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Tämä opinnäytetyö käsittelee Järvenpään kaupungin omistaman virkistysalueen palvelulii-
ketoiminnan tulevaisuuden skenaarioita. Työn lähtökohtana on ollut alueella palveluita 
tuottaneen ravintola ja matkailualueen yrittäjien vaihtuvuus ja toisinaan puute. Yritykset 
ovat toimineet historiallisen kartanon ja sen läheisyydessä olevien rakennusten tiloissa ja 
ylläpitäneet camping aluetta. Työn tavoitteena on löytää kaupunkikehityksen matkailu- ja 
yrityspalveluille vaihtoehtoisia ideoita ja ajatuksia erilaisista palvelukonsepteista, skenaa-
riotyöskentelyn menetelmällä. Työ on rajattu tarkastelemaan kartanon toimintaan kuulunei-
den palveluiden tulevaisuuksia sekä niiden parempaa saavuttamista. 
 
Aluksi työssä tutustutaan skenaarioihin sekä siihen, miten niitä käytetään tulevaisuuden 
ennakoinnissa. Tämän jälkeen käydään läpi skenaariotyöskentelyn erilaisia menetelmiä 
sekä esitelellään erilaisia työskentelyprosesseja. Menetelmien jälkeen tutkitaan, minkä-
laista hyötyä työskentelystä on koettu, sekä minkälaista kritiikkiä se on saanut. Seuraa-
vaksi työssä esitetään tämän opinnäytetyön kohdealue, prosessi miten työ etenee sekä ku-
vataan toteutuksen suunnitelma. 
 
Työn neljäs kappale koostuu varsinaisesta kehitystyöstä, mikä tehtiin toimintatutkimuksena 
skenaariotyöskentelyn menetelmiä käyttäen. Tutkimuksen tietoperusta on kerätty nykytilan 
analyysilla, PESTE-analyysilla, trendien kartoituksella sekä sidosryhmä haastatteluilla. 
Taustatutkimuksien ohella sidosryhmä haastattelut ovat iso ja näkyvä osa työn lopputulok-
sia, mitkä käsittävät neljä tulevaisuudenvisiota alueen palveluliiketoiminnoista. Teema-
haastattelululla haettiin laadullista dataa ideoiden ja ajatusten muodossa, joita skenaarioi-
den tulevaisuuskuvissa voitiin käyttää. Lopuksi projektissa valmisteltiin työn tuotokset eli 
skenaariot, mitkä rakennettiin niihin toimivilla työkaluilla ja kirjoitettiin ymmärrettävästi. 
 
Viimeisenä raportissa tarkastellaan työn tuloksia ja sitä, miten ne vastasivat työn tarkoituk-
seen. Pohdinnassa mietitään myös työn kannalta tärkeitä jatko- kehitys ja tutkimus toimen-
piteitä, sekä pohditaan projektin sujuvuutta sekä omaa oppimista. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö käsittelee Järvenpään kaupungin omistaman Vanhankylänniemen kar-

tanon ja sen läheisyyden palveluliiketoimintojen mahdollisuuksien kartoittamista skenaa-

riotyöskentelyn avulla.  

 

Skenaario-sana on nykypäivänä yleisesti käytettävä termi ihmisten puheessa, kun mieti-

tään tulevien asioiden tapahtumia tai vaihtoehtoja. Tämä on osaltaan vieraannuttanut ske-

naariotyöskentelyn merkitystä tulevaisuudentutkimisen piiristä, missä skenaariotyösken-

tely on taas yksi yleisimmistä suuntauksista, jossa pyritään hahmottamaan erilaisia tule-

vaisuuksia ja sitä minkälainen polku sinne johdattaa (Rubin 2015). Skenaariomenetelmät 

voidaan nähdä tehokkaan keinona miettiä erilaisten ilmiöiden tai kehitysvaihtoehtojen vai-

kutusta omaan organisaation toimintaan sekä mahdollisuuksiin. Parhaillaan skenaariotyön 

merkitys on sen käytettävyys tämän hetken päätöksenteossa. (Rubin 2015).  

 

Vanhankylänniemi on historiallinen kartano- ja virkistysalue Tuusulanjärven rannalla Jär-

venpäässä. Järvenpään silloinen kauppala sai Vanhankylän kartanon Tuusulan kunnalta 

lahjaksi vuonna 1951, kun Järvenpää irtautui siitä. (virtuaali-Tuusula 2019).  

 

Alueella toimii lukuisia yhdistyksiä, jotka hallinnoivat erilaisia vanhoja sekä uudempia ra-

kennuksia ja järjestäen siellä aktiviteettejä omien toimintojensa puitteissa. Alue on myös 

kaupunkilaisten suosittu virkistyskohde varsinkin kesäisin sekä silloin myös talvisin, kun 

sää sallii talviriennot. Vanhankylänniemi on listattu myös Kuuma-kuntien merkittävämpien 

luonto- ja kulttuurimatkailun kehityskuvaan. Kuuma-kunnat ovat Hyvinkään, Järvenpään, 

Keravan, Kirkkonummen, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon, Tuusulan ja Vihdin 

kehityksen yhteistyö, millä pyritään kehittämään alueiden vetovoimaa ja kilpailukykyä. 

(Kuuma 2012.)  

 

Kartanon historiassa on monta isäntää ja emäntää. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 

kaupunki on tehnyt kolmen eri yrityksen kanssa sopimuksen kartanon toiminnan operoin-

nista, mutta ne ei ole jatkanut kartanon ravintola- ja matkailutoimintaa, ja yritykset ovat lo-

pettaneet toimintansa kerta toisensa jälkeen.  

 

Virkistyspaikoille ja -alueille on olennaista oheispalvelut, kuten ruoka- ja ohjelmapalvelut, 

jotka tarjoavat elämyksiä ja kokemuksia kävijöille. Vanhankylänniemestä tämän kaltaiset 

oheispalvelut ovat välillä puuttuneet kokonaan. Nykypäivänä ihmiset ovat myös halutto-

mampia kuluttamaan rahojansa tavaroihin, kun toisaalta kulutus on siirtynyt koko 2000-
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luvun ajan ruokaan, elämyksiin ja palveluihin, kuten ulkona syömiseen ja matkailuun (Nis-

kakangas 2019). Nämä ovat myös asioita, joista voi syntyä arvokasta vetovoimaa, jonka 

merkitys nousee esille alueen kehityksessä. Visit Finlandin (2018, 15) tekemän matkailija-

tutkimuksen mukaan Suomen suurimpia vetovoimatekijöitä oli luonto, kulttuuri ja viihde 

sekä hyvinvointi. Toisaalta myös kotimaisten kohteiden vetovoima on kasvussa, varsinkin 

nuorten keskuudessa, joille keskustelu ilmastonmuutoksesta toimii suurena vaikuttajana 

kotimaan matkailuun.  

 

Tätä on tukenut Suomen matkailuorganisaatioiden 100 syytä matkustaa Suomessa -kam-

panja, joka järjestettiin kesällä 2019 kolmatta kertaa. Kampanjassa kootaan matkakohteita 

yhteen ja tarjotaan ideoita matkailuun. (Suoma 2019.)  

 

Vanhankylänniemi on alueena erinomainen paikka tarjota virkistystä kaupunkilaisille, 

mutta myös kotimaan matkailijoille sekä ulkomaan matkailijoille erityisesti päiväkohteena 

osana muuta Tuusulanjärjen kulttuuritarjontaa. Se että alue houkuttelisi matkailijoita 

enemmän tulevaisuudessa vaatii kehitystä myös sen vetovoimaan palveluiden osalta. Ve-

tovoimaista organisaatiota tai aluetta ei pystytä rakentamaan kampanjoimalla, vaan veto-

voima on seuraus onnistuneesta toiminnasta ja toimintatavoista. Näin ollen alueen tai or-

ganisaation mainetta ei luoda markkinoinnilla vaan vetovoimaisella käyttäytymisellä. (Mal-

melin & Hakala 2012, 19.)  

 

Vanhankylänniemessä keskeinen vetovoimatekijä on mielestäni jo itse alue ja siellä vallit-

sevat olosuhteet ulkoiluun ja uimiseen, sekä yhdistysten ja kaupungin tarjoamien toiminto-

jen harrastamiseen. Toinen vetovoima tekijä voisi olla alueen yritykset, jotka itsessään tu-

lisi olla niin vetovoimaisia, että alueelle tultaisiin yrityksen tuotteen tai palvelun takia, eikä 

niin että yrityksessä tullaan asioimaan, kun se on ainut paikka alueella missä voi asioida. 

Vetovoimaisesta yrityksestä on alueella hyvä esimerkki, tänä vuonna taiteilijapariskunnan 

hallussa 10-vuotta ollut Alvar Aallon suunnittelema Villa Kokkonen, minkä palveluita tul-

laan kokemaan ympäri maailmaa, konsepti onkin erittäin ainutlaatuinen sekä uniikissa ym-

päristössä. Myös alueella toimivat kädentaitajien käsityömyymälä ja Järvenpään teatterin 

kesänäyttämö ovat vetovoimaa tuovia konsepteja.  

 

Vanhankylänniemen kehityssuunnitelmassa (Järvenpään kaupunki 2019a) on tehty paljon 

suunnitelmia itse alueen parantamiseksi ja sen käytettävyyden vetovoimaisuuden lisää-

miseksi, näitä toimenpiteitä on tarkoitus toteuttaa alueella vuosina 2019-2022. Nämä kehi-

tykset koskevat alueen käytettävyyttä, maisemointia, kulkuväyliä, parkkialueita ja kasvilli-

suutta. 

 



 

 

3 

Tämän opinnäytetyön toteutusmuodoksi valikoitui skenaariotyöskentely, mikä voidaan kä-

sittää yhtenä tulevaisuudentutkimisen ja ennakoinnin menetelmänä. Skenaariotyöskentely 

on joustava viitekehys, jossa voidaan käyttää lukuisia erilaisia työkaluja laadittaessa niitä 

(Mannermaa 1999 13). Tässä tapauksessa skenaariotyöllä pyritään luomaan ajatuksia an-

tava työkalu alueen palveluliiketoiminnan suunnittelun tueksi ja tarjoamaan näkemyksiä 

vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, miltä alue voisi näyttää ja minkälaisia konsepteja siellä 

voi olla palvelujen osalta. Ennakointia ei pidä sekoittaa ennustukseen missä keskitytään 

yhteen tulevaisuuskuvaan, vaan ennakoinnissa pyritään löytämään erilaisia vaihtoehtoja 

tulevaisuudelle. Tulevaisuuden ennakointi perustuukin historiaan, nykypäivään ja mieliku-

vitukseen (Hiltunen, 2017, 28). Näistä elementeistä koostuu myös tämä työ, jossa pyritään 

tuomaan erilaisia palveluideoita ja konsepteja tulevaisuuden Vanhakylänniemeen.  

 

Ensiksi työssä tutustutaan ja käydään läpi skenaarioajattelun ja -työskentelyn teoriaa sekä 

mihin tarkoituksiin sitä on kehitetty ja miten skenaariotyöskentelyä voidaan hyödyntää, 

varsinkin yritysten ja organisaatioiden kehityksessä ja ennakoinnissa. Tämän jälkeen 

työssä paneudutaan skenaariotyöskentelyn erilaisiin menetelmiin ja esitellään niistä muu-

tamia, näistä menetelmistä on myös yhdistelty sopivia elementtejä tämän projektin toimi-

nalliseen tutkimusosaan. Menetelmien jälkeen on tutkittu minkälaista hyötyä ja kritiikkiä 

skenaariotyöskentely on kohdannut niin tekijöiltä kuin sen käyttäjiltä. Seuraavaksi työssä 

esitellään tämän projektin työskentelytapa ja suunnitelmakuvaus sekä paneudutaan koh-

dealueeseen.  

 

Neljäs luku on omistettu toiminnallisen tutkimuksen tekemiselle, missä varsinainen tutki-

musosa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa hankitaan tausta-aineistoa his-

toriasta, nykytilasta sekä näkökulmia PESTE- ja trendianalyyseistä. Tämän jälkeen syven-

nytään sidosryhmäanalyysiin missä pyritään selvittämään olennaisia sidosryhmiä, joiden 

ajatuksia ja ideoita on hyvä saada haastattelulla tai oikeammin avoimella keskustelulla 

skenaarioiden visioista. Tämän jälkeen projektiin vaikuttaneet haastateltavat on esitelty, 

jonka jälkeen keskusteluissa esille nousseet asiat ja ideat on koostettu luetteloituun muo-

toon ranskalaisilla viivoilla ja haastattelujen olennaisesti skenaarioiden lopputulokseen 

vaikuttavat asiat on koottu yhteen. Tutkimuksen toisessa osassa on kirjoitettu varsinaiset 

tulevaisuusskenaariot ja otettu kantaa niihin toimiin, mitä ne vaativat toteutuakseen. Ske-

naarioiden päämuuttujat on taulukoitu ja niiden muuttujien tulevaisuuskuvat tiivistetty en-

nen varsinaisten kertomusten kirjoittamista, jotka ovat tämän projektin lopputulema ja työ-

kalu kaupunkikehitykselle, mitä he voivat hyödyntää alueen kehityksen ideoinnissa. Lo-

puksi työssä pohditaan sen onnistumista ja tutkimuksen luotettavuutta sekä pyritään löytä-

mään jatkotutkimuskohteita sekä ajatuksia siitä, miten tätä työtä voi jalostaa paremmaksi. 
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Viimeisenä pohditaan opinnäytetyöprosessin onnistumista ja arvioidaan omaa oppimista 

ja sen vaikuttavuutta. 

 

1.1 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Järvenpään kaupunkikehityksen elinkeino- ja matkailu-

palvelut, jonka tehtäviin kuuluu elinvoimaisen kaupunkikehittämisen varmistaminen Jär-

venpäässä. Järvenpää on yli 42 000 tuhannen asukkaan kaupunki, joka sijaitsee päära-

dan varressa Tuusulanjärven pohjoispuolella noin 38 km Helsingistä ja 25 km lentoken-

tältä. Viime vuosina Järvenpää on kasvanut kovalla vauhdilla ja on tällä hetkellä asutuk-

seltaan Suomen neljänneksi tiivein kaupunki. (Järvenpään kaupunki 2019b.) Kaupungin 

kasvaessa ja uusien asukkaiden muuttaessa alueelle on kaupungin virkistysalueiden pal-

veltava entistä suurempaa kävijämäärää ja entistä monimuotoisempaa asukasta, toisaalta 

on myös ajateltava voisiko ne palvella paremmin matkailua.  

 

1.2 Tavoitteet ja työn rajaus 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa Järvenpään kaupunkikehityksen elinkeino- ja mat-

kailupalveluille tulevaisuuden skenaarioita Vanhankylänniemen kartanon ja sen lähialuei-

den palveluliiketoiminnoista sekä siitä, mitä vierailija voisi siellä tehdä ja kokea tulevaisuu-

dessa palveluntuottajien toimesta. Tavoitteena on siis luoda tulevaisuuden skenaarioita 

alueen matkailu- ja ravitsemispalveluista. Valmiit skenaariot antavat erilaisen työkalun tu-

levaisuuden ennakointiin toimeksiantajalle, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi strategi-

sessa työskentelyssä ja alueen kehityksen suunnittelussa. Tavoitteena on myös löytää 

skenaarioista erilaisia näkemyksiä ja konkreettisia ideoita alueen palveluista, sekä siitä 

mikä taho voi niitä tulevaisuudessa tuottaa. 

 

Omat tavoitteet tässä opinnäytetyöprosessissa on tutustua ennakoinnin ja skenaariotyös-

kentelyn maailmaan ja saada kokemusta skenaariotyöskentelystä, jotta pystyisin sitä jat-

kossa hyödyntämään omassa työssäni sekä tulevissa projekteissa. Tavoitteena on myös 

tutustua laaja-alaisesti aihepiiristä julkaistuun kirjallisuuteen, artikkeleihin ja tutkimuksiin 

sekä valmiisiin skenaarioihin. Tietoperustan työssä pohjaan skenaariotyöskentelyä käsit-

tävään kirjallisuuteen ja artikkeleihin, millä voin perustella toiminnallisessa tutkimuksessa 

tehtyjä valintoja ja ratkaisuja.  

 

Työ on rajattu käsittelemään Vanhankylänniemeen haluttua ja kaivattua kahvila-, ravin-

tola- ja matkailutoimintaa, mikä on pääsääntöisesti keskittynyt historialliseen kartano ra-

kennukseen ja sen lähiympäristöön sekä sitä ympäröivien rakennusten käyttöön. Työssä 

voidaan sivuta ja viitata alueen muihin toimijoihin sekä rakennuksiin mahdollisten synergia 
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vaikutusten hyödyntämiseksi ja kokonaiskuvien hahmottamiseksi. Työn pääasiallinen idea 

on tuottaa vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita alueen mahdollisista palveluliiketoi-

minnoista. 

  

1.3 Työssä käytettyjä käsitteitä 

Skenaario 

Skenaario käsitetään sarjana tulevaisuuskuvia, jotka muodostuvat valintatilanteita koros-

taen ajallisesti perättäisistä mahdollisten tulevaisuuksien sarjoista. Tulevaisuuskuvat esi-

tetään kertomuksena, joka voidaan mieltää tulevaisuuden tekemisen yhdeksi kerto-

mukseksi. (Rubin 2002, 901.) 

 

Palveluliiketoimina 

Palveluliiketoiminnalla käsitettään alueella tuotettuja palveluita, mitä siellä vieraileva voi 

hyödyntää. Palveluita voi tuottaa kaupunki, yritykset, yhdistykset tai yhteisöt. 

 

Projekti 

Projektilla tarkoitetaan tämän opinnäytetyön toiminallista osaa skenaariotyöskentelystä. 

 

Murrosaika 

Kahden vakaan ajanjakson välissä oleva epävakaa ajanjakso, jolloin tulevaisuuden kehi-

tys ei ole helposti ennakoitavissa, vaan jossa tapahtumien yllättävät yhteisvaikutukset 

muuttavat lopputulemaa ja näin ollen lisää riskejä ja epävarmuutta. (Rubin 2002, 898.) 

 

Ennakointi 

Tulevaisuuden kartoittamisesta käytetty käytännönläheinen sanamuoto, jolla pyritään hah-

mottamaan tulevaisuuden hallintaa menneen ja nykyisyyden pohjalta koskevan tiedon 

avulla. (Rubin 2002, 892.) 

 

Trendit 

Tietyn ajanjakson aikana tapahtuva ilmiön yleinen kehityssuunta tai muutoksen kaava 

(Rubin 2002, 904). Tässä työssä trendeissä käsitellään erityisesti sosiaalisia, kuluttaja ja 

teknologisia trendejä. 

 

Analyysi  

Osiksi hajottaminen, hajottamalla tutkiminen, jäsentely tai erittely. Analyysin jäsentämi-

seen kuuluvat tutkittavan ilmiön kuvaaminen, selittäminen ja tulkitseminen. (Rubin 2002, 

890.) 
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2 Skenaariot tulevaisuuden ennakoinnissa 

Skenaariot ovat ennakoinnin ydin tuotteita, jotka pitävät sisällään kaksi tärkeää näkökoh-

taa. Ensinnäkin meidän tulee ajatella tulevaisuutta merkittävänä ja jäsentyneenä tapahtu-

mana sekä yrittää muotoutua sen tuomiin haasteisiin ja valmistautua toimimaan siinä 

mahdollisuuksien mukaan. Toisaalta tulevaisuus on arvaamaton, joten emme voi sokeasti 

luottaa ennusteihin, sillä yksikään ennuste ei pysty koskaan tarjoamaan kaikkia mahdolli-

sia tulevaisuudenkuvia. Skenaariot eivät kuitenkaan ole ennusteita, vaan rakennettuja tari-

noita mahdollisista tulevaisuuksista, mitkä sisältävät tulkinnan siitä, mitä toimia ja tapahtu-

mia pitää tapahtua, jotta tulevaisuus voisi näyttää kuvatulta skenaariolta. (Nekkers 2016, 

11.) 

 

Skenaariotyöskentely on yksi tulevaisuudentutkimuksen työskentelymuodoista. Skenaario 

termin käyttö on syntynyt teatteri- ja elokuvamaailmassa, jossa sillä pyritään kuvaamaan 

käsikirjoituksessa näyttelijöiden vuorosanojen lisäksi kaikki liikkeet, valaistus, kuvakulmat, 

ympäristön rekvisiitat ja kaikki muut olennaiset asiat teoksen juonen toteutumiseksi. (Man-

nermaa 1999, 57.) Tulevaisuudentutkimuksessa skenaario termin käytön aloitti yhdysval-

talainen Herman Khan 1950-luvulla. Khan alkoi ymmärtämään vaihtoehtoisten tulevai-

suuskuvien luomisen ja ennakoinnin merkityksen armeijan strategiatyössä, mutta kehitteli 

sitä myös yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen ajatteluun. (Rubin 2015.)  

 

Vaikka skenaario voi kuulostaa valmiilta tuotokselta tulevaisuuden tilasta, niin silti sitä ei 

tule pitää itse lopputuloksena, vaan ennemmin työkaluna ajatella tulevaa. Hyvä skenaario 

laittaa meidät ajattelemaan miltä tulevaisuus saattaa näyttää, ajattelimmeko sen olevan 

mahdollista ja olemmeko oikeasti siihen valmiita. Hyvät skenaariot ovat mahdollisia ja re-

levantteja sekä uusiin oivalluksiin johdattavia. Ne ovat silloin mahdollisia, kun pystymme 

kuvittelemaan ne tapahtuvaksi ja relevantteja silloin kuin ne auttavat kohtaamaan tämän 

hetken ongelmia ja johtaa ratkaisuihin tulevaisuudessa. (Nekkers 2016, 11-12.) 

 

Skenaarioiksi ei lueta kuitenkaan kaikkia tulevaisuudentilan kuvauksia, tulevaisuudentutki-

muksen tekijöiden keskuudessa termille nähdään kaksi erilaista merkitystä. Ensimmäi-

sessä skenaario on tieteenalaan ja yhteiskuntaan perustuva näkökulma, missä tulevai-

suutta ei nähdä yhtenä valmiina määrättynä todellisuutena, vaan monien vaihtoehtoisten 

tulevaisuudentilojen mahdollisuutena. Näin ollen skenaariot ovat yhdessä koottuja, jaet-

tuja ja toimintaan innostavia vaihtoehtoja, tämän ajattelutavan perustana toimii ajatus siitä, 

mitä syvemmälle murrosaikaan mennään, sitä vauhdikkaammin ja intensiivisemmin muu-

tos kasvaa ja tulevaisuuden näkeminen on vaikeampaa. Rakentamalla yhden mallin, pe-
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rustuen menneeseen kehitykseen ja nykytietoon voi skenaario antaa harhaisen tulevai-

suuskuvan ja johtaa vääriin strategisiin ratkaisuihin. Skenaarioajattelussa miksi ensim-

mäistä merkitystä voidaan kutsua, luodaan monia erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, 

joita voidaan tarkastella ja valita toteuttamiskelpoisin, mikä auttaa strategisissa valin-

noissa ja antaa valmiuden varautua useampaan tulevaisuuskuvaan. Skenaarioajattelu on 

nykyään tulevaisuudentutkimuksessa yleisimmin vaikuttava ajattelutapa. (Rubin 2015.) 

Cairns & Wright (2017, 9.) näkee myös skenaarioajattelun luomien vaihtoehtoisten kuvien 

tarjoavan hyvän mahdollisuuden aiheesta väittelyyn, sen kyseenalaistamiseen sekä näkö-

kantojen yhdistämiseen, jotka todennäköisesti pitää sisällään aikaisemmin vastustettuja 

suuntauksia. 

 

Skenaarion toinen merkitys tulevaisuudentutkimuksessa liittyy skenaariomenetelmiin ja 

skenaariotyöskentelyyn. Skenaarioita voidaan pitää yhteenvetona tulevaisuutta koskevan 

tutkimusten tuotoksista, perustuivat ne sitten kvalitatiiviseen eli laadullisiin tai kvantitatiivi-

seen eli määrällisiin menetelmiin. Määrällisillä menetelmillä tuotetaan jossain määrin jous-

tamattomia ja rajoittuneita vaihtoehtoja, mitkä ovat usein kuitenkin täsmällisiä ja yksiselit-

teisiä. Laadullisella menetelmällä saadaan usein taas moniselitteisiä, epätäsmällisiä ja 

näin ollen joustavia, kuvailevia ja laaja-alaisia tulevaisuudenkuvia. (Rubin 2015.) Toisaalta 

kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen lähestymistapa ei sulje toisiaan pois vaan voivat par-

haassa tapauksessa täydentää toisiaan. Tärkeintä tutkimuksen suunnitteluvaiheessa on 

pohtia, mikä menettely tuo parhaimman selvyyden tutkittavaan ongelmaan ja valita metodi 

mistä on itse vakuuttunut. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 136-137.) 

 

2.1 Skenaariotyöskentely 

Skenaariotyöskentelyllä pyritään luomaan tapahtumasarja, missä loogisesti vaihe vai-

heelta esitellään mahdollinen tulevaisuus, olkoon se todennäköinen, tavoiteltava tai uh-

kaava. Menetelmiä skenaariotyöskentelyyn on monia, mutta kolme eri piirrettä niissä tulisi 

aina olla. Näitä ovat toimintaympäristön nykytilan kuvaus ja tulevaisuudenvision kuvaus, 

sekä kuvaus prosessista, mikä nämä kuvat yhdistävät. Kuvaukset voivat tosiaan olla to-

dennäköisiä tai epätodennäköisiä, uhkakuvia luovia tai haluttavia, kuitenkin niin että kaikki 

skenaariot voivat olla mahdollisia tulevaisuudessa. (Mannermaa 1999, 57-58.) Meristö 

(2013, 179-180) kutsuu skenaarioita luonnoksiksi, jotka perustuvat oletuksiin tulevaisuu-

desta, joka luo kuvan organisaation tulevasta toimintaympäristöstä, sekä pyrkii kuvaa-

maan mahdollisimman tarkasti kehityspolun nykyisestä tulevaan.  

 

Kuusi & Kamppinen (2002, 121) on listannut mitä ominaisuuksia skenaariolla on mahdol-

listen tulevaisuuksien polulla: 
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• Skenaario on yhden tulevaisuuden kertomus. 

• Sillä on aina alku- ja lopputilanne. 

• Tilanteiden välillä on tärkeiksi havaittuja siirtymätilanteita. 

• Oppimaan kykenevät toimijat pystyvät päätöksillään ehkäistä, edistää tai kääntää 
skenaarion kuvaamaa tapahtuman kulkua. 

• Hyvin muotoiltu skenaario pitää sisällään loogisesti etenevän kertomuksen tulevai-
suuden tapahtumista, sisältäen perustellut selitykset tapahtumien siirtymä vai-
heista, sekä kuvaukset toimijoiden keskeisistä päätöksistä. 

• Skenaario kuvaa vain riittäviä ehtoja tapahtumankulun toteutumiselle, sillä todelli-
suudessa siirtymä tilanteiden tapahtumat johtuvat muista syistä, kuin skenaariossa 
on esitetty. 

 

Skenaariotyöskentelyä voidaan jakaa lukuisiin eri tyyleihin ja suuntauksiin. Olennaisinta 

vaikuttaa olevan se, mihin sitä käytetään, kuka sen valmistelee, mihin yhteyteen se val-

mistetaan ja kauanko siihen käytetään aikaa. Seuraavaksi käyn läpi erilaisia skenaario 

luokituksia ja jakoperusteita. 

 

Ensinnä skenaariotyöskentely voidaan jakaa tutkiviin sekä tavoitteellisiin skenaariotyyp-

peihin. Tutkivassa skenaarioissa tarkastellaan menneisyyden ja nykyhetken trendejä ja 

jatketaan niistä kohti tulevaisuutta, näin ollen monesti pyritään todennäköisiin kehitys-

suuntiin, niin että vaihdellaan vain joitain perusoletuksia ja luodaan sitä kautta haluttu tule-

vaisuuskuva. (Mannermaa 1999, 58.) Tutkiva skenaario voi perustua myös johtopäätök-

siin sekä olettamuksiin, milloin sen tekijä esittää skenaarion seuraamuksien syntyvän jon-

kin asian päätöksestä tai toimeen panosta (Rubin 2015).  

 

Tavoitteelliset skenaariot tukeutuvat vahvasti tulevaisuuskuviin, visioihin pelätystä tai halu-

tusta tulevaisuuden tilasta, tässä tyypissä skenaariot valmistetaan tulevaisuudesta nyky-

hetkeen (Mannermaa 1999, 58). Tässä vaihtoehdossa valitaan joku tulevaisuudenkuva 

toteutuneeksi tilaksi ja lähdetään hahmottamaan mahdollisimman johdonmukaista tietä 

taaksepäin kohti nykyhetkeä. Päämääränä tässä on selvittää millaisia seuraamuksia erilai-

silla tapahtumilla ja päätöksillä on, miettimällä tapahtumia mitkä näihin tilanteisiin on johta-

nut. (Rubin 2015.) 

 

Kummalakin skenaariotyypillä on omat tärkeät ominaisuutensa. Niiden käyttäminen riip-

puu pitkälti tilanteesta ja ongelman luonteesta. Jos hahmotellaan suuria yhteiskunnallisia 

skenaarioita, niin harvoin tavoitteissa vallitsee sen kaltaista yksimielisyyttä, että todellisiin 

tavoitteellisiin skenaarioihin päästäisiin. Kun taas mietitään skenaarioita yksittäisen orga-

nisaation kannalta, todennäköisesti yhteisiä tavoitteita muodostuu paljon helpommin, jol-

loin tavoitteellinen skenaariotyöskentely voi olla hyvä ratkaisu. Nämä eivät ole kuitenkaan 

ainoita tapoja luokitella skenaarioita, ne voidaan myös jakaa kahteen erilaiseen skenaari-

oon. Näistä laaja-alainen skenaario kattaa vain yhden tieteenalan, vaikka teknologian ja 
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keskittyy sen ilmiöihin, kun taas monitieteisessä skenaariossa pyritään ylittämään eri sek-

torirajoja, milloin ilmiötä yhdistetään, niin teknologian, talouden, yhteiskunnan tai muiden-

kin eri sektoreiden kannalta. (Mannermaa 1999, 59.) 

 

Nekkers (2016, 13) taas jaottelee skenaariotyöskentelyn organisaation näkökannasta kah-

teen eri tyyppiin, jotka ovat joko ulkoisia tai sisäisiä strategisia skenaarioita. Ulkoiset ske-

naariot keskittyvät muuttujiin mihin skenaarion tekijä ei voi vaikuttaa, nämä skenaariot ku-

vailevat miltä toimintaympäristömme näyttää tulevaisuudessa. Niissä tehdään selväksi, 

että asiat voivat muuttua hetkessä ja ne vaikuttavat tavalla tai toisella organisaatioon, 

vaikka organisaatio ei itsessään ole mukana skenaariossa. Tämä auttaa organisaatiota 

huomaamaan sekä ottamaan vastaan muutoksia ja näin ollen varautumaan niihin. Ulkoi-

set skenaariot ovat myös loistavia viitekehyksiä sisäisten skenaarioiden valmistelussa. Si-

säiset strategiset skenaariot antavat ymmärtää valintojen vaikutukset oman organisaation 

sisällä. Nämä skenaariot keskittyvät asioihin, mihin organisaatiot pystyvät vaikuttamaan 

omilla toiminnoilla ja valinnoilla.  

 

Skenaariot voidaan jakaa myös ryhmiin niiden käyttötarkoituksen kannalta, mitä voidaan 

käyttää erikseen, mutta strategisessa työssä myös yhdessä. Näitä ovat aiheskenaariot, 

missionskenaariot ja toimintaskenaariot. Aiheskenaariot antavat vastauksia siihen, mitkä 

ovat mahdollisia maailmoja, nämä ovat usein yhteisiä asioita toimialan keskuudessa. Mis-

sionskenaariot taas kertovat siitä kuka ja missä me olemme tulevaisuudessa, ne tarkaste-

levat organisaation perususkomuksia asiakkaista, liiketoimintamalleista ja omasta osaami-

sesta. Viimeisenä on toimintaskenaariot, jotka tarkastelevat sitä mihin voimme mennä 

sekä sitä mihin päätämme mennä. Toimintaskenaariot tosin syntyvät mission- ja aiheske-

naarioiden pohjalta, missä ne ovat toimineet taustatiedon hankintana. (Meristö 2013, 180-

183.) 

 

On myös paljon muita skenaariotyöskentelyn jako tapoja, yhtenä näistä käytetty on ske-

naarion miettiminen uhkaksi tai mahdollisuudeksi. Skenaariot voidaan myös erotella aihei-

den kokoluokan mukaan, milloin skenaariot voidaan jakaa kolmeen kokoluokkaan. Mik-

roskenaariot kuvaavat pieniä organisaatioita ja niiden toimintaa, mesoskenaariot keskiko-

koisia ja makroskenaariot isoja globaaleja systeemejä. Toisaalta skenaariot voidaan myös 

luokitella sen oletettuun suosioon ison joukon keskuudessa, missä se todennäköisesti hy-

väksytään tai vaihtoehtoisesti yhden mielipidejohtajan näkemykseen, jonka kautta se voi 

joskus kasvaa ison joukon skenaarioksi tai jäädä pelkäksi ajatukseksi. (Mannermaa 1999, 

60.) 
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2.1.1 Skenaariotyöskentelystä koettuja hyötyjä 

Rubin (2015) listaa monia skenaariotyöskentelystä saatavia etuja, kuten strategisen ajat-

telun ja päätöksenteon tukeminen organisaatioissa. Se myös auttaa välttämään yhden en-

nusteen harhaa, auttaa muokkaamaan strategiasta luovemman ja älykkäämmän, sekä te-

hostaa organisaatiota luovaan ajatteluun ja toimintaan. Skenaariotyöskentely valmistaa 

organisaatiota myös yllätysten varalle, luo pohjaa havaita epäjatkuvuuksia ajoissa ja tuo 

esiin muutosta ennakoivia vihjeitä sekä tuo näkyviin hiljaista tietoa.  

 

Paavilainen (2014, 65-71) pro gradu tutkimuksessa jakaa skenaariotyöskentelyn hyödyt 

tuloksellisiin ja prosessuaalisiin hyötyihin. Tulokselliset hyödyt on jaoteltu kahteen osaan, 

joista toinen painotti päätöksentekoon liittyviä hyötyjä ja toinen strategiseen valmiuteen liit-

tyviä hyötyjä. Strategisten ja päätöksentekoon liittyvien hyötyjen painopisteet olivat pitkälti 

samoja kuin Rubinin ylempänä mainitsemat. Toinen osa taas käsitteli prosessuaalisia 

hyötyjä, mitkä olivat tutkimuksessa noussut esiin itse prosessin teon aikana, nämä hyödyt 

oli tuonut avoimuutta ja lisännyt keskustelukulttuuria organisaatiossa. Prosessuaaliset 

hyödyt oli jaettu kolmeen alaosaan, mistä ensimmäinen oli juuri kommunikatiiviset hyödyt, 

mitkä nähtiin parantavan kommunikointia jopa yli organisaatiorajojen. Toisena oli kognitii-

viset hyödyt, mikä nähtiin antavan mukana oleville tiedollista ja tajunnallista parantavaa 

hyötyä, niin organisaatiosta, toimintaympäristöstä sekä omasta henkilökunnasta. Kolman-

tena nähtiin psykologiset hyödyt, jotka nähtiin antamaan esimerkkejä vääristä toimintata-

voista ja suuntaamaan ajattelua pois urautuneista malleista. 

 

Toisaalta skenaariotyöskentelyn hyötyä on vaikea arvioida ja melkein mahdotonta mitata. 

Menetelmää käyttäneet yritykset ovat kuitenkin todenneet hyvyyden kriteerin olevan se, 

että laaditut skenaariot otetaan huomioon silloin kun päätöksiä tulevista asioista tehdään. 

Toisaalta on ajateltu myös sitä, miksi skenaariotöitä tehdään, jos niistä ei koettaisi saata-

van hyötyä, sillä skenaarioiden valmistus prosessi on työläs ja aikaa vievä. (Meristö 2013, 

182.) Nekkers (2016, 16) toteaa skenaariomenetelmässään, että ennen projektiin ryhdyt-

täessä on mietittävä kriittisesti, onko skenaariotyöskentely oikea ratkaisu kyseiseen pro-

jektiin, jos se ei ole, niin sitä on turha aloittaa ollenkaan, jolloin vältytään turhalta työltä.   

 

2.1.2 Skenaariotyöskentelyn saamaa kritiikkiä 

Skenaariotyöskentelystä on myös kyseenalaistavia ja kriittisiä mielipiteitä. Joidenkin mie-

lestä skenaariotyöskentelyyn viittaavien teosten tulisi kuulua kuvitteelliseen osastoon. 

Vaikka skenaarioajattelu on osaltaan kuvitteellista ei pidä unohtaa, että metodit pitävät si-

sällään huomioita fakta- ja tilastotietoa koskevista analyyseistä. Jotkut aiheesta kirjoitta-
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neet ovat myös kutsunut skenaariotyöskentelyä vajavaiseksi työkaluksi, perustaen väit-

teensä siihen, että skenaarioiden tarinat tarjoavat vain spekulaatiota tulevaisuudesta poh-

jautuen mielipiteisiin, eikä tietoon. Toisaalta edelliseen kritiikkiin on syynsä, sillä jotkut ai-

kaisimmat skenaariotyön harjoittajat kirjoittivat skenaarioita, mutta ei tarjonnut ratkaisuita 

toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. Skenaariotyöskentelyä on myös kritisoitu hajaan-

nuttavan tulevaisuuden tutkimuksen, tällöin spekuloimalla mahdollisia tulevaisuuskuvia voi 

vain sattumalta osua oikeaan. (Crains & Wright 2018, 18-20.) 

 

Ongelmia on nähty myös skenaariotyöskentelyä toteuttavissa yrityksissä eri alueilla. Stra-

tegian suunnittelussa on nähty vaikeus valita tiettyä skenaariota sen pohjaksi. Ongelmaksi 

on nähty myös, miten seuloa oleelliset muutosmerkit isoista kuvista ja tulkita niitä omassa 

kontekstissa. On myös mietitty skenaariotyöhön osallistuvien henkilöiden pätevyyttä sen 

toteuttamiseen, vaikka analyysikyky voi olla hyvä, niin mielikuvitus voi taas olla riittämätön 

kirjoittamaan skenaarioita. (Meristö 2013, 182-183.) 

 

2.2 Skenaariotyöskentelyn käyttö ennakoinnin apuna 

Ennakointia pidetään tulevaisuutta luotaavana toimintana, jonka tavoitteena on parantaa 

organisaation uudistumiskyvykkyyttä ja kehitystyön onnistumista. Ennakoinnin avulla tar-

kastellaan tulevaisuuden muutostekijöitä ja niihin vaikuttavia voimia sekä vastavoimia, joi-

den pohjalta voidaan muokata omia toimintamalleja suhteessa muihin. (Kettunen & Me-

ristö 2010, 16.) Inkinen (2011, 64) muotoilee ennakoinnin olevan sillan rakentamista ny-

kyisyyden ja tulevaisuuden välille. Ennakointia hyödynnetään silloin, kun halutaan selvit-

tää, miten toivottu tulevaisuudenkuva voitaisiin käytännössä toteuttaa. 

 

Ennakoinnissa pyritään liitämään tulevaisuutta peilaavan tiedon osaksi organisaation stra-

tegista päätöksentekoa, kun taas strategiantyön tarkoituksena on uudistaa toimintaa, jotta 

se vastaa paremmin tulevaisuuden toimintaympäristöä (Kettunen & Meristö 2010, 21-22). 

Yleensä skenaariotyöskentelyä käytetään päätöksenteon apuna sekä muokkaamaan or-

ganisaation tai tietyn alueen toimintastrategiaa, niin että se mukautuu ketterästi muuttuvan 

toimintaympäristön haasteisiin ja vaatimuksiin. Yleisintä skenaariotyöskentely on viime ai-

koina ollut yritysmaailmassa ja erilaisissa aluekehitys hankkeissa, minkä tarpeisiin eri ske-

naariomenetelmät ovat pitkälti kehitelty. Tosin viime vuosina skenaariotyöskentely on ha-

vaittu lisääntyvän aktiivisten kansalaisten sekä kolmannen sektorin piirissä. (Rubin 2015.) 

Suomessa tulevaisuudentutkimus minkä piiriin skenaariotyöskentely myös kuuluu, on kas-

vanut merkittävästi, varsinkin jos katsotaan yliopistoissa tuotettuja väitöskirjoja, mitä valta-

kunnallisesti Turun yliopiston listauksessa on lueteltu 81 kappaletta. Näistä 51 väitöstä on 
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tehty 2009-luvun jälkeen. Toisaalta näistä töistä vaan kahdeksan oli tavalla tai toisella 

suuntautunut skenaarioiden tuottamiseen. (Utu 2017.)  

 

Pohjimmiltaan skenaariotyöskentelyn tarkoituksena voidaan pitää työn tuotoksien anta-

maa tietoa sen käyttäjälle sekä päätöksen- ja valintojen teon helpottamista haastavan 

murrosajan keskellä. Skenaariotyön merkittävänä etuna muihin ennakoinnin menetelmiin 

tulee nähdä sen olemus haastaa vallalla olevia olettamuksia. Näin ollen skenaariotyös-

kentely antaa uusia suuntia päätöksentekoon ja auttaa löytämään mahdollisuuksia, mitä ei 

välttämättä muuten olisi löydetty. (Rubin 2015.) 

 

Skenaarioita luodaan yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden tulevaisuuteen ne saattavat 

vaikuttaa, skenaarioluotaus on osana strategista ajatusta, joka sopii yhteisen, mutta myös 

oman edun edistämiseen (Kamppinen, Malaska & Kuusi 2002, 32). 

Meristö (2013, 179) näkee skenaariopohjaisen työskentelyn auttavan tulevaisuuden teke-

misessä, sillä aktiivinen toimija pystyy vaikuttamaan valinnoillaan ja päätöksillään tulevai-

suuden tekemiseen skenaarioiden pohjalta, vaikka niissä korostuu paljon ei-ennustetta-

vuutta. Ennakointia ajatellessa tärkeintä ei ole miettiä mitä tulee tapahtumaan, muuttu-

maan tai mitä ihmiset tulevat tekemään, vaan mitä meidän tulee tehdä, että tulevaisuus 

antaisi toteuttaa meidän tärkeinä ja arvokkaina pidettyjä asioita ja välttelisi pahimpia uhkia 

(Kamppinen ym. 2002, 9). 

 

Eurooppalaisissa suuryrityksissä skenaariotyöskentelyn aktiiviset käyttäjät voidaan jakaa 

kahteen ryhmään. Ensimmäiseen kuuluu tulossuuntautuneet skenaariotyön käyttäjät, 

jotka tarkastelevat suunnitteluprosesseissa käsiteltäviä skenaarioita irrallisena osana. 

Skenaariot toimivat avustavana tietona suunnittelussa ja niiden käyttö on lähellä ennusta-

misen filosofiaa, nämä ovatkin yleensä vain aiheskenaarioita. Toisessa ryhmässä ovat 

prosessisuuntautuneet skenaariotyöskentelyn käyttäjät, joille skenaariot toimivat kiinteänä 

osana johtamistyötä. Tällöin työskentelyssä korostetaan itse prosessia enemmän kuin 

vaihtoehtoisia skenaarioita. (Meristö 2016, 182.) 

 

2.3 Skenaariotyöskentelyn menetelmiä 

Tähän alakappaleeseen olen poiminut erilaisia skenaariotyöskentelyn menetelmiä, joita 

olen löytänyt eri lähteistä. Erilaisia menetelmiä on monia, niin kotimaisista teoksissa esitel-

tyjä sekä kansainvälisestä kirjallisuudessa esiin tuotuja ja niitä parannellaan koko ajan, 

sekä luodaan uusia ja mukaillaan eri käyttötarkoituksiin. Menetelmissä voidaan myös yh-

distellä muita ennakoinnin työskentelyntapoja ja hyödyntää samoja työkaluja. Työn kan-
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nalta on tärkeää hahmottaa ja oppia erilaisia menetelmiä, sekä näkemään niiden sisältä-

mien vaiheiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Näin ollen menetelmistä on helpompaa 

valita tämän projektin piirteisiin hyvin soveltuva työskentelytapa.  

 

2.3.1 Tulevaisuuskartta 

Tulevaisuuskartta voidaan nähdä tietyn asian pelikentän kuvauksena, joka antaa jokai-

selle tulevaisuuskartalle uniikin luonteen. Tulevaisuuskartan tulkinta voi olla erittäin vaival-

loista muille kuin sen valmistusryhmässä olleille. Tulevaisuuskartan rakentamisessa kaikki 

erilliset relevanteiksi katsotut tulevaisuutta kartoittavat asiat määritellään geneerisen taulu-

kon avulla. Tämä taulukko taas määrää millaiset asiat(synopsikset) tulevat valituksi tule-

vaisuuskarttaan, tällä pystytään rajaamaan pois epäoleelliset asiat. Synopsikset ovat tule-

vaisuuden tietty malli mahdollisista, todennäköisistä tai halutuista tulevaisuuksista, tulevai-

suuskartalla onkin aina monta tulevaisuus vaihtoehtoa. Tulevaisuuskartta on symbolinen 

kuvaus mahdollisista tulevaisuuksista. Kartassa käytettävien sanojen, kuvien, lukujen, tau-

lukkojen ja merkintöjen symbolit määrittelevät teemoja sekä aiheita, joita kartanlaatijat pi-

tävät tärkeinä elementteinä tulevaisuudessa. (Malaska & Virtanen 2013, 125-127.) 

 

Teemojen ja aiheiden otsikkoja voidaan kutsua skenaariomuuttujiksi. Kartan luominen on 

hyvä aloittaa sopimalla aiheen rajauksesta sitä käsittelevästä aiheesta sekä sopimalla 

mitä skenaariomuuttujia käsiteltävissä aihekuvauksissa käytetään. Työn kannalta valitaan 

tärkeitä aiheita, esimerkiksi talouskasvu tai väestön ikääntyminen, nämä aiheet pysyvät 

yleensä työn edetessä samana, eikä niitä lisätä sinne kesken työn. Skenaariomuuttujien 

lista pitää sisällään kertomuksen ulkopuolelle jätettyjen asioiden luettelosta sekä käsiteltä-

vien asioiden viitekehyksistä. Asiat, mitä viitekehyksessä tulee esille mahdollisista tulevai-

suuksista, määrittyy skenaariomuuttujien asioiden valittavana olevien arvojen perusteella. 

(Malaska & Virtanen 2013, 127-128.) 

 

2.3.2 Tulevaisuustaulukkomenetelmä  

Tulevaisuustaulukko on tehokas tapa silloin kun jäsennellään organisaation toimintaympä-

ristöä ja sisäisiä muuttujia. Menetelmänä se tarjoaa väläyksen omaisia tulevaisuuskuvia, 

jotka perustuvat erilaisista muuttujista ja niiden mahdollisista toteutumista. Tulevaisuus-

taulukko on periaatteessa yksinkertainen valmistaa, prosessina se kuitenkin vaatii asiasi-

sällön vankkaa asiatuntemusta organisaation eri tekijöistä. (Mannermaa 1999, 93.)  

 

Tulevaisuudentaulukon laatiminen aloitetaan ongelman tunnistamisella ja rajaamisella ny-

kytilan perusteella. Seuraavaksi listataan organisaation keskeisimmät muutostekijät tule-
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vaisuudessa, mitkä voivat kuvata sisäisiä tai ulkoisia kehityssuuntia sekä mahdollisia tule-

vaisuuden megatrendejä. Kaikille muuttujille arvioidaan vaihteleviin olettamuksiin perustu-

via vaihtoehtoja, jonka jälkeen muuttujien alle listataan ilmiöt, joita pidetään mahdollisina 

toteutuvina asioina. Tämän jälkeen listataan taulukkoon megatrendit sekä niiden arvioidut 

kehityssuunnat, joihin työskentely sidotaan. Tulevaisuudenkuvat rakennetaan niin, että jo-

kaiselle muuttujalle valitaan yksi arvo mihin liitetään heikot signaalit ja megatrendit. Tällä 

menetelmällä voidaan tunnistaa lukuisia eri tulevaisuuskuvia, tärkeintä on kuitenkin tun-

nistaa oleelliset tulevaisuuskuvat organisaation kannalta. (Mannermaa 1999, 93-94.) 

 

2.3.3 Skenaariodraama 

Skenaarioita käsittelevässä kirjallisuudessa harvoin kiinnitetään huomiota skenaarion nar-

ratiiviseen luonteeseen, mikä todellisuudessa vastaa sen alkuperäistä teoriaa elokuva- ja 

teatterimaailmassa. Skenaariodraama on kehitetty puhtaasti narratiiviseksi, vaikka sen ra-

kentamiseen käytetyt trendit ja muut vaikuttavat tekijät voivat olla kunnolla tutkittuja, niin 

skenaariodraama ei ole tutkimusraportti vaan todellinen mielikuvituksen tuotos. Skenaa-

riodraaman rakentamisessa ei ole kysymys pelkästään narratiivin kirjoituksessa, vaan 

myös ihmisten kanssa käytävästä dialogista. Prosessi jakautuu osittain jatkuviin ja osittain 

toisiaan seuraaviin vaiheisiin. Aluksi tulee määrittää tulevaisuusdraaman toimijat, mitkä 

ovat päämäärät ja mitä pyrkimyksiä on vallalla. Tärkeää on myös asettaa näyttämön 

paikka ja aikajana, sekä miettiä mitä välineitä ja keinoja käytetään, sekä pyrkiä pohtimaan 

minkälaista toimintaa syntyy ja miten se etenee. Nämä ovat skenaariodraaman elementit, 

jotka tulee olla jossakin alkutilanteessa. (Jarva 2013, 156-159.) 

 

Toisiaan seuraavia työvaiheita on ajassa tapahtuvan toiminnan selostaminen kertomuk-

sena, missä kuvataan tärkeimmät toimijat, tavoitteet, tapahtumapaikka, juoni ja toiminnan-

kulku eri käännekohtineen. Käännekohtia voi olla erilaiset ristiriita tilanteet ja niiden ratkai-

sut. Seuraavassa vaiheessa täydennetään ensimmäisen vaiheen kertomusta pienillä yksi-

tyiskohdilla ja lisätään draamaan varsinaisia kohtauksia, eli yksityiskohtaisempia selvityk-

siä tapahtumista. Lopuksi skenaario saatetaan loppuun, missä viimeistellään tarinan yhte-

näisyyttä, muotoilemalla juoni selkeäksi ja ajoittamalla käännekohdat sekä tarkistamalla 

tapahtumien logiikka. Näiden vaiheiden rinnalla kulkevia työvaiheita on jatkuva ideointi, 

aineiston kokoaminen ja työstäminen, leikkaus ja ihmisten dialogi. (Jarva 2013, 158-161.) 
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2.3.4 Kuuden vaiheen menetelmä 

Tässä Rubinin (2015) esittelemässä menetelmässä skenaariotyöskentely aloitetaan jaka-

malla työvaiheet kuuteen osaan. Ensimmäinen vaihe perustuu taustatiedon analysoimi-

seen, jossa kartoitetaan organisaation tai vastaavasti tässä tapauksessa alueen nykytilaa 

käyttämällä analyysiin tarkoitettua työkalua, esimerkiksi SWOT- tai PESTE-analyysiä. Tä-

män jälkeen mietitään kehityskulkuun vaikuttavia muita tekijöitä, sekä käytössä olevia voi-

mavaroja. Selvitettäviä asioita taustatiedon hankkimisessa on myös toiveet, odotukset, 

pelot, arvot ja tarkkaillaan mahdollisia heikkoja signaaleja. Taustatyössä tulee ottaa huo-

mioon myös näkökulmiin ja valintoihin vaikuttavaa hiljaista tietoa, tietotaitoa ja osaamista 

mitä ei opita kirjoista. (Rubin 2015.)  

 

Toisessa vaiheessa rakennetaan analysointivaiheen pohjalta eri skenaariolle aihiot, jollain 

tapaukseen sopivalla tutkimusmenetelmällä. Tämän vaiheen tarkoituksena on luoda ske-

naarioiden pääsuunnat minkä pohjalle itse skenaarioita aloitetaan rakentamaan. (Rubin 

2015.) Kolmantena vaiheena on skenaarioiden kirjoittaminen. Toteutettavien skenaarioi-

den määrä vaihtelee niiden tekijän mukaan. Mannermaan (2004, 177) mukaan jos ske-

naariolla halutaan laaja-alaisia, monia asian yhtälöitä käsitteleviä tulevaisuuden kehityk-

sen kuvauksia, ohjenuorana voidaan pitää 3-5 valmista skenaariota. Kaksi on auttamatto-

masti liian vähän, sillä se johtaa helposti epätoivottuun kahtiajakautumiseen, kuten hyvä- 

ja pahatulevaisuus asetelmaan. Toisaalta jos skenaarioita on enemmän kuin viisi, skenaa-

rioiden erot voi olla vaikeaa pitää selkeänä ja varsinkin jatkotyö strategian rakentamisen 

kannalta skenaarioille käy työlääksi. 

 

Neljännessä vaiheessa skenaarioiden pohjalta muodostetaan organisaation tulevaisuu-

denvisio eli tahtotila siitä, miten asioiden tulisi organisaation näkemysten mukaan olla. Tä-

män voidaan ajatella luovan yhteisen tahtotilan määrätyn ajan päähän. Vision saavuttami-

sen jälkeen luodaan viidennessä vaiheessa missio eli suunnitelma mitä toimia ja päätök-

siä organisaatiossa tulee tehdä, jotta visio saavutettaisiin. Tulee myös muistaa, että visio 

ja missio eivät ole muuttumattomia vaan ne voivat muuttua todellisuuden mukaan. Par-

haimmillaan skenaariotyö on jatkuva prosessi, missä sen tulee avata erilaisia näkökulmia 

ja antaa vaihtoehtoisia toimintatapoja organisaation suunnittelutyöhön mahdollisuuksien 

mukaan toistuvasti, ei vaan kertaluontoisesti. Tätä pidetään työskentelyn kuudentena vai-

heena. Toimintaympäristön, teknologian ja ihmisten alati kasvavan muutoksen tuomien 

haasteiden takia, skenaarioita tai ainakin tärkeimmät skenaariot tulisi muuttaa vastaa-

maan toimintaympäristön muutosta vastaavaksi. (Rubin 2015.) 
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2.3.5 Seitsemän askeleen skenaariotyöskentely 

Nekkersin (2016, 15) tekemässä skenaariotyöskentelyn mallissa työvaiheet ovat jaettu 

seitsemään eri vaiheeseen. Hän näkee parhaaksi sisällyttää kaikki vaiheet työskentelyyn, 

vaikka ei pidä sitä välttämättömänä, mutta riippuen työn tavoitteista voi toisille vaiheille an-

taa enemmän painoarvoa kuin toisille.  

 

Ensimmäinen askel on valmisteluvaihe missä tulee selvittää, miksi skenaarioprojekti teh-

dään ja mitkä sen hyödyt ovat tekijöille sekä niille keihin se vaikuttaa. Toinen askel on 

orientoituminen, jolloin tulee miettiä tarkalleen kysymys mihin skenaariolla halutaan vas-

taus sekä määrittää skenaarioille aikaikkuna. Kolmantena askeleena on toimintaympäris-

tön kartoitus, jossa analysoidaan muutosvoimia tai kehityskulkua mikä koskettaa skenaa-

riotyön ydinkysymystä sekä pohditaan miten ne mahdollisesti vaikuttavat toisiinsa. Tässä 

vaiheessa kartoitetaan myös trendit ja mahdolliset epäjatkuvuudet, jotka ovat yllättäviä 

häiriöitä kehityksen kulussa, esimerkiksi luonnonvoimat tai ihmisten tekemä terrori. Epä-

jatkuvuutena voidaan pitää myös teknologista innovaatiota mikä tarjoaa uuden toimintata-

van vanhan sijaan. (Nekkers 2016, 15-20.) 

 

Neljäntenä askeleena on määritellä skenaariotyön rakenne, missä luodaan lähtökohdat 

skenaarioiden viitekehykselle. Tässä valitaan joko induktiivinen tai deduktiivinen suuntaus 

rakentaa skenaariot. Induktiivisessa suuntauksessa tuodaan kartoitusvaiheen tekijät yh-

teen ja työstetään valmiiksi mietitty rakenne, minkä tapahtumat ja niihin johtaneet päätök-

set selitetään. Deduktiivisessa suuntauksessa rakenne määritetään kartoitusvaiheen teki-

jöistä yksittäisinä elementteinä, jonka jälkeen arvioidaan näiden merkitystä skenaarioissa 

valitun työkalun avulla. Työkaluista tässä yhteydessä on esitelty syyperäinen kytkentäkaa-

vio, skenaarioristi, vaikutuskaavio ja vaikutus-epävarmuusmatriisi. Viidentenä vaiheena on 

kirjoittaa skenaariot. Hyvät skenaariot rakennetaan käyttämällä mielikuvitusta ja loogisia 

syitä tapahtumille, yhdistäen linkkejä sattumuksiin ja kokoamalla näistä elementeistä yhte-

näinen tarina. Tässä metodissa skenaarioiden rakentamisessa käytetään päätelmien-

puuta (Implication tree), missä keskimmäiseksi tulee tulevaisuuskuva ja sitä ympäröiviin 

alueisiin tapahtumat, jotka sinne johtivat. Päätelmienpuita tulee tehdä yhtä monta kuin 

skenaarioita, jolloin eri skenaarioiden kirjoittaminen on huomattavasti helpompaa. (Nek-

kers 2016, 20-32.)  

 

Kuudentena vaiheena on skenaarioiden käyttäminen strategiatyöhön ja sitä kautta vision 

sekä mission rakentamiseen. Tärkeää on myös selvittää mitä skenaariot opettavat meille 

mahdollisista tulevaisuuksista. Tässä työskentely metodissa on nostettu muutama sääntö 
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työryhmälle, jotka skenaarioita käyttävät. Kukaan ei oikeasti tiedä miltä tulevaisuus näyt-

tää, joten skenaarioiden läpikäymisessä ei ole tarpeellista väitellä niiden oikeellisuudesta 

vaan synnyttää vuoropuhelua. Pitää pyrkiä ajattelemaan, että olisi nyt esitellyssä tulevai-

suudessa, niin että nykypäivä on siellä myös. On tärkeää pysyä kirjoitetussa skenaa-

riossa, eikä pyrkiä luomaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Viimeisenä tulee välttää kriti-

soimasta skenaarioita, se ei ole sallittua. Seitsemäntenä vaiheena on skenaarioiden poh-

jalta tehdyn strategian seuranta, missä pidetään tärkeänä skannata muuttuvaa toimin-

taympäristöä ja uusia kehityssuuntia. Näin ollen on tärkeää etsiä signaaleja, jotka vaikut-

tavat skenaarion kulkuun ja tarkkailla onko organisaatio oikeassa suunnassa suhteessa 

muutoksiin. (Nekkers 2016, 33-36.)   

 

2.3.6 Skenaariotyöskentelyn perusmenetelmä 

Tämä skenaariotyöskentelyn perusmenetelmä on Crainin ja Wrightin (2017, 27-28) tuot-

tama menetelmäkuvaus, joka on jaettu kahdeksaan eri vaiheeseen. Menetelmä on lähes-

tymistapana kaikenkattava eikä niinkään valikoiva, tosin siitä pystytään liittämään tietoa ja 

informaatiota muihinkin metodeihin. Menetelmä sopii yksin työstettäväksi, mutta on erityi-

sesti kehitetty ryhmätyöskentelyyn. Lähestymistavassa kaikkea saatavilla olevaa aihee-

seen liittyvää tietoa on mahdollista käyttää, näitä voi muun muassa olla kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen data, erilaiset raportit ja medioiden tuottamat materiaalit sekä kaikki materi-

aali mikä vain tuottaa ajatuksia. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa työskentelylle tulee asettaa tavoite, missä määritellään on-

gelma ja asetetaan skenaariolle aikajana mihin kohtaa tulevaisuutta se muodostuu. On 

tärkeää myös selvittää toimintaympäristö ja sen näkymät, käyttämällä PESTE-analyysiä, 

joka antaa ymmärrystä sen hetken poliittisista, ekonomisista, sosiaalisista, teknologisista 

ja ekologisista tiloista. Projektissa, minkä vaikutus alueella on monia sidosryhmiä, on sil-

loin yleistä aloittaa skenaariotyö järjestämällä niille teemahaastattelu jäsennetyllä rungolla. 

Seuraavaksi alla listaus kysymysten luonteesta:  

 

1. Miten haluaisit kuvailla miltä alue näyttää ideaalisessa tulevaisuudessa 2/5/10 vuo-
den päästä? 

2. Mitä ajattelet olevan avain vaikuttajat ja tapahtumat mitkä ovat pakollisia, että näin 
tapahtuisi? 

3. Ketkä ajattelet olevan avaintekijöitä, jotka saa sen aikaan? 
4. Mitkä ovat ne nykyhetken vaikuttajat, jotka muokkaavat tulevaisuuden perustan 

ideaaliseksi? 
5. Mitä esteitä näet nykyhetkessä, jotka voivat estää ideaali tulevaisuutta tapahtu-

masta? 
6. Mitkä ajattelet olevan päävaikuttajia viimeisen viiden vuoden aikana, jotka on tuo-

nut meidät nykyhetkeen?  
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Haastattelujen tulokset analysoidaan ja niistä valmistellaan yhteenveto. Yhteenvedon tu-

loksena saadaan suunta niihin ongelma aiheisiin mihin skenaariotyötä aletaan tekemään. 

(Cairns & Wright 2017, 34-35.) 

 

Toisessa vaiheessa asetetaan projektissa käytettävät muutosvoimat, jotka ovat niitä asi-

oita, jotka tuo muutoksen tai liikehdinnän alkuperäiseen tilaan ja trendeihin, sekä ovat val-

lallaan tällä hetkellä. Näitä muutosvoimia tarkastellaan PESTE-analyysin pääotsikoilla, 

mitkä itsessään eivät ole muutosvoimia vaan pelkkiä aiheita. Muutosvoiman tulee kuvata 

tilanteen muuttuja, esimerkiksi pääotsikko talouskehityksen muutosvoima voisi olla: ihmi-

sillä on enemmän rahaa käytettävänä syömiseen ja juomiseen ulkona. Kolmannessa vai-

heessa muutosvoimat tulee yhdistellä, missä mietitään niiden vaikutuksia ja miten ne yh-

distyvät toisiinsa. Kun muutosvoimat on ryhmitelty, voidaan niiden loogisuutta testata kah-

della tavalla. Ensimmäisenä voidaan muutosvoimat yhdistellä kronologiseksi tapahtu-

maksi missä jokainen muutosvoima on yhdistetty niin, että ne linkittyvät toisiinsa. Toisena 

voidaan nimetä klusteri otsikon tekijän suhteen ja katsoa että kaikki muutosvoimat ovat sii-

hen relevantteja. (Cairns & Wright 2017, 36-40.) 

 

Neljäs vaihe on muutosvoimaryhmien lopputuleman määrittely, skenaariolle määritellyn 

aikajanan puitteissa. Nämä tulevaisuuskuvat valmistellaan työryhmän kanssa, niin että jo-

kaiselle muutosryhmälle tehdään kuvaelma missä on kaksi vaihtoehtoa lopputulemasta. 

Nämä voivat sisältää kaksi villimpää, mutta uskottavaa ja näin ollen myös mahdollista lop-

putulemaa, mutta ei kuitenkaan ideaali kuvaa. Nämä kuvaelmat siirretään odottamaan 6 ja 

7 vaihetta. Viidennessä vaiheessa muutosryhmät (pääotsikot) luokitellaan vaikutus-epä-

varmuus matriisilla, missä ensimmäisessä vaiheessa ryhmät lajitellaan vaikuttavuuden 

mukaan alhaisesta suureen, sillä perustein mikä vaikuttaa skenaariotyön ongelman ratkai-

suun. Toisessa vaiheessa ryhmät liikutellaan alhaisen tai korkean epävarmuuden akselilla 

ylös ja alas, jonka seurauksena valitaan kaksi vaikuttavinta ja korkean epävarmuuden 

omaavaa otsikkoa. Tämän avulla voidaan selvittää ne pääotsikot, joiden pohjalta skenaa-

riota aloitetaan rakentamaan, kuitenkin niin että korttien kuvaelmat tulee olla toisiinsa näh-

den uskottavia. Jos kuvaelmat eivät ole keskenään uskottavia, tulee valita matriisista joku 

toinen kortti ja tarkastaa niiden välinen uskottavuus. (Cairns & Wright 2017, 40-44.) 

 

Kuudennessa vaiheessa valmistellaan viitekehykset eri skenaarioille, käyttäen neljännen 

vaiheen kuvaelmia. Näiden logiikka mietitään valmiiksi ja katsotaan, tarvitseeko kuvael-

miin lisätä joitain tekijöitä syventääkseen ymmärrystä. Tämän jälkeen pohditaan mahdolli-

sia lopputulemia etenkin kahden valitun pääotsikon osalta pohtien kysymyksiä, miten asiat 

niiden toteutumiseksi tapahtuisi. Seitsemännessä vaiheessa määritellään skenaarioiden 

laajuus ja luonne käymällä kriittistä ja rakentavaa keskustelua, sekä miettien laajemmin 
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kysymyksiä kuka, mitä, miksi, missä ja milloin, jotta pystytään rakentamaan looginen ra-

kenne jokaiselle tulevaisuudelle. Kahdeksannessa vaiheessa kehitetään skenaariot aloit-

tamalla nykyhetkestä ja edeten skenaarion aikajanan loppuun. Tässä on hyvä käyttää 

apuna tarinalle piirrettyä aikajanaa, mihin on helppoa lisätä tapahtumia mitä skenaarion 

sisällä tapahtuu. Lopullinen skenaario voidaan esittää helposti ymmärrettävänä tekstinä 

mitä tulevaisuudessa tapahtuu, ne voi myös esittää jäljitellen uutisotsikoita kertomalla mitä 

on tapahtunut, edeten skenaarion lopputulemaan tai vaikka esittää ne suoraan kohdeylei-

sölle. Oli skenaarioiden esitystapa mikä tahansa, tulee skenaarioiden huomio pitää syvälli-

sesti oikeiden asioiden vaikutuksessa, enemmin kuin pinnallisessa esityksessä. (Cairns & 

Wright 2017, 45-50.) 
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3 Skenaariotyöskentelyn prosessi tässä työssä 

Tässä kappaleessa esitellään työn kohdealuetta Vanhankylänniemeä, tutustutaan hieman 

alueen historiaan ja käydään läpi viimeaikojen yritystoimintaa, sekä alueella toimivia yh-

distyksiä ja niiden toimintoja. Kappaleen aluksi esitellään skenaariotyöskentelyyn valitut 

menetelmät, toimintatavat sekä projektin toteutuksen kuvaaminen.   

 

3.1 Skenaariotyöskentelyn vaiheet 

Tämän skenaariotyöskentely prosessiin valitsin viisi vaihetta, mitkä olen mukaillut alakap-

paleessa 2.3 esitellyistä menetelmistä, joista eniten mukailin varsinkin työkalujen osalta 

Nekkerssin seitsemän askeleen menetelmää. Näihin ratkaisuihin päädyin projektin luon-

teen kannalta, mikä on tavoitteellinen skenaariotyö organisaation sisäiseen strategiaan. 

Tavoitteelliset skenaariot olivat selkeä ratkaisu Vanhankylänniemen kartanon alueen visi-

ointiin, sillä yhteisten näkemysten mukaan sen halutaan olevan toimiva ja vetovoimainen 

virkistyspaikka.  

 

 

Kuvio 1. Työn vaiheet 

1 Vaihe: Perustus

Skenaarioiden aikajanan hahmottaminen ja työn 
tarkoituksen määrittäminen

2 Vaihe: Taustaiedon kerääminen

Nykytilan kartoitus, PESTE-analyysi, trendi-analyysi ja 
sidosryhmä haastattelut 

Vaihe 3: Tulevaisuuskuvien hahmottaminen

Ollennaisten asioiden löytäminen taustatiedoista ja niiden 
hahmottaminen tulevaisuuskuviksi, sekä otsikoiden alustava 
hahmotelma

Vaihe 4: Muutosajureiden määrittäminen

Muutosajureiden hahmottaminen ja skenaariopolkujen 
yhdistely loogiseksi ketjuksi 

Vaihe 5: Skenaarioiden kirjoittaminen

Skenaarioiden kirjoittaminen ja kuvailevien otsikkojen 
keksiminen
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3.2 Suunnitelmakuvaus 

Tämä projekti lähti liikkeelle omasta kiinnostuksesta Vanhankylänniemen alueeseen ja 

varsinkin sen palveluihin. Järvenpääläisenä halusin tarkastella alueen palveluiden tulevai-

suutta, varsinkin siinä tilassa missä se oli vuoden 2019 alussa, milloin kahvilana ja ravin-

tolana toimiva kartano oli vailla toimintaa. Otin yhteyttä Järvenpään elinvoima johtajaan ja 

esitin ajatukseni opinnäytetyön tekemisestä Vanhankylänniemen palveluliiketoiminnasta. 

Sovimme tapaamisen kaupunkikehityksen tiloihin Seutulatalolle torstaiksi 31.1.2019, 

missä sovimme toimeksiannosta, jossa ideaksi muodostui löytää mahdollisia toimivia kon-

septeja ja nähdä erilaisia skenaarioita alueen tulevaisuudesta, varsinkin kahvilana ja ra-

vintolana toimineen kartanon suhteen, mutta myös sen piiriin kuuluneen matkailualueen 

osalta. Tapaamisen jälkeen aloitin työstämään projektia. 

 

Aluksi tutustuin alueen historiaan, mitä tässä projektissa en ole paljoa siteerannut, mutta 

projektin aiheeseen virittäytymisen kannalta oli hyvä selventää itselleen alueen kartano 

historiaa. Tämän jälkeen hahmottelin kartanorakennuksen yrityshistoriaa ja kävin läpi vii-

meisen 10 vuoden aikana kartanolla toimineet yritykset. Seuraavaksi tein listauksen kai-

kista alueella toimivista organisaatioista ja selvitin niiden perustoiminnot. Toimijoiden kar-

toituksen jälkeen aloitin tutustumisen aluetta koskevaan kehityssuunnitelmaan, Järven-

pään yleiskaavaan 2020, Järvenpään yleiskaava katselmukseen vuotta 2040 varten ja 

Uudenmaan  maakuntakaavaan.  

 

Seuraavaksi aloitin skenaariotyöskentelyyn perehtymisen, skenaariotyöskentelyä oli si-

vuttu strategisen johtamisen kurssilla, mutta siihen ei ollut sen kummemmin syvennytty. 

Suomen kielistä pelkkään skenaariotyöskentelyyn keskittyvää kirjallisuutta on hyvin rajattu 

määrä, varsinkin tältä vuosikymmeneltä, toki skenaarioita käsitteleviä tekstejä ja artikke-

leita löytyi monista tulevaisuudentutkimuksen julkaisuista, sekä netin oppimisympäris-

töistä. Toisaalta löysin kaksi englannin kielistä kirjaa, jotka olivat tuoreita julkaisuja ja toi-

vat erilaisia näkökantoja työskentelyyn kuin suomen kieliset julkaisut. Valmiita skenaa-

rioita taas löytyi lukuisia, tutustuin moniin erityyppisiin skenaarioihin, joita oli tuottanut esi-

merkiksi eri virastot, ministeriöt, kunnat, tulevaisuuden tutkimisen seura ja ajatushautomo 

Demos Helsinki. Oli myös mielenkiintoista tutustua muutamaan 80-luvulla tehtyyn skenaa-

rioon ja katsoa lopputulemia, mihin niissä oli päästy ja missä asian tila oli tällä hetkellä. 

Kirjojen ja julkaisuiden avulla sain loistavat lähtökohdat aloittaa oman skenaarioprojektin 

työstäminen.  
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Skenaariotyöskentelyn teorian sisäistämisen jälkeen aloitin erilaisten analyysien työstämi-

sen. Olin jo aikaisemmin tehnyt alueen nykytilan kartoitusta, joten seuraavaksi valmistelin 

PESTE analyysin. Tämän jälkeen aloitin tekemään trendianalyysiä, sekä sidosryhmäana-

lyysiä. Sidosryhmäanalyysin pohjalta sain vaihtoehtoja haastateltaviin tahoihin sekä jatkoa 

ajatellen käyttövalmiin analyysin toimijoista, joita alueen kehityssuunnitelmat tulee koske-

maan. Historiaa alueesta löytyi Tuusula ja Järvenpää seurojen julkaisuista, sekä yritys his-

toriaa lehti artikkeleista, kaupungin edustajalta ja omasta muistista. Nykytilannetta kartoitin 

käymällä paikan päällä tutustumassa toimijoiden paikkoihin ja tutustumalla niiden toimin-

taan nettisivujen kautta.  

 

Seuraavaksi aloin järjestämään haastatteluja, joita järjestettiin yhteensä viiden eri sidos-

ryhmän kanssa. Tämän jälkeen haastatteluiden tuomat ideat ja ajatukset dokumentointiin, 

jonka jälkeen niiden sekä muiden taustamateriaalien pohjalta rakennettiin skenaarioiden 

tulevaisuuskuvat. Tulevaisuuskuvien hahmottamisen jälkeen valitsin alueen konsepteihin 

vaikuttavat muutosajurit ja hahmotelin niitä polkuja, mitkä johtavat haluttuihin tulevaisuus-

kuviin. Lopuksi kirjoitin skenaariot, jonka jälkeen päätin projektin pohdintaan ja jatkotyös-

kentely ehdotuksiin. Projekti työstettiin loppuun marraskuussa 2019, jolloin valmiit skenaa-

riot esitettiin toimeksiantajalle ja työ jätettiin arvioitavaksi. 

 

3.3 Vanhankylänniemen kartano ja sen yrityshistoria 

Kartanon historia ulottuu vuoteen 1640 jolloin se perustettiin, nykyisen päärakennuksen 

historia alkaa 1800 luvun alussa (Järvenpään kaupunki 2019a). 1900 luvun alussa alu-

eella elettiin vielä omissa oloissa, mistä ei tarvinnut muualle lähteä. Alueella oli kaikki tar-

vittava omasta myllystä ja meijeristä sahaan, sekä oma seppä ja ompelija. Kylässä toimi 

myös karjakoulu, meijerikoulu ja työväen lasten koulu. Alueella asui ja toimi yli 200 ih-

mistä. (Kajander 2009.)  

 

Vanhankylänniemen kartano on noin 400 neliön vuonna 1830 rakennettu kartano raken-

nus, jonka Järvenpään kauppala sai lahjaksi Tuusulan kunnalta, sen irtautuessa siitä 

vuonna 1951 (virtuaali-Tuusula 2019). Viimeisen 10 vuoden aikana kartanolla on ollut 

kolme eri toimijaa, jotka eivät ole syystä tai toisesta saanut toimintaa kannattavaksi ja näin 

ollen joutunut luopumaan liiketoiminnasta. Kartanon yrittäjä on vastannut Vanhankylännie-

men ravintola ja matkailualueen toiminnasta, sekä näiden huoltotöistä.  

 

Viimeisin yrittäjä toimi kartanossa reilun kolmen vuoden ajan vuosina (2015-2018), pitäen 

kartanossa kahvila- ravintolaa, sekä vuokraamalla camping aluetta. Alueella järjestettiin 

lukuisia erilaisia tapahtumia ja musiikki festivaaleja. Kartanossa järjestettiin paljon myös 
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juhlia ja kokouksia, peruspalveluihin kuului lounas, ala carte ja catering toiminta läpi vuo-

den, sekä karavaani alueen paikkojen vuokrausta. Kesäisin kartanolla oli iso anniskelu te-

rassi ja viereisessä rakennuksessa kellariravintola, missä järjestettiin pienimuotoisia ta-

pahtumia ja juhlia. Viimeisimmälle vuokralaiselle kaupunki oli asettanut vuokrasopimuk-

sessa ehtoja aukioloajoista, jotta se palvelisi alueella vierailijoita paremmin ympäri vuo-

den. Tätä pykälää ei ollut vuokrasopimuksessa sitä edeltävällä yrittäjällä, joka piti karta-

noa auki vain kesäsesonkina ja muuten vain viikonloppuisin sekä muina yleisinä loma-ai-

koina vuosina (2012-2014). Tämä yrittäjä toimi kartanolla niin ikään kolme vuotta, mutta 

luopui toiminnasta. Yrittäjä, joka toimi kartanossa kymmenen vuotta sitten reilun kahden 

vuoden ajan, joutui lopettamaan toiminnan konkurssiin.  

