
YHTÄJALKAA
Liikenteen ja maankäytön uudistuva suunnittelu



Transskalaarinen ajattelu
• Tarvitaan hallinnon tasot ja sektorirajat

ylittävää näkemystä ajallisista ja
alueellisista skaaloista, joihin ao.
kysymykset kulloinkin asettuvat.

• Transskalaarisuutta käsittelemällä voimme
tarkastella liikenteen ja maankäytön
suunnittelun yhteensovittamisen
monimutkaisia kysymyksiä
suunnittelutasojen välillä, tasoja leikaten tai
monitasoisesti. -> Ymmärryksen lisääminen
niistä systeemisistä kokonaisuuksista, joita
tällaisessa suunnittelussa tosiasiallisesti
käsitellään.



Ilmiölähtöisyys
• Suunnittelutasojen välisyys korostuu

erityisesti kaupunkiseutujen
liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen
sekä toisaalta maakunnallisen ja
valtakunnallisen liikennejärjestelmän ja
aluerakenteen rajapinnoilla.

• Transskalaarista ajattelua tarvitaan myös
erilaisiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin
(ilmastonmuutoksen hillintä,
kaupungistuminen…) pääsemiseksi, kun
sovitetaan yhteen eri suunnittelutasojen ja
toimijoiden toimenpiteitä -> ilmiölähtöisyys.

Ilmiöitä: Alue- ja
yhdyskuntarakenne joka
• Edistää kilpailukykyä ja elinvoimaa
• Edistää kestäviä liikkumismuotoja
• Edistää saavutettavuutta
• Mukautuu väestörakenteen

muutoksiin (maahanmuutto,
kasvu/supistuminen, ikääntyminen)

• Hyödyntää digitalisaatiota
• …
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Työpaja 1: ilmiöistä suunnittelun
spatiaalisia rajakohteita

• Ilmiö konkretisoidaan tasot ja
sektorirajat läpäisevinä
suunnittelun rajakohteina,
joissa yhdistyy:

• Fyysinen materiaalisuus
moniulotteisena
kohteena

• Käsitteellinen
pelkistyneisyys ja
joustavuus yli
“kielirajojen”.

• Metaforat, tarinallisuus
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Työpaja 2: ilmiöpohjaisen suunnittelun
prosessit ja ajallinen transskalaarisuus
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1. Strategisten suunnitelmien laadintaan keskittymisestä strategisen
toiminnan ohjelmointiin.

2. Forecastingista backcastingiin: Sektorikohtaisten ennusteiden laadinnasta
ilmiöpohjaiseen kehityspolkutyöhön.

3. Tietäminen ja ymmärrys pitkän aikavälin ilmiöpohjaisten visioiden ja lyhyen
aikavälin toimien yhteensovittamisessa.

4. Alueidenkäytön ja liikenteen suunnitteluprosessien synkronointi eri tasoilla.
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Työpaja 3: Vaikutusten arviointi
ilmiöpohjaisessa suunnittelussa

1. Vaikutusten arvioinnin menetelmät ilmiöpohjaisen
suunnittelun tukena

2. Vaikutusten arviointi suunnittelun alueellisten
toimijoiden yhteistyöfoorumina

3. Vaikutusten arviointi päätöksenteon tukena ja
vaikutusten arvioinnin osalliset

4. Vaikutusten arviointi jatkuvassa suunnittelussa ja eri
suunnitteluvaiheiden vaatimukset vaikutusten
arvioinnille
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Työpaja 4: ilmiöpohjaisuuden
huomioiva suunnittelujärjestelmä

4.2.2020
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1. Maakuntakaava ja kaupunkiseutukaava sekä niiden yhteys
liikennejärjestelmäsuunnitteluun.

2. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja alueidenkäytön
suunnittelun yhteensovittaminen ilmiöpohjaisesti.

3. Suurten kaupunkiseutujen ulkopuoliset seudut.

4. Toimijoiden roolit tasoja läpäisevässä suunnittelussa.



Aiempien ideatehtaiden evästyksiä

12

1. Maakuntakaava ja kaupunkiseutukaava sekä niiden yhteys
liikennejärjestelmäsuunnitteluun.

2. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja alueidenkäytön
suunnittelun yhteensovittaminen ilmiöpohjaisesti.

3. Suurten kaupunkiseutujen ulkopuoliset seudut.

4. Toimijoiden roolit tasoja läpäisevässä suunnittelussa.



Kiitos!
raine.mantysalo@aalto.fi


