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Prosumio
Maaseutumaalailua
Janne Antikainen

päätoimittaja

TUUKKA SANTANEN

varat ja matkailu ovat tuoneet toivoa
monelle jo auringonlaskun paikkakunnaksi tuomitulla alueelle. Mökkeily on miljardibisnestä. Keskustelua maaseudun kehityksestä aktivoidaan eri puolilla. Monien alueiden
eväät ovat silti pettuisia. Ei ole helppoa suunnitella kestävästi haja-asuttuja hajanaisten, jopa ristiriitaisten
intressien alueita. Tämän lehden sivuilta löytyy niin tietoa kakkosasumisesta, matkailun merkityksestä maaseutumaisten alueiden kehitykselle
kuin alueellisen identiteetin rakentumisesta.

Lehdestä löytyy automatkailijalle
vinkkejä Torinoon. Kesälaitumilta takaisin kirmattaessa muistamme sitten
turvata koulutien. Siinä suunnittelumaantieteilijän paikkatieto-osaaminen on arvokkaimmassa mahdollisessa käytössä.
Hyvää kesää ja hyvää juhlavuotta

prosumio
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Suomalainen identiteetti on klassisesti rakentunut vahvoista luontokokemuksista. Myöhään ja nopeasti
kaupungistunut ja kansainvälistynyt
yhteiskuntamme on survonut identiteettiimme kaupunkikokemuksia.
Maaseudulta haetaan luontoa, tilaa,
hitautta ja hiljaisuutta, kaupungista
kohtaamisia.
Kaupunkien suunnittelusta ja
kehityksestä on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Tällä kertaa katseemme
kääntyy maaseutuun. Maaseudulla
on nostetta. Kakkosasunto on monille ykkösasumisen paikka. Luonnon-
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Summeri
2010
SUM:in ensivuosikymmen

Satu Onnela

Suomen suunnittelumaantietelijöiden Liitto
SUM ry:n puheenjohtaja
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SATU ONNELA
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Summeri

SUM ry aloitti taipaleensa Pertti Kareen tahdittamana vuonna 2000.
Tuolloin yhdistyksen tehtävänä oli
ennen kaikkea korostaa asemaamme
kaavanlaatijoiden keskuudessa. Vaikka kaavanlaatijoiden rekisteri on edelleen alue- ja suunnittelumaantieteilijöiltä melko suljettu järjestelmä, on
alue- ja suunnittelumaantieteilijöiden
työkenttä selvästi laajentunut kaavoituksen ja varsinkin strategisen maankäytön suunnittelun suuntaan.
SUM on avautunut vuosien varrella, siirtyen laajempaan identiteetin
ja osaamisen vahvistamiseen, kontaktien luomiseen opiskelijoiden ja
valmistuneiden välille sekä ajankohtaisiin aiheisiin tutustuttamiseen.
Opiskelijoiden yhteistyö Yhdyskuntasuunnittelun opiskelijoiden (YKSO)
kanssa on alkanut hienosti. Viimeisimpänä on eri alojen opiskelijoiden
vierailu mm. Uudenmaan liitossa ja
muutosten edessä olevalla Pasiloiden
alueella.
SUM ry:llä on edustajansa YTK:n
oppisopimustyyppisen koulutuksen
kehittämisen työryhmässä ja rakennamme linkkejä the European
Council of Spatial Planners-järjestön (ECTP-CEU) toimintaan. Perinteiseen tapaan SUM ry on SAFA:n,
RIA:n, MARK:in ja SKI:n kanssa järjes-

tämässä syksyllä kaupunkisuunnittelun seminaaria.
SUM ry:n marraskuussa pidettäviin 10-vuotisjuhliin valmistaudutaan
aiempaa raikkaammin ja vuorovaikutteisemmin. Myös SUM ry:n hallitus
on jälleen saanut uutta verta ja jatkaa tapaamisiaan reilun kuukauden
välein. Viime vuonna laaditun jäsenkyselyn tuomana selkeimpänä muutoksena ovat uudet nettisivut osoitteessa www.sum.fi. Ne ovat uudistuneet yhä ajankohtaisemmaksi alueja maantieteilijän tapahtumien sekä
työ- ja opiskeluelämän tiedotuspaketiksi. Helposti päivittyvät nettisivut jouhevoittanevat huomattavasti
vuorovaikutusta SUM:in, jäsenistön
ja myös Suomen eri yliopistokaupunkien välillä.
Pidemmän aikavälin sykliiin siirtyy Prosum-lehtikin tämän numeron
myötä. Prosumista tulee vuosikirjamaisempi kerran vuodessa ilmestyvä
julkaisu ja se saa rinnalleen neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen.
Prosum laajentaa keskustelujaan myös
SUM ry:n uusille nettisivuille.
Kesäkausi kannattaa siis aloittaa uusiin nettisivuihin tutustumalla
sekä ehkä SUM ry:n Vuoden gradupalkinnon hakijaksi ilmoittautumalla.
Nautinnollista juhlavuotta!

Palopuhe
Pää kolmantena jalkana
kohti kouluverkkoratkaisua
Sami Tantarimäki

Suunnittelija
Turun yliopiston koulutus- ja
kehittämiskeskus Brahea.

Pahimmillaan kiirehtiminen kääntää siis koko asetelman katolleen. Nopeasti läpiviedyksi
ajateltu prosessi vaihtuu kaikkien osapuolien
resursseja kuluttavaksi kuukausien ruljanssiksi,
jossa eri osapuolet ovat kyllä osallisina, mutta
ei yhteissuunnittelun hengessä. Valmistelun ulkopuolelle jätettäessä osallistuminen ei ole enää
osa prosessia, vaan yleensä vastareaktio.
Voi aiheellisesti kysyä miksi tieten tahtoen
lähdetään vastineiden ja valitusten tielle, kun jo
etukäteen tiedetään mihin se johtaa. Jälkipyykkiin käytettävän ajan voisi käyttää ennakoivasti
yhteissuunnitteluun ja avoimeen keskusteluun
erilaisista vaihtoehdoista, kun ne kuitenkin nousevat esille. Myös samat kysymykset ovat aina
vastassa, kun kouluverkkoselvitystä tai vastaavaa koulutkin sisältävää talouden tasapainotusohjelmaa esitellään.
Investoimalla toimintakulttuurin muutokseen säästetään aikaa, vaivaa ja lopulta varmasti
rahaakin. ”Ensin tehdään ja sitten mietitään”
–asenteen muokkaaminen ei suinkaan tarkoita
tekemisen meiningistä luopumista tai pelkkää
diskuteeraamista, ainoastaan pään käyttämistä taas ajatteluun.

Palopuhe
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Kun joku kiirehtii “pää kolmantena jalkana”,
käyttää hän päätänsä kiirehtimiseen sen sijaan
että hän käyttäisi sitä ajattelemiseen ja rauhoittumiseen. Kiire lyö leimansa myös tämän päivän kouluverkkosuunnitteluun. Oli kiire sitten
tarkoitushakuista, huonon suunnittelun tulosta
tai sattuman sanelemaa, niin se yhdistettynä talouteen nojaavaan päätöksentekoon, vuoropuhelussa ammottavaan aukkoon sekä asukastiedon hyödyntämisen haasteisiin saa aikaan niin
yhteisöllisyyden, kunnan imagon kuin vuorovaikutteisen kouluverkkosuunnittelunkin kannalta kestämättömän yhtälön.
Koulukeskustelussa kiire näkyy nimenomaan päätösehdotuksen tai päätöksen julkisessa käsittelyssä ja täytäntöönpanossa. Jo pienikin otos viimeaikaisista kouluverkkokiistoista
osoittaa miten parissa kolmessa kuukaudessa
on edetty tai yritetty edetä ehdotuksesta päätökseen. Tuloksena on ollut niin aikalisä, valituskierre, uusintakäsittely, kompromissi kuin
se mitä on haettukin. Rahan perässä juostessa
tahtoo jäädä huomaamatta sekin, että kouluverkkoratkaisussa ovat mukana myös pedagoginen, sosiaalinen, oikeudellinen ja terveydellinen puoli.
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TURVALLINEN KOULUTIE
– tieverkon pistetiedoista
kattavaan paikkatietoon
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Kunnat ovat koululainsäädännössä
velvoitettuja järjestämään koulukyydityksen oppilaille, joiden koulumatka on pitempi kuin viisi kilometriä.
Yleensä kunnat myöntävät koulukyydin lyhyemmillekin matkoille, esim.
yli kolmen kilometrin koulumatkan
1–3 -luokkalaisille. Koulukyyditys voidaan myöntää lyhyillekin matkoille
harkinnanvaraisesti, milloin matka
katsotaan oppilaan ikä huomioiden
vaaralliseksi, vaikeaksi tai rasittavaksi.
Oppilaskohtaisen koulukyydityksen
tarpeen arviointi tehdään kunnissa.
Tehtävä on haastava, sillä kunnissa
on hyvin erilaisia liikenneympäristöjä,
kunnat ovat laajoja ja vanhempien
vaateet koulukuljetuksista vaihtelevat.
Kysymyksiin on etsitty uudentyyppisiä vastauksia vuodesta 1999
alkaen. Liikenneturvallisuustyön kuntakannustinhankkeena suunniteltiin
Kuusamoon menetelmä koulumatkojen liikenneturvallisuuden arvioimiseksi. Jotta menetelmää voitaisiin pitää laajemmin hyväksyttynä
arvioint ityökaluna, tarvittiin meneTurvallinen koulutie

