittelijoiden ja asukkaiden väliseen vuorovaikutukseen. 
Alustalle voi jättää palautetta, se näyttää eri ryhmien mielipiteet ja 
yhdistää toimijat. 

Päätöksenteon, suunnittelijoiden ja 
kuntalaisten välinen vuorovaikutus 
kaupunkisuunnittelusssa



TYÖKALU RATKAISTAVA 
HAASTE

CB clearbox hyödyntää big dataa selvittääkseen tulevia arvojen ja 
elämäntapojen muutoksia, jotta niihin voidaan varautua 
suunnittelussa.

Arvojen ja elämäntapojen muutoksiin 
varautuminen suunnittelussa

Seutulaisen käyttöliittymä on digitaalinen vuorovaikutustyökalu 
päättäjien suunnittelijoiden ja asukkaiden väliseen yhteistyöhön. 

Asukkaiden sitoutuminen ja kiinnostus 
seututason suunnittelua kohtaan

Seutu-mutu on skenaariotyökalu, joka näyttää yksittäisen 
suunnittelun vaikutuksen muihin asioihin. Esimerkiksi, jos sairaala 
päätetään sijoittaa alueelle x, työkalu näyttää sen vaikutuksen 
asuntoihin, elinkeinoihin ja liikenteeseen.  

Suunnitelmien integrointi ja yksittäisen 
suunnitelman vaikutus muihin asioihin. 

42 ratkaisua kaupunkiseutujen ongelmiin vertailee eri kuntien eri 
toimijoiden valintavaihtoehtoja. 

Suunnittelun epädemokraattisuus, kuntien 
ja sektoreiden osaoptimointi. 



VIERAILE, VIESTI JA 
KESKUSTELE
VIERAILE: bemine.fi

VIESTI: @bemine_project 
Twitterissä  #bemineproject

#strateginentutkimus
@Akatemia_STN


