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• Kooperatiivisen ratkaisun valinta:
– Ehto 1: Toteutettavuus. Osapuolten täytyy ymmärtää, miten yhteinen hyvä 

syntyy
– Ehto 2: Oikeudenmukaisuus. Osapuolten täytyy saada riittävästi hyötyä.

• Tarkentavat ehdot:
– Verkottuminen: tarvitaan foorumeita, joissa osapuolet voivat tutustua.
– Osapuolilla täytyy olla omat selkeät tavoitteet (motiivi), jotta syntyisi intressi 

tehdä yhteistyötä
– Ymmärrettävä kokonaisuutta, jotta voidaan ymmärtää, miten eri osapuolten 

intressit kytkeytyvät toisiinsa
– Osapuolten välinen luottamus: tarvitaan vuorovaiku-tustilanteita, joissa 

luottamus, uskottavuus kehittyy
– Luottamus pelimallia kohtaan: Systeemin täytyy olla avoin, läpinäkyvä ja 

ymmärrettävä.
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Kommunikaatiorakenne Maunulassa

Hannu Kurki 13.9.99/8.11.99/HR 26.4.2003

Aluefoorumit:

Ihmiset tapaavat toisiaan
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Mahdollisuuden
ymmärtäminen
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Eleonor Ostrom sai taloustieteen Nobel-palkinnon joulukuussa 2009





LÄHDE
Judith E. Innes & David E. Booher
(2009) Planning with Complexity
Sivu 32



Asukkaita

Asuntoja

Kiinteistöjä: 
taloyhtiöitä, 
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Liikekeskuksia
Liikekatuja
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Alueiden keskustat kytkeytyvät muiden alueiden keskustoihin
tehokkaan joukkoliikenneverkon välityksellä. Seurattavia
asioita ovat asuinalueen vetovoima ja liikekeskustan vetovoima.

Liikekeskustan
vetovoima

Asuinalueen
vetovoima



Kehittämispelillä tehdään ymmärrettäväksi solmukohtien 
suhteita ja vuorovaikutusta sekä ominaisuuksia ja potentiaalia.
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The term was first coined to USAF colonen John Boyd
A copy of his original work ”Patterns of Conflicts”:
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Vuoden 2030 yleiskaavaa odotellessa



Myös koettu turvallisuus
on parantunut Maunulassa
monipuolisen ja tiiviin 
vuorovaikutuksen sekä
alueen kehittämistyön 
ansiosta.