telmän testausta. Menetelmälle annettiin nimilyhenne KouluLiitu, joka
tulee sanoista koulumatkojen liikenneturvallisuus.
Tärkeimpänä tavoitteena KouluLiitun kehittämisessä oli koululaisten
liikenneturvallisuuden parantaminen
niin, ettei kenenkään tarvitsisi kulkea omille taidoilleen liian vaarallista koulureittiä.
Menetelmässä on tutkittu liikenneympäristön vaikutusta koulumatkojen liikenneturvallisuuteen ja luotu
laskentamalli turvallisuuden laskemiseksi tieosuuksittain. Tien osuuksien
olosuhteiden vaarallisuutta on mitattu riskiluvuilla, joilla tarkoitetaan
indeksimuotoon muutettuja tien ja
liikenteen ominaisuustietoja. Olosuhteiden vaarallisuus on arvioitu tien
osuuksittain, joilla tarkoitetaan ominaisuuksiensa perusteella homogeenisiä tien osia. KouluLiitun laskentakaava perustuu toisiaan täydentäviin
lähtökohtiin. Eri tekijöiden tilastollinen merkitys kevyen liikenteen onnettomuuksissa, liikennepsykologien
näkemys eri tekijöiden merkitykses-

Teemu Kinnunen
Tuomo Saarinen

tä lapsen kokemassa turvallisuudessa sekä kuntien, poliisin ja muiden
viranomaistahojen käytännöt koulumatkojen turvallisuuden arvioinnissa
sulautettiin ohjelmassa yhdeksi laskentakaavaksi. Menetelmän tavoitteena on ollut antaa selkeät pelisäännöt eri tahoille.
Ohjelman käytettävyys edellytti helppoutta ja havainnollisuutta.
Tämän takia KouluLiitusta tehtiinkin
paikkatietosovellus. Menetelmän tekninen toteutus on rakennettu Map
Info-paikkatieto-ohjelman pohjalle.
MapInfoon tehty sovellus laskee tierekisteriaineiston ominaisuustietojen
perusteella riskiluvut homogeenisille
tien osuuksille. Sovellukseen on luotu myös riskilukujen visualisoimista
helpottavia toimintoja.
Käyttäjien määrän arvioiminen
on haastavaa, koska tulokset ovat laajasti kaikkien saatavilla. Tällä hetkellä
KouluLiitua käyttävät ennen kaikkea
kunnat. Länsi-Suomen läänin selvityksen mukaan n. 2/3 kunnista käyttäisi menetelmää koulumatkan turvallisuuden arvioinnissa.

© TIEHALLINTO/DIGIROAD 2009

Esimerkki KouluLiitun antamasta tuloksesta

KouluLiitusta on kertynyt vuosien saatossa erityyppistä palautetta
useilta tahoilta ja käytettävissä olevat
lähtötiedot ovat kehittyneet. Vuoden
2008 aikana menetelmää on päivitetty pilottina Espoossa. Tärkeänä apuna
tuossa työssä oli Espoossa tehty DItyö koulumatkojen turvallisuudesta.

Espoon kaupunki käyttää päivitettyä
KouluLiitua aktiivisesti koulumatkaja kaupunkisuunnittelun työkaluna.
O hjelman tekninen lähestymistapa
on t arjonnut mahdollisuuden yhdis-

myötä. TRÅD’in työkaluista puuttuivat ”uudet” kadun rakenteet kuten
hidaste, korotettu suojatie ja liikenneympyrä.
Vuonna 2007 teetettiin konsulttityö Espoon koulumatkojen turvallisuuskriteeristöstä huomioiden uudet
rakenteet. Uuden kriteeristön käytön
myötä siitä todettiin puuttuvan kouluikäisten kokema koulumatkan turvallisuus. Uudella kriteeristöllä luodut
turvallisuustiedot olivat edelleen yksittäisiä paikkatietoja kadun ylittämisistä etenkin kaupunkialueella. Vuonna 2008 keväällä teetettiin DI-työ tarkentamaan ja syventämään kriteeristöä. Johanna Wallin haastatteli 1182
koululaista 12 alakoulussa. Koulut oli
Turvallinen koulutie
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KOULUREITIN KOETTU
TURVALLISUUS TÄRKEÄ
OSA SUUNNITTELUA

tää eri sektoreiden suunnittelua saman normiston alle. Tästä esimerkkinä on kuvattu esimerkkitapaukset
KouluLiitun soveltamisesta koulumatka- ja kaupunkisuunnittelussa.
Espoon tekninen keskus halusi
tarkentaa 2000-luvulla jo1980-luvulta käytössä ollutta ruotsalaista koulumatkojen liikenneturvallisuustyökalua TRÅD’ia, joka oli aikansa paras
ja kattavin työkalu kaupunkialueella
jolla arvioitiin tien suuntainen liikkuminen ja jokainen yksittäinen tien
ylittäminen. Yksittäiset liikenneturvallisuustiedot katujaksoilta siirrettiin
käsin kartalle. Tätä paikkatietoa päivitettiin uusien havaintojen tietojen
sekä katu- ja tieverkon muutosten
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Espoonväylä–Espoontie – Mikkelänkallio liittymä vuonna 2009
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valittu 30, 40, 50 ja 60 km/h nopeusrajoitusalueilta. ”Koulureittien turvallisuus Espoossa – kriteeristön arviointi” oli tärkeä osa KouluLiitun kehitystyötä v. 2008–2009. Espoo osallistui
kehitystyöhön koska taajama-alueen
kriteeristö haluttiin laajentaa koskemaan myös Espoon harvaan asutun
alueen tiestöä.
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vaihtoehdossa on kevyen liikenteen
alikulku Espoonväylän liittymän eteläpuolella. Espoonväylän, Mikkelänkallion ja Espoontien turvallisuustaso
liittymäalueilla selvitettiin lähtötaso
vuonna 2008 ja tavoitetilanteessa v.
2030.
Vaihtoehto A:ssa on valo-ohjattu nelihaaraliittymä ja vaihtoehto

VALO-OHJATTU LIITTYMÄ
VAI LIIKENNEYMPYRÄ
MUURALAAN?
Kaupunkisuunnittelulautakunta pyysi selvittämään kaavamuutosalueella
koulumatkan turvallisuuden. Vaihtoehtoina ovat valo-ohjattu liittymä (A)
ja liikenneympyrä (B) – kummassakin
Turvallinen koulutie

PENTTI NUORTIMO

B:s ä on liikenneympyrä. Kummassakin vaihtoehdossa Mikkelänkallion saarekesuojatie ei ole turvallinen
pienille oppilaille. Molemmissa vaihtoehdoissa A ja B siirretään Espoonväylän varressa kulkevan pyörätien
suojatie Kukkaromäen liittymän itäpuolelle. Tämä lisää riskiä ylittää Mikkelänkallio ilman suojatietä Espoonväylän suuntaisesti.
Vaihtoehdossa A liikennevalot
rytmittävät Mikkelänkallion liikennevirtaa syklittäiseksi, jolloin oppilas voi
ylittää tien turvallisesti saarekesuojatietä käyttäen. Liikennevaloyhteys Espoonväylän poikki ei ole turvallinen
vaihtoehto 1 lk:n oppilaille.
Vaihtoehdossa B liikenneympyrävaihtoehdossa pysäkin saavutetta-

© ESPOON KAUPUNKI

Vaihtoehtoa A: valo-ohjattu liittymänä
© ESPOON KAUPUNKI
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vuus on ongelmallinen Mikkelänkallion suunnasta ja pysäkiltä Mikkelän
suuntaan. Liikenneympyrän valoton
saarekesuojatie ehdotetussa paikassa
ei ole turvallinen. Näkö- ja kuulovammaisen on vaikea tai jopa mahdoton
hahmottaa lähestyvien ajoneuvojen
suuntaa. Turvallinen ratkaisu on valo-ohjattu suojatie, joka on sijoitettava mahdollisimman lähelle bussipysäkkiä.
Vaihtoehdoissa A ja B Espoontien
ylittäminen saarekesuojatietä käyttäen 30 km/h rajoitusalueella on turvallinen ala-asteikäiselle.Toimivin liittymäratkaisu olisi Suomenojan liikenneympyrän tapainen kulkumuotoja
toisistaan erottava kaksikerroksinen
ratkaisu. Espoonväylälle suunnitellun
liikenneympyrän toimivuus yhdessä
Pitäjänportin ja Espoonväylän valoohjatun liittymän kanssa olisi hyvä
selvittää.
Yksittäiset tulokset siirretään KouluLiituun paikkatietona joka päivittyy
ja tieto on karttamuodossa heti käytettävissä. Turvallinen koulutie voidaan määrittää ja sijoittaa MapInfon
aputasolle. Taso tallennetaan ja sitä
voidaan päivittää muuttuneiden tietojen osalta ja näin luodaan turvallisten koulureittien verkosto.
KouluLiitua voidaan käyttää vanhan tie- ja katuverkon rakentamisohjelman laadinnassa. Espoossa valittiin
kuusi koulua, joiden lähiympäristön
tiestö pisteytetään 500 m säteellä.

Vaihtoehto B: liikenneympyrä

Näin luodaan turvallisuusperustein
yhtenäinen pisteytys rakentamis
ohjelman kohdentamiseksi ja ajoittamiseksi.

Teemu Kinnunen on projektipäällikkö
Ramboll Finland Oy:ssä
Tuomo Saarinen on tutkija Espoon
kaupungin teknisessä keskuksessa.

Turvallinen koulutie
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Osuma
Pendelöinti
pääkaupunkiseudulla seuraa
talouden kehitystä

Anna-Maria Kotala

Suunnittelija
Helsingin seudun ympäristöpalvelut
HSY, seututieto

PENTTI NUORTIMO
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Pääkaupunkiseudulla työskentelevillä on maan pisimmät työmatkat. Seudulla työssäkäyvistä joka
viides asuu alueen ulkopuolella.
Maan ainoalla metropolialueella on pitkälle erikoistuneet työmarkkinat, joiden vaikutukset
ulottuvat laajalle muuhun maahan. Pääkaupunkiseudun työssä
käyntialue ulottuu jo parin sadan
kilometrin säteelle seudun keskuksesta, ja työssäkäyntialue laajentuu jatkuvasti. Myös seudun sisällä kuljetaan töihin kaupungista toiseen. HSY Seututieto seuraa
työssäkäyntialueen kehitystä sään-
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Osuma
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edellisestä vuodesta kaksi prosenttia, mikä tarkoittaa 2 700 työmatkalaista. Vastaavasti samaan aikaan
pääkaupunkiseudun työpaikkojen
määrä kasvoi 17 300:lla (3 %).
Kuntia, joista yli puolet työllisistä
kävi pääkaupunkiseudulla töissä,
olivat Kirkkonummi (10 729 henkeä), Nurmijärvi (10 220), Kerava
(9 333), Tuusula (9 183) ja Sipoo
(4 396). Lisäksi Järvenpään, Vihdin,
Siuntion ja Pornaisten työllisistä yli
40 prosenttia kävi töissä pääkaupunkiseudulla.
Pääkaupunkiseudun kaupunkien työssäkäyntialueet eroavat sel-

västi toisistaan. Työpaikkojen painopiste on Helsingissä ja sinne tullaan tasaisesti laajalta alueelta yli
sadan kilometrin säteeltä. Vantaan
ja Espoon työpaikkoihin pendelöidään pienemmältä alueelta ja niissä painottuvat erityisesti lähikunnat: Espoossa Kirkkonummi, Kauniainen, Vihti, Siuntio ja Inkoo sekä Vantaalla ns. Kuuma-kunnat, eli
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä
Sipoo. Myös pääkaupunkiseudun
sisällä kuljetaan töihin kaupungista
toiseen. Helsinkiin sukkuloi päivittäin Espoosta 47 100 ja Vantaalta

Osuma
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nöllisesti. Yhtenä seurantatietona
käytetään seudun ulkorajat ylittävien työmatkojen lukumäärää, jota kutsutaan työmatkasukkuloinniksi tai pendelöinniksi. Tilannetta havainnollistetaan kerran vuodessa päivitettävillä kartoilla, jotka löytyvät esimerkiksi osoitteesta
www.hsy.fi/sukkulointi.
Tuoreimman työssäkäyntitilaston mukaan pääkaupunkiseudulla eli Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa kävi vuoden
2008 alussa työssä 120 200 pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvaa. Sukkuloijien määrä lisääntyi
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Vuoden 2010 alusta aloitti toimintansa kaksi uutta seudullista
organisaatiota, kun YTV:n toiminnot jaettiin kahteen osaan.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) sisältää YTV:n jätehuollon ja seutu- ja ympäristötiedon tulosalueet sekä uutena toimintona
pääkaupunkiseudun kaupunkien vesilaitokset. Henkilöstöä
HSY:ssä on noin 800. Helsingin
seudun liikenne (HSL) sisältää
YTV:n liikenneosaston ja HKL:n
joukkoliikenteen suunnittelu- ja
tilaajatoiminnot. Henkilöstöä
HSL:ssä on noin 330.
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41 000 henkilöä. Vastaavasti Helsingistä
kulkee päivittäin 24   000 työmatkalaista
Espooseen ja 24 700 Vantaalle.
HSY käyttää sukkulointikehityksen
arviointiin myös tuoreempia työvoimatutkimuksesta neljännesvuosittain saatavia tietoja. Näiden seutut asoisten ja
suuntaa-antavien tietojen mukaan pääkaupunkiseudulle sukkulointi on viimeisen vuoden aikana kääntynyt laskuun
heikentyneen työllisyystilanteen myötä. Sukkuloinnin kehitys taittui vuonna
2009, jolloin pääkaupunkiseudun työpaikkamäärät kääntyivät laskuun. Työpaikat vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna kaksi prosenttia ja sukkulointi
samaan aikaan 4,8 prosenttia. Jatkossa-

Osuma
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kin sukkuloinnin kehitys on riippuvainen
alueen työpaikkamääristä ja talouden kehityksestä.

Kirjoittaja on suunnittelija HSY
Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymässä.

Matkailu, maaseutu ja kehitys:
POHJOISEN
MATKAILUKESKUKSET
ALUEKEHITYKSEN
VÄLINEINÄ
Pekka Kauppila
Jarkko Saarinen

teisiä vaikutuksia. Aluekehityksen näkökulmasta painotetaan matkailun
myönteisiä taloudellisia ja sosiaalisia
vaikutuksia. Tällöin korostetaan matkailun merkitystä yritystoimintaan,
työpaikkoihin, verotuloihin sekä väestömäärään ja -rakenteeseen. Näiden
aineellisten vaikutusten lisäksi matkailulla on aineettomia vaikutuksia.
Matkailu luo ja ylläpitää kohdealueista myönteisiä mielikuvia, jotka saattavat vaikuttaa positiivisesti muuttoliikkeeseen, investointeihin ja paikallisväestön omanarvontunteeseen.
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Matkailu on Suomessa lisääntynyt
huomattavasti viimeisten parin vuosikymmenen aikana. Matkailun kasvun ohella perinteisten – aiemmin
taloudellisesti ja poliittisesti vahvojen
– elinkeinojen heikot kehitysmahdollisuudet ovat saaneet eri aluetasojen
suunnittelijat ja kehittäjät kiinnostumaan matkailusta aluekehityksen välineenä. Matkailun mahdollisuuksiin
uskotaan erityisesti maa- ja syrjäseutujen aluekehitystoiminnassa.
Matkailun kehittämisellä on kohdealueelle sekä myönteisiä että kielPENTTI NUORTIMO

