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Strateginen suunnittelu

 Mitä strategisempaa suunnittelu on, sitä vähemmän
suunnitellaan itse toimenpiteitä (vaan sitä, mitä toimenpiteitä
pitäisi suunnitella), esimerkiksi kehityskuva on strateginen dokumentti, 
yleiskaava on oikeastaan operatiivinen dokumentti (kts. viimeiset kalvot)

 Strategisia työkaluja voi olla erilaisia, koska kyse on muusta
kuin konkreettisesta rakentamisen määrittelystä ja mitoituksesta

 Prosessit ja (raja)työkalut ovat tärkeitä, mutta eivät kuitenkaan
itseisarvo (paitsi ehkä institutionaalisissa shokeissa kuten kunta- ja
organisaatiorakenteen muutoksissa)

 Tärkeää strategisessa prosesseissa on saada aikaan päätöksiä
aktiivisista suunnittelutoimista jotka johtavat operatiivisiin
suunnitelmiin ja lopulta toteuttamiseen – vaikuttavuuteen

 Strategioiden vaikutusten laskenta on tärkeää, sillä ilman hyviä
perusteluita on hankala saada aikaan päätöksiä jolloin
strategisen suunnittelun vaikuttavuus kärsii



Konsultin rooli?
 Toimia työrukkasena: laskija, suunnittelija, arvioija, 

tutkija, ...
 Toimia prosessien tukena: seminaarien järjestäjä, 

ideoija, materiaalien tuottaja, ...
 Erikoistumista vaativan osaamisen keskittymä ja 

kehittäjä
 Tiedon välittäjä
 Ei (tavallisesti) pitäisi olla “välttämätön paha” tai 

“mahdottoman mahdollistaja” tai “itse ehtimisen 
korvaaja” tai “prosessien ostettu syntipukki” TAI 
ETENKÄÄN PÄÄTÖKSENTEKIJÄ (sisällön osalta)

 “Väärin” tilattuun konsulttityöhön liittyy aina riski (esim. 
liian iso homma, liika kiire, liian vähän rahaa, “kotipesä” sekaisin, 
oikean osaamisen valinta, hinta/laatu) 



Strategisia työkaluja

 Tuotokset: Skenaariot, Kehityskuvat, 
Rakennemallit, LJ-Suunnitelmat (kaavat), 
Strategiat

 Prosessityökalut (Seminaarit, pajaaminen, 
konseptointi, tiedottaminen, tapaamiset...)

 Laskentamenetelmät (mallit ym.) sekä 
tavoite- ja arviointikehikot (YVA, SOVA ym.)

 Tietovarannot, tilastot, tutkimukset, ...
 Asiakirjat (raportit, tiedotteet, www, ...)
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•MP -aineisto

•AP-TP –aineisto

•Täydennetty mallilla

Nykytilanteen 
joukkoliikenteen kysyntä

•HELVI -malli

•Itä-Uudenmaan ja Kehyli 
-alueen liikennetutkimukset

•Lähijunaliikenteen 
matkustajalaskennat

•PKS:n ulkoiset yhteydet 
(YTV 1998)

Nyky- ja ennustetilanteen 
maankäyttö

•Asukkaat 

•Työpaikat

•Liikerakennukset (krs m2)

•Autotiheys

Nyky- ja ennustetilanteen 
liikennetarjonta
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Autoliikenteen 
ennustemalli 

• Gravitaatiomalli

 Autoliikenteen tuotosten 
ja suuntautumisen 
muutokset

 Uusien alueiden 
autoliikenteen kysyntä

Joukkoliikenteen 
ennustemalli

• Kasvukerroinmalli

 Joukkoliikenteen 
tuotosten muutokset, 
suuntautuminen nykyisen 
kysynnän mukaan

Kulkutapamalli

• Logit –malli

 Kulkutavan muutoksilla 
korjatut autoliikenteen ja 
joukkoliikenteen kysynnät

 Uusien alueiden 
joukkoliikenteen kysyntä

Vyöhykeanalyysit
(esim. Urban Zone)

Liikennejärjestelmät Kaavajärjestelmät Tietovarastot, 
seurantajärjestelmät, 

varannot

Liikennemallit

Vaikutusarviot

RakennemallityökaluSaavutettavuusanalyysi

YVA/SOVA/Ekot
ehokkuus

Kunta/
yhdyskuntatalous

MALPE-strategia

MAL-Visio 2050 MAL-Kehityskuva

Skenaariotyö

Eri työkaluja 
tulee hyödyntää 
kokonaisuuksina



Rajaton metropoli

Kehityskuva – case Helsingin seutu

• Visualisoi seudun yhteisen tahtotilan. 
• Määrittelee minkälaista seutua yhdessä tavoitellaan 

maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja 
elinkeinojen kehittämisessä.  

• Tähtää aktiiviseen kehittämiseen, yhteisten 
toimintaperiaatteiden  määrittelemiseen ja konkreettisten 
toimenpiteiden käynnistämiseen. (vrt. maakunta- ja 
yleiskaavat)

• On strateginen dokumentti, joka pyrkii ”sopimaan yhdessä 
ensin mitä varsinaisesti suunnitellaan”. 

• Parhaimmillaan osa edellä kuvattua suurempaa 
kokonaisuutta, jonka avulla strategioiden vaikutuksia 
peilataan tavoitteisiin.
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Yhteistyö

Kehityskuva-analyysi teemojen avulla

Saavutettavuus Ekologinen kestävyys Toteutettavuus

Elinvoimaisuus Monimuotoisuus

Toimivuus, 
Vihtyisyys ja 
Turvallisuus



Rajaton metropoli
Motot kiteyttävät miksi nämä piirteet ovat tärkeitä seudulle, ja 
mikä teeman käsittelytavassa on oleellista kehityskuvan kannalta

• Elinvoimainen: ... työllisyys luo hyvinvointia ... seutu on yhtä työssäkäyntialuetta ... 
Yritystoiminta sijoittuu liiketoimintaan perustuvilla kriteereillä.

• Monimuotoinen: ...piirteiden yhdistelmä tekee paikoista ainutlaatuisia... jokaisella 
on omat strategiansa, painopistealueensa ja kasvutavoitteensa.

• Viihtyisä ja toimiva: Monet hyvät asiat ovat saavutettavissa riippumatta siitä minkä 
kunnan alueella ne sijaitsevat.

• Työpaikkojen ja palveluiden hyvä saavutettavuus syntyy hyvien liikenneyhteyksien 
ja niihin tukeutuvan maankäytön yhteisvaikutuksesta.

• Kestävä kehitys vaatii määrätietoisia yhteisiä ponnistuksia ja kovia päätöksiä 
maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinoelämänkin osalta.

• Toteuttamiskelpoinen: Investoinnit mahdollistavat kasvua. 
Yhdyskuntarakentaminen maksaa, eikä kehittäminen onnistu ilman resursseja.

• Kehittäminen onnistuu vain elinvoimaiselta ja yhteistyökykyiseltä Helsingin 
seudulta.

Näkökulmat ovat asiasanoja jotka ohjaavat jäsentämään keskustelua eri 
teemojen alle



Rajaton metropoli

Asetelma

• Asetelma muodostaa tilannekuvan seudun 
nykyisistä vahvuuksista ja uhista sekä 
tulevaisuuden mahdollisuuksista ja haasteista. 

• Kertoo myös millä perusteella asioita 
arvostetaan ja arvioidaan.

• Alustavat kehityskuvateksti ja seminaarin 
”teemaintrot” asiantuntijoiden näkemyksiä 

• Ryhmissä voidaan muokata, mutta ei keskeistä



Rajaton metropoli

Kipupisteet ja skenaariot
• Kipupisteet listaavat ja konkretisoivat asioita, jotka ovat 

ongelmien ytimessä, ja jotka tulisi yhteisessä tahtotilassa 
ratkaista 
– tai joille pyritään hakemaan yhteistä tahtotilaa. 

• On myös mahdollista että kipupisteet riippuvat erilaisista 
toimintaympäristön muutoksista, joita kuvataan myös tässä. 

• Kipupisteistä ei tarvitse välttämättä päästä vielä sopuun, 
sillä kipupisteitä voi olla erilaisia riippuen siitä mistä ja 
kenen kannalta asioita tarkastellaan. 

• Tähän voi listata myös seudun vahvuuksia ja 
mahdollisuuksia, jotka  tulisi ottaa huomioon tahtotilassa.



Rajaton metropoli

“Strateginen pihvi”:
• Yhteinen tahtotila määrittelee lyhyesti millaista seutua tavoitellaan. 

Näkökulmana on se, mitä seudulla yhteisesti halutaan.
• Strategiset linjaukset hahmottelevat toimintaperiaatteita, joilla 

yhteinen tahtotila saavutetaan. Näkökulmana on se, miten seudulla 
yhteisesti toimitaan.

• Kärkitoimiksi listataan seudullisia toimenpiteitä, joiden nähdään 
edistävän kehityskuvan ja  sen linjausten toteuttamista ja 
toteutumista. Näkökulmana on identifioida konkreettisia toimia ja  
niiden vastuutahoja. 

• Näitä on jo usein seudulla pohdittu ja dokumentoitu eri yhteyksissä 
laajasti. Siksi tahtotilan muodostamiseen ei tarvitse enää käyttää 
seminaarissa paljoa aikaa, mutta tähän kootaan, täsmennetään ja 
täydennetään näitä ”tutulta kuulostavia lauseita” - erityisesti sen 
mukaan miten visio piirretään kartalle.



Rajaton metropoli

Menetelmä: Blink (Gladwell 2005)

• "thin-slicing": kyky tajuta vähällä tiedolla hetkessä mikä asiassa on 
olennaista tai milloin joku ratkaisu ei toimi

• Erityisesti kokeneiden asiantuntijoiden spontaanit päätökset ovat
usein vähintään yhtä hyviä kuin pitkään valmistellut tai harkitut

• Esimerkkejä:
– Palopäällikkö aavistaa juuri ennen kuin talo romahtaa
– Minuutin ruokapöytäkeskustelusta voi arvata erittäin suurella

todennäköisyydellä kuinka kauan parin liitto kestää
– Asiantuntija tajuaa ensi katseella milloin antiikki on väärennös, vaikka

ei tiedä (vielä) miksi
– Valehtelun huomaaminen “mikroilmeiden” perusteella
– Sarjatreffit

• Sopii siis täydellisesti tilanteeseen jossa kahden päivän aikana n. 60 
asiantuntijaa hahmottaa seudun seuraavien vuosikymmenien
aktiiviset MALPE-toimet (ilman ennakkomateriaalia).



Rajaton metropoli

“Blink” työskentelytapana
• Nopea reflektointi
• Käytetään selkäydintä
• Vältetään painolastia
• Ryhmäinnovaatiot
• Vapaa keskustelu
• Suoraviivaisesti maaliin
• Sutataan konsultin kovan

valmistelutyön päälle



“Sitä saa mitä pyytää...”
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 Onko kehityskuva “logo” vai kartta?
 Skemaattinen vai tarkka kartta?
 Yksi vai useampi kuva?
 Mitä kaikkea ja miten halutaan piirtää?
 Ajoittavia komponentteja? Mitä ajoitetaan ja

mille jaksoille?
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Tarkka kartta?

14.10.2011



Vähän “epätarkempi” kartta? Tyyli?
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“Maksa ja munuaiset”

“Saarismainen”



Skemaattinen?
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Piirros? Valokuva?
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Logo? Lausahdus?
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Pajaaminen ja rajatyökalut esim. liikenne-
maankäyttöpeli

 Seudun nykyrakenteesta 
tehdään pohjakartta

 Asukkaiden ja työpaikkojen 
muodostamia helmien 
kokoa kuvataan 
pelimerkkipinoilla

 Raidejärjestelmät merkitään 
eriväristen teippien avulla 
pohjakarttaan

 Ryhmät tekevät ”itse”
 arvokas kokemustieto 

kootaan
 Työt yhdistetään 

rakennemalliksi ja  
analysoidaan ja arvioidaan 



Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 
maankäyttö-raideliikenne (MARA) morfologiapajat

 Tehtiin erilaisiin 
perusperiaatteisiin sopivia 
raideverkkojen kehittämisen ja 
niitä tukevien maankäytön 
keskittymien strategioita. 

 Yhdyskuntarakenteita käsiteltiin 
"helminä” eli 
liikennejärjestelmään 
kytkeytyvinä rakenteina

 Raidejärjestelmät 
kokonaisuuksia, jotka 
puolestaan sovitettiin helmien 
luonteeseen ja niiden 
muodostamaan kokonaisuuteen.

 Tuotiin esille myös reunaehtoja 
ja lähtökohtia



KONSEPTOINTI STRATEGISENA RAKENNEMALLITYÖKALUNA :



Hyödynnetään nykyistä rakennetta.
• Rakenteen tiivistäminen kohdistuu etenkin suurimpiin 

kaupunkikeskuksiin
• Palvelut ja joukkoliikenne ovat valmiina 
• Kasvun haitalliset vaikutukset voidaan minimoida.

TIIVISTÄ-TÄYDENNÄ-PITÄYDY-VALITSE-VARAUDU



Rakennetaan nykyisiä taajamia palvelevat radat. 
• Mitä lähemmäksi nykyrakennetta toimintoja sijoitetaan, sen 

kestävämmäksi aluerakenne muodostuu
• Uudet radat antavat mahdollisuuden kehittää nykyisen 

taajaman tuntumaan täydentävää tiivistä maankäyttöä. 
• Ratkaisu edellyttää investointien riittävää ennakointia ja 

määrätietoista maapolitiikkaa.

TIIVISTÄ-TÄYDENNÄ-PITÄYDY-VALITSE-VARAUDU



Pitäydytään nykyisissä ratakäytävissä kun laajennetaan.
• Aluerakenne vahvistuu suurimpien kaupunkikeskusten välillä. 
• Säteittäiset kauko- ja lähiliikenteen raide- ja 

tieliikennekäytävät lisäävät saavutettavuutta.
• Raideliikennekäytävien ulkopuolelle jäävät alueet kytketään 

tehokkaasti raiteisiin liityntäliikenteen avulla. 

TIIVISTÄ-TÄYDENNÄ-PITÄYDY-VALITSE-VARAUDU



Valitaan ensin yksi uusi ratakäytävä.
• Kun kasvu vaatii uuden ratakäytävän avaamista, valitaan 

kestävin ja tehokkain vaihtoehto. 
• Uuden ratakäytävän avaaminen edellyttää riittävää 

asukaspohjaa. Toteutuksen tehokkuus ja kustannukset 
riippuvat hyvin monista yksityiskohdista. 

TIIVISTÄ-TÄYDENNÄ-PITÄYDY-VALITSE-VARAUDU



TIIVISTÄ-TÄYDENNÄ-PITÄYDY-VALITSE-VARAUDU
• METKA-mallissa varaudutaan voimakkaaseen kasvuun

– tehokkaiden ratakäytävien avulla
– tasaamalla kasvua alueen keskuksiin

• METKA-malli on:
– realistisuuteen pyrkivä, tavoitteellinen johtopäätös vaihtoehdoista
– kehityksen kestävää suuntaa kuvaava kehityspolku



Laskennallinen rakennemalli: MYLLY

 −= etäisyysparametrieKohdevuusSaavutetta **

Kohteen
merki-
tys

Etäisyys saavutettavaan kohteeseen

Saavu-
tetta-
vuus

Kohteen
koko

++
+



Päijät-Hämeen MYLLY-Rakennemalleja



Saavutettavuudesta asukkaiden
sijoittumisen arviointiin



Saavutettavuudesta asukkaiden sijoittumisen
arviointiin



Vyöhykemallit – case RuuTi2/SAVU-KAVA

 Tarkasteluissa pyritään osoittamaan sellaiset 
vyöhykkeet, jotka ovat kestävän liikkumisen 
kannalta parhaimpia – eli saavutettavimpia –
maankäytön kehittämiskohteita. 

 Kartat perustuvat maankäyttöarvioihin ja  
liikennejärjestelmäkuvauksiin sekä 
liikkumistutkimuksissa havaittuihin tietoihin 
seudun väestön liikkumistottumuksista.



RuuTi2-laskenta ja SAVU-
vyöhykkeiden määrittäminen
 Tarkastelussa seutu on jaetaan esim. 250 x 250 

metrin ruutuihin.
 Jokaisen ruudun saavutettavuutta mallinnetaan 

suhteessa kaikkiin muihin seudun ruutuihin ottaen 
huomioon: 
 kulkumahdollisuudet ruutujen välillä
 erilaisten toimintojen houkuttelevuus ja etäisyys 
 kulkutavanvalinta eri tyyppisillä ja pituisilla matkoilla.

 Kussakin ruudussa ruudun saavutettavuutta 
kuvataan ruutukohtaisella pisteluvulla. Pisteluvut 
luokitellaan, jolloin yksittäisistä ruuduista muodostuu 
vyöhykemäisiä alueita, kun samaan luokkaan 
kuuluville ruuduille annetaan kartalla yhtenäinen väri.



Miten etäisyys vaikuttaa saavutettavuuteen 
eri kulkumuodoilla?



Myös matkojen 
suuntautuminen 
vaikuttaa, johon 
vaikuttaa 
puolestaan 
maankäytön 
sijainti



Saavutettavuusluvut
ruuduittain. Asteikko ja 
väri kuvaavat ruutujen 
keskinäistä 
saavutettavuuden 
järjestystä. 



Saavutettavuusluvut
ruuduittain lisättynä 
”korkeuskäyrillä”, jotka on 
piirretty ”yhtä 
saavutettavien” 
ruutujen välille. 



Saavutettavuuspinta korkeusmallina



Saavutettavuuspinta ja vyöhykeväritys
asukkaiden sijoittumisen mukaan



Saavutettavuuspintojen 
kuvaaminen vyöhykkeinä
 Ruudun saavutettavuus (työpaikkojen, palveluiden ja 

muiden matkojen määräpäiden läheisyyttä ja 
määrää) on vertailuluku ja “liukuva” käsite, jonka 
yksikkö on “paremmuus” - ei luokka tai vyöhyke

 Alueiden saavutettavuus voidaan luokitella esim. 
pinta-alan mukaan, mutta fiksumpaa on määritellä 
asukasmäärän mukaan, jolloin kuva jakautuu 
enemmän maankäytön suhteessa

 Syntyvien vyöhykkeiden ominaisuutta voidaan 
kuvailla liikennejärjestelmän toimivuuden tai 
vaikutusten kannalta

 Myös vaikutuksia voidaan “vyöhykkeistää”, mutta ei 
samaan aikaan saavutettavuuden kanssa



I    Kävellen, pyöräillen tai hyvin     
tiheällä  vaihdottomalla   
joukkoliikenneyhteydellä

II   Kävellen, pyöräillen tai tiheällä
vaihdottomalla tai tiheällä
vaihdollisella joukkoliikenneyhteydellä

III  Melko tiheällä vaihdollisella  
joukkoliikenneyhteydellä tai autolla

IV  Autolla tai vaihdollisella joukkoliikenne-
yhteydellä

V   Autolla ja joillakin matkoilla  
joukkoliikenteellä

VI  Pääosin autolla
VII Autolla

Vyöhykkeellä asuvan on mahdollista 
saavuttaa tarvitsemansa palvelut ja 
työpaikat tyypillisesti seuraavalla tavalla:

Vyöhyke:  

Saavutettavuus kävellen, pyörällä tai joukkoliikenteellä 
vuoden 2008 liikennejärjestelmällä ja maankäytöllä

Kävely ja pyöräily ovat paikallisia 
perusliikkumismuotoja
kaikilla vyöhykkeillä



Tässä siis ”vyöhykkeet”
joita voidaan kuvata 
yhtenäisesti 
liikennejärjestelmän 
palvelutason kannalta
vuoden 2008 
liikennejärjestelmän ja 
maankäytön tilanteessa.

HUOM! Luonnehdinnat 
vyöhykkeiden sisällä eivät
ole ehdottomia vaan 
muuttuvat koko ajan 
siirryttäessä kohti 
”seuraavaa” luokkaa!



Tässä seuraavaksi ”vyöhykkeet”
joita voidaan luonnehtia oheisella 
tavalla liikennejärjestelmän 
palvelutason kannalta vuonna 
2020
jos liikennejärjestelmä kehittyy 
kuten on oletettu ja maankäyttö 
toteutuu kuten on suunniteltu 

HUOM! Luonnehdinnat eivät
edelleenkään ole ehdottomia!



Tässä seuraavaksi ”vyöhykkeet”
joita voidaan luonnehtia oheisella 
tavalla liikennejärjestelmän 
palvelutason kannalta vuonna 
2035
jos liikennejärjestelmä ja 
maankäyttö kehittyy kuten 
suunnitelmissa on oletettu.

HUOM! Saavutettavuuspinnat 
eivät ole ”tavoite” vaan ennuste 
sen mukaan mitä 
liikennejärjestelmän ja 
maankäytön kehittämisessä 
oletetaan!




