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Kaupunkimallien ja osallistamisen välisen yhteyden voi vielä ymmärtää, 

MUTTA
Mitä ihmeen tekemistä kaupunkimalleilla ja johtamisella on keskenään ?



Johtaminen ja esimiestyö kaupungissa

SE ON

• Erilaista kuin yrityksissä ja valtion hallinnossa

• Läheinen yhteistyö poliitikkojen kanssa, joilla on lopullinen päätösvalta joskus hyvin pienissäkin 
asioissa

• Sekä ihmisten että asioiden johtamista

• 80-90 % panoksista on joko suoraan tai välillisesti henkilöstökustannuksia ja itsenäisten 
asiantuntijoiden johtamista

• Henkilöstöjohtamisen ns. kovat työkalut ovat lähes olemattomat => motivoiva, 
valmentajatyylinen johtamistapa lähes ainoa, toimiva ja suositeltava johtamistapa 

Yksinkertaistus: Johtajan on tiedettävä, mitä seuraavaksi pitää tehdä

• Mikä suunta ja millä keinoilla

Järkeä ja tunnetta ( tietoa, taitoa, kokemusta, luottamusta, oikeudenmukaisuutta jne.)



Mikä suunta ja millä keinoilla

Kaupunkistrategia

• Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen

• Palvelut, elinvoima, kestävä kehitys, jne.

• Fokusoiminen vaikeaa, kaikkea hyvää kaikille, jonkun toiminnan lopettaminen on erityisen vaikeaa

Pari nostoa kaupunkistrategiasta:

• Talouden tasapaino: käyttötalous, investoinnit

• Maankäyttö: kaavoitus, maapolitiikka, keskustat, palveluverkko

• Infraratkaisut pitkään vaikuttavia päätöksiä

• Kaupunkimallit: tiedolla johtaminen, analysointi, viestintä



Kaupunkimallit

• Kehityspolku: Teemakartat =>digitaalinen sijainti+ominaisuustieto=> kaupunkimallit => 
liikkuvakuva+ tieto => kaupunkimallit => virtuaalisuus => ”keinokaupungit” => ???

• Asiantuntijuus- jokamiehen käyttö

• Tarvitaan molempia: tiedon analysointi, johtopäätökset, havainnollisuus

• Johtaminen- viestintä

• Historiallinen yhteenkuuluvuus

• Uutena viestinnän nopeus, tiedon määrä ja luotettavauus

• Yhteenveto

• Väline

• Ammattilaiskäyttö, tiedon jalostaminen ja yhdistely

• Yhteistyö eri osapuolten kanssa kaupunkisuunnittelussa

• Uusien ratkaisujen löytäminen, tarkempi suunnittelu, riskien minimointi, luotettavuus

• Ratkaisujen suunnittelu, perustelu ja VIESTINTÄ kaikilla tasoilla

• Uudet, vielä toteuttamattomat sovellukset



Asukkaiden osallistaminen

Pitkään agendalla, viime vuosina osallistava budjetointi

Tiedonsaanti/jako- aito vaikuttaminen

Demokratiassa, kuka päättää

• Asiantuntijat, edustajat, ihmiset itse

• Kuntademokratia- lähellä ihmistä- syy osallistua

• Maakäyttö, palvelut – ihmisten lähiympäristö ja arki

Edustuksellinen päätöksenteko vs. kuntalaisten suorat mielipiteet

Äänekkäät ja vastustajat vs. hiljainen enemmistö

• Kannanotot vai gallupit 



Kaupunkimallien käyttö

Havainnollistaminen ja viestintä, liikkuminen mallissa, tietojen liittäminen, toimintojen 
testaaminen ( esim. liikkuminen)

Kannanotot- kansalaisideointi

Monimutkaisuus-Helppokäyttöisyys

Virtuaalikaupunki, milloin ?

• Historialliset poikkileikkaukset

Käytön levittäminen/markkinointi

• Kaupungin muut toimialat, asiantuntijat

• Sivistystoimi – oppilaat ja opiskelijat 



Kiitos !