Pohjoisen matkailukeskukset
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KUVA: RUKA-KUUSAMO MATKAILUYHDISTYS
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Ruka on yksi matkailun menestystarinoista.
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Matkailun kautta syntyneet rakenteet ja palvelut ovat matkailijoiden lisäksi usein myös paikallisväestön käytettävissä. Näin ne monipuolistavat palvelurakennetta, mikä osaltaan vaikuttaa asukkaiden ja
työntekijöiden viihtyvyyteen alueella.
Monipuolinen ja miellyttävä asuinympäristö on myös kilpailuetu houkuteltaessa yritystoimintaa, työntekijöitä ja asukkaita.
Nykyisessä valtakunnallisessa
matkailustrategiassa korostetaan
matkailukeskusvetoista kehittämistä. Valtaosa maamme matkailukeskuksista sijaitsee Pohjois-Suomessa,
jossa niillä on tärkeä rooli harvaan
asuttujen seutujen matkailun edistäPohjoisen matkailukeskukset

misessä ja aluekehityksessä. Pohjoisen matkailukeskusten kehitys onkin
ollut yritystoiminnalla, työpaikoilla ja
väestöllä mitattuna hyvin myönteinen. Esimerkiksi vuosina 1993–2006
Kuusamon Rukalle syntyi uusia yritystoimipaikkoja noin 60, vuosina
1980–2005 uusia työpaikkoja lähes
250 ja vuosina 1970–2007 vakituisen väestön määrä kasvoi lähes 200
asukkaalla.
Matkailukeskuksista on muodostunut monipuolisten toimintojen keskuksia, joihin kasautuu matkailupalveluiden lisäksi vakituisten ja vapaaajanasukkaiden tarvitsemia arkielämän yksityisiä ja julkisia palveluita.
Matkailukeskusten merkitys vahvistu-

nee tulevaisuudessa entisestään syrjä
seutujen aluekehityksessä, mikä on
nostettu esille myös valtakunnantason matkailustrategiatyössä.
Matkailukeskusvetoisuuden haasteena on se, kuinka levittää myöntei-
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lä. Tällöin ympäröivän alueen yritykset toimittavat tavaroita ja palveluita
matkailukeskusten yrityksille.
Matkailun suuresta globaalista
merkityksestä huolimatta alueilla on
erilaiset edellytykset kehittää matkailua ja valjastaa sitä aluekehityksen välineeksi. Kaikilla maaseutualueilla ei
ole realistisia edellytyksiä matkailukohteiksi johtuen esimerkiksi heikosta vetovoimaisuudesta ja sijainnista
suhteessa markkinoihin. Toisaalta kehitystoiminnassa pitää muistaa, että
matkailu voi olla ’hyvä renki mutta
huono isäntä’; syrjäseutujen elinkei-

norakenteen muutos yksipuolisesta maa- ja metsätaloudesta matkailuun on siirtymistä monokulttuurista
toiseen. Yksipuolisuus sisältää aina
riskejä, joten matkailutalouden kytkeminen alueen muuhun – joko olemassa olevaan tai kehitettävään – yritystoimintaan olisi laajemman aluekehityksen kannalta tärkeää.
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siä sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia
keskuksia ympäröivään aluerakenteeseen. Tässä tarvitaan nykyistä tiiviimpää alueellis-toiminnallista yhteistyötä sekä matkailuelinkeinon sisällä että
matkailuelinkeinon ja muiden elinkeinojen välillä. Edellisellä tarkoitetaan
matkailukeskusten ja ympäröivän
alueen yhteistyötä matkailusta välittömästi hyötyvien yritysten välillä esimerkiksi alueellisten matkailutuotepakettien kautta. Jälkimmäisessä on
kyse matkailukeskusten ja ympäröivän alueen yhteistyöstä matkailusta
välillisesti hyötyvien yritysten välil-

Pekka Kauppila on tutkimusasiamies
ja Jarkko Saarinen matkailumaantieteen professori Oulun yliopiston
maantieteen laitoksella

Pohjoisen matkailukeskukset
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HAJAUTTAVAA TIIVISTÄMISTÄ
– kestämätöntä kestävyyttä?
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Eija Hasu
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Suomalaisista noin puolella on käytössään mökki. Asuinrakennuskannastamme 28 % on mökkejä, ja näistä kolmasosa on ympäri vuoden asuttavia, joten mökkeily ei ole vain kesäaikaan ajoittuvaa lomailua. Uudesta
mökkikannasta jopa 60 % rakennetaan ympärivuotisesti asuttavaksi. Silti yhdyskuntasuunnittelussa hallitsevinta on tiivistämisen ja eheyttämisen
diskurssi. Olemmeko kaupungistumisen vastapainoksi kuitenkin hajautumassa kakkosasuntoihin ja muihin vapaa-ajan viettopaikkoihin?
Mökkeily on keskeinen osa suomalaisuutta ja asumiskulttuuriamme,
vaikka tulevaisuutemme ennustetaan
olevan kaupungeissa. Kaupungit ovat
vastaus kestävyyden tavoitteille, ja
mökkeily on mukavaa vastapainoa
kaupunkiasumiselle. Tiivistämällä
saamme aikaan toimivaa ja kustanHajauttavaa tiivistämistä

nustehokasta infrastruktuuria sekä
vähennämme henkilöautoriippuvuuden tarvetta ja lisäämme joukkoliikenteen käyttöä. Palvelut ovat saavutettavissa, jos ei omalta asuinalueelta,
niin lähimmästä kaupunkikeskuksesta. Kaupunkisuunnittelumme tähtää
monimuotoisempaan toteutukseen,
jossa kerrostalot kattopuutarhoineen
vuorottelevat matalan ja tiiviin rakenteen kanssa. Jokaiselle jotakin, ja
kaupunkipuistot tyydyttävät virkistystarpeet yhdessä monitoimikeskusten
ja erilaisten urheilupaikkojen kanssa.
Mutta toimimmeko me tulevaisuuden visioiden mukaisesti?

MONIKOTISUUTTA
Koti on elämässämme keskeisessä roolissa. Koti jäsentää elämäämme ja historiaamme; kotiin liitetään

muistoja ja se mahdollistaa myös
muistojen säilömisen, liittyväthän
monet muistoista esineisiin tai valokuviin. Kimmo Lapintien mukaan
koti on turvasatama, suvereniteetin
mahdollistaja. Kodin psykologisista
ominaisuuksista kuitenkin moni liittyy vapaa-ajan asuntoon, ei kaupunkikotiin. Kuluttajatutkimuskeskuksen
mukaan kesäasuminen muuttuukin
pysyvämmäksi asumismuodoksi pienempään vaihdetun kaupunkiasunnon jäädessä talvikuukausiin ajoittuvan kulttuurimatkailun tukikohdaksi.
Pitkänen ja Kokki ovat tutkineet
pääkaupunkiseutulaisten näkökulmia mökkeilyyn Järvi-Suomessa. He
arvioivat, että tulevaisuudessa erityisesti ikääntyvien, niin sanottujen
kolmannen iän edustajien, viettävät yhä enemmän aikaa vapaa-ajan
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kailleen suvereniteetin, kuten yksityisyyden ja hallinnan tunnetta. Nämä
ominaisuudet esiintyvät sen sijaan
mökkiasumisen kuvauksissa.

ASUMISEN TARPEITA
KOMPENSOIMASSA
Ympäristöministeriön ”Asumispreferenssit, kestävä yhdyskuntarakenne ja asumisen arki” -tutkimus asukashaastatteluineen antoi valaisevan
läpileikkauksen pääkaupunkilaisten,
eri ikäisten ja eri elämäntilanteisten
asukkaiden asumisesta. Tutkimuksen
keskiössä oli ”ykkösasuminen”. Mökkeilyyn liittyviä näkemyksiä kuitenkin
nousi tämän tästä esiin, spontaanisti
haastateltavien esiintuomana. Vapaaajan asunnot ovat irtiottoa arjesta,
mutta ne vaikuttavat myös ykkösasumisen valintoihin.

Kysymys:
Mikä sulle on hyvä ympäristö?
Vastaus:
Hyvä ympäristö on sellainen,
että kun menen ulos sinne, niin
mä viihdyn siellä. Mä en ollenkaan halua olla missään maalla,
mä en ole mökki-ihminen enkä
halua olla eristettynä minnekään. Haluan olla siellä, missä
tapahtuu. Sitten menen omaan
kotiin piiloon, kun mua huvittaa, ilman että tarvitsee ajaa
pitkiä matkoja.
Kysymys:
Onko siinä asunnossa itsessään
tiettyjä ominaisuuksia?
Vastaus:
Keittiön pitää olla hyvä, kylpyhuone pitää olla riittävä. Saunasta mä en välitä, minä voin
saunoa mökillä. (mies 55 v.)
Hajauttavaa tiivistämistä
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asunnoissaan. Järvi-Suomen kakkos
asujien tutkimuksen mukaan 50 %
kakkosasujista koki toteuttavansa itseään mökkiympäristössä vakituista
asuinympäristöään paremmin. Kakkoskodissa viihdytään ja vapaa-ajan
asuntoon mielletään kotiin liittyviä
ominaisuuksia kaupunkikotia kattavammin; vapaa-ajan asunto tarjoaa
kaupunkiympäristöä paremmat puitteet itsensä toteuttamiselle ja omaehtoisemmalle asumiselle.
Asuntojen ja asuinympäristöjen
suunnittelijoiden tulisi havahtua arvioimaan suunnitteluperiaatteita tarkemmin, jos kaupunkiympäristöissä asukkaat eivät löydä tarpeidensa
mukaista kotia ja asumisympäristöä.
Pientalopreferensseihin pyritään vastaamaan muun muassa matalan ja tiiviin ideologialla, mutta tiivis urbaani
ympäristö ei välttämättä takaa asuk-

