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Maunulan XV kesäseminaari 10.6.2011: Kaupunki systeeminä
Alueiden kehittäminen sopeutuvina monimutkaisina systeemeinä
ja monitoimijaisten prosessien hallinta



Joitakin taustatietoja:
– Peruskoulun ja lukion keskiarvo 10.0
– Tuotantotalouden opintoja TKK:lla, diplomityö

tekeillä systeemisestä johtajuusfilosofiasta
– Professori filosofi Esa Saarisen apuri jo useiden

vuosien ajan
– Yksi Pikseliähky-festivaalin (pixelache.ac)

perustajista 2002
– Matkustellut ympäri maailmaa
– Osa-aikaisena Tietotekniikan tutkimuslaitos

HIITissä, työpajojen ja muiden tapahtumien
kehittämistä reaaliaikaisilla web-tekniikoilla

– Viime vuosina avustanut myös Heikki
Hyötyniemen ”lineaarisen emergenssin”
tutkimuksia ja opettanut kurssia Automaatio- ja
systeemitekniikan laitoksella
(neocybernetics.com)



Tärkeitä asioita seminaarin aiheen kannalta

Kunkin itsensä johtaminen
Kokonaisuuksien ymmärtäminen, näkökulmat
Toiminta monimutkaisissa kokonaisuuksissa *

Emergenssi (vuorovaikutusten synnyttämät ja
ylläpitämät ilmiöt) ovat aiheen keskiössä

Pienetkin edistysaskeleet systeemien synnyn
ymmärryksessä olisivat tarpeen!
– Empiiriset havainnot
– Yksinkertaistavat järkeilyt ja arvailut (tämä esitys!)

Kuinka voisimme lähestyä systeemien syntyä ja
monimuotoisuutta?

* Ks. esim. Saarinen E.: Philosophy for Managers:  Reflections of a Practitioner



Kummassa saattaisi olla enemmän elämää?

Ehkä tässä?



Yksinkertainen mittari: signaalin energia

Varianssi, toinen momentti: (keskitetyn) signaalin neliön
odotus- tai keskiarvo
E[x2] = (x(1)2 + x(2)2 + … + x(n)2) / n

Suurempi variaatio ja energia,
enemmän ”elämää”? (Kohtuuden rajoissa)

Mitä ajatuksia tämä herättää
tutkimuskohteesi ja omien
kokemustesi valossa?



Entä kumpi saattaisi olla ihmisen tulosta?

Kenties tämä?



Variaation minimointi vs. maksimointi

Tavoitteellinen toiminta johtaa usein variaation
minimoitumiseen,
min E[(ytavoite – ytoteutunut)2]

Samalla tämä kuitenkin vie ”elämää”,
kun variaatio pienenee?

Onko tässä ristiriita?
Pitäisikö aktiivisesti pyrkiä
kasvattamaan variaatiota E[x2],
samalla kuitenkaan pakottamatta
liian tavoitteellisesti?



Neokyberneettinen ehdotus systeemien syntyyn

Heikki Hyötyniemi
Professori (kompleksiset järjestelmät),
nyt eläkkeellä dosenttina
Energia E[xi

2] maksimoituu, kun kytkeydytään
ympäristöön (”resursseihin”) yhteisvaihteluun
verrannollisesti:
xi := qi E[xiu1] u1 + qi E[xiu2] u2 + …+ qi E[xium] um

Eli ”tuetaan paikallisesti hyviä käytäntöjä”

Kokonaisuutena, kun toimijoita on monia, tämä
voidaan esittää matriisimuodossa
x := Q E[xuT] u
ja sen voi muotoilla esim. u:n
kovarianssimatriisin ominaisarvoyhtälönä(!)



Vuorovaikutus ympäristön välityksellä

Tällainen adaptiivinen systeemi ei ole stabiili sellaisenaan,
mutta todellisissa järjestelmissä esiintyy aina vastavoimia:
yksinkertaisimmillaan systeemi vaikuttaa myös
ympäristöönsä (ks. esim. ”stigmergy”)
x := Q E[xuT] u = FT u = FT (v – Fx)
tässä siis v on “alkuperäinen” resurssi, ja u nyt jäljelle jäävä
residuaali.
Tällaisella rakenteella on mielenkiintoisia optimaalisia
piirteitä: takaisinkytkentä Fx muodostaa resursseista
optimaalisen kuvauksen regularisoidun regression mielessä!
Ympäristön ”resurssijakaumat” kuvautuvat nyt systeemin
rakenteeseen: komponenttien profiilit ovat matriisin F
sarakkeissa, ja niiden aktiivisuudet vektorin x dimensioissa.



Mitä enemmän komponentteja, sitä erityisemmäksi esitys tulee (tässä
kymmenen komponentin profiilit, aktiivisuudet eivät ole näkyvissä)
Systeemin adaptaatio on lokaalia, ja vuorovaikutukset tapahtuvat vain
ympäristön kautta, ”tarjoamalla profiileja datan tarpeisiin”

Esimerkkidata: käsinkirjoitetut numerot





Resulting in
eigenfaces

Input
data

Reconstruction using the “model library”

Data: faces



Data: faces



“Neo-”?
• Kyberneettiset lähtökohdat:

Takaisinkytkentä/palaute, itseensä
viittaavuus, performatiivisuus vs.
representaatiot, toimijaverkostot, jne.

Neokybernetiikka: Variaation ja
takaisinkytkennän dynamiikasta
emergoituvat (lähes) lineaariset
rakenteet
“Pyörteet” määrittävät kestäviä
rakenteita ympäristössään



”Et voi astua samaan
virtaan kahdesti”

Herakleitos

”Kaikki muuttuu,
kaikki pysyy
ennallaan”

”Viisautta on tietää,
kuinka asiat ovat
toisten asioiden
ohjaamia”

”Kokonaisuudet
perustuvat jännitteisiin –
ja piilossa olevat
jännitteet ovat kaikkein
olennaisimpia”



• “Neokybernetiikan”
esittely vuonna 2004

• Tavoite: Tehdä
emergenssin
tutkimuksesta
tieteellisesti
hyväksyttävää





• Kuitenkin,
useita vuosia
myöhemmin:




