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Prosumio
Vuosikymmenen pyrähdys Prosumia
Janne Antikainen

päätoimittaja

pirita männikkö

ma vahva kansallinen visio Suomen
aluerakenteesta?
Prosumit ovat vuosien varrella
päättyneet matkailujuttuihin. Tällä
kertaa seurataan liikkeitä Venäjällä
Kari Synbergin opastamana. Loppuun pysähdytään Tuukka Mäkitien
kanssa pohtimaan miten matkailu ja
suunnittelumaantiede liittyvät toisiinsa. Lehden jutut ovat jo sinällään matka ympäri Suomen. Juhlanumeroon haluttiin juttuja suunnittelumaantiedettä tarjoavilta yliopistopaikkakunnilta. Tai tarkemmin ottaen
oppiaineen nimi ei enää ole välttämättä suunnittelumaantiede, mutta
ei nimi tiedettä pahenna. Tärkeintä on, että eri puolilla Suomea tehdään korkealaatuista tutkimusta ja

annetaan työelämään hyvät valmiudet antavaa opetusta. Tieto on tehty myös hyödynnettäväksi. Sampo
Ruoppilan juttu kertoo miten tiedon
siltaa rakennetaan yliopiston ja kaupungin välille.
Lehden nostalgiaosastoon kuuluvat juhlatunnelmien ja historian
muistelu. Ensimmäisen päätoimit
tajan Kaisa Scmidt-Thomén visio oli
rakentaa Prosumista suunnittelumaantieteilijöin näyteikkuna ja käyntikortti. Sellainen Prosum haluaa olla
myös tulevina vuosikymmeninä rakennettaessa menestyvää ja eheää
Suomea.

2011

Käsissäsi on Prosumin 10-vuotis juhlanumero. Kymmenen vuotta on
suunnittelijoille lyhyehkö pyrähdys.
Kymmenen vuoden aikana on valettu perustaa suunnittelumaantietei
lijöiden ammatti-identiteetille ja luotu yhteisöä rakentamalla yhteyttä
tekijöiden välille. Samalla yhteiskunta ja suunnittelu itsessään ovat jatkuvassa mullistuksen tilassa. Kukaan
ei voi tietää mitä seuraavat kymmenen vuotta tuovat tulleessaan. Suunnittelumaantieteilijät tarvitsevatkin
valmiuksia olla tekemässä muutosta.
Tietyt teemat pysyvät vuosien
varrella. Lehdestä löytyvät katsaukset
lehden kestoteemoihin. Kokemuksia
kaavanlaatijoiden rekisteristä kertoo
Suvi Siivola, paikkatiedon hyödyntämisestä jutun ovat kirjoittaneet Jarmo Rusanen, Sami Martiskainen ja
Jani Kylmäaho. Näiden teemojen parissa suunnittelumaantieteilijöillä on
annettavaa myös tulevina vuosikymmeninä.
Mitä on odotettavissa lähitulevaisuudessa? Lehden mennessä painoon
Suomessa haudottiin uutta hallitusta. Yhteiskunnan alueellinen eriarvoistuminen ja eriytyminen noussee
korkealle poliittisella agendalla, niin
vahva oli vaalien jytky. Metropoli
alueen eheys vaatii esikaupunkien renessanssia, jota Tero Santaoja avaa
lukijoille. Mutta nouseeko hallitus
ohjelmaan myös Ilari Karpin kaipaa-

Hyvää juhlavuotta ja myös tulevia
vuosikymmeniä Prosumin parissa.
prosumio
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Summeri
2011
Verkostossamme on voimaa
Eeva Terävä

Suomen suunnittelumaantietelijöiden Liitto
SUM ry:n puheenjohtaja

SUM juhli viime vuonna 10-vuotistaipalettaan. Juhlavuosi huipentui
17.11.2010 Helsingin Suvilahden
Magitossa pidettyyn juhlaan. Illan
ohjelmassa oli luvassa herkullisen
lähiruuan lisäksi muistelmia vuosien varrelta sekä unelmia tulevasta. H-hetken lähestyessä mieliimme hiipi pieni huoli siitä, jaksaako
SUM:in ensimmäisen kymmenyksen täyttyminen innostaa jäsenistöämme juhlimaan.
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Eeva Terävä
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Summeri

Vaivannäkömme kuitenkin kannatti. Juhlailtana paikalle kokoontui
lähes puolen sataa eri vuosikymmenillä opiskelleita alue- ja suunnittelumaantieteilijöitä. Oppiaineemme
perustamisajoilta muistelunsa kertoivat niin emeritusprofessori Mauno Kosonen kuin valtiosihteeri Anssi
Paasivirtakin. Helsingistä Geotieteiden ja maantieteen laitokselta tervehdyksen esitti professori Harry
Schulman.
Myös nuoremman polven edustajat kertoivat näkemyksensä suunnittelumaantieteilijän identiteetistä
ja ammattikuntamme tärkeydestä kehuja säästelemättä. Juhlatunnelma virittyi ajoittain jopa nostalgiseksi, eivätkä puheet jättäneet kyseenalaiseksi suunnittelumaantieteilijöiden liiton tarpeellisuutta. Jo juhlavieraiden
esittelykierros osoitti, että jäsenkaartimme on ammatillisesti hyvin monipuolinen, mutta meitä on vähän. Pelkästään siksi tarvitsemme välillemme
yhdistävää linkkiä – kuten lehtemme
Prosumin entinen päätoimittaja, nykyinen Helsingin sanomien toimittaja
Samuli Laita juhlapuheessaan kiteytti.

Parhaiten suunnittelumaantieteilijää
ymmärtää toinen suunnittelumaantieteilijä.
Hallituksen kesken heristimme
korvia etenkin silloin, kun puhujat
ja juhlavieraat kertoivat toiveensa
järjestömme tulevaisuuden suhteen.
Pienenä järjestönä voimavaramme
ovat kuitenkin vähäiset, ja siksi tänä
vuonna keskitymme toiveista kaikkein tärkeimpään – yhdistävänä linkkinä toimimiseen. Toimintavuotemme tavoitteena onkin yksittäisten
jäsentapahtumien sijaan järjestää
syksyllä yksi suuri, mahdollisimman
laajan jäsenjoukon yhteen kokoava
tilaisuus. Myös pitkään käynnissä ollut nettisivu-uudistus on tavoitteena
saattaa loppuun ja vakiinnuttaa suunnittelumaantieteilijöiden aktiiviseksi
tiedostuskanavaksi.
Edistämällä keskinäistä vuorovaikutustamme ja kokoamalla voimavaramme toisiamme tukevaksi ja itseään ruokkivaksi verkostoksi saamme maksimoitua toimintamme hyödyt. Näin tuemme myös järjestömme
muita päämääriä ja edistämme asemaamme työmarkkinoilla.

Prosum

suunnittelumaantieteen
näyteikkunana 10 vuotta
Jenni Väliniemi  
Janne Antikainen
rustettiin vuonna 2001. Lehden nimen taustalle oli mietitty syvempi
logiikka. Ensinnäkin Prosum on latinaa ja tarkoittaa ”olla hyödyksi” tai
”hyödyttää”. Kirjoitettuna muotoon
ProSum nimi viestii yhdyssiteestään
Suunnittelumaantieteilijöiden liiton
SUM Ry:n ja jäsenistön välillä. Toiseksi Pro –etuliite viittaa ammattilaisuuteen. Lehdellä haluttiin tukea suunnittelumaantieteen ja sen lähialojen
ammattilaisia työssään. Pro viittaa
myös siihen, että lehti toimii suunnittelumaantieteilijöiden puolesta.
Vuosien varrella lehdessä julkaistut jutut ovat koskettaneet niin
suunnittelukentän ajankohtaisia
kuin kestoaiheita. Lehteen on yritetty saada mukaan heti alusta alkaen
maantieteellinen laajuus. Ensimmäinen lehti avasi akselin Helsinki-Oulu,
sittemmin juttuja ovat kirjoittaneet
maantieteilijät niin Turusta, Tampereelta, Joensuusta kuin Vaasastakin.

Toinen kerta
toden sanoi

Ensimmäisessä Prosumin numerossa SUM Ry:n ensimmäinen puheenjohtaja ja liiton perustajavaikuttaja
Pertti Kare käsitteli yhdyskuntarakenteen tiivistämistä. Helsingin kaupun-

Toisella kerralla suunnittelumaantieteilijöiden oma Prosum -lehti pe-

yhdyskuntarakenne,
GIS ja kuntaliitokset
yhä ajankohtaista

kisuunnitteluviraston yleiskaavapäällikkönä toiminut Kare kirjoitti energian ja ajankäytön hallitsemisen tulevan keskeiseksi tekijäksi tilasuunnittelun ohelle. Aihetta on käsitelty Prosumissa myöhemminkin niin
maakunta- kuin asemakaavoituksen
ja tutkimuksen näkökulmista. Jopa
itse pääministeri Matti Vanhanen
kirjoitti aiheeseen liittyvästä puutarhakaupunki-ideastaan. Kirjoitusten
erilaisista näkökulmista huolimatta
sanoma on selvä; kestävään yhteiskuntaan voidaan päästä kohtuullistamalla kulutusta. Suunnittelua tarvitaan, oli kyseessä sitten yksityisen kulutuksen materiaalivirtojen hallinta,
liikkumisen aiheuttamien päästöjen
vähentäminen tai yhdyskuntarakentamisen tehokkuus.
Toinen keskeinen lehdessä esiintynyt aihepiiri on paikkatieto-osaaminen, joka on kehittynyt lehden
10-vuotisen taipaleen aikana huimia
harppauksia. Aluevaltauksia uusille
urille ovat ottaneet juuri suunnittelumaantieteilijät. Ajankohtaisia kuulumisia on välitetty lehden kautta niin
kolmiulotteisesta mallinnuksesta kartografiassa, mobiilipaikannuksesta,
web-kartoista kuin paikkatietoaineistojen ja -menetelmien kehityksestä.
Mielenkiintoiset puheenaiheet tulevat jatkumaan, sillä avoin data ja EuProsum 10 vuotta
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Suunnittelumaantieteilijöiden yhdistys ja sen julkaisema lehti eivät
olleet 2000-luvulla täysin uusi keksintö. Helsingin yliopistossa suunnittelumaantieteen professorina toiminut Pentti Viitala muisteli ensimmäisessä Prosumissa, kuinka vuonna 1970 perustettiin ensimmäinen
suunnittelumaantieteen yhdistys.
Viitalan mukaan ”etujärjestön eväät
eivät olleet kovin leuhkat” alkutaipaleellaan, mutta jäsenlehti sillä
kuitenkin oli nimettynä oppiaineen
mukaan. Vireän etujärjestötoiminnan kehittymisen myötä jäsenlehden nimeksi vaihtui Aluesuunnittelu,
mutta ilo jäi lyhyeksi. Yhteiskuntakehitys 1980-luvun kuluessa rapautti suunnittelun arvostusta ja yhdistystä käännettiin tieteellisten seurojen malliin. Lehti muuttui tieteelliseksi sarjaksi ja monitieteisyys tuli
kuvioihin. Yhdistyksen nimi muutettiin vuonna 1993 alue- ja ympäristötutkimuksen seuraksi ja lehti sai
nuoremman sukupolven suunnittelumaantieteilijöillekin tutun nimen
Alue ja ympäristö.
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roopan unionin piiristä tulevat tavoitteet yhtenäisille aineistoille avaavat
monia uusia mahdollisuuksia.
Prosumin aihepiirin kirjoon ovat
kuuluneet jutut niin kuntaliitoksista,
ajankohtaisista suunnitteluhankkeista
kuin suunnittelun käänteestä vuorovaikutteiseksi. Sankarisuunnittelun aika, jolloin asiantuntijoita olivat ainoastaan koulutuksen saaneet ja työssään pätevöityneet, on totta totisesti
mennyttä. Uusia vuorovaikutuksen
malleja ja kansalaisten osallistumisen
kanavia suunnitteluun onkin esitelty
lehdissä tasaiseen tahtiin.
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Lukijoiden mielestä
Prosumissa kuuluu
Sumalaisten ääni
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Vuonna 2009 SUM:iin kuuluville teetetyssä jäsenkyselyssä kyseltiin mielipiteitä myös Prosumista. Lehden
juttujen teemoja ja ajankohtaisuutta pidettiin hyvänä, kritiikkiä saatiin
moniäänisyyden ja kansainvälisyyden
puutteesta sekä harrastelijamaisesta
ulkoasusta. Toimitus on kuunnellut
viestejä herkällä korvalla ja muutoksia on pyritty tekemään resurssien
rajoissa. Pääosin vapaaehtoistyönä
syntyvä lehti on ollut koko 10-vuotisen historiansa tekijöidensä näköinen
ja pyrkinyt venymään muutamien aktiivien panostuksella moneen. Lehti
Prosum 10 vuotta

on ollut hieno näköalapaikka ja ponnahduslauta opiskeluelämästä työelämään ja työelämäkontaktien luomiseen. Suunnittelu on ollut lehden
teossakin keskeinen kantava voima.

