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BothniaTM-hanke

• 1.9.2017-30.6.2019

• Rahoitus

– Pohjanmaan liitto

– Vaasan kaupunki

– Vaasan yliopisto

• www.univaasa.fi/bothniatm
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http://www.univaasa.fi/bothniatm


BothniaTM-hanke

• Yhteistyötahot

– Vaasan kaupunki

– Aalto-yliopisto, Smart Energy Transition (SET) –

hankkeen tutkijat

– DRIFT-instituutti, Dutch Research Institute for 

Transitions, ERASMUS University Rotterdam

• TM = Transition Management = systeemisen muutoksen 

suuntaaminen

• Tavoite: Jalkautetaan systeemisen muutoksen 

suuntaamisen malli Vaasaan
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http://smartenergytransition.fi/fi/murrosareena/
https://drift.eur.nl/


Transition Management (TM) = systeemisen 

muutoksen suuntaaminen
• Systeemiajattelu tarkastelee taloutta, yhteiskuntaa ja 

luontoa kokonaisvaltaisesti (osien muodostama 

kokonaisuus ja niiden välinen vuorovaikutus)

• Talous kehittyy, kun uutta osaamista ja teknologiaa 

(innovaatioita) otetaan käyttöön …

• … mutta uusi teknologia etenee hitaasti, koska aluksi 

turvaudutaan vanhoihin käytäntöihin
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TM-lähestymistavan hyödyntäminen

• Kun tarvitaan toimintatapojen perusteellista muutosta 

• Muutokset ovat luonteeltaan laaja-alaisia, kompleksisia, 

systeemisiä

• Kiireellisyyden ja tärkeyden ymmärtäminen, kuten 

esimerkiksi ilmastomuutoksen torjuminen

• Edellyttää olemassa olevien hallitsevien toimintamallien 

horjuttamista (disruption)
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TM-lähestymistavan hyödyntäminen

• Systeemistä muutosta tai murrosta ei voi hallita, mutta

sitä voidaan jollain tasolla ohjata, ja näin vauhdittaa

muutosta kestävämpään suuntaan

• Paikallinen tavoite ja haaste: Vaasa hiilineutraali 

kaupunki 2035
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BothniaTM-hanke
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Vaasan murrosareena

• Syksyn/talven 2018/2019 aikana toteutettu työpajasarja; 

murrosareena koostui 6 iltapäivän työpajasta

• Tulevaisuuden liikkuminen ja liikenne aiheena

• Tähtäsi systeemisen muutoksen suuntaamiseen

• Areenassa luotiin pitkän tähtäimen visio muutokselle
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Vaasan murrosareena

1. työpaja (12.9.2018): 

Muutoksen ajurit, esteet ja epävarmuudet

2. työpaja (10.10.2018): 

Visio ja muutostavoitteet vuodelle 2035

3. työpaja (31.10.2018): 

Muutospolkujen muodostaminen I

4. työpaja (14.11.2018): 

Muutospolkujen muodostaminen II

5. työpaja (12.12.2018): 

Välittömät muutostoimet polkujen käynnistämiseksi

6. Työpaja (30.1.2019)

Tulosten täydentäminen ja loppuraportin periaatteet
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Vaasan murrosareena

• Tunnistettiin keskeiset ajurit, haasteet ja epävarmuudet

• Visio kiteytettiin muutostavoitteiksi

• Tavoitteista luotiin muutospolut nykypäivään

• Muutospolkutyöskentelyssä käytettiin SET-hankkeessa kehitettyä 

murrosareenatyökalua

• Poluilta identifioitiin välittömiä muutostoimia, joiden avulla hidas 

systeeminen muutos voi lähteä toteutumaan
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Vaasan murrosareena

• Murrosareenaan osallistuivat muutoshalukkaat yhteiskunnan eri sektoreilta

• Osallistujat olivat mukana ensisijaisesti yksilöinä, eivätkä 

taustaorganisaatioidensa edustajina

• Osallistujat päättivät yhdessä murrosareenan visiosta ja siihen liittyvistä 

muutostavoitteista, joille työstettiin muutospolkuja
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Vaasan murrosareenan tulokset

• Tulosten julkistusseminaari järjestetään ke 15.5.2019 klo 13.00 Tiedekirjasto 

Tritonian Nissi-auditoriossa

• Loppuraportin sisältö:

– Ajurit, haasteet ja epävarmuudet

– Muutostavoitteiden esittely

– Neljän muutospolun tarkemmat kuvaukset (joukkoliikenne, pyöräily, 

tieliikenne, suunnittelun koordinointi)

– Ehdotetut välittömät muutostoimet
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Vaasan murrosareenan tulokset
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Systeemisen muutoksen suuntaamisen sykli
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Lähde: Beringerin ym. (2017: 52)



Kohti kestävää liikkumista ja liikennettä 2035 –

Vaasan murrosareenan tulosten julkistusseminaari
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