YHTÄJALKAA
Strategisuus ja transskalaarisuus
liikennejärjestelmäsuunnittelun ja
alueidenkäytön suunnittelun
yhteensovittamisessa
Tutkimussuunnitelma

Monitasoinen ja skaalautuva

monikeskuksisuus strategisessa
kehittämisessä

Transskalaarinen ajattelu
•

Jyväskylä

Tampere
FIN

Tarvitaan hallinnon tasot ylittävää näkemystä ajallisista ja
alueellisista skaaloista, joihin ao. kysymykset kulloinkin
asettuvat.
Transskalaarisuutta käsittelemällä voimme tarkastella liikenneja alueidenkäytön yhteensovittamisen monimutkaisia
kysymyksiä suunnittelutasojen välillä, tasoja leikaten tai
monitasoisesti. -> Ymmärryksen lisääminen niistä
systeemisistä kokonaisuuksista, joita tällaisessa suunnittelussa
tosiasiallisesti käsitellään.
Suunnittelutasojen välisyys korostuu erityisesti
kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen
sekä toisaalta maakunnallisen ja valtakunnallisen
liikennejärjestelmän ja aluerakenteen rajapinnoilla.
Transskalaarista ajattelua tarvitaan myös erilaisiin
yhteiskunnallisiin tavoitteisiin (esimerkiksi ilmastonmuutoksen
hillintä) pääsemiseksi, kun sovitetaan yhteen eri
suunnittelutasojen ja toimijoiden toimenpiteitä.
Keskuskaupunki
Kaupunkiseutu
Maakunta

Lahti

EU

“Uusi” strateginen taso
Muut verkostosuunnat

•

•

•

PKS

RU

Ajallinen transskalaarisuus: kohti
strategista ennakointi- ja
reagointikykyä
•
•

•
•

Alueellisen transskalaarisuuden kytkentä
ajalliseen transskalaarisuuteen.
Lahti: strategisen yleiskaavoituksen
nelivuotissyklit ja intergointi kestävän
kaupunkiliikkumiseen (SUMP) sykliseen
suunnitteluun.
Synkronointi maakuntatasoisen (4 vuotta) ja
valtakunnan tasoisen (12 v.)
liikennejärjestelmäsuunnittelun sykleihin?
Mixed-scanning, strateginen
inkrementalismi.

Palomäki 2018: p. 17

Transskalaarisuus ja vaikutusten
arviointi: pehmeä systeemimetodologia
Vaihe 1: Ongelman määrittäminen – eri suunnittelutasoihin ja niiden
vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat sekä vaikutusten arvioinnin kyky tukea
suunnittelua ja auttaa ongelmien poistossa. Millaisia kehityskulkuja tulisi
ymmärtää?
Vaihe 2: Visioiden määrittäminen - Missä ollaan nyt suunnittelussa ja
vaikutusten arvioinnissa (MAL2019 työn hyödyntäminen)? Mitä halutaan
tulevaisuudessa (viimeaikaiset selvitykset ja työn vuorovaikutus)?
Vaihe 3: Nykytilan analyysi ja vertailu vision kanssa - nykyisen
toimintakulttuurin ja vision pohjalta luotujen osatoimintojen ja systeemien
analyysin (mitä, miten, miksi) erojen analyysi.
Vaihe 4: Tilanteen muuttaminen - Toimintakulttuuriin vaadittavat muutokset
sekä osatoimintoihin ja- systeemeihin tarvittavat muutokset.

Teoreettiset lähtökohdat
Spatiaalinen transskalaarisuus

Ajallinen transskalaarisuus

Strateginen
raamitus
(Healey
2009):
strateginen
spatiaalinen suunnittelu luo raamit, jotka tuovat eri toimijoita
yhteen ja mobilisoivat yhteistyöhön
Suunnitteluinstrumenttien strateginen käyttö (Mäntysalo ym.
2015) ’Pehmeiden’ (mm. sopimusmenettelyt) ja ’kovien’
lakisääteisten suunnitteluinstrumenttien vuoropuhelu
Spatiaaliset imaginaarit ja rajaesineet (Kanninen 2017;
Granqvist ym. 2018; Mäntysalo & Kanninen 2013):
mielikuvat ja tarinat sekä erilaiset suunnittelun objektit eri
tavoitteita omaavia toimijoita yhteentuovina

Strateginen navigointi (Hillier
2011) Strateginen suunnittelu
navigointina lyhyen ja pitkän
aikatähtäimen välillä
Strateginen
inkrementalismi
(Mäntysalo ym 2018) Iteroituvat
ja jatkuvat suunnitteluprosessit
suunnitelmien
kertaluontoisuuden sijaan

Pehmeä systeemimetodologia ja tähän perustuva vaikutusten arvioinnin tarkastelumalli (Valli
1998)

Tutkimuskysymykset
1.

