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Suunnittelujärjestelmän ominaispiirteet

Suomalainen suunnittelujärjestelmä on regulatiivinen, ei

strateginen

• Kaava ei saa mitään aikaan, kaava voi vain estää

• Jos kaavaa väljennetään strategisuuden nimissä, se menettää
samalla ohjausvoimaansa

Suomalainen suunnittelujärjestelmä on hierarkkinen

• Laajempaa aluetta ja suurempia muutoksia koskeva kaava laaditaan
kuitenkin harvemmin, ja toisaalta tiedontarve on kohtuuton

• Kurottaminen kauemmas tulevaisuuteen merkitsee epävarmuuden
kasvua tai tiedon puutetta (joka korvautuu uskolla ja ideologialla)  

9.5.2016

2



Paluu tulevaisuuteen I-II      1985-1955-2015
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2. Mitä voimme tietää

vuodesta 2050?

1. Mitä tiesimme

nykyhetkestä vuonna1980?

Tulevaisuuden suunnittelu

Aalto-yliopisto, kevät 2016

3. Miten voimme suunnitella

siten, että suunnitelma

joustaa ennakoimattomissa

muutoksissa (resilienssi) ?



Kuvalähde: Nick Pedersen 2015: http://nick-pedersen.com/green-city/

OPTIMISTINEN SKENAARIO

- Uusiutuvat energiamuodot korvaavat fossiilisen enrgiatuotannon

- Teknologiaa hyödynnetään tehokkaasti ja tasapuolisesti ihmisten 

elämänlaadun parantamiseksi.

- Julkinen liikenne toimii hyvin, yksityisautoilu vähenee

- Yhteiskunta takaa kaikille ihmisille korkean elintason

- Kaupunkilaisilla on luotto hallintoelimiin

- Päätöksenteon läpinäkyvyys ja kansalaisten osallistuminen tärkeää

- Vahvistunut yhteisöllisyys kaupungissa.
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Kuvalähde: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014: 

NEUTRAALI SKENAARIO

- Talouskasvu on hidasta, julkisia palveluita supistetaan

- Tuloerot kasvavat

- Kasvuyritykset hakeutuvat rahoituksen perässä ulkomaille

- Teknologinen kehitys etenee toivottua hitaammin ja teknologian 

hinta pysyy suhteellisen korkeana

- Helsinki kasvaa ja tiivistyy, mutta autoilua ei saada merkittävästi 

laskuun
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PESSIMISTINEN SKENAARIO

Kuvalähde: Alternet 2015: http://www.alternet.org/environment/rising-sea-levels-will-overtake-hundreds-american-

cities

- Teknologia kehittyy suurten yritysten intressien mukaan. Teknologisen 

kehityksen tuottamat edut ovat harvojen, rikkaiden ihmisten saatavilla

- Ilmastonmuutos nopeutuu odotettua enemmän: luonnonkatastrofit 

yleistyvät, ilmastopakolaiset

- Huonosti toimiva julkinen liikenne aiheuttaa ruuhkia

- Yhteiskunnan tuloerot ja epätasa-arvo kasvavat

- Ääriliikkeet voimistuvat, Euroopan unioni on hajonnut, poliittinen tilanne 

on erittäin herkkä.

- Helsinki kasvaa nopeasti jolloin kaupunkiin syntyy eriarvoisia alueita
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Paluu tulevaisuuteen III

- Päätetään ohjevuodeksi 2050

- Kuvitellaan, mitä ihmiset haluavat
vuonna 2050 (urbaania)

- Kuvitellaan, minkälainen teknologia
on vuonna 2050 (saasteettomat
robottiautot)

- Kuvitellaan, miten kauppaa käydään
vuonna 2050 (kivijalkamyymälöissä)

- Tehdään sen mukainen kaava

- Määrätään kaavassa, että
alakertoihin on tehtävä myymälöitä
ja ravintoloita
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Strateginen suunnittelu

• Laaditaan visio, mutta ei tehdä siitä
kaavaa

• Asetetaan joitain valittuja tavoitteita
kaupungin kehittämiselle

• Analysoidaan, mitä niiden toteutuminen
edellyttää (tutkimus!)

• Tehdään yhteistyötä toteutumiseen
vaikuttavien toimijoiden kanssa
(esimerkiksi maanomistajat, yrittäjät, 
asukkaat)

• Tehdään toimenpiteitä, jotka
edesauttavat tavoitteiden toteutumista–
joista yksi voi olla kaava
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Cheonggyecheon (Kimmo Lapintie)