17
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Kaikki suomalaiset eivät ole mökkikansaa. Kaupunkimaisessa asumisessa viehättää muun muassa palveluiden läheisyys, lyhyet siirtymät ja sosiaalinen elämä. Kommentti kertoo
urbaanin asumisen arvostuksesta –
halutaan olla siellä, missä tapahtuu.
Silti kaupunkiasumisen valinnat tehdään vapaa-ajan asumiseen yhdistettynä.
Asukkaiden kertomuksissa erityisesti asumisen ulkotilat, kuten pihat
ja lähivirkistysalueet, vertautuvat vapaa-ajan asunnon tarjoamiin mahdollisuuksiin. Oman kaupunkiasunnon keskeisiä ominaisuusvaatimuksia arvioidaan usein loma-asuntoon
verraten:
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Niin, se oli yks kriteeri että voidaanko me luopua pienestä
pihasta. Ensin se rivitalo oli se,
että olisi edes yksi pieni läntti,
mihin mennä ulos. Lähinnä
mua se kaikista eniten arvelutti
tuossa kerrostalossa. Mutta sitten […] me todettiin, että hei,
tämähän (kerrostalo) on nyt
varmaan ihan riittävä kun me
lähdetään kumminkin mökille
niin paljon. (Nainen 68 v.)
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Onko sittenkin niin, että Helsingin
seutu on yksi Euroopan kerrostalovaltaisimmista juuri siksi, että niin
monella meistä on mahdollisuus kesämökkiin? Jos mökkimahdollisuutta ei olisi, vaatisimmeko enemmän
Hajauttavaa tiivistämistä

kaupunkiasumiseltamme? Kun asumisen valintoja ohjaavat rajoitteet
pakottavat tekemään kompromisseja toiveiden ja preferenssien suhteen,
joudumme pakostakin arvioimaan eri
asumisen ominaisuuksien todellista
tarvetta. Tällöin on luonnollista, että niistä ominaisuuksista tingitään,
jotka ovat saavutettavissa muulla tavoin, vaikkapa kesämökillä. Monelle
meistä riittää, että yksi ominaisuus
saavutetaan yhdessä osoitteessa ja
toinen toisessa.

HENGÄHDYSTAUKOJA
EHEYTTÄMISESTÄ?
Mökkikulttuuri elää vahvasti. Ja todennäköisesti näin tulee olemaan
jatkossakin. Erona menneisiin vuosikymmeniin on mökkien muuttuminen varustelutasoltaan kakkosasunnoiksi. VTT:n johtavan tutkijan Pekka Lahden mukaan Suomalaiset tekevät vuosittain mökkimatkoja noin
5 miljardin henkilökilometrin edestä.
Uudesta mökkikannasta 40 % varustetaan suoraan kakkoskodeiksi, mikä
mahdollistaa sen, että kakkoskotiin

on mahdollista muuttaa myöhemmin pysyvästikin.
Vapaa-ajan asunnolla oleskellaan kerralla viikkoja, jopa kuukausia. Tämä oleskelu näkyy väistämättä
myös vakituisessa kaupunkiasuinympäristössä. Erityisesti eläkkeelle jäävä
maalaa tulevaisuuden näkymät vapaa-ajan asunnolleen, ei kaupunkikotiin. Kakkosasunnoissa oleskellaan
niin pitkään kuin terveys sen sallii.
Kaupungissa piipahdetaan, siellä hoidetaan lääkärissäkäynnit ja käytetään
tutuiksi tulleita kulttuuripalveluita.
Tämä kuitenkin nakertaa kaupungin
elävyyttä, jos kaupunkikodit ympäristöineen ajoittain autioituvat kakkoskotien kustannuksella.
Asuminen on kokonaisuus, johon
liittyy niin asunto kuin sen lähiympäristö. Asukkaiden kertomuksissa käyttötarpeita vastaavat ympäristöt löytyvät kuitenkin todennäköisemmin
mökkiympäristöstä kuin kaupungista.
Esimerkiksi Helsingin Keskuspuistoa
ei koeta aina puistoksi eikä metsäksikään. ”Se on sellainen pusikko”, ”siellähän eksyy”, ”ei se ole oikea metsä –
jos haluan mennä metsään, otan au-
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ton ja lähden mökille”. Jos kestävyyden tavoittelussa pyrkimyksenämme
on suunnitella ja mahdollistaa asukkaan kaikkiin tarpeisiin vastaavaa kaupunkiympäristöä, tulisi nämä keskeisimmät tarpeet tunnistaa suunnitteluratkaisujen tasolla, niin sisä- kuin ulkotiloissa. Jos arvostamaamme luonnonläheiseen asuinympäristöön liittyy
myös ympäristön käytettävyys, miksi
kaupungissa tyydytään ikkunaraamien kehystämään vihreään näkymään,
jolla on vain visuaalista arvoa.

RIITTÄÄKÖ YKSI KOTI?

teereitä tarkastellaan ajassa; muuttuvatko asukkaan arvostukset ja laadun
arviointikriteerit ajan myötä, asumiskokemuksen karttuessa. Tutkimus etsii
keinoja, joilla edesautetaan mahdollisuutta asua kestävämmin, mahdollisesti vain yhdessä osoitteessa.
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Mahdollisuus vapaa-ajan asuntoon,
mökkiin tai varsinaiseen kakkoskotiin,
vaikuttaa asumisen valintoihimme ja
kaupunkikuvaan. Silti mökkeilyä käsitellään yleensä ykkösasumisesta erillisenä ilmiönä, kulttuurisena toimintana ja suomalaisuuden ilmentäjänä,
joka on olemassa ykkösasumisen tavoista ja muodoista huolimatta.
Niin kauan kuin kaupunkiasuntomme eivät palvele kaikkia keskeisiksi kokemiamme asumistarpeita, voitaneen väittää, että nämä tarpeet
tyydytetään tavalla tai toisella jossain
muualla – yleensä kesämökillä ja yhä
enenevissä määrin kakkosasunnoissa.
VTT:n Lahden mukaan mitä parempi
varustelutaso vapaa-ajan asunnoissa
on, sitä enemmän niissä arvioidaan
vietettävän aikaa tulevaisuudessa.
Toisin sanoen, sitä vähemmän aikaa
vietetään kaupunkiasunnoissa.

Kaupunkiasuntojen ja -ympäristöjen käyttö linkittyy vapaa-ajan
asuntojen käyttötapoihin ja -motiiveihin. Ilman todellisia energiatehokkaita innovaatioita niin asumisessa kuin liikkumismuodoissa kahden
osoitteen asuminen ei ole kestävää
kehitystä tukevaa. Eivätkä tekniset innovaatiotkaan ratkaise monikotisuuden sosiaalisia ulottuvuuksia, kuten
vaikutuksia asuinympäristöjen käyttöön ja asukassuhteiden muodostumiseen. Onko monikotisuus kehityssuunta, joka on yleisesti hyväksytty ja
ainoa mahdollinen? Vai tulisiko meidän tuntea paremmin asumistarpeet
ja toiveet, niin ykkös- kuin kakkosasumisen osalta?
Vapaa-ajan asunnot vaikuttavat
asumisen päätöksiin, ja sitä kautta
kuluttajien käyttäytymiseen asuntomarkkinoilla. Asuntomarkkinoilla vaikuttavien toimijoiden, ja erityisesti
suunnittelijoiden, on tunnettava ja
ymmärrettävä asukkaiden todelliset
tarpeet, niin kodin käsitteen kuin asumisen tarpeiden osalta. Näitä merkityksiä on mahdollista avata asumispäätöksissä käytettävien valintakriteerien kautta. Tulevassa väitöstutkimuksessani ykkös- ja kakkosasumisen
suhteesta asumisen päätöksenteossa
selvitetään kodin käsitteen muotoutuminen ja asumisen valintaprosessit suhteessa monikotisuuden ilmiöön. Erityistä painoarvoa annetaan
tapoihin, joilla asukkaat arvioivat ja
painottavat asumiskriteereitä. Kri-

Kirjoittaja on Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen jatko-opiskelija, joka
tutkii ykkös- ja kakkosasumisen vaikutussuhteita.

