w w w. s u m . f i

LAADUKKAITA LUONTO
KOKEMUKSIA ’MILJOONAN
IHMISEN ERÄMAASSA’
ENERGIAKAAVOITUS NITISTÄÄ
SANKARIASIANTUNTIJUUDEN
RIPPEET
2014

VAIHTOEHTOSUUNNITTELU
AVAA KESKUSTELUUN UUSIA
NÄKÖKULMIA

1

2014

Summarum
Sisällysluettelo
3

Prosumio

Eija Väätäinen

4

Summeri

5

Laadukkaita luontokokemuksia ’miljoonan ihmisen erämaassa’

8

Osuma: SUMilainen menestyy työelämässä

9

Energiakaavoitus nitistää sankariasiantuntijuuden rippeet

12

Vaihtoehtosuunnittelu avaa keskusteluun uusia näkökulmia

14

Tukholma näyttää suuntaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä

18

Palopuhe: Korkea rakentaminen on keino erottua

20

Kiehtova Barcelona

26

Osuma: Kaupunkiakatemia

28		

Mitä kuuluu kaavanlaatijoiden rekisterille?

31		

Ilmoitustaulu ja sarjakuva

Maija Merikanto
Miisa Pietilä
Mika Honkanen
Samuli Laita
Timo Hämäläinen
Panu Söderström
Janika Luostarinen
Emilia Hulkkonen
Niina Panula
Maija Merikanto

2014

2014
14. vuosikerta
on Suomen Suunnittelevien Maantieteilijöiden liitto SUM ry:n (rekisteröimätön) julkaisema lehti. Lehden tarkoituksena on tukea
suunnittelemiseen ja kehittämiseen orientoituneiden maantieteilijöiden ja aluetieteilijöiden työtä sekä tiedottaa alan asioista ja yhdistyksen toiminnasta.
Päätoimittaja
Eija Väätäinen
eija.vaatainen@uudenmaanliitto.fi
Toimittajat
Jenni Väliniemi-Laurson
jenni.valiniemi-laurson@hel.fi
Emilia Hulkkonen
emilia.hulkkonen@helsinki.fi

2

Janika Luostarinen
alanimiöntekstitxxxxxxxxxxxxxxxxx
janika.luostarinen@helsinki.fi
Niina Panula
niina.panula@helsinki.fi

Kaisa Schmidt-Thomé
kaisa.schmidt-thome@aalto.fi
Etukannen kuva Maija Merikanto
Takakannen kuva Panu Söderström
Taitto
Pentti Nuortimo
Paino
Kirjapaino Uusimaa Oy, Porvoo
Painos
300 kpl
ISSN 1458-042X

SUM:in yhteystiedot
Puheenjohtaja Maija Merikanto
maija.merikanto@uudenmaanliitto.fi
Tilaukset ja osoitteenmuutokset
Sihteeri Annukka Engström
sihteeri@sum.fi
Tilaushinnat vuonna 2014 (1 numero):
Henkilötilaus 10 EUR
Yhteisötilaus 30 EUR

Ei oppi ojaan kaada,
Prosumio
eikä tieto tieltä työnnä
Eija Väätäinen

päätoimittaja

Suomalaiset sananlaskut kertovat tiedon ja osaamisen arvostuksesta. Ne
muistuttavat viisaasti, että oppiminen on elämänpituinen prosessi. Aina on mahdollista oppia uutta; oppia ikä kaikki.
Oppiminen on ylpeyden aihe.
Kukapa meistä ei muistaisi polkupyörällä ajamisen opetteluaan tai
kertotaulun tankkaamistaan. Ja sitä
onnistumisen ja ilon tunnetta, jonka
rankan työn jälkeen saavuttaa. Minä
opin, minä osaan!
Lapselle jokainen päivä tarjoaa
uutta ihmeteltävää ja opittavaa. Aikuisena oppiminen vaatii avoimen
ja alttiin mielen. Aiemmin opittu voi
muodostua toimintamalliksi, jota on
vaikea kyseenalaistaa, vaikka maailma ympärillä muuttuisi. Oppiminen
vaatii viitseliäisyyttä ja halua vuorovaikutukseen. Pitäisi ryhtyä, vaikka
olisi niin helppoa tehdä kaikki niin
kuin ennenkin. Ja kuinka helppoa ja
mukavaa onkaan pitää kiinni omasta,
usein niin oikealta tuntuvasta näkökulmastaan.

Verkostoituneessa ja digitalisoituvassa maailmassa oppiminen on

SUUNNITTELU JA KEHITTÄ
MINEN – HYVÄ OPPIMIS
ALUSTA?
Tämä PROSUM kertoo uusia ratkaisuja etsivästä suunnittelusta ja kehittämisestä. Olemme koonneet lehteemme esimerkkejä ja toimintamalleja,
joista me kaikki voimme oppia. Samalla kerromme hedelmällisestä dialogista ja syväoppimisesta, jota suunnittelu- ja kehittämisprosessien aikana on kertynyt.
Suunnittelevina maantieteilijöinä
olemme onnekkaita, valitsemamme
ala tarjoaa mainion oppimisalustan.
PROSUM ja SUM ry haluavat puolestaan mahdollistaa sen, että me voimme oppia toisiltamme.
prosumio

2014

KANNUSTAVA JA
ENERGISOIVA ILMAPIIRI
EDISTÄÄ OPPIMISTA

saanut uuden sisällön, jonka ydin
on tiedon ohella
toimivassa vuorovaikutuksessa
ja uuden luomisessa. Samalla on
uskallettava kyseenalaistaa aiemmin opittua, jotta voi hyödyntää
nopeasti muuttuvan toimintaympäristön mahdollisuudet.
Oppiminen on kouriintuntuvinta
epämukavuusalueella, jossa entiset
säännöt eivät päde. Hauska sanonta ”oppia kantapään kautta” kuvaa
oppimista kokemuksen kautta, jopa
kivuliaalla tavalla. Oleellista on, että
epäonnistumisen kipu kasvattaa, virheet opettavat ja kokemus vie eteenpäin.
Kannustava ja energisoiva ilmapiiri mahdollistaa oppimisen, koska
kantapään kautta oppiminen ja uusien ratkaisujen hakeminen on hyvässä
ilmapiirissä sallittua. Tähän me kaikki voimme onneksi vaikuttaa omassa opiskelu- ja työympäristössämme.
Hyvä fiilis ja yhdessä tekemisen ilo on
pääomaa, joka tuottaa tutkitusti innovaatioita ja hyviä tuloksia.
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Summeri
2014
Vahvuuksien kautta
Maija Merikanto

SUM ry:n puheenjohtaja

JUHA MERIKANTO

2014

Meillä maantieteilijöillä on osaamista ja näkemyksellisyyttä, jolle
on tässä maailmanajassa tarve. Samat taidot tukevat myös meidän
jokaisen oman elämän johtamista ...kunhan vain muistamme niitä käyttää.
Ymmärrämme laajoja kokonaisuuksia ja tunnemme prosessit ilmastonmuutoksesta innovaatioi-
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Summeri

den leviämiseen. Parempaan tulevaisuuteen suuntaamisen välineinä
meillä on soveltamisen kykyä, suunnittelun ja arvioinnin taitoa kuin analyysien ja karttojen laadinnan osaamista. Arvostamme tutkimustietoa
ja uuden oppimista, mutta itse tulevaan suuntaamme projektein, selvityksin, suunnitelmin ja yhteistyön
verkostoissa. Kukin omin painotuksin tietenkin.
Meille ominainen kokonaisuuksien ymmärrys sekä ajattelun ja kehittämisen taito auttavat niin itseämme kuin yhteiskuntaamme eteenpäin, kun tulee aika uudistaa rakenteita, järjestelmiä ja prosesseja. Meillä on muutoskykyä ja moninaisuuden
kunnioitusta; nykymaailman tärkeitä
vahvuuksia. Meidän ei tarvitse esittää arkkitehtejä eikä insinöörejä vaan
tuoda tiimiin ja yhteiskuntaan oma
lisämme juurikin omimmalla tavalla
ja ajattelulla.
Järjestönä haluamme tukea osaamistamme ja näkemyksellisyyttämme
välittämällä uusinta tietoa ja avauksia työarjen inspiraatioiksi sekä opintojen jälkeisen työelämän suunniksi. Kiinnostus aluesuunnitteluun ja
-k ehittämiseen lukuisilla eri lähes-

tymistavoilla oli myös taustalla uudelle nimellemme. “Suomen Suunnittelevien Maantieteilijöiden Liitto,
SUM  r y” on nyt virallista!
Järjestönä meillä on ilo tarjota
väyliä keskinäiseen verkostoitumiseen
ja tiedon vaihtoon. Lisäksi kunniamme on muistuttaa, niin itsellemme
kuin muille, miten arvostettu, osaava
ja tässä ajassa kysytty joukko moni
naisuudessa olemmekaan.
Näihin arvostuksen osoituksiin
kuuluu hyvä työllisyystilanteemme
kuin kaavoitukseen suuntautuneille
maantieteilijöille avautunut mahdollisuus päästä kaavanlaatijoiden rekisteriin! Näiden myötä kelpaa suunnata energiaa eteenpäin entistä kevyemmin mielin, hyvällä itsetunnolla kuin hyvässä yhteistyössä alamme
toimijoiden kanssa.
Yhteiskuntamme kaivatessa suunnannäyttäjiä ja työelämänkin aaltoillessa, on hetkittäin hyvä palata juurillemme; muistaa se alkuperäinen
maailmanparantamisen palo, yhdessä innostumisen voima ja eteenpäin
suuntaamisen ilo. Uudesta yhdessä
oppien, ideoita ja kokemuksia jakaen
niin syysseminaarissa kuin verkossa
kohdaten!

Haasteita luonnon virkistys
käytön suunnittelussa

– LAADUKKAITA LUONTO
KOKEMUKSIA ”MILJOONAN
IHMISEN ERÄMAASSA”

Miisa Pietilä

2014

OILI ANNILA, METSÄHALLITUS

Kansallispuistot suojelevat maamme ainutlaatuisia luontoarvoja.
Puistojen toisena tärkeänä tehtävänä on tarjota laadukkaita
luontokokemuksia kansalaisille. Tämän takia kansallispuistojen
suunnittelussa tulee luonnonsuojelun lisäksi huomioida myös
kävijöiden kokemukset. Puistojen kasvava ja monimuotoistuva
kävijäkunta asettaa kuitenkin oman haasteensa kokemusten
laadun näkökulmasta. Tutkimustieto auttaa suunnittelemaan
kansallispuistojen käyttöä siten, että luonnonympäristöön tai
kävijäkokemukseen kohdistuvilta ongelmilta vältyttäisiin.

Haasteita luonnon virkistyskäytön suunnittelussa
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OILI ANNILA, METSÄHALLITUS

2014

RUUHKAA NUUKSION
KANSALLISPUISTOSSA
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Nuuksion kansallispuisto oli pro gradu
-työni alkumetreillä murrosvaiheessa:
luontokeskus Haltian perusteita valettiin kansallispuiston kupeeseen. Luontokeskuksen odotettiin kasvattavan
puiston käyntimäärä useilla tuhansilla
käynneillä. Toisaalta Nuuksion kansallispuiston kävijät arvioivat jo sen aikaisen käyntimäärän ajoittain liialliseksi. Asetelma herätti mielenkiintoni
tarkastella luonnon virkistyskäyttäjien
kokemusta muiden kävijöiden määrästä. Tutkimuksellani halusin tarjota
toimenpide-ehdotuksia, joilla ruuhkaisuuden kokemusta voitaisiin ehkäistä
Nuuksion kansallispuistossa.

Graduni oli tutkimusprosessina
kiehtova, sillä vastaavaa tutkimusta ei kotimaassa oltu aiemmin tehty. Tämä antoi minulle vapauden ja
haasteen soveltaa uusia menetelmiä
tutkimusongelmaani. Hain tutkimukseeni vaikutteita etenkin PohjoisAmerikasta, jossa ruuhkaisuuden tutkimuksella on useiden vuosikymmenien perinteet. Mittasin kävijöiden
suhtautumista muiden kävijöiden
määrään visuaalisen menetelmän
avulla; selvitin muokattujen valokuvien avulla, kuinka ihanteellisena tai
hyväksyttävänä kävijät pitävät heille esittämääni kävijämäärää. Lisäksi
pyysin kävijöitä piirtämään kartalle
alueita, jotka he kokevat tällä hetkellä ruuhkaisiksi tai joiden he pel-

Haasteita luonnon virkistyskäytön suunnittelussa

käsivät ruuhkautuvan käyntimäärän
kasvaessa.
Tutkimuksessani selvisi, että kansallispuiston kävijöiden voimakas keskittyminen Haukkalammen ympäristöön aiheutti myös ruuhkaisuuden
kokemuksen keskittymisen tämän lähistöllä sijaitseville nuotiopaikoille.
Kansallispuistossa yöpyjät osoittautuivat kävijäryhmistä herkimmäksi
ruuhkaisuuden kokemukselle. Tutkimukseni todensi myös, että ennakko-odotukset puiston kävijämäärää
kohtaan ja muiden kävijöiden käyttäytyminen paikan päällä vaikuttavat merkittävästi kävijöiden arvioon
ruuhkaisuudesta.
Ruuhkaisuuden kokemusta voidaan ennaltaehkäistä luontoalueilla

OILI ANNILA, METSÄHALLITUS

Kansallispuistojen kasvava virkistyskäyttö voi ajoittain aiheuttaa ruuhkia pitkospuilla.

siteetin riittävyyteen ja näiden kohdentamiseen erilaisille kävijäryhmille.
Ruuhkaisuuden kokemusta tulisi myös
ehkäistä välttämällä liian erämaisten
mielikuvien luomista alueesta.

NUUKSION KÄVIJÄMÄÄRÄ
KASVAA EDELLEEN
Vaikka pro gradu -tutkimukseni on
suhteellisen tuore, on Nuuksiossa
muutamassa vuodessa tapahtunut
paljon: käyntimäärä on kansallispuiston alueella kasvanut tässä ajassa lähes sadalla tuhannella vuosittaisella
käynnillä. Asetelma herättää edelleen
useita kiinnostavia kysymyksiä: Millaisia luontokokemuksia Nuuksiossa, ”miljoonan ihmisen erämaassa”

(Leivo 2003) tänään koetaan? Onko
kokemus ruuhkaisuudesta yleistynyt
tai voimistunut? Toivonkin tutkimukselleni jatkoa, sillä seuraamalla kokemuksien kehittymistä ja kävijäkunnassa tapahtuvia muutoksia voimme
auttaa kansallispuistojamme tasapainoilemaan kasvavan kysynnän ja kestävyyden haasteiden kanssa.
Kirjoittaja Miisa Pietilä on SUM ry:n
Vuoden gradu -palkinnon voittaja
vuodelta 2013 tutkielmallaan
”Nuuksion kansallispuiston virkistyskäytön ohjaus ruuhkaisuuden
kokemuksen näkökulmasta”.

2014

usein keinoin. Pohjoisamerikkalainen tutkimus on perinteisesti etsinyt
perusteita rajoittaa virkistysalueiden
käyntimääriä. Suomessa, jossa jokamiehenoikeuksiin perustuvalla luonnon virkistyskäytöllä on kuitenkin
pitkät ja vahvat perinteet, ei käyttö
rajoituksia voida pitää ensisijaisena
toimenpiteenä. Sen sijaan Nuuksion
kansallispuiston kävijäpainetta olisi tutkimukseni mukaan aiheellista
pyrkiä jakamaan tasaisemmin muiden virkistyskäyttöön osoitettujen
vyöhykkeiden kesken, esimerkiksi
mitoittamalla puiston palvelurakennetta uudelleen ja viestimällä puiston
muista lähtöpaikoista tehokkaammin.
Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota nuotiopaikkojen ja telttailualueiden kapa-

Lisätietoa:
Leivo, M. (2003). Nuuksio: miljoonan
ihmisen erämaa. 231 s. Tammi,
Helsinki.

Haasteita luonnon virkistyskäytön suunnittelussa
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Osuma
SUMilainen menestyy
työelämässä

2014

Suunnittelumaantieteilijä työskentelee töissä.fi mukaan
suunnittelu-, kehitys- tai hallintotehtävissä. Tyypilliset
ammattinimekkeet ovat hallintosihteeri, kuljetussuunnittelija,
projektipäällikkö, tutkija, ylitarkastaja ja ympäristöasiantuntija.
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Ammattikuvanimikkeet eivät vie- kinatilanne TEKin työmarkkinatutlä anna kovin tarkkaa kuvaa min- kimuksen (2013) mukaan. Muiskälainen tyypillinen suunnitteleva tathan vastata TEKin jatkossakin
maantieteilijä on työelämässä. Suo- työmarkkinakyselyihin. Lisätietoa:
men suunnittelevat maantieteilijät www.tek.fi.
SUM ry tarvitsee tietoa työelämästä, jotta se voi toimia tehokkaasMITEN SUUNNITTELEVAT
ti jäsentensä puolestapuhujana ja
MAANTIETEILIJÄT EROAVAT
edunvalvojana myös työelämän
MUISTA TEKNIIKAN AKA
asioissa. SUMin hallitus päätti siksi
TEEMISTEN JÄSENISTÄ?
selvittää asiaa hieman tarkemmin.
Yhtenä SUMin tarjoamana etu- Tyypillinen SUMilainen eroaa mona on mahdollisuus liittyä Teknii- nessa suhteessa tyypillisestä Tekkan akateemisten TEKin jäseneksi. niikan akateemisesta. TyöelämäsVahvana toimijana TEK tukee jäse- sä olevista SUMilaisista naisia on
niään ammattiuran kaikissa vaiheis- lähes joka toinen, kaikista TEKiläisa tarjoten ammattijärjestökentän sistä vain viidennes. Uudellamaalla
parhaat palvelut. Varsinkaan työ- SUMilaisista on töissä 62 %, saman
elämän muutostilanteissa ei kan- verran kuin Helsingin yliopistosta
nata jäädä yksin. Eläkkeen koit- valmistuneita. Seuraavaksi eniten
taessakaan ei tarvitse jättää
S UMia tai TEKiä. SUMilaiset
voivat osallistua TEKin senioritoimintaan.
TEK selvittää kattavasti ja
säännöllisesti jäsentensä tilannetta työmarkkinoilla. Koska
suunnittelumaantieteilijöitä on
vähän, SUMilaisia ei yleensä
ole erikseen tarkasteltu. T
 EKin
ystävällisellä avustuksella selvitettiin SUMilaisten työmarkSUMilaisen työelämäprofiili.

Osuma

Mika Honkanen

suunnittelevia maantieteilijöitä on
valmistunut Oulusta, 28 %.
SUMilaisia työllistää eniten julkinen sektori, vain kolmannes työskentelee yksityisellä sektorilla. Ero
muuhun TEKiin on suuri, TEKiläisistä 80 % työskentelee yksityisellä
sektorilla. Kaikista TEKiläisistä melkein joka toinen on töissä teollisuudessa, SUMilaista vain seitsemän prosenttia. SUMilaisten yleisin työnantaja on kunta (38 %) ja
seuraavana valtio (26 %). Yliopiston osuus työllistäjänä on pieni,
vain pari prosenttia. Julkisen sektorin työpaikat koetaan yksityisiä vakaammaksi, kaksi kolmesta
SUMilaista pitääkin työsuhdettaan
melko vakaana. Toisaalta kuukausiansioissa SUMilaiset jäävät selvästi jälkeen muista Tekniikan akateemista, varsinkin DI-tutkinnon suorittaneista. Keskimäärin SUMilainen
ansaitsee 4500 € kuussa ja DI 5200
euroa. Erot SUMilaisten toimiasemassa ovat pienet verrattuna
koko TEKiin, joten se ei selitä
palkkaeroa. Itseasiassa ylimmästä johdosta tapaa SUMilaisen jopa hieman useammin
kuin muun TEKiläisen.
Mika Honkanen on SUMin
hallituksen jäsen erikoisalanaan työelämäyhteydet.
Hän toimii työ- ja elinkeinoministeriössä ympäristöasioiden
koordinaattorina.

ENERGIAKAAVOITUS
NITISTÄÄ SANKARIASIAN
TUNTIJUUDEN RIPPEET
Samuli Laita

Laaja yhdessä tekemisen kulttuuri syntyi, kun porvoolaiset
kaupunkisuunnittelijat opettelivat yhdessä muiden toimialojen
kanssa ekotehokasta kaavoitusta. Sitran katalysoiman hankkeen
tuloksena on nyt nousemassa paitsi Porvoon kantakaupungin
tuntumaan Skaftkärrin energiatehokas asuinalue, myös entistä
syvempi yhteistyö kaupungin eri hallinnonalojen välille.

EKAKERTA ANTOI
TYÖKALUJA JA KESKUSTE
LEVUUTTA
Porvoossa oltiin kokemattomia ja tietämättömiä energiatehokkuusasioissa
ennen Skaftkärriä, myöntää yleiskaavoittaja Maija-Riitta Kontio. ”Meillä

2014

Porvoon keskustan kaakkoispuolella,
Olli Lehtovuoren 1960-luvun lopulla suunnitteleman tiiviin ja matalan
Kevätkummun lähiön takana lymyää
laaja rakennustyömaa. Satunnainen
matkailija ei näkisi uuden asuinalueen
rakentamisessa mitään poikkeavaa,
mutta tarkkaavainen voi huomata, että aluetta halkovasta pääväylästä onkin kehkeytymässä joukkoliikennekatu
tavanomaisen kadun sijaan.
Se, että joukkoliikennekatu antaa
busseille ja pyöräilijöille matkaetua
yksityisautoilijoihin nähden, on vain
yksi vihje siitä, että uusi Skaftkärrin
alue ei ole kaavoittajan bulkkituotantoa. Liukuhihnatuotannosta Skaft
kärrin erottaa etenkin sen syntytapa
ja tavoite: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Porvoon kaupunki
ovat tutkineet vuodesta 2008 lähtien
Skaftkärr-hankkeessa, voiko kaavoituksella vaikuttaa alueen energiatehokkuuteen.

Ja voihan sillä, on porvoolaisten
lopputulema. Skaftkärrin kaavoituksessa on pystytty vaikuttamaan
muun muassa vähäpäästöisten liikennemuotojen kehittymiseen, uusiutuviin energiamuotoihin varautumiseen
ja tulevaisuuden tarpeet huomioon
ottavaan maaomaisuuden hallintaan.

PORVOON KAUPUNKI

TYHJÄLTÄ PÖYDÄLTÄ
TAVOITTELEMAAN UUTTA

Toukovuoren asemakaava ja asemakaavan muutos.

Energiakaavoitus nitistää sankariasiantuntijuuden rippeet
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PORVOON KAUPUNKI

tonta.” ”Vaikea kuntasektorin taloudellinen tilanne vaikuttaa siten, että
helposti jollain lailla takerrutaan siihen, miten asiat ovat ennen olleet.”
Löytösen mukaan uusi, toimialat tiiviimmin toisiinsa sitova työtapa on
vaatinut työntekijöiltä paljon. Hän
myöntää välillä miettineensä sitä,
haluaako kaupunkisuunnittelun väki
uutta työtapaa liian väkisin.
Tutkija Puustisen korviin Porvoon
Skaftkärr-hanke kuulostaa menestystarinalta. ”On saatu valjastettua eri
viranomaiset ja professiot määrittelemään yhdessä tavoitteita ja toimimaan
yhdessä niiden saavuttamiseksi.”
Tampereen teknillisen yliopiston
yhdyskuntasuunnittelun professori
Juho Rajaniemi näkee yhdeksi suurimmaksi eduksi sen, että erilaisten
Tutkija Sari Puustinen Aalto- asioiden kirjo pääsee esille. ”Jos on
yliopistosta toteaakin, että perintei- vain saman koulutustaustan omaanen, sisäänpäin lämpiävä ja sulkeva via, moni asia jää helposti piiloon.”
Puustinen pitääkin onnistuneen
professionaalisuus, eräänlainen sankariasiantuntijuus, ei toimi nykymaa- yhdessä tekemisen edellytyksenä siilmassa, jossa suunnittelua haastavat tä, että tavoite koetaan yhteiseksi.
monin tavoin toisiinsa kietoutuvat Lisäksi osapuolten on ymmärrettävä,
yhteiskunnalliset muutokset, kuten mistä he puhuvat keskenään. Vaarana
globalisaatio ja ympäristöongelmat. on, että puhutaan samoilla termeillä,
”Tarvitaan monialaista tietoa, yhteis- mutta ymmärretään toisin.
työtä ja avoimia prosesseja.”
Yhteistä tahtoa ja kielen toimiKontio ymmärtää tutkijan viestin: vuutta voi nakertaa se, että eri alojen
”Ei kaavoitus voi pysyä samanlaisena. ammattilaiset kilpailevat siitä, kuka
Prosessinkin pitää muuttua ja uudis- saa ratkaista käsillä olevan ongelman.
tua. Uusi on toisaalta kauhean kiin- ”Jokainen joutuu tekemään kompnostavaa – suunnittelijathan yrittävät romisseja, ettei vain yritä vetää naaina keksiä jotain uutta.”
rusta pelkästään omaan suuntaansa”, Puustinen muotoilee. Professori
Rajaniemi muistuttaa yksilön asemasKUKA ON ONGELMAN
ta suunnitteluprosessissa: ”KaupunkiRATKAISUN HERRA?
suunnittelija oikeastaan suunnittelee
Uudenlaisten työtapojen tuominen omaa tulevaa identiteettiään, jos hän
kaupunkisuunnitteluun ja sitä lähellä asuu samassa kaupungissa.”
oleviin toimialoihin ei Porvoossa ole
”Nyrkkiä ei saa lyödä ollenkaan
Löytösen mukaan ollut ”aivan kivu- pöytään”, kaupunkisuunnittelupääl-

2014

Porvoon Toukovuori.
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ei ollut työkaluja. Skaftkärrin myötä
meille syntyi kokonaiskäsitys, mitkä
ovat oleellisia asioita kun mietitään
energiatehokkuutta ja ilmastovaikutuksia. Nythän työkaluja kehitetään
monessa paikassa kiivaasti.”
Kontio kertookin, että nyt Porvoon kaikissa kaavoitushankkeissa ja
maankäytön strategisissakin kehittämishankkeissa arvioidaan myös ilmasto- ja energiavaikutukset.
Olennaisimpana oppina Kontio
kuitenkin pitää yhdessä esimiehensä,
kaupunkisuunnittelupäällikkö E ero
Löytösen kanssa sitä, että kaupungin eri toimialojen välillä ”on siirrytty yhteistyöstä yhdessä tekemiseen.”
”Ei ole järkeä, että antaisimme kunnan sisällä lausuntoja toisillemme.”
Kontion mukaan tärkeintä on ollut
huomata ja tunnustaa, miten paljon
tietämystä on kaupungin eri yksiköissä. ”Päästään parempaan lopputulokseen kun heidät ottaa aikaisin mukaan.”

Energiakaavoitus nitistää sankariasiantuntijuuden rippeet

PORVOON KAUPUNKI

Toukovuori, näkymä Sikosaarentien sillalta.

KAUPUNKISUUNNITTELIJA
SOLUTTAUTUU
TOISTEN TOIMIALOJEN
PROSESSEIHIN
Kertynyttä asiantuntemusta halutaan
Porvoossa jakaa myös eteenpäin.
Paitsi että ilmasto- ja energianäkökulma on nyt mukana kaikessa kaupunkisuunnittelun toiminnassa, on
toimialan väki laajalti mukana jatkokehittämässä niitä työkaluja, joilla
kaavoituksen energia- ja ilmastovaikutuksia voitaisiin mitata.
Lisäksi tapa toimia muiden kaupungin toimialojen kanssa laajenee hiljalleen muihinkin teemoihin: muun muassa Gammelbackan
lähiön segregaation ehkäisytyössä
kaupunkisuunnittelijat ovat lyöttäytyneet sosiaalitoimen kanssa yhteen. S
 osiaalitoimen keinot päästä
keskustelemaan asukkaiden kanssa
ovat avanneet kaupunkisuunnitteluväen silmiä. ”Konsulttina oleva Dia-

konissalaitos osaa kysyä asukkailta
sillä tavoin ja niin monta kertaa, että
osallistumistilanteissa tulee sellaisia
vastauksia, mitä ei yleensä (kaupunkisuunnittelun tilaisuuksissa) yleensä
saada ollenkaan”, Eero Löytönen kiittelee. ”Ja he ovat samoja asukkaita
jotka käyttävät sitä ympäristöä. Jos
he eivät voi hyvin, se näkyy ympäristössä. Siten se ei ole hirveän kaukana kaupungin kehittämisestä tai
rakentamisesta.”
Eero Löytönen haluaa myös
muistuttaa, että uudenlainen työprosessi säteilee jo asukkaisiinkin päin:
Skaftkärrin tontinostajille tarjotaan
kolmen päivän koulutusta energiaja ilmastoasioihin. ”Etteivät jäisi pelkästään naapurin ja rautakauppiaan
tietojen varaan.”

2014

likkö Löytönen kertaa oppimaansa.
”Meidän onni oli, että energiatehokkuus oli vieras laji kaikille. Silloin lähtötilanne oli tasavertainen.”
Porvoossa yhdessä tekeminen
onnistui, koska kaikki tunnustivat, että siitä on hyötyä, Maija-Riitta Kontio
sanoo. Hän korostaa, että kaavoitus
on vain yksi prosessin vaihe. ”Ei riitä,
että yhdet – vaikkapa kaavoittajat –
hosuvat ja toiset eivät usko tai piittaa, vaan kaavoituksessa tehdyt ratkaisut täytyy viedä loppuun saakka.
Siinä kaikilla toimialoilla on oma roolinsa.” Löytönen paljastaa, että ”vaikeinta oli saada mukaan rakennustarkastaja, koska he ovat tottuneet
olemaan aika itsenäisiä.”
Yhteisesti tunnustetut tavoitteet saattavat silti jäädä jalkoihin,
jos ilmapiiri ei tue uudenlaiseen tekemiseen keskittymistä. ”Helposti
uppoudutaan hetkellisten asioiden
pohdintaan”, professori Rajaniemi
toteaa.

Kirjoittaja on suunnittelumaantieteilijä
ja Helsingin Sanomien toimittaja,
seuranta-alueinaan kaupunkisuunnittelu- ja ympäristöasiat.
samuli.laita@hs.fi, twitter: @laitasa

Energiakaavoitus nitistää sankariasiantuntijuuden rippeet
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VAIHTOEHTOSUUNNITTELU
AVAA KESKUSTELUUN
UUSIA NÄKÖKULMIA

TIMO HÄMÄLÄINEN

Helsingin kaupunkisuunnittelusta keskusteltaessa on viime aikoina
sivulauseissa silloin tällöin mainittu omaehtoiseen suunnitteluun
viittaava termi ”varjokaavoitus”. Tämä juontaa juurensa siihen, että
pari vuotta sitten neljä luonnonsuojelujärjestöä toi Östersundomin
kaavoituskeskustelua ohjaamaan oman luontoalueiden säästämistä
painottavan vaihtoehtoisen suunnitelman, Ourcity ry kinasi oman
asukaslähtöisen varjokaavansa tukemana Meri-Rastilan kehittämisestä
kaupunkisuunnitteluviraston kanssa, ja viimeisimpänä edustamani Urban
Helsinki -kollektiivi julkaisi vaihtoehtosuunnitelman Pikku Huopalahden
pohjoisosan kehittämiseksi sekä tätä kirjoittaessa työstää parhaillaan
koko kaupungin laajuista varjoyleiskaavaa.

2014

KUOKKAVIERAITA
KAUPUNKISUUNNITTELU
VIRASTOSSA
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Kaikki edellä mainitut ryhmät kuokkivat kaupunkisuunnitteluvirastolle
kuuluvalla tontilla, mutta voidaanko
niiden yhteydessä puhua muista yhdistävistä tekijöistä?
Oma tulkintani liikehdintää sisäpuolelta seuraavana on, että kyllä

voi. Julkisista monopoleista keskusteltaessa jää usein huomiotta, että
vaikka jonkin toimialan on järkevää
olla yhteisissä käsissä, se ei kuitenkaan ole immuuni kilpailuasetelman
puutumisesta seuraavalle sisäisen kehittämisen taantumiselta. Keskeinen
toimintaa yhdistävä tekijä on tässä
kontekstissa mielestäni ryhmien tietoinen halu astua viranomaissektorin
varpaille toimiakseen muutosvoimina

Vaihtoehtosuunnittelu avaa keskusteluun uusia näkökulmia

Timo Hämäläinen

yhteiskuntamme rakenteiden päivittämisessä 2000-luvulle.
Ehkäpä Urban Helsingin kokemukset Pikku Huopalahden pohjoisosan kaavoitusprosessiin osallistumisesta vuodenvaihteessa 2013–2014
Haaganpuro -nimisellä varjokaavalla
avaa tätä näkökulmaa.
Ryhmämme olemassaolo kiteytyy haluun tehdä jotain konkreettista sen edestä, että viranomaiset ymmärtäisivät palvella myös niitä, jotka
haluaisivat Helsinkiin rakennettavan
lisää urbaania kaupunkiympäristöä.
Valitettava tosiasia on, että monet
kaupunkien rakentamiseen liittyvät
lakimme, virastomme, ja käytäntömme saavat käyttövoimansa takavuosikymmenten ihanteiden mukaisesta
maailmankuvasta eivätkä niinkään
kaupunkilaistuvien 2000-lukulaisten
sielunelämästä.

NIILO TENKANEN

Näkymä Mannerheimintietä etelään.

HAAGANPURO HAASTOI
IDEOIMAAN

VAIHTOEHTOSUUNNIT
TELUN MERKITYS
Emme tietenkään uskoneet, että kaupunkisuunnitteluvirasto muuttaisi
toimintatapojaan Pikku Huopalahden kaavoittamisessa meidän suunnitelmamme ilmaannuttua, mutta

mielestäni onnistuimme kuitenkin
vaikuttamaan suunnitteluprosessin
kulkuun. Erityisen kiintoisaa oli havaita, että konsulttien suunnitelmat
muokkaantuivat prosessissa urbaaneimmaksi siitä kun ne ensimmäisen
kerran esiteltiin julkisesti.
Vaihtoehtoisen suunnitelmamme
todellinen arvo onkin lopulta siinä,
että niin kaupunkeja palvelevat konsulttifirmat kuin itse monopolin haltijat joutuivat ”kilpailuasetelmassa”
perustelemaan näkökantojaan hyvän
kaupungin rakennuspalikoista meidän suunnitelmaamme edessä.
Lopulta suunnittelijat vaikuttivat
itsekin tunnistavan vastaavansa aivan
liian usein ”näin tämä vain menee”.
Se on hyvä alku.
Timo Hämäläinen on SUM ry:n hallituksen jäsen, konsultti, kaupunkisuunnitteluaktivisti ja bloggari. Hämäläinen
kirjoittaa suomalaisesta kaupunkikehittämisestä The Guardianin maailman
parhaiden kaupunkiblogien joukkoon
nostamassa From Rurban to Urbanblogissaan (www.urbanfinland.com).

Vaihtoehtosuunnittelu avaa keskusteluun uusia näkökulmia
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Haaganpurossa perusidea oli haastaa kaupungin alueen kehittämiselle merkityt reunaehdot visiolla jossa
ehdotettiin kantakaupungin laajentamista palvelevaa tiivistä kaupunkirakentamista. Ideointiin kutsutuille
konsulttitoimistoille kun oli annettu lähtökohdaksi jatkaa pikkuhuopalahtimaista väljän rakentamisen perinnettä.
Aluksi pääsimme todistamaan,
että vaikka osallistavasta ja vuorovaikutteisesta suunnittelusta on puhuttu iät ja ajat, virastossa kukaan ei
tuntunut tietävän miten toimia tilanteessa, jossa prosessissa on mukana
kaupunkilaisten laatima suunnitelma. Alkukangertelun jälkeen pääsimme kuitenkin esittelemään suunnitelmaamme viraston sisäisesti ja se
laitettiin julkiseen keskusteluun konsulttien tekemien virallisten visioiden rinnalle.

Saimme kaikissa keskusteluissa
todeta, että visiomme suurin ongelma oli vakiintuneiden suunnittelukäytäntöjen ja asenteiden haastaminen. Tunnuimme aiheuttavan voimakasta hiusten harmaantumista asemakaavoittajien ja liikennesuunnittelijoiden keskuudessa, sillä jokaisen
ehdottamamme asian esteenä oli jokin sen tavalla tai toisella estävä asetus. Tai vähintäänkin se, että epätavanomaisen ehdotuksemme vakava
arviointi tuottaisi virkamiehille lisää
työtä. Virastossa myös vakavasti arveltiin, että tiivis rakentaminen toisi
mukanaan uhkakuvan alueen slummiutumisesta.
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TUKHOLMA NÄYTTÄÄ
SUUNTAA YHDYSKUNTA
RAKENTEEN TIIVISTÄMISESSÄ
Helsingin yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen
tutkimus Helsingin ja Tukholman metropolialueista osoittaa
yhdyskuntarakenteen kehittyneen seuduilla osin eri suuntiin
2000-luvun kuluessa. Samaan aikaan kun Tukholma on kasvanut
sisäänpäin, on yhdyskuntarakenteen kehitys Helsingin seudulla
ollut hajanaisempaa.

TUKHOLMASSA KAUPUNKI
ON KASVANUT SISÄÄNPÄIN
– HELSINGISSÄ ULOSPÄIN
Viime aikoina väestönkasvu on ollut Helsingissä ja Tukholmassa koko

seudun tasolla likimain samansuuruista. Vuosina 2000–2010 väestö
on kasvanut molemmilla kaupunkiseuduilla hieman yli 10 prosenttia. Sen sijaan työpaikkakehitys seu
tujen välillä on ollut varsin erilaista

Panu Söderström

Tutkija, Suomen ympäristökeskus

– uusia työpaikkoja on muodostunut Tukholman seudulle Helsingin
seutuun verrattuna yli kaksinkertaisella tahdilla.
Helsingin seudun kasvu on painottunut 2000-luvulla Tukholmaa

2014

xxxxx

Seudullisella tasolla kaupunkiseudut voidaan jakaa erityyppisiin ydin-, kehys ja maaseutualueisiin. Tukholman seudulla kasvu
on painottunut Helsinkiä voimakkaammin ydinalueille.
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enemmän esikaupunkialueille ja kaupunkiseudun kehysalueille. Vuosien
2000–2010 väestönkasvusta Tukholman seudulla 41 prosenttia ja työpaikkojen määrän kasvusta jopa 56 prosenttia sijoittui sisemmälle ydinalueelle, kaupungin keskustan tuntumaan.
Helsingissä vastaavalle a lueelle sijoittui vain 15 prosenttia väestönkasvusta ja 14 prosenttia työpaikkakasvusta.
Sen sijaan esikaupunki- ja kehysalueilla kasvuosuudet olivat Helsingissä
selvästi Tukholmaa korkeampia. Tukholmassa kaupunki on siis kasvanut
sisäänpäin samaan aikaan kun Helsingin seudulla kasvu on ollut alueellisesti hajanaisempaa. Aivan viime vuosien kehitys muuttoliikkeessä viittaa
kuitenkin siihen, että myös Helsingin
seudulla kasvun painopiste on siirtymässä entistä enemmän reunoilta
kohti seudun keskustaa.

PANU SÖDERSTRÖM

Kartoilla on kuvattuna keskustan ja alakeskusten jalankulkuvyöhykkeet sekä keskeisimmät keskusten ulkopuoliset
työpaikka-alueet Helsingin ja Tukholman seutujen ydinalueilla.

Hammarby Sjöstad on 2000-luvun suurimpia kantakaupungin laajenemis
alueita Tukholmassa.

Tukholma näyttää suuntaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä
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PANU SÖDERSTRÖM

painottuvatkin pääkaupunkiseudulla
selvästi Tukholmaa voimakkaammin
eritasoisille joukkoliikennevyöhykkeille, kantakaupungin ulkopuolelle.

ALAKESKUKSET KASVANEET
TUKHOLMASSA JA OSIN
TAANTUNEET PÄÄKAUPUN
KISEUDULLA

Vällingby on yksi Tukholman vanhimmista alakeskuksista.

jopa puolet sijoittuu keskustan jalankulkuvyöhykkeelle tai keskustan reunavyöhykkeelle, kun Helsingin seudulla vastaava osuus on noin 36 prosenttia. Sekä työpaikat että väestö

2014

PANU SÖDERSTRÖM

Tutkimuksessa seututason aluejakoa tarkensi kaupunkiseutujen taaja
mien jako liikkumismahdollisuuksia
kuvaaviksi vyöhykkeiksi. Tukholman
seudulla ydinalueiden työpaikoista

Tukholman kehämäinen raitiotielinja Tvärbanan yhdistää uusia kaupunginosia
kantakaupungin ulkopuolella.
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Kiinnostavia ovat myös erot alakeskusten kehityksessä 2000-luvun aikana. Tukholmassa alakeskusten
työpaikkamäärä on kasvanut viime
vuosikymmenen aikana noin 17 000
työpaikalla, kun Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla alakeskusten yhteenlaskettu työpaikkakasvu on jäänyt reilusti alle 1 000 työpaikkaan.
Etenkin vanhemmat alakeskukset
ovat menettäneet työpaikkojaan. Toisaalta pääkaupunkiseudun alakeskukset ovat kasvaneet asuinalueina jopa
Tukholman alakeskuksia voimakkaammin.
Samaan aikaan kun monet pääkaupunkiseudun alakeskukset ovat
taantuneet työpaikka-alueina, ovat
keskusten ulkopuolelle sijoittuvat
suuret työpaikka-alueet kasvaneet
jopa 20 000 uudella työpaikalla. Erityisesti Keilaniemen–Otaniemen alue
Espoossa sekä Kehä III:n–lentoaseman alue Vantaalla ovat kehittyneet
2000-luvulla nopeasti. Työpaikkakasvun painottuminen jalankulkupainotteisten ja hyvillä joukkoliikenneyhteyksillä varustettujen alakeskusten
sijasta kehäteiden varsien toimistokeskittymiin on ongelmallista joukkoliikenteen saavutettavuuden kannalta, vaikka rakenteilla olevat Länsimetro ja Kehärata parantavatkin joiltain
osin kehittyvien työpaikka-alueiden
liikenneyhteyksiä.

MONIPUOLISET LIIKKUMIS
MAHDOLLISUUDET JA HYVÄ
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
TUKEVAT TOISIAAN

Tutkimus on tehty Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen
laitoksen sekä Suomen ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön
ja alueiden käytön tutkimuksen yhteistyönä, osana Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikkaohjelmaa. Tukholmassa yhteistyötahona
on toiminut läänin maakäräjien aluesuunnitteluosasto (SLL/TMR).
Kaupunkiseutujen vertailu pohjautuu yhdyskuntarakenteen vyöhykenäkökulmasta (jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeet)
tehtyihin paikkatietoanalyyseihin sekä kaupunkiseuduilla suoritettuihin asiantuntijahaastatteluihin. Raportti koostuu eri kirjoittajien
teksteistä.

TUTKIMUSRAPORTIN TIEDOT
Söderström, P., H. Schulman & M. Ristimäki (toim) (2014). Pohjoiset suurkaupungit: Yhdyskuntarakenteen kehitys Helsingin ja Tukholman metropolialueilla. Syken julkaisuja 2. 312 s. Suomen ympäristökeskus, Helsinki.
Julkaisu on saatavana myös sähköisenä: http://www.syke.fi/hankkeet/helsinki-tukholma

keskuksiin lukeutuvassa Vällingbyssä
vaikuttavat lupaavilta.
Liikenteen maankäytön dominoiman ympäristön muuntaminen monipuoliseksi kaupungiksi on näkyvästi
esillä myös Helsingin uuden yleiskaavan valmistelussa, missä yksi keskeisistä teemoista on kaupunkimoottoriteiden muuntaminen kaupunkimaisiksi pääkaduiksi. Uusien kaupunkibulevardien varsille on mahdollista
laajentaa asuntomarkkinoilla kysyttyä, sekoittunutta ja kantakaupunkimaista rakennetta. Kaupunkibulevardien kehittelyssä Helsinki on Tukholmaa edellä, ja hanke on herättänyt
kiinnostusta myös Tukholman kaupunkisuunnittelussa.
Tukholmassa kantakaupungin
laajentumista on tukenut erityi-

sesti vuonna 2000 avautunut kehämäinen raitiotielinja Tvärbanan,
joka yhdistää useita voimakkaasti
kehittyviä alueita perinteisen korttelikaupungin ulkopuolella. Myös
Helsingissä tarve poikittaisliikenteen parannuksille on ilmeinen, ja
esimerkiksi jo pitkään suunniteltu
Raide-Jokeri tarjoaisi runsaasti eväitä sisempien esikaupunkialueiden
kehitykselle. Uudet raideliikennehankkeet onkin tärkeää nähdä saavutettavuuteen liittyvien vaikutustensa lisäksi vähintään yhtä vahvasti
kaupunkikehityshankkeina, joihin
liittyy niin täydennysrakentamiseen,
alueiden monimuotoisuuden kasvattamiseen kuin kaupunkiympäristön laatutason nostoon liittyviä
mahdollisuuksia.

Tukholma näyttää suuntaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä

2014

Joukkoliikenneyhteyksien lisäksi
myös alueen kaupunkiympäristöllä
on keskeinen merkitys käytettävien
kulkutapojen kannalta: yksitoimintaisella liikenneväylien ja pysäköinnin dominoimalla työpaikka-alueella
jo puolenkin kilometrin kävelymatka asemalle saattaa olla liikaa, vaikka sama matka monipuolisessa ja jalankululle suotuisassa ympäristössä
tuntuisi vielä luontevalta. Tutkimushankkeen aiemmassa vaiheessa kaupunkiympäristön laatutekijöitä analysoitiin erityisesti jalankulun näkökulmasta. Vuonna 2012 valmistuneessa
Elävät kaupunkikeskukset -raportissa
esiteltiin kymmenkohtainen kriteeristö kaupunkiympäristön arvioinnin tueksi.
Kaupunkivertailun tulokset osoittavat, että alakeskusten kehittäminen
vaatii pääkaupunkiseudulla entistä
aktiivisempia toimia. Esimerkiksi Tukholman seutusuunnittelussa strategiana on kehittää Tukholman laaje
nevan kantakaupungin lisäksi kahdeksaa muuta hyvin saavutettavaa
sijaintia seudullisina kaupunkiytiminä, joihin työpaikkoja, kauppaa ja
asumista keskitetään toisiinsa lomittuen. Samoja periaatteita toteuttaa
myös Tukholman Promenadstadenyleiskaava, joka jo nimensäkin mukaan painottaa kaupunkiympäristön
laatua. Myös Tukholmassa alakeskusten kaupunkiympäristön päivitykset
ovat vielä monin paikoin kesken,
mutta jo toteutetut uudistukset esimerkiksi nopeasti kehittyvässä Kistassa ja Tukholman vanhimpiin ala-

POHJOISET SUURKAUPUNGIT -TUTKIMUS
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Palopuhe
Korkea rakentaminen
on keino erottua

Janika Luostarinen

2014
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Suomen kaupunkien rakennuskorkeuksien vertailu esimerkiksi New
Yorkin tai Hong Kongin kaltaisiin
suurkaupunkeihin ei ole järkevää.
Kirjoittamisajankohtana Suomen
korkein rakennus on Vuosaaren Cirrus, joita tulisi rakentaa päällekkäin
yhdeksän ennen kuin saavutetaan
maailman korkeimman rakennuksen, Burj Khalifan (tunnetummin
Burj Dubai), korkeus 828 metriä.
Rakennuskorkeuksien kasvu on
mahdollistunut teknisten innovaatioiden myötä ja esimerkiksi suomalaiselta Kone Oyj:ltä on jo tilattu
hissiratkaisut valmistuessaan maailman korkeimmaksi rakentuvaan
Kingdom Toweriin Saudi-Arabiaan.
Tornitalobuumin valloittaessa maailmaa, on suomalaisilla kaupungeilla
jopa parempi mahdollisuus erottua
kilpailussa maltillisilla rakennuskorkeuksilla ja ihmisenkokoisella mittakaavalla.

Palopuhe

MAIJA MERIKANTO

Helsingin keskustan sisääntuloväylien varteen suunnitellaan korkeaa
rakentamista. Tampereella ydinkeskustan uusi tornihotelli toimii
maamerkkinä keskusta-alueella asioiville. Globaalissa kilpailussa
osaajista, yrityksistä ja matkailijoista korkea rakentaminen on
keino erottua joukosta. Yksi korkea rakennus (esimerkiksi Big Ben
Lontoossa) voi sellaisenaan symboloida koko kaupunkia.

MUOTITRENDI VAI
MAHTAILUA?
Yhä korkeampaa tornitalorakentamista ajavat monet tekijät, joista
voimakkaimpina taloudellisen mahdin tai symbolisen vallan näyttämishalu ja kaupunkiseutujen keskinäinen kilpailu. Jatkuva urbanisoitu-

miskehitys tuo asukkaita kaupunkiseuduille, joissa tonttimaan niukkuus pakottaa asuinalueiden tiivistämiseen asuntotarpeen tyydyttämiseksi. Hyvällä suunnittelulla luodaan houkuttelevaa kaupunkiympäristöä ja -kuvaa, ja väestömäärän
kasvun myötä alueen palvelutarjonta monipuolistuu.

MAIJA MERIKANTO

Korkean rakentamisen taustalla
on myös imagon muutos: mielikuvat tornitaloista ovat muuttuneet
myönteisimmiksi. Esimerkiksi Tampereella tehtaat ja tehtaanpiiput
(korkeat maamerkit) ovat vuosien
saatossa muuttuneet merkittäväksi ja arvostetuksi osaksi kaupunkikuvaa ja historiallista kulttuuriympäristöä.

KENEN ARVOMAAILMA
PAINAA ENITEN?

naisuudet kun vaihtelevat ajassa ja
paikassa.

TEHOKKUUSVAATI
MUKSET KASVAVAT,
UNOHTUUKO IHMINEN?
Asuinympäristöjen suunnittelussa
ja kehittämisessä vallitsevat samat
lainalaisuudet kuin liike-elämässä.
Makrotason tehokkuus- ja kilpailukykyä koskevat vaatimukset uhkaavat myös yksilötason hyvinvointia.
Sosiaalisia ongelmia ilmenee usein
nimenomaan kerrostaloalueilla, eikä
niitä pidetä ihanteellisena asumismuotona. Pientalotoiveiden toteuttamiselle on sen sijaan kaupungeissa omat rajoitteensa, sillä asuntorakentamiselle suunnattujen tonttien
niukkuus ja kalleus aiheuttavat kaupunkirakenteen tiivistämispaineita
ja kasvattavat rakennustehokkuutta. Korkeaa rakentamista pidetään

ratkaisuna etenkin pienten asun
tojen tarjonnan puutteisiin, kun
taas pientalojen puute ajaa varsinkin lapsiperheitä kaupungeista kehyskuntiin.
Hyvän asuinympäristön ehdoton toteutuminen vaikuttaa mahdottomalta; rakennetaan sitten tiivistäen tai hajauttaen. Globaalissa
kilpailussa on aina häviäjiä ja voittajia, myös paikallisesti tarkasteltuna. Aika näyttää, millaisia asuinympäristöjä tornitaloista rakentuu, ja
vastaavatko ne nykyisten, ja etenkin
tulevien, sukupolvien toiveisiin ja
tarpeisiin. Päätöksiä tulevaisuuden
asuinympäristöistä tehdään kuitenkin juuri nyt. Kun on kyse tornitalosta, vain taivas on rajana. Kirjaimellisesti.
Kirjoittaja Janika Luostarinen on
Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen kolmannen vuoden opiskelija
ja PROSUM:in toimituksen jäsen.

Palopuhe

2014

Suurin osa suomalaisista arvostaa
asuinympäristössään rauhallisuutta ja turvallisuutta, lähipalveluita ja alueen imagoa tai ”henkeä”,
terveellistä ympäristöä, ulkoilu- ja
liikuntamahdollisuuksia sekä luonnon läheisyyttä ja sosiaalista ympäristöä. Koska asuinympäristöllä on
vaikutusta ihmisen kokemaan hyvinvointiin, on kysyttävä; miksi pahoinvointi on lisääntynyt ajassa, jossa hyvästä asumisesta ja asuinympäristöstä keskustellaan yhä enemmän, ja lainsäädäntö t arjoaa asukkaille vaikuttamismahdollisuuden?
Yksilön arvot ja yksilöllistyvät
elämäntyylit ja -tavat vaikuttavat
asuinympäristöltä toivottuihin ominaisuuksiin. Eri-ikäiset ihmiset arvostavat eri tekijöitä asuinympäristössään, sillä asukkaiden tarvitsemat alueelliset palvelut muuttuvat
elämäntilanteen myötä. Esimerkiksi lapsiperheille ovat tärkeitä päiväkotien ja koulujen sijainnit. On
valittava, keiden ääntä suunnittelussa kuunnellaan juuri tässä hetkessä; hyvän asuinympäristön omi-
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KIEHTOVA BARCELONA
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Barcelonan historia, arkkitehtuuri ja välimerellinen elämäntapa
ovat kiehtoneet minua jo pitkään, ensimmäisestä vuonna 1996
kaupunkiin suuntautuneesta matkasta lähtien. Kun mahdollisuus
hakea yliopiston Erasmus-opiskelijavaihtoon tarjoutui, olin
jo käytännössä valinnut hakukohteeni. Viimeisten kahdeksan
kuukauden ajan olen saanut elää päivittäistä arkea Barcelonassa ja
seurata samalla sen muutosta.

20

Barcelona on tunnettu 1900-luvun
alun modernismin mestariteoksista ja
Antoni Gaudín, Ildefons Cerdàn sekä Lluís Domènech i Montanerin kaltaisten henkilöiden panoksesta kaupungin suunnitteluun ja kehitykseen.
Barcelonan uuden aikakauden alkuna voidaan pitää vuoden 1992 kesäolympialaisia. Olympialaisiin liittyvät muutostyöt osana laajempaa
ja pitkäaikaisempaa strategiaa kaupungin kehittämiseksi herättivät sen
eloon. Kesäolympialaisista on kuitenkin vierähtänyt jo yli kaksikymmentä
Kiehtova Barcelona

vuotta. Nyky-Barcelona on noin 1,6
miljoonan asukkaan elinvoimainen,
kompakti kaupunki ja eurooppalaisessa mittakaavassa suuren metropolialueen keskus. Meren ja vuoriston
läheisyys yhdistettynä miellyttävään
ilmastoon, viheralueisiin sekä toimiviin palveluihin tekevät siitä varsin
viihtyisän kaupungin asua.
Pinnan alla on kuitenkin havaittavissa kaupunkisuunnitteluun liittyviä ristiriitoja, jotka ovat saaneet
aikaan paljon keskustelua ja vastustusta asukkaiden keskuudessa. Kau-

Emilia Hulkkonen

pungin tulevaisuuden kannalta ajankohtaiseksi kysymykseksi on muodostunut turismi lieveilmiöineen.
Viimeisimpien arvioiden mukaan
kaupunkiin matkustavien vuosittainen määrä on ylittänyt jo kahdeksan
miljoonaa. Asukaslukuun verrattuna
määrä on joillakin alueilla täysin kestämätön eikä myöskään infrastruktuuria ole luotu tällaisia ihmisjoukkoja varten. Osa asukkaista kokee, että
tietyt kaupunginosat kuten C iutat
Vella ja Barceloneta ovat muuttumassa teemapuistoiksi vailla todel-
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BARCELONAN METRO
POLIALUE RAKENTAA
ASUNTOJA, LIIKENNE
YHTEYKSIÄ JA PUISTOJA
Barcelonan metropolialue, l’àrea
metropolitana de Barcelona, käsittää 36 kuntaa. Noin 3,2 miljoonan

Kiehtova Barcelona

2014

lista elämää. Matkailunelinkeinon taloudellinen merkitys on huomattava
varsinkin taloudellisesti vaikeina aikoina, mutta massaturismin vaikutukset kaupunkiin pitkällä aikavälillä voivat olla perusteellisia, ellei sitä
pyritä kehittämään kestävämpään
suuntaan.

asukkaan metropolialue on Euroopan
kahdeksanneksi suurin. Barcelonan
kunnan väestömäärä on pysynyt lähes samalla tasolla jo vuosia, mutta
väestömäärä kasvaa nykyisin erityisesti lähikunnissa. Tarvetta liikenneverkon parantamiseen on erityisesti
keskusta-alueen ulkopuolella. Metrolinjojen L9 ja L10 jatkamisen tarkoituksena on yhdistää lähikunnat Santa Coloma de Gramenet, Badalona,
Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat
ja el Prat de Llobregat, ja samalla liittää metroverkkoon uusia kaupunginosia. Töiden valmistuessa metrolinjat ulottuvat el Pratin lentokentälle ja
Barcelonan satamaan saakka, jolloin
nykyiset yhteydet parantuvat huomattavasti. Rakennettava maanalainen verkko kattaa 47,8 kilometriä ja
52 asemaa. Projektin kokonaishinnaksi on arvioitu noin 6  600 miljoona
euroa, mikä tekee siitä yhden Katalonian hallituksen suurimmista pro-
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jekteista. Mikäli aikataulu pitää paikkaansa, töiden pitäisi valmistua vuonna 2016.
Edellä mainittuun projektiin liittyy myös Sagreran keskusaseman ja
sen lähiympäristön rakentaminen.
Aseman on valmistuttuaan, aikaisintaan vuoden 2016 tienoilla, tarkoitus
palvella julkisen liikenteen asiakkaita ruuhkaisen Sants-aseman ohella.
Aseman rakentaminen tulee parantamaan Barcelonan saavutettavuutta ja nopeita junayhteyksiä erityisesti
muualle Eurooppaan. Samalla aseman seutua kehitetään rakentamalla 40 hehtaarin puistoalue ja uusia
asuntoja 25 000 asukkaalle.
Kiehtova Barcelona

Maanalaisten töiden lisäksi paljon
tapahtuu myös maanpäällä. Parhaillaan käynnissä olevista töistä suurimpia ovat kaupungin tärkeimpiin katuihin kuuluvien Avinguda Paral·lelin
ja Avinguda Diagonalin ja niiden yhteydessä olevien alueiden uudelleenjärjestelyt. Avinguda Paral·lelin osalta muutostöiden tarkoituksena on
parantaa julkista tilaa, laajentaa jalankulkuväyliä, uusia valaistusta ja
rakentaa kuusi uutta aukiota. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden parantamiseen tähtäävät
toimenpiteet pitävät sisällään myös
pyöräilykaistan uudelleen sijoittamisen autokaistojen väliin. Barcelonas-

sa on toimiva kaupunkipyöräjärjestelmä asukkaille, mutta nykyisellään
pyöräteiden verkosto vaatii erityisesti yhtenäistämistä ja turvallisuuden
parantamista. Avinguda Diagonalia
on puolestaan tarkoitus laajentaa ja
järjestellä sen toimintoja, sillä tällä
hetkellä tilaa ei yksinkertaisesti ole
tarpeeksi eri käyttäjille ja toiminnoille. Tilanne on hankala varsinkin kadunvarsien kauppojen tavaran las
taukseen ja purkuun tarvittavan tilan,
sekä moottoripyörien parkkeerauksen
osalta. 1,3 kilometrin pituisella osuudella muutostyöt toteutetaan siten,
että autokaistoja kavennetaan ja vastaavasti jalkakäytäviä laajennetaan
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7 metrillä. Pyöräilijöiden ja jalankul
kijoiden kulkureitit parantuvat, mutta samalla luodaan kastelujärjestelmä
katua reunustavaa kasvistoa varten
ja laajennetaan langatonta verkkoa
koko matkalle.

COLLSEROLA ON
ULKOILIJAN UNELMA
KOHDE

lan mahtavat maastot uusien käyttäjien lähettyville ja parantaa kaupunkilaisten ulkoilumahdollisuuksia
entisestään. Ulkoilureitin parannustöiden viides ja viimeinen vaihe käsittää myös 157 metriä pitkän kävelysillan rakentamisen, joka yhdistäisi siten nykyisen reitin pohjoiset ja
eteläiset osat.

GRÀCIAN KAUPUNGINOSA YDINKESKUSTAN
TUNTUMASSA

2014

Suurten liikenteellisten parannustöiden lisäksi Barcelonassa on meneillään projekteja myös virkistysalueiden ja julkisen tilan kehittämiseen
liittyen. La carretera de les Aigües on
yksi Barcelonan parhaimmista ulkoi-

lukohteista Collserolan vuoriston rinteillä. Päivittäin reittiä käyttää noin
2000 ulkoilijaa, ja se on erityisesti
juoksijoiden suosiossa. La carretera
de les Aigües kulkee 8295 hehtaaria käsittävän Collserolan puiston laidalla ja tarjoaa mahtavat näkymät
Barcelonan kaupunkiin ja rannikolle, kymmenien kilometrien päähän.
Siitä onkin muodostunut yksi suosikkipaikoistani kaupungissa, sillä ulkoilijan kannalta olosuhteet ovat lähestulkoon täydelliset.
Suunnitelmien mukaan nykyistä
9 kilometrin pituista reittiä on tarkoitus pidentää 21 kilometrin pituiseksi.
Valmistuessaan projekti tuo Collsero-

Gràcian kaupunginosa sijaitsee aivan
ydinkeskustan ja suurimpien ostoskatujen tuntumassa, mutta on silti
Kiehtova Barcelona
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tunnelmaltaan kylämäinen. Tämän
viehättävän kaupunginosan omaleimaisuus rakentuu osittain sen lukuisista aukioista, jotka kuuluvat kiinteästi paikallisten arkeen. Aukioita
reunustavat lukuisat ulkoilmakahvilat ja -ravintolat, jotka ovat käytössä
lähes vuoden ympäri. Toisinaan aukioilla järjestetään mielenosoituksia
ja konsertteja. Vuoden 2014 loppuu
mennessä on tarkoitus saada päätökseen kuuden aukion uudistaminen.
Gal·la Placídia, Sol, Diamant, L esseps,
Dones del 36 ja Sedeta aukiot ovat
kaupunkilaisten aktiivisessa käytössä
päiväsaikaan, mutta myös öisin.
Aukioilta ympäröiviin asuin
taloihin kantautuvan melun vähentämiseen onkin kiinnitetty huomiota
Kiehtova Barcelona

uudistuksissa, viherrakentamisen ja
kiinteiden kalusteiden vaihtamisen
lisäksi. Uudistuksien tarkoituksena on
rakentaa laadukasta julkista tilaa, sekä toisaalta laajentaa edelleen aukioiden käyttömahdollisuuksia. Osallistuvan kaupunkisuunnittelun periaatteita noudattaen muutostöiden suunnitteluun ovat ottaneet osaa myös
alueen asukkaat ja yrittäjät.

KOHTI ÄLYKKÄÄMPÄÄ
KAUPUNKIA
Barcelona kaupunginhallitus aloitti vuonna 2011 projektin, joka tähtää kaupungin kehittämiseen uuden
teknologian avulla. Kyse on älykkään
kaupungin kehittämisestä, niin sano-

tusta Smart City -ajattelutavan toteutuksesta, jossa Barcelonan kaupunki tähtää edelläkävijäksi. Projektin tavoitteena on tuoda kaupunki
lähemmäksi kaupunkilaisia, tehostaa
hallintoa ja palveluja, edistää taloudellista kasvua ja kaupunkilaisten hyvinvointia. Avoin datan käytön ja liikkuvuuden kehittäminen ovat projek
tin keskiössä, samoin kuin kestävään
kehitykseen tähtäävät toimenpiteet.
Projektiin liittyvä tutkimus on jo tuottanut yhteistyöverkostoja kaupunginhallituksen, yliopistojen, tutkimuskeskusten ja yritysten välille, ja lisää on
odotettavissa tulevaisuudessa.
Smart-teknologiaa pidetään
mahdollisuuksien teknologiana, jonka käyttösovellukset ovat lähes rajat-

BARCELONALLE EUROOPAN KOMISSION ICAPITAL-PALKINTO
Maaliskuussa 2014 Barcelonan kaupunki sai tunnustusta älykaupunki
hankkeestaan Euroopan komission
taholta. Se valittiin kuuden loppukilpailijan joukosta, joiden mukana
oli myös Espoo, 500 000 euron ar-

voisen iCapital-palkinnon saajaksi.
Asiantuntijaraadin mukaan valinnan takana oli uuden teknologian
käyttöönoton eteen tehty työ, joka
hyödyttää kaupunkilaisia ja parantaa elämänlaatua. Kilpailussa arvioi-

tiin erityisesti toteutettuja aloitteita
ja uusia ideoita sekä tapoja, joilla
innovatiivisuutta voidaan edistää
kaupungeissa.
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tomat. Ympäristötekijöitä mittaavat
sensorit keräävät tietoa lämpötilasta,
melusta, kosteudesta, ilmansaasteista
ja tarjoavat näin reaaliaikaista tietoa
ilmanlaadusta. Niiden välittämän tiedon avulla voidaan kontrolloida etäkäyttöisesti myös valaistusta, sähkön
ja veden kulutusta sekä muita vastaavanlaisia toimintoja.
Sensoreita on käytössä myös jäte
huollossa. Barcelonassa jätehuolto on
järjestetty kadunvarsille sijoitettujen
konttien avulla. Kontteihin asennetut
sensorit mittaavat konttien täyttymistä, jolloin niiden tyhjentämisen tarvetta on helpompi arvioida. Kaupunkilaisia varten on jo olemassa Mobile
digital ID -sovellus älypuhelimiin, joka tarjoaa käyttäjän tunnistautumisen
kautta pääsyn kaupungin tarjoamiin
Smart -palveluihin. Esimerkkinä nykyhetken sovelluksista on muun muassa
Smartparking, jossa parkkiruutuun liitetty sensori lähettää tietoa vapaista
parkkipaikoista älypuhelimen sovellukseen. Tulevaisuus näyttää kuinka
hyvin Smart City -ajattelumallin soveltamisessa käytäntöön onnistutaan,
ja palveleeko se todella kaupunkilaisten tarpeita.
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Kirjoittaja Emilia Hulkkonen on
kaupunkimaantieteen opiskelija
Helsingin yliopistossa ja PROSUM:in
toimituksen jäsen.

Kiehtova Barcelona
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Osuma
Kaupunkiakatemiasta
eväät poikkitieteelliseen
kaupunkitutkimukseen ja
-suunnitteluun

2014

Haastattelussa maantieteen osaston tutkijatohtori
ja kaupunkiakatemiakoordinaattori Stephen Venn
Helsingin yliopistolta.
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Kaupunkisuunnittelu vaatii moniosaajia ja usean alan asiantuntijoita. Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat yhdessä valmistelleen uuden sivuainekokonaisuuden, kaupunkiakatemian, jonka tarkoituksena on koota yhteen kaupunkitutkimuksen
osa-alueet ja tiivistää yhteistyötä niiden välillä. Akatemia kouluttaa osaavia kaupunkisuunnittelun ammattilaisia vastaamaan
työelämän haasteisiin. Yhteinen
linja eri osast ojen välillä on löytynyt helposti ja yhteistyö on ollut toimivaa, t oteaa kaupunkiakatemiakoordinaattori Stephen
Venn. Ensisijaisesti akatemia on
tarkoitettu Aalto-yliopiston arkkitehtuurin, rakennetun ympä-

Osuma

ristön ja muotoilun sekä Helsingin yliopiston sosiologian, ympäristönmuutoksen ja -politiikan ja ympäristöekologian sekä
aluetieteen kandidaattivaiheen
opiskel ijoille. Poikkitieteellisyys
ja laitosten välinen tiedonvaihto kiinnostaa opiskelijoita ja tänä syksynä ensimmäistä kertaa
järjestettävään kaupunkiakate
miaan saapui hakemuksia noin
70 ja opiskelijoita kokonaisuuteen otettiin 40.

SIVUAINEKOKONAISUU
DELLA VAHVISTETAAN
MONITIETEISYYTTÄ
Sivuainekokonaisuudella halutaan edistää monitieteellisyyttä

Niina Panula

ja yhteistieteellisyyttä, joka työelämässä on ehdoton vahvuus.
Monitieteellisyydessä hyödynnetään eri alojen tietoja, mutta yhteistieteellisyydessä eri alat yhdistetään jo tutkimusvaiheessa,
jolloin saatu tulos on yhteistieteellinen. Akatemian tarkoituksena onkin antaa opiskelijoille
edellytykset ymmärtää useiden
alojen näkemyksiä ja tarpeita ja
ottaa ne huomioon omassa työssä. Stephen Venn korostaa yhteistieteellisyyden tärkeyttä ja sitä,
että jo koulutuksessa annetaan
siihen valmiudet. ”Olen itse ollut
mukana projektissa, jossa ensimmäiset kaksi vuotta meni yhteistieteellisyyden opetteluun. Kun
työskentelytavat oli opittu ja yh-

KAUPUNKIAKATEMIA
Kenelle: Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kandidaattivaiheen opiskelijoille, suunnitteilla myös laajennus maisterivaiheen opintoihin.
Milloin: Sivuainekokonaisuus kestää koko lukuvuoden ja siihen haku tapahtuu keväällä huhti-toukokuussa.
Miten: Haku tapahtuu joustavan JOOPAS-järjestelmän kautta.
Kullekin pääaineelle on varattu enintään 6 paikkaa sekä muille
hakijoille 4 paikkaa.
Hakukriteerit: Opintomenestys sekä motivaatiokirje.
Pääaineet, joista kaupunkiakatemiaan voi ensisijaisesti ha
kea ovat Aalto-yliopistosta:
– Rakennetun ympäristön
– Arkkitehtuurin
– Maisema-arkkitehtuurin
– Sisustusarkkitehtuurin ja
– Muotoilun pääaineiden opiskelijat

dessa mehukkaita poikkitieteellisiä graduaiheita. Akatemian kautta toivotaan opiskelijoiden löytävän myös verkostoitumismahdollisuuksia työelämän kanssa. Myös
yhteistyöhankkeita yliopistojen ulkopuolelle rinnakkaistoiminnan ja
tapahtumien muodossa on suunnitteilla. Jotta kaupunkiakatemia
pystyisi vastaamaan kaikkien tarpeisiin, kertoo Venn kuulevansa
mielellään aihealueeseen liittyvistä
projekteista. Vastasyntynyt kaupunkiakatemia on tiensä alussa.
Laaja kiinnostus akatemiaa kohtaan kertoo, että sille on ollut tilaus ja poikkitieteellisyys nähdään
vahvuutena, jota kannattaa ylläpitää.

Sekä Helsingin yliopistosta:
– Sosiologian
– Ympäristömuutoksen ja -politiikan
– Ympäristöekologian
– Maantieteen/aluetieteen opiskelijat

ruokkia vieläkin enemmän ja samalla tarjota mahdollisimman hyvät puitteet, joissa poikkitieteellisyys voi kehittyä. Toiveissa on
myös kaupunkiakatemian laajentuminen maisteriopintoihin ja se,
että akatemia poikisi tulevaisuu-

Stephen Venn on Helsingin
yliopiston Geotieteiden ja
maantieteen laitokselle kotiutunut
ekologi ja bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta väitellyt
tohtori. Venn toimii Geotieteiden ja
maantieteen laitoksella tutkijatohtorina ja kaupunkiakatemiakoordinaattorina.
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2014

teistyö alkoi sujua, loppui rahoitus ja sen mukana koko hanke”,
kertoo Venn.
Stephen Vennin mukaan
maantieteilijöille monitieteellisyys on jo usein tuttua. Kaupunki
akatemian avulla sitä halutaan
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MITÄ KUULUU
KAAVANLAATIJOIDEN
REKISTERILLE?
Kaavoitukseen suuntautuneiden maantieteilijöiden keskuudessa
on säännöllisin väliajoin keskusteltu kaavanlaatijoiden rekisteristä.
Mitä rekisterille kuuluu nykyään? Vieläkö sen jäsenyyttä kysytään?
Millaisin eväin maantieteilijät ja aluetieteilijät voivat rekisteriin
päästä? Näihin vastauksia löytyi rekisterin pätevyyslautakunnan
esittelijältä ja sihteeriltä, SAFAn Pia Selroosilta sekä käytännön
kaavatyötä tekeviltä maantieteilijöiltä.

Maija Merikanto

den piirissä esiintyi alkuun huoli, että
rekisteri rajaisi kaavoitukseen erikoistuneiden maantieteilijöiden mahdolKaavanlaatijoiden rekisteri on suo- lisuuksia toimia ammatissaan. Ja oimalainen, vapaaehtoinen tulkinta keastaan SUM ry:n yksi perustamis
maankäyttö- ja rakennuslain edellyt- idea oli tuoda esiin maantieteilijöistämästä kaavoittajan pätevyydestä. tä löytyvää suunnitteluosaajien joukRekisteri perustettiin 14 vuotta sitten koa. Nykyhetkessä eri taustaiset kaahelpottamaan pätevyyden arviointia voittajat ovat löytäneet toisensa aina
esimerkiksi palkkauksen tai konsult- tiiviimmässä yhteistyön hengessä ja
tipalvelujen tilaamisen yhteydessä. kaavoituspätevyyttä arvioidaan toLisäksi rekisteri nähtiin väylänä yh- dellisen osaamisen perusteella. On
denvertaistua Euroopan laajuiseksi tärkeää, että kaavoittajien avoimet
ideoituun kaavoittajarekisteriin ja si- työpaikat täyttyvät CV:n sekä työten mahdollisuutena nostaa suoma- haastattelun perusteella, toteaa Sellaisten kaavoittajien arvostusta maa- roos. Laaditun kaavan hyväksyttämiseen riittää, kun organisaatiossa yhilmalla.
Rekisteriä ylläpitää nykyisin ra- dellä työntekijällä on oikeus toimia
kennus-, LVI- ja kiinteistöalan hen- kaavan allekirjoittajana.
kilöstöpätevyyksiä ylläpitävä FISE
Statusarvonsa vuoksi kaavanlaaOy. Itse pätevyyksistä päättää ark- tijoiden rekisterin jäsenistä merkitkitehdeistä, maisema-arkkitehdeis- tävä osa on konsultteja, joille tämä
tä, maanmittaustekniikan diplomi- YKS/nro-merkintä voi olla lisäarvo
insinööreistä ja rakennusarkkitehdeis- toimeksiannon saamiseen. Julkisella
puolella monet kaavojen laatijat eivät
tä koostuva pätevyyslautakunta.
Suunnittelevien maantieteilijöi- koe rekisterissä oloa tai rekisteripai-

kan uusimista niinkään merkittäväksi.
Selroosin mukaan uusi rekisteriin hakeutunut ryhmä ovat eläkkeelle jääneet kaavoittajat, jotka haluavat säilyttää itsellään sivutoimisen
kaavojen laatimisen mahdollisuuden
taustaorganisaation jättämisen jälkeenkin.

2014

STATUS VAIKO
AMMATTIEHTO?
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Mitä kuuluu kaavanlaatijoiden rekisterille?

YHÄ USEAMPI MAANTIE
TEILIJÄ REKISTERISSÄ
Nyt syksyllä 2014 rekisterissä on 260
kaavanlaatijaa. Pätevyys kaavanlaatijoiden rekisterissä on todennettava seitsemän vuoden välein. Uusinnan ehtoina ovat edelleen kertynyt
työkokemus, täydennyskoulutus sekä
350 euron uusintamaksu. Rekisteriin
on aikojen saatossa hyväksytty reilut
400 kaavanlaatijaa.
Rekisteriin hakeneiden ja hyväksyttyjen joukossa laajinta edustusta pitävät arkkitehdit. Maisema-
arkkitehtejä ja maanmittaustekniikan
diplomi-insinöörejä on rekisterissä

MAIJA MERIKANTO

entisessä määrin. Sen sijaan aikaisemmin kaavoja laajemmin laatineiden
rakennusarkkitehtien määrä rekisterissä on muuttunut marginaaliseksi.
Ensimmäinen maisteri hyväksyttiin rekisteriin kolmisen vuotta sitten
ja nykyisin suunnittelevia maantieteilijöitä rekisterissä on jo kuusi. Tähän
mennessä kaikki rekisteriin hakeutuneet maisterit ovat olleet Helsingistä
valmistuneita suunnittelumaantieteilijöitä. Vain yksi hakemus ei ole läpäissyt vaatimuksia työkokemuksen
puutteesta johtuen. Maantieteilijöiden rekisteriin hakeutuminen ja lisääntynyt määrä on ollut tärkeä askel aluesuunnitteluun erikoistuneiden maantieteilijöiden kaavoittaja-
aseman vahvistamisessa. Mikäli
maantieteilijöiden ja aluetieteilijöiden hakeutuminen ja pääsy rekisteriin lisääntyisi edelleen, on Selroosin
mukaan mahdollista, että pätevyyslautakuntaan voisi tulevaisuudessa
kuulua myös maisteri.

SUUNNITTELEVASTA
MAANTIETEILIJÄSTÄ
REKISTERÖIDYKSI
KAAVOITTAJAKSI

rinnastetaan arkkitehtien, maisemaarkkitehtien ja maanmittaustekniikan
diplomi-insinöörien tutkintoihin silloin, kun maisteritutkinto sisältää
riittävän määrän kaavoitusta tukevia opintoja. Käytännössä suunnittelumaantieteen pääaineopinnot ovat
olleet tätä. Mikäli jatkossa rekisteriin

hakeutuisi kaavoittajia muilla maantieteen tai aluetieteen pääaineilla, arvioitaisiin kurssien kaavoitusta tukeva kokonaisuus opintorekisteriotteen
ja kokonaisuuden kautta tapauskohtaisesti. Opinnoissaan aluesuunnitteluun erikoistuneiden ja yhdyskuntasuunnittelua sivuaineena lukeneiden
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Kaavanlaatijoiden rekisteriin pääsemiseksi tulee hakijan täyttää sekä
koulutukseen että työkokemukseen
liittyviä kriteereitä, kertoo Selroos.
Hyväksyntään johtavia opintojen ja
työkokemuksen ”paketteja” on erilaisia, jotka ovat maantieteilijöiden
ja aluetieteilijöiden ulottuvilla.
Vaikka maisteritutkintoja ei rekisterin pätevyysvaatimuksissa suoraan mainitakaan, Pia Selroosin mukaan yhdyskuntasuunnittelun sivuaineopinnoilla täydennetyt maantieteilijöiden ja aluetieteilijöiden tutkinnot
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maistereiden mahdollisuuden päästä
kaavanlaatijoiden rekisteriin ovat jatkossakin oikein hyvät, kertoo Selroos.
Suunnitteluorientoituneen tutkinnon lisäksi maantieteilijältä ja
aluetieteilijältä edellytetään yhdyskuntasuunnittelun opintoja joko
Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitokselta, Tampereen teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin laitokselta, Oulun yliopiston arkkitehtuurin
tiedekunnasta tai vastaavasta ulkomaisesta korkeakoulusta. Vaadittavan valmistumisen jälkeisen työ
kokemuksen pituus riippuu näiden
sivuaineopintojen laajuudesta:
40 ov/60 op yhdyskuntasuunnittelun opintoja + 2 vuotta työ
kokemusta
35 ov/53 op yhdyskuntasuunnittelun opintoja + 4 vuotta työ
kokemusta
20 ov/30 op yhdyskuntasuunnittelun opintoja + 6 vuotta työ
kokemusta
Mikäli yhdyskuntasuunnittelun
sivuaineopinnot väliin jättänyt maisteri toimii kaavoitustehtävissä ja ha
luaisi kaavanlaatijan pätevyyden,
kannattaa suositelluista täydennyskoulutuksista tiedustella erikseen rekisteriä ylläpitävästä FISE:stä.
Kaavanlaatijan tarkat pätevyysvaatimukset ja hakemukset löytyvät
FISE:n sivuilta:
http://www.fise.fi/default/www/
suomi/patevyysvaatimukset__lomakkeet__nimikkeiden_kaannokset/kaavan_laatijat/
Millaisia kokemuksia sinulla on
kaavanlaatijoiden rekisteristä ja kaavoittajien osaamisesta Suomessa?
Kommentoi ja kerro kokemuksesi
SUM:n facebook-ryhmässä.

SUM ry jäseniä
1–5
6–20

21–91

SUM ry:n jäsenet asuinpaikkakunnittain. Jäsenistö keskittyy vahvasti Helsingin
seudulle ja Etelä-Suomeen.

Ilmoitustaulu
WWW.SUM.FI
Kokoaa perustiedon järjestöstä

FACEBOOK-RYHMÄ
SUM RY
Ajankohtaiset järjestökuulumiset ja tapahtumatiedot. Kanava jäsenten keskinäiseen yhteydenpitoon
ja verkottumiseen sekä kiinnostavista asioista tiedottamiseen, oli kyseessä niin kuuluminen, koulutus,
seminaari kuin työpaikka

LINKED IN-RYHMÄ SUOMEN
SUUNNITTELEVAT MAANTIETEILIJÄT
Foorumi työpaikkailmoitusten sekä alan kuulumisten välittämiseen, verkottumiseen ja vaikka keskusteluunkin

SUM-SÄHKÖPOSTILISTA
Jäsenistön keskinäiseen viestintään ja kuulumisiin

SAMI TANTARIMÄKI
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