 

2018 Järvenpään kaupungin valtuusto teki päätöksen ottaa vastuulleen kartanon lämmitys 

ja huoltokuluja erillisen jako perusteeseen pohjautuen, mikä laskee kiinteistön vuokrahin-

taa huomattavasti. Tällä päätöksellä haluttiin saada kartanon yritystoiminnasta kannatta-

vampaa.  

 

Vanhankylänniemen kartanon läheinen vaikutusalue pitää vieressään Järvenpään teatte-

rin kesäteatteri näyttämön, vanhan kellariravintola rakennuksen sekä vanhan rakennuk-

sen, missä toimii kädentaitajien käsityömyymälä. Vieressä on myös vanha saunaraken-

nus, missä on kaksi erillistä saunaa sekä laituri järvelle. Kartanon pihapiirissä on myös ui-

marantaa, harrastustilaa, leikkipuisto ja vanha historiallinen tuulimylly rakennus sekä 

vanha kirkkovene. Camping alueella on vanha ja huonokuntoinen huoltorakennus sekä 18 

kevyt rakenteisia pikkumökkiä.  
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4 Vanhankylänniemen tulevaisuuden skenaariot 

Tämä kappale käsittelee opinnäytetyöni toimintatutkimusta, jonka tarkoituksena oli tuottaa 

tulevaisuuden skenaarioita Järvenpään Vanhankylänniemen kartanon alueen palveluliike-

toiminnoista. Tämä kappale noudattaa rakenteeltaan kappaleessa 3.1 esiteltyä prosessia, 

mikä alkaa perustus vaiheella, jossa esitetään projektin tarkoitus ja päätetään skenaarioi-

den aikajana. Toisessa vaiheessa kerätään tutkimuksen taustamateriaali, mikä tämän pro-

jektin osalta on nykytilan kartoitus, PESTE- ja trendianalyysit, sekä avain asemassa ole-

vana lähteenä sidosryhmä haastattelut. Kolmannessa vaiheessa taustamateriaaleista poi-

mitaan projektin kannalta tärkeimmät tekijät tulevaisuuskuviin ja hahmotetaan ne skenaa-

rioiden aiheiksi. Neljännessä vaiheessa tutkitaan tulevaisuuskuviin vaikuttavat muutosaju-

rit ja pyritään määrittelemään tapahtumien looginen eteneminen kohti tulevaisuuskuvia. 

Viidennessä vaiheessa kirjoitettaan neljä erilaista skenaariota siitä, miltä alueen palvelut 

näyttäytyvät vuonna 2030.  

 

4.1 Perustus 

Tämän projektin tapauksessa skenaariotyön ajattelin olevan perusteltu ja tarpeellinen aut-

tamaan löytämään uusia mahdollisuuksia toteuttaa palveluliiketoimintaa vanhankylännie-

men kartanolla ja sen lähialueella. Koska edelliset toimintatavat eivät ole haluttua jatku-

vuutta tuottanut ja tämän hetken kaksivuotinen kokeilu kaupungin pitämänä työpajatoimin-

tana antavat hyvän visiointi ajan kaupunkikehitykselle, niin ajattelin skenaarioiden antavan 

hyvää strategista tukea päätöksen tekemiseen, sekä konkreettisten ideoiden löytymiseen. 

Tämä projekti toteutettiin opinnäytetyönä, joten päävastuu skenaarioiden luomisessa oli 

työn tekijällä itsellään.  

 

Skenaariot on rajattu käsittelemään ensisijaisesti kartanon toimintaa, mutta myös sen lähi-

alueita ja rakennuksia, sillä alueen vetovoiman kannalta kokonaisuudella on valtava mer-

kitys tulevaisuudessa. Se mihin tämän projektin tutkimuksesta halutaan vastaus, on siinä 

mitä erilaisia vaihtoehtoja kartanon ja sen alueen palveluissa voi tulevaisuudessa olla 

sekä miten alue voi palvelujen kautta lisätä vetovoimaansa. 

 

Perustus vaiheessa on hyvä myös määrittää skenaarioiden aikajana, aikajanaa päättä-

essä tulee miettiä mikä on sopiva aika skenaarioiden toteutumiselle. Tämän projektin ske-

naariot valmistuvat kaupungin organisaatiolle, jolloin isojen päätöstenteko voi vaatia poliit-

tisen hyväksynnän, milloin ne ei välttämättä toteudu yhtä helposti kuin yksityisillä yrityk-

sillä. Kysymys on myös alueesta minkä palvelut halutaan olevan vakiintuneita mahdolli-
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simman nopeasti. Näin ollen ajattelin aikajanan olevan 10 vuotta, jolloin skenaariot sijoittu-

vat vuodelle 2030, toisaalta tämä on myös lyhyt aika, mutta mielestäni sopiva alueen kehi-

tystä ajatellessa. 

 

4.2 Taustatiedon hankkiminen 

Taustatiedon hankkiminen on lopullisten skenaarioiden kannalta tärkeä kokonaisuus, sillä 

nykytilanne on lähtökohta, mitä kautta tulevaisuudenkuvaan kuljetaan. Tämän projektin 

kannalta tärkeimmäksi taustatiedoiksi valikoitui trendit ja sidosryhmä haastattelut. Trendit 

näyttelevät mielestäni suurta osaa aluekehityksessä ja palveluissa. 

  

4.2.1 Nykytilan analyysi 

Nykytilan analysoinnissa tarkastelen nykyisyyttä ja katson hieman taaksepäin sekä eteen-

päin. Analyysissä mietitään myös, minkälainen vanhankylänniemen toimintaympäristö on 

tällä hetkellä palveluliiketoimintaa ajatellen. Alakappaleessa käydään myös skenaarioiden 

luomisessa vahvasti mukana olevia trendejä mitä on tällä hetkellä vallallaan ja mahdollisia 

tulevaisuudessa, sekä eritoten valitaan suunnannäyttäjiksi niitä mitkä voivat vaikuttaa alu-

een kehitykseen nyt ja tulevaisuudessa. Nykytilan tunteminen on tärkeä ymmärtää, sillä 

skenaariopolut rakentuvat siitä tulevaisuuteen. 

 

Vanhankylänniemi on Järvenpäässä sijaitseva kaupungin omistama luonto- ja virkistys-

kohde. Alue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Järvenpään keskustasta. Alue kattaa 

noin 10 hehtaarin alan missä on lukuisia rakennuksia ja niissä monia eri toimijoita, jotka 

pääsääntöisesti ovat yhdistyksiä. Alueen välittömässä läheisyydessä ei varsinaista asu-

tusta ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kuten taiteilijakoti villa Kokkosta ja sen 

naapurissa olevaa yksityiskotia. Toisaalta Järvenpään yleiskaavan 2040 suunnittelu versi-

ossa on mainittu vaihtoehtona kaavoittaa alueen välittömään läheisyyteen pientaloalue 

(Järvenpään kaupunki 2018, 21).  

 

Alueen kirjattuja arvoja ovat kartanon historia, kulttuuriympäristö, sijainti Tuusulanjärven 

alueella, monipuolista harrastetoimintaa tarjoava alue, luontoarvot, virkistysarvot, maise-

malliset arvot ja vanhojen säilyneiden rakennusten arvot. (Järvenpään kaupunki 2019a, 

29) 

 

Kaupallista liiketoimintaa alueella on harjoitettu kartano rakennuksessa, mikä on vastan-

nut kahvila- ja ravintolatoiminnasta sekä camping alueen vaunupaikkojen, mökkien ja sau-

narakennuksen vuokraamisesta. Työn aloitushetkellä helmikuussa 2019 kaupungin omis-

tamassa kartano rakennuksessa ei ollut toimintaa.  
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Toinen liiketoimintaa alueella harjoittava yritys on Alvar Aallon suunnittelemassa villa Kok-

kosessa asuva taiteilija pariskunta Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen, jotka pitävät raken-

nusta Aalto-nähtävyytenä, kulttuurikohteena ja konsertti paikkana. Taiteilija koti on kau-

pungin omistama ja se on vuokrattu pariskunnalle, jotka ovat pyörittäneet sitä 10 vuotta. 

(villa Kokkonen 2019)  

 

Alueella harjoitetaan paljon muuta toimintaa Järvenpääläisten yhdistysten toimesta, jotka 

hallinnoivat alueella sijaitsevia historiallisia rakennuksia, sekä myöhemmin rakennettuja 

tiloja ja rakennuksia, joita Järvenpään kaupunki niille vuokraa. Alla on listaus yhdistyksistä 

ja niiden pääsääntöisestä toiminnasta, jotka toimivat alueella kaupungin vuokraamilla pai-

koilla.  

 

• Järvenpään ratsastusseura Ry 
 
Ratsastusseuralla on alueella kaksi ratsastuskenttää ja kaksi maneesia, missä 
seura järjestää harrastusta yli 300 jäsenelleen. Seura vuokraa myös tallipaikkoja 
yksityishevosille, sekä järjestää niiden hoidon. (Järvenpään ratsastusseura 2019) 

 

• Järvenpään rintamaveteraanit Ry  
 
Rintamaveteraanit hallinnoi vanhaa muonamies rakennusta. Yhdistys järjestää 
siellä kokouksia ja juhlia.  

 

• Tuusulanjärven urheilukalastajat Ry 
 
Urheilukalastajat hallinnoivat vanhankylänniemessä sijaitsevaa vanhaa muona-
mies rakennusta. Rakennusta yhdistys vuokraa erilaisiin tapahtumiin ja juhliin, niin 
yhdistyksen toimintaan sekä yksityisten tarpeisiin. Kalastajilla on myös järvenran-
nalla suotuveneitä vuokralla. (TJUK) 
 

• Järvenpään teatteri Ry 
 
Järvenpään teatterilla on alueella kesäteatteri näyttämö, missä järjestetään kesäi-
sin esityksiä. Katetun katsomon yleisö kapasiteetti on noin 300 henkeä. (Järven-
pään teatteri) 
 

• Pytingin kädentaitajat Ry 
 
Kädentaitajat hallinnoivat kartanon päärakennuksen vieressä olevaa vanhaa ra-
kennusta, missä he pitävät käsityömyymälää ja järjestää pienimuotoisia näyttelyitä. 

 

• Järvenpään retkeilijät Ry 
 
Järvenpään retkeilijät hallinnoivat alueella Tammirannan rakennusta, missä yhdis-
tys pitää tapaamisia, tapahtumia, sekä vuokraa tilaa tapahtumiin ja juhliin. (Järven-
pään retkeilijät) 
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• Tuusulanjärven purjehtijat Ry 
 
Tuusulanjärven purjehtijat hallinnoivat alueella purjevene satamaa ja kahta raken-
nusta. Yhdistys harjoittaa järvellä harjoittelu- ja kilpailutoimintaa. (tpsails.net) 

 

• Tuus-melojat Ry 
 
Tuusulanjärven melojat hallinnoi purjevene satamassa olevaa kajakki varastoa ja 
järjestää melonta kursseja. 
 
 
 

 Kaupungin ylläpitämiä virkistysalueen osia on alueella nykyhetkellä seuraavasti: 

• Uimaranta (kaikkien käytössä) 

• Venelaituri (kaupunkilaisten vuokrattavissa pienveneitä varten) 

• Luontopolku (QR-koodilla toimivat opasteet) 

• Frisbeegolf rata (kaikkien vapaassa käytössä) 

• Viljelypalstoja (kaupunkilaisten vuokrattavissa viljelyä varten) 

• Tapahtuma alueita (hiekka- ja nurmikkoalueita tapahtumia ja ulkoilua varten) 
 

Vanhankylänniemessä järjestetään myös muuta toimintaa eri yhteisöjen ja yhdistysten toi-

mesta. Tunnetuin ja suurin tapahtuma on alueella joka kesä järjestettävä puistoblues festi-

vaalin pääkonsertti, joka vetää alueelle konserttipäivänä 5000-10000 kävijää. Alueella on 

järjestetty myös partiolaisten tapahtumia, koiraharrastajien kisoja sekä erilaisia moottori-

ajoneuvojen kokoontumisia. Järvenpään Latu ry järjestää kartanon saunalla talviuintia ja 

paikallinen tähtitieteen harrastaja yhdistys Altair ry on kokoontunut tarkkailemaan taivasta 

vanhankylänniemeen, heille on jopa alueen kehityssuunnitelmissa kaavailtu ylläpidettä-

väksi tähtitornia (Järvenpään kaupunki 2019a). Vuonna 2018 alueelle rakennettu tapahtu-

makenttä tuo paikalle myös Suomen Tivolin ja sirkus Finlandian.  

 

Vanhankylänniemi on tunnistettu museoviraston ja ympäristöministeriön toimesta valta-

kunnallisesti arvokkaaksi Tuusulanjärven kulttuurimaisema alueeksi, sekä maakuntakaa-

vassa tärkeäksi virkistysalueeksi ja kulttuurimaiseman vaalimisen alueeksi. (Järvenpään 

kaupunki 2019a, 11.) 

 

Projektin aloitusvaiheessa vanhankylänniemen kartano ja vieressä sijaitseva kellariravin-

tola rakennus, jonka palveluista kävijät on saanut lisäarvoa ulkoilualueen käyttökokemuk-

seen, olivat tyhjillään vailla minkäänlaista toimintaa. Toisaalta ennen yrittäjän vastuulla ol-

leet campingalueen ja saunarakennuksen vuokraus oli annettu niitä käyttävien yhdistysten 

haltuun, jotta toiminta pystyi jatkumaan.  
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Talvella 2018-2019, kun paikallinen tai turisti tuli vierailulle Vanhankyläniemeen, niin alu-

eella ei ollut mitään toimivaa lisäpalvelua mitä ulkoilija olisi voinut hyödyntää, jos ei las-

keta pytingin kädentaitajien käsityömyymälää ja heidän silloin tällöin auki olevaa pop-up 

kahvilaa. Paikallisia asukkaita Vanhankylänniemi houkuttelee tällä hetkellä yhdistysten toi-

minnan kautta, jotka sinänsä ei tarjoa tavalliselle ulkoilijalle mitään lisäarvoa, koska ne pe-

rustuvat yhdistysten jäsenille tarkoitettuun toimintaan, paitsi tapahtumat, mitä jotkut yhdis-

tykset järjestävät. Toki ihmiset käyvät siellä alueen ulkoilumahdollisuuksien takia. Suosit-

tuja ulkoilumuotoja ovat alueen läpi pyöräily, luontoalueilla kävely, leikkipuistossa käymi-

nen, frisbeegolfin harrastaminen, uinti kesäisin sekä talvisin, kalastus, veneily, piknik ret-

keily ja kesäteatteri. Turisteja paikalle houkuttelee tällä hetkellä taiteilijakoti villa Kokko-

nen, joka avaa pihansa ja ovensa ennakko varauksesta sekä tiettyinä aikoina. Alueelle 

valmistettua toimintakenttää käyttää ainakin sirkus Finlandia ja Suomen tivoli, jotka tuovat 

alueelle kävijöitä. 

 

18.3.2019 Järvenpään kaupunki teki päätöksen järjestää kartanoon 2019 ja 2020 kesiksi 

kahvilatoimintaa, mitä ylläpitää kaupungin työllisyysyksikkö, jonka toimintamalli otettiin jo 

toimivassa olevasta lounaskahvilasta, missä järjestetään työkokeiluja sekä työharjoittelua 

minkä voi lukea osaksi ravintola-alan opintoja. (Järvenpään kaupunki 2019c.) 

Työpajatoimintaa päätettiin jatkaa myös talvella mikä tarkoittaa, että kartanolta tulee saa-

maan kahvila- ja ravintolapalveluita ympäri vuoden.  

 

Kartano pitää ovia auki keskiviikosta sunnuntaihin päiväsaikaan. Kartanolla tarjotaan kah-

vila tuotteita, päivittäin vaihtuva lämminruoka lounaana ja muutamia annosruokia. Tilaa 

vuokrataan myös kokous- ja juhlakäyttöön kaupunkilaisille yhdistyksille ja muille haluk-

kaille, kaupungin määrittämien hintojen mukaan. Työpajan ideana on myös osallistaa yh-

distyksiä ja kaupunkilaisia järjestämään kartanolla ja sen alueella tapahtumia sekä toimin-

taa, missä kartano voi toimia tukipalveluna ja mahdollistajana.   

 

4.2.2 PESTE-analyysi 

PESTE-analyysi on toimintaympäristöä luotaava ja analysoiva työkalu, millä voidaan tark-

kailla tekijöitä mihin organisaatiolla ei varsinaisesti ole vaikutusvaltaa. Työkalu kehitettiin 

tukemaan kilpailukykyisen ja toimintakelpoisen strategian valmistelua organisaatioiden 

johtoon. PESTE-kirjaimet tulevat sanoista: political, economic, social, technological ja en-

viromental, nämä kuvaavat muuttujia, jotka asettavat tiettyjä reunaehtoja organisaatiolle 

mutta antaa myös arvokasta tietoa ennakointiin. Analyysiä pystytään tarkastelemaan ja 

hyödyntämään laaja alaisesti organisaation pelikentän poliittisten, ekologisten, sosiaalis-

ten, teknologisten ja ympäristön kysymyksiä. (Puusa, Reijonen, Juuti & Laukkanen 2012. 
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40-41.) Mannermaa (2004, 177-178) näkee PESTE-analyysin tarkoituksena skenaario-

työskentelyssä koota aiheisiin liittyvät megatrendit, muuttujat ja heikot signaalit sekä arvi-

oida niitä näkökulmasta kuinka vaikuttavia ne ovat skenaarioiden kannalta.  

 

 

Kuvio 2. PESTE-analyysi 

 

Poliittisesti alueen liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavat maakuntakaavat ja niitä mu-

kaillen valmistetut kaupunginkaavat, sekä lainsäädäntö. Tämä tulee ottaa vahvasti huomi-

oon tulevaisuuden poluissa varsinkin uuden rakentamisessa. Vanhojen rakennusten koh-

dalla tulee huomioida niitä koskevat suojelu kehotukset sekä kohteet, jotka ovat jo suojel-

tuja. Vanhankylänniemeä koskevia suunnitelmia on tällä hetkellä alueen käytön kehitys-

suunnitelma, Järvenpään yleiskaava 2020 ja minne kaupunki kasvaa- vaihtoehtoisten ra-

kennusmallien tarkastelu Järvenpään yleiskaavaan 2040 varten. Mukaan voi vielä ottaa 

Uudenmaan liiton julkaiseman Uusimaa-ohjelma 2.0, missä on visio, strategiset painopis-

teet, tavoitteet ja toimenpiteet tulevaisuuden maakuntakehitykseen. Poliittisesti alueen tu-

levaisuuteen vaikuttaa myös kaupungin valtuuston päätöksenteko ja alueelle hyväksyttävä 

rahallinen budjetti, mikä mahdollistaa tai sulkee monia vaihtoehtoja alueen kehitykseen, 

varsinkin kaupungin oman rakentamisen alueelle.  

Poliittiset

Kaavat

- kaupungin

- maakunnan

Aluekehitys

Kaupungin budjetointi
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- uklkomainen
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Kulkuyhteydet

Informaatio

Virtuaalitodellisuus

Älykkäät sovellukset

Robotiikka

Ekologiset

Ilmastonmuutos

Tuusulanjärven 
rehevöityminen

Rakentaminen

Luonto

Saastuminen/

saasteeton

Ekoturismi

Kestäväkulutus
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Tässä tapauksessa taloudelliset tekijät ovat vahvasti kytköksissä poliittisiin tekijöihin, sillä 

alueen rahoitus on poliittisen päätöksenteon piirissä. Toisaalta yleinen talouskehitys, niin 

Suomessa, mutta myös muualla maailmassa vaikuttaa tulevaisuuden kuviin alueen kehi-

tyksestä. Talouden vaihtelevat suhdanteet ovat merkittävä tekijä, niin yksittäisen kulutta-

jan rahankäytölle, mutta myös yritysten ja kaupungin investoinneille. Yksi alueen kehityk-

seen vaikuttava tekijä voi olla yksityisen tahon halu investoida alueeseen ja näin ollen ke-

hittää sinne palveluita. 

 

Sosiaalisia tekijöitä on tässä tapauksessa huomattava määrä ja näen niiden painoarvon 

myös erittäin tärkeänä. Näistä ensimmäisenä vahvana tekijänä on kaupunkiin suuntautuva 

muuttoliikenne, mikä on noussut positiiviseksi ilmiöksi viimevuosina. Toisena on kulutta-

jien sekä matkailijoiden arvot nyt ja tulevaisuudessa, sekä kotimaisten ja ulkomaisten mat-

kailu suomessa. Suuret ikäluokat ovat myös avain tekijöitä kotimaisessa matkailussa, mo-

nien alueiden kävijämäärissä ja näin ollen myös rahankäytössä. Sosiaalisena tekijänä alu-

een kannalta tulee ottaa myös huomioon lisääntyvä yhteisöllisyyden ja elämyksellisyyden 

hakeminen varsinkin palveluissa, tätä käsitellään myös trendianalyysissä.  

 

Teknologisesti alueen kehityksessä tulee huomioida informointi saavutettavuudesta, tar-

jonnasta ja käytännöistä. Kulkuyhteydet ovat iso palanen alueen saavutettavuuteen vai-

kuttavissa tekijöissä, missä uudella teknologialla ja robotiikalla on vaikutusta varsinkin kul-

kuneuvojen sähköistymisessä ja autonomisuudessa. Myös uudet teknologiainnovaatiot it-

sepalveluiden tuottamisessa ja saatavuudessa, sekä kehityskulku lisätyssä- ja virtuaalito-

dellisuudessa tulee ottaa huomioon tulevaisuuden visioissa.  

 

Ekologisissa tekijöissä on tällä hetkellä iso painoarvo ajanhenkeä ajatellen. Globaalisti 

vaikuttava ilmastonmuutos voi olla merkittävä tekijä alueen turismiin, niin negatiivisessa 

kuin positiivisessa mielessä. Positiivisessa mielessä kotimaan matkailu saa enemmän ky-

syntää lentomatkailun näyttäytyessään kuluttavalta, toisaalta negatiivisesti ajatellen ulko-

maisten matkailijoiden saapuminen lentokentälle voi vähentyä. Se miten alueella toimitaan 

ekoloogisesti voi määrittää sen houkuttelevuutta. Alueellisen houkuttelevuuden kannalta 

ekologisina uhkina voidaan nähdä myös Tuusulanjärven rehevöityminen ja näin ollen 

käyttökelvottomuus uinti tarkoituksiin. Toisaalta ekomatkailun kehitys ja luonnon tilassa 

olevien paikkojen houkuttelevuus voidaan nähdä vahvana etuna matkailua ajatellen. Näin 

ollen ekologisuus tulee ottaa vahvasti huomioon alueen kehitykseen, rakentamiseen, sekä 

siellä tuotettaviin palveluihin.  
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4.2.3 Trendit ja trendianalyysi 

Mahdollisia tulevaisuuksien muutoksia tarkastellessa kehitys voidaan nähdä perustuvan 

trendien tunnistamiseen, sekä niiden epävarmuuksiin. Tarkastelua voi myös ulottaa tren-

dien tekijöihin ja niiden metsästäjiin. Trendien keskeinen rooli analyysissä ei ole yksiulot-

teinen, vaan niiden määrittely erilaisten trendien kesken ovat aina monimuotoisia. Tren-

dien määritelmä ei aina ole helppoa, sillä arkikielessä sanalla on monta merkityksen muo-

toa. (Cramer, Duin & Heselmans 2016, 40.) Trendiä voidaan pitää muutoksen suuntana, 

yleisenä kehityksenä tai muutoksena tilanteissa tai ihmisten käytöksessä. Trendien käyttö 

tulevaisuuden tarkastelun työkaluna perustuu siihen, että trendi suuntaukset voivat jatkua 

monta vuotta samana. Muutokset ottavat oman aikansa, näin ollen trendit ei välttämättä 

synny ja kuole hetkessä. Esimerkiksi kuluttajatrendit ottavat aikaa kehittyäkseen isoksi, 

sillä trendin kasvu tarvitsee käyttäjäkunnan kasvua, tätä voidaan ajatella kuin taudin leviä-

misenä, missä sen tarttuminen muihin voi kestää oman aikansa ja näin ollen trendin leviä-

minen saattaa olla hidasta. (Hiltunen 2017, 56-57.) 

 

Trendeistä puhuttaessa ei voida ohittaa vahvasti siihen liittyvää vastatrendejä, mikä tar-

koittaa trendin syntymisen luomasta vastakäyttäytymisestä, missä ei haluta käyttäytyä 

kuin muut. Vastatrendi elää monesti pienen käyttäjäryhmän toiminta- tai käytöstapana, 

mutta saattaa ajan kuluessa kasvaa vaikutusvaltaiseksi trendiksi ja loppuen lopuksi syr-

jäyttää jopa sen trendin mistä se sai alkunsa. (Hiltunen 2017, 61-62.) Trendejä on paljon 

erilaisia, esimerkiksi tilastotieteilijät katsovat trendejä erilaisten käyrien avulla, jotka näyt-

tävät tapahtumien muutoksen. Näissä on tärkeää huomata, että trendin suunta riippuu 

aina tarkasteluajankohdasta, sillä jossain trendeissä voidaan pienellä aikavälillä huomata 

laskua, mutta pidemmällä aikavälillä trendi voi olla nouseva. Muotipiireissä trendi tarkoit-

taa tyylisuuntausta, mikä voi vaihdella todella nopeasti, sillä näitä suuntauksia markkinoi-

daan kuluttajille erilaisten trenditoimistojen ja analyytikoiden kautta. Trendejä voidaan löy-

tää eri tasoilta, mistä yleisimmin esiintyneitä ovat trendit ja megatrendit. (Hiltunen 2017, 

57-60) Trendit voidaan myös jaotella mikro- makro- ja megatrendeiksi, nämä on tunnis-

tettu olevan kytköksissä ja vaikuttavan toisiinsa. Mikrotrendit ovat lyhytaikaisia ja liittyvät 

usein markkinoiden tuote ja palvelu kehitykseen. Makrotrendit taas kattavat pidemmän ai-

kavälin tapahtumia ja perustuu kuluttajien arvomaailmoihin, kun megatrendit edustavat pit-

känaikavälin tapahtumia mitkä liittyvät yhteiskunta tason muutoksiin. (Cramer ym, 2016, 

49).  

