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Muutosilmiöt työpajatehtävässä
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Kirjallisuuslähteistä (ajankohtaiset tulevaisuus-

katsaukset, strategiadokumentit ja tieteelliset artikkelit)

tunnistettiin ja kerättiin alue- ja yhdyskuntarakenteen 

kehityksen kannalta olennaisia muutosilmiöitä.

Muutosilmiöt kategorisoitiin laaja-alaisiin pääilmiöihin

(16 kpl) ja niitä selittäviin alailmiöihin (60 kpl).

Ilmiöjoukot jaoteltiin Sitran 5 megatrendin 

mukaisesti.

Tavanomaisten trendi-ilmiöiden lisäksi mukana myös 

mahdollisia tulevaisuuden voimakkaita trendejä 

(heikot signaalit) ja mahdollisia yllättäviä tapahtumia 

(villit kortit).

Megatrendi X.



1. Ekologisella jälleenrakentamisella 
on kiire
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2. Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
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3. Verkostomainen valta voimistuu
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4. Teknologia sulautuu kaikkeen
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5. Talousjärjestelmä etsii suuntaansa
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Tehtävänanto ryhmätyöhön

Raine Mäntysalo &

Ville Helminen



Tehtävä 1: Miten megatrendi ja siihen sisältyvät
ilmiöt vaikuttavat alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen?
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Mieti ja kirjaa e-Post-It –lapuille kuhunkin ilmiöryhmään liittyviä

vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen (6 min.)
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Tehtävä 2: Miten alue- ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset ilmenevät 
eri rakenneulottuvuuksissa ja niiden välisissä suhteissa? (~ 30 min.)

Muutoksen tapa:
toimintojen sijoittumisen logiikka, 
kulutuksen ja tuotannon tarpeet, 

ihmisten tarpeet, 
halut ja valinnat
polkuriippuvuus

Olemus:

▲ Toiminta
▲ Vuorovaikutuksen tarkoitus ja merkitys

▲ Suhteellinen sijainti
▲Reagoi muutosvoimiin nopeastikin

▲ Toimija keskiössä

Muutoksen tapa:
Teknologiavetoinen, disruptiivinen
Olemus:

▲ Virtuaalinen
▲ Pääosin näkymätön hajautunut rakenne
▲ Etäisyydestä ja sijainnista riippumaton
▲ Nopeasti muuttuva vuorovaikutus
▲ Muuttaa perinteistä logiikkaa sijainnista 

ja vuorovaikutuksesta

Muutoksen tapa: 
Suunnittelu, rakentaminen, purkaminen, 
säilyttäminen, suojelu
Olemus:

▲ Konkreettinen ympäristö
▲ Absoluuttinen sijainti
▲ Hitaasti muuttuva
▲ Rakennusten luokittelut
▲ Kohde keskiössä



1. Miten vaikutukset ilmenevät

rakenneulottuvuudessa X?

2. Miten muutokset tässä

rakenneulottuvuudessa

heijastuvat muutoksiin muissa

rakenneulottuvuuksissa?

3. Miten vaikutukset ilmenevät

suoraan muissa

rakenneulottuvuuksissa?
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Tehtävä 2: Miten alue- ja 
yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 
ilmenevät eri rakenneulottuvuuksissa ja 
niiden välisissä suhteissa? (~ 30 min.)

Ekol. jälleenrak. – fyysinen rak.

Väestön ikäänt. ja monimuot. –

toiminnallinen rak.

Verkostomaisen vallan… – toiminnallinen

rak.

Sulautuvat teknologiat – informaatiorak.

Talouden murros – toiminnallinen.rak.
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Tehtävä 3: Missä megatrendi ja sen 
ilmiöt konkretisoituvat erityisesti? 
(~ 15 min)
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