Hajauttavaa tiivistämistä
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ALUEELLISEN IDENTITEETIN
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Kaj Zimmerbauer
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Alueellinen identiteetti on harmillisen
epämääräinen asia. Yhtäältä se voi
tarkoittaa ihmisten aluesamastumista eli tunnetta kuulumisesta jollekin
alueelle. Koska alueellisella identiteetillä on lähtökohtaisesti kollektiivinen
luonne, esimerkiksi alueen asukkailla on tavallisesti samansuuntainen
ja siten jaettu käsitys omasta alueestaan. Toisaalta identiteetti voi viitata
myös alueen ominaisuuksiin, kuten
luonnonmaantieteellisiin tekijöihin
Alueellisen identiteetin jäljillä

tai sumeammin alueen ’olemukseen’.
Identiteetti voi siis tarkoittaa affektuaalista, eli tunnetilaan perustuvaa,
ja sinänsä varsin henkilökohtaista sidettä rajattuun territorioon, mutta
myös alueen kuvausta vaikkapa sen
väestörakenteen tai pinnanmuotojen
osalta.
Yhtä kaikki, kielellä on keskeinen rooli alueellisen identiteetin rakentumisessa. Alue onkin suurelta
osin sosiaalinen konstruktio, jota yl-

läpidetään ja uusinnetaan erilaisin
tekstein, kuvin ja symbolein. Tämä
tuo alueellisen identiteetin lähelle
imagoa, suomentuuhan imago-sana juuri kuvaksi. Imagotyössä tosin
halutunlaista kuvaa pyritään rakentamaan enemmänkin alueen ulkopuolelle uusien asukkaiden, matkailijoiden ja yritysten houkuttelemiseksi. Mikään alue ei kuitenkaan
ole umpiossa, joten imagotyö rakentaa väistämättä myös identiteettiä
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JÄLJILLÄ
ja hiljaista mutta omaleimaista kännykänkuorikansaa kun meistä sellaisina puhutaan, jospa siis alkaisimme käyttäytyä sen mukaan. Toisaalta
oma katseemme etsii helposti muista
sellaisia piirteitä, jotka tukevat kollektiivisia mielikuvia. Tällöin havainnot asettuvat skeemoihin eli mielen
tietorakenteisiin. Sama pätee myös
toisinpäin: jos Suomi-kuvaa maalataan väreillä jotka tuntuvat vierailta, kritiikki on kovaa. Skeemoilla on

taipumus muuttua hitaasti ja niitä
haastava aines on monesti helpompi
jättää huomiotta kuin pyrkiä käyttämään niitä vakiintuneiden käsitysten
muuttamiseen.
Identiteetti-sana juontuu latinan
kielen sanasta identitas ja se tarkoittaa samaa ja samuutta. Samuus kuitenkin rakentuu paljolti suhteessa johonkin toiseen tai toiseuteen. Esimerkiksi alueellinen identiteetti perustuu
siten yhtäältä kollektiiviseen samuuAlueellisen identiteetin jäljillä
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alueen sisällä. Markkinoinnin sloganeista tuleekin helposti hegemonisia
diskursseja, jotka otetaan käyttöön
myös itsemäärittelyssä. Esimerkiksi
Suomen eri heimoihin ja historiallisiin maakuntiin liittyvät stereotypiat ovat sen verran voimakkaita, ettei nykyäänkään ole mitenkään outoa kuulla ihmisten kuvaavaan itseään niiden kaltaiseksi. Sama pätee
myös niin sanottuun Suomi-kuvaan:
kai me sitten olemme sulkeutunutta

21
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den tunteeseen, mutta toisaalta sen
lähtökohta on myös erottautumisessa. Yksilön siis täytyy samastua johonkin ryhmään tai alueeseen, mutta
toisaalta erottaa oma ryhmänsä tai
alueensa muista. Lisäksi identiteettiin
liittyy keskeisesti kysymys sen pysyvyydestä. Identiteetti voidaan yhtäältä nähdä sisäsyntyisenä ja jokseenkin
pysyvänä ominaisuutena, mutta toisaalta postmoderni identiteettikäsitys korostaa ilmiön dynaamisuutta
ja muuttuvuutta.
Erottautuminen on kuitenkin
nykyään varsin hankalaa, ellei sitten
oteta juurikin perinteisiä stereotypioita avuksi. On mielenkiintoista, mutta samalla myös varsin yksitoikkoista
lukea vaikkapa kuntien markkinointimateriaalia tai maakuntasuunnitelmia, kun jokainen alue on innovatiivinen, luova ja dynaaminen. Kaikissa on tietenkin myös hyvät asuinmahdollisuudet, luonto lähellä ja tilaa harrastaa. Jokainen paikka tuntuu
olevan myös hyvin saavutettava eli
liikenneyhteydet kaikkialle ovat hyvät. Varmasti tietoliikenteen osalta
Alueellisen identiteetin jäljillä

PENTTI NUORTIMO

näin onkin, mutta tuskinpa periferia on kokonaan lakannut olemasta.
Näyttääkin siltä, että erottautumisen
sijaan ollaan – tahtoen tai tahtomatta
– rakentamassa eräänlaista yhtenäisidentiteettiä, jossa omaleimaisuus on
antanut sijaa nykymuodin mukaisille
iskusanoille, joita toistellaan kaikilla
alueilla varsin samankaltaisina. Olisi syytä pohtia tarkemmin, mistä tämä johtuu ja kuka näitä avainsanoja
lanseeraa. On myös mielenkiintoista

nähdä, mitä nykyisen luovuushypen
ja innovaatiohehkutuksen jälkeen
keksitään ja alueille tuodaan.
Itsen määrittely suhteessa toiseen tulee haastavaksi, jos kaikki alueet konstruoidaan samankaltaisiksi.
On mahdollista, että tämä vaikuttaa
myös aluesamastumiseen eli tunnesiteeseen, joka alueeseen liittyy. Jos
se jää löyhäksi, kiinnostus alueen kehittämiseen tai ylipäänsä osallistumiseen voi jäädä vaatimattomaksi.
Alueellinen identiteetti kuulumisen
tunteena on aluekehittämisen yksi
– joskin hyvin sumea – voimavara,
joten siihen tulisi kiinnittää huomiota. Tosin liian voimakas identiteetti
voi olla myös poissulkeva tai luotaantyöntävä. Samoin voimakas identiteetti saattaa estää joidenkin aluerakenteen muutosten toteuttamisen.
Vastarintaidentiteetti on konkretisoitunut aktivismiksi esimerkiksi eräissä
kuntaliitosprosesseissa. ”Me” ei haluta kuulua ”muihin”, ja pahimmillaan
vanhat rajat vaikeuttavat yhteistyötä
pitkään senkin jälkeen kun ne on virallisesti poistettu.

haa uudistusten perässä. Vaikka kansallisvaltion ja osittain myös yksittäisten kuntien roolin sanotaan olevan
pienenemässä, ovat ne yhä tärkeitä
samastumisen kohteita, toisin kuin
monet keinotekoisilta tuntuvat uudet alueet.

Kirjoittaja on tutkijatohtori Oulun
yliopiston maantieteen laitoksella

_________________________
Ulkoministeri Stubb asetti
syyskuussa 2008 Suomen
maabrändin valtuuskunnan.
Valtuuskunnan tehtävänä on
laatia perusta Suomen maa
brändin eli vahvan maakuvan
luomiselle. Työhön voi osallistua osoitteessa
www.mitasuomion.fi.
__________________________
Suomen maakunnan liitot
päivittävät parhaillaan maakuntaohjelmiaan vuosille
2011–2014, joissa määritellään lähivuosien keskeiset
hankkeet.
www.tem.fi/aluekehitys
__________________________
Suomen aluehallinto uudistui vuoden 2010 alussa. Vaikutusten arviointi käynnistyy
vuoden 2011 aikana.
www.vm.fi/alku
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Vaikka identiteettiä samastumisen tunteena on vaikea mitata, sen
merkittävä voima näkyy aika ajoin.
Hallinnon kannalta paras identiteetti
olisi luonnollisesti sellainen, joka on
riittävän voimakas saadakseen aikaan
kehittämisaktiivisuutta, mutta samalla tarpeeksi heikko jotta ihmiset eivät hankaloittaisi aluerakenteen muutosprosesseja. Virkamiesten harmiksi identiteetti näyttäytyy tällaisena
kuitenkin harvoin. Esimerkiksi aluejärjestelmän uudistuksissa vaihtoehtoina on yleensä joko vastustaminen
tai välinpitämättömyys. Identiteettinäkökulmasta uudet alueet kasautuvat vanhojen päälle ja jäävät samalla
asukkailleen etäisiksi ja merkityksettömiksi samalla kun vanhojen deinstitutionalisoitujen alueiden identiteettisymboleja pyritään vaalimaan.
Nykyään ollaankin tilanteessa, jota
luonnehtivat alueiden ’sekamelska’ ja
alati muuttuvat ja päällekkäiset rajat.
Aluejärjestelmän on toki muututtava
demografisten muutosten perässä,
mutta muutosten nopeus aiheuttaa
sen, että identiteetti ikään kuin laa-
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TORINO