2.
3.
4.
5.

Miten maankäytön ja liikenteen integroinnin malleilla ja työkaluilla vastataan
hallinnolliseen ja alueelliseen transskalaarisuuden haasteeseen ja siten kyetään
vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin oikeilla suunnittelutasoilla, erityisesti
kaupunkiseudun liikennejärjestelmän ja yhdyskuntarakenteen sekä toisaalta
maakunnallisen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmän ja aluerakenteen
rajapinnoilla?
Millaisilla maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen prosessimalleilla edistetään
strategisesti reagointikykyistä maankäytön ja liikenteen suunnittelua (vastaaminen
ajallisen transskalaarisuuden haasteeseen)?
Miten tällaiseen prosessiajatteluun sovitetaan yhteen liikenteen ja maankäytön
suunnittelun vaikutusten arvioinnit, jotka kohdistuisivat strategisiin yhdyskunta- ja
aluekehityksen yhteisvaikutuksiin eri alueellisissa skaaloissa ja aikahorisonteissa?
Miten maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen sopimusmenettelyjä voitaisiin
kehittää vastaamaan yhteiskunnallisia haasteita ja sovittaa sopimusmenetelmät
paremmin yhteen lakisääteisten suunnitteluinstrumenttien kanssa?
Mitä päätelmiä kysymysten 1-4 käsittelyn kautta on tehtävissä MRL:n ja
maakuntahallinnon reformiin sekä uuden lain liikennejärjestelmästä ja
maanteistä soveltamiseen?

Tutkimusasetelma
Jyväskylä
Ideatehdas 1

Lahti
Ideatehdas 2

MAL 2019
Ideatehdas 3

Turku
Ideatehdas 4

Orientaatiovaihe

Ideatehdas 1

Ideatehdas 2

Helmi-elokuu 2019: Teoreettis-käsitteellinen perusta ja
kirjallisuustutkimus, tapaustarkasteluiden pohjatyö
(dokumenttianalyysit, haastattelut, kysely)

Syyskuu 2019 – tammikuu 2020:
Yhteiskehittelyä työpaja- ja ideatehdastyöskentelyllä.
Tapaukset toimivat ikkunoina teemojen laajempaan
kehittelyyn (spatiaalinen ja ajallinen transskalaarisuus,
vaikutusten arviointi, sopimusmenettelyt)

Ideatehdas 3

Ideatehdas 4

Helmi-kesäkuu 2020: Tulosten kokoaminen ja
raportointi, politiikkasuositukset MRL:n ja
maakuntahallinnon uudistamiseen

Toteuttajat ja työnjako
Henkilö
Aalto-yliopisto:
Raine Mäntysalo
Professori, Strateginen maankäytön
suunnittelu
Milos Mladenovic
Apulaisprofessori, liikennetekniikka
Vesa Kanninen
Yliopistonlehtori, maankäytön
suunnittelu ja liikennetekniikka
Samira Ramezani
tutkijatohtori, liikennetekniikka
Kaisa Granqvist
Tohtorikoulutettava, maankäytön
suunnittelu
Sitowise:
Raisa Valli
Johtaja, tutkimus ja kehittäminen
Anne Herneoja
Johtava konsultti, strateginen
suunnittelu
Tiina Ronkainen
asiantuntija (vastuullisuus- ja
vuorovaikutuspalvelut)
MAL-verkosto:
Tero Piippo
koordinaattori
Kati-Jasmin Kosonen
Erikoissuunnittelija

Päävastuualueet hankkeessa

Henkilötyöpanos
htkk

Hankkeen johto
Strategisen spatiaalisen suunnittelun teoria, metodiikka ja
käytäntö
Liikennejärjestelmäsuunnittelun teoria ja metodiikka; liikenteen
ja maankäytön integraatio
Koordinointi, tutkijana jokaisessa työvaiheessa,
erityisvastuualueena kytkennät laki- ja hallintoreformeihin,
kaupunkiseutujen näkökulma
Strateginen liikennesuunnittelu

Osana professuuria
2

Strategisen spatiaalisen suunnittelu, empiirinen tutkimus

3

Osana professuuria
2
1,5

2

Osahankkeen johto
1,5
Seuranta- ja arviointijärjestelmät ja mittaristot, erityisesti
liikennesektorin osalta
Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja sen kytkennät alueidenkäytön 1,5
suunnitteluun, valtionhallinnon näkökulma
Ideatehdastyöskentelyn toteutus

2

Osahankkeen johto

Osana koordinaatiota
0,5
2

Hankkeen vuorovaikutuksen koordinaatio (työpajat, viestintä)

Kiitos!

