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Tervetuloa keskustelemaan näistä kysymyk-

sistä RE- DEFINE- seminaariin 31.0 8 .20 16 
Tieteiden talolle Helsinkiin. RE- DEFINE- se-

minaari käynnistää BeMINE- tutkimushankkeen 

ja tarkoit taa aitoa keskustelua hankkeen läh-

tökohdista ja lähestymistavoista: määritellään 

yhdessä uudelleen, mitä pitäisi tutkia kaupun-

gistumisen, kaupunkisuunnit telun ja strategisen 

kehit tämisen käytännön kysymyksien kannalta.

BeMInE on kansainvälisest i arvostet tujen tut -

kijoiden ja yliopistojen sekä kaupunki- seutujen 

suunnit telun ja innovat iivisen yhteiskehit te-

lyn ammat t ilaisten yhteenliit t ymä, joka tulee 

tutkimaan suomalaisen MALPE- suunnit telun 

toimintaympäristöä, lähtökoht ia, tulevaisuu-

dennäkymiä ja vaihtoehtoja avoimessa kes-

kusteluyhteydessä yhteiskunnan eri tasoilla. 

Pääset  mukaan keskustelemaan ilmoit tautu-

malla

Tilaisuus on englanninkielinen iltapäivän työpa-

joja lukuunot tamat ta. 

Mikä jää huomiotta MALPE-suunnittelussa?

Miten hallita monitoimijaista yhteist yötä?

Osaammeko luovia suunnittelun monimutkaisuudessa ja epävarmuudessa?

Millaista on suomalainen kaupungistuminen?

– ote väitöskirjastani

” Strateginen kaupunkiseutu:   
spatiaalinen suunnittelu radikaalina
yhteensovittamisena”

Vesa Kanninen
Aalto-yliopisto, rakennetun ympäristön laitos
MAL-verkoston ohjausryhmä 07.02.2018

Radikaali yhteensovittaminen



Väitöskirjan taustoitus yhdessä minuutissa

• Työ on pragmatistinen, näin myös avoimen normatiivinen

• Kaupunkiseudun näen relationaalisena, ”toimijoiden–välineiden–

materiaalisen” tilanteisista suhteista koostuvana, kehkeytyvänä

• Suunnitteluteoreettinen näkemykseni on agonistinen ja dialektinen, 

ristiriitojen jännitteitä hyödyntävään pyrkivä

• Radikaalin yhteensovittamisen mallini kokoaa  koordinaation eri 

ulottuvuudet: poliittisen, merkityksiä käsittelevän ja artefaktuaalisen

• Strateginen kaupunkiseutu käsitteenä kokoaa näkemykseni 

koordinaatiosta, suunnittelusta ja kaupunkiseudun olemuksesta 

kompleksisena yhteistyörakenteena
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Kaupunkiseudun maankäytön suunnittelussa on aina 

vastakkainasetteluja ja mahdollisesti sovittamattomia ristiriitoja. 

Nämä ongelmat on HYÖDYLLISTÄ nähdä lähtökohtaisesti 

yhteensovittamisen ongelmina – kunnes ne muuksi osoittautuvat tai 

muuntuvat.

Näin yhteensovittaminen on väistämätöntä, ”radikaalia”. 

Samalla korostuu tarve luoda toimintatapoja, joiden avulla 

yhteensovittamista voidaan tehdä hyödyllisesti.