– AUTOKAUPU
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Lento Milanoon Malpensan lentokentälle kestää Helsinki-Vantaan lentokentältä tasan kolme tuntia. Juuri ennen laskeutumista lentokoneen alla
levittäytyy Pohjois-Italian Piemonten
maakunta, Alpit ja vuorien väliin jäävät laaksot. Kirkkaalla säällä maantieteilijä kiinnittää huomionsa jokilaaksojen hedelmällisiin viljelypaikkoihin
ja niiden kainaloon käpertyviin kyliin
sekä pieniin kaupunkeihin. Asutuksen
sijoittumisessa on selkeä maantieteellinen logiikka. Tällä kertaa matkan
määränpäänä ei kuitenkaan ole Milano, vaan kahden tunnin bussimatkan
Torino

päässä ja sata kilometriä laskeutumispaikasta länteen sijaitseva Piemonten
alueen pääkaupunki ja Fiat-autojen
kotipaikka Torino. Automerkin nimi
tuleekin sanoista Fabbrica Italiana
Automobili Torino eli Torinon italialainen autotehdas.

KOHTI MODERNIA
KULUTUSYHTEISKUNTAA
Torino oli 1800-luvulla Italian ensimmäinen pääkaupunki ja siellä sijaitsi
Italian kuninkaallisen perheen koti.
Ennen toista maailmansotaa kaupun-

ki oli Euroopan poliittinen keskus ja
1900-luvulta alkaen autoteollisuuden mekka. Fiatin autotehtaat ovat
muodostaneet paitsi Torinon metropolialueen menestyksen tukijalan,
myös ison osan Italian selkärangasta jo vuodesta 1899. Autoteollisuudella ja Fiatilla on edelleen niin suuri
vaikutus maan talouteen, että Italian
hallitus on asettunut tukemaan ajatusta; ”mikä on hyväksi Fiatille, on
hyväksi Italialle”.
Torinon nykyinen asukasluku
pyörii 900 000 tuntumassa ja OECD
on arvioinut koko Torinon metro-

JENNI VÄLINIEMI

Fiatin Lingoton autotehtaat olivat toiminnassa aina 1980-luvulle asti. Nykyisin
rakennuksissa toimii Torinon teknillinen korkeakoulu, hotelli, elokuvateatteri,
konserttisali sekä kauppakeskus.

UNGIN MODERNI MUOTO
kuningasperhe aikoinaan päivittäisillä
kävelyillään.

KULUTUS, KULTTUURI JA
TIEDE AUTOTEHTAIDEN
UUDET ASUKIT
Fiatin voimakkaan kasvun aikana
avattiin Lingoton kaupunginosaan,
kaupungin eteläpuolelle vuonna
1923 yrityksen toinen, Euroopan
suurin ja modernein, viidessä kerroksessa toimiva tehdas. Fiatin työntekijöille rakennettiin myös kokonaisia asuinkortteleita tehtaan läheisiin

kaupunginosiin. Kaupungin kasvaessa entiset vanhentuneet autotehdasrakennukset jäivät laajentuneen
kaupungin puristuksiin, jolloin niitä ei ollut mahdollista nykyaikaistaa
ja laajentaa. Kun Fiat päätti modernisoida tehtaansa, ne siirrettiin laitakaupungin teollisuusalueelle. Lingoton tehdas lopetettiin virallisesti
vuonna 1982.
Entisen Lingoton tehtaan rakennuksiin tuli ensin vaate- ja muita erikoiskauppoja osittain avoimen taivaan alle. Sittemmin tehdasrakennuksen tulevaisuuden ratkaisemiTorino
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polialueen kooksi noin 2,2 miljoonaa asukasta. Modernin kulutusyhteiskunnan puitteet ovat asettuneet
luontevasti historiallisiin rakennuksiin
ja rakenteisiin. Esimerkiksi ydinkeskustan kuninkaallisen palatsin kortteleissa kiemurtelevat arkadit reunustavat lukuisia putiikkeja, kahviloita
ja ravintoloita. Kaiken kaikkiaan arkadit kiertävät yhtenäisenä palatsia
ympäröiviä kortteleita noin 18 kilometrin pituudelta. Nykyajan kuluttaja voi kulkea shoppailemassa talvien
räntäsateilta tai polttavalta kesäauringolta suojassa samalla tavoin kuin
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Eataly on eräänlainen Italialaisen ruokakulttuurin keskus. 2500 myyntineliötä käsittävässä ”hypermarketissa” myydään ruokaa
ja keittiötarvikkeita.
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seksi järjestettiin arkkitehtikilpailu,
jonka voittaja Genovalainen arkkitehti R
 enzo Piano visioi rakennusten
ympärille ja sisälle monipuolisia toimintoja. Tehtaisiin saneerattiin hotelli, konserttisali, kauppakeskus sekä Torinon teknillisen korkeakoulun
monitoimikeskus muun muassa autoinsinöörien ja informaatioteknologian opiskelijoiden käyttöön. Avoimet sisäpihat ja tilat katettiin viihtyisäksi kulutuskeitaaksi. Kuten kunnon
kauppakeskuksessa yleensä, 8Gallery-nimisen kauppakeskuksen katon
alta löytyy nykyisin 90 erikoiskauppaa, pankki, postitoimisto, 15 ravintolaa ja baaria sekä 11 salin elokuvateatteri. Vaikka Lingottoon on hyvät
julkiset liikenneyhteydet sekä rautateitse että bussilla ja raitiovaunulla,
Torino

on autoileville torinolaisille varattu
keskuksen ympärille noin 4000 pysäköintipaikkaa.
Lingoton monitoimikeskuksen
yhteyteen on noussut 2000-luvun
alussa vetovoimatekijäksi mielenkiintoinen kauppakonsepti, Eataly.
Se on eräänlainen Italialaisen ruokakulttuurin keskus. Keskuksessa
myydään ruokaa ja keittiötarvikkeita 2500 myyntineliötä käsittävässä
”hypermarketissa”. Suomalaisesta perushypermarketeista poiketen
osastoilta on turha etsiä vaatteita tai
kosmetiikkaa. Ruokaosastojen yhteyksissä toimii kunkin osaston teeman
mukaiset kahdeksan ravintolaa, kaksi
kahvilaa sekä jäätelöbaari. Ravintolat
tarjoilevat esimerkiksi teeman mukaisesti joko liha-, pasta- tai keittolou-

naita. Lisäksi Eatalyssä on ruokamuseo sekä koulutus- ja konferenssitiloja ruoan ja sen valmistuksen teemojen ympärillä.
Keskeisillä paikoilla kaupungeissa
sijaitsevien vanhojen teollisuustilojen muuntaminen asumis- ja kulutusympäristöiksi ovat tuttu ilmiö lähes
jokaisessa voimakkaasti kasvaneessa
eurooppalaisessa kaupungissa. Mielenkiintoinen yleismaailmallinen ilmiö tuntuu olevan myös kauppakeskuksessa oleskeleva nuorten ja teinien sukupolvi, joka valloittaa vastaavanlaiset kaupalliset ympäristöt myös
Suomessa. Sosiologi Pasi Mäenpää
kuvaa väitöskirjassaan kauppakeskus
Itäkeskuksen nuoria ”pyörimään” tai
”palloilemaan” tulleina ajanviettäjinä. Myös Lingoton 8Galleryssä nuo-

JENNI VÄLINIEMI

Torinon ydinkeskustan iltapäiväruuhkaa

ret näyttävät parveilevan ja kokoontuvan rentoon yhdessäoloon leffateatterin, jäätelöbaarien ja kauppojen
äärelle.

KAUPPAAN AUTOLLA
KAUPUNGIN LAIDALLE

päältä kuin sisältä aivan samanlaisia,
vain ihmiset ja puhuttu kieli ympärillä ovat erilaisia.

