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Vuonna 1968 laadittu tulevaisuuden liikennesuunnitelma Helsingille
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https://dynamic.hs.fi/2019/smith-polvinen/
https://dynamic.hs.fi/2019/smith-polvinen/
https://dynamic.hs.fi/2019/smith-polvinen/
https://dynamic.hs.fi/2019/smith-polvinen/
https://dynamic.hs.fi/2019/smith-polvinen/
https://dynamic.hs.fi/2019/smith-polvinen/


Tarvitsemme 
toisenlaisia 

tarinoita 
kaupunkien 

tulevaisuuksista



Kaksi lähtökohtaa toisenlaisten 
tulevaisuuksien hahmottamiseen

Elämme postnormaalia 
yllätysten aikaa



Yllätysten ajan taustalla ei ole mitään yllättävää

”Emme ole valmiita siihen, 
mikä on jo tapahtunut”

Alex Steffen

https://alexsteffen.substack.com/p/were-not-yet-ready-for-whats-already
https://alexsteffen.substack.com/p/were-not-yet-ready-for-whats-already
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Yllätykset korostavat luottamusta ja 

uudistumiskykyä





Miten kaupunki voi vahvistaa 

ihmisten luottamusta 

tulevaisuuteen ja kykyä toimia 

epävarmuudessa?



Kaksi lähtökohtaa toisenlaisten 
tulevaisuuksien hahmottamiseen

Kaupungit haasteiden 
ratkaisijoina



Visio 2025: kunnat ja kaupungit aktivoivat 

ja kirittävät alueellaan toimivia yrityksiä, 

yhteisöjä ja asukkaita kiertotalouteen sekä 

tekevät kiertotalouden 

mukaisia julkisia 

hankintoja.

Kriittinen siirto- kiertotalouden tiekartta 2.0

12
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Kierrätys-Lineaaritalous
talous

Kiertotalous

Mulla on niin 
tyhjä olo.

Tuotteet palveluna 
Kierrätettävät 

& uusiutuvat materiaalit 
+ energia 

Jakamisalustat, 
korkeat käyttöasteet 

Pitkät tuote-elinkaaret

Jäte-
fokus

sitra.fi/kiertotalous/

https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/
https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/
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suunnittelee toimivat 

pyörätiet.

rakentaa pyörän 
kestävistä, jo kierrätetyistä 

ja kierrätettävistä 
materiaaleista. 

valitsee 
kaupunkipyörän.

huoltaa ja 
korjaa pyöriä.

päättää 
tukea kiertotaloutta ja 

vähähiilistä liikkumista.

Jeah!



Riittääkö pelkkä ”kestävyys” enää? 

Talous tulevaisuuden palveluksessa -työpaperi

https://www.sitra.fi/julkaisut/talous-tulevaisuuden-palveluksessa/
https://www.sitra.fi/julkaisut/talous-tulevaisuuden-palveluksessa/
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Miten kaupunki voi lisätä

luonnon monimuotoisuutta ja 

sitoa hiiltä ilmakehästä?



sitra.fi

@sitrafund

http://www.slideshare.net/SitraFund
https://www.instagram.com/sitrafund/
https://www.linkedin.com/company/sitra
https://www.youtube.com/user/sitrafund
http://www.slideshare.net/SitraFund


Kaupunkien tulevaisuuksien
ennakoinnista

Kaupungit koronapandemian jälkeen

Kuntamarkkinat 16.9.2021

Toni Ahlqvist

Professori

Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Turun kauppakorkeakoulu



Analyysi

tulevaisuuden
ilmiöistä



• Vuonna 2020 tulevaisuusvaliokunnan
sarjassa julkaistu raportti

• Keskeiset kysymykset

• Mitkä ovat merkittävimmät ennakointitiedon
tuottajat ja julkaisut, joita suomalaisten
päättäjien kannattaisi seurata?

• Minkälaiset teemat ovat painottuneet kyseisten
toimijoiden julkaisuissa, ja mitä uhkia ja
mahdollisuuksia ne ovat nostaneet esiin,
jotka
eivät vielä ole toteutuneet?• Miten hyvin tuotettu tieto on pystynyt
ennakoimaan viime vuosina toteutuneita
haasteita?

Tulevaisuustiedon lähteillä

Ahvenharju, Sanna, Pouru, Laura, Minkkinen,
Matti & Ahlqvist, Toni (2020). Tulevaisuustiedon

lähteillä. Analyysi ennakointiraporteista ja

tulevaisuuden ilmiöistä. Eduskunnan

tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 6/2020.



• Selvitykseen koottiin tiukan seulan läpi 94
kotimaista ja kansainvälistä
ennakointiraporttia, joista 20 raporttia
analysoitiin tarkemmin

• Yhteensä raporteissa tunnistettiin 430 ilmiötä

• Tämän lisäksi tehtiin tulevaisuuden ilmiötä
käsittelevä kysely, johon vastasivat 25
kansanedustajaa, 29 tulevaisuudentutkijaa
ja 21 muuta asiantuntijaa

• Vastaajia pyydettiin nimeämään vähintään
kolme uutta kehityskulkua, joiden merkitystä
suomalaisessa päätöksenteossa ei ole
riittävästi ennakoitu

• Vastaajat mainitsivat yhteensä 277 ilmiötä

Tulevaisuustiedon lähteillä

Ahvenharju, Sanna, Pouru, Laura, Minkkinen,
Matti & Ahlqvist, Toni (2020). Tulevaisuustiedon

lähteillä. Analyysi ennakointiraporteista ja

tulevaisuuden ilmiöistä. Eduskunnan

tulevaisuusvaliokunnan julkaisuja 6/2020.



Ahvenharju et al. 2020



Vähemmälle huomiolle jääneet ilmiöt kyselyssä:
nostoja kaupunkien tulevaisuuden 
näkökulmasta

Ahvenharju et al. 2020

• Poliittiset ilmiöt
• Demokratian haasteet, poliittisen kulttuurin muutokset, ääriliikkeet
• Suuryritysten valta

• Taloudelliset ilmiöt
• Eriarvoisuuden kasvu
• Talouden muutokset johtuen elämäntavoista ja arvoista

• Sosiaaliset ilmiöt
• Hyvinvoinnin heikkeneminen, väestömuutokset
• Muuttoliikkeet ja maahanmuuton kasvu

• Yllätyksinä mainitut ilmiöt
• Kesämökkien suosion lisääntyminen
• Ostoskeskusten kuolema tai transformaatio
• Julkisten tilojen turvallisuus
• Ihmisten pakeneminen suurista keskuksista globaalilla tasolla
• Talsinki globaalin talouden osana



Tuotettu
tulevaisuustieto vs.
ennakoinnin koetut
puutteet

Ahvenharju et al. 2020



Kaupunkien ja alueiden
tulevaisuuksien 
hahmottelusta



Kolme näkökulmaa aluekehityksen 

tulevaisuuksiin

Alue X

AIKA

Hitaat muutokset ja suhteelliset pysyvyydet

Hallitsevat politiikkaideat ja toimintaympäristömuutokset

Nopeiden kehityskulkujen ketjuuntuminen

Ahlqvist

2017



Megatrendi

t

Heikot

signaalit

Alueellise

t
perusoletukse

t

Valitut 

signaalit

Mikä

signaaleissa
on 

oleellista?

Miten ne 

vaikuttavat
alueella

?

Valitut 

trendit

Mikä trendeissä

on
oleellista

?Miten ne 

vaikuttavat
alueella

?

Ahlqvist

2019

Tulevaisuustiedon juurruttaminen



• Aluekehityksen tulevaisuutta koskeva puhe voi käynnistää
itseään toteuttavia kehityskulkuja

• Esimerkiksi tulkinta urbanisaatiosta vääjäämättömänä megatrendinä
• ”Keskittymispuhe” on myös ”periferiapuhetta”
• ”Viheliäiset kierteet”: väestö, investoinnit, yritystoiminta, palvelut,

väestö…

• Aluekehityksen epätasaisuus ja jännitteisyys
• Trendit vaikuttavat ja ”tuntuvat” eri tavoin eri paikoissa

• Eriytyminen kaupunkialueiden sisällä ja välillä

• Kaupunkikeskustojen roolit tulevaisuudessa
• Strategiset suunnittelutyhjiöt (Hytönen & Ahlqvist

2019)• Kuntasuunnittelun ja maakunnallisen suunnittelun 

jännitteet

• Yllättävät tapahtumat ja kehityskulut• Miten nostaa ”villien korttien” pohdinta keskeiseksi osaksi kaupunkien ja
alueiden suunnittelua ja päätöksentekoa?

Kaupunkien ja alueiden tulevaisuuksista



• Kuinka vahvistaa kaupunkien ennakointikykyä niin
virkamiestasolla kuin päätöksentekijätasolla?

• Mitkä voisivat olla kaupungeille ja alueille sopivia tapoja
koota, tunnistaa ja käyttää ennakointitietoa?

• Kuinka kaupungit voisivat kehittää tulevaisuusherkkää

päätöksentekoa eli kyvykkyyttä pohtia vaihtoehtoisia
kehityskulkuja ja ”oraalla” olevia ilmiöitä huomioon
suunnittelu- ja kehitystoiminnassa sekä päätöksenteossa?

Kysymyksiä ennakointitiedon käytöstä