Rima nostettiin heti korkealle,
lähtökohta oli tehdä korkealaatuista lehteä. Avuksi löytyi Samuli Laita, johon Kaisa oli tutustunut veljen
opiskelukaverina jo ennen Samulin
maantieteen opintoja. Oma innostuminen ja synkkaus työparin kansPäätoimittajat
sa antoivat lehdelle lentävän lähdön.
muistelevat
Tässä vaiheessa Samulilla oli kokeAjatus järjestölehdestä Prosumista musta opiskelijoiden ainejärjestön
syntyi suunnittelumaantieteilijöiden lehdestä, mutta vain mustavalkoijuuri perustetun järjestön kokouk- sesta. Samulille valkeni vasta Kaisessa talvella 2001. Kaisa Schmidt- san suostuttelutyön loppupuolella,
Thomé oli päätynyt hallitukseen nos- että nyt käsissä oli nelivärijulkaisu.
tettuaan perustamiskokouksessa esil- Lehden ilmeen haluttiin ilmentävän
le, ettei yhdistys saisi olla vain kaavan suunnittelumaantieteilijöiden amlaatijoiden rekisterin ympärille kes- matillista identiteettiä ja työtapaa,
kittyvä yhden asian liike. Hallitus oli ulospäin suuntautuneisuutta, vuoyhtä mieltä siitä, että yhdistyksessä rovaikutusta ja pehmeyttä. Lehden
tulisi näkyä toiminnan koko kirjo. He- haluttiin erottuvan sliipatuista arkti alkumetreillä syntyi idea, että teke- kitehtien lehdistä.
misen näyteikkunana ja käyntikorttina toimisi parhaiten lehti, joka edus- Tunnistettavia
taisi yhdistystä ja toimisi suunnitte- elementtejä,
levien maantieteilijöiden puolesta. tiukkaa taloutta
Vankkana tukena oli innostunut hallitus, joka antoi vinkkejä lehden sisäl- Korkealaatuisen sisällön lisäksi Kailön suhteen ja jopa lupautui kirjoit- sa ja Samuli panostivat lehden ulkotamaan juttuja. Asiaa aktiivisimmin asuun ja tunnistettaviin sisältöeleajanut hallituksen jäsen valtuutettiin mentteihin. Peruselementit syntyivät
miettimään lehteä, ja näin Kaisasta varhain. Lehdessä on ollut muutama
tuli lehden ensimmäinen päätoimit- pitempi ja muutama lyhyempi juttu.
taja. Vapautta annettiin, mutta vas- Toinen pidemmistä jutuista on usein
tuu painoi vapaaehtoisvoimin toimi- ollut matkajuttu. Prosumin leimallisia
vaa joukkoa.
elementtejä ovat olleet kärjekkäät pa-

Valmis lehti on
paras palkinto
Kaisa toimi päätoimittajana vuodesta 2001 vuoden 2003 kevään numeroon asti, Samulin toimiessa layoutpäällikkönä. Myöhemmin kuvioihin
tuli mukaan Simo Haanpää. Syksystä
2003 päätoimittajuus siirtyi Samulille, ja Simo jatkoi ilmeen kehittämistä. Lehti oli myös hyvä koulu toimit
tajuuteen, jonka parista Samuli löysikin leipäpuun Helsingin Sanomista. Kapulan vaihto on tapahtunut
vähimmän vastustuksen tietä. Kandidaatteja on jouduttu pehmentämään päätoimittajuuteen.
Vuoden 2007 alusta lehden päätoimittajuuden otti Janne Antikainen.
Myös tämä vaihto kesti tovin. Jenni
Väliniemi siirtyi Samulin aisapariksi taittajaksi ja toimittajaksi keväällä 2006 ja piti tiukasti kiinni lehden
identiteetistä ja tunnistettavasta ilmeestä. Vuoden 2007 jälkeen Tuukka
Mäkitie on ollut toimituskunnan kantavana voimana. Yksi tekijä on pysynyt muuttumattomana: viimeisen aukeaman kantaaottavat kuvat on koko
lehden historian ajan piirtänyt Sami
Tantarimäki.
Jannen kaudella lehtien määrä
vähennettiin kahdesta yhteen numeroon vuodessa. Idea oli tuoda lehden
rinnalle ajankohtaisempi sähköinen

viestintä. Prosum on myös muokannut tekijöitä. ”Perheen lomareissuilla on alkanut ottaa kuvia eri tavalla,
miettien millaiset heijasteet toimisivat lehdessä”, Kaisa muistelee.
Juttujen taso on ollut päätoimittajan mieleen, vaikka matkan varrelle
on toki sattunut pehmeitäkin puheita. ”Jotkut jutut eivät ehkä olisi saaneet nähdä päivänvaloa”, Kaisa kuiskaa. Mutta onneksi on myös juttuja,
joita ilolla ja ylpeydellä muistelee, kuten 2003 kevään luontosuunnittelun
kokonaisuus. Samulin ensimmäisestä lehdestä nousi juttu myös Hesarin
uutisiin. Jannen kaudella kohokohtia oli pääministerin tarttuminen itse näppäimistöön. Palaute ei ole tukkinut päätoimittajien sähköposteja,
mutta eniten ovat lämmittäneet ne
viestit, joissa peräänkuulutetaan lehteä, jos se syystä tai toisesta ei ollut
postiluukusta kolahtanut. Kuten lukijoille myös koko toimituskunnalle
paras palkinto on aina ollut valmiin
lehden saaminen käsiin.
Kaisalle ei ole tulevaisuudelle erityisiä odotuksia, mutta hän toivoo
lehden jatkuvan ja kehittyvän. ”Jos
lehteä ei olisi, niin miettii, että miten
suuren aukon se yhdistyksen toimintaan tekisi”, Kaisa aprikoi. Lopuksi
päätoimittajat haluavat esittää kiitokset ja terveiset kaikille lehden innostajille, tekijöille ja lukijoille.
Prosum 10 vuotta
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lopuheet ja tiiviit jutut, osumat. Henkilökuvat olivat varsinkin alkuvaiheessa tärkeä osa lehteä. Niissä haluttiin
Kaisan mukaan välittää suunnittelumaantieteen perinnettä yhdistettynä
tekemiseen lämpöön.
Innostuneita ideoijia löytyi, mutta juttujen kirjoittajien löytäminen
on aina ollut työläämpää. Kaisa koki
toisten aikatauluttamisen hyvin opettavaiseksi, kun ”deadlinen lykkäämispyyntöjä sateli jatkuvasti”. Mutta tutkijan uteliaisuus ja palo takasi kattavan kattauksen jokaiseen lehteen.
Alkutaivalta leimasi myös talouden tiukkuus. Sisältö syntyi talkoilla,
mutta lehden painaminen maksoi.
Työn kuvaan kuului myös ilmoitusten myynti. Niiden kalastaminen oli
suurin stressin aihe: ”useammankin
kerran sitä mietti, että mitä jos rahat
eivät riitä” Kaisa muistelee. Suoraviivaisesti otettiin yhteyttä, ”esimerkiksi jos jutussa oli Pohjois-Karjalan
maakuntajohtaja, otimme yhteyttä
alueen yrityksiin ja kysyimme olisivatko kiinnostuneita. Onneksi olivat,
ja lehti saatiin tehtyä”. Myöhemmässä vaiheessa TEK on tullut avuliaasti
mukaan ja stressi rahasta on kadonnut. Muutamia kappaleita on myös
myyty irtonumeroina. Samulille tuotti suurta iloa tieto, että irtonumero
oli mennyt kaupaksi Akateemisessa
Kirjakaupassa.
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Esikaupunkien renessanssi
Tero Santaoja

Esikaupunkien renessanssi on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston vetämä hanke,
jossa haetaan uusia eväitä Helsingin laajan esikaupunkivyöhykkeen elävyyden ja
vetovoimaisuuden edistämiseen. Esikaupunkialueilla on havaittavissa muutoksia,
jotka eivät kaikki ole toivottavia. Näitä ovat muun muassa väestön väheneminen
ja ikärakenteen yksipuolistuminen, jotka ovat johtaneet palvelujen kysyntäpohjan
heikkenemiseen. Myös rakennuskanta ikääntyy, mikä on johtanut peruskorjaustarpeen
kasvuun.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
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Renessanssityössä edistetään
myös kaupunginosien
kokoavien puistoalueiden
kehittämistä
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Esikaupunkien renessanssi

Esikaupunkien renessanssi -hankkeen tavoitteena on yhteyksiä parantamalla ja kaupunkitilaa jäsentämällä edistää esikaupunkialueiden
elinvoimaa, asumistasoa ja viihtyisyyttä. Työssä luodaan myös mahdollisuuksia asuntorakentamiseen.
Kaupungin maankäytön ja asumisen toteutusohjelman tavoitteiden
saavuttamiseen tulevaisuudessa eivät
riitä rakenteilla olevat uudet projektialueet, vaan myös vanhoilla alueilla
tarvitaan merkittävästi uutta rakentamista. Olennaista on pitkän aikavälin
täydennysrakentamismahdollisuuk
sien tarkasteleminen laajana kokonaisuutena niin strategisena kuin alueellisena kysymyksenä.
Esikaupunkialueiden kehittämistyössä paneudutaan myös muihin
laadullisiin ja toiminnallisiin asioihin,
kuten kaupunkiympäristön parantamiseen erityisesti kävely- ja pyöräily-ympäristössä, kaupunginosapuistojen toiminnalliseen kehittämiseen,
katutilojen elävöittämiseen ja uusien
pysäköintiratkaisujen löytämiseen. Lisäksi joukkoliikennekaupungin toi-

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

mintaedellytyksiä parannetaan tukemalla uusien raideyht eyksien toteuttamista. Olennaista on myös
elinkeinojen sijoittumismahdollisuuk
sien parantaminen koko esikaupunki
alueella, erityisesti asemanseutujen
läheisyydessä.
Hanke koostuu kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta,
yleissuunnitelmasta ja alueellisista kehittämissuunnitelmista. Yleissuunnitelma toimii täydennysrakentamissuunnitelmien ja aluekehittämistyön ohjaavana ”sateenvarjona”.
Koko suunnitteluprosessi kokoaa
yhteen yleispiirteisen ja alueellisen
täydennysrakentamisen suunnittelun sekä edistää eri hallintokuntien
välistä yhteistyötä esikaupunkien
kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Yleissuunnitelman tavoitteina
on suunnata esikaupungin täydennysrakentamista sekä etsiä ratkaisuja
etenemiselle ja toteuttamiselle. Yleissuunnitelman laatiminen on jatkuva
prosessi, jonka suuntaviivat tarkentuvat muuttuvien tarpeiden ja toimintaympäristön sekä tiiviin sidosryhmäyhteistyön pohjalta.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

YLEISSUUNNITELMAN
RUNKO

Helsingin esikaupunkialue on merkittävä asumisen ja arjen vyöhyke pääkaupunkiseudulla.

sekä kävely-, pyöräily- ja joukkoliikennekaupungin tukeminen. Yleissuunnitelmassa on myös muita painopisteitä (mm. kaupunkibulevard ien
toteuttamisedellytysten tarkasteleminen), jotka tarkentuvat tarpeiden
mukaan työn edetessä.