YHDYSKUNTARAKENNE
HAJOAA, LIIKENNE
TAKKUAA
Kaupan ja muiden yhdyskuntarakenteen toimintojen siirtyessä kaupungin laidoille liikkumisen ja autoilun lisääntyminen johtaa haittoihin kuten
saasteisiin, ruuhkiin ja peltikolareihin.
Piemonten maakunnassa on kokeiltu useita erilaisia keinoja autoilun ja
saasteiden rajoittamiseksi. Moottoriteillä on tietulleja ja auton etulasiin
kiinnitettävä laite rapsauttaa automaattisesti ohikulkijalle maksun. Lasku tulee käytön mukaan kotiin kuuTorino
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Fiatin perintönä on osin luonnollista,
että autoilu on suuri osa torinolaisten identiteettiä. Työläiset ovat saaneet alennuksia autojen ostohinnasta
ja kasvaneen kaupungin laidoille liikkumisessa pienet autot ovat käteviä.
Torinossa sekä asutus, teollisuus että
kauppa ovat levittäytyneet kaupungin reuna-alueille. Keskustan vetovoimaa kannustavat ja ylläpitävät kuitenkin edelleen tiivis asutus sekä pienet
ja erikoistuneet, päivittäistavaroita ja

erikoistavaroita kulttuuriympäristöissä
myyvät myymälät sekä torit.
Vaikka monikansallistuva kauppa
työntyy mukavaan yhteiseloon Torinon historiallisiin rakennuksiin ja
kortteleihin, nousee kaupungin rakentamattomille tai uudelleenrakentuville alueille valitettavan yhdenmukaistuvia kaupallisia ympäristöjä. Esimerkiksi ruotsalainen huonekalujätti
Ikea avasi suuremmat toimitilat vuonna 2009 kaupungin reunaan suuren
suosion kannustamana. Ikean konsepti on tarjota paikalliseen elämänmakuun sopivia ja halpoja, mutta pitkälti standardoituja tuotteita sekä sisustusratkaisuja maasta toiseen samanlaisissa myymälöissä. Käynti Torinon Ikeassa onkin kotoisaa, mutta
tylsää. Suomen myymälät ovat niin
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Torinon ja Milanon välisellä moottoritiellä on useita tietulleja.

28

kausittain. Jos laitetta ei löydy, tietullissa voi maksaa ohikulkunsa myös
kertamaksulla. Alueella on kokeiltu
autoilun rajoittamiseksi myös blocco
totalea, mikä tarkoittaa liikkumiskieltoja vuoroin parillisten ja parittomien
rekisteritunnusten perusteella.
Ympäristömyönteisen autoilun
kehittäminen on alueella erityisen
haastavaa, sillä monia tunteja kestävistä ruuhkista huolimatta torinolaiset
näyttävät olevan kovin mieltyneitä autoihinsa. Autoilu on suosittua siitäkin
huolimatta, että julkinen liikenne on
toimivaa, melko kattavaa ja suhteellisen edullista verrattuna vaikkapa Helsingin kaupunkiseutujen sisäisen liikenteen tai VR:n lippujen hintoihin.
Kertalippu maksaa euron, kuukausilippu 32 euroa ja vuoden voi matkustaa noin 300 euron hinnalla. VertaiTorino

lun vuoksi; kertalippu maksaa Helsingissä 2,50 euroa, kuukausimaksu on
reilu 40 euroa. Torino sai myös oman
automaattisen metrolinjansa vuonna
2006, juuri ennen talviolympialaisia.
Uusin ja ilmeisesti toimivin päästöjen vähentämisen tapa on ollut autoliikenteen rajoittaminen erityisesti
yli 10 000 asukkaan kaupunkien keskustoissa, kuten Torinossa. Piemonten alueella on käytössä järjestelmä,
jossa autot on luokiteltu valmistusvuosiluvun ja käyttövoiman mukaan
haitallisiin ja vähemmän haitallisiin.
Esimerkiksi vanhalla, bensiinikäyttöisellä moottorilla varustetulla isolla autolla ajelu kaupungin alueella
on kiellettyä. Yhdessä päästöluokkien kanssa kaupungissa on tehostettu kameravalvontaa ja poliisien tehoratsioita.

POLIITTISIA
PORKKANOITA
Fiatin autoteollisuus on kehittänyt
maakaasulla käyviä autoja, jotka ovat
nousseet paikallisten italialaiskuluttajien suosioon. Uusien automallien ja
jakeluasemien lisäksi italialaisille kuluttajille tarjotaan autokorjaamoissa
vanhoihin autoihin laitteistonvaihtoa,
jossa bensiinillä käyvä moottori voidaan vaihtaa kaasulla toimivaksi. Samaan aikaan Italian valtio on tukenut
maakaasun jakeluverkoston laajentamista Euroopan unionilta saadun tuen turvin. Vanhan ja runsaspäästöisen autokannan uusimista valtio on
tukenut romuttamismaksuin.
Torinon esimerkit kaupunkirakenteen uudelleen rakenteistumisesta
kaupan ja teollisuuden aloilta sekä
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Torinon julkinen liikenne on toimivaa ja suhteellisen edullista.
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Kirjoittaja on Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija, suunnittelumaantieteilijä, joka etätyöskenteli Torinossa
vuonna 2009 muutamia kuukausia.
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valtion poliittisista linjauksista osoittavat, että uudet innovatiiviset ideat
rakentuvat toimintaympäristöön sopeutumisesta, paikallisuuden ymmärtämisestä, vaihtoehdoista sekä uusien ja vanhojen teknologioiden yhdistämisestä. Torinon esimerkit ovat
mielenkiintoisia siinäkin suhteessa,
että ne avaavat erilaisten ilmiöiden
monikansallisia piirteitä. Kaupunkien
vertailu ja tutkimus on tärkeää, sillä
esimerkeistä voidaan oppia monella
tapaa niin kaupunkien kehittämisessä
kuin yritystoiminnan ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä.

Fiat Panda on yksi kaasulaitteistoin varustelluista automalleista.

Torino
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SUM ry saa toukokuussa
käyttöönsä uudet nettisivut
(www.sum.fi), joilta voi seurata mm.
alan ajankohtaisista tapahtumista koostuvaa kalenteria .
Lisäksi sivuilla on omat opiskelun
ja työelämän tiedotusosionsa, paikkansa on myös Prosum-lehden toimituksella.
Yhteydenpitoa helpottaa se, että
sivujen kautta onnistuvat yhteydenotot hallitukseen, jäseneksi liittymiset
ja osoitteenmuutokset.
Tulevaisuudessa SUM ry:n sivuilla
voi myös osallistua suunnitteluun sekä
alue- ja maantieteilijän työhön liittyvään keskusteluun.
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Pilapiirros

10-VUOTIAAN SUM:IN TOIMINTAA KEHITETÄÄN
SUM ry:n toiminnasta tehtiin viime hallituskaudella kysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa yhdistyksen toiminnan kehittämistarpeita.
Kyselyn tulosten perusteella jäsenet näkevät yhdistyksen tärkeimmäksi tehtäväksi suunnittelumaantieteilijöiden työmarkkina-aseman
ja tunnettuuden parantamisen. Myös tiedottaminen ja verkostoitumisen edistäminen ovat tärkeitä. Toimintaa toivotaan suunnattavan
yhä enemmän sähköisiin viestimiin, mutta myös muiden suunnittelumaantieteilijöiden tapaamiset ovat tärkeitä.
Hallitus kehittää SUM:in toimintaa yhä enemmän jäsenten tarpeita vastaavaksi, ja esimerkiksi hallituksen työn alla on viime aikoina ollut nettisivujen uudistaminen. Toisiaan suunnittelumaantieteilijät pääsevät tapaamaan syksyllä 2010 järjestettävissä SUM:in
kymmenenvuotisjuhlissa.
Lue kyselyn tulokset ja tapahtumakalenteri
konaisuudessaan Blosumista, uudestuneilta
www.sum.fi sivulta
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Ilmoitustaulu
MAANTIETEEN PÄIVÄT
JOENSUUSSA 2010.
Suomen XLIII Maantieteen päivät
järjestetään 29–30.10.2010
Joensuussa. Päivien teemana on
VUOROPUHELU MAANTIETEESSÄ.
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Ensimmäinen kokous
pidettiin KSV:n auditoriossa
marraskuun 14. päivänä
vuonna 2000. Perustajajäseniksi
kirjattiin 23 henkilöä.
Ensimmäistä vuosikymmentä
juhlistaaksemme järjestämme
marraskuun puolen välin
tienoilla 10-vuotisjuhlat.
Onko sinulla muistoja SUMin
alkuvuosilta joita haluaisit
jakaa muiden SUMilaisten
kanssa? Haluatko osallistua
10-vuotisjuhlien ideointiin?
Ota yhteyttä SUMin sihteeriin
(sihteeri@sum.fi).
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VUONNA 10 VUOTTA.
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Seuraava Prosum
ilmestyy keväällä
2011
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