
TEHTÄVÄ A) ”Opit ja hyvien käytäntöjen 
skaalaus” 20 min. 

Pohtikaa painopisteenne kehittämishankkeen esitykseen perustuen: 

1. Mikä kehittämishankkeessa oli sisällöllisesti ja prosessinäkökulmasta erityisen kiinnostavaa 
ja mitkä olivat hankkeen tärkeimmät opit ja anti?

Asuinympäristön digitaalisuus (Sitowise ja Collaplan)
- Ilmastonäkökulma aidosti projektissa
- Leo Kosonen: kaupunkikudosajattelua (jossa joukkoliikenne, yksityisautoilu ja kävely & 

pyöräily toimisi sujuvammin) olisi voinut hyödyntää ko. projektissa

Yritysalueiden kehittämien (FCG)
- Yritysalueilla on haastava sekoittaa ja yhdistää toimintoja vaikka tähän yleisesti 

kaupunkisuunnittelulla pyritään
- Onko mahdollista sijoittaa yritysalueita kaupunkialueiden sisään? Vastattaisiin 

ilmastotavoitteisiin paremmin?
- Pori-Ulvila -alueella toimii yritysekosysteemi, toimitaan kaupunkirakenteen keskellä (vrt. 

yritysalueet jossa vähän toimijoita ja vähän synergiaa näiden välillä)
- Toimialat ovat hyvin vaihtelevia

- Liikenteen ja maankäytönsuunnittelun yhteensovittaminen mahd. aikaisessa vaiheessa

Ihmislähtöinen ja älykäs yhdyskuntasuunnittelu Ryhmä 6. pj. Teija Snicker-Järvinen



TEHTÄVÄ A) ”Opit ja hyvien käytäntöjen 
skaalaus” 20 min. 

2. Mikä onnistui ja mitä haasteita hankkeeseen ja sen toteutukseen liittyi ja 
mitä olisi pitänyt tehdä toisin ?



TEHTÄVÄ A) ”Opit ja hyvien käytäntöjen 
skaalaus” 20 min. 

3. Esittäkää keinoja ja tapoja joilla hyvät tulokset skaalataan muille ja 
hankkeen vaikuttavuutta lisätään.



TEHTÄVÄ B) ”Pääviestit uuden vähähiilisen 
kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseen” 40 min. 

Pohtikaa painopisteeseenne/teemaanne (asemanseudut, asuminen ja 
asuinympäristöt, liikenne tai yhdyskuntasuunnittelu) perustuen mitkä ovat kestävän 
kaupunkikehityksen, vähähiilisyyden ja ilmastomuutoksen näkökulmasta:

1. Kehittämisen keskeisimmät haasteet ko. teemassa (esim. resurssit, valtio-
maakunta-seutu-kunta työnjako, suunnittelun aikajänteet jne.) ?

- Onko autokaupunki- tai perinteinen yritysaluekehittäminen soveliasta 
ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta?

- Viestintäkulttuurin haasteellisuus kunnan tai valtion kannalta, miten reagoida 
kuntalaisten palautteeseen? Kuka näitä käsittelee ja kuka näihin vastaa? Miten 
laitetaan esitetyitä asioita käytäntöön?

- Vuorovaikutteisuuden haaste kun suunnittelijat puhuu omaa kieltään



TEHTÄVÄ B) ”Pääviestit uuden vähähiilisen 
kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseen” 40 min. 

2. Esittäkää ratkaisuvaihtoehtonne em. näkökulmiin.



TEHTÄVÄ B) ”Pääviestit uuden vähähiilisen 
kaupunkiseutupolitiikan toteuttamiseen” 40 min. 

3. Mitkä ovat pääviestinne (voi olla useita)  tässä teemassa päättäjille ja seuraavalle 
hallitukselle uuden vähähiilisen kaupunkiseutupolitiikan periaatteiksi, linjauksiksi ja  
panostuksiksi ?  

- Sellaiset toimenpiteet mitä ei ole aiemmin tehty: 
- Autokaupungin paisuttaminen täytyy päättää
- Joukkoliikennekaupungin toteuttaminen joka mahdollistaa myös 

asuntotuotannon (esim. Tampere)
- Automarkettien verottaminen

- Uudet tavoitteet ja linjaukset (poliittinen taso)
- Tarvitaan paradigmamuutos
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