Yleissuunnitelman rungon tärkeänä lähtökohtana on maankäytön
ja liikenteen yhteisvaikutusten painottaminen sekä poikittaisyhteyksien
parantaminen osana verkostoituvaa
kaupunkirakennetta. Verkostoituva rakenne parantaa alueiden kesEsikaupunkien renessanssi
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Yleissuunnitelman runko esittää esikaupungin kaupunkirakenteen perustan sekä painopistealueet, johon täydennysrakentaminen ja toiminnalliset
painotukset nivoutuvat. Tärkeimpiä
painopisteitä ovat erityisesti asuntotarjonnan ja elinkeinoelämän edellytysten parantaminen täydennysrakentamisella, kaupunginosapuistojen
kehittäminen, asemanseutujen laajamittainen kehittäminen, poikittaiset
joukkoliikenneyhteydet (JOKERI I / II)
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Helsingin esikaupunkialuetta kehitetään raideliikenteeseen
tukeutuvana verkostokaupunkina.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
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Alueellisen kehittämissuunnitelman viitteellinen prosessi.
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kinäistä saavutettavuutta, luo puitteet kokonaisuuden optimoinnille
ja heikosti saavutettavien alueiden
kytkemiselle osaksi yhtenäistä kaupunkirakennetta. Erityisesti Jokerirunkolinjojen maankäytön intensiteetin kasvattaminen sekä asemanseutujen toimintojen ja maankäytön tehostaminen ovat keskeisessä
roolissa kehitettäessä verkostoituvaa
raideliikenteeseen tukeutuvaa joukkoliikennekaupunkia. Raideperustaisen poikittaisliikenteen parantaminen ja solmupistelinjasto edistävät
myös esikaupunkien kehitystä. Kun
solmupisteitä syntyy esikaupunkeiEsikaupunkien renessanssi

hin, pisteiden lähialueet voivat ihmisvirtojen keskittymisen ansiosta kehittyä palveluiden ja saavutettavuuden
kannalta entistä houkuttelevimmiksi
alueiksi. Solmukohteiden kehittäminen esikaupunkialueilla edistää näin
myös koko esikaupunkialueen myönteistä kehitystä.

ALUEELLISILLA SUUNNITELMILLA KOHTI
KONKRETIAA
Täydennysrakentamissuunnitelmat
konkretisoituvat aina aluetasolta käsin. Alueellisia kehittämissuunnitel-

mia on käynnistetty kiireellistä kehittämistä tarvitsevilla alueilla. Päämääränä on katkaista ajoissa heikentävien
kehityssuuntien eteneminen. Alueelliset kehittämissuunnitelmat tuottavat tietoa yleissuunnitelmaan sekä
toimivat osaltaan taustatyönä asemakaavojen uudistamiselle. Suunnitelmilla ei aina tähdätä suoraan toteuttamiseen, vaan se edellyttää asemakaavoitusta. Olennaista on herättää alueen toimijat ja asukkaat keskustelemaan kaupunginosansa tulevaisuudesta sekä edistää täydennysja lisärakentamisen kiinnostavuutta
kohdistamalla alueelle määrätietoista
markkinointia. Täydennys- ja lisärakentamisesta saatavalla kerrosoikeuden arvolla alueen asunto-osakeyh
tiöt voivat tukea osin hyvinkin mittavia peruskorjauskustannuksiaan, jos
vain uuden rakentamisen myötä syntyvät pysäköinnin kustannukset pystytään pitämään kurissa.
Alueellisiin kehittämissuunnitelmiin on sisällytetty lähiajan kehittämistoimenpiteiden tarkastelu, mutta
myös pidemmän aikavälin kehittämistarpeiden arviointi. Lähtökohtina suunnitelmissa ovat alueen ominaispiirteet, nähtävissä olevat kehityssuunnat ja olemassa olevan ympäristön laatutekijät sekä palvelukysynnän ja -tarjonnan kehityksen arviointi.
Esikaupunkialueilla on usein ongelmana etenkin palvelutarjonnan
heikentyminen ja asuntokannan yksipuolisuus. Esimerkiksi mahdollisuudet elinkaariasumiseen omalla asuin
alueella ovat usein heikot. Täydennysrakentaminen on keskeisin työkalu asuinalueen asuntokannan ja
hallintamuotojakauman monipuolistamiseen sekä ylipäätään alueen

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

elinvoimaisuuden parantamiseen.
Tarpeeksi mittava ja alueen lähtökohdat huomioon ottavat täydennysrakentaminen vaikuttaa julkisten
ja kaupallisten palveluiden kysyntään ja parhaimmillaan voidaan puhua palveluiden ylläpitämisestä tai
jopa lisäämisestä. Toimivat, riittävät
ja oikein sijoittuneet palvelut edistävät merkittävästi asukkaiden arjen
sujuvuutta ja ovat tärkeä alueen vetovoimatekijä. Palveluverkon oikealla ja harkitulla mitoituksella on myös
laajat, kaupungin talouteen ulottuvat
vaikutuksensa. Oikein kohdennetun
täydennysrakentamisen avulla alueellisen ikärakenteen vaihtelut voidaan pitää tasaisempina eikä suuria
julkisten palveluiden kysynnän ikäriippuvaisia heilahteluja pääse muodostumaan. Tämän vuoksi palvelujen
suunnittelu on tärkeää kytkeä entistä
kiinteämmin osaksi pitkän aikavälin
strategista maankäytön suunnittelua.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

VUOROVAIKUTUS
OSANA SUUNNITTELUA

Poikittaisten raideratkaisujen toteuttamisedellytyksiä edistetään Jokeri-vyöhykkeiden maankäytön intensiteettiä kasvattamalla.

rinteisten asukastilaisuuksien kautta. Nettipohjaisen kehittämisen lisäksi järjestetään myös vuorovaikutustilaisuuksia ja työpajoja asukkaiden ja yrittäjien kanssa. Tärkeää on

markkinoida ”renessanssia” ja yleistä
kehitysuskoa alueelle sekä aktivoida
keskusteluja paikallisten kiinteistö- ja
asuntoyhtiöiden kanssa tonttikohtaisesta lisärakentamisesta.
Esikaupunkien renessanssi

2011

Alueelliset kehittämissuunnitelmat
tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen
asukkaiden, taloyhtiöiden ja muiden
toimijoiden kanssa. Suunnittelu alkaa
aina kyselyllä. Näin saadaan asukkaiden näkemyksiä mahdollisimman
laajasti mukaan jo aivan alku metreiltä ja suunnittelijat pystyvät hyödyntämään tietoa kaupunginosan arjesta
ja ihmisten kokemuksista osana suunnittelutyötään. Nettipohjainen vuorovaikutus ja renessanssi-hankkeen
omat nettisivut ovat keskeinen osa
täydennysrakentamisen kehittämistyötä. Internetin kautta on mahdollista kerätä tarkempaa ja laajempaa
tietoa alueen kehittämisestä kuin pe-
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www.esikaupunki.hel.fi
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TULEVAT KOHDEALUEET
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Helsingin maankäytön kehityskuvassa (2/2008) hyväksyttyjen esikaupun
kien renessanssialueiden kehittämistä on tähän mennessä tehty kolmella
alueella Kannelmäki–Lassila–PohjoisHaagassa, Mellunkylässä sekä KeskiVuosaaressa. Keski-Vuosaaren renessanssityön laatiminen on vielä kesken, mutta kahdella muulla alueella
työ on valmistunut ja jatkuu osaltaan
asemakaavatasoisena työnä.
Alueellisten suunnitelmien laadintaa jatketaan vuonna 2011 uusilla kohteilla. Seuraavina käynnistettävinä kohdealueina ovat Oulunkylän
(sis. Maunula–Patola) sekä Laajasalon
alueet. Nämä alueet ovat myös verkostokaupungin kehittämisen näkökulmasta tärkeitä sekä niissä on selkeästi potentiaalia täydennysrakentamiselle.
Helsingin esikaupunkialue on
merkittävä asumisen ja toimintojen
vyöhyke pääkaupunkiseudulla. Seudun rakenteen laajetessa eri toimintojen painopiste siirtyy entistä
laajemmalle alueelle, jolloin esikaupungin asemakin muuttuu. Se ei ole
enää satelliitti kaupungin reunalla,
vaan keskeistä seudullista kehitysaluetta. Esikaupungin eri vuosikymmenillä toteutetut asuntoalueet ovat
merkittävä asuntopoliittinen haaste,
mutta myös rakennetun ympäristömEsikaupunkien renessanssi
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Alueellisten kehittämissuunnitelmien, eli
renessanssien laatimista jatketaan uusilla
kohdealueilla Oulunkylässä ja Laajasalossa.
Keski-Vuosaaren työ on
käynnistynyt jo vuonna
2010.

Internet-pohjainen
kysely tuottaa tärkeää
tietoa vuorovaikutuksen
ja suunnittelun tueksi,
esimerkkinä Kannelmäki–
Lassila–Pohjois-Haagan
kohdealueelta.

me voimavara, jota tulee määrätietoisesti kehittää. Lähiympäristö, rakennuskanta, kuultu ja koettu identiteetti kaipaavat parantamista ja uudistamista. Täydennysrakentaminen
yhdessä kaupunkiympäristön laadullisen ja toiminnallisen kehittämisen

kanssa tarjoavat tähän haasteelliseen
työhön tärkeitä työkaluja.
Kirjoittaja toimii yleiskaavasuunnittelijana Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa Yleissuunnitteluosastolla.
Hän vastaa esikaupunkien renessanssiohjelman yleissuunnitelmien laadinnasta.

Tutkimuksen ja tiedon
soveltamisen rajapinnoilla
Sampo Ruoppila

Akateeminen tutkimus ja julkisen sektorin poliittisluontoisten toimenpiteiden muotoilu ovat kaksi eri maailmaa. Edellinen tuottaa teoreettisesti
ladattuja ja käsitteellisesti tiivistettyjä
kuvauksia maailmamme oleellisuuksista ja niiden keskuudessa vallitsevista syy-seuraus -suhteista. Jälkimmäinen operoi poliittisen arvokeskustelun kehyksessä ja pyrkii jäsentämään
mihin vaikuttaa, miten ja miksi. Poliittisluontoisia toimenpiteitä muokataan aina jonkinlaisen tietämyksen,
väitteiden tai luulojen varassa. Yliopistojen ja kaupunkien yhteistyötä
on mahdollisuus kehittää nykyisestä. Tärkeää on tehdä se molempien
ehdoilla: hankkeilla, jotka ovat mielenkiintoisia sekä akateemisen tutkimuksen että soveltajien intressien
kannalta. Tutkimustietoa välittyy jo
soveltajille monin tavoin, joskin hieman sattumanvaraisesti.

veltavan tutkimuksen julkaiseminen
suomeksi ei juuri edistä akateemisiin työsuhteisiin valituksi tulemista
tai rahoituksen saamista tutkimushankkeille. Akateemisen tutkimuksen
tuottamisen ja soveltavien tahojen
kanssa toimimisen kannalta perusongelmaksi jää, että yhteiskunnallinen vaikuttavuus on akateemisessa
maailmassa meritoitumisen marginaalissa. Artikkeleita kansainvälisiin
lehtiin kirjoittavat ja tiedon soveltamisen parissa työskentelevät ovat
usein eri ihmisiä.
Suuri osa tutkimustiedon soveltajista ei seuraa ulkomaisia tiedejul-

kaisuja. Soveltajat eivät ylipäätään
tiedä minkälaista tutkimusta tehdään
tai kuka sitä tekee. Ratkaisuksi on tavattu esittää tietokannan ylläpitoa
alan tutkimuksesta. Ajatus on kuolleena syntynyt. Jauhiaisen ja Harvion katsaus suomalaiseen kaupunkitutkimukseen osoitti, että Suomessa
ilmestyy uusi kaupunkitutkimus keskimäärin vuoden jokaisena arkipäivänä.1 Eikä soveltajien ole syytä rajoittua vain suomalaiseen tutkimukseen.
Harvemmin myöskään yksi yksittäinen tutkimus vastaa soveltajalla mielessä olevaan kysymykseen. Vastaus
saattaa löytyä kartoittamalla, luokit-

Soveltava tutkimus
on meritoitumisen
marginaalissa
2011

Akateemisen meritoitumisen kannalta keskeisin määritelmä hyvälle
tutkimukselle on sen hyväksyminen
julkaistavaksi korkealle arvostetussa
kansainvälisessä julkaisusarjassa. So-

Kuvio 1. Yliopistojen ja muiden organisaatioiden vuorovaikutuksen yhdistelmämalli. Lähde: Lester, R.K. & Sotarauta, M. (2007: 41).
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Kaupunki

Yliopistot

• Strategiat ja ohjelmat
• Näkemys analyyttisen
kaupunkitiedon
tärkeydestä

• Strategiat
• Näkemys tutkimusalan
vahvistamisen
tarpeellisuudesta

Tutkimusalan
kehittyminen
(monitieteisesti)

Turun
kaupunkitutkimusohjelma
= Yhteinen näkemys
tutkimusyhteistyön teemoista

Strategisten
painopisteiden
muutokset

• Ohjelman sisältöraamin täsmentäminen
ja uudelleenarviointi on jatkuvaa
• Sisältö tarkentuu hankkeistamisen kautta

Kuvio 2. Turun kaupunkitutkimusohjelman sisältö päivittyy jatkuvasti.

telemalla ja yhdistelemällä useamman tutkimuksen näkökulmia ja tuloksia. Se on tutkijoiden perustyötä.
Liian harvoin palkataan tutkija selvittämään mitä tutkimusta jostain aiheesta on jo tehty ja minkälaisia tuloksia on saavutettu, toisin sanoen
tuottamaan kirjallisuuskatsaus.2
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Tutkimustieto
välittyy kuin salaa
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Tutkimustietoa välittyy sattumanvaraisesti jo soveltajille tavoilla, joita ei
aina tunnisteta tutkimustiedon välittymiseksi. Erilaisia akateemisen tutkimuksen tuottajien ja tiedon soveltajien rajapintoja on useita. Tiedon
tuottajina kentällä häärivät esimerkiksi yliopistot, soveltavat tutkimuslaitokset (esim. sektoritutkimus), ajatushautomot ja konsultit. Kaikki ammentavat ajankohtaista tutkimustietoa asiakkailleen. Akateemisen intressin lisäksi tietoa tuotetaan valtionhallinnolle, kunnille, kehittämisorganisaatioille, kolmannelle sektorille ja
yrityksille. Päätöksenteko on tutki-

muksellisesti informoitua välillisesti
monta kautta.
Richard K. Lesterin ja Markku
Sotaraudan mukaan klassisessa mallissa (kuvio 1) yliopistot ovat kouluttaneet osaavaa työvoimaa sekä tuottaneet teksteinä ja puheenvuoroina
näkemyksiä, joista muut organisaa
tiot ovat poimineet tarvittavansa. Sen
rinnalle on syntynyt erilaisia yhteistyön välittäjämekanismeihin perustuvia malleja, joissa yliopistotutkijat
kohtaavat tiedon soveltajat ja joissa
molemmat tuovat yhteiselle areenalle
oman osaamisensa. Käytössä on siten
ns. yhdistelmämalli, jossa klassinen
malli ja tiiviiseen yhteistyöhön perustuvat mallit toteutuvat rinta rinnan.3
Tällaisesta esimerkkejä ovat strategisen huippuosaamisen keskittymät tai
Turun kaupunkitutkimusohjelma.
Tutkimuksen vaikuttavuutta voi
parantaa ensinnäkin paremmalla
viestinnällä. Tutkijoiden on kerrottava tutkimusten tuloksista sovel
tajille suoraan, helposti lähestyttävällä tavalla. Soveltajien on maltettava
kuunnella näitä viestejä, löydettävä
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aikaa seminaareihin osallistumiseen
ja keskusteluun tutkijoiden kanssa.
Toiseksi on ymmärrettävä kriittisen
tutkimuksen on välttämättömyys ja
hyödyllisyys. Tutkimuksen tulee haastaa kehittymään ja kehittämään. Kolmanneksi yhteistyötä on toteutettava
aktiivisesti. Esimerkiksi Turun tapauk
sessa kaupunkitutkimusohjelman sisällön painopisteiden täsmentäminen on jatkuvaa ja tapahtuu dialogina (kuvio 2). Sisältö täsmentyy hankkeistamalla. Lisäksi tarvitaan jouhevat menettelytavat ja rahoituksellisia
porkkanoita. Myös yliopistojen piirissä tulee olla tahto resurssien kokoamiseksi ja monitieteisen tutkimusalueen vahvistamiseksi.

Turun kaupunki
tutkimusohjelma
Turun kaupunki, Turun yliopisto ja
Åbo Akademi ovat tiivistäneet yhteistyötään kaupunkikehitystä koskevan
tutkimuksen edistämisessä ja hyödyntämisessä. Kaupunki ja yliopistot ovat
laatineet Turun kaupunkitutkimusohjelman, joka määrittelee yhteistyön
tavoitteita ja tutkimuksellisia teemoja.4 Tutkimusohjelman tavoitteena on
kehittää Turkua osaavana ja menestyvänä kaupunkina (elinkeinopoliittiset
teemat), ihmisläheisenä kaupunkina
(hyvinvointiteemat), kestävän kehityksen kaupunkina sekä hyvän hallinnon ja hallinnan kaupunkina.
Tutkimusohjelmassa kaupunkitutkimus määritellään monitieteiseksi
tieteenalaksi, jossa tutkimuksen kohteena tai toimijana on kaupunki, kau-

Ulkoiset rahoittajat
(esim. EU-ohjelmat, Suomen Akatemia, Tekes)
• Soveltuvuus rahoittajan ohjelman tavoitteisiin
• Uutuusarvo, sovellettavuus

Yliopisto

Kaupunki

• Tieteellinen uutuusarvo ja
mielenkiinto
• Tutkimusprofiilin syventäminen
• Mahdollisuus tehdä akateemista
tutkimusta hankkeen puitteissa
(”hitaus”)

• Soveltavan tiedon uutuusarvo ja
mielenkiinto
• Tiedon sovellettavuus ja
jalkauttaminen
• Aikataulu suhteessa
päätöksentekoon (”nopeus”)

Kuvio 3. Yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet täyttävät useita vaatimuksia.

Saman tutkimuksen voi julkaista
monella eri tavalla. Yliopistojen kolmannen tehtävän, yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden, katsominen selvemmin yhdeksi tutkijoiden meritoitumisen kriteeriksi lisäisi soveltajille kirjoittamista. Soveltajilta tutkimustiedon
hyödyntäminen vaatii valmiuksia sekä aikaa kytkeytyä projekteihin ja kytkeä niihin alaisiaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Turussa on myös todettu, että ”yhteinen henkilöresurssi”
on hyvä keino lisätä kaupungin ja yliopistojen yhteistyötä. Kaupunkitutkimusohjelman johtajana olen töissä
sekä yliopistolla että Turun kaupungin kaupunkitutkimus- ja tietoyksikössä. Olen projektien käynnistäjä ja
johtaja, tulkki erilaisten tiedonintressien välillä, viestinviejä ja oikeiden
yhteistyötahojen etsijä. Työtehtävän
sijoittaminen yliopiston puolelle on
kuitenkin perusteltua akateemisen
tutkimuksen riippumattomuuden
vuoksi.
Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori ja
kaupunkitutkimuksen tutkimusjohtaja
Turun yliopistossa.

Lähteet:
1. Jauhiainen, J.S. & Harvio,
S. (2008) Kaupunkitutkimus
Suomessa 2000-luvulla, Työ- ja
elinkeinoministeriö, Alueiden
kehittäminen 27/2008.
2. Esimerkkinä tällaisen toimeksiannon lopputuloksesta, ks.
Nummelin, S. (2011) Kulttuurin
hyvinvointivaikutukset: onnea,
elämyksiä, terveyttä. Turun
kaupunkitutkimus- ja tietoyksikön
tutkimuskatsauksia 1/2011.
www.turku.fi/kaupunkitutkimus/julkaisut/tutkimuskatsauksia/1_2011
3. Lester, R.K. ja Sotarauta, M.
(2007) Yliopistot, innovaatio ja
alueiden kilpailukyky: Huomioita
ja johtopäätöksiä ”Local Innovation Systems -projektista”, Tekes
Technology Review 214/2007,
31–42.
4. Tiedon Turku: Turun kaupunkitutkimusohjelma 2009–2012.
http://www.turku.fi/public/download.aspx?ID=121726&GUID=
{0CFC71E2-8B16-4D5C-A147D81DF5FF21A5}
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punkilaiset tai kaupungissa tapahtuvat ilmiöt.Tutkimusohjelma toteutuu
yhteisesti määriteltyinä tutkimus- ja
kehittämishankkeina sekä parantuneena vuorovaikutuksena esimerkiksi
niin, että erityisasiantuntemusta on
käytössä joustavammin. Tutkimusyhteistyö tuottaa ideoita ja näkemyksellisyyttä valmisteluun ja päätöksentekoon sekä akateemiseen kaupunkitutkimukseen.
Ohjelman puitteissa tuotetaan
tutkimusta, joka on akateemisesti relevanttia, mutta se voi myös tuottaa Turun kaupungille policy-advice
-tyyppistä hyötyä. Ohjelman sisällön
tuottavien hankkeiden suuntaamiseen
vaikuttavat sekä tutkimusalan kehittyminen yliopistoissa (”tarjonta”) että
kaupungin strategisten painopisteiden muutokset (”kysyntä”). Tutkimusjohtaja avustaa ”tulkkina” erilaisten
tiedonintressien välillä (kuvio 3).
Vuorovaikutusta kaupungin ja yliopistojen välillä on syytä lisätä, että
yliopistoihin kertynyttä tietämystä ja
näkemyksellisyyttä saadaan paremmin myös soveltajien ulottuville. Keskeistä on tiedeviestinnän kehittäminen eli tutkimustuloksien julkaiseminen eri foorumeilla eri käyttötarkoitukseen soveltuvassa muodossa. Yksi
avaus helppoon lähestyttävyyteen on
Turun kaupunkitutkimus- ja tietoyksikössä käynnistämäni Tutkimuskat
sauksia-sarja, jossa julkaistaan ytimekkäitä katsauksia kaupunkitutkimuksen ja -kehittämisen ajankohtaisista aiheista.5 Perinteisempiä tiedonsiirtämisen menetelmiä ovat seminaarit ja asiantuntijakuulemiset.

5. Ks. www.turku.fi/kaupunkitutkimus/julkaisut

Tutkimuksen ja tiedon soveltamisen rajapinnoilla

15

Takaisin kartalle

– tarvitaanko uutta
keskusverkkoluokitusta?
Ilari Karppi
Suomen ensimmäisen keskus- ja vaikutusaluejärjestelmän perusta luotiin 1960-luvulla.
Tilauksen sille synnytti hyvinvointivaltion rakentamisprosessi. Se loi poliittiset puitteet
ja antoi suunnan eri politiikkasektoreiden yhteissuunnittelulle. Tavasta jäsentää
luokiteltujen keskusten ja niiden vaikutusalueiden muodostama kokonaisuudesta voi
käyttää nimitystä Keskusjärjestelmä 1.0.1 Tuolloin aluetutkimuksessa puhalsivat uudet
tuulet, nyt olisi jälleen uuden puhurin paikka.

2011

Keskusjärjestelmä
1.0:n tilaus
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Missio yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden edistämiseen maantieteen
keinoin juontuu 1920-luvulle. Benton MacKaye (1968, 22)2 muistelee,
kuinka Patrick Geddes lausui vuonna 1923 julki uuden, geotekniikaksi nimettävissä olevan tieteenalan
mission: geotekniikan ei tulisi tyytyä
operoimaan sillä mitä maailma on
vaan keskittyä nimenomaisesti siihen,
millaiseksi maailma pitäisi muuttaa.
Tieteenalan teknisiä ulottuvuuksia korostaessaan osa maantieteestä loikkasi kohti soveltavia yhteiskuntatieteitä.
Perusta Suomen aluerakenteen
jäsentämiselle tieteellisesti käynnistyi 1950-luvulla ja sen huippuvaihe
osui 1960-luvulle. Aluerakennetyöstä muodostui laajenemassa ollutta ihmismaantieteilijäyhteisöä yhdistävä
sukupolvikokemus. Maa alkoi olla teoreettisesti, tieteenfilosofisesti ja teknisesti valmis toteuttamaan hyvinvointivaltiollisten tavoitteiden läpiviennin.
Keskus- ja vaikutusaluejärjestelmää jä-

sennettäessä luotiin samalla perusteet
alueellisesti mahdollisimman kattavalle julkisten palvelujen jakeluverkolle.
Vuonna 1967 jäsennetty keskusja vaikutusaluejärjestelmä oli päätöksentekijöille voimakkaan taloudellisen kasvun oloissa sovelias väline
tehtäessä valintoja kansanterveyttä,
peruskoulutusta ja muita hyvinvointivaltiollisia tavoitteita edistävistä julkisista palveluista. Etenkin Ruotsissa
tapahtunut hyvinvointivaltion tehtäväkentän kunnianhimoinen laajeneminen toimi esimerkkinä ja kannustimena.
Suomessa yhteiskuntamaantieteellisessä tutkimuksessa merkittävimmäksi nousi Mauri Palomäen
(1963)3 väitöstutkimus ja hänen luomansa enumeratiivinen menetelmä
erilaisten keskusten tarjoaman palveluvarustuksen luokittelussa. Se valmistui sopivasti sementoimaan klassisesta christallerilaisesta keskusteoriasta johdetun näkemyksen keskusja vaikutusaluejärjestelmän tulkinnan
hallitsevaksi oppirakennelmaksi juuri
kansallisen mallin laadinnan aattona.

Takaisin kartalle – tarvitaanko uutta keskusverkkoluokitusta?

Christallerin
musta laatikko vai
Pandoran lipas?
Suomessa tarvittiin malli uusien julkisten palvelujen optimaaliseksi sijoittamiseksi. Tavoiteltaessa laajan maan
kaikkien kansalaisten saavutettavissa olevaa palveluverkkoa oli hyödyllistä tukeutua christallerilaiseen tulkintaan, joka antaisi perusteet palve
lujen tiheän jakeluverkon luomiselle.
Palvelujen jakelua korostava näkemys
aiheutti kuitenkin metodologisen sokeutumisen, jota on kutsuttu termillä
black-boxing.4 Mallin sisäisten ominaisuuksien tai mekanismien ymmärtämisen sijasta sen toimivuutta arvioitiin lähinnä näkyvien tuotosten
kautta.
Laaja palvelujen jakelujärjestelmä
lisäsi erilaisten yhteisöjen paikallista
toiminnallisuutta maan eri osissa. Se
lievensi julkisten työpaikkojen tarjonnalla talouden rakennemuutoksia sekä samalla poismuuttopaineita maaseudulta ja pienistä maakuntakeskuksista. Nyt, 2010-luvulla julkiset pal-

tisesti harhainen, eikä siis sellaisena
edes malli.
Mitä tämän perusteella olisi sitten ajateltava? Jos Christallerin mallista ajateltiin voitavan johtaa toimintojen optimaalinen tilallinen jäsentyminen, on keskusjärjestelmä 1.0:n
rakentuminen väistämättä seurausta kertautuneista virheistä, väärintulkinnoista ja matemaattisesta harhaisuudesta. Sen sijaan mikäli keskus
järjestelmä 1.0 mielletään ensisijaisesti poliittisen tarkoituksenmukaisuuden tavoittelun välineeksi eikä
heijastumaksi toimintojen optimaalisesta sijoittumisesta, se näyttäytyy
ensisijaisesti osana yhteiskunnallista sopimuspakettia keinoista pyrkiä
kohti valittua tavoitetta.

Aluekehitystä
suunnittelemassa
Keskusjärjestelmä 1.0:n 1960-luvun
syntyajankohdilla elettiin Suomessa vielä rationalistisen suunnitteluihanteen nousukautta. Kansantaloudessa julkisen päätöksenteon rooli ja
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veluverkostot ovat vähintäänkin yhtä
voimakkaiden keskittymispaineiden
edessä. Osin tämä aiheutuu käynnissä olevasta väestöllisestä keskittymisestä, osin julkisen talouden tuottavuus- ja tehostamistarpeista. Tämän
voidaan katsoa synnyttävän paineita
eräänlaiseen paradigmamuutokseen,
siirtymään keskusjärjestelmä 2.0:aan.
Avattaessa keskusjärjestelmä
1.0:n johtavan paradigman mustaa
laatikkoa on paikallaan kysyä, kuinka
lujan tieteellisen perustan Christallerin malli lopulta tarjosi palveluverkon määrittäjille? Georges Nicolas 5
palasi mallin ytimeen yli 75 vuotta
sen esittelyn jälkeen, ja löysi jotakin
dramaattista. Kuluneiden vuosikymmenten ajan sen perusgeometriassa
on muhinut virhe, ei prosentuaalisesti kovin merkittävä, mutta periaatteessa sitäkin valtavampi. Sen kautta
voidaan problematisoida Christallerin itsensä tekemät, nyt erinomaisen
aksiomaattisina näyttäytyvät valinnat
hänen esittämänsä mallin perusoletuksista. Nicolasin tuomio on jyrkkä: Christallerin malli on matemaat-

ohjausvoima olivat varteenotettavia
tekijöitä. Yksityisen kulutuksen rooli oli alisteinen pääomaintensiivisen
vientiteollisuuden intresseille. Suuri osa ulkomaankaupasta tapahtui
politiikan jatkeena. Suunnittelun ja
suunnitelmien toteuttamisen keinovalikoima oli suuri ja keskusjärjestelmä 1.0:n avulla maan eri osiin ulotetut hyvinvointivaltiolliset toiminnot
laajensivat sitä entisestään. Järjestelmä palveli sellaisenaan aluepolitiikan
tavoitteita.
Nyt on moni asia muuttunut ja
mahdollisesti kajastavalla keskus
järjestelmä 2.0:lla ei ole vastaavanlaista tilausta. Suunnitteleva valtio
on yhä vaikeammin jäsennettävä toi
mija. Kansantalous on aiempaa luontevammin nähtävissä valtiontalouden
ja sille asetettavien tehtävien ja velvoitteiden kautta. Sen on nautittava
aivan erityisesti kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden luottamusta ja kyettävä takaamaan markkinoiden vakaa
toiminta. Mikäli luottamus valtiovallan kykyyn toimia osana ylikansallista
järjestelmää katoaa, lakkaavat myös
sen edellytykset rahoittaa ja tehdä
kansallisesti merkittäviksi katsottavia
poliittisia valintoja ja niistä seuraavia
toimenpiteitä.
Jo aluepoliittisen suunnittelun
valtakaudella järjestelmän kyky suunnitella tai kehittää yhteiskuntaa suunnitelmallisesti nähtiin ongelmallisena. Esimerkiksi Matti Niemivuo6 totesi 1970-luvun lopulla, että järjestelmä on hajanainen, päällekkäisiä
toimintoja toteuttavien julkisten organisaatioiden rikkoma. Sittemmin
järjestelmää on muutettu moneen
otteeseen, viimeisimpänä vaiheena vuoden 2010 alusta toteutettu
aluehallinnon uudistus. Erilaisia ke-
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Kaupunkitason keskusten vaikutusaluerajat ja asiointia kuvaavat käyntialuerajat vuoden 1967 keskus- ja vaikutusaluetutkimuksen aineistosta laskettuina.
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hittämistehtäviä sisältävät toiminnot
koottiin uusiin elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksiin, joiden päätöksiin maakuntien liittojen pitäisi voida hallinnon kansanvaltaistamisen
nimissä vaikuttaa aiempaa voimakkaammin.
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Viestit keskusverkon
kehittäjille
Keskusverkon kehittämiselle asetetut
tavoitteet on nostettava eri hallinnonalojen rajat ylittävän keskustelun
kohteeksi. Karttaharjoituksen sijasta
olisi pohdittava:

1. Kainuun hallintokokeilu: Millaisiksi muodostuvat maakunnan sisäiset vuorovaikutussuhteet hallintorakenteiden muuttuessa ja maakunnan paikallisen päätöksentekijäroolin
voimistuessa?
2. Maakuntien yhteistoimintaalueet: Millaisiksi muodostuvat kahden tai useamman maakunnan yhteiset päätöksentekoprosessit aluekehityslainsäädännön mukaisten yhteistoiminta-alueiden piirissä?
3. Metropolialueen kehitys: Millaiseksi muodostuu usean maakunnan keskinäinen vuorovaikutus pyrittäessä kehityskäytäviin perustuvaan
yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen?
4. Kunta- ja palvelurakenteen sekä sosiaali- ja terveyshallinnon uudistustarpeet: Millaiseksi muodostuu
alueiden välinen ja valtakunnallinen
työnjako yhden merkittävän sektorin piirissä ja millaisia aluevaikutuksia työnjakoasetelmien muuttumisella voi olla?
5. Aluehallinnon uudistus: millaiseksi muodostuu valtakunnallinen
työnjako-asetelma eri hallinnonalojen
kesken palvelumallien uudistuessa ja
alueellista kehittämistä tukevan viranomaisverkoston tiivistyessä uudenlaisiksi kriittisiksi osaamismassoiksi?
Saatamme olla liu’ussa kohti
eräänlaista alueiden erityispiirteisiin
nojaavaa pseudofederalismia, jota ilmentää retorisella tasolla alueen toimijoille annettu osittainen ohjausvalta ja aluehallintoa ohjaavien ministeriöiden harjoittama vertikaalinen
tulosohjaus. Eri hallinnonaloilla on
kuitenkin erilaiset käsitykset aluerakenteesta ja alueiden vuorovaikutuksesta. Samalla katoaa yksikäsitteinen
näkemys erilaisten yhteiskuntapoliit-
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tisten päämäärien tavoittelun välisestä suhteesta sekä siitä, millainen ja
mitä tarpeita palveleva keskusjärjestelmä olisi rakennettava. Hyvinvointivaltion rakentamiseen verrattavissa
olevaa ja koko järjestelmän puitteissa toteutettavaksi tarkoitettua suurta
missiota ei tarjoa kukaan.
Kirjoittaja toimii aluetieteen professorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa, erityisalanaan
suunnittelun teoriat ja menetelmät.
Artikkeli perustuu tekijän osuuteen
tutkimusraportissa ”Keskusjärjestelmä
2.0” (Lampinen ym. 2011).
Lähteet:
1. Lampinen, Seppo & Ilari Karppi &
Sakari Somerpalo & Anna Saarlo &
Ville Viljanen & Jaana Martikainen.
2011. ”Keskusjärjestelmä 2.0”. Uuden
keskusverkkoluokituksen määrittelyn
mahdollisuudet ja edellytykset.
Sektoritutkimuksen neuvottelukunta.
Helsinki.
2. MacKaye, Benton. 1968. From
Geography to Geotechnics. Edited by
Paul T. Bryant. Urbana Ill., University of
Illinois Press.
3. Palomäki, Mauri. 1963. The
Functional Centres and Areas of
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4. Feenberg, Andrew, 2010.
Between reason and experience.
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Cambridge, Mass.: The MIT Press.
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Palopuhe
Kohti kaikkialla läsnä olevaa
paikkatietoa

Jarmo Rusanen

Professori, Maantieteen laitoksen
johtaja, Oulun yliopisto

Tilastokeskuksen aineistojen saatavuus opetukseen näyttää olevan pysyvä ongelma. Tilanne on paitsi käsittämätön myös kestämätön.
Ongelman ratkaisemiseksi yliopistot ovat OKM:n tuella olleet perustamassa mm. alan opettajien FIUGINET-verkostoa sekä Tieteen tietokeskuksessa olevaa PaITuli-paikkatietopalvelua. Opettajien yhteistyön
kautta alan opetukseen tarvittavien
ohjelmistojen yliopistolisenssit ovat
tänä vuonna käytössä, ja niitä on niin
paljon kuin korkeakoulut tarvitsevat.
Suomi ei ole avautunut paikkatiedon
hyödyntämiseen niin vikkelästi kuin
monet muut maat. INSPIRE-direktiivi
ja uusi hallitusohjelma lupailevat parannuksia. Yksiköiden antaman opetuksen, ja sitä kautta myös tutkimuksen laatu, ovat voimakkaasti sidoksissa kansallisiin päätöksiin.
Mitä opetuksen tulisi sisältää?
Paitsi luentoja, keskeistä on laaja
GIS-analyysitekniikkojen osaaminen
yhdistettynä tilastotieteen menetelmiin, kaukokartoitus, GPS-paikannus,
niiden riittävä käytännön harjoittelu
ja maantieteellisen ajattelun hallitseminen. Temppuja on turha opettaa,
jos alueellinen ajattelu on onttoa.
Opetussisällöt vaihtelevat laajasti
yksiköittäin. Käyttäjien kirjo on laaja ja laajeneva. Maantieteen lisäksi
GIS-opetusta tieteenaloista antavat
mm. arkeologia, biologia, geotieteet,

historia, insinööritieteet, lääketiede,
metsätieteet, ympäristötekniikka, ja
ympäristötieteet laajemminkin. Tekninen GIS on ymmärretty jo kauan
sitten. Sosiaalinen, yhteiskuntatieteellinen GIS on ymmärretty vasta
harvoissa kaupungeissa. GIS suunnittelutieteissä tulee kasvamaan.
Opetuksen tavoitteet ovat monitasoiset. Toisaalta tulee kouluttaa henkilöitä, joista tulee ns. GISammattilaisia. GIS, maantiede ja
tietojenkäsittelytieteet ovat esimerkki
keskeisistä aloista. Toisaalta yhteiskuntaan tulee kouluttaa ihmisiä, jotka ymmärtävät mitä GIS:sin avulla
voidaan tehdä. Myös alan täydennyskoulutus on tärkeätä.
Mitä jatkossa? Google earth,
Street view, sosiaalinen media,
smart board, 3D mallinnus, LBS,
ym. ohjelmat, järjestelmät ja laitteet t arjoavat enenevässä määrin
interaktiivisia opetusmahdollisuuksia, mutta tuskin korvaavat maantieteellisiä peruskäsitteitä ja teorioita.
Paikkatieto tulee olemaan keskeinen
osa informaatioyhteiskuntaa. UbiGIS, kaikkialla läsnä oleva paikkatieto, on vielä käsitteenä ja ajatuksena
uusi, mutta sen aika on tulossa. Jokainen lukija voi pohtia, mitä ovat
ihmistoiminnan ja ympäristön ilmiöt, jotka eivät ole koordinaatteihin
sidottuja tai sidottavissa. Eipä niitä
taida olla paljoakaan.
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Kartta on tehokkain tapa esittää ja
visualisoida alueellista tietoa. Paperikartan rinnalla ovat yleistyneet mm.
internetissä, kännyköissä ja navigaattoreissa käytettävät kartat. Opetuskokemus on osoittanut, että opiskelijat
ja muut karttojen käyttäjät kuvittelevat karttojen olevan totta! Näinhän
ei suinkaan ole. Karttojen tuottamisen lisäksi karttojen lukutaito on yhtä olennaista.
Paikkatietojärjestelmien opetus yleistyi yliopistoissa 1990-luvulla. Viime vuosikymmenellä opetus
saavutti ne tavoitteet, joita resurssien puitteissa pystyttiin antamaan.
GIS-opetuksessa on pysyvää kartografian teorian tunteminen. Media
tarjoaa esimerkkejä opetukseen hyvin ja huonosti laadituista kartoista.
Karttojen analyysi on tehokkain tapa saada opiskelijat ymmärtämään
paikkatiedon edut ja mahdollisuudet, mutta myös vaarat. Opettajat
tarvitsevat myös kartanlukutaitoja.
Miten saada median käyttäjät tunnistamaan kartografian rajoitukset,
onkin vaikeampi juttu.
’Data rich, theory poor’ väitettiin
alan kv-julkaisuissa hiljattain. Suomeen lauseen alkuosakaan ei sovi.
Yliopistoissa on jouduttu tyytymään
puutteellisten aineistojen käyttöön.
Tilastotietoa tuottavissa yksiköissä ja
sektoritutkimuslaitoksissa on käytössä paremmat paikkatiedot. Erityisesti
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INSPIRE ja
suunnittelumaantieteilijät
Jani Kylmäaho

Johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos

INSPIRE-direktiivi on ollut voimassa
reilut neljä vuotta. Direktiivin ja sen
pohjalta säädettyjen kansallisten lakien ja asetusten myötävaikutuksella
paikkatietoinfrastruktuurien rakentaminen Euroopassa on vauhdittunut merkittävästi. Samalla yleisempi
trendi tietovarantojen avaamiseen ja
paineet sähköisen asioinnin edistämiseen tuovat paikkatiedot helpommin
saataville ja entistä laajempaan käyttöön koko yhteiskunnassa.
INSPIRE:n velvoitteet koskevat
kaikkia paikkatiedon tuottajia julkishallinnossa ministeriötasolta kuntiin
saakka. Direktiivin liitteissä luetellut
paikkatietoteemat pitävätkin sisällään
monia suunnittelumaantieteilijöiden
töissä tarvittavia aineistoja. Suomen
paikkatietoasetuksessa on lueteltu kansalliset aineistot, jotka kuuluvat direktiivin soveltamisalan piiriin.
Liitteiden I ja II aineistoihin kuuluvat mm. perusmaastotiedot, kuten

tiestö, vesistötiedot, maankäyttö sekä kiinteistörekisteri, ortoilmakuvat,
geologiatiedot ja erilaiset suojellut
alueet.
Liitteessä III mainitaan energiaja mineraalivaroja koskevat aineistot, biomaantieteellisiin alueisiin ja
elinympäristöihin sekä biotooppeihin liittyvät aineistot. Erityisen mielenkiintoisena osa-alueena suunnitte
lijoiden kannalta ovat paikkatietoryhmään ”Aluesuunnittelun, rajoitusten
ja sääntelyn piiriin kuuluvat alueet
ja raportointiyksiköt” lukeutuvat aineistot, joita ovat esimerkiksi asemakaavat, maakuntakaavat, meluselvitykset, tulvavaaravyöhykkeet ja kuntien kantakartat. Näiden teemojen
myötä myös suunnittelijoiden työn
tulokset tulevat entistä helpommin
saataville ja yhdisteltäväksi muuhun
tietoon. Tilastollisia aineistoja ei kuulu kovin runsaasti asetuksen piiriin,
mutta ainakin aluejaot ja väestömää-
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Olemassa olevat kansalliset aineistot

INSPIRE-direktiivin
mukaiset aineistot

Metatiedot

Katselupalvelut

Latauspalvelut

Katselu- ja latauspalvelut

Liite I

1.12.2010

9.5.2011

28.6.2012

15.12.2017

Liite II

1.12.2010

9.5.2011

28.6.2012

15.12.2019

Liite III

15.5.2013

15.5.2013

15.3.2012

15.12.2019

Kaavio 1: Määräajat
Kaaviossa on esitetty INSPIRE-direktiivin ja siihen liittyvien täytäntöönpanosääntöjen määrittämät aikarajat eri palvelutyyppien saatavuudelle kansallisten ja
Euroopan laajuisesti harmonisoitujen aineistojen osalta
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rä tulevat saataville yhteiskäyttöisinä
aineistoina.
Kaikista asetuksessa luetelluista
aineistoista on julkaistava metatiedot
kansallisessa paikkatietohakemistossa
ja niistä on tarjottava standardinmukaiset rajapintapalvelut kohtuullisen
tiukan aikataulun puitteissa (kaavio
1). Rajapintapalvelut sisältävät paikkatiedon etsimisen, katselun sekä lataamisen mahdollistavat toiminnot,
joita voi käyttää sekä desktop GISettä web-pohjaisissa asiakasohjelmissa. Esimerkiksi Kansallinen paikkatietoportaali, Paikkatietoikkuna, tarjoaa
rajapintojen hyödyntämiseen perustuvat välineet paikkatietojen etsimiseen, katseluun ja pian myös lataamiseen. Paikkatietohaku-toiminnon
kautta on jo nyt löydettävissä liki 200
aineiston metatiedot ja palvelun karttaikkunassa voi tarkastella päällekkäin
yli 130 eri karttatasoa 16 eri organisaation ylläpitämien rajapintojen
kautta.
Ensimmäisessä vaiheessa vuoteen
2012 mennessä aineistojen tulee olla
saatavilla kansallisessa muodossa eli
samankaltaisina kuin nykyisin. Aineistosta riippuen joko vuoteen 2017 tai
2019 mennessä tiedon on kuitenkin
oltava harmonisoitua, jolloin jokaisesta EU:n jäsenvaltiosta on saatavilla
rakenteeltaan ja tietosisällöltään samanlaista aineistoa. Kun tietoa vielä
jaetaan standardinmukaisten rajapin-

Varsinais-Suomen liiton tuottama maakuntakaava Paikkatietoikkunan karttaikkunassa yhdessä
Maanmittauslaitoksen ortoilmakuvan ja nimistön kyselypalvelurajapinnan tietojen kanssa.

tulee olla saatavilla avoimesti, uudelleenkäytettävissä tasapuolisin ja yhtenäisin ehdoin sekä pääsääntöisesti
maksutta. Luonnollisesti tiedon avaamisessa huolehditaan, etteivät yksityisyyden suoja, liikesalaisuudet, kansallinen turvallisuus tai tekijänoikeudet vaarannu.
Paikkatietoa tullaan jatkossa käyttämään entistä useammin erilaisten
rajapintojen välityksellä alkuperäisestä tietolähteestä. Näin vältetään päällekkäistä tiedon keräämistä ja ylläpitoa sekä varmistetaan, että käytössä
on aina mahdollisimman ajantasaista
tietoa. Tutkimuksessa ja opetuksessa

Kansallinen paikkatietoportaali
http://www.paikkatietoikkuna.fi

onkin huomioitava verkkokeskeisen
toimintamallin tuomat muutokset ja
uudet mahdollisuudet, sillä GIS-lyhenne saanee tulevaisuudessa uuden
merkityksen: Geographic Information Services. Samalla kun tiedon jakelu siirtyy standardeille rajapinnoille,
myös erilaiset verkon kautta käytettävät analyysi- ja prosessointipalvelut
tulevat yleistymään merkittävästi.
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tojen kautta, puhutaan erittäin merkittävästä edistysaskeleesta eurooppalaisen paikkatietoinfrastruktuurin
ja tiedon saatavuudessa.
Myös yrityksiä kannustetaan osallistumaan paikkatietoinfrastruktuuriin
tuomalla omat aineistonsa saataville
ja kehittämään uudentyyppisiä sovelluksia infrastruktuurin tarjoamien
palvelujen tuella. Yritysten osalta on
selvää, etteivät kaikki aineistot ja palvelut tule olemaan maksuttomia. Sen
sijaan julkisessa hallinnossa suunta
on selkeä: hallituksen maaliskuussa
tekemän periaatepäätöksen mukaisesti verovaroilla kustannetun tiedon
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Osuma
Paikkatieto kaupan alalla
Sami Martiskainen
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Analyytikko
SOK / tieto- ja analysointipalvelut
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Vähittäiskaupassa ja etenkin päivittäistavarakaupassa sijainnilla
on tärkeä merkitys toimipaikan
menestymiselle: syrjässä sijaitsevan kaupan saaminen kannattavaksi on vaikeaa. Tämän vuoksi
paikkatieto on keskeisessä osassa kaupparyhmien analyysitoimintaa.
Kaupan alalla paikkatietoa
voidaan hyödyntää esimerkiksi
verkostosuunnittelussa, olemassa
olevien toimipaikkojen alueellisessa profiloimisessa ja mainonnan
kohdentamisessa. SOK:ssa paikkatiedon kehittäminen on osa tietoja analyysipalveluiden toimintaa.
Yksikköön on keskitetty kaupparyhmän analyysi- ja tutkimustoi-

Osuma

minta sekä asiakastiedon kehittäminen. S-ryhmässä paikkatieto on osa
tiedon kehittämisen kokonaisuutta,
jonka tavoitteena on entistä parempi asiakasymmärrys. Tiedon jalostamisella pyritään toiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen, minkä myötä kaupparyhmä pystyy tarjoamaan
entistä parempia palveluita S-ryhmän
asiakasomistajille.
Verkosto- ja liikepaikkasuunnittelussa paikkatietoanalyysien avulla
voidaan hakea uusia myymälöiden
sijainteja toimipaikkaverkostossa. Lisäksi uudelle toimipaikalle voidaan
laskea alueellinen vaikutus ympäristössään. Tähän päästään arvioimalla
väestön asioimisen todennäköisyys
toimipaikassa, josta voidaan johtaa

uuden toimipaikan vuosimyynti. Lisäksi laskentaa voidaan suorittaa toisin päin eli arvioida uuden avattavan toimipaikan vaikutus alueen muihin myymälöihin.
Uudet toimipaikat ovat kalliita
investointeja ja siksi on tärk eää
tietää uuden myymälän mahdollinen myyntitaso sekä se, miten
uusi kohde vaikuttaa ympärillä
oleviin myymälöihin. Laskelmissa mahdollisimman tarkkaan tulokseen pääseminen edellyttää
kattavia paikkatietoaineistoja sekä paikkatietoanalyysejä.
Paikkatietojen avulla myös
toimipaikkojen ketjuvalikoimaa
pyritään profiloimaan alueellisesti, jotta paikalliseen kysyntään

tämällä ArcGIS Server-ympäristö
C ognos-raportointiympäristöön.
Paikkatietomuotoinen toimipaikan
vaikutusalue saadaan yhdistettyä
vaivattomasti muuhun ostodataan,
jolloin jokaiselle toimipaikalle saadaan ketjukonseptia tukeva vaikutusalueraportti. Esimerkiksi S-marketin vaikutusalueraportti on sisällöltään erilainen kuin Sokoksen vastaava raportti. Yhteistä niille on kuitenkin paikkatiedon ja muun ostodatan yhdistäminen. Lisäksi raportointi
voidaan toteuttaa käyttötarpeesta
riippuen toimipaikkatasolta aina koko kaupparyhmän kattavaksi raportoinniksi.
Markkinoinnissa paikkatiedon
avulla kuvastojen jakelualueita voi-

daan tarkentaa, jolloin jakelu
voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti. Vuosittain S-ryhmässä
lähetetään tuhansittain markkinointiviestejä kotitalouksiin. Kun
markkinointitoimenpiteellä tavoitetaan oikea asiakasryhmä toimipaikan kannalta oikealla alueella, säästöt ovat selkeitä. Lisäksi
paikkatietoa hyödynnetään adhoc analyyseissä.
Paikkatiedon avulla tietojen
analysointi saa uusia näkökulmia
ja karttojen avulla tiedon visualisointi helpottuu. Usein kysytty kysymys: ”Mistä meidän asiakkaamme tulevat?” näkyy huomattavasti
nopeammin perinteiseltä kartalta,
kun pelkällä taulukolla esitettynä.

Osuma
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voidaan vastata tehokkaasti. Profiloinnissa käytetään pohja-aineistona toimipaikan vaikutusaluetta,
joka saadaan laskettua S-ryhmän
asiakasomistajien ostotietojen ja
tilastokeskuksen 250x250 metrin
tilastoruutujen avulla. Keskeisessä osassa paikkatietojärjestelmää
on automatisoitu tuotanto. S-ryhmällä on kaikkiaan yli 1600 omaa
toimipaikkaa. Kun joukkoon lisätään valtakunnalliset ja paikalliset partnerit, toimipaikkojen lukumäärä on yli 2000.
Edellytyksenä kaikkien
k etjujen kattavalle palvelemiselle on käsityön vähentäminen ja raportoinnin automatisointi, mihin on päästy yhdis-
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Monokaupunki Montsegorsk Murmanskin alueella Kuolan niemimaalla.

Kari Synberg

Venäjän muuttoliikkeen
piirteitä
Kari Synberg

2011

Venäjä-tutkimuksessa on monia ajankohtaisia maantieteellisiä
intressejä. Keskeinen kehitystrendi Venäjällä on tällä hetkellä
väestön vanheneminen ja väheneminen.
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Tilastojen mukaan Venäjällä asui
vuonna 2010 lähes 142 miljoonaa
asukasta, kun väestömäärä oli vuonna 2000 vielä viisi miljoonaa enemmän. Väestömäärä vähenee vuosittain noin 700  000–900  000 henkeä.
Kaupunkiväestön osuus kokonaismäärästä oli 73,1 % vuonna 2010
ja kaupungistuminen on hidastunut
(Rosstat 2010a). Maantieteen näkökulmasta mielenkiintoista on tarkastella muuttoliikkeen merkitystä,
Venäjän muuttoliikkeen piirteitä

alueellista jakaumaa ja suhdetta taloudelliseen ja muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Muuttojen tutkimus
Muuttoliikkeen tutkimuksellisia jakolinjoja ovat usein maan sisäinen ja ulkoinen muuttoliike, siis maassamuutto, maahanmuutto ja maastamuutto.
Tutkimus voi myös liittyä yhteen ilmiöön tai ilmiöiden, alueiden tai val-

tioiden välisiin muuttoliikejärjestelmiin ja vuorovaikutuksiin. Muuttoliikkeellä on merkitystä lähtöalueen,
kohdealueen tai lähtö- ja kohdemaan
taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Vaikutukset voivat olla samanaikaisesti positiivisia tai negatiivisia
niin lähtöalueelle kuin myös kohdealueelle. Myös muuttajien koulutustasolla, ammatilla ja ammattitaidolla
on keskeinen merkitys, silloin kun puhutaan muuttoliikkeen vaikutuksista.
Kohdealueella muuttajat voivat
täyttää paikallista työvoimatarvetta
työskentelemällä esimerkiksi maatalouden, rakennustoiminnan ja erilaisten palvelujen tai kaupan sektoreilla.

Usein nämä työt ovat maan keskipalkkoihin nähden huonosti palkattuja, niin kutsuttuja 3D-töitä (dirty,
difficult, dangerous). Paremmin ja
korkeasti koulutetut taas muodostavat aivan oman segmenttinsä työmarkkinoilla ja muuttoliikkeessä.

Etsimässä parempaa

Kari Synberg

pungeista ei ole kovinkaan valoisia
tulevaisuuden näkymiä ja ne ovat
sosiaalis-taloudellisesti kriittisessä
tilassa.

Maahanmuuttajien
profiilit ja merkitys
Venäjällä asuu kaikkiaan noin 12
m iljoonaa maahanmuuttajaa. Venäjän maahanmuuttajista yli 80%
on kotoisin entisistä Neuvostoliiton maista, kuten Uzbekistan,
Tadžikistan, Kirgisia, Azerbaidžan,
Armenia, Ukraina ja Moldova (Rosstat 2010a). Tähän ovat syynä mm.
historialliset, taloudelliset, väestölliset, poliittiset, psykologiset,
sosiaalis-e tniset ja maantieteelliset
tekijät, joiden ansiosta voidaan puhua kyseisten maiden yhtenäisestä
muuttoliikejärjestelmästä. Lisäksi liikkumista helpottaa viisumivapaus.
Osaltaan vapaa liikkuminen on
aiheuttanut sen, että Venäjällä ar
vioidaan olevan ainakin 3–5 miljoo-

naa laitonta siirtolaista. Laiton maahanmuutto perustuu kuitenkin lähinnä arvioihin ja esimerkiksi Venäjän
migraatiopalvelun (FMS) arvioiden
mukaan lähes 2/3 siirtotyövoimasta
on laitonta. Vapaa liikkuminen ei oikeuta muuttamaan entisten Ivy-maiden välillä ilman asianmukaista rekisteröintiä. Laittoman siirtotyövoiman
määrän arviointia vaikeuttaa se, että suurissa kaupungeissa toimii suuri määrä yrityksiä, jotka myyvät siirtotyöläisille laittomia rekisteröimispalveluja.
Siirtotyöläisillä on talouden kannalta suuri merkitys ja siirtolaistyövoiman käyttö on auttanut monia venäläisiä keskisuuria ja pieniä yrityksiä menestymään. Työmarkkinoilla
laittomat siirtolaiset toimivat niissä
tehtävissä ja ammateissa, jotka eivät
kelpaa venäläiselle väestölle (Ivahniuk 2009). Toisaalta siirtotyöläiset
lähettävät kotimaihinsa tai Venäjällä
kriisialueille jääneille perheenjäsenille rahaa.
Venäjän muuttoliikkeen piirteitä
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Venäjä ei ole poikkeus valikoivan
muuttoliikkeen osalta. Vuosittain
Venäjältä muuttaa noin 40 000 ihmistä muihin maihin ja usein maastamuuttajat ovat korkeasti koulutettuja. Venäjällä on joitakin erityispiirteitä, joihin kuuluvat maahanmuutto
entisistä Neuvostotasavalloista, laittoman maahanmuuton suuri määrä sekä maan sisäisen, alueiden välisen muuttoliikkeen suuri merkitys.
A lueiden välistä muuttoliikettä voidaan tarkastella alueellisten kehityserojen sekä paljolti myös uudenlaisten kulutuskäyttäytymismallien
kautta. Nuoret muuttajat hakeutuvat Venäjälle erityisesti alueille, joilla on mahdollisuus uudenlaiseen elämänapaan.
Toisaalta muuttoliikkeen suuntautumiseen vaikuttaa maan talouden, alueellisen kehityksen ja tuotantotoiminnan kehityksen suunta, joka
on viime vuosina korostanut kasvukeskusalueiden kehittämistä ja toisaalta raaka-ainevarojen hyödyntämistä. Lisäksi Venäjällä on historiallisista syistä johtuen omaleimainen
aluerakenne, johon kuuluu useita yksipuolisen tuotantorakenteen omaavia keskuksia, kuten esimerkiksi 335
monokaupunkia, lukemattomia pienempiä maaseutukeskuksia ja kaupunkityyppisiä keskuksia (Synberg
2010; Rianovosti 2011). Osalla kau-
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Muuttajat uutta
Venäjää rakentamassa
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Venäjän työperäisestä maahanmuutosta kohdistui Keski-Venäjän federaatiopiirin alueelle 44 %, Uralin federaatiopiiriin 12 %, Siperian federaatiopiiriin 11 % ja Kauko-Idän federaatiopiiriin 9 %. Tämä osaltaan
selittää Venäjän suurten kaupunkien
väestönkasvua, sillä Moskovassa ja
Moskovan alueelle ulkomaisen työperäisen maahanmuuton kokonaismäärästä kohdistui 38 % ja Pietarin ja
Leningradin alueelle 5, 7% (Ivahniuk
2009). Näyttää siltä, että laiton maahanmuutto liittyy voimakkaasti taloudelliseen kasvuun ja rakentamiseen.
Suurissa kaupungeissa ja erityisesti
Moskovassa rakennustoiminta, jossa
yli 40 % kaikista ulkomaisista siirtotyöläisistä työskentelee, on kasvanut
taloudellisen kehityksen seurauksena
valtavasti. Rakennussektorilla työskentelevien kokonaismäärästä siirtotyöläisiä oli 17,1 % vuonna 2008.
Mielenkiintoinen seikka on myös se,
että Sotšissa vuonna 2014 pidettävien talviolympialaisten takia (kilpai
lujen pitopaikkojen ja urheilijoiden ja
vierailijoiden asuinpaikkojen rakentamisen takia) alueelle tarvitaan FMS:n
arvioiden mukaan lähes miljoona siirtotyöläistä (Aivasijan 2008).
Uusia haasteita ovat mm. se, että miten siirtotyöläisten tulo tietyille
sektoreille ja toisaalta tietyille alueille
vaikuttaa venäläisen väestön työnsaantiin. Eniten Venäjän kokonaistyövoimasta työskentelee palvelujen parissa, noin 60 %, teollisuudessa 21 %
ja maataloudessa 11 %. Venäjällä oli
kaikkiaan 2,1 miljoonaa työttömäksi rekisteröitynyttä henkilöä vuonna
Venäjän muuttoliikkeen piirteitä

Kirgisialaisia siirtotyöläisiä Tverissä Keski-Venäjällä.

2009. Työttömyysaste oli 8,2 (Rosstat 2010b). Työttömyys Venäjällä on
toisaalta alueellista, mutta toisaalta
myös rakenteellista. Rakenteellinen
työttömyys liittyy voimakkaasti talou
delliseen kehitykseen ja siihen, että
työtätekevän väestön ammattirakenne ei vastaa Venäjän työvoimatarpeita. Ristiriita heijastuu erityisesti mm.

Kari Synberg

Mainoksia rekisteröintipalveluista
Moskovan metrossa.

Kari Synberg

resurssiyhdyskunnissa, joiden olemassaolo on perustunut yhteen tai
kahteen yritykseen. Piipponen (2007)
on kutsunut kehityskulkua teollisuusvetoisen yhdyskunnan pirstoutumiseksi, joka joissakin tapauksissa on aiheuttanut yhdyskunnan hiipumisen
tai ainakin työttömyyden lisääntymisen ja uudenlaisen työvoimatarpeen
syntymisen.
Ulkomaisen siirtotyövoiman tulo
Venäjälle kohdistuu pääasiassa sektoreille, joilla työskentelee suhteellisen
vähän ihmisiä Venäjän kokonaistyövoimasta. Tosin teollisuuden, rakennustoiminnan ja kuljetuksen parissa
aikaisemmin työskennelleitä työttömiä oli 14,4 % työttömistä. Työttömistä 14,8 %:lla ei ole minkäänlaista
koulutusta tai heidän kulutustasonsa
on alhainen (Rosstat 2010b), mikä
viittaa siihen, että siirtotyöläiset ovat
korvanneet jossakin määrin venäläisen työvoiman. Toisaalta työttömyys

Kirjoitus perustuu väitöskirjaan:
Synberg Kari. 2010. Muuttoliike SyrjäVenäjällä. Tapaustutkimus Kirovskista,
Apatiitista ja Nelidovosta. Itä-Suomen
yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja
kauppatieteiden tiedekunta, No.
8.Juvenes Print 2010, Tampere. 379p.
Kirjoittaja on väitellyt filosofian tohtoriksi erikoisalanaan Venäjän muuttoliikekysymykset ja aluekehityserot.
Synberg on asunut ja työskennellyt
Venäjällä mm. ulkoasianministeriön
palveluksessa. Tällä hetkellä hän
valmistelee Pietariin liittyvää bioenergiatutkimusprojektia.
Kari Synberg

on pienintä alueilla, joilla on eniten
ulkomaista siirtotyövoimaa. Siirtotyövoima näyttääkin työntävän venäläisen työvoiman sektoreille, joilla vaaditaan korkeampi koulutustaso.
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Venäjä tarvitsee maahanmuuttoa
väestön vähenemisen aiheuttamien
ongelmien korjaamiseksi, huolimatta
siitä, että väestönkasvu on kääntynyt
lievään nousuun yli kymmenen vuoden laskun jälkeen. Väestön vanheneminen on keskeinen kysymys työvoimaresurssien näkökulmasta, sillä
myös työikäinen väestö on vähentymässä. Vuoteen 2025 mennessä
tilastojen (Rosstat 2010a) mukaan
työikäisen väestön arvioidaan vähenevän jopa 18–19 miljoonaa, jolloin
yli 65-vuotiaita on Venäjällä noin 26
miljoonaa. Esille nousee uusia kysy-

myksiä erityisesti alueellisista työvoimatarpeista, sillä erityisesti väestön
vanhenemiseen liittyvien palvelujen
kysyntä tulee kasvamaan.
Väestön vanhenemista voidaan
tarkastella myös laittoman siirtolaisuuden näkökulmasta. Vaikka laittomat siirtolaiset korvaavat osittain
akuuttia työvoimatarvetta, erityisesti kasvavilla ja kehittyvillä alueilla, he
eivät maksa veroja. On arvioitu, että laittoman siirtotyövoiman takia
Venäjän valtio menettää vuosittain
noin 200 miljardia ruplaa verotuloja. Tämä merkitsee sitä, että väestöllinen paine työtätekeviä kohtaan
tulee kasvamaan ja valtion aluepolitiikan merkitys korostuu. Venäjä on
nostanut demografian yhdeksi keskeiseksi haasteeksi, johon pyritään
vastaamaan muun muassa syntyvyyttä lisäämällä ja houkuttelemalla ulkomailla asuvia venäläisiä palaamaan
kotimaahansa.

Lähteet:

Rosstat 2010b. Sotsial’noe polozenie
i uroven zhizni naseleniia Rossii 2010.
Statistical handbook. Rosstat. Moscow
2010. 507pp.
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Matka(ilu)suunnittelua

Tuukka Mäkitie
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Maantieteilijät matkailevat. Kaukaiset ja läheisemmätkin tilat ja paikat
saavat maantieteilijän liikkeelle, oli
kyse sitten työn toimenkuvasta tai
vapaa-ajasta. Maantieteilijälle tyypillisen kaukokaipuun vuoksi myös
Prosumin 10-vuotistaipaleen vakiokalustoon ovat kuuluneet matkajutut,
jotka ovat raportoineet lukijoilleen
enemmän tai vähemmän eksoottisten paikkojen suunnittelusta ja maantieteestä. Matkailu on kokenut huikean muutoksen kehittyen yhden
sukupolven aikana Keihäsmatkoista
Madventuresiin ja se onkin nykyään
yksi maailman merkittävimmistä elinkeinoista.
Matkailu on mitä parhaimmissa
määrin maantieteellinen ilmiö. Sen
keskiössä ovat liikkuminen, vuorovaikutus ja muutos. Lisäksi matkailun
alueelliset talous-, ympäristö- sekä
yhdyskuntarakennevaikutukset ovat
merkittävässä osassa esimerkiksi monissa osissa Suomea. Muun muassa
Matka(ilu)suunnittelua

Lapissa monet alueet elävät ja kuolevat matkailun suhdanteiden mukaan,
kuten esimerkiksi tuoreessa elokuvassa Salla – Selling the Silence tragikoomisella tavalla kuvataan.
Kestävyydestä on tullut nykymatkailututkimuksen ydinkäsitteistöä. Kestävä matkailu käsittää ekologisen, taloudellisen ja sosio-kulttuurisen ulottuvuuden eli noudattaa

kestävän kehityksen periaatteita. Tutkimustiedon siirtyminen käytäntöön
on kuitenkin vielä kesken ja pikavoitot vievät usein mielenkiinnon pitkän
tähtäimen tavoitteista.
Suunnittelu on keskeistä kestävyyden tavoittelussa, vaikka suora lento onneen se ei ole. Matkailun suunnittelun, mikä pragmaattisimmillaan voi tarkoittaa matkailuTuukka Mäkitie

Tuukka Mäkitie

keskuksien kaavoittamista, tulee olla osallistavaa ja avointa, ja huomion pitää riittää kestävän matkailun
kaikkiin osa-alueisiin. Esimerkiksi Lapin luontomatkailukohteissa kestävyyden ei tule tarkoittaa ainoastaan
ympäristönsuojelua, vaan suunnittelun täytyy sisältää yhtä lailla paikallisen väestön taloudellisten ja sosiokulttuuristen elinedellytysten turvaa-

misen. Matkailu on monilla syrjäseuduilla eräs harvoista elinkeinoista, joten myös kestävän matkailun on oltava kannattavaa. Suunnittelulla tulee
löytää tasapaino luonnon ja ihmisen
toiminnan välillä, ja tunnistaa kohteiden olennaisimmat tarpeet.
Puutteellinen suunnitteluprosessi saattaa aiheuttaa konfliktitilanteita matkakohteessa, kuten voidaan

Tuukka Mäkitie

nähdä tapahtuneen esimerkiksi Kilpisjärvellä. 2000-luvun kiivaan ja osin
hallitsemattoman rakentamisen on
nähty muuttaneen paikan luonnetta
ja eräiden näkemysten mukaan jopa
pilanneen kylän perinteisenä luontokohteena. Kilpisjärvellä luonnonrauhan ja kannattavan matkailutoiminnan yhteensovittaminen on osoittautunut haastavaksi tehtäväksi. Paras
lopputulos olisi saattanut onnistua
ajoissa toteutetun, riittävän osallistavan ja laajapohjaisen suunnittelun
avulla.
Matkailuelinkeinon kehittämisessä paineet ovat kovat, ei vähiten
kaavoittavalla kunnalla, joka toisaalta
palvelujen tuottajana tavoittelee elinkeinojen ja verotulojen kasvua, mutta
toisaalta myös viranomaisena huolehtii maankäytön huolellisesta käytöstä – roolit, jotka erityisesti pienissä
kunnissa saattavat sekoittua. Kunnilta on vaadittava pitkäjänteisyyttä ja
rohkeutta kehittää matkailua kestävästi, ja suunnittelijoilta kunnianhimoa tuoda kestävä matkailu kirjallisuudesta käytäntöön. Maantieteilijöillä on paljon annettavaa laadukkaaseen matkailusuunnitteluun!
Tuukka Mäkitie
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Kaavanlaatijoiden rekisteri
Suvi Siivola

2011

Kaavoittaja, Sipoo

30

Joulun alla kotipostini joukosta löytyi
odotettu kirje: päätös ja todistus siitä, että rakennusalanjärjestöjen ylläpitämä asiantuntijalautakunta on todennut minut päteväksi kaavan laatijaksi. Todisteena tästä voin käyttää
nimikkeeni yhteydessä tunnusta YKS
470.
Kaavanlaatijoiden rekisteriin hakeminen nousi mieleeni työpaikan
vaihdoksen myötä. Siirryin Vihdistä
kaavasuunnittelijan työtehtävistä Sipooseen kaavoittajaksi kuuden työvuoden jälkeen. Sipoossa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta
vastaava henkilöstö esimiehineen on
koulutustaustaltaan hyvin arkkitehtivoittoista, mistä syystä koin tarpeelliseksi tuoda esille pätevyyttäni kaavan
laatijana YKS-tunnuksen välityksellä.
Sipoossa työtehtäviini kuuluu Vihdin
tavoin asemakaavojen laatimista, joten maankäyttö- ja rakennuslain mukainen todistus tehtävien vaatimasta
pätevyydestä on hyödyllinen.
Hakuprosessi oli uusi kokemus.
Pätevyysvaatimuksista tiesin vain sen,
että suunnittelumaantieteilijöiltä vaaditaan pidempi työkokemus alalta
kuin rekisteriä ylläpitäviin järjestöihin kuuluvien alojen edustajilta. Seitsemän vuoden työkokemus alan monipuolisista työtehtävistä ja useiden
asemakaavaprosessien itsenäinen läpivieminen antoivat uskoa siihen, että työkokemus ja suunnittelumaanKaavanlaatijoiden rekisteri

Tietonurkka

Jenni Väliniemi

Kaavan laatijoiden rekisteri on vapaaehtoisen rekisteröitymisen perusteella ylläpidetty julkinen luettelo Suomessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen laatimista harjoittavista henkilöistä. Rekisteriin pääsee, kun alan järjestöjen (MARK, RIA, SAFA ja SKI) yhteisesti ylläpitämä asiantuntijalautakunta ja pätevyyden vahvistava ja rekisteriä
pitävä elin FISE Oy (FISE) on todennut hakijan päteväksi. Toteamisen
tarkoituksena on helpottaa esimerkiksi palkkauksen tai konsulttipalvelujen tilaamisen yhteydessä arvioimaan henkilöjä, jotka yhdyskuntasuunnittelijoina yltävät 7.9.2005 annetun ammattipätevyysdirektiivin
(2005/36/EY) ja sitä täydentävien suositusten mukaiselle ammattitaidon tasolle. Pätevyyspäätös on voimassa seitsemän (7) vuoden määräajan vahvistamisesta.
Kaavanlaatijoiden rekisteri perustettiin vuonna 2000, kun uuden
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen sekä EU -direktiivin mukaisen
ammattipätevyyden osoittaminen kaupunkisuunnittelutehtävissä tuli
entistä tärkeämmäksi. Rekisteri on kuitenkin vain yksi tapa arvioida alan
osaajien pätevyyttä. Kymmenen vuotta sitten rekisteriin kuului noin
170 jäsentä ja ensimmäinen suunnittelumaantieteilijä hyväksyttiin kaavanlaatijoiden rekisteriin vuonna 2004. Nyt vuonna 2011 rekisteriin
kuuluu 245 henkilöä, joista filosofian maisterin tutkinnolla rekisterissä
on vain YKSI suunnittelumaantieteilijä.

tieteilijän koulutustausta riittäisivät
pätevyyden todentamiseen. Hakupaperit lähetin matkaan FISE Oy:lle
tarvittavine liitteineen (mm. lista referenssitöistä, tutkintopaperit) varsin
levollisin mielin.

Päätöskirjettä edelsi vajaan puolen vuoden odotusaika. Sain väliaikatietoja asiantuntijalautakunnan sihteeriltä, että hakemukseni on jätetty
”pöydälle”, koska nykyiset kriteerit
eivät mahdollistaneet filosofian mais-

terin/suunnittelumaantieteen tutkinnolla pätevyyden myöntämistä. Näin
ollen hakemukseni joutui ennakkotapausten joukkoon sen suhteen, minkälaiset tutkinto-, täydennyskoulutus- ja ammattikokemusvaatimukset
asetetaan suunnittelumaantieteen
perustutkinnolla kaavan laatijan pätevyyttä hakeville.
Vaikka suunnittelumaantieteilijän
koulutustausta on varsin erikoinen
asemakaavoitustehtävissä, siitä on
myös hyötyä. Suunnittelumaantieteilijänä asemakaavaratkaisua osaa
tarkastella myös laajemman kokonai-

suuden kannalta. Nykyisin erilaiset
kirjalliset esittämistavat ovat tulleet
yhä keskeisempään rooliin kaavaprosesseissa ja tällä osa-alueella suunnittelumaantieteilijöillä on suuri vahvuus.
Se, että itse päädyin asemakaavoittajaksi oli sattumaa. Määräaikaisten yhdyskuntasuunnittelua sivua 
vien ja tukevien työtehtävien myötä
mm. Ympäristöministeriössä, Elävä
Kaupunkikeskusta ry:ssä ja Vantaan
kaupungilla, siirryin kohti nykyistä
työkenttääni. Uskon, että juuri koulutustaustani vuoksi työtehtäviini on-

kin niin Sipoossa kuin Vihdissä kuulunut hyvin monipuoliset työtehtävät
eri suunnittelutasoilta, asemakaavoituksen ohella myös yleiskaavatason
suunnittelua ja kunnan ns. strategista
suunnittelua.
Työssäni suunnittelumaantieteen
koulutusnimikkeestä on ollut hyötyä,
sillä se viittaa suoraan niihin työtehtäviin, joita teen ja kertoo siten myös
koulutukseni antavan valmiuden ja
pätevyyden suunnittelutehtäviin.
Tästä näkökulmasta pidänkin harmillisena mahdollista suunnittelumaantieteen nimikkeen lakkauttamista.

Sami Tantarimäki
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