 

Megatrendit voidaan siis nähdä globaaleina muutossuuntauksina, joilla on laajoja vaiku-

tuksia yhteiskuntaan, megatrendit määrittelevät näkyvästi nykyisyyttä sekä tulevia vuosia. 
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Oletusarvona on se, että megatrendit kestävät viidestä kymmeneen vuoteen ja mahdolli-

sesti pidempääkin. Organisaatioiden osalta megatrendit ovat isossa roolissa, kun pyritään 

ennakoimaan tulevaa, niihin pitää osata reagoida ja ottaa niitä huomioon liiketoimintojen 

suunnittelussa. Seuraavassa listauksessa on esitelty kymmenen megatrendiä mitkä vai-

kuttavat tällä hetkellä ja joiden vaikutus tulevaisuudessa voi olla erittäin merkittävä. (Hiltu-

nen 2017, 37.)  

 

• Väestönkasvu 

• Väestön ikääntyminen 

• Globalisaatio 

• Kaupungistuminen 

• Varallisuuden ja keskiluokan kasvu 

• Kulutuksen kasvu ja resurssien väheneminen 

• Eriarvoisuuden lisääntyminen 

• Ilmastonmuutos ja ympäristön saastuminen 

• Digitalisaatio 

• Teknologian kehitys 
 

Näistä megatrendeistä toki kaikkia voidaan jossain määrin pitää vaikuttajina Vanhankylän-

niemen palveluliiketoimintojen kehittämisen kontekstiin, mutta skenaariotyöskentelyn poh-

jaksi näen kuitenkin vaikuttavimmat olevan: globalisaatio, kaupungistuminen, varallisuu-

den kasvu, kulutuksen kasvu, ilmastonmuutos ja teknologinen kehitys. Vanhankylännie-

men skenaarioita ajatellen globalisaatio lisää työ- ja vapaa-ajan matkailua, sekä mahdol-

listaa informaation saatavuutta. Teknologian kehitys voi luoda taas kokonaan uusia palve-

lukonsepteja, kulkumuotoja ja informaatiosovelluksia. Kaupungistuminen taas tuo alueelle 

ja sen läheisyyteen jatkuvasti lisää kuluttajia ja näin ollen myös lisää ostovoimaa sekä ku-

lutusta, mitä osaltaan tuo myös varallisuuden kasvu.  

 

Työ ja elinkeinoministeriön matkailun toimiala raportissa (TEM 2019, 46-47) nostettaan 

esiin OECD:n matkailukomitean määrittämät neljä matkailun megatrendiä vuodelle 2040. 

Näitä ovat matkailijamäärien kasvaminen, tätä perustellaan ikääntyvän väestön vaurau-

della, keskiluokan kasvulla suurimmaksi yhteiskuntaluokaksi, sekä Z ja Y sukupolven eri-

laisella kulutuksella. Toisena megatrendinä nostetaan esiin kestävän matkailun kasvu, 

missä korostuu matalahiilinen ja resurssitehokas palveluiden tuotanto. Kolmantena esiin 

nousee uudet teknologiat, esimerkkinä digialustat, tekoäly, esineiden internet, autonomi-

set kulkuneuvot, joilla voidaan matkustamisesta tehdä helpompaa ja saatavampaa. Nel-

jäntenä megatrendinä raportissa mainitaan liikkuvuus, millä viitataan vapaamman liikku-

vuuden kehittämiseen, niin tulleissa, terminaaleissa ja viisumien saamisessa. Toisaalta 

nostetaan esiin myös liikenneyhteyksien sujuvuuden kehitys.  
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Trendien tutkiminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen, jotta niitä voidaan käyttää saa-

vuttamaan tulevaisuuden idea. Nämä vaiheet ovat etsiminen, analysointi ja käyttäminen. 

Trendien etsiminen on pitkälti näkemistä ja havainnointia, kysymys onkin siinä mistä sitä 

etsitään? Yleisimmin trendimetsästäjä havainnoi ajanhenkeä kadulla, tutustuu laaja alai-

sesti eri artikkeleihin, seuraa uutisia, lukee tunnettujen tutkimustoimistojen raportteja, vie-

railee seminaareissa ja tapaamisissa, sekä messuilla ja museoissa. Toki trendilähteitä voi 

etsiä internetistä tai erilaisilla työpajoilla, suurin kysymys on siinä, miten yhdistää niistä 

hankittu tieto. (Cramer ym, 2016, 48-49.)  

 

Ihmisten tavat ja arvot muuttuvat, näin on tapahtunut aina. Luonnon arvostus kasvaa, ih-

miset haluavat kokea enemmän autenttisia ja välitöntä yhteyttä ympäristöönsä sekä luon-

toon. (Wilenius 2015, 33). Matkailun toimialaraportissa nähdäänkin ennakoitavia trendejä 

olevan ympäristötietoisuus, luonto ja hyvinvointi, nousevat kohderyhmät, pienemmät mat-

kailukohteet, esteetön matkailu, sekä paikallinen ruoka, juoma ja niihin liittyvät elämykset. 

Nämä kaikki voivat olla kohde alueen tulevaisuutta. Ympäristötietoisuus lisääntyy jatku-

vasti ja se voidaan nähdä jo oletusarvona palveluiden tuottamisessa. Kuluttajat valitsevat 

mielellään ympäristöystävällisen majoituskohteen, mutta toisaalta eivät vielä halua mak-

saa siitä ylimääräistä, tulevaisuudessa ostopäätökseen vaikuttaa enemmän se miten kes-

täväksi palveluntarjoaja nähdään. Luonto, hyvinvointi ja terveys on yksi vahvoista tren-

deistä ja syy matkustaa, perinteiset kylpylä- ja liikuntalomat ovat muuttamassa muotoaan, 

ottaen huomioon myös henkisen hyvinvoinnin, kuten lähiruoka, ruoka lääkkeenä, mindful-

ness, onnellisuus retriitit ja hyvinvointi teknologia. Luontomatkailu nähdään Suomen vah-

vuutena Aasiasta ja muista metropoleista katsottuna, sillä luonto ja hyvinvointi arvot voi 

vaikuttaa matkakohteen valintaan enemmän kuin maan tai paikan sijaan. (TEM 2019, 47-

48.) 

 

Kotimaanmatkailu on viimevuosina myös kasvanut ja sen odotetaan jatkavan kasvua. 

Suomen yrittäjät on listannut kotimaanmatkailu trendeiksi seuraavia: lähiruoan arvostus ja 

nauttiminen, teemakävelyjen nousu, jossa lähestytään kohteita jonkin teeman kautta. Mat-

kakohteen kokeminen paikallisen silmin, liikunnan perässä ympäri Suomen, sekä luonto-

retkeily. (Yrittäjät 2018.) Yhtenä kotimaanmatkailun trendinä voidaan pitää myös museo 

käyntejä, jotka ovat viimeisen kolmen vuoden aikana kasvaneet jatkuvasti, syynä tähän 

positiiviseen vaikutukseen voidaan nähdä museokortin lanseeraaminen vuonna 2015, 

mikä on yhteinen kortti 280 kotimaiseen museoon (Museot 2019). Kulttuuri edustaa ainee-

tonta pääomaa, joka pystyy houkuttelemaan vetovoimallaan aineellista pääomaa. Tulevai-

suudessa ihmisten huomio tulee kohdistumaan enemmän aineettomien pääomien lähtei-

siin, kuten oppimiseen, elämyksiin, hyvinvointiin, luontosuhteeseen ja tasapainoiseen elä-
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mäntyyliin. Tämä voidaan nähdä arvomaailman muutokseen, jossa ihmiset hakevat enem-

män kehityksensä muokkaajiksi asioita, jotka vastaavat heidän tärkeimpiä arvojansa ja 

näin ollen tuottavat syvempää tyydytystä olla ihminen ja osa yhteiskuntaa. Tulevaisuu-

dessa kehittyvissä palveluissa voidaan nähdä kulttuurillisen vetovoiman olevan tärkeä 

asia, joka tuo huomiota, ihmisiä, yrityksiä ja rahaa ympäri maailmaa. (Wilenius 2015, 173-

174.) 

 

Kaupan liiton teettämän tutkimuksen mukaan 2019 vuoden kuluttajatrendejä kuvaavat 

seuraavat asiat. Iäkkäät ihmiset 54-74 vuotiaat haluavat pysyä aktiivisina ja nauttia elä-

mästä, näin ollen heille tulisi tarjota ikäneutraaleja tuotteita ja palveluita, mitä ei olisi koh-

distettu pelkästään iäkkäille. Tuotteissa ei suosita bulkkitavaraa, vaan arvostetaan aitoa ja 

laadukkaampaa tuotetta vahvistamaan omaa yksilöllisyyttä. Kuluttajat ovat tietoisempia 

valinnoissaan ja näin ollen haluavat ottaa valinnoillaan kantaa, esimerkkinä vegaaniruoan 

suosiminen ja muovisten pakkausten välttely. Digitalisuus yhdistää ihmisiä niin keskuste-

luissa, suhteissa kun tekemisessä ja jakamisessa. Kuluttajat myös etsivät tuotteista ja pal-

veluista tietoa enemmän ja näin ollen on itse eksperttejä. Somessa roikkumista halutaan 

vähentää ja lisätä oikeaa vapaa-ajan tekemistä. Ihmiset haluavat yksinkertaistaa elä-

määnsä ja haluavat keskittyä omaan hyvinvointiinsa sekä omiin tarpeisiin. Aidot kokemuk-

set, tuotteet ja markkinointi ottaa sijaa somen epärealistisesta kiiltokuva maailmasta. Ha-

luan sen heti trendi kasvaa kiireisten kuluttajien keskuudessa, missä erilaiset mobiilisovel-

lukset auttavat tehostamaan ajankäyttöä. Viimeisenä on yksinasujat, sillä yhä useampi yli 

50-vuotias asuu yksin, he suosivat pienempiä pakkauskokoja eivätkä valitse ostospaikkaa 

kanta-asiakasetujen perusteella. (Kauppa 2019.) 

 

Vanhankylänniemen palveluliiketoiminnan tulevaisuuden skenaarioita miettiessä nousee 

kuluttajatrendit suuresti vaikuttavaan asemaan. Kyseessä on Järvenpään kaupungin vir-

kistysalue, joten luonnollinen trendien tarkkailu painottuu matkailu-, ruokailu-, hyvinvointi 

ja elämystrendeihin, jotka toisaalta yhdistyvät hyvin voimakkaasti myös toisiinsa. Seuraa-

vaksi olen listannut tämän projektin tulevaisuuskuviin vaikuttavia trendiajureita. 

 

Kotimaan matkailijoiden trendienajureita: 

- Retkeily 
- Ruokamatkailu 
- Museot 
- Tapahtuma ja elämysmatkailu 

 

Ulkomaisten matkailijoiden trendiajureita 

- Luonto järvet ja metsät 
- Saunakulttuuri 
- Paikallisuuden kokeminen 
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Ruoka ja juomatrendit 

- Lähi- ja luomuruoka 
- Itsetehdyt omaleimaiset tuotteet 
- Ruoka- ja juomatuotteen kokemuksellisuus ja elämyksellisyys 

 

Hyvinvointi 

- Liikunta ja kuntoilu 
- Terveellinen ruokavalio 

 

 

 

Kuvio 3. Trendi ajurit 

 

Vallitsevien kuluttajatrendien osalta päätin ottaa skenaarioiden trendiajureiksi ekologisuu-

den, elämyksellisyyden ja terveyden, mitkä ilmentyvät alueella ruoan ja juoman, sekä mat-

kailun, retkeilyn ja tekemisen kautta.  

 

Haastatteluiden yhtenä kysymys aihiona on alueen vetovoimaisuuden lisääminen, mikä 

on aiheellinen kysymys ravintola-alan yritystoiminnassa alueella, minkä välittömässä lä-

heisyydessä ei ole asutusta ja kulkuyhteydet ovat rajalliset, tällöin nousee vetovoima olen-

naiseksi tekijäksi. Vanhankylänniemi on hyvä esimerkki tällaisesta alueesta, toki alueelle 

houkuttelee väkeä erilaiset tapahtumat, mutta lähtökohtaisesti ja edellisten yritysten kan-

nattamattomuuden perusteella toiminnalta puuttuu kannattavaan yritystoimintaan tarvit-

tava vetovoima. Se, onko vetovoiman puute alueessa vai sen yrityksien palveluissa on 

Vanhakylänniemen 
skenaarioiden 

trendiajurit

Matkailu & retkeily

Elämyksellisyys

TerveysEkologisuus

Ruoka & juoma
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huomion arvoinen seikka, toisaalta kannattamattomuuteen on vaikuttanut myös karta-

notilojen kalliit käyttökustannukset. 

 

Vetovoima nähdään hyvin kokonaisvaltaisena asiana, sen omaava yritys tai tässä tapauk-

sessa myös alue puhuttelee hyvin erilaisia sidosryhmiä, milloin sidosryhmät ovat myös 

kytköksissä toisiinsa. Kaikkia päätöksiä tulisi ajatella ja arvioida vetovoiman kannalta, 

näitä ovat esimerkiksi toiminnan laajeneminen, tuote- tai palveluvalikoiman kehittäminen, 

hinnoittelu ja yleiset toimintamallit ja -tavat. (Malmelin & Hakala 2012, 138.)  

 

Siinä vaiheessa, kun mietitään päätöksiä siitä, minkälaista yritys toimintaa alueelle halu-

taan rakentaa, tulisi kilpailutuksessa ottaa vahvasti kantaa mitä ja minkälaista vetovoima-

tekijöitä yrittäjä sinne tarjoaa ja miten se ottaa vallitsevia trendejä huomioon. Toki huo-

miota tulisi kiinnittää myös siihen, miten yritykset voisi hyödyttää muita alueella toimivia 

tahoja. Toisaalta yritystoimintaa tulee myös pohtia siitä näkökulmasta, että voisiko alueella 

toimia useampia yrityksiä, sillä alueelta löytyy erilaisia rakennuksia ja mahdollisuuksia, 

missä yritystoimintaa voisi toteuttaa. Wilenius (2015, 134-135) näkee yrittäjyyden olevan 

kytköksissä kysymykseen siitä, miten ihminen saa mahdollisuuden toteuttaa itseään. Muu-

tama vuosikymmen sitten Suomessa yrittäjiä pidettiin jollain tapaa epäilyttävinä liikemie-

hinä, kun nyt yrittäjyydelle on huomattavasti enemmän henkistä tilaa ja arvostusta. Tule-

vaisuudessa Suomeen tarvitaankin enemmän yrittäjiä, sillä suurten yritysten mahdollisuu-

det työllistäjinä vähenee, niin kuin on tapahtunut jo viidenkymmenen vuoden ajan. Suo-

messa on asenteet ovat sinällään yrittäjämyönteisiä, mutta toisaalta ongelma on näyttää 

olevan kasvuhalukkuudessa ja valmiudesta aloittaa yrittäjyys.  

 

4.2.4 Sidosryhmäanalyysi  

Sidosryhmäanalyysissä on tärkeää löytää toimijat joihin ennakointityö vaikuttaa. Sidosryh-

mät ovat yksilöitä tai ryhmiä, jotka voivat tai joihin skenaariotyö voi vaikuttaa, nämä voivat 

olla nykyisiä tai mahdollisia tulevaisuuden sidosryhmiä. Sidosryhmä analyysi ei ole tark-

kaan määritelty metodi, vaan asetelma metodeista ja tekniikoista millä voidaan tutkia kiin-

nostusta, vaikutusvaltaa, resursseja ja näkökantoja eri sidosryhmiltä. Hyvän sidosryhmä-

analyysin valmistus voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen, mitkä kulkevat kronologisesti 

mutta niitä voidaan myös käyttää ja täydentää muuttuvan tiedon mukaan eri järjestyk-

sessä. (Cuppen 2016, 208-209) 

 

Ensimmäisenä vaiheena sidosryhmäanalyysissä on määritellä sen tavoite. Analyysilla voi 

olla monia poikkeavia tavoitteita, millä kaikilla on oma roolinsa ennakoinnissa. Tavoitteet 
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voidaan jakaa karkeasti mitattaviin, ohjeellisiin ja oleellisiin tavoiteisiin. Mittaavissa tavoit-

teissa pyritään keräämään tietoa, joka laajentaa ymmärrystä asiasta mitä halutaan muut-

taa ja näin ollen se tarjoaa apua muutoksen jalkauttamisessa. Ohjeellisen analyysin ta-

voite on tuottaa tietoa esimerkiksi kestävän kehityksen projektissa, missä tuotettava tieto 

on ohjeellista tulevaisuuden tekemistä ajatellen. Oleellisen sidosryhmäanalyysin tavoite 

on vaikuttaa tuottamaan kokonaisvaltaista tietoa kehitettävästä kohteesta. (Cuppen 2016, 

208-209) Tässä projektissa sidosryhmä analyysin tavoite oli oleellinen, sillä halusin löytää 

alueen tulevaisuuden kannalta tärkeät toimijat, jotka voivat tai joihin projekti vaikuttaa. 

Analyysillä halusin myös kerätä arvokasta tietoa sidosryhmien näkökulmista, ajatuksista ja 

haaveista alueen skenaarioiden rakentamiseen. 

 

Toiseksi analyysi on rajattava aiheen mukaan paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti tai 

kansainvälisesti. Rajauksessa tulee harkita myös, keitä nähdään sopivina sidosryhminä ja 

miten informaatiota heiltä kerätään. Jos sidosryhmiä on paljon tai silloin kun ne ovat vaike-

asti tavoitettavissa, analyysiin tekeminen on vaikeampaa. Silloin kun tapaus keskittyy pai-

kalliselle tasolle, voidaan sidosryhmät tavata henkilökohtaisesti ja haastatella niitä yksitel-

len huomattavasti helpommin. (Cuppen 2016, 209-210.) Tämän skenaariotyöhön sidos-

ryhmien rajaaminen oli suhteellisen helppoa, sillä projektin toimintaympäristö oli tietty 

alue, mikä jo itsessään rajaa sidosryhmät kaupungin alueelle ja sen läheisyyteen. Toi-

saalta jotkut sidosryhmät voi tulevaisuudessa tulla muista kaupungeista tai ulkomailta jos 

mietitään alueen kehittymistä matkailualueena, minkä vetovoima tuo alueelle matkailijoita.  

 

Kolmantena vaiheena on sidosryhmien identifiointi, mikä voi olla vaikea tehtävä määritellä 

niitä ketkä ovat olennaisia sidosryhmiä, sillä tulevaisuus on joka tapauksessa epävarma. 

Analyysi auttaa kuitenkin avaamaan sidosryhmien monimuotoisuutta, isossa prosessissa 

identifioiminen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua. Monimuotoisuudella nähdään kolme 

eri ulottuvuutta, näitä ovat moninaisuus, eroavaisuus ja tasapaino. Moninaisuudella tarkoi-

tetaan eri kategorioita mihin sidosryhmiä voidaan jakaa, esimerkiksi kansalaisuuden mu-

kaan. Eroavaisuudella tarkoitetaan luokittelua siihen ketkä ovat saman kaltaisia ja ketkä 

ei, esimerkiksi Suomalaiset ja Virolaiset ovat enemmän samankaltaisia kuin Virolaiset ja 

Intialaiset. Tasapainolla taas katsotaan ryhmien muodostamaa jakoa, niin että onko Viro-

laisia yhdeksän ja Intialaisia yksi vai molempia yhtä paljon. (Cuppen 2016, 210.)  

 

Tärkeää sidosryhmien identifioimisessa on löytää erilaisia näkökulmia edustavia tahoja. 

Tällä pyritään siihen, että myös marginaaliset tahot otettaisiin huomioon tasapuolisesti iso-

jen toimijoiden kanssa. Marginaaliset tahot ovat niitä, joita ei välttämättä nähdä edes si-

dosryhmäksi, mutta saattavat silti tuoda uutta ja tärkeää näkökulmaa asiaan. (Cuppen 

2016, 210.) Tässä projektissa sidosryhmien identifiointi löytyi tutkimalla alueen toimijoita, 
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sekä listaamalla niitä toimijoita, jotka vaikuttavat suuresti alueen toimintaan. Sidosryhmiksi 

määrittyi kaupungin asukkaat, alueen yhdistykset, yritykset, kaupungin kehitysyksikkö ja 

päättäjät, Tuusulanjärven matkailu yhdistys ja alueen osalta marginaali toimijoita, joita 

edustavat erilaisia palveluita tarjoavat alueen retkeily yritykset ja kaupunkilaiset sekä alu-

een yrityksien etua ajavat yrittäjä järjestöt.  

 

Neljäntenä vaiheena on sidosryhmien erityispiirteiden analysoiminen, tähän sopiva työ-

kalu varsinkin skenaariotyöskentelyssä on nelikenttäanalyysi, missä tarkastellaan valittu-

jen sidosryhmien kiinnostusta ja vaikutusvaltaa kehityskohteeseen. Nelikenttäanalyysi vai-

kutusvallan ja kiinnostuksen näkökulmasta auttaa löytämään eri sidosryhmien asema tule-

vaisuuden teossa. Tällä pystytään myös valitsemaan tärkeimmät sidosryhmät ja havaitse-

maan myös marginaaliset sekä, syventämään niiden identifiointia. Nelikenttäanalyysissä 

sidosryhmät jaetaan neljään ryhmään nelikenttäkuvion 5 mukaan. Taulukossa vihreä alue 

kuvaa sidosryhmiä, joilla on suurin vaikutusvalta ja kiinnostus aluetta kohtaan, nämä on 

nimetty pelaajiksi (players). Keltaisessa alueessa on sidosryhmät, joilla kiinnostus on 

suuri, mutta vaikutusvalta pienempi, nämä ovat nimetty painostajiksi (subjects). Ruskealla 

alueella ovat taas ne sidosryhmät, joilla ei ole vaikutusvaltaa eikä kiinnostustakaan, nämä 

ovat nimetty yleisöksi (crowd). Sinisessä ovat ne sidosryhmät, joilla on valtaa mutta ei niin 

suurta kiinnostusta, nämä on nimetty kontekstin asettajiksi (context setters) (Cuppen 

2016, 211.) 

 

Kuvio 5. Sidosryhmien nelikenttäanalyysi 

 

Viidentenä vaiheena on analyysin lopputuleman esittäminen tai raportointi, missä käyte-

tään hyväksi tehtyjä taulukkoja ja kuvioita, monesti lopputulema ei ole työskentelyn päätös 

Painostajat

Yrittäjät

Yhdistykset

Tapahtuman järjestäjät

Paikallisaktiivit

Aktiiviset kaupunkilaiset

Pelaajat

Kaupunki kehitys

Kaupungit päättäjät

Villa Kokkosen yrittäjät

Visit Tuusulanjärvi

Nykyinen toimija

Yleisö

Paikalliset ei aktiivit

Ei aktiiviset kaupunkilaiset

Kontekstin asettajat

Omaa harraste toimintaa 
ylläpitävät yhdistykset
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vaan aloituspiste tuleville analyyseille tai eri metodeille (Cuppen 2016, 213.) Tässä projek-

tissa valitsin nelikenttäanalyysin perusteella sidosryhmiä, joilta pyysin haastattelua. Tär-

keää oli saada haastatteluita sidosryhmiltä, joilla on selkeästi suurimmat vaikutusmahdolli-

suudet ja eniten kiinnostusta alueen tulevaisuuteen. Toisaalta halusin ottaa mukaan myös 

muutaman sidosryhmän, joilla kiinnostus voi olla suuri, mutta vaikutusvalta vähäinen, mil-

loin saa myös huomioita ja ajatuksia laatikon ulkopuolelta.    

 

4.2.5 Haastattelut 

Haastattelun valitsin työn tutkimusmenetelmän osaksi koska se oli järkevä tapa hankkia 

ajatuksia, mielipiteitä ja konkreettisia kehitysideoita niiltä sidosryhmiltä joihin projektin hyö-

dyt ensisijaisesti vaikuttavat.  

 

Haastattelu on usein kahden henkilön välinen keskustelu, missä haastattelija pyrkii hank-

kimaan luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa vastaajalta. Haastattelua hallitaan sen raken-

teella, kysymysten luonteella ja käyttämällä kommunikaatio tekniikoita tavallisen keskuste-

lun sijaan. Haastattelijan tulee valmistella kysymykset oikeaan järjestykseen ja varmistaa 

että ne käsitetään oikein. Kysymysten välissä haastattelijan on hyvä tiivistää edellisen ky-

symysten vastaukset ja esittää ne haastateltavalle, voiden todeta, että haastattelija on ym-

märtänyt ne oikein. Haastattelun kysymykset voidaan jakaa kahteen kategoriaan: struktu-

roimattomiin eli avoimiin kysymyksiin ja strukturoituihin eli kiinteisiin kysymyksiin. Avoi-

missa kysymyksissä pyritään johdattelemaan vastaaja kertomaan näkemystänsä kysei-

sestä asiasta, toisaalta mitä avoimempi kysymys on, sitä enemmän vastaaja saa vastauk-

seensa liikkumatilaa. Näin ollen haastattelijan tulee pitää ohjat käsissä, jotta haastattelu 

pysyy asian yhteydessä. (Hartog, 2016, 169-173.) Hirsjärvi (2009, 209) näkee avoimen 

haastattelun olevan lähellä normaalia keskustelua, missä aihe muuttuu liian helposti kes-

ken haastattelua, näin ollen se vaatii paljon aikaa ja mahdollisesti toistokertoja. Avoin 

haastattelu vaatii myös haastattelijalta enemmän taitoja kuin muut haastattelumuodot. 

Strukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat ennalta täysin määrätyt ja sen toteuttami-

nen varsin helppo, tosin tässä aikaa vie eninten kysymysten laatiminen ja niiden asettelu 

lomakkeelle.  

 

Tämän projektin haastattelumuodoksi valikoitu teemahaastattelu, mikä on strukturoidun ja 

strukturoimattoman haastattelujen välimuoto, siinä aihepiiri ja teema-alue on valmiiksi 

asetettu. Menetelmässä kysymykset eivät ole tarkassa muodossa ja järjestyksessä, vaan 

haastattelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki aiheet käydään läpi, vaikka niiden laa-

juus ja järjestys vaihtelee. Haastattelijalla on hyvä olla jonkinlainen tukilista asioista, mitkä 

tulee haastattelun aikana käsitellä, mutta ei välttämättä valmiita kysymyksiä. (Eskola & 
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Vastamäki 2015, 29.) Haastatteluiden aihepiiri ja teema-alue ovat työn tavoitteen kannalta 

selkeitä, sillä työn tavoitteena on luoda tulevaisuuden skenaarioita vanhankylänniemen 

alueen palveluliiketoiminnasta. Minkälaisia palveluita alueella voisi olla 2030? Kuka voisi 

näitä palveluita tuottaa? Mitä uhkia, haasteita ja esteitä voi olla? Millä palveluilla alue voi 

houkutella kävijöitä? Miten alueen vetovoimaa voi lisätä? Tämän projektin luonteen ja si-

dosryhmien erilaisuuden vuoksi haastattelun kysymys teemat hieman vaihtelivat eri sidos-

ryhmien välillä, sillä alueella toimivien organisaatioiden näkökanta voi olla erilainen, kuin 

aluetta markkinoivien tahojen tai sitä kehittävien. Toisaalta pääpiirteet kysymyksissä ovat 

samoja. 

 

Haastattelupaikan valinta voi olla haastattelun kannalta myös tärkeä tekijä, sillä kyse on 

vuorovaikutustilanteesta mitä määrittää moninaiset sosiaaliset tekijät. Haastattelu voidaan 

järjestää kotiolossa, kouluissa tai muussa julkisessa tilassa, haastateltavan työpaikalla tai 

vapaamuotoisessa paikassa kuten kadulla tai kahvilassa. Viimeksi mainittuja paikkojen 

pätevyyttä vaikeuttaa niiden luonne, sillä haastattelu tilanteen tulisi olla rauhallinen ja häi-

ritseviä elementtejä ei tulisi olla ympärillä. Paikan tulee kuitenkin olla haastateltavalle 

mahdollisimman mukava ja turvallinen, sillä jos haastattelupaikka on jotain muuta niin vas-

taajan keskittyminen voi kärsiä. (Eskola & Vastamäki 2015, 30-31.) Tässä tapauksessa 

halusin valita haastattelupaikaksi Vanhankylänniemen, sillä haastattelun tarkoitus on virit-

tää haastateltavan ajatuksia ja mielikuvitusta juuri kyseisen paikan tulevaisuudesta, joten 

siellä työskentely tuntui parhaalta vaihtoehdolta. Tämä ei kuitenkaan haastateltaville 

syystä tai toisesta sopinut, niin haastatteluita tehtiin eri paikoissa haastateltavien toiveita 

kuunnellen. 

 

Seuraavaksi olen esitelty haastateltavat, heidän edustama organisaatio ja missä haastat-

telu suoritettiin sekä haastattelulla haluttu vaikuttavuus työn merkitykselle. Runkokysy-

mykset on kirjoitettu erikseen, mitä sidosryhmille esiteltiin, näiden alle on listattu keskuste-

luissa esiin nousseet näkemykset ja ajatukset. Lopuksi olen koostanut omaan kappalee-

seen haastattelussa nousseet yhteneväiset ja yksittäiset avaintekijät skenaarioiden muo-

dostamista varten. 

 

Kaupunkikehitys 

Järvenpään kaupunkikehityksen elinkeino- ja matkailuyksikkö on työn toimeksiantaja ja 

valmiin työn hyödyntäjä, sekä alueen toimintaan eniten vaikuttava organisaatio. Kaupunki-

kehityksen puolesta haastatteluun osallistui matkailupäällikkö Heidi Torvinen ja yrityspal-

velupäällikkö Susanna Aramo. Haastattelu järjestettiin Järvenpään Seutulantalolla maa-

nantaina 20.5.2019 kello 9.00. Haastattelulla haluttiin alueen toiminnan mahdollistaja or-

ganisaation näkemyksiä, toivomuksia ja ideoita palveluiden tulevaisuudesta. 
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Visioita ja toiveita palveluliiketoiminnoista tulevaisuuden Vanhankylänniemessä?  

- Majoitus mahdollisuus, mieluiten korkeatasoista majoitus toimintaa (B&B tai mökki) 
- Ravintolatoiminta 
- Hyvässä tasapainossa ilmaista tekemistä ja kaupallista tarjontaa 
- Eläinten läsnäolo, käsin tekemisen mahdollisuuksia 
- Elintarvikekauppa lähistölle 
- Vuokraus toimintaa (aktiviteetti) 

 

Mitkä tahot voisi toteuttaa/tuottaa palveluita? 

- Yrittäjät, joilla vahva rakkaus kotiseutuun 
- Paikalliset yhdistykset  
- Alueelle voisi perustaa oman tapahtumiin paneutuvan kehittämisyhdistyksen, 

esim. sykettä ja sinfoniaa Ry, joka vastaa keskustan elävöittämisestä 
- Paikalliset asukkaat, yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys 

 
Uhkia, haasteita ja esteitä halutun tulevaisuuden toteutumiselle? 

- Alueen tehoton hyödyntäminen 
- Talviaika 
- Miljöötä rikkovat/häiritsevät asiat 

 

Vetovoiman lisääminen? 

- Tarvitaan ”master plan” alueen vetovoimaan  
- Yhteistyö kumppaneita, alueella filmaaminen elokuviin, sarjoihin tai mainoksiin 
- Enemmän massatapahtumia, lasten houkuttelu, urheilutapahtumia 
- Maailman tapahtuma (vertaa, eukon kanto, suopotkupallo) 
- Kulttuuria (tanssi, luentoja, musiikki) 

 

Millä palveluliiketoiminnoilla alue houkuttelisi paikkakuntalaisia/kotimaisia/ulkomaista kävi-

jää? 

- Toimintakeskus (majoitus, hyvinvointi, uima-allas) 
- Liikunta mahdollisuuksia (fat bike ratoja, hiihto ja muuta liikunnallista) 
- Toiminnallinen museo, uusia rakenteita (talvi tekemistä, jos ulkona ei pysty) 

 

Alueen yhdistystoimijat 

Alueen yhdistystoimijoista haastatteluun valikoitui Järvenpään teatterin ja pytingin käden-

taitajien edustajat, joista haastattelun sain Järvenpään teatterin edustajalta. Nämä valikoi-

tuvat sen takia, että ne ovat yhdistyksistä selkeästi ne toimijat, jotka järjestävät palvelulii-

ketoimintaa alueella vieraileville ihmisille ja ovat itsessään alueen vetovoimatekijöitä.  

 

Teatterin puolesta haastattelun antoi Lassi Videnius, joka toimii yhdistyksen hallituksessa 

sekä aktiivisena näyttelijänä. Haastattelu pidettiin ravintola Huvilassa 26.8.2019 kello 

17.00. Haastattelun ideana oli saada alueella toimivan yhdistyksen ajatuksia palveluiden 

tulevaisuudesta, varsinkin siitä näkökulmasta missä tarvitaan tiiviistä yhteistyötä kahvila- 

ja ravintolapalveluiden tuottajilta.  
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Miten haluaisit kuvailla alueen palveluita ideaalisessa  

tulevaisuudessa noin vuonna 2030? 

- Useampi pienempi toimija (yrittäjien kommuuni) 
- Korkeatasoinen matkailualue, vaunuille, teltoille, miksei myös mökeille 
- Erilaisia ulkoilu ja liikunta mahdollisuuksia (yrittäjien/kaupungin toimesta) 
- Erilaisia pajoja, kursseja käsityö teemana 
- Kaupunkipyörillä/sähkövempeleillä helppo taittaa matka alueelle 
- Lähelle kaavoituksessa olevalle alueelle palveluasutusta 
- Tapahtumakonsepteja 

 

Mitkä ajattelet olevan pakollisia avain vaikuttajia ja toimenpiteitä,  

että ideaalinen tulevaisuus voisi tapahtua?  

- Kaupungilla avain rooli alueen kehityksen suunnasta 
- Yhdistystoimijoiden panostusta tapahtumiin 
- Mahdollisen kattoyhdistyksen luominen alueen kehitykselle, vertaa sykettä ja sinfo-

niaa Ry 
- Matkailun kehittämisorganisaatiolle lisää taloudellisia resursseja 

 

Mitä esteitä näet nykyhetkessä, jotka voivat vaikuttaa ideaali  

tulevaisuuden toteutumisessa? 

- Alueen konseptoimattomuus 
- Raha 

 
Minkälaiset yritykset tai palveluntarjoajat alueella voisivat  
edesauttaa omaa toimintaanne?  

- Toimivat ravitsemusliikkeet edesauttavat, kahvi, pulla, olut, konjakki ja muu ruoka 
- Kulkuyhteydet, parempi saavutettavuus 
- Yhteistyökykyiset palveluiden tuottajat (voisi olla erilaisia pieniä kojuja tarjoamassa 

omia juttuja teatterin aikaan) (ruoka, juoma) 
 

Voisivatko jotkut yritykset/palveluntarjoajat tai niiden puute  

heikentää omaa toimintaanne? 

- Palveluiden puuttuminen alueelta, teatterivieraiden kestitseminen, väliaikapalvelut 
ja etko ja after palvelut  

 

Minkälaisten palveluiden kautta alueen vetovoimaa voitaisiin lisätä  

tulevaisuudessa?  

- Miljööseen sopivien tapahtumien ja palveluiden saatavuus (perinteisten, ei teen-
näisten) 

- Retkeily- ja liikuntapalveluita tuottavia yrityksiä 
- Matkailuun suunnattujen palveluiden kautta (majoitus, tekeminen ja kokeminen) 

 

Visit Tuusulanjärvi 

Visit Tuusulanjärvi on Tuusulanjärven matkailu Ry:n käyttämä markkinointi nimi. Yhdistys 

on perustettu vuonna 2001 tarkoituksenaan edistää ja kehittää Tuusulanjärven matkailua 

sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Yhdistykseen kuuluu 30 alueella vaikuttavaa yritystä, 

yhteisöä ja museota. Yhdistys ylläpitää alueen tarjonnasta informoivaa verkkosivustoa ja 
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julkaisee vuosittain alueen matkailukartan ja oppaan. Yhdistys järjestää myös koulutusti-

laisuuksia ja koordinoi sekä ideoi alueen matkailukehitystä yhdessä muiden toimijoiden 

kanssa. (Visit Tuusulanjarvi 2019) Alueen kehityksen kannalta yhdistys on vaikuttava si-

dosryhmä, joka valikoitui haastatteluun ideoiden saamista varten. Haastattelun Visit Tuu-

sulanjärven puolesta antoi toiminnanjohtaja Marjo Ranta-Irvin. Haastattelu pidettiin 

22.4.2019 kello 10.00 alkaen Järvenpää-talolla. Haastattelun ideana oli saada matkailua 

markkinoivan ja sen parissa työskentelevän asiantuntijan ajatuksia ja ideoita alueen kehi-

tyksestä.  

 

Vanhankylänniemen alueen palvelut tulevaisuudessa, mitä tarvitaan? 

- Matkailupalveluita tuottavan tahon huomio kansainväliseen markkinointiin, toisin 
sanoen englannin kielinen nettisivusto (camping suosittu hakusana). 

- Glamour camping retkeily, ns. glamping varteen otettava majoitusmuoto, hotellille 
ei tarvetta alueella. 

- Eko-matkailun tuottaminen ja sen todentaminen laatuohjelmalla tai vastaavalla do-
kumentoinnilla. 

- Aitoa suomalaisuutta korostavia asioita, sitä turistit haluavat. 
 

Vanhankylänniemen vetovoimaisuuden lisääminen? 

- Järvellä liikkuminen, järven korostus eri keinoin, luonnon ehdoilla. 
- Seikkailu ja elämys aktiviteetit, luonnon maiseman ehdolla. 
- Erilaiset majoitusmuodot mökit, glamping. 
- Kartanon palveluista erityisiä, kokemuksellisia ja laadukkaita, millä voidaan houku-

tella tietyntyyppisiä matkailijoita/retkeilijöitä, jotka ovat valmiita maksamaan koke-
muksestaan. Esim. ruokamatkailu maineikkaan tekijän konseptiin. 

- Tekemistä hiljaiselon ajalle, eli syksylle ja talvelle. Talvet ei ennustettavia, ei voida 
olettaa eikä markkinoida hiihto, luistelu tai muita talviaktiviteetti kelejä. 

- Ratkaisuna museo, vaikka taiteilija yhteisöön, musiikkiin ja nykytoimintaan tukeu-
tuva, arkkitehtuurillisesti vierailtava WAU-kohde. Luonteva kohde Ainolassa vierai-
lun jälkeen. Sibelius, alueen taiteilijoiden yhdistäminen, teknologia  

 

Mitkä tahot voisivat tuottaa näitä palveluita? 

- Ei ainakaan kiinalaisrahoitus, silloin raha ohjautuu pois.  
- Yritys, kaupunki ja mahdollisesti yhdistykset. 

 
Vetovoiman toteutumisen esteitä? 

- Hoitamaton kokonaisuus, epäsiisteys. 
- Perusyritys tuottamassa kartanon palveluita, millä ei ole luovia ideoita tuote- ja pal-

veluelämyksille. 
- Vakituisten karavaanarien asuminen alueella. 

 

Järvenpääläinen kaupunginvaltuutettu 

Järvenpääläisen päätöksenteon keskuudesta haastattelun sain kaupunginvaltuutettu Tiia 

Lintulalta (Vihr.), joka toimii kaupungin valtuuston 2. varapuheenjohtajana.  Lintula on 

myös toiminut ravintoloitsijana ja kulttuurituottajana. Haastattelu pidettiin Tiia Lintulan ko-
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tona 15.9.2019 kello 17.30. Kuntapoliitikon haastattelulla halusin näkökulmia isojen pää-

tösten tekijöiden kantilta, sillä suuret investoinnit alueelle vaativat aina valtuuston enem-

mistön. Toisaalta yhden päättäjän ajatukset ei anna kokonaiskuvaa päätöksenteosta, 

mutta sain kuitenkin ajatuksia poliittisesta ajatusmaailmasta alueen kehitystä ajatellen. 

 

Visioita ja toiveita Vanhankylänniemen palveluliiketoimista tulevaisuudessa? 

- Järvenpään helmi, monipuolinen virkistyskeidas 
- Toimiva kahvila ja ravintola 
- Toimiva camping alue, luksusteltta vuokraus, ekocamping 
- Pieniä kivoja juttuja, esim. näköalatorni (ei mitään isoa welness keskusta) 
- Mahdollisuutena myydä kartano 
- Hyvä sauna 

 

Mitkä tahot voisi toteuttaa/tuottaa palveluita? 

- Yritykset 
- Kaupunki 
- Mahdollisesti myös yhteistyökuvio yrityksen ja kaupungin välillä 

 

Uhkia, haasteita ja esteitä halutun tulevaisuuden toteutumiselle? 

- Sopimusten tekeminen yrittäjien kanssa, millä tavalla järkevä molemmille osapuo-
lille. Asetetaanko ehtoja, rakennusoikeus uuden rakentamiselle, kunnallistekniikan 
kustannukset. 

- Miten vuokrataan, liikevaihtoperusteisesti vai kuukausiperusteisesti vai myy-
däänkö. 

 

Vetovoiman lisääminen, millä palveluliiketoiminnoilla alue houkuttelisi paikkakunta-

laista/kotimaista/ulkomaista kävijää? 

- Tapahtumat 
- Seikkailu aktiviteetti, eläimet, sauna 
- Tuusulanjärven hyödyntäminen 
- Lauttaliikenne 

 

Kartanon kahvilan työpajapäällikkö 

Haastattelun kartanon puolesta antoi Järvenpään Cooperin kulman ja kartanon kahvilan 

työpajapäällikkö Jenni Juvonen. Haastattelu järjestettiin Cooperin kulman kokoustilassa 

maanantaina 28.9.2019 kello 14.00. Haastattelun tarkoitus oli saada näkemystä tämän 

hetken toimijalta kartanon ja sen ympäristön visioista. 

 

Visioita ja toiveita Vanhankylänniemen palveluliiketoimista tulevaisuudessa? 

- Ravintola ja kahvila tarjontaa ehdottomasti 
- Liikunnallinen virikepuisto 
- Kuntalaisia palvelevia tapahtumia, toimintaa ja kerhoja 
- Pieni muotoista majoitus- ja karavaanaritoimintaa, ei vuosipaikkoja vaan kausimat-

kailuun suunnattuja 
- Monialainen työpajakylä, mistä voisi löytyä ravintola- ja majoitusalan lisäksi puh-

taanapidon, puutarhan, rakentamisen, tapahtumatuotannon, kiinteistöhuollon ja 
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eläintenhoidon työmahdollisuuksia opintojen suorittamiseen. 
 
 

Mitkä tahot voisi toteuttaa/tuottaa palveluita? 

- Yhdistykset 
- Kaupunki työpajatoimintana tarjota moniammatillisia oppimispaikkoja 
- Yritykset 

 

Uhkia, haasteita ja esteitä halutun tulevaisuuden toteutumiselle? 

- Erilaiset tahtotilat 
- Taloustilanne 
- Rekrytointi haasteet, ammatti- ja ohjausosaamisen löytäminen 
- Kaupungin toimiessa, tiettyjen asioiden hitaus 

 

Vetovoiman lisääminen, millä palveluliiketoiminnoilla alue houkuttelisi paikkakunta-

laista/kotimaista/ulkomaista kävijää? 

- Ulkoilupuisto kaikenikäisille, kiipeilyä, tekemistä 
- Maauimala, järvivedenlaatu kyseenalainen 
- Tekemistä lapsille, aikuisille ja ikäihmisille 

 

Haastattelujen yhteenveto 

Tähän koostin haastatteluissa esiin tulleita muutosajureita ja tulevaisuuskuvia. Haastatte-

lujen avoimesta luonteesta ja kysymyksien erilaisten asettelujen takia tulokset on vaike-

ampi dokumentoida selkeisiin muotoihin. Haastattelujen tuomia ajatuksia ja ideoita tullaan 

käyttämään laajasti skenaarioissa. Seuraavaksi olen koostanut haastatteluiden tuloksia 

neljään eri kategoriaan, jotka ovat: Vanhankylänniemen palveluiden visiot vuonna 2030, 

vetovoiman lisääminen, tahot, jotka palveluita tuottaa sekä uhat ja haasteet tulevaisuuden 

visioiden toteutumiselle. Haastattelujen koosteista käytetään yhdessä muiden taustatie-

doista nousseitten asioiden kanssa skenaarioiden tulevaisuudenkuvien aiheiksi. 

 

Haastatteluista pystyi havaitsemaan jokaisen eri sidosryhmän omankaltaiset näkemykset 

siitä, minkälaisista lähtökohdista ne ajattelevat Vanhankylänniemen kehitystä. Haastatte-

luissa tuli ilmi paljon samankaltaisuuksia, varsinkin kahvila- ja ravintolapalveluiden tärkey-

destä alueella, majoituksesta, oheispalveluista ja aktiviteeteistä sekä camping toimin-

nasta. Toisaalta eriäviä ajatuksia oli siitä kuka palveluita tuottaa ja minkä laatuisia palvelut 

voisi olla. Alla käyn läpi yhteenvetona ajatukset eri kategorioista. 

 

Vanhankylänniemen tulevaisuuden palveluista haastattelujen pohjalta syntyi yksimielinen 

näkemys siitä, että kartanon ydintoimintana tulee olla kahvila- ja ravintolapalveluita. Muu-

taman näkemys myös oli se että kahvila- ja ravintolatoiminnan tulisi olla laadukasta ja it-

sessään vetovoimaista. Suurin osa oli myös sitä mieltä, että alueella tulee olla majoitustoi-
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mintaa, ei välttämättä massamajoitusta vaan pienimuotoista, erottuvaa ja mielellään eko-

loogisuuteen suuntautuvaa. Toiminnallisen aktiviteetin saaminen alueelle nousi myös 

esille kaikissa haastatteluissa, jotkut korottivat vielä sen suuntautumista kaiken ikäisille ja 

sitä, että aktiviteettejä olisi hyvässä suhteessa ilmaista ja maksullista. Myös eläinten läs-

näolo ja massatapahtumien järjestäminen nähtiin olevan alueen tulevaisuutta.  

 

Muita haastatteluissa nousseita yksittäisiä ajatuksia alueen tulevaisuuden palveluista oli 

glamping majoitus, millä tarkoitetaan majoittumista luksusteltassa tai laadukkaassa pikku-

mökissä, mistä löytyy sähköt mutta ei saniteetti tiloja. Alue voisi erikoistua ekomatkailuun, 

mikä olisi todennettu laatuohjelmalla. Vanhankylänniemeen voisi syntyä monialainen kau-

pungin tuottama työpajakylä tai toisaalta vaikka pienten yritysten kylä. Myös käsitöiden 

läsnäolo, niin kursseina kuin pajoina sai huomion.  

 

Vetovoiman lisääminen nähtiin yhteisesti erilaisten matkailupalveluiden toteuttamista mil-

jöön ja luonnon ehdoilla. Vetovoiman saavuttamiseksi alueella tulisi olla muutakin nähtä-

vää kuin pelkkä kaunis luontomaisema, mieluiten niin että se olisi myös jotain koettavaa. 

Majoitusmahdollisuus sekä kartanon ja muun alueen palvelut tulisi olla erityisiä, laaduk-

kaita ja kokemuksellisia. Alueella tulisi järjestää kulttuuri- ja hyvinvointitapahtumia ja teke-

mistä kaikenikäisille. 

 

Yksittäisiä vetovoima tekijöitä haastatteluissa nousi esille helposti vierailtava museo, mikä 

olisi luonnollinen jatkumo järven toisen puolen museo ryppäälle. Esille nousi myös maa-

uimala ja laadukas sauna, sekä järvellä liikkuminen ja sen korostaminen vierailukohteena. 

Alueelle kaavailtiin jotain maailman tapahtumaa, eukonkantoa ja suopotkupalloa vertaus-

kuvina käyttäen. Ajatuksia nousi myös pienistä kivoista asioista, mitä alueella voisi olla, 

mistä kävijä voisi ottaa kuvia ja puhua jälkikäteen, vastaavia juttuja näen alueella olevan 

tällä hetkellä tuulimylly ja kirkkovene.  

 

Tahot, jotka palveluliiketoimintaa alueella tuottaa tulisi olla yrityksen tai yritysten tuotta-

maa. Toisaalta nähtiin myös se, että liiketoiminta olisi kaupungin tuottamaa, kuten nyky-

hetkellä kartanon osalta. Tosin kaupungin tahtotila on saada alueelle matkailuyrittäjä ja 

olla itse alueen kuntalaisille suunnattujen palveluidenylläpitäjä. Yhdistykset ja yhteisöt 

voisi toteuttaa alueella oheispalveluita sekä tapahtumia. Toisaalta tapahtumien järjestämi-

sen koordinointi tulisi hoitaa kattoyhdistyksen kautta, niin kuin kaupungin keskustan ta-

pahtumat on hoidettu sykettä ja sinfoniaa Ry:n kautta. Myös kaupungin ja yrityksen yhteis-

työkuvio tuottaa alueen palveluita voisi olla vaihtoehtona. 
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Toteutumisen uhkina ja haasteina nähtiin vahvasti talven hiljaisuus alueen käytettävyy-

dessä ja vierailija määrissä. Alueen vetovoimaisuuden uhkina nähtiin sen miljöötä rikkovat 

tekijät, epäsiisteys ja mahdollinen hoitamattomuus. Muita yksittäisiä ajatuksia oli alueen 

heikko konseptointi ja tehoton hyödyntäminen, sekä mielikuvitukseton yritystoiminta tuot-

tamassa kartanon palveluita. Myös vuokrasopimusten ehdot sekä ehdottomuudet nähtiin 

uhkana halutuille visioille.  

 

4.3 Skenaarioiden tulevaisuuskuvien hahmottaminen 

Tässä vaiheessa loin skenaarioiden ulkoiset tulevaisuuskuvat, mitkä kartoitettiin ympäris-

tön (PESTE-analyysin) avulla. Työkaluna käytettiin ensiksi vaikutuskaaviota, missä ympä-

ristö analyysin tuomat muutosvoimien vaikutukset listatiin alueen kannalta pienimmästä 

suurimpaan piirtämällä kuten kuviossa 6. Kaavion ylös asetellut muutosajurit ovat niitä 

mitkä todennäköisesti vaikuttavat kehitykseen ja alimmaisena ne asiat, jotka ei välttämättä 

vaikuta ainakaan samalla tasolla kuin ylemmät (Nekkers 2016, 26). Näin ollen sain erilai-

sia kuvia siitä mikä asia vaikuttaa Vanhankylänniemeen todennäköisemmin kuin toinen ja 

mitkä asiat nousevat esiin skenaarioissa. Työskentelyssä syntyneiden kaavioiden kuvat 

löytyvät liitteestä 1.  

 

Kuvio 6. Vaikutuskaavio (mukaillen Nekkers 2016) 

 

Tämän jälkeen ympäristön muutosajurit liikuteltiin vaikutus-epävarmuusmatriisissa (Kuvio 

7), missä muutosajurit asetetaan matriisiin myös vähäisen ja suuren epävarmuuden mu-

kaan. Näin ollen voidaan päätellä mikä näistä asioista on vaikuttava mutta myös todennä-

köinen tai puolestaan epävarma, milloin ne muutosvoimat, joilla on suuri vaikutus ja pieni 

epävarmuus tulee sisällyttää useimpiin skenaarioihin, kun taas ne asiat, joilla on suuri vai-

kutus mutta suurempi epävarmuus voivat tuoda vaihtoehtoisia näkemyksiä toisiin skenaa-
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rioihin (Nekkers 2016 27). Kuvat työstetyistä vaikutus-epävarmuusmatriiseista löytyy liit-

teestä 2. Seuraavaksi käyn läpi aihealueittain niitä matriiseissa nousseita muuttujia mitkä 

vaikuttivat tulevaisuuskuvien syntyyn. 

 

 

Kuvio 7. Vaikutus-epävarmuusmatriisi (mukaillen Nekkers 2016) 

 

Poliittisista tekijöistä suurin vaikutus ja pienin epävarmuus on kaupungin budjetoinnissa 

sekä päätöksenteossa alueen kehitykseen, toisaalta budjetin määrä voidaan nähdä epä-

varmempana. Aluekehitys ja kaavat vaikuttavat suuresti alueeseen mutta toistaiseksi ne 

sijoittuvat suuremman epävarmuuden puolelle. Näin ollen kaupungin budjetointi vaikuttaa 

kaikkiin skenaarioihin, kun taas aluekehitys ja kaavat vain toisiin. 

 

Ekonomisista tekijöistä mikään ei ollut niin vaikuttava ja varma, että se tulisi sisällyttää 

kaikkiin skenaarioihin. Skenaarioiden suurimmat vaikuttajat tässä sektorissa ovat talouden 

nousu- ja laskusuhdanteet, mitkä vaikuttavat kaupungin sekä yritysten investointeihin. Ul-

komaiset investoinnit olivat taas suurin epävarmuus. 

 

Sosiaalisista tekijöistä suuresti vaikuttavia ja varmimpia muuttujia olivat kuluttajien arvot, 

mitkä voidaan nähdä siirtyvän kestävämpien palveluiden kulutukseen, toisena taas elä-

myksellisyys. Nämä näkyvät melkein kaikissa skenaarioissa. Kun taas kotimaan ja ulko-

maan matkailu ja niiden arvot olivat muuttujia millä oli suurempi epävarmuus, niin nämä 

sijoittuvat vain toisiin skenaarioihin. 

 

Suurin vaikutus ja pienin epävarmuus teknologisissa tekijöissä oli kulkuyhteyksien roboti-

soitumisessa, informaation saatavuudesta ja älysovelluksista. Nämä asiat nousevat esiin 
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kaikissa skenaarioissa. Niitä tekijöitä mitkä sisältyvät vain toisiin skenaarioihin oli virtuaali-

todellisuus ja robotiikka erilaisissa käyttötavaroissa tai palveluissa.  

 

Ekologisista tekijöistä useimpiin skenaarioihin matriisin perusteella nousee kestäväkulu-

tus, ekoturismi ja puhdas ja saasteeton luonto, poikkeuksena Tuusulanjärven rehevöitymi-

nen, mikä on täysin oma epävarmuustekijä. 

 

Seuraavaksi loin skenaarioiden ulkoiset tulevaisuuskuvat vaikutus-epävarmuusmatriisin 

tulosten pohjalta sekä hahmottelin kuvien otsikoita. Näiden tuottaman datan perusteella 

skenaarioiden ulkoiset pääolemukset, eli skenaariokuvat ovat seuraavat:  

 

Skenaario 1. Etelä-Suomen vetovoimaisin matkailualue 

Kotimaanmatkailuun keskittynyt tulevaisuuskuva, mistä myös paikalliset voi nauttia. Tässä 

kuvassa taloussuhdanne on ollut nousussa, teknologia kehittyy ja on halpaa, ja näin ollen 

sitä on enemmän yleisessä käytössä. Yrityksillä ja kaupungilla on varaa investointeihin. 

Kaupungin tahto on kehittää aluetta matkailuun, kotimaanmatkailu kasvaa ja kestäväkulu-

tus on suosittua, kuluttajat haluavat elämyksiä ja kokemuksia.  

 

Skenaario 2. Järvenpääläisten kylä 

Paikallisten virkistyskäyttöön ja toimintaan keskittynyt tulevaisuuskuva, mistä myös koti-

maanmatkailijat voivat nauttia. Tässä kuvassa taloussuhdanne ei ole laskenut, mutta ei 

myöskään noussut, teknologia kehittyy ja erilaiset uudet laitteet yleistyvät. Yritysten ja 

kaupungin investoinnit ovat maltillisia, kaupungin tahto on kehittää aluetta paikallisten vir-

kistyskäyttöön ja omaan toimintaan. Kestäväkulutus on suosittua ja kuluttajat haluavat elä-

myksiä ja kokemuksia. 

 

Skenaario 3. Suomen stop-over helmi 

Ulkomaiseen stop-over matkailuun keskittynyt tulevaisuuskuva, mistä kotimaanmatkailija 

ja paikallinenkin voi nauttia. Taloussuhdanne on ollut nousussa, yritykset ja kaupunki pys-

tyy tekemään investointeja. Teknologia kehittyy ja on halpaa. Ekomatkailu on suosittua ja 

matkailu Suomeen on lisääntynyt merkittävästi, matkailijat haluavat kokea puhdasta Suo-

malaista luontoa ja saada paikallisia elämyksiä. 

 

Skenaario 4. Heinäpallo ja kahvikuppi  

Paikallaan pysyvä tulevaisuuskuva, josta voi kaikki nauttia niin kuin ennenkin. Taloussuh-

danne on ollut laskussa. Yrityksillä ja kaupungilla ei ole ylimääräistä rahaa investointeihin. 

Teknologia kehittyy, mutta on kallista. Kaupunki on joutunut unohtamaan alueen kehityk-

sen keskittyäkseen tärkeämpiin asioihin.  
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4.4 Muutosajureiden päättäminen ja polkujen hahmottaminen 

Tässä vaiheessa hahmotan alueen kannalta ne muutokset, mitkä palvelevat työn tavoi-

tetta löytää vaihtoehtoisia palveluliiketoiminnan konsepteja. Tämä nähdään sisäisenä stra-

tegisena skenaariotyöskentelynä. Muutosvoimat olen valinnut alueen konsepteja ajatellen 

tärkeimpien muuttujien joukosta käyttäen hyväksi historian, nykypäivän, trendianalyysin ja 

haastattelujen tuottamaa tietoa, sekä loogista ajattelua. Skenaarioiden sisäisiä muuttujia 

valitsin kuusi, alla olen listannut muuttujat: 

- Kartanorakennus ja sen toimija 
- Camping alue 
- Alueen saavutettavuus 
- Muut rakennukset 
- Alueen aktiviteetit 
- Uudet rakennukset 

 

Seuraavaksi valmistin taulukot 1-4, missä käyn läpi jokaisen skenaarion sisäisten muuttu-

jien pääpiirteet ja miten ne vaikuttavat jokaisessa eri tulevaisuuskuvassa. Kuvien luomi-

seen käytettiin kaikkea taustatietoa mitä hankittiin projektin aikana. Haastattelujen saman-

kaltaiset vastaukset koostin kysymysaiheisiin, johon otin myös mukaan yksittäisiä visi-

onäärisiä ajatuksia, mitkä vaikuttivat tulevaisuuskuvien syntyyn. Trendeistä valitsin trendi-

analyysissä nousseet suuntaukset sekä vahvistin niitä vallalla olevista matkailu- ja kulutta-

jatrendeistä, mitkä kävivät yhteen haastatteluissa nousseisiin tekijöihin alueen vetovoimai-

suudesta. Toin kuviin esille myös omia ajatuksia, mitä olen projektin aikana kerännyt hiljai-

sena tietona ja visioinut mielikuvituksessani. Hahmottelin myös uusia otsikoita skenaa-

rioille. 

 

Taulukko 1. Skenaario 1. Vetovoimainen Vanhankylänniemi 

Muuttuja Skenaario 1 Vetovoimainen Vanhankylänniemi 

Kartanon 
toimija 
 

Kaupunki on vuokrannut kartanon toiminnan yrittäjille, jotka on keskit-
tynyt matkailualueen toimintaan, sauna ja maauimala konseptin pitä-
miseen sekä aktiviteetti toiminnan pyörittämiseen. Kartano tarjoaa eri-
koisia kahvilatuotteita. Yrittäjä on kehittänyt alueelle halutun konseptin 
yhdessä kaupungin kanssa. 
 

Camping alue Camping alue on huolitellusti rajattu alue, mikä on haluttu ja elämyk-
sellinen vierailukohde, vaikka sen hinta on verrattain korkea. Näin ol-
len se voi toimia vuoden ympäri ilman alueelle asettuvaa vakituista 

asujaa. Huoltorakennukset on uusittu vastaamaan vaativampaa kara-
vaanaria, alueella on myös valmiita majoitustelttoja, mitä voi vuokrata, 

vanhat mökit on purettu pois.  
Saavutettavuus Sähköinen bussiyhteys kulkee kaupungin keskustasta Vanhankylän-

niemeen. Visit Tuusulanjärvi bussi liikennöi järven ympäri kesäaikaan. 
Autonominen taksivene liikennöi Tuusulanjärvellä ja paikalle voi pol-

kea kaupunkipyörillä ja tulla erilaisilla sähkökulkuneuvoilla. 
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Muut 
rakennukset 

Yläpytingissä toimii kädentaitajien myymälä, missä järjestetään myös 
erilaisia käsityöpajoja, joissa voi valmistaa itselleen käyttötavaroita.  
Kellariravintolassa toimii suosittu italialainen trattoria, mistä saa laa-

dukkaita pizzoja ja pastoja, jotkut tulevat käymään alueella vain niiden 
takia. Vanhassa meijerirakennuksessa toimii olutpanimo ja mystisesti 

auki oleva salakapakka.  
Aktiviteetit  Alueelle on rakennettu maailman isoin frisbeegolfkori, mihin voi vuok-

rata omanlaiset pelivälineet. Yrittäjällä on alueella vaijeritemppu 
puisto, missä vauhti ja tunteet mahanpohjassa ottaa vallan. Alueella 
kulkiessa voi myös pelata lisätyn todellisuuden peliä, missä pelaaja 
yrittää ratkaista kartanon mysteeriä. Kartanolla on myös vesiväline 

vuokrausta, valittavana on kanootteja, veneitä sekä muita vesillä liik-
kumisvälineitä.  

Uudet  
rakennukset 

Alueelle on rakennettu uusi saunarakennus, mikä käsittää muutamia 
erilaisia saunoja. Viereen on rakennettu maauimala, mikä toimii kesäi-
sin, mutta joiltain osilta myös talvisin. Eripuolille niemeä on myös ra-
kennettu vuokrattavia glamping mökkejä, mitä hienoimpiin kohtiin. 
Alueelle on myös rakentunut uusi museorakennus, mikä on jo arkki-
tehtuuriltaan käyntikohde, kuten Aallon villa Kokkonen.  

 

 

Taulukko 2. Skenaario 2. Eri sektorit yhdessä 

Muuttuja Skenaario 2 Eri sektorit yhdessä 

Kartanon 
toimija 
 

Kaupunki tuottaa kartanon palveluja työpaja muodossa, minkä toiminta 
on vakiinnuttanut asemansa kartanon toimijana. Tämä on myös au-
kaissut kehityksen kokonaiseen työpajojen yhteisöön alueelle. Kartano 
tarjoaa päiväaikaan kahvila ja ravintola palveluita, mutta myös alustan 
kolmannen ja neljännen sektorin toimintaan kartanossa.  

Camping alue Kaupungin rakentamiseen keskittynyt työpaja on kunnostanut alueen 
rakennukset palvelemaan matkailijoita. Camping alue on rajattu alue, 
mistä on vaunupaikkoja vuokrattavissa kesäaikana. Vanhat mökit on 

purettu pois ja tilalle on rakennettu tyylikkäät minimökit. 
Saavutettavuus Sähköinen palvelubussi kulkee kaupungin keskustan ja vanhankylän-

niemen väliä. Kesäaikaisin tarjolla on myös turistibussi ja venekyytipal-
velu rantapuistosta. Kaupunkipyörät toimivat myös.  

Muut 
rakennukset 

Kellariravintolassa järjestetään tapahtumatuotantoon keskittyvän työ-
pajan toimesta erilaisia kulttuuritapahtumia ja pienimuotoisia juhlia. 

Yläpytingissä toimii kädentaitajien myymälä, missä järjestetään myös 
erilaisia käsityöpajoja, joissa voi valmistaa itselleen käyttötavaroita.  

Aktiviteetit Alueelle on kasvatettu iso pensaslabyrintti, mikä on ilmainen käynti-
kohde. Alueelle on myös rakennettu lasten liikennepuisto, missä voi 

opetella liikennettä polkuautoilla, pyörillä ja sähkölaitteilla. Eläinten hoi-
toon keskittyvä työpaja on luonut alueelle kotieläinpihan, missä voi tu-

tustua eläimiin. Kaupungin uimarannalle on rakennettu vesiliukumäki ja 
hyppyritornit. Kartano vuokraa polkuveneitä ja muita vesikulkupelejä. 

Alueelle on myös valmistunut virtuaalinen lisätyn todellisuuden seikkai-
lupeli sovellus, mistä voi samalla oppia kulttuurihistoriaa. 

Uudet  
rakennukset 

Alueelle on rakennettu uusi saunarakennus palvelemaan kaupunkilai-
sia ja camping alueen vieraita. Eri työpajatoiminnoille on rakennettu 

heidän tarpeisiinsa soveltuvia toiminto- ja huoltorakennuksia. 
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Taulukko 3. Skenaario 3. Miljoonainvestointien Vanhankylänniemi 

Muuttuja Skenaario 3 Miljoonainvestointien Vanhankylänniemi 

Kartanon 
toimija 
 

Kaupunki on myynyt kartanon ja sen läheisyydessä olevat rakennuk-
set tietyillä ehdoilla. Iso toimija on ostanut alueen rakennukset ja sa-
malla saanut lisää rakennusoikeutta. Kartano rakennus toimii kartano- 
ja maalaishistoriasta kertovana museona.  

Camping alue Camping alueelle on rakentunut majoitustoimintaan keskittynyt suo-
malainen ekomökkikylä, mistä saa vuokrattua erikokoisia luksusmök-

kejä. Varsinaista camping toimintaa ei alueella enää ole. 
Saavutettavuus Vanhankylänniemeen on suorat yhteydet Helsingin keskustasta ja len-

tokentältä. Tuusulanjärvellä kiertää myös sähköinen ilmatyyny vesi-
bussi, joka pystyy toimimaan kesällä ja talvella, kuljettaen vieraita Jär-
venpään keskustasta sekä Tuusulasta alueelle, sekä myös muihin jär-

ven ympäristössä oleviin kulttuurikohteisiin.  
Muut 
rakennukset 

Saunarakennus on purettu. Yläpytingin rakennus, kellariravintola ja 
vanha meijeri toimii osina museo kokonaisuutta, mikä on luotu alueen 
vanhoihin jäljellä oleviin rakennuksiin.  

Aktiviteetit Alueen museokokonaisuus vetää alueelle ulkomaista stop-over sekä 
kotimaista matkustajaa. Uudessa rakennuksessa toimii runsaasti eri-
laisia hyvinvointi palveluja niin, henkiseen että fyysiseen tarpeeseen. 
Järvelle on myös rakentunut kelluvia kokonaisuuksia, missä voi aistia 
luonnon rauhaa ja läheisyyttä. Järvellä ja maalla liikkumiseen saa 
vuokrattua erilaisia sähköisiä kulkupelejä. Alueella on myös elämyk-
sellinen toimintapaja, missä turisti voi kokea asioita ja valmistaa tava-
roita. 

Uudet  
rakennukset 

Mökkikylän lisäksi alueelle on rakennettu uusi matkailukeskusraken-
nus, missä on vastaanoton lisäksi kahvila, tasokas ruokaravintola, hy-
vinvointikeskus, tapahtumasali ja saunaosasto kylpymahdollisuuksi-
neen. Rakennuksen saunaosaston vierestä aukeaa laaja laituri alue, 
mistä toinen puoli on uintitarkoituksia varten ja toinen järvellä liikkumi-
seen tarkoitettujen alusten ja lauttojen piensatama alue. 

 

 

Taulukko 4. Skenaario 4. Yritys jatkaa yritystä 

Muuttuja Skenaario 4 Yritys jatkaa yritystä 

Kartanon 
toimija 
 

Kaupunki on vuokrannut kartanon yritykselle, joka tarjoaa samanlaista 
kahvila-ravintolakonseptia mitä alueella on totuttu näkemään ennen-
kin.  

Camping alue Varsinaista camping aluetta ei enää ole, yrittäjä vuokraa vielä paikoil-
laan olevia pikkumökkejä.  

Saavutettavuus Alueelle tullaan pääsääntöisesti omalla autolla, Visit Tuusulanjärvi 
bussi pysähtyy alueella kesäisin. Kaupungin bussilinja kulkee arkisin 

ja viikonloppuisin. 
Muut 
rakennukset 

Kellariravintolan tila toimii teatterin tiloina. Saunarakennus on pysynyt 
ennallaan, ja sitä vuokrataan avantouintiin ja tapahtumiin. Vanha mei-
jerirakennus on varastokäytössä. Yläpytingissä toimii kädentaitajien 

myymälä ja näyttely. 
Aktiviteetit Aktiviteetit ovat samoja mitä alueella on ollut jo vuonna 2019, lisäyksiä 

on tullut kartanon alueelle erilaisten pihapelien muodossa, sekä vuok-
rattavia veneitä ja muita vesikulkuneuvoja. Kartanon yrittäjä järjestää 

aktiivisesti erilaisia tapahtumia.  
Uudet  
rakennukset 

Alueelle ei olla rakennettu mitään uutta. 
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Sisäisten tulevaisuuskuvien pohjalta lähdin miettimään ja hahmottamaan polkuja kohti ny-

kyhetkeä niistä tapahtumista, toimista ja päätöksistä mitä tulevaisuuskuvien toteutuminen 

tarvitsee. Tässä vaiheessa tulee muistaa, että nämä ovat vain yhden ihmisen ajatuksia ja 

polkujen uudelleen määrittäminen tulee olemaan yksi jatkokehitysehdotuksista. Polkujen 

hahmottamisessa käytin työkaluna päätelmienpuuta (kuvio 8.), missä vaikuttavia päätel-

miä hahmotellaan tulevaisuuskuvan ympärille tarralapuilla, niin että lapuille tulee tapahtu-

miin vaikuttavia trendejä ja muita ajureita, tekoja, sekä päätöksiä toimenpiteistä miten tule-

vaisuuskuva saavutetaan. Puun keskiössä on tulevaisuuskuva, jonka kautta edetään 

uloimmille renkaille miettimällä olennaiset tapahtumat, jotta tulevaisuuskuva voisi olla 

mahdollinen. (Nekkers 2016, 31.) Tässä projektissa työstin kaikkiin skenaarioihin omat 

päätelmienpuut, jotka löytyvät liitteestä 3. En lähde tässä kappaleessa avaamaan päätel-

mienpuun tuloksia, koska ne sisältyvät kaikki seuraavan kappaleen skenaarioihin. 

 

 

Kuvio 8. Päätelmienpuu (mukaillen Nekkers 2016) 
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5 Vanhankylänniemen skenaariot 

Tässä kappaleessa esitän tämän työn varsinaisen tuotoksen, mikä pitää sisällään neljä 

skenaariota siitä, miten voit mennä sekä mitä voit tehdä ja kokea Järvenpään Vanhanky-

länniemessä vuonna 2030. Teksteissä otetaan myös kantaa siihen, mikä tai mitkä asiat 

ovat tulevaisuuden kuvat mahdollistanut. Skenaariot ovat luotu kaikkien taustamateriaa-

lien, vallalla olevien asioiden sekä kirjoittajan mielikuvituksen pohjalta. Päätin myös lopulli-

set otsikot skenaarioille.  

 

5.1 Skenaario 1. WAU mikä paikka 

Vanhankylänniemeen pääsee kätevästi Järvenpään tai Tuusulan keskustasta hyppää-

mällä sähköbussin kyytiin, mikä liikennöi alueelle noin puolentunnin välein aamusta iltaan. 

Tämän on mahdollistanut paikallisliikenteessä toiminnan aloittanut HSL. Paikalle pääsee 

myös valitsemalla liikunnallisemman vaihtoehdon, jolloin voi polkea alueelle kaupunkipyö-

rällä, mitä saa käyttöön Järvenpään keskustasta. Itseohjautuvien kulkuneuvojen teknolo-

gia on kehittynyt, niillä on laillista kuljettaa ihmisiä jo vesistöillä, mutta ei tieliikenteessä. 

Näin ollen voit kesäisin käynnistää rantapuiston laiturissa olevia autonomisia taksiveneitä 

lähimaksulla ja ohjelmoida veneen kulkemaan Vanhankylänniemeen tai tilaamalla sen mi-

hin tahansa Tuusulanjärven laitureista omalla älylaitteellasi. 

 

Kaupunki on tehnyt vuokrasopimuksen idearikkaan yrittäjäporukan kanssa kartanon ja 

matkailualueen vuokraamisesta. Yrittäjää haettiin aktiivisesti tekemällä markkinointi video 

alueen mahdollisuuksista ja kaupungin visioista sekä tahdosta löytää kumppani niitä to-

teuttamaan. Kumppanuus valittiin kaksivaiheisella kilpailutuksella, missä ensimmäisestä 

valittiin hakemusten perusteella parhaat varsinaisiin suunnittelu haastatteluihin, joista yh-

teistyökumppani lopuksi valittiin. Visioita alueen toiminnoista ja vuokrasopimuksen eh-

doista tehtiin yhteistyössä valitun toimijan kanssa, niin että molemmat osapuolet olivat tyy-

tyväisiä ja valmiita toteuttamaan sovittuja visioita.  

 

Talouden noususuhdanne sekä kaupungin tahtotila kehittää Vanhankylänniemestä veto-

voimainen matkailualue kotimaanmatkailun kysynnän kasvaessa, päätettiin alueeseen in-

vestoida huomattavasti sekä tyylikkäästi. Alueelle valmisteltiin uusi kaavoitus ja päätettiin 

rakentaa matkailua tukeva toiminallinen taidemuseo, missä voit kohdata Tuusulanjärven 

taiteilijayhteisön ja uuden teknologian mieleenpainuvalla tavalla. Kaupungin toimesta ra-

kennettiin myös saunakulttuurin ystäville sekä ulkomaanmatkailijan kokemuksia ajatellen 

sauna rakennukset, jotka sisältävät kokonaisen saunojen buffetin, missä on perinteisen 

yhteisöllisen ison sähkösaunan lisäksi myös aito savusauna ja rinteen sisään rakennettu 
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holvisauna. Ryhmille on myös vuokrattavana saunalautta, millä voi viettää kelluvaa sau-

nailtaa keskellä järveä. Kaupunki maisemoi camping alueen yksityisyyttä antavaan ja ei 

maisemaa rikkovaan matkailuvaunu majoitukseen sekä rakensi uudet toimivat huoltotilat. 

Järven käyttöaika lyheni kesäisin sinilevän takia huomattavasti, joten yrittäjät saivat luvan 

rakentaa kartanon viereen maauimalan, missä kesäisin voi nauttia virkistävässä uima-al-

taassa, pulahtaa avanto altaaseen tai hyppiä hyppytorneista, talviaikoina voi osassa maa-

uimalaa nauttia lämpimistä kylvyistä ja järveen hakatusta avannosta.  

 

Kartanon yrittäjät halusivat keskittyä toiminnassa matkailupalveluiden tuottamiseen sekä 

maalaiskahvilan pitämiseen, eikä ollut kiinnostunut kellariravintolan tiloista. Lounasaikaan 

kartanon konsepti tarjoaa vastuullisesti valmistettujen kahvila tuotteiden lisäksi keitto lou-

naan, minkä tarjoilutyyli on jo itsessään kokemuksen arvoinen tai vaihtoehtoisesti karta-

non kuuluisan joka päivä vaihtuvan jättipiirakan. Kellariravintola rakennuksen kaupunki on 

vuokrannut erikseen italialaiselle pariskunnalle, jotka avasivat tiloihin italialaisen trattorian, 

missä tarjoillaan ruokaa lounas ajasta iltaan asti. Tarjolla on tinkimättömällä ammattitai-

dolla valmistettuja pizzoja ja pastoja aitoon sisilialaiseen maalaistyyliin. Toisaalta jos ra-

vintolassa syöminen ei ole asialistalla, voi eri puolilla aluetta nauttia picnic eväät hienoissa 

maisemissa tai grillata omat ruoat niemennokan kallion retkeilypisteellä, mistä löytyy myös 

nuotiopaikka. Janoisille virvokkeita ja muita juomia löytää kartanon terassilta, trattoriasta 

tai voit myös kokeilla koputtaa Vanhankylän simasiepon panimon oveen ja kokeilla aukei-

siko pääsy olutpanimon salamyhkäiseen oluen maistelulle pyhitettyyn tavernaan. Tämän 

liiketoiminnan laittoivat alulle järvenpääläiset oluen ystävät, jotka tiedustelivat kaupungilta 

tilaa juuri Vanhankylänniemestä, mistä löytyi vanharakennus tähän tarkoitukseen. Yläpy-

tingin toiminta on saanut jatkua käsin tekijöiden myymälänä ja käsityöpajana, missä voi 

myös valmistaa erilaisia tuotteita.  

 

Silloin kun yksi päivä ei riitä niemen valloitukseen tai haluat pysyä alueella pidempään voit 

vuokrata kesäaikana yrittäjien rakentamia ekoloogisuuteen keskittyvän camping alueen 

luksustelttoja, missä kaikissa on sängyllä varustettu huone ja aula tavaroille sekä oleske-

lulle. Vuodenajasta riippumatta voi alueelta vuokrata eri paikoista löytyviä glamping mök-

kejä, missä on ylelliset mahdollisuudet viettää yötä. Mökeistä löytyy lämmitys ja sähkö, sa-

niteetti ja pesutilat sijaitsevat camping alueen moderneissa yhteistiloissa. Karavaanarina 

voit myös parkkeerata auton tai vaunun niille tarkoitetuille paikoille, mitä alueella on rajattu 

määrä. Kaikki majoitusvaihtoehdot ovat varattavissa ja maksettavissa kartanon matkai-

lusovelluksesta, mitä voit käyttää omalla laitteella tai kartanolta löytyvältä päätteeltä. Va-

rauksen yhteydessä saa ohjeet alueella toimimiseen sekä ohjeet, kuinka vuokrakohteisiin 

pääsee sisään.  
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Vanhankylänniemeen on myös rakennettu mieleenpainuvat aktiviteetit, joista toinen on 

maailman ensimmäinen jättifrisbeegolf peli, missä kierretään monien korien sijaan vain 

yhtä, tähän tarkoitettuja pelivälineitä voi vuokrata kartanon vuokraväline automaatista. Sa-

masta automaatista voit vuokrata myös vaijeripuvun, millä pääsee kokemaan unohtumat-

toman elämyksen hyppyjen ja pomppujen maailmassa. Voit myös pelata kokoperheen li-

sätyn todellisuuden peliä omalla laitteella, missä ratkotaan kartanon kummituksen mystee-

riä. Kartanolta voi myös vuokrata kanootteja, veneitä ja muita vesillä liikkumislaitteita. Alu-

eella on paljon muutakin toimintaa, tekemistä ja paikkoja mihin on helppo tutustua alueen 

omilta helposti ymmärrettäviltä nettisivuilta. 

 

5.2 Skenaario 2. Yhteistyön helmi 

Positiivinen palaute ja hyvät kokemukset kaupungin järjestämästä työpajatoiminnasta, 

sekä kaupungin tahto kehittää aluetta paikallisten virkistyskäyttöön on synnyttänyt Van-

hankylänniemeen kokonaan uudenlaisen monialaisen työpajakylän, missä eri alojen am-

mattilaiset opettavat ja ohjaavat työntekijöitä, jotka ovat mukana hakemassa apua työllis-

tymiseen, kuntouttavassa työtoiminnassa, palkkatuetussa työssä tai oppisopimussuh-

teessa. Valtakunnallinen työtuen tarve on lisääntynyt huomattavasti, näin ollen kaupunki 

on päättänyt keskittää eri toimintoja samaan paikkaan.  

 

Historiallisessa kartanorakennuksessa toimii kahvila-, ravintola- ja matkailupalveluja tuot-

tava yksikkö, missä valmistetaan lounas- ja kahvilatuotteita sekä järjestetään tilauksesta 

kokous- ja juhlapalveluita. Kartanon tiloja voi myös vuokrata paikalliset yhdistykset ja yh-

teisöt, jotka ovat aktiivisesti käyttäneet tiloja iltatoimintaan ja erilaisiin innovatiivisiin tapah-

tumiin. Kartanon toimintaan kuuluu myös camping alueen vuokraaminen kesäaikana, mil-

loin kotimaanmatkailu kukoistaa. Alueella on upeita, hienosti erilaisilla kasveilla ja muilla 

luonnon materiaaleilla rajattuja yksilöllisiä vaunu- ja autopaikkoja, sekä tyylikkäitä vuokra-

mökkejä. Majoittujille on camping alueen keskellä modernit wc-, peseytymis- ja ruoanval-

mistustilat.  

 

Huoltorakennukset ja mökit on alueelle rakentanut puutöihin, ja rakentamiseen keskittynyt 

työpaja yksikkö yhdessä paikallisen oppilaitoksen rakennuspuolen kanssa. Yhteistyönä 

järven rannalle on myös rakennettu hieno saunarakennus, minkä käyttöä hoitaa kartanon 

työpaja, sauna palvelee alueella majoittuvaa, mutta myös kaupunkilaisia sekä muita sau-

naturisteja. Rakennusyksikkö on myös ollut rakentamassa rekvisiittaa lasten liikennepuis-

toon ja aitauksia alueella toimivaan kotieläinpihaan. Tällä hetkellä rakennusyksikkö tekee 

erilaisia puutöitä myös myyntiin. Kotieläinpihaa missä asustelee kanoja, kukkoja, kalkku-
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noita, possuja, lampaita ja koiria hoitaa alueella toimiva eläintenhoitoyksikkö. Kotieläinpi-

han vierestä alkaa puutarhapuolen työllisyysyksikön alue mikä kattaa ison alueen avo-

maata ja noin sadan neliön kasvihuoneen, puutarhassa kasvatetaan hyötykasveja sekä 

koristekasveja. Yksikön satoa käytetään kartanon toiminnassa, kotieläinpihalla sekä myy-

dään vierailijoille. Puutarhureiden ensimmäinen työ alueella oli jättimäisen pensaslabyrin-

tin suunnittelu ja istutus, labyrintti on tällä hetkellä todella suosittu käyntikohde.  

 

Alueen sisätilojen siisteydestä vastaa puhtaanapidon työllisyysyksikkö ja ulkotilojen hoi-

dosta ja siisteydestä sekä rakennusten huollosta kiinteistöhuollon työllisyysyksikkö. Alu-

eella toimii myös tapahtumatuotantoon ja mediasisällön tuottamiseen sekä audiovisuaali-

seen tuotantoon keskittyvät työpajat. Tapahtumatuotannon toiminta keskittyy erilaisten 

päivä-, ilta- ja viikonlopputapahtumien järjestämiseen, tapahtumia järjestetään omista ide-

oista, mutta myös yhteistyössä kolmannen ja neljännen sektorien toimijoiden kanssa, lu-

pia isompiin tapahtumiin saa mutkattomasti haettua kaupungilta. Viimeviikolla tapahtumia 

oli esimerkiksi runoiltapäivä, komediailta, aamu-xfit sekä melonta tapahtuma ja nyt pajalai-

set puuhastelevat viikonloppuna järjestettävää ravintolapäivä festaria. Alueen tapahtumia 

koordinoi Vanhankylänniemen elävöittämisyhdistys, joka saa tukea kaupungilta ja jonka 

tukena tapahtumien tiedottamisessa avustaa media ja audiovisuaalisen tuotantoon keskit-

tyvä työpaja. Työpaja ylläpitää myös alueen nettisivuja, tuottaa sisältöä eri somekanaviin 

ja valmistaa printtimateriaaleja alueen eri yksiköille.  

 

Tapahtumaa ja tekemistä alueella riittää paikallisille, mutta myös matkailijalle, alueella on 

hienot ulkoilumahdollisuudet, niin järvellä sekä tukevasti maanpäällä. Selkeästi suosituin 

on lasten liikennepuisto, missä voi kruisailla perinteisillä polkuautoilla ja potkulaudoilla, 

mutta myös sähkömopoilla ja kokeilla liitolautaa. Kartanon laiturista voi vuokrata poljetta-

via silkkiuikku veneitä, SUP-lautoja, sekä sähköistä surffilautaa. Yleiselle uimarannalle 

niemennokkaan on kaupunki rakentanut hyppytornit ja vesiliukumäen.  

 

Vanhankylänniemeen pääsee mutkattomasti HSL:n liikennöimillä sähköbusseilla, jotka lii-

kennöivät Vanhankylänniemen ja rautatieaseman välillä joka päivä aamusta iltaan. Kesäi-

sin voi myös valita Visit Tuusulanjärven turistibussin tai sightseeing venekyytipalvelun Jär-

venpään rantapuistosta tai Tuusulasta. Paikalle voi tulla myös kaupunkipyörillä tai vuok-

rattavilla sähkölaudoilla, mitä saa kätevästi Järvenpään keskustasta.  
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5.3 Skenaario 3. Hyvinvoinnin ekoparatiisi 

Järvenpään kaupunki on päättänyt myydä Vanhankylänniemen kartanon ja sen vieressä 

olevat vanhat historialliset rakennukset tietyillä ehdoilla, mitkä painottuvat alueen pysymi-

seen matkailu- ja virkistysalueena. Myyntiä markkinointiin siihen keskittyvän videon avulla 

monille tahoille ja osto sopimukseen päästiin ison matkailualan toimijan kanssa. Toimija 

halusi kehittää alueesta Suomen stop-over helmen valtavasti lisääntyneen ulkomaalaisen 

matkustuksen johdosta. Oston ehtoihin kuului alueen kaavamuutos ja rakennusoikeus uu-

sien rakennuksien rakentamiseen, mutta myös ehto vanhojen suojeltujen rakennusten yl-

läpidosta. Kaavoissa ei koskettu virkistys- ja suojelualueena olleisiin osiin, vaan ainoas-

taan kaavassa osoitettuun matkailualueeseen. 

 

Kartano ja muut vanhat rakennukset muutettiin museo-, näyttely- ja toimintatiloiksi, mitkä 

kertovat suomalaisesta kartano ja maalaishistoriasta sekä muuntuvat erilaisiin käsin teke-

misaskareisiin ja elämyksiin, halon hakkuusta pannukahvin keittämiseen. Camping alueen 

tilalle toimija sai luvan rakentaa ekomökkikylän, missä on uusiutuvaa energiaa käyttäviä 

vuokramökkejä. Alueelle rakentui myös toimijan päärakennus, maisemaan hienosti sopiva 

matkailukeskus, missä on vastaanoton lisäksi hotellihuoneita, kahvila, ruokaravintola, hy-

vinvointikeskus, tapahtumasali ja saunaosasto sekä saunaosaston viereisellä pihamaalla 

erimuotoisten kylpytynnyreiden laguuni. Laguunin vierestä aukeaa laaja laiturialue järvelle, 

mistä toinen puoli on uinti ja terassi käytössä ja toinen puoli pienvenesatama käytössä. 

Piensatamassa on tilaa vierailijoiden veneille, sekä toimijan ilmatyynybussille, mikä liiken-

nöi järvellä aktiivisesti kesäisin, mutta myös talvisin, kuljettaen ihmisiä kaupunkeihin ja 

kulttuurikohteisiin. Järvelle on myös rakennettu kelluvia toimintapaviljonkeja, missä järjes-

tetään erilaisia hyvinvointi- ja juhlatapahtumia. 

 

Vanhankylänniemen museokokonaisuus, sekä laatuohjelmalla todennettu ekologisenmat-

kailun ja majoittumisen mahdollisuudet vetävät alueelle ulkomaisia stop-over matkailijoita, 

mutta myös kotimaanmatkailijoita. Toinen houkuttelija alueelle saapumiseen on erilaisten 

hyvinvointi- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvaminen ja niiden saatavuus Vanhankylän-

niemessä, puhtaassa ja luonnonkauniissa ympäristössä. Matkailukeskuksella on käytössä 

omia sähköbusseja, jotka liikennöivät alueelle suoraan Helsingistä ja Helsinki-Vantaan 

lentokentältä, alueelle pääsee myös paikallisbussilla, sekä Visit Tuusulanjärvi turistibus-

silla. Paikalle voi myös kesäisin mennä Järvenpään kaupunkipyörillä, kaupunkiveneillä tai 

sähkölaudoilla. 
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5.4 Skenaario 4. Muisto menneisyydestä 

Vanhankylänniemen kehityssuunnitelman miljöön parannussuunnitelmat on saatu osittain 

valmiiksi. Alue näyttää hienolta ja siellä on helppoa ja turvallista liikkua. Alueen muu kehi-

tys on pysähtynyt talousvaikeuksien takia ja näin ollen kaupungin tahtotila on muissa tär-

keimmissä asioissa. Kartanon toiminta on vuokrattu kilpailutuksessa yrittäjälle, ilman suu-

rempia ehtoja tai suunnitelmia toiminnasta, tarkoituksena saada alueelle edes jotain pal-

velua. Sopimus tehtiin nopealla aikataululla kaupungin lopetettuaan oman työpajatoimin-

nan kartanossa. Kartanon yrittäjän vastuulla on kartanon kahvila- ja ravintolatoiminnan 

pyörittäminen ja retromökkien sekä saunatilojen vuokraus, mihin on vaihdettu uudet kiu-

kaat. Kartanon yrittäjä järjestää alueella musiikki- ja ruokatapahtumia, mikä vetää paikalle 

kävijöitä. Kartanolta saa myös vuokrattua ulkopelejä sekä erilaisia vesikulkuneuvoja. Alu-

eelle tullaan pääsääntöisesti omalla autolla, mutta myös bussilla pääsee paikan päälle 

päiväsaikaan.  
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6 Pohdinta 

Pohdinta on tärkeä kappale opinnäytetyöprosessissa, tämä kappale rakentuu työn tulos-

ten kriittiseen tarkasteluun, tutkimuksen luotettavuuden miettimiseen, työn tuottamiin joh-

topäätöksiin ja jatkokehitys ideoihin. Lopussa myös arvioidaan opinnäytetyön prosessin 

onnistumista sekä oman oppimisen onnistumisen näkökulmia ja asioita. 

 
6.1 Työn tulosten tarkastelu 

Skenaariotyöskentelyn tulosten tarkastelu voidaan nähdä niiden mahdollisuuksista antaa 

konkreettista hyötyä organisaatiolle, niin työkaluna kuin myös ajatuksina sekä ideoina ja 

näin ollen vaikuttaa strategiaan ja kehitykseen. Toisaalta skenaariotyöskentelyn onnistu-

mista voidaan tarkastella myös eri skenaarioiden erilaisuudella, sekä niiden mielikuvituk-

sellisuudella, niin että antavatko ne oikeasti erilaisia kuvia tulevaisuudesta.  

 

Tässä projektissa syntyneet skenaariot onnistuivat mielestäni kuvaamaan hyvin erilaisia 

tulevaisuuskuvia kohdealueesta, vaikka yhtäläisyyksiä niistä myös löytyy. Toisaalta ske-

naariot eivät ottaneet kovin paljoa kantaa globaaliin ja valtakunnalliseen tasoon, niiden 

keskittyessä enemmän paikalliseen muutokseen, jotka tosin pystyttiin perustelemaan glo-

baaleilla ja valtakunnallisilla muuttujilla. Skenaarioiden tuomat konkreettiset hyödyt, jos 

niitä työn ansiosta tulee näkyviin, voidaan havaita vasta tulevaisuudessa, kun alueen kehi-

tys ottaa askelia eteenpäin. Toisaalta näen työstä saatavan hyötyä jo silloin, kun sen aja-

tukset sekä tuotokset sisäistetään toimeksiantajan osalta ja mietitään työssä esiintyviä eri-

laisia vaihtoehtoja. 

 

Tämä projekti valmistui yksilötyönä, lukuun ottamatta haastateltavien tuomaa panosta aja-

tusten ja ideoiden tuottamiseen. Näen tämän vaikuttaneen työn tuloksiin erilaisena koko-

naisuutena, jos verrattaisiin skenaarioprojektiin, mitä isompi porukka olisi ollut tuotta-

massa ja jossa mukana olisi ollut varsinkin kohdeorganisaation edustajia. Näin ollen näke-

mykset olisivat voineet olla moniulotteisempia ja syvällisempiä. 

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Opinnäytetyö toteutettiin toimintatutkimuksena, toimintatutkimus voi olla luonteeltaan kehi-

tys- tai suunnitteluhanke, tuotekehitystyö, tapahtuma, julkaisu tai multimediatuote. Työ ja-

kautuu kahteen osioon, missä toinen käsittelee aiheen tietoperustaa ja toinen esittelee 

varsinaisen tuotoksen. (Haaga-Helia 2019, 15.) Tässä tapauksessa työ oli kehitystyö, 
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minkä tarkoituksena oli tuottaa vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia virkistysalueelle skenaa-

riotyön menetelmillä. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella monelta eri kantilta. 

Tässä vaikuttavampia näkökohtia on rehellisyys, yleinen huolellisuus ja tarkkuus, sekä tut-

kimustulosten tallentaminen. Tutkimuksessa käytetään eettisesti kestäviä tiedonhankinta- 

ja tutkimusmenetelmiä, sekä pidetään yllä avoimuutta. Työssä annetaan myös arvoa kai-

kille niille, joiden tuottamaa materiaalia tutkimuksessa on käytetty ja lainattu kertomalla 

asianmukaisilla lähdeviitteillä. Työ suunnitellaan, toteutetaan ja se raportoidaan sekä tal-

lennetaan työn vaatimusten edellyttämällä tasolla. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012, 6.)  

 

Työ on rehellisesti työstetty kokonaisuus, missä kaikki toimenpiteet ja menetelmät on ra-

portoitu, työssä on käytetty skenaariotyössä yleisesti käytettyjä tiedonkeruu menetelmiä ja 

tiedon hahmottamisen työkaluja. Työssä on käytetty asiallisia lähdeviittauksia niin teks-

tissä, kuin myös lähdeluettelossa. Työn tuotosten käsittely tutkimuksena perinteisen tie-

teellisen tutkimuksen rinnalla voi olla hyvin hatara, sillä työn lopputuloksena olevat ske-

naariot ovat kuitenkin taustatiedoista, haastatteluista, olettamuksista ja mielikuvituksesta 

syntyneitä tuotoksia, mikä on skenaariotyöskentelyn luonne. Toisaalta taas se miten pro-

sessi on toteutettu ja dokumentoitu näyttelee tässä tapauksessa isompaa roolia luotetta-

vuuden arvioinnissa. 

 

6.3 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Työn suurimmaksi johtopäätökseksi syntyi kohdealueen ja sen palvelumahdollisuuksien 

monipuolisuus. Tällä tarkoitan kaikkia niitä mahdollisuuksia, mitä eri toimijat, miljöö, sen 

rakennukset ja sitä ympäröivä järvi antaa erilaisten konseptien suunnitteluun, millä alueen 

vetovoimaa voidaan lisätä. Toisaalta työn tulokset antoivat myös käsityksen siitä, jos pal-

velut halutaan rakentaa tietynlaisiksi, tulee toimijoiden etsintään ja niiden kanssa yhtei-

seen suunnitteluun panostaa erityisen paljon, jotta haluttu visio toteutuisi ja voisi olla pysy-

vämpää kuin ennen. Toimeksiantajan tulisi saattaa skenaariotyö vielä loppuun, sillä opin-

näytetyön osuus päättyi skenaarioiden luomiseen, kun taas kaikissa menetelmissä sen 

hyödyllinen käyttö alkaa vasta skenaarioiden valmistuttua, jolloin skenaarioiden pohjalta 

aloitetaan varsinainen suunnittelu ja kehitystyö.  

 

Tässä tapauksessa toimeksiantaja voi jatkaa skenaariotyötä, niin että kaupunkikehityk-

sessä mietitään tämän työn skenaarioiden vaihtoehtoja, poimitaan sieltä tärkeinä pidettyjä 

asioita, mietitään muita mahdollisia asioita ja päätöksiä, joiden pohjalta voidaan luoda alu-

eelle se visio mitä kohti kehitystä lähdetään suunnittelemaan. Tämän pohjalta skenaarioita 
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voi myös muokata ja valmistella uudestaan, muuttuvien tietojen ja päätösten takia toimek-

siantajan toimesta.  

 

Kehittämisehdotuksena on myös taloudellisten näkemysten tuominen skenaarioiden kyl-

keen, sillä tässä työssä taloudelliset realiteetit oli rajattu ulkopuolelle. Taloudellisia laskel-

mia tulisi tehdä varsinkin niistä toimenpiteistä, mitkä nähdään mahdolliseksi ja haluttaviksi 

toteuttaa alueen kehityksessä. Toisaalta jatkotoimenpiteinä voi olla myös muiden sidos-

ryhmäanalyysissä listattujen sidosryhmien haastattelut sekä mahdollisten suunnittelutyö-

pajojen järjestäminen, tavoitteena hankkia laajempaa lisätietoa suunnittelun tueksi.  

 

6.4 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppisen arviointi 

Aloitin opinnäytetyöprosessin tammikuussa 2019, jolloin sovittiin toimeksiannosta Järven-

pään elinvoimajohtajan kanssa. Aloitin taustatyön tekemisen ja tutustumisen alueeseen, 

jonka jälkeen sovittiin ohjaavan opettajan kanssa työn luonteesta ja rakenteesta. Teoreet-

tisen tietoperustan luominen valmistui siinä aikataulussa missä sen olin suunnitellut synty-

vän ja sain mielestäni tehtyä siitä projektin kannalta kattavan. Tietoperustan tekemisessä 

kartutin omaa tietämystä laaja alaisesti skenaariotyöskentelystä ja tulevaisuudentutkimuk-

sen kentästä. Työssä käytettävien tausta analyysien tekeminen ja niihin hankitun tiedon 

kerääminen ja dokumentointi onnistui mielestäni hyvin. Toisaalta jos nyt aloittaisin työn te-

kemisen, osaisin tehdä sen loogisemmin ja helpommin, sillä ymmärtäisin suoraan mikä on 

relevanttia ja minkälaisen rakenteen taustatiedolle tuottaisin. Taustatietoa olisi voinut 

myös hankkia enemmän ja erilaisista näkökulmista ajatellen. Esimerkiksi aluekehityksistä 

mitä on jo tehty tai toisaalta vaan suunniteltu, sekä miten jossain on onnistuttu tai epäon-

nistuttu. 

 

Haastattelujen saaminen oli enimmäkseen mutkatonta, tosin aloitin haastattelujen pyytä-

misen huhtikuun lopulla, jolloin kesälomat olivat jo monilla edessä ja aikataulujen sovitta-

minen muodostui pieneksi haasteeksi joidenkin sidosryhmien kanssa, näin ollen jatkoin 

haastattelujen tekoa kesän jälkeen elo- ja syyskuussa. Olin tyytyväinen haastatteluihin 

mitkä tarjosivat selkeitä näkemyksiä, mutta myös yllättäviä ajatuksia. Se että haastatte-

luista olisi saatu enemmän tulevaisuus orientoituneita, olisi ollut hyvä esittää vaikka pieni 

videopätkä tai tarina erilaisista kehityksistä ja suunnitelmista, mitä tällä hetkellä on vallal-

laan. Olisin myös halunnut ehtiä saamaan muutaman haastattelun lisää, varsinkin joltain 

totaalisesti ulkopuoliselta, mutta toimeliaalta taholta, mikä olisi voinut poikia erilaisia näke-

myksiä. Työn alkuvaiheissa haaveilin tekeväni visuaalisesti näyttävän skenaariojulkaisun, 

missä skenaariot olisi jäsennelty olennaisten tausta datan kanssa ja elävöitetty kuvilla, 

mutta tätä en ehtinyt aikataulun loppuessa tekemään.  
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Työn aihe oli erittäin ajankohtainen ajatellen kohdealueen kehitystä. Alueen kehityssuun-

nitelma julkaistiin 29.10.2019, mitä ei ole kokonaisuudessa lisätty kaupungin budjettiin, 

tämä suunnitelma ottaa kantaa alueen toimivuuteen, toiminta mahdollisuuksiin ja maise-

mointiin. Tämä työ taas ottaa kantaa alueen palveluliiketoimintaan ja antaa ajatuksia kau-

punkikehityksen matkailu- ja elinkeinopalveluista vastaavalle yksikölle, kun ne kehittävät 

ja suunnittelevat alueen palveluita. Tämän hetken suunnitelmissa kartanon työpaja toi-

minta loppuu vuonna 2020 lopussa, milloin tulisi olla uudet suunnitelmat valmiina ja käy-

tettävissä.  

 

Oman oppimisen kannalta tässä projektissa oli uutta koko skenaarioiden kirjoitusprosessi 

sekä teemahaastattelu, minkä luonne oli hyvin avoin ja keskustelun omainen. Haastavaa 

oli työn kohdealueen ja toiminnan monimutkaisuus. Jos olisin tehnyt skenaariotyön ravin-

tolapalveluiden tulevaisuuden näkymistä, olisi työstäminen ollut verrattain helpompaa. Nyt 

kun tein työtä kaupungin organisaatiolle, joka vastaa alueen kehityksestä ja siellä olevien 

palveluiden toimivuudesta oli kokonaisuus vaikeampi. Tämä nousi monessa skenaario-

työn vaiheessa haasteeksi, että miten ajattelen tämän ja miten voin työstää tätä, näiden 

mallien ja esimerkkien mukaan, mitkä suurimmilta osin oli globaaleja muuttujia käsittele-

viä. Helppoa itselle oli nähdä alueella toimivia konsepteja ja erilaisia palveluja sekä toimin-

toja mitä omassa ideaali visiossa siellä voisi olla. Näin ollen heräsi myös ajatuksia ja ide-

oita omista tulevaisuuden suunnitelmista ja haluista toteuttaa erilaisia palveluita. Tulevai-

suuskuvien kirjoittamisen itsessään koin helppona, mutta kuvien yhdisteleminen tapahtu-

miin, tekoihin ja päätöksiin oli haastavaa, varsinkin kun tein sitä ulkopuolelta toteuttavaa 

organisaatiota.  
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