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Mikä on malli?

=>=> Hypoteettinen ja yksinkertaistettu kuvaus
kompleksisesta prosesseista tai entiteeteistä

n

j

k
iji dA

1

”puutarhakaupunki”



Mikä on systeemi?
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”Systeemi on yhteen kytkeytyneiden osien muodostama joukko…”

”… jonka jokainen osa voi
itsessään olla systeemi…”

”… ja joka voidaan
kokonaisuudessaan
käsittää osana
laajempaa systeemiä.”



Kaupunki mallina ja systeeminä
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Staattisten ja dynaamisten mallien haasteet



Ennustamattomuus
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… on kompleksisten dynaamisten systeemien väistämätön
ominaisuus. Esimerkkinä sään ennustaminen:

Jo hyvin yksinkertaiset deterministiset
yhtälöt voidaan hallita ainoastaan
simuloimalla.



Soluautomaatio: Game of Life

Muunnossäännöt (1= elävä; 0=kuollut):

• Elävä solu, jolla on alle 2 naapuria kuolee. (”yksinäisyys”)
• Elävä solu, jolla on yli 3 naapuria kuolee. (”tungos”)
• Elävä solu, jolla on 2 tai 3 naapuria säilyy hengissä. (”normipäivä”)
• Kuollut solu, jolla on tasan 3 naapuria herää henkiin (”ihme”)



Game of Life (John H. Conway 1970)

”Organismien” emergoituminen:
• 1.gen. Glider

• 2.gen. Glidergun

• 3.gen Breeder



Soluautomaatio
yhdyskuntarakenteen
mallintamisessa (SLEUTH)



Soluautomaatio maankäytön
suunnittelussa



Agenttipohjainen mallintaminen:
esimerkki sääntöjoukoista

Keskeisyys (cohesion)
(”pyri keskustaan”)

Etäisyys (separation)
(”pidä henkilökohtainen alue”)

Menosuunta (alignment)
(”pyri samaan suuntaan muiden kanssa”)



Esimerkki sääntöjoukoista

…muodostavat Craig Raynoldsin
Boids ”pelin” säännöstön

http://www.youtube.com/watch?v=xM9DHHBqBCk



Epävarmuuden ”kaukosäätöä”

Today, there exists a general consensus about the fact that the city does not let
itself be designed but merely steered in a limited way. At the same time, the
production of built environment takes place according to precise rules,
consisting of natural processes and man-made conventions and regulations. In
addition, several examples of big interventions, so-called ”grand projects”,
can be found in the history of urbanism, showing that the conscious exertion
of influence by man on his built environment can reach considerable
proportions (…)

Closer consideration of these three factors of influence on the built
environment – the natural process of settlement, man-made regulations and
the ”grand projects” – provide us with some insight about the mechanisms
of urban production.

Kees Christiaanse “Remote Control” 2009



Kaupunkirakenteen emergenssi

Paikalliset säännöt vs. globaalit hahmot





Neighbourhoods and accessibility

Accessibility as avarage path length

t=15 min

t=5 min

1987 2002 2017



Accessibility fingerprints



Lopuksi

Olennaista on tunnistaa suunnittelun ja mallintamisen suhde ja erottaa
• Normatiiviset tekniikat
• Eksploratiiviset tekniikat

Keskeistä mallintamisessa on säännönmukaisuuksien ymmärtäminen
ei päätösten pönkittäminen !!!

Source: (Jantsch 1967)



Kysymyksiä ???

Kiitos !!!