Radikaalin yhteensovittamisen malli on näiden teoreettista kehittelyä. 
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Mallin lähtökohdat

• Kontaktivyöhyke:

Politisoitumisen, hyväksynnän ja tuntemuksen piiri
Mielipiteiden avoin esilletuonti, kuunteleminen
Kontaktivyöhyke on identiteettien etsintää

• Vaihdon vyöhyke:

Kielen (merkitysten) ymmärtämisen piiri
Ohuet kuvaukset, yhteiset käsitykset, “välikielet”
Vaihdon vyöhyke on jaettujen merkitysten kehittämistä

• Rajaesine:

Materiaalisen, ”artefaktuaalisen” yhteistoiminnan piiri
Eri käytäntöjen samaantähtäävyys, toisiinsa liittyneisyys
Rajaesine on yhteistyön “infrastruktuurien” rakentamista
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Yhteensovittamisen ulottuvuudet

• Poliittisuuden koordinointi 

 puhuminen, kuunteleminen, tilanteisten päätös- ja 
ratkaisurakenteiden etsiminen ja päättäminen  ”vieraiden” agonismi

• Merkitysten koordinointi 

 yhteinen merkitys- ja sanavarasto, yhteiset näkemykset kommunikaation    
tarkoituksesta ja päämääristä  strateginen kommunikaatio

• Materiaalisuuden koordinointi 

 tilanteinen aktiivinen kiinnittyminen samaantähtäävyyden
artefakteihin  relationaalinen kaupunkiseutu
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Strateginen

kommunikaatio

“vieraiden”

agonismi

relationaalinen kaupunkiseutu
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Radikaalin yhteensovittamisen malli

Tilanteiset

identiteetit

materiaalisuus

”osittainen sopiminen”

“sovittavat käytännöt”

“käytännöllinen päätös”

“päätöksenteon hetki”

“hetkellinen lepo/rauha”
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Ehdotus strategisen suunnittelun toimintamalliksi

• Sopimuksellisen kumppanuusajattelun lähtökohtaisuus 
laadittaessa seutustrategioita, joihin kaivataan valtion tukea

• Seudun olemuksen määrittyminen itse strategiaprosessissa

• Strategisen kehystämisen, skenaariotyöskentelyn ja yhteisten 
strategisten kohteiden hyödyntäminen kommunikatiivisina 
keinoina synnyttää yhteistä tahtotilaa ja osakkuutta

• Sparraava valtio seuturyhmittymien strategioiden 
kilpailuttajana vaalikausittain seutusopimusmenettelyn 
käynnistämiseksi – myös omia tavoitteitaan asettaen

• Seutusopimusneuvottelujen prosessin eteneminen samalla, 
kun seudun strategiaa tarkennetaan seudun kaavaksi, 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi ym. – puolin ja toisin 
arvioidaan valmiuksia seutusopimukseen sitoutumiselle ja 
sen toteuttamiselle.

tilanteiset identiteetit

artefaktualisaation tilat

yhteiskehittelyn välineet    

”vieraiden” agonismi

strateginen kommunikaatio

relationaalinen kaupunkiseutu

Mallin konkretisointi
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Kaupunkiseutu ja tilan luonne
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	  Absoluuttinen Relatiivinen Relationaalinen 

M ittakaava Sisäkkäinen 
territoriaalinen 

hierarkia 

Toiminnallisten 
suhteiden 

territoriaalinen 
organisoituminen 

Dialogisten 
suhteiden 

ulottuvuus 
verkostoissa 

Kaupunki-
seudullistuminen 

Integroitunut, 
erikoistunut 
fyysinen kudos 

Sosioekonomisten 
toimintasuhteiden  

organisoituminen 

Fragmentoitunut, 
laskoksinen ja 
sekoittunut 
verkostokudelma 

M ater iaalisuus Fyysisen  
ympäristön 
konkreettinen 

rakentaminen 

Toimintojen 
spatiaalisten 
verkkojen 

rakentaminen 

Identiteettien ja 
imaginaarien, 
spatiaalisten 

kuvastojen 
käsitysten luominen  

Kommunikat iiviset 
representaatiot 
suunnittelussa 

Toiminnallisen 
integraation 
materiaaliset 
spatiaaliset 
metaforat 

Toiminnallisen 
vuorovaikutuksen 
spatiaaliset 
metonymiat 

Liikkeen, 
ambienssin ja 
dynamiikan 
monimuotoiset 
allegoriat 



Kaupunkiseutu ilmiönä ja suunnittelutasona

10

Millaisia ovat tulevaisuuden kestävät kaupungit? 

RE-DEFINE

OHJ ELMA

Opening

Keynote: Urban 3.0  – 
a tool for envisioning 
Joe Ravetz, Universit y of  Manchester

Beyond MALPE coordination:                         
Integrative Envisioning 2016-2019

Short  int roduct ion on the goals and 

act ivit ies of the BeMInE project

BeMInE hypotheses

1. Trajectories of urbanisat ion 
and regional development

2. Cit y- regional governance

Lunch

Parallel workshops: realit y check 
on BeMInE hypotheses (in Finnish)

1. Trajectories of urbanisat ion 
and regional development

2. Cit y- regional governance

Coffee

Presentation of workshop results 
and discussion

Closing and next steps

10 :30

9:30

9:15

10 :45 

12:00   

13:00   

13:00   

14:45

15:30

Tervetuloa keskustelemaan näistä kysymyk-

sistä RE- DEFINE- seminaariin 31.0 8 .20 16 
Tieteiden talolle Helsinkiin. RE- DEFINE- se-

minaari käynnistää BeMINE- tutkimushankkeen 

ja tarkoit taa aitoa keskustelua hankkeen läh-

tökohdista ja lähestymistavoista: määritellään 

yhdessä uudelleen, mitä pitäisi tutkia kaupun-

gistumisen, kaupunkisuunnit telun ja strategisen 

kehit tämisen käytännön kysymyksien kannalta.

BeMInE on kansainvälisest i arvostet tujen tut -

kijoiden ja yliopistojen sekä kaupunki- seutujen 

suunnit telun ja innovat iivisen yhteiskehit te-

lyn ammat t ilaisten yhteenliit t ymä, joka tulee 

tutkimaan suomalaisen MALPE- suunnit telun 

toimintaympäristöä, lähtökoht ia, tulevaisuu-

dennäkymiä ja vaihtoehtoja avoimessa kes-

kusteluyhteydessä yhteiskunnan eri tasoilla. 

Pääset  mukaan keskustelemaan ilmoit tautu-

malla

Tilaisuus on englanninkielinen iltapäivän työpa-

joja lukuunot tamat ta. 

Mikä jää huomiotta MALPE-suunnittelussa?

Miten hallita monitoimijaista yhteist yötä?

Osaammeko luovia suunnittelun monimutkaisuudessa ja epävarmuudessa?

Millaista on suomalainen kaupungistuminen?

absoluuttinen relatiivinen relationaalinen

Lähde: Davoudi 2008, 2009, 2017 mukaellen



Kaupunkiseudun tulkinnat
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 Globaalien 

markkinoiden 
ilmentymä 

Valtion  

hallinnan 
ilmentymä 

Paikallisen 

hallinnan 
ilmentymä 

Kaupunkiseudun 
merkitys 

Taloudellisen 
toiminnan 

agglomeraatio 

Valtion taloudellisen 
ja poliittisen vallan 

hajauttamisen taso 

Paikallisen 
tehokkuuden 

optimoinnin skaala 

Toimintamalli Globaalit verkostot Valtiolliset teknologiat Tilanteiset verkostot 

Toiminnan 
per iaate 

Markkinat  
(anarkia) 

Hallinto  
(hierarkia) 

Hallinta (heterarkia) 

Keinot Kilpailu Integraatio Koordinaatio 

Valtion rooli Kv. intressien 
edistäminen 

Orkestroiva vallan 
käyttö 

Skaalausten 
hyödyntäminen 

Spatiaalisuuden 
perusta 

Talouden vaateet Kaupunkiseudullinen 
”spatial fix” 

Paikalliset tarpeet 

Spatiaalisen 
suunnittelun 
muodot 

Infrastruktuurit ja 
strategiset hankkeet 

Suunnitteluvallan 
devoluutio ja 
sopimuksellisuus 

Yhteinen strateginen 
suunnittelu 

	


