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Uudistunut PROSUM esittelee tänä vuonna
suunnittelevien maantieteilijöiden osaamista ja
erilaisia urapolkuja.

ESITTELEMME myös osaajien tekijöitä. Joensuun, Helsingin ja Turun yliopiston professorit ja kouluttajat kertovat
näkemyksensä siitä, millaisia seikkoja koulutuksessa pidetään tärkeänä nyt ja tulevaisuudessa. Oululainen osaaminen on mukana Kaukovainion suunnitteluesimerkissä. Tämän lehden kattauksella PROSUM haluaa samalla viestiä,
että SUM ry ei ole pääkaupunkiseudulta valmistuneiden
yhdistys, vaan yhdistykseen toimintaan ovat tervetulleita
kaikki suunnittelevat maantieteilijät ympäri Suomen. Mitä
laajempi verkostomme on, sitä antoisampaa yhteistyöstämme tulee.
INNOSTUSTA JA INTOHIMOA

Suunnittelevan maantieteilijän oma työura on valintojen
ja osin sattumienkin summa. Meistä onkin moneksi. Tästä
monipuolisuudesta kertovat myös tämän lehden henkilökohtaiset uratarinat.
Monipuolisuutemme on vahvuutemme, sillä tulevaisuuden työmarkkinoilla varmaa on ainoastaan se, että nyt
epätyypillinen muuttuu tyypilliseksi. Muutokset työmarkkinoilla ovat nopeita ja jatkuvia. Pätkätyöhön, itsensä työllistämiseen ja myös ammatinvaihdoksiin on pakko varautua. Ja muutoksiin myös varaudutaan, osoittaa sumilaisista
tehty työmarkkinatutkimus. Sen perusteella näyttää siltä,

että meiltä kaikilta vaaditaan myös uudenlaisia taitoja tuoda osaamisemme paremmin esille.
Samalla pitää muistaa, että työelämän muutokset luovat myös vapauksia. Meillä on lupa etsiä oma polku ja
hakea siihen sopivat taidot, oppi ja ymmärrys. On lupa
innostua ja syventyä intohimoisesti omiin ammatillisiin
kiinnostuksen kohteisiin ja kehittyä erityisesti niiden
osaajana. Saattaa olla, että sieltä löytyy juuri se oma niche.
MINÄ OLEN TÄÄLLÄ
MAAILMAN TOISELLA PUOLEN

Maantiede on tieteenalana jo perusluonteeltaan kansainvälinen. Niin ovat myös SUM:in kuuluvat opiskelijat. Vaikka
matkajuttumme on tällä kertaa kirjoitettu aivan naapurissa eli Tukholmassa, Söderholmin Denniksen sukkulointi ja
etätyöskentely opiskelujen ohessa osoittaa, kuinka luontevaa kansainvälistyminen on.
Kansainvälisyys yksi ammattikuntamme vahvuuksista,
mutta ei suinkaan ainoa. Metodiset valmiudet ja ymmärrys yhteiskunnan alueellisista ja tilallisista prosesseista
ovat ydinosaamistamme. Euroopan unionin, Suomen, kaupunkiseutujen ja maaseutujen kehittämishaasteiden ja
globaaliongelmien edessä suunnittelevien maantieteilijöiden osaamisella on kysyntää.
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OSUMA

SUMMERI
Niina Panula

Suunnittelumaantieteen
uudet suunnat

YMPÄRI MENNÄÄN,
YHTEEN TULLAAN

Haastattelussa Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen
laitoksen aluesuunnittelun ja -politiikan professori Sami Moisio.
SUUNNITTELUMAANTIEDE oppiaineena elää mur-

SUM on synnyttänyt innostunutta järjestöpöhinää. Tästä kertoo kevään 2015 vuosikokous, jossa hallitukseen
oli enemmän kiinnostuneita tulijoita kuin mitä paikkoja
oli jaossa! Järjestötoiminta onkin antoisa harrastus, jossa puuhataan huikealla porukalla ja rennolla meiningillä
yhteisen hyvän eteen. Parasta on se, että kukin voi oman
mielensä mukaan osallistua toimintaan: tulla tapahtumiin
verkottumaan, järjestää vapaamuotoisen after workin tai
laittaa linkin mielenkiintoisesta aiheesta sosiaalisen median ryhmään.
Yhdistyksen toiminnan tiedostettu heikkous on pääkaupunkiseutuun keskittyminen. Tästä syystä kuluvan
vuoden teemana on suunnata katse Kehä kolmosen ulkopuolelle ja tutkailla mitä muualla Suomessa suunnittelevat
maantieteilijät puuhaavat. Haasteena on yhteyksien ylläpito muualle Suomeen ja tavoitteena olisi vahvistaa yhteydenpitoa ainejärjestöjen ja alueellisten avainhenkilöiden
kautta. Yhteydenpidossa avainasemassa ovat sosiaalisen
median kanavat, joiden kautta suunnittelevat maantieteilijät voivat olla osana SUM:in yhteisöä missä päin Suomea
tai maailmaan tahansa.

KEVÄÄLLÄ 2015 vuosikokouksen yhteydessä lanseerattiin uutuutena Vuoden SUMutus -palkinto. Ajatus palkinnosta syntyi, kun hallituksen kesken pohdittiin millä
tavoin sumilaiset työelämän osaajat voisivat saada tun-

nustusta tekemisistään. Palkinnon myötä halutaan rohkaista tuomaan esille omia projekteja, sillä yhdessä ja
erikseen voimme brändätä ja mainostaa sumilaisten laajaa osaamista. Myös tämän vuoden syysseminaarissa
haluttiin nostaa esille ”tavallisten” sumilaisten tekemistä,
sillä harvempi meistä on alan professori tai maailmankuulu tutkija.
SUM:in LinkedIn-ryhmän kautta pääsee näkemään sumilaisten monipuolisuutta, ja rohkaisenkin kaikkia käymään kurkkimassa ryhmäläisten profiileja ja löytämään
sieltä esimerkkejä monimuotoisista urapoluista. Olisi mielenkiintoista kuulla lisää mitä sumilaiset oikein tahoillaan
puuhaavat, joten kertokaa matalalla kynnyksellä tekemisistänne SUM:in Facebook- ja LinkedIn -ryhmissä. Aktiivisuus sosiaalisessa mediassa on ilmaista mainosta omalle
osaamiselle, ja yleisönä toimivat Facebook-ryhmän yli 200
jäsentä ja LinkedIn-ryhmän reilut 100 jäsentä.

SUM on hengenheimolaisuutta, yhteisöllisyyttä, uusia ajatuksia, toisista inspiroitumista ja mukavaa yhdessä oloa.
Sumilaisten seurassa voi löytää kadonneen ammatillisen
identiteettinsä tai tavata tulevan kollegan. Pidetään siis
yhteyksiä yllä, niin verkossa kuin livenä!

Wilma Toljander
SUM ry:n hallituksen puheenjohtaja
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roskautta. Suunnittelumaantieteen professuuri Helsingin
yliopistossa lakkautettiin vuoden 2014 lopussa ja vuoden
2015 alusta suunnittelumaantieteilijöitä on luotsannut
aluesuunnittelun ja -politiikan professori Sami Moisio.
Oppiaineen nimenvaihdos ei kuitenkaan Moision mukaan
missään tapauksessa tarkoita suunnittelumaantieteen
alasajoa, historian unohtamista tai suunnittelevien maantieteilijöiden merkityksen vähenemistä. Aluesuunnittelu
ja aluepolitiikka ovat aina olleet suunnittelumaantieteen
ydintä ja uutta nimeä voidaan näin ollen ajatella myös
eräänlaisena sisällöllisenä täsmennyksenä oppiaineelle.

ALUESUUNNITTELU ja -politiikka edustaa moni-

tieteistä alaa, joka ammentaa aiheensa maantieteen tieteenalan keskusteluista. Monitieteisyyttä edustaa myös
41-vuotias professori Moisio, joka on Turussa suoritetun
perustutkinnon jälkeen väitellyt maantieteessä vuonna
2003 ja valtio-opissa vuonna 2012. Hän on työskennellyt
kansainvälisen politiikan yliassistenttina Lapin yliopistossa sekä kulttuurimaantieteen yliassistenttina Oulun ja
Turun yliopistoissa sekä Suomen Akatemian akatemiatutkijana. Ennen Helsingin yliopiston professorin tehtävää
Moisio on toiminut Oulun yliopiston maantieteen professorina opetusalanaan aluekehitys ja aluepolitiikka. Kansainvälistä kokemusta Moisio on kerryttänyt vierailevan
lehtorin, tutkijan ja professorin rooleissa Iso-Britanniassa,
Yhdysvalloissa ja Saksassa.
Suunnittelumaantieteen Moisio näkee tärkeänä osana
soveltavaa maantiedettä. Hänen mukaansa suunnittelumaantiede Suomessa on ollut erinomainen menestystarina kun ajatellaan sitä eräänlaisena toisena maantieteen
ammattitutkintona (opettajien lisäksi) ja kun otetaan
huomioon suunnittelumaantieteen koulutuksen saaneiden panos suomalaisen kaupunki- ja aluesuunnittelujärjestelmän kehitykseen. Oppiaineen historian pituuteen
nähden suomalainen suunnittelumaantiede on kuitenkin
tuottanut suhteellisen vähän sellaista tutkimusta, joka olisi merkittävästi kehittänyt maantieteen tai suunnittelututkimuksen alaa kansainvälisesti ja tähän Moisio toivookin
muutosta.

MOISIO rakentaa tulevien vuosien tavoitteensa Helsingin
yliopiston suunnittelumaantieteen kehityksessä kolmen

elementin varaan. Hän pyrkii jatkamaan suunnittelumaantieteen soveltavaa ja ammattiin valmistavaa perinnettä,
joka näkyy etenkin laajana opetustarjontana menetelmäopinnoissa. Hän ei kuitenkaan halua aluesuunnittelun ja
-politiikan linjasta yliopistotutkintoa, joka on eräänlainen
tekninen suunnittelututkinto. Etenkin yliopistovaiheessa
hän painottaa intellektuellista lähestymistä suunnittelun
vaiheisiin.
Toisena Moisio pyrkii nostamaan aluesuunnittelun ja
aluepolitiikan tutkimuksen kansainvälistä profiilia Helsingissä. Profiilinnosto vaatii kansainvälisesti verkostoituneen tutkimusryhmän, joka tekee teoreettis-käsitteellistä
perustutkimusta ja siitä kumpuavaa empiiristä tutkimusta. Kolmanneksi elementiksi Moisio nostaa aluesuunnittelun ja aluepolitiikan tutkimuksen yhteiskunnallisen roolin.
Hän edustaa näkemystä, jonka mukaan aktiivitutkijan tulee kyetä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Yhteiskunnallista vaikuttamista Sami Moisio on toteuttanut jatko-opintovaiheesta lähtien myös itse julkaisemalla asiantuntija-artikkeleita ja työskentelemällä yhteistyössä alue- ja keskushallintotoimijoiden kanssa. Professorin
työn Moisio näkee jatkuvana oppimisprosessina. Tällä hetkellä Moisio tekee tutkimusta kaupunkien ja valtion suhteesta, metropolipolitiikasta, Euroopan unionin territoriaalisesta rakentumisesta ja Suomen valtion alueellisesta
muutoksesta.

HELSINGIN yliopistossa kaupunkimaantieteen sekä

aluesuunnittelun ja -politiikan opetukset muodostavat kokonaisuuden, jossa tekniset työelämä vaatimukset ja alan
intellektuaalinen sisältö pyritään sovittamaan yhteen.
Moisio uskookin suunnittelevien maantieteilijöiden vahvuuksien liittyvän jatkossakin metodisiin valmiuksiin sekä
jalostettuun ymmärrykseen yhteiskunnan alueellisista ja
tilallisista prosesseista. ”Kun ajattelen Euroopan unionin,
Suomen, kaupunkiseutujen ja maaseutujen edessä olevia
kehittämishaasteita, tai niin sanottuja globaaliongelmia,
on helppoa ja huojentavaa todeta, että suunnittelevien
maantieteilijöiden työsarka on jatkossakin valtava”, toteaa
Moisio. Hän uskoo, että alan edustajilla on valoisa tulevaisuus edessään erilaisissa tehtävissä erilaisten toimijoiden
parissa ja samalla toivoo, että oppiaineen muutosten ja
kehitysten myötä sumilaiset voivat jatkossakin olla ylpeitä
koulutuksestaan.

PROSUM 2015

5

K
TUTKIJANA

un jätin graduni tarkastettavaksi, en ollut
vielä tarkemmin ajatellut, mistä hakisin
töitä. Seuraavana päivänä soi puhelin, kun
kaveri vihjaisi projektista, johon kaivattiin
tekijää. Olin tavannut kyseisen kaverini pari viikkoa aikaisemmin kekkereissä, joissa oli tullut
puhe valmistumisaikeistani, ja nyt hän oli keksinyt, että
minä saattaisin sopia TKK:ssa tarjolla oleviin tutkimushommiin. Päädyin siis tutkijaksi puolivahingossa, tammikuussa 1999. Kun hommissa ei tuntunut olevan mitään
moittimista ja kun monitieteisessä YTK:ssa oli helppo tuntea olonsa kotoisaksi, hain rahoitusta uusiin projekteihin.
Sillä tiellä olen edelleenkin. Sain vakinaisen työsopimuksen vuonna 2004, kun valtionvarainministeriö kovisteli
yliopistoja pätkätyöllistämisestä, vaikkei kenellekään voinut mitenkään olla epäselvää, että olin raskaana. Hieman
hajamielinen mutta kovin onnekas oli siis oman urani alku.
Mistään uraputkesta ei silti ole ollut kyse. Pätkistä on
pitänyt rakentaa pötköä koko ajan. Hankehakemukset ja
-toteutukset ovat seuranneet toisiaan, epämukavuusalueet samoin. Oppivuosille ei näytä ikinä tulevan loppua.
Ensimmäiset jatko-opinnot viimeistelin ennen kaikkea
siksi, kun valmistuminen ei mielestäni ollut vielä tuntunut
riittävältä viisastumiselta. Tuntui myös hyvältä saavuttaa

joku virstanpylväs ennen ensimmäistä äitiyslomaa. Lisurin aiheesta en kuitenkaan halunnut jatkaa väitöskirjaa
kohti: aihe oli kertaalleen pengottu ja oleellisemmat asiat
tuntuivat taas olevan jossain muualla.

Pätkistä on pitänyt
rakentaa pötköä koko
ajan.

NIIN, ASIAT ja asiantuntijuus. Voi kun, joskus pystyisin

sanomaan, että olen jonkun tietyn – rajatun