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Prosumio
Eija Väätäinen

päätoimittaja

tavoitteemme ja SUM:in perustamisen tarkoitus oli päästä mukaan kaavanlaatijoiden rekisteriin. Se on edelleen tärkeä teema SUM:in työssä.
Osaamisemme kaava-asioissa
olemme todistaneet monella rintamalla. Itse muistelen lämmöllä
edesmennyttä SUM:in ensimmäistä
puheenjohtajaa Pertti Karetta, joka
toimi yhdistystä perustettaessa Helsingin kaupungin yleiskaavapäällikkönä. Hän oli jo tuolloin osoittanut
työllään, että me suunnittelumaantieteilijät taidamme myös yleiskaavoituksen.

Suunnittelevien maantieteilijöiden työsarka on kuitenkin laaja ja
monipuolinen. Meitä yhdistävä tekijä
on järjestömme linjauksen mukaisesti
kiinnostus yhdyskuntasuunnitteluun
ja kehittämiseen. PROSUM:in tehtävänä on jatkossa kertoa tästä monipuolisesta, alati kihelmöivää innostusta herättävästä työsarasta.
Kiitos kaikille edeltäjilleni hienosta työstä, jolla te kaikki olette pyyteettömästi pitäneet liekkiä yllä yhteiseen kiinnostuksen kohteeseemme. Siihen toivon pystyväni minäkin.

prosumio

2013

Enpä tiennyt mihin ryhdyin, kun lupauduin Prosumin edeltävien päätoimittajien Jannen ja Kaisan taivuttelemana PROSUM:in päätoimittajaksi.
Huomaan nimittäin lehteä kootessani,
että minun on etsittävä suunnittelun ja
maantieteen ydin uudelleen. Ja kysyttävä, mitä se tällä hetkellä oikein on.
Näitä kysymyksiä pohtii myös
uudistuva SUM ry. Keväällä SUM:in puheenjohtajana aloittanut Maija Toukola toteaa, että kun yhteiskunta muuttuu, suunnittelunkin on uudistuttava.
Pieni, mutta merkittävä nimenmuutos suunnittelevien maantieteilijöiden
yhdistykseksi symboloi oikeastaan aika hyvin suuntaa, jota tavoittelemme.
Suunnittelu ei ole kadonnut minnekään. Sen luonne on kuitenkin muuttunut. Maantiede on ja pysyy.
Näiden kysymysten äärellä käännyimme Toukolan Maijan kanssa entisen opinahjomme puoleen. Mistä
suunnittelussa nykyään on kyse? Mitä annettavaa maantieteellä on? Mitä
ihmettä meidän nyt ja erityisesti tulevaisuudessa pitää osata? Vastauksia peräsimme Schulmannin Harrylta.
Keskustelun perusteella hahmotimme, millaiseksi suunnittelevan maantieteilijän osaamisen ydin on muotoutumassa.
Olin mukana perustamassa SUM
ry:tä vuonna 2000. Tuolloin tärkein
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Yhdessä ja ajassa uudistuen
Maija Toukola

SUM ry:n puheenjohtaja

Juha Merikanto

2013

Olemme kuulleet ajasta, jolloin
yhdyskuntien suunnittelun luultiin olevan helppoa, kunhan sitä
toteutetaan lainsäädäntöön kirjatuin ehdoin ja hallitulla koneistolla.
Mullistavia ajatuksia tasavertaisesti
hyvään johtavista toimintatavoista
…omana aikanaan.
Nykyajassa suunnittelun uudistumiseen haastavat yhteiskuntam-
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me uudet muutosajurit; arjessamme
puhuttavat kuntien ja alueiden rakennemuutokset, tiedon laajempi
saatavuus, median ja erityisesti sosiaalisen median merkityksen kasvaminen sekä toimijoiden laaja-alainen
aktivoituminen. Jos suunnitteluratkaisuista palavasti välittäville yrityksille,
asukkaille ja järjestöille ei anneta tilaa viranomaisvetoisissa prosesseissa, suuntaavat toimijat tavoitteitaan
eteenpäin vallan toisin keinoin.
Muuttuvan yhteiskunnan vastineeksi meitä suunnitteluun orientoituneita maantieteilijöitä löytyy
erilaisilla vahvuuksilla: Ymmärrämme yhteiskunnan järjestelmiä, prosesseja, ihmisiä ja ympäristöä kokonaisuutena. Olemme kansainvälisiä.
Hallitsemme tiedon kokoamisen ja
analysoinnin menetelmät. Osaamme
arvioida vallitsevaa aikaa ja yhteiskuntaa. Meillä on valmiudet tarttua
soveltaen toimeen aina uudenlaisessa maailmassa ja viisautta vuoropuheluun eri osapuolten kanssa. Nyt ja
tulevaisuudessa laaja-alaisuutemme
ja moninaisuutemme on entistäkin
suurempi rikkaus.
Suunnittelun uudistajina alamme
parhaat asiantuntijat eivät profiloidu
menneen tiedon maistereina tai sen

kaavamaisina toistajina vaan aikansa
seuraajina, uuden aistijoina, verkostoissaan ketterinä ja ajassaan elävinä.
Me SUM ry:ssä kannatamme
uutta, luovaa kehitystä. Viime keväänä kysyimme millainen järjestö
parhaiten tukisi ammatillista identiteettiämme? Kuinka tukisimme peremmin verkostoja ja kumppanuuksia? Miten voisimme ylläpitää osaamisemme, seurata alaamme ja asemaamme työelämässä?
Oli selvää, että toimintaa muutetaan entistä avoimemmaksi. Jäsenistön ja alan tiedonjakoa sekä verkostoitumista voitaisiin tukea uusin
tavoin. Itse asiassa toiminnan kehittäminen ja laajentaminen ovat mahdollisia juurikin siinä määrin kuin kysyntää ja osallistujia riittää.
Uudistusten aallossa hallituksemme täyttyi kauttaaltaan innokkaista
ja lahjakkaista vapaaehtoisista koordinaattoreista. Entistä laajemman aktiivien määrän kannustamana toivotamme Teidät kaikki edelleen ideoimaan tulevaa ja mukaan toimintaan.
Tässä hetkessä haluan kiittää kaikkia
kymmeniä SUM -aktiiveja vuosien panostuksista. Hyvän pohjatyön päälle
on vuosi vuodelta helpompi luoda
uutta.

Tikkurilan kolmas
mahdollisuus
Asta Tirkkonen ja Heikki Virkkunen

Vantaan kaupunki

Tikkurilassa on käynnissä yksi Suomen suurimmista keskustauudistuksista. Tikkurilasta rakennetaan
Vantaalle vetovoimaista kaupunkikeskusta. Samalla Tikkurilan rooli raide- ja lentoliikenteen
vaihtoasemana kasvaa.

Tikkurilan vanha asemarakennus vuodelta 1862 ja Tikkurilan uusi matkakeskus.

Helsinki–Hämeenlinnan-radan varteen kasvanut Tikkurila syntyi
1860-luvun lopussa teollistumisen
ehdoilla. Helsingin maalaiskunnan
eli nykyisen Vantaan uusi keskus
Tikkurilasta tuli, kun Malmi liitettiin
1970-luvulla Helsinkiin. Suomalainen
rakennemuutos ja maaltamuutto kasvattivat Tikkurilasta aktiivisen aluerakentamisen kohteen ja Vantaan hallinnollisen keskuksen.

Työmaa-aidan takana
tapahtuu

hitykselle olennaista on myös Kehäradan valmistuminen vuonna 2015. Radan viereen sijoittuvat rakennushankkeet muodostavat Tikkurilan matkakeskuksen. Toimisto- ja liikekeskus
Dixissä sijaitsee linja-autoterminaali sekä VR:n ja HSL:n lipunmyynnit.
Asemasilta kahviloineen on matkustajien odotussali, josta pääsee liukuportailla asemalatureille sekä linjaautoterminaaliin.

TIkkurilasta Vantaan
uusi kaupunkikeskus
Rakentamisen tähän vaiheeseen pääsyä on edeltänyt paljon suunnittelua ja lukuisia päätöksiä. Tikkurilaa
on suunniteltu vuosikymmeniä, mutta nyt tapahtuva rakentaminen on
saanut alkunsa vuonna 2000 järjestetystä Tikkurilan keskustan aatekilpailusta.
Tikkurilan kolmas mahdollisuus

2013

Tikkurilan keskusta on tällä hetkellä
työmaa-aidan ympäröimä. Aidan sisälle on valmistunut tähän mennessä
kaksikerroksinen maanalainen pysäköintilaitos ja uusi valtuustosali, mutta paljon on vielä tulossa. Parhaillaan
rakenteilla on toimisto- ja liikekeskus
Dixin ensimmäinen vaihe, linja-auto-

terminaali, Asemasilta, kolme kerrostaloa, yksi maanpäällinen pysäköintilaitos ja tori.
Ensi vuonna käynnistyy yhden
kerrostalon, kävelykadun, Tikkurilanpuiston sekä vesialtaan rakentaminen. Keskustaan on suoritettu
myös taidehankintoja, joista osa on
jo paikoillaan. Kaikki tämä tapahtuu
vain 250 m x 300 m alueella. Työmaa-aidat puretaan vuonna 2015,
jolloin lopputulos paljastuu tikkurilalaisten arvioitavaksi. Seuraava
rakentamisvaihe eli toimisto- ja liikekeskus Dixin rakentaminen alkaa
vuonna 2015.
Tikkurilan keskustan rakentaminen on Suomen suurimpia keskustauudistuksia. Uudistamista tehdään
yli 300 M€:n investoinneilla. Kuntatalouden onneksi investoinnit ovat
pääosin yksityisiä. Kaiken edellä esitetyn lisäksi Tikkurilan keskustan ke-
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Tikkurilan keskusta vuonna 2010.
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Kilpailuohjelman mukaan ensisijaisena tavoitteena oli saada Vantaan kaupungille korkeatasoinen ja
vetovoimainen ydinkeskustasuunnitelma, jonka vaiheittaiseen toteuttamiseen voitaisiin ryhtyä pian kilpailun jälkeen. Tavoitteena oli, että
alue palvelee hyvin kaupunkilaisten
keskeisenä kokoontumis- ja tapahtumapaikkana, että sen hallinnon, kulttuurin ja kaupan palvelut ovat helposti tavoitettavissa ja että alueelle
sijoittuva asuminen järjestetään viihtyisästi ja turvallisesti.
Lisäksi tavoitteeksi asetettiin
elävän, toiminnallisesti joustavan ja
monimuotoisen kaupunkikeskuksen
aikaansaaminen. Tämä saadaan aiTikkurilan kolmas mahdollisuus

kaan muun muassa torin ja kaupunkipuiston sijoittamisella keskustaan
sekä Asematien muuttamisella kävelykaduksi.
Keskustasuunnitelman keskeisenä
lähtökohtana tuli olla kirkon sijoittaminen alueelle. Kirkkorakennuksesta
järjestettiinkin yleinen arkkitehtuurikilpailu keskustan aatekilpailun jälkeen.
Kaupunginhallitus valitsi vuoden
2001 alussa kilpailuun osallistuneista kaksi ehdotusta, joiden pohjalt a
a lueelle lähdettiin laatimaan kaavarunkoa, jonka kaupunginhallitus
hyväksyi jo vuonna 2004 asemakaavatyön pohjaksi. Kaava tuli voimaan joulukuussa 2010. Asemalle ra-

kennettavan toimisto- ja liikekeskus
Dixin asemakaava vahvistettiin elokuussa 2012.
Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta järjesti alueen rakentamisesta
vuonna 2006 tontinluovutuskilpailun. Kilpailun tavoitteeksi lautakunta
määritteli, että kaupunkirakentamisperinnettä jatketaan modernin arkkitehtuurin keinoin ja alueen ajallinen
kerroksellisuus turvataan. Alueelle on
järjestettävä laadukkaat julkiset ulkotilat, joihin liittyy kävelykeskustan
kehittäminen ja pysäköinnin järjestäminen pääosin maanalaisissa pysäköintitiloissa. Kilpailun voittivat YHSuomi Oy ja Skanska Talonrakennus
Oy, joiden kanssa kaupunki jatkoi

Vantaan kaupunki

Tikkurilan keskusta vuonna 2015.

asemakaavasuunnittelua. YH-Suomi
Oy luopui myöhemmin tonteistaan.
Tilalle tuli YIT Rakennus Oy.

Tikkurilasta junalla
lentoasemalle

mä lisää myös yöpymispalveluiden
kysyntää Tikkurilassa. Hotelli Vantaan laajennusmahdollisuuksia tutkitaan parhaillaan. Lisäksi toimisto- ja liikekeskus Dixiin on varattu
rakentamismahdollisuus hotellille.
Tikkurila on ollut suosittu kokouk
sien ja seminaarien pitopaikka hyvien liikenneyhteyks ien ansiosta. Liikenneyhteyksien parantuessa tämä
toiminnan uskotaan kasvavan.
Tikkurilassa käynnistetty rakentamisen kolmas aalto on lisännyt kiinnostusta tehostaa ja lisätä asuntorakentamista myös muualla Tikkurilassa. Useilla kaavamuutoshankkeilla
haetaan mahdollisuuksia uudistaa rakennuskantaa ja lisätä asuntojen luTikkurilan kolmas mahdollisuus

2013

Tikkurila on viime vuosikymmeninä
menettänyt asemaansa ja merkitystään aluekeskuksena. Alueen työpaikka- ja asuntorakentaminen on ollut
verkkaista eivätkä kaupalliset palvelut ole kehittyneet toivotulla tavalla. Vantaan työpaikkarakentaminen
on ollut voimakasta, mutta se on
suuntautunut pääasiassa Aviapoliksen alueelle, lentoaseman lähistölle
ja Kehä III:n kauppakeskuksiin.

Kehäradan valmistuminen 2015
lisää Tikkurilan merkitystä liikenteen
solmukohtana. Lentokentälle menevät pohjoisen junamatkustajat vaihtavat Tikkurilassa kehäradan junaan.
Myös Pietarista tulevat matkustajat
käyttävät tulevaisuudessa Tikkurilaa
vaihtoasemanaan. Pietarista tulevien
matkustajien määrä on noussut vuosi vuodelta. Houkuttelevuutta lisää,
että jatkossa junamatka Tikkurilasta
lentoterminaaliin kestää vain 8 minuuttia.
Monet lentovuorot lähtevät aamulla. Tällöin Tikkurila on ajallisesti yöpyjille lähempänä lentoasemaa
kuin Aviapolis-alueen hotellit, jotka
toimivat bussiyhteyden varassa. Tä-
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Tikkurilan suuret rakentamisalueet.

2013

kumäärää. Uusia asukkaita alueelle
on tulossa jopa 5000.
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Vastaako lopputulos
tavoitteita?
Aatekilpailun tavoitteena oli tehdä
Tikkurilasta korkeatasoinen ja vetovoimainen kaupunkikeskus. Keskustaan tuli saada asuntojen ja työpaikkojen lisäksi kävelykatu, tori ja kauTikkurilan kolmas mahdollisuus

punkipuisto sekä kirkko. Teemana oli
kävelykeskusta.
Keskusta on tällä hetkellä työmaana. Kaikki kilpailussa esitetyt toiveet ovat rakenteilla tai niiden rakentaminen käynnistymässä. Vasta työmaa-aitojen poistuttua selviää muodostuuko erillisistä rakennushankkeista toivottu kokonaisuus. Usko Tikkurilan uuteen tulevaisuuteen on kuitenkin Vantaalla vahva.

Asta Tirkkonen on Vantaan
kaupungin aluearkkitehti, joka vastaa
Tikkurilan alueen suunnittelusta.
Heikki Virkkunen on Vantaan
kaupungin projektijohtaja, joka
vastaa keskustaprojekteista.

Asiantuntijanäkökulmia
Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen
kehittämishankkeesta
Niina Panula, Janika Luostarinen
ja Emilia Hulkkonen

Niina Panula

Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishanke on usean toimijan yhteinen soppa.
Päätoimijoina hankkeessa ovat Vantaan kaupunki, Liikennevirasto ja YIT Rakennus Oy (YIT). Lisäksi
hankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa suunnittelijoiden ja maanomistajien kanssa.

Pitkä projekti, toimiva
yhteistyö
Ennen hankkeen muuttumista varsinaiseksi rakennusprojektiksi, on sen
suunnittelu vaatinut pitkäjänteistä
työtä. ”Hankekehitys- ja kaavoitusprosessi kesti viitisen vuotta ennen
kuin rakennustyöt saatiin käyntiin.
Hankkeen eteenpäin viemiseen on
tuonut haastetta junaradan lähei-

Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta
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Miten tällainen monimuotoinen ja
pitkäkestoinen hanke toteutetaan?
Millaisia haasteita näinkin usean toimijan hanke on kohdannut, ja kuinka
niistä on selvitty? Prosum pyysi Liikenneviraston Juha Kansosta, YIT:n
Janna Niemistä ja Arkkitehtitoimisto
Lahdelma & Mahlamäki Oy:n Teemu Seppälää kertomaan omista kokemuksistaan hankkeen parissa työskentelystä.

syys, Dixiin rakenteellisesti liittyvät
hankkeet, tontilla sijaitsevat nykyiset toiminnot ja se, että maa-alueet
ovat olleet useamman tahon omistuksessa”, kertoo YIT:n toimisto- ja
liikekeskus DIXI:n projektipäällikkönä
vuodesta 2007 toiminut Janna Nieminen. Suunnittelun onnistuminen
ja edistyminen on vaatinut eri toimijoiden osalta samanaikaista hankesuunnittelua.
Suunnitteluvastuu Tikkurilan toimisto- ja liikekeskuksesta annettiin
Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:lle vuonna 2010, jolloin
projektinvetäjänä Tikkurila-hankkeessa aloitti Teemu Seppälä. Seppälä on
päässyt osallistumaan suunnitteluun
aitiopaikalta: ”Kyseistä paikkaa ja toimintoja oli suunniteltu eri tahojen ja
suunnittelijoiden toimesta jo useam
man vuoden ennen kuin toimistomme sai toimeksiannon. Tikkurilan toimisto- ja liikekeskuksen suunnittelu
käynnistyi osaltamme hankesuunnittelulla, joka tähtäsi asemakaavan
muutokseen. Samanaikaisesti YIT kävi
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neuvotteluja maanomistajien (Vantaan kaupunki, Liikennevirasto ja VR)
kanssa”. Suunnittelua tehtiin näiden
tahojen yhteistyönä, ja siihen osallistui myös YIT:n palkkaamina konsultteina sekä rakenne- että liikennesuunnittelija.
Seppälän mukaan yhteydenpito
eri osapuolten välillä on ollut tiivistä ja toimivaa koko prosessin ajan.
Suunnittelijan roolissaan hän on osallistunut eri hankkeiden yhteensovituspalavereihin. Yhteistyötä on tehty myös viereisten, samanaikaisesti
rakennettavien, hankkeiden suunnittelijoiden kanssa. Vaikka toimijakenttä on hankkeen aloitusvaiheessa ollut laaja, on yhteistyö sujunut
hyvin. Kunkin toimijan vastuualueet

Niina Panula

2013

YIT

on sovittu keskinäisissä sopimuksissa
hyvissä ajoin ennen varsinaisten rakennustöiden käynnistymistä, YIT:n
projektip äällikkö Janna Nieminen
kertoo ja jatkaa: ”Sopimusneuvottelut olivat aikaa vievät, mutta yhteistyö on sujunut osapuolten (Vantaan kaupunki, Liikennevirasto ja YIT)
kesken hyvin”. Samaa mieltä yhteistyön sujuvuudesta ovat myös Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki
Oy:n projektinvetäjä, Teemu Seppälä
ja Liikenneviraston Kehärata-hankkeen projektipäällikkö Juha Kansonen. Hän osallistuu yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa toteutettavan Tikkurilan asemasillan rakentumiseen, mikä liittyy osana YIT:n rakentamaan toimisto- ja liikekeskukseen.

Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta

reen rakentaminen, bussiterminaalin sijoittuminen pysäköintilaitoksen
alle sekä toimisto- ja liikekeskukseen
rakenteellisesti liittyvien hankkeiden
(asemasilta ja Ratatie) suunnitelmien
ja töiden yhteensovitus. Alueen ahtaus ja pienelle alueelle sijoittuneet

useat rakennusurakat luovat omat
haasteensa etenkin, kun alue on jatkuvasti junamatkustajien käytössä.
Matkustajien mahdollisimman esteetön ja ehdottoman turvallinen kulku
alueella on varmistettava myös rakentamisen aikana.

Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta
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Huolellisimmallakaan suunnittelulla ei voida varautua kaikkeen, joten haasteitakin on projektin varrella koettu. ”Prosessi on hyvin pitkäjänteinen ja aiheuttaa haasteita dokumentoinnille, jotta kaikki matkan
varrella tehdyt ratkaisut siirtyvät lopputulokseen. Kokouksia on poikkeuksellisen paljon. Erilaisten toimintojen
sijoittaminen samaan rakennukseen
on ollut hyvin haastavaa toiminnan,
rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien suunnittelun kannalta. Esimerkiksi bussiterminaalin liikennesuunnitelma lukittiin hyvin varhaisessa vaiheessa, mikä on aiheuttanut muille
toiminnoille ongelmia. Jos myös bussiterminaalin toimintaa olisi voinut
tarkastella vielä rakennuksen suunnitteluvaiheessa vapaammin, olisi se
voinut tuottaa kustannustehokkaampia ratkaisuja”, toteaa Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n
Seppälä, pohtiessaan hankkeessa ilmenneitä haasteita. Myös Liikenneviraston Kansonen nostaa kustannustehokkuuden suurimmaksi haasteeksi hankkeessa: ”Suurimmat haasteet
ovat kohdistuneet kustannuksiin eli
miten saamme hyvän lopputuloksen järkevään hintaan. Olemme onnistuneet tässä vain osittain, vaikka
jouduimme uusimaan rakentamisen
tarjouskilpailun teknisistä ja kustannussyistä”. Rakennuttajan näkökulmasta hankkeen haasteet näyttäytyvät hieman eri valossa. YIT:n Niemisen mukaan suunnitteluun ja rakentamiseen haasteita ovat tuoneet
muun muassa junaradan ja jatkuvassa käytössä olevan laiturialueen vie-

Niina Panula

Hyvin hoidetussa
hankkeessa haasteistakin selvitään
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Niina Panula

2013

Hybridihankkeet
– suunnittelun
tulevaisuus?
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Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:n Seppälän mukaan suunnittelussa on pyritty ilmentämään
rakennuksen poikkeuksellisen monipuolisia toimintoja niin, että sen
toivotaankin muistuttavan ulkohahmoltaan enemmän julkista palvelurakennusta kuin toimistotaloa tai
kauppakeskusta. ”Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus edustaa mielestäni
uudenlaista ajattelua matkapalvelurakennuksissa. Kokonaisuudessa ei
ole varsinaista asemahallia tai muuta julkista sisätilaa, kuten rautatie-

asemilla yleensä”, Seppälä kertoo ja
jatkaa: ”Lähtöajatuksena on ollut, että matkustajat viettävät odotusaikaa
kaupallisissa tiloissa”. Uutta innovatiivista suunnittelua edustanee myös
pysäköintiosan vesikatolle suunniteltu viherkatto, joka tulee (tämänhetkisten tietojen mukaan) olemaan pinta-alaltaan Suomen suurin!
Tikkurilan keskustan ja liikenneyhteyksien rakentamishanketta
voidaan pitää Suomen mittakaavassa
”megahankkeena”, jonka suunnittelu
tullee toimimaan inspiraationa vastaavanlaisille hankkeille tulevaisuudessa. ”Vastaavia hybridi-rakennuksia
on pääkaupunkiseudulla suunnitteilla/rakenteilla useita (Keski-Pasila, Ka-

lasatama ja Marja-Vantaa). Toimintojen keskittäminen ja rakentamisen
tehostaminen julkisen liikenteen solmukohdissa on nyt ja lähitulevaisuudessa hyvin ajankohtaista”, arvelee
Seppälä. Myös YIT:n Nieminen uskoo
hybridi-hankkeiden määrän kasvavan tulevaisuudessa, mutta toteaa,
ettei se tosin ole seurausta Tikkurilan
hankkeesta vaan enemmänkin päivän trendi. Tulevaisuudessa hän arvioi muidenkin juna-asemien palvelutason parantamiselle olevan kysyntää. Hänen visiossaan kehityssuuntana on etenkin päivittäisen asioinnin
helppous ja palveluiden nopea saavutettavuus asemien kupeessa, työmatkan varrella.

Asiantuntijanäkökulmia Tikkurilan kaupunkikeskustan ja liikenteen kehittämishankkeesta

Kaupungin strategiasta
maankäytön suunnitteluun – Miten Lahti
kasvaa kestävästi
Johanna Palomäki

Lahti haluaa olla houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki vuonna 2025. Valtuuston laatiessa strategiaa keväällä 2009 käynnistettiin
yleiskaavaprosessi vuosikymmenen
tauon jälkeen. Yleiskaava laadittiin
yhden valtuustokauden aikana ja
jatkossa sitä tarkistetaan valtuustokausittain tarpeen mukaan. Kauden
alussa valtuusto hyväksyy strategian
pohjalta yleiskaavan tavoitteet, ja
kauden lopussa se päättää yleiskaavan hyväksymisestä. Vaihtoehtoisia
ratkaisuja käsillä oleviin suunnittelukysymyksiin etsitään yhteisöllisesti
osallisten kanssa. Valtuuston keväällä 2012 hyväksymä yleiskaava on oikeusvaikutteinen. Vuoden 2013 loppuun mennessä valtuusto hyväksyy
tavoitteet meneillään olevalle yleiskaavan tarkistukselle.

Yleiskaavan ydinkysymys on, miten
Lahti voi kasvaa kestävästi. Miten

Lahden valtuusto laatii yleiskaavaa
nelivuotiskellon aikataulussa.

tarjotaan kasvavalle väestölle asuntoja, työpaikkoja ja palveluja kaupungin ekosysteemipalveluja heikentämättä? Vastauksia näihin kysymyksiin
joudutaan tarkistamaan säännöllisesti
olosuhteiden muuttuessa ja selvitystietojen päivittyessä. Päättäjät, osalliset, asiantuntijat ja viranomaiset
ovat ymmärtäneet, että paraskaan
suunnitelma ei ole koskaan valmis –
niin kuin ei kaupunkikaan. Moniin
avoinna oleviin kysymyksiin voidaan

jatkuvassa prosessissa palata seuraavalla kierroksella. Suunnitelmasta tullutta palautetta on kirjattu muistiin
yleiskaavan aluekohtaisiin suunnitteluohjeisiin ja seuraavan kierroksen
tavoitteisiin.
Lahdessa on jatkossa vain yksi
yleiskaavaprosessi, johon voidaan
tuoda kaupunginosakohtaisia tarkasteluja tai koko kaupungin kattavia teemoja liittyen esimerkiksi liikenteeseen, palveluihin tai luonnonympäristöön. Lähtö- ja selvitystietoja
pidetään ajan tasalla paikkatieto
järjestelmässä koko ajan. Jokaisella
nelivuotiskaudella keskitytään tavoitteisiin kirjattuihin teemoihin, mutta
tarkastelussa on aina koko kaupunki.

Yhteisö miettii
kaupungin tulevaisuutta

2013

Miten kaupunki voi
kasvaa kestävästi?

Johanna Palomäki

Yleiskaava-arkkitehti, Lahden kaupunki

Kaupunkilaiset, päättäjät ja asiantuntijat osallistuvat yleiskaavaprosessissa
keskusteluun kaupungin tulevaisuudesta. Perinteisten esittelytilaisuuk
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Tarja Tolvanen-Valkeapää.

2013

Lahti näkyy vesitornista.
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sien ja nähtäville asetettujen suunnitelmien lisäksi järjestetään työpajoja
ja paneeleja, tehdään kyselyitä ja kerätään laadullista paikkatietoa. Näin
rakennetaan jatkuvasti tietoa suunnitelmaa varten. Mietimme yhteisönä,
mitä Lahdessa pitää säilyttää, mitä
uutta luoda ja mitä muuttaa, jotta
kaupunki voisi olla houkutteleva ja
elinvoimainen ympäristökaupunki.
Kasvaako Lahti kestävästi, jos
yleiskaava toteutuu? Ulkopuolisten
asiantuntijoiden tekemässä vaikutusten arvioinnissa koettiin tarkoituksenmukaiseksi painottaa ekosysteemipalveluja, kun suunnitellaan kaupunkimaista ihmisen elinympäristöä.
Ekosysteemipalveluiden tarkastelu

auttoi tiivistämään maankäyttö- ja
rakennuslain edellyttämää monitahoista arvioitavien vaikutusten listaa.

Valtuusto tarkistaa,
miten suunnitelma on
toteutunut
Nelivuotisen prosessin lopussa katsotaan taaksepäin ja tarkistetaan, miten yleiskaava on toteutunut – onko
Lahti kasvanut kestävästi. Seuraamme asemakaavoja ja rakennuslupia,
jotka toteuttavat strategiaa ja yleiskaavaa. Mittaamme kestävää kasvua
Suomen ympäristökeskuksen kehittämillä kestävän kaupunkiseudun
mittareilla, jotka tarkastelevat eko-

logisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä. Tällöin ohjelmoidaan myös yleiskaavan toteutus
seuraavalle valtuustokaudelle. Uusi
valtuusto saa strategian aineksiksi sekä yleiskaavan toteutusohjelman että
seurantaraportin, joista voidaan tarkistaa, onko kaupunki kehittymässä
kohti visiota.
Jatkuva yleiskaava pitää yleispiirteisen maankäytön suunnittelun ajan
tasalla ja antaa kokonaiskuvan kaupungin strategisesta maankäytön kehityksestä tuleville vuosikymmenille.
Neljän vuoden sykli tarjoaa myös riittävästi lähinäkymiä, jotta yksityiskohtainen suunnittelu ja hankkeet voidaan kohdistaa ja ajoittaa oikein.

Kaupungin strategiasta maankäytön suunnitteluun – Miten Lahti kasvaa kestävästi

Mitä suunnittelevan
maantieteilijän pitää osata
Haastattelussa maantieteen laitoksen suunnittelumaantieteen professori Harry Schulman Helsingin yliopistosta
Eija Väätäinen ja Maija Toukola

Globaali talous suosii isoja
rakenteita. Alueet, yritykset
ja ihmiset ovat yhä enemmän
sidoksissa maailmanlaajuisiin
verkostoihin riippumatta siitä,
missä sijaitsevat.

Kaupunkitutkimus on vahvaa erityisesti aluetieteen oppiaineessa sekä
kaupunkimaantieteen ja suunnittelumaantieteen erikoistumislinjoilla.
Suunnittelumaantieteessä pääpaino

on alue- ja yhdyskuntarakenteissa sekä kaavoituksen tietotarpeissa, kertoo
Harry Schulman istuessamme Kumpulassa Physicumin kahviossa.
Schulmanin mukaan maantieteilijöiden vahvuuksia ovat aluesuunnittelijan paikkatiedon ymmärrys ja erilaisten suunnittelusovellusten vahva
osaaminen. Maantieteilijöitä koulute-

taan myös oman alansa strategiseen
ajatteluun. Strateginen ymmärrys on
samalla johtamiskoulutusta. Yleiskaavoituskurssi on maantieteen osastolla
vakiintunut osa opintoja.
Opinnoissa näkyy myös kaupunkiekologia ja ekosysteemipalveluiden
tärkeys. Keskittyvä kasvu edellyttää
ekosysteemipalveluiden kestävää hal-
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Kaupunkitutkimuksen
rooli

Niina Panula

Suuret kaupungit ovat vahvoja toimijoita globaalissa kilpailussa. Tähän
ajatteluun liittyy suurkaupunkikehitys
ja omalla tavallaan myös Suomessa
parhaillaan käytävä keskustelu metropolihallinnosta ja -politiikasta.
Kaupungit ovat usein kehityksen
ja suunnittelun ytimessä. Suunnittelevat maantieteilijät tutkivat kehittyvien kaupunkien ja maaseudun monisyisiä kysymyksiä, analysoivat ja etsivät uusia ratkaisuja sekä tiedontuottamiseen että suunnitteluun.
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lintaa. Puhdas vesi ja ilma, virkistyminen ja puhtaan ruoan tuotanto ovat
riippuvaisia maaperän, vesistöjen ja
metsien tilasta. Näihin kysymyksiin
liittyvät suunnittelusovellukset ovat
jatkossa maantieteilijän kovaa osaamista, toteaa Harry Schulman.

2013

Suunnitteluajattelun
uudet tuulet
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Schulmanin mukaan suunnitteluajattelussa on vallalla vuorovaikutteinen suunnittelukäytäntö (agonistinen suunnittelu). Suunnittelussa ei
haeta aiempaan habermansilaiseen
tapaan kokonaisratkaisuja, vaan hyväksytään, että löydetään pieniä yhteisiä asioita, joita voidaan viedä
eteenpäin.
Vuorovaikutteisessa tavassa suunnitella on tärkeää, että syntyy hyvä
ja luottamuksellinen ilmapiiri, koska
luottamuksellisessa ilmapiirissä intressiristiriitoja ja niiden mahdollisesti
aiheuttamia konflikteja voidaan käsitellä ja ratkaista. Vuorovaikutus edellyttää eri osapuolten näkemysten yhdistämistä. Tämä on suunnittelijoiden tehtävä.
Uusi suunnitteluajattelu näkyy
myös Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitoksen koulutuksessa. Laitoksella muokataan vuorovaikutteisen suunnittelun työkaluja. Tavoitteena on saada geoinformatiikka paremmin haltuun. Schulmanin mukaan laitos panostaa

myös osallistuvaan GIS:iin eli tuttavallisemmin pehmo GIS:iin, jossa
kehitetään erilaisia aluesuunnittelusovelluksia.

Millaista on
maantieteilijöiden
erityisosaaminen?
Arkkitehdit hahmottavat kaupunkiympäristöä muodon ja hahmon
kautta, insinööri ehkä arkkiteht ejä
korostetummin matemaattisten
mallien näkökulmasta. Maantieteilijä puolestaan miettii, mitkä seikat
ja draiverit vaikuttavat esimerkiksi maankäyttöön, asumiseen ja liikkumiseen. Miten ihmisten arki jäsentyy? Mitkä seikat muodostavat
toimintaympäristön dynamiikan ja
ovat muutoksen elementtejä? Näiden asioiden ymmärtäminen on tärkeää suunnittelussa.
Harry Schulman mainitsee esimerkkinä liikkumisen dynamiikan
ja tottumusten muutoksen. Tutkijan
ammatissa pitää päästä tähän muutokseen kiinni ja kuvata se. Suunnittelevan maantieteilijän on hahmotettava, miten liikkumistavan ja -muotojen muutokset vaikuttavat ja miten
ne huomioidaan. Kyky tarkastella tässäkin yhteydessä luonnon ja ihmisten
toimintaa kokonaisuutena on maantieteen vahvuus.
Muutosten mittakaavan hahmottaminen on tärkeää. Tulevaisuudessa
esim. verkkokaupan lisääntyminen

Mitä suunnittelevan maantieteilijän pitää osata?

vaikuttaa ostokäyttäytymiseemme,
liikkumistarpeeseen ja kaupan rakenteeseen. Verkkokaupan tuoma muutos voi olla nopea ja se voi vaikuttaa ratkaisevasti eri tekijöiden välisiin suhteisiin ja suunnittelun mittakaavaan.
Kansainvälinen yhteistyö ja verkostot ovat maantieteessä itsestäänselvyys. Maantieteen osasto ei ole
norsunluutorni, jossa ilmiöitä tutkitaan teoreettisesti, turvallisen välimatkan päästä. Maantieteilijät ovat edelleen tutkimusmatkailijoita. Matkoja
tehdään uusiin ilmiöihin ja maihin.

Suunnittelevien
maantieteilijöiden
opinnäytetöillä on
kysyntää
Yhä useampi maantieteen opiskelija
tekee gradunsa suurissa konsulttitoimistoissa. Opiskelijoille on tarjottu
opinnäytetöitä esimerkiksi tietomallinnuksesta. Schulmanin mukaan konsulttitoimistoissa ajatellaan, että tietotarpeet voidaan mallintaa e hyeksi
järjestelmäksi ja niihin etsitään välineitä opinnäytetöiden avulla.
Mallinnukseen pitäisi saada myös
vuorovaikutteisuus mukaan. Harry
Schulman arvioi, että selkeästi mitattavat asiat ovat mallinnettavissa. Vuorovaikutteiselle suunnittelulle oleelliset arvot ja sopimukset sen
sijaan ovat mallinnuksen kannalta
haasteellisempia. Konsultointiin liit-

Tuula Palaste-Eerola

tyvät GIS-sovellukset ovat kysyttyä
tavaraa työmarkkinoilla. Insinööripuolella paikkatiedot pyritäänkin
yhdistämään muihin tiedonhallintajärjestelmiin.

Suunnittelumaantieteestä valmistuneena en malta olla kysymättä, mitä tapahtuu oppiaineellemme tulevaisuudessa? Schulman toteaa, että
oppiaineena ja oppituolina suunnit-

suunta väistämätön, kiittelee Schulman. Samalla hän muistuttaa, että
oppialalla hankittu osaaminen säilyy
muutoksesta huolimatta. Ratkaisevaa on maantieteilijöiden kiinnostus
suunnittelua kohtaan.
Aluesuunnittelun tehtävissä tekemistä riittää, sillä suunnittelevien
maantieteilijöiden ajatukset, ideat ja
konkreettiset tekemisen tavat eivät
ole katoamassa, vaan vahvistumassa.
Työrintamalla suunnittelevia maantieteilijöitä odottavat entistä vahvemmat näkymät.
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Suunnittelumaantiede
on oppiaineena
katoamassa –
osaaminen pysyy

telumaantiede on häviämässä koko
Suomesta. Hallinnon rakenteiden ja
käytettyjen nimikkeiden on muututtava kehityksen myötä. Helsingissä
suunnittelumaantieteen professorin tehtävän hakumenettely on juuri käynnistynyt, kertoo Harry Schulman. Tehtävään ei haeta suunnittelumaantieteen professoria, vaan haussa
on aluesuunnittelun ja aluepolitiikan
professori, koska nimikkeen on oltava helposti tunnistettavissa myös
kansainvälisesti.
Tätä taustaa vasten suunnittelumaantieteilijöiden järjestön nimen
muuttaminen on ajankohtaista ja
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Palopuhe
Pysäköinti haastaa
kaupunkisuunnittelijat

Kuka maksaisi laskumme?

Kalle Toiskallio

Lectus Ky

Jos kaupungissa ei ole konkreettisesti tai esteettisesti tilaa laajoille
maantasopysäköintialueille, autojen pysäköintiin täytyy tehdä ”rakenteellinen ratkaisu” eli kansi, talo,
kellari tai luola. Ongelmana on, että autoriippuvainen mielenlaatu ei
halua maksaa tällaisen luontoisedun
kustannuksia.

2013

Kaupunkikuva,
kunnan autopaikkavaranto ja autopaikkanormit

18

Rakennuttajien kanssa neuvotellessaan asemakaavoittaja pohtii ensi
sijaisesti kiinteistön käyttäjien autopaikkatarvetta. Samalla kaavoittaja
tulee määritelleeksi kaupunkikuvan,
alueellisen autopaikkavarannon ja
liikenneväylien välityskyvyn. Neutraalina työkaluna määrittelyssä käytetään asemakaavamääräysten autopaikkanormia.
Kiinteistöt yrittävät suoriutua
kaavan vaatimista pysäköintivel-
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voitteistaan mahdollisimman pienin
kustannuksin, jolloin autopaikkojen
sijoittelu muodostuu hankalaksi ja
paikkojen koko jää pieneksi. Seurauksena on, että yli 40 % kaikista
kolareista tapahtuu pysäköinnin yhteydessä. Kolarit jakautuvat melko
tasaisesti erilaisille pysäköintikohdetyypeille. Kaupan suuryksiköille
joustava ja turvallinen pysäköinti on
kohtalon kysymys.

Verottaja tukee
työpaikkapysäköintiä
Toimitilapysäköijien maksuhalukkuus ja autopaikkakysyntä on asukkaita suurempi, koska verottaja tulee apuun. Asukaspysäköinnissä verovähennysmahdollisuus koskee
vain osakemuotoista autopaikkaa,
joka on yleensä kellarissa, muussa
tallissa tai luolassa.
Kiinteistössä vuokralaisena oleva yritys sen sijaan voi vähentää pysäköintikulut verotuksessa. Yksittäisen työntekijän ei yleensä tarvitse

maksaa pysäköintipaikastaan verotusarvoa, ellei jää kiinni siitä, että
säilyttäisi autoa tai renkaitaan autopaikallaan yli työpäivän ajan.
Työpaikkapysäköinnille onkin
tyypillistä, että yritys voi maksaa
huomattavaakin hintaa autopaikoistaan, mutta yksittäinen työntekijä
harvoin maksaa pysäköinnistään
senttiäkään. Joskus yrityskin voi olla tietämätön pysäköintikustannuksiaan, koska pysäköinnin ja muun
kiinteistön käytön kustannuksia ei
ole vuokrasopimuksessa eroteltu.

Pysäköinnin suunnittelun arvostus ei ole
häävi
Liikennetekniikan tai arkkitehtien
perustutkinnoissa pysäköinnin
suunnittelua ei juuri opeteta eikä
sen arvostus ole häävi. Liikenneinsinöörin näkökulmasta pysäköinti
tapahtuu varsinaisen väyläliikenteen ulkopuolella, joten pysäköinnin suunnittelua ei kehitetä. Arkki-

tehdille autot ovat usein kellariin
kätkettävä esteettinen ongelma.
Jäsentymättömän suunnittelun
seurauksena syntyy epäviihtyisiä pysäköintitiloja. Pysäköintitiloissa törmätään ahtaisiin kulmiin, vaihteleviin ja epäselviin väistämiskäytäntöihin ja villeihin pysäköintimerkkeihin.
Julkiset suunnitteluorganisaatiot eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota pysäköinnin suunnitteluun.
Suomessa ei ole kansallista tai edes
seudullista pysäköintipolitiikkaa tai
pysäköintisuunnittelun ohjeistusta. Kuntaliiton tai HSL:n yrityksistä
huolimatta kunnilla ei ole todellista
intressiä yhtenäistää käytäntöjään.

Ilmainen tulee
kalliiksi

Maantiede mukaan
pysäköinnin strategiseen suunnitteluun?

– kiinteistöjen rakennushakkeita
jää aloittamatta tiiviillä alueella
– uudisrakentaminen sijoittuu tehottomasti
– yhdyskuntarakenne hajaantuu
– yhteiskäyttöautojen julkinen tuki on heikkoa, koska niiden pysäköintiä ei voida standardoida
ja siten brändätä
– kunnissa pysäköinninvalvonta on aliresurssoitua ja valvonta
epäyhtenäistä
Keskitettyjä ratkaisuja asukas-,
asiointi- ja työpaikkapysäköintiin ei
voida toteuttaa, vaan rakennuttajat
pääsevät määrittämään pysäköintinsä tonttikohtaisesti. Pysäköinnin
investointikustannukset jakautuvat
usein epäoikeudenmukaisesti. Seurauksena joukkoliikenteen ja muiden kestävien liikennemuotojen
houkuttelevuus vähenee.
Jos tie- ja liikennetekniikan,
kiinteistötalouden tai arkkitehtuurin
opetuksessa ei kiinnitetä tarpeeksi
huomiota pysäköinnin kehittämiseen, voisimmeko etsiä pysäköinnin
suunnittelun uusia muotoja suunnittelumaantieteestä ja yhdyskuntasuunnittelusta?

2013

Väitän, että liityntäpysäköinti on
ainoa kansallisesti tai seudullisesti
kiinnostava pysäköintimuoto. Liityntäpysäköinnin ongelmana on
kuitenkin omistajuuden puute.
Seudullisia ja maakunnallisia pysäköintiratkaisuja suunnittelevat tahot voivat parhaimmillaankin vain
suositella pysäköinnin rakennus- ja
ylläpitokustannuksien jakamista esimerkiksi liityntäpysäköijien lähtö-,
saapumis- ja pysäköintikunnan se-

kä vaikkapa juna-aseman palvelujen
kesken.
Suurin ongelma kuitenkin on,
että liityntäpysäköintiin ei ole kehittynyt liiketoimintamallia, jossa
autoilija maksaisi pysäköinnistään.
Ainoa olemassa oleva kohde on oikeastaan P-Eliel Helsingin Rautatieasemalla, mutta sitä ei edes markkinoida liityntäpysäköintinä. Hinnoittelu ei kata autopaikan investointikustannuksia, eikä yhden tai
kahden euron päivätuotolla liityntäpysäköinnistä synny kiinnostavaa
liiketoimintaa.
Suomen suurimmat kaupungit,
joissa on tiivis kivikeskusta, ovat hakeneet aktiivisesti strategisia ratkaisuja pysäköinnin haasteisiin. Kivikaupunkien keskusta-alueiden pysäköintipolitiikka on muodostunut
tiiviin kaupunkirakenteen vuoksi autoilua ohjaavaksi. Ympäryskunnat
ottavat tästä ilon irti ja houkuttelevat tilaa vieviä yrityksiä ja muita
rakennuskohteita autoilun mahdollistavalla pysäköintipolitiikallaan.

Olemattoman pysäköintipolitiikan
jäljet näkyvät monella tavalla:
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Liikenteen ja maankäytön
pohjoismaista vertailua
Veera Lehto

Liikennesuunittelija, HSL

Helsingin seudun liikenteen ja maankäytön suunnittelu on kehittynyt nykyiseen tilaansa vaiheittain.
Tulevan suunnittelun kannalta on kiinnostavaa ja hyödyllistä katsoa välillä taaksepäin ja selvittää
sekä arvioida nykytilanteeseen johtaneen kehityksen kulkua. Yhtä lailla hyödyllistä on katsoa
sivuilleen ja tarkastella muilla kaupunkiseuduilla tapahtunutta kehitystä. Vaikka eri aikoina ja eri
paikoissa tehdyt päätökset eivät ole suoraan siirrettävissä nykyhetken ratkaisuiksi, voi niistä saada
oppia ja ideoita sekä ylipäätään hahmottaa kehityksen isompaa kuvaa.

2013

Tavoitteena
muodostaa
kokonaiskuva
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Valmisteilla olevan HLJ 2015:sta yhtenä lähtökohtaselvityksenä on tarkasteltu liikennepoliittisia valintoja
ja niiden vaikutuksia pohjoismaisilla kaupunkiseuduilla. Tarkasteluun
valittiin syksyllä 2012 tehdyn esisel-
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Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ) tehdään koko
seudun 14 kunnan alueelle neljän
vuoden välein. Liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta vastaa
HSL. Tavoitteena on, että valmisteilla oleva liikennejärjestelmäsuunnitelma tehdään tiiviissä vuorovaikutusprosessissa maankäytön suunnittelun
kanssa, jolloin muodostuu yhteinen
seudullinen maankäytön suunnitelma ja siihen liittyvä liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015). Suunnitelmien on määrä valmistua vuoden
2015 alussa päätöksentekoa varten.

vityksen perusteella Helsingin, Tukholman, Göteborgin, Kööpenhaminan ja Oslon kaupunkiseudut. Näitä
kaupunkeja on tarkasteltu seudun liikenteen ja maankäytön suunnittelun
eri tilaisuuksissa ja selvityksissä usein
aiemminkin. Tällä kertaa tavoitteena oli muodostaa laaja kokonaisku-
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va liikennepolitiikan kehityksestä ja
sen kytkennästä maankäyttöön eri
kaupunkiseuduilla. HLJ 2015:n näkökulmasta tavoitteena oli tuoda eväitä
sen liikennepoliittisen linjausten kirkastamiseen.
Pohjoismaisen selvityksen päätavoitteena oli koota ja analysoida
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tietoa kohdekaupunkien liikennepolitiikan tavoitteista, toteutuksesta ja
vaikuttavuudesta. Selvityksessä tarkastellaan maankäytön ja liikennepolitiikan valintoja noin 1960-luvulta
nykypäivään. Tietoa on hankittu sekä
kirjallisista lähteistä että haastattelemalla kohdekaupunkien maankäytön
ja liikennesuunnittelun asiantuntijoita. Selvityksen havaintojen perusteella esitetään johtopäätökset ja suositukset Helsingin seudulle.

Yksinapaisuudesta
monikeskuksisuuteen

gissä tällainen hajautuva kehitys on
ehkä ollut voimakkainta.

Seudullisen suunnittelun ja päätöksenteon
haasteellisuus
Maankäytön ja liikenteen seudullisen
suunnittelun ja päätöksenteon haasteellisuutta selittää kaikkialla luonnollinen vallanjako vahvoihin kuntiin
(verotus, maankäytön suunnittelu) ja
vahvaan valtioon (verotus, lainsäädäntö, valtion investoinnit). Näiden
väliin sijoittuu kaikkialla tarpeelliseksi
tunnistettu seudullisen suunnittelun
ja yhteistyön alue, jolla ei kuitenkaan
ole vahvaa päätösvaltaa.
Valtion päätöksenteossa painavat ensinnäkin jatkuva tarve julkisten
menojen hillitsemiseen ja toisaalta
verovarojen käytön valtakunnallinen
kohdistaminen ja siihen liittyvät poliittiset tavoitteet ja voimasuhteet.
Kaikilla kohdeseuduilla valtion osallistuminen tarvittaviin investointeihin
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Tarkasteluja kaupunkiseutuja olennaisesti muokanneet ratkaisut on tehty pääasiassa 1940–1960 -luvuilla,
jolloin rakennettiin säteittäisiä pääväyliä, raideyhteyksiä ja aluekeskuksia. Tukholmaa ja Kööpenhaminaa
kehitettiin jo tuolloin suurkaupunkiseutuina, joissa hyväksyttiin kaupunkiseudun kasvu ja tietoisesti ohjattiin
sitä raiteiden varsille.

Sektorikohtaista maankäytön
sijoittamista pääväylien varsille on
noudatettu kaikilla seuduilla. Seu
tujen sodanjälkeisten vuosikymmenien kehitys perustui kaikkialla ensin
vahvaan yhteen pääkeskukseen (yksinapaisuus). Seudullinen moninapaisuus alkoi olla selvästi esillä vasta
2000-luvulla esitetyissä suunnitelmissa, jolloin vahvat aluekeskukset ovat
raideyhteyksien solmukohdissa. Moninapaisuus on vahvimmin näkyvissä
Kööpenhaminan sormimallissa (Fingerplan), Tukholman aluekeskuksissa
sekä Göteborgin K2020 seuturakenteessa. Oslossa monen aluekeskuksen
sormimalli esiintyy suunnitteluvaihtoehdoissa. Helsingin seudulla sormiperiaatteesta on käytännössä siirrytty verkostomaiseen rakenteeseen.
Hyvien joukkoliikenneyhteyksien
varteen sijoittuvan maankäytön periaatteesta on lipsuttu kaikilla seuduilla, ja kaikkialla esiintyy yhdyskuntarakenteen hajautumista mm. ”pientalomatoiksi”. Göteborgissa ja Helsin-
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vaittiin 1990-luvun alussa. Osin oli
kysymys autoliikenteen kasvun hillinnästä, osin pyöräliikenteen huonoksi koetusta palvelutasosta. Pyöräilyn kaksinkertaistamistavoitteet ovat
ajankohtaisia kaikilla seuduilla.

Tuula Palaste-Eerola

Liikennejärjestelmän
eri rahoitusmahdollisuudet

on koettu riittämättömäksi. Vastaavasti valtion taholta on koettu suurten kaupunkiseutujen investointitarpeet liian suureksi suhteessa rahoitusmahdollisuuksiin.

2013

Kestävien liikkumismuotojen edistäminen
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Autoliikenteen kasvu ja sen ongelmat
etenkin keskusta-alueilla olivat esillä
kaikissa kaupungeissa 1960-luvulta
alkaen kasvavassa määrin. Keskustaalueiden rauhoittamista autoliikenteeltä on tavoiteltu kaikkialla ja hyviä
kokemuksia kävelyalueista on saatu
kaikissa kohdekaupungeissa.
Göteborgin keskustassa autoliikenteen kasvu johti 1970-luvulla keskustan ”liikennereformin”. Liikenne
ruuhkautui pahasti ja poliitikot halusivat kieltää keskustan läpiajon. Tämä
toteutettiin toteuttamalla Zonsystemet (soluperiaate), jossa Göteborgin

keskusta jaettiin viiteen alueeseen.
Alueiden välisiä rajoja ei saanut ylittää muut kuin jalankulkijat, pyöräi
lijät, joukkoliikenne ja hälytysajoneuvot. Uudistus toteutettiin 1970 ja sen
seurauksena keskustan ajoneuvoliikenne väheni puoleen. Tätä muutosta pidetään trendimuutoksena, koska
joukkoliikenne ja kevyt liikenne asetettiin nyt Göteborgin keskustassa
etusijalle.
Kööpenhaminassa alkoi 1980-luvulla kansalaisten aloitteellisuudesta
puhtia saanut pyöräilyn edistäminen
ja ”uusi nousu”, joka on nyttemmin
johtanut myös seudullisten pyöräyhteyksien kehittämiseen. Vuodesta
1972 alkaen raitioteiden maailmanlaajuisessa lakkautusaallossa, vaihdettiin myös Kööpenhaminan ydinkeskustan raitioverkko bussilinjoihin.
Muissa kaupungeissa tarpeet
pyöräilyn infrastruktuurin ja palveluiden aktiiviseksi kehittämiseksi ha-
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Liikennejärjestelmän ”investointivaje” alkoi kasvaa voimakkaasti
1970-luvulla ja purkautui 1980-luvun lopulta alkaen isoihin investointipaketteihin, joiden rahoitus vaati
erillistä ratkaisua. Haasteellista on se,
että kasvavan kaupunkiseudun liikennejärjestelmän investointi- ja rahoitustarpeet ovat suuremmat kuin kuntien ja valtion mahdollisuudet osoittaa määrärahoja budjetistaan. Ilman
riittävää rahoitusta kehittäminen hidastuu ja tämä vastaavasti hidastaa
seudun kehitystä. Ei ole perusteita
olettaa, että vaatimuksia ja perusteluja lisäämällä rahoitus seudun liikennejärjestelmään kasvaisi – on siis
otettava käyttöön muita rahoitustapoja, joita ovat esimerkiksi ruuhkamaksut ja maan arvon nousun hyödyntäminen.
Ruuhkamaksu on osoittautunut
tehokkaaksi liikennejärjestelmän rahoituslähteeksi, joka on samalla liikenteen sääntelykeino. Ruuhkamaksun molemmat ominaisuudet ovat
tärkeitä sen hyväksyttävyyden kannalta. Ruuhkamaksut varmistivat isot
liikennepaketit Tukholmassa, Oslossa
ja Göteborgissa.
Maan arvon nousua on onnistuttu kanavoimaan liikenneinvestointien
rahoitukseen etenkin Kööpenhaminassa metroradan rakentamisen yh-
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teydessä. Pääosa investointikustannuksista katettiin myymällä tontteja,
joiden arvo nousi metron myötä sekä
liikennöinnin tuotoilla. Lisäksi kiinteistövero metron vaikutusalueella
laskettiin mukaan rahoitukseen.

Pohjoismainen selvitys
tuotti suosituksia
Helsingin seudulle

holmassa, Oslossa ja Göteborgissa
onnistuneesti osana liikennepaketteja. Kööpenhaminassa puolestaan
on hyödynnetty maanarvon nousua
metroradan rakentamisen yhteydessä. Selvityksen tulosten hyödyntämistä jatketaan HLJ-prosessin aikana eri
suunnittelu- ja valmistelutöissä ja erinäisten asiantuntija työpajojen merkeissä. Toivottavaa on, että perinne
pohjoismaisesta liikenteen ja maankäytön vertailuselvityksestä koetaan
tarpeelliseksi tulevaisuudessakin.
Projektiryhmän muodostivat:
Mette Granberg, HSL
Veera Lehto, HSL
Johanna Vilkuna, HSL
Heikki Metsäranta, Strafica Oy
Niilo Järviluoma, NJ Consulting
WSP Finlandin Björn Silfverberg
Taina Haapamäki, Strafica Oy
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Pohjoismainen liikennepoliittinen selvitys on ollut HLJ 2015:sta valmistelun kannalta hyödyllinen ja tarjonnut
evästyksiä Helsingin seudulle. Suosituksissa korostuivat mm. seudullisen
liikennejärjestelmäsuunnittelun prosessin tärkeys, seudun joukkoliikennealueen laajenemisen tarve, valtion
roolin vahvistamisen merkitys liikenteen ja maankäytön kehittämisessä,
HLJ-prosessin strateginen rooli sekä
vaikutustarkasteluiden merkitys päätöksenteon tukena.

Selvityksen tulokset tarjoavat hyvää keskustelupohjaa HLJ-työn valmistelua varten. Tulokset avaavat lisäksi silmiä sille, mitä ympärillä tapahtuu ja näin lisäävät ymmärrystä
siitä, missä asioissa olemme seudulla
onnistuneet ja toisaalta missä uusia
lähestymistapoja tai keinoja on hyödyllistä ottaa käyttöön. Arviota siitä, mitä pohjoismaisen selvityksen
tuloksisista voitaisiin soveltaa Helsingin seudulle, on vielä avoin kysymys. Jokainen vertailtu kaupunkiseutu on lähtökohdiltaan erilainen,
mutta joissakin suhteissa samankaltainen. Kaikilla kaupunkiseudulla on
hyödynnetty suunnittelussa esimerkiksi monikeskusajattelua, seudullista
joukkoliikenteen lippuyhteistyötä ja
keskustojen kävely- ja pyöräilyalueiden kehittämistä. Toisaalta seuduilla on toteutettu eri investointitapoja
liikennehankkeiden rahoittamisessa.
Ruuhkamaksut on toteutettu Tuk-

Lisätietoa:
www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/
polise_raportti_30.8.2013.pdf
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Osuma
Julkisia tietoaineistoja vapaasti
hyödynnettävissä Helsinki
Region Infoshare -palvelussa
Tanja Lahti

2013

projektipäällikkö,
Helsingin kaupungin tietokeskus
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Elinympäristöstämme kerätään ja
tuotetaan koko ajan verovaroin
valtavia määriä tietoaineistoja. Nämä aineistot ovat pääasiassa julkisia, mutta ne ovat olleet tähän asti hankalasti kuntalaisten ja muiden julkishallinnon ulkopuolisten
saatavilla ja hyödynnettävissä. Nyt
on ymmärretty, että digitaalisessa muodossa oleva julkinen tieto
on raaka-ainetta, jonka arvo vain
kasvaa, mitä enemmän sitä hyödynnetään.
Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat avanneet omia tietovaran
tojaan vuodesta 2011 alkaen
Helsinki Region Infoshare (HRI)
-p alvelun kautta. HRI-palvelusta löytyy jo yli tuhat tietoaineistoa historiallisista ilmakuvista ja
paikkatietoaineistoista aina Excel-
tiedostoon, johon on listattu Helsingin kaupunginorkesterin konsertit vuodesta 1882 lähtien. Kaikki tietoaineistot ovat saatavilla niin
sanottuna avoimena datana. Avoin
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data on koneluettavassa muodossa olevaa tietoa, joka on kenen tahansa vapaasti ja maksutta ladattavissa sekä hyödynnettävissä niin
ei-kaupalliseen kuin kaupalliseenkin käyttöön.
Avointa dataa voi käyttää monin tavoin. Sitä voi hyödyntää esimerkiksi tutkimuksessa ja opetuksessa sekä ilmiöiden, päätösten ja
asioiden seurannassa, analysoinnissa ja visualisoinnissa. Teknistä
taustaa omaavat käyttäjät ja sovelluskehittäjät voivat rakentaa
datan pohjalta erilaisia sovelluksia
ja palveluja ja siten luoda uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkojakin. Avoin tieto tarjoaa myös paremman näkyvyyden kaupungin
toimintoihin ja palvelutuotannon
perusteisiin sekä mahdollisuuden
tehostaa julkishallinnon toimintoja.
Verkkopalvelusta löytyy lukuisia esimerkkejä ja vinkkejä datan
hyödyntämisestä. Yksi suosituimpia aineistoja on ohjelmointiraja-

pinta pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen reitti- ja aikataulutietoihin. Sitä hyödyntävät kymmenet
yksityisten ihmisten ja pienyritysten rakentamat verkko- ja mobiilipalvelut. Hittisovellus on näkövammaisia kaupunkiympäristössä synteesiäänellä opastava Blindsquaremobiilisovellus, joka on käytössä
jo 60 maassa. Toinen erinomainen esimerkki on Parkman-mobiilisovellus, jonka avulla voi maksaa
pysäköintinsä helposti matkapuhelimella.
Datan hyödyntämistä tuetaan
osaltaan erilaisin kilpailuin ja tapahtumin. Parhaillaan on käynnissä viidettä kertaa järjestettävä
Apps4Finland-kilpailu, jossa palkitaan parhaat suomalaista avointa
dataa hyödyntävät kännykkä- ja
tietokonesovellukset.
Yksi merkittävä, maailman
laajuisesti ainutlaatuinen data-
avaus on keväällä avattu avoin
rajapinta Helsingin kaupungin

täjien ja kehittäjäyhteisön kanssa.
Verkkopalvelussa voi esittää datan
avaustoivomuksia sekä käydä keskustelua avatuista tietoaineistoista tai avoimeen dataan liittyvistä
ilmiöistä.
HRI-palvelua rahoittavat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kau
niaisten kaupungit sekä Suomen
itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Lisäksi valtiovarainministeriö on tukenut toimintaa sen alkuvaiheessa.
HRI:n operatiivisesta toteutuksesta vastaavat rahoittajien ja toteut
tajien muodostama ohjausryhmä,
Helsingin kaupungin tietokeskus ja
Forum Virium Helsinki.

Helsinki Region Infoshare -sivusto
www.hri.fi
Helsinki Region Infoshare – 2 vuotta
avointa julkista dataa -julkaisu
www.hri.fi/2vuotta
Helsinki Region Infoshare
Facebook -sivusto
www.facebook.com/
helsinkiregioninfoshare
Helsinki Loves Developers
-kehittäjäsivusto
dev.hel.fi
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päätöksent ekojärjestelmään, niin
sanottu Open Ahjo. Tämä tarjoaa
ennennäkemättömän mahdollisuuden parantaa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Kehittäjiä varten on perustettu Helsinki Loves Developers -kehittäjäsivusto, joka mahdollistaa rajapin
tojen hyödyntämisen yhteisöllisesti. Lisäksi kaupunki on käynnistänyt Hack at Home -ohjelman, jossa
etsitään u
 usia softaratkaisuja kaupungin päätöksentekoon, palautteen antamiseen kaupunkilaisilta
kaupungille ja matkailuun.
Tärkeä osa HRI:n toimintaa on
vuorovaikutus tiedon loppukäyt-
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Viro – Kartanoiden,
urheiluhallien ja
neuvostovallan sulkemien
kylien maa
Eeva Järvenpää

Piret Kivi vilkuttaa meille iloisena Linnahallin satamassa. Hän on vastassa kymmenhenkistä
matkaseuruettamme. Olemme tuttuja kahdenkymmenen vuoden takaa. Tapasimme Yhdyskunta
suunnittelun täydennyskoulutuskurssilla Otaniemessä syksyllä 1993. Kurssilla oli mukana myös
kolme nuorta arkkitehtia Virosta. Piret on yksi heistä.

Raplan kunnanarkkitehti
Piret Kivi on luonut
periaatteita kotikaupunkinsa suunnitteluun

Eija Väätäinen

2013

Aloitamme matkamme Pohjois-Viron
kaupunkeihin, kyliin ja maaseudulle.
Piret on luvannut kertoa meille Viron yhdyskuntasuunnittelun nykytilanteesta, Viron kuntarakenneuudistuksesta sekä Tallinnan läheisyydes-
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Viro – kartanoiden, urheiluhallien ja neuvostovallan sulkemien kylien maa

Eija Väätäinen

sä sijaitsevan Raplan erityispiirteistä. Rapla on Tallinnan kehyskuntia ja
sijaits ee nelisenkymmentä kilometriä Tallinnasta Pärnuun päin. Raplaan
lähdemme siksi että Piret on sen ensimmäinen kunnan arkkitehti, sai valmiiksi Raplan yleiskaavan 2011 ja on
luonut kotikuntansa suunnittelun periaatteet. Hän tietää monen vuoden
takaa sen kehityksen ja ongelmat.

”Kaavoitus meillä ei ole pitkäjännitteistä. Kun Suomessa ajatellaan
ja suunnitellaan kymmenien vuosien päähän, kestävän kehityksen

vanha korkea teollisuusrakennus, jonka katolle on rakennettu monen kerroksen korkuinen lasilaatikko täynnä
toimistoja ja liiketiloja. Uuden betonista rakennetun ostoskeskuksen seinät on päällystetty punaisilla, keltaisilla, vihreillä ja sinisillä rimoilla. Virossa värejä käytetään rohkeasti eikä
mielikuvituksella tunnu olevan rajoja.
”Meillä opiskellaan arkkitehtuuria
kahdessa korkeakoulussa, teknillisessä ja taidekorkeakoulussa. Minä olen
opiskellut arkkitehdiksi Tallinnan taidekorkeakoulussa, jossa on arkkitehtuurin osasto. Opiskelimme paljon
piirtämistä ja maalaamista ja taideaineita. Ehkä teknillisestä korkeakoulusta valmistuu teknisesti parempia
arkkitehteja.”
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Ajamme Pärnun
maantietä kohti
Raplaa

 ohjalta, täällä toimitaan impulsiivip
sesti. Tähän on tehty rautatielinjaus
suoraan Riikaan. Sinne pääsisi uutta
rataa pitkin kahdessa tunnissa, mutta
Viron puolella asema olisi vain Pärnussa. Linjaus on tehty yli kylien ja
peltojen ja se on saanut paljon vastustusta. Täällä kysytäänkin, miksei
Baltic Rail voisi kulkea vanhaa rautatielinjaa pitkin Tapan kautta Tarttoon ja sieltä Riikaan, niin kuin alun
perin ajateltiin. Rautatie voisi silloin
hyödyttää myös Pietarista tulevaa tavaraliikennettä.”
Ohitamme Mustamäen uuden
kirjastotalon, jonka seinät on päällystetty tummalla kankaalla. Sen takana on teknillisen korkeakoulun uusia rakennuksia. Kaukaa häämöttää
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Tallinnan lounaisreunalla sijaitseva
hiljainen ja metsäinen kaupunginosa
liitettiin Tallinnaan jo 1940. Nõmmella on oma historiallinen keskuksensa toreineen, kahviloineen ja ravintoloineen. Matkaa keskustaan on
viitisen kilometriä.
”Nõmmen puutarhakaupungin
periaatteita on rikottu ja kaupunkia
on tiivistetty liikaa. Väljyyttä pitäisi
jättää enemmän talojen väliin. Tänne on rakennettu uudisrakennuksia
keskelle vanhaa. Meillä Virossa on rakennuslaki ja kaavoituslaki, mutta silti rakennetaan niiden vastaisesti. Lait
eivät toimi. Kunnissa on aika tarkasti
säännelty rakentamisen periaatteet,
mutta niiden toteuttamista ei oikein
kukaan valvo.”
Valmistumiseni jälkeen olin monta vuotta Kanadassa ja palasin takaisin Viroon, kun vanha äitini ei enää
pystynyt asumaan yksin. Tulin ensin
Kohilaan kunnanarkkitehdin avus
tajaksi, mutta aloitin sitten työni
Raplan kunnanarkkitehtina. Kohilas-

sa kaavoitus ja rakentamisen valvonta
toimivat hyvin, sillä kunnan arkkitehdilla on kolme apulaista. Raplassa minä olen tehnyt yleiskaavaa ja kaikkia
muita arkkitehdin töitä yksin ja tuntuu siltä että hukun niihin. En kerta
kaikkiaan ehdi valvoa kaikkea. Päätöksiä tehdään impulsiivisesti. Kun
rahaa ei ole, otetaan lainaa ja eletään
kädestä suuhun. Suunnittelussa ei ole
pitkäjänteisyyttä, rahat loppuvat ja
hankkeet jäävät kesken.”

Viron kauniit kartanot
Matkalla Raplaan ohitamme Sakun
kartanon. Siellä alkoi Viron oluenpanon historia 1820. Nyt siellä toimii
Sakun oluttehdas ja 2003 avattu panimomuseo. Vanhoja kartanoita on
tien varressa vieri vieressä. Venäjän
vallan aikaan keisari palkitsi alaisiaan
palveluksista lahjoittamalla heille vilje
lysmaata pohjoisesta Virosta, jonka
pellot olivat kuuluisia viljavuudestaan.
Raplan lähellä poikkeamme kartanoon, jonka suomalainen omistaja
aloitti rakennuksen kunnostamisen.
Katot ja seinät ovat saaneet uudet
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Eija Väätäinen

Eija Väätäinen
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Tulemme Nõmmen
puutarhakaupunkiin

maalipinnat ja lattiat on hiottu tai uusittu. Alkuperäiset värit ja ornamentit
hohtavat ja kertovat kartanon kultaajasta. Työ jäi kuitenkin kesken, kun
uusi omistaja ja hänen virolainen vaimonsa erosivat. ”Vaimo lähti ja mies
asuu nyt Italiassa tai Espanjassa eikä
ole käynytkään täällä yli vuoteen. Kartanon työntekijänä neuvostoaikana ollut vanha ystäväni jäi asumaan tänne
ja hoitaa nyt kartanon lämmitystä ja
pitää huolta siitä mitättömällä palkalla. Hän on jo eläkeläinen ja haluaa pysyä vanhoilla asuinsijoillaan.”
Piret Kivi jatkaa. ”Kartanot ja
kartanonherrat rikastuivat meidän
työllämme. Neuvostoaikana kartanot kuuluivat valtiolle ja olivat melko hyvässä kunnossa, sillä ne olivat
kouluina, sairaaloina tai kulttuurikeskuksina. 1990-luvulla kartanot luovutettiin alkuperäisille omistajille, jotka
sitten myivät niitä eteenpäin. Ostajia
tuli ulkomailta, englantilaisia, irlantilaisia, suomalaisiakin. Parissakymmenessä vuodessa monet kartanot ovat
päässeet pahasti rappeutumaan, kun
EU-rahat niiden kunnostamiseen loppuivat ja työt jäivät kesken.”

Eija Väätäinen

Raplasta vilja
vainioiden kautta
Rakvereen

Rantareittiä kohti
Tallinnaa
Ajamme pohjoista reittiä Lahemaan
kansallispuistoon, joka perustettiin jo
1971 Neuvostoliiton ensimmäisenä
kansallispuistona. Yli 72 000 hehtaarin alueella on niemiä, metsiä ja soita
sekä hienoja hiekkarantoja Suomenlahden etelärannalla.
Kansallispuiston reunamilla on
kolme Viron hienoimmista kartanoista, Vihula, Sagadi ja Palmse. Niiden
kartanomiljööt on entistetty. Kartanot toimivat hotelleina ja kokouskeskuksina.

Viron ranta-alueet olivat suljettuja sotilastukikohtia neuvostovallan aikana. Nyt pienet Võsu, Käsmu ja Loksa ovat avautuneet ja houkuttelevat
Tallinnassa työssä käyviä ihmisiä kunnostamaan vanhoja rakennuksiaan.
Monella niistä on oma hiekkaranta
Suomenlahdella.
”Näitä pieniä kaupunkeja ei vielä ole löydetty. Joka vuosi ne kuitenkin kehittyvät ja niitä kunnostetaan.
Kunpa ihmiset noudattaisivat rakennuslakiamme, korjaisivat vanhaa kauniisti ja harmonisesti ”, Piret huokaa.
Meidän tutustumismatkamme
päättyy Linnahallin satamaan. Piretin kiireet jatkuvat Raplassa.
Kirjoittaja Eeva Järvenpää on
Helsingin Sanomien eläkkeellä oleva
toimittaja.

Viro – kartanoiden, urheiluhallien ja neuvostovallan sulkemien kylien maa

2013

Raplasta matkaa jatkuu kohti Rakverea. Ohitamme Tapan varuskuntakaupungin, jota Tallinnasta Narvaan johtava rautatie halkoo. Ajamme maan viljavimpien peltojen halki
ja saavumme Rakvereen.
Korkealla kukkulalla 1200-luvulla
perustetun Rakveren linnan vierellä
seisoo härkäveistos. Tarvas eli härkä on Rakveren tunnus. Kaupungin
teatteri on maankuulu. Keskustassa
on Rakveressa syntyneen kuuluisan
säveltäjän Arvo Pärtin kunniaksi pystytetty veistos. Se esittää polkupyörää taluttavaa pikkupoikaa.
”Rakveren kaupunkia halkoo
puistojen vyöhyke, jonka reunoilla
ovat urheilukenttä, komea stadion
ja valtava urheiluhalli.”

Siellä Kotkan työväen palloilijoiden juniorit ottavat parhaillaan
yhteen virolaisten koripalloilijoiden
kanssa. Urheiluhalleja Virossa tuntuu
olevan yhtä paljon kuin vanhoja kartanoita; sadoittain.
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Suomen suunnittelevat
maantieteilijät, SUM ry.
– Uusi nimi ja uudet tuulet
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Me alueelliseen suunnitteluun ja kehitykseen orientoituneet maantieteilijät olemme moninaisuudessamme
osaava joukko. Järjestönä
kokoamme noin 170 yhdyskuntasuunnitteluun ja aluekehitykseen orientoitunutta
maantieteilijää eri puolilta
Suomea. Koulutustaustaltamme olemme muun m uassa
suunnittelumaantieteilijöitä, alue
tietieteilijöitä ja kaupunkimaantieteilijöitä. Suurin osa joukostamme
koostuu ammatissa toimivista konkareista mutta samalla nuorekkuutemme tae ovat porukkaamme täydentävät alansa valinneet opiskelijat.
Järjestönä haluamme tukea suomalaisten maantieteilijöiden asemaa, kehitystä ja verkottumista alueellisen
suunnittelun kentällä.
Kevään vuosikokouksessa kiteytimme järjestömme toimintaa kolmeen perustehtävään
1.) jäsenkunnan keskinäisen yhteydenpidon ja verkottumisen tukemisen
2.) jäsenkunnan ammatillisen
aseman edistäminen ja jäsenistön
edustaminen

3.) jäsenkunnan osaamisen, tekemisen ja kiinnostavien aiheiden esiin
nostaminen
Verkottumisen ja yhteydenpidon mahdollistamme niin erilaisten
tapahtumien kuin sähköisten kana
vien kautta. Syysseminaari ja kevätkokoontuminen vuosikokouksen merkeissä ovat vuoden päätapahtumia,
jotka kokoavat jäsenistön kiinnostavien aiheiden, verkottumisen, hyvän
ruoan ja lasillisten äärelle. Sähköiset
kanavat, esimerkiksi SUM ry:n Facebook-ryhmä ja Sum-sähköpostilista,
puolestaan mahdollistavat ajasta ja
paikasta riippumattoman yhteydenpidon koko Suomen tasolla.
Koulutusohjelmien ja tutkintonimikkeiden kokemien muutosten jäl-

Suomen suunnittelevat maantieteilijät, SUM ry. – Uusi nimi ja uudet tuulet

keen järjestömme tuominen
nykyhetkeen on tullut ajankohtaiseksi. Näin ollen tutkintonimikkeiden sijaan osaamisen kautta profiloituminen on ollut tärkein peruste
järjestön nimenmuutokselle.
Nimenmuutoksesta päätettiin vuosikokouksen yksimielisellä päätöksellä ja voimaan
astuessaan järjestömme uudeksi nimeksi on tulossa Suomen
Suunnittelevien Maantieteilijöiden
Liitto, SUM ry.
Nimenmuutoksella kerromme jäsenistömme olennaisimmasta yhdistäjästä, kiinnostuksestamme yhdyskuntien suunnitteluun ja kehittämiseen. Samalla toivotamme tervetulleeksi jäsenistöömme myös uusien
tutkintojen nimikkeillä valmistuvat
suunnittelusta kiinnostuneet maantieteilijät ja aluetieteilijät.
Vuosikokouksessa valittiin järjestöllemme myös uusi hallitus, jonka
toimesta toivotammekin teille kaikille
hyvää syksyä ja tapaamisiin.
SUM ry:n hallitus

Ilmoitustaulu
SUM ry:n ajankohtaista – Tavataan ja kuullaan toisistamme
”Tapaamisiin”

”Kuulemisiin”

Syksyisin syysseminaari

SUM:n nettisivut www.sum.fi

• loka-marraskuussa
• ajankohtainen alan teema ja asiantuntevat puhujat
• rentoa verkostoitumista ja kuulumisten vaihtoa

• perustietoa järjestöstä

Keväisin kevätkokoontuminen ja
vuosikokous

• suljettu sähköpostilista jäsenistölle
viestintäkanavaksi

• huhti-toukokuussa
• verkostoitumista, kuulumisten vaihtoa, yhdistyksen
viimeisimmät kuulumiset ja tulevaisuuden suuntaukset
• sääntömääräiset asiat ja valitaan tulevan kauden
hallitus

SUM ry:n Facebook-ryhmä

Excut
• muun muassa mielenkiintoisiin työpaikkoihin

SUM-sähköpostilista

• foorumi yhteydenpitoon ja verkottumiseen sekä
kiinnostavista asioista tiedottamiseen (esimerkiksi
seminaarit, alan kuulumiset ja työpaikat)
• ryhmään ovat tervetulleita yhdistyksen jäsenten
lisäksi kaikki alalle opiskelevat, alalla työskentelevät
sekä alasta kiinnostuneet (Tai lyhyemmin:) Kaikille
kiinnostuneille avoin ryhmä

Sami Tantarimäki

2013
Ilmoitustaulu ja sarjakuva
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Hallitus toiminta
kaudella 2013–2014
Maija Toukola, puheenjohtaja
Wilma Toljander, varapuheenjohtaja
Veera Lehto, sihteeri
Dennis Söderholm, rahastonhoitaja
Eija Väätäinen, jäsen, prosum-vastaava
Annuka Engström, jäsen
Mika Honkanen, jäsen
Sakari Jäppinen, jäsen
Jani Arponen, opiskelijajäsen
Anu Hämäläinen, varajäsen
Mikko Malmström, varajäsen

Seuraava lehti ilmestyy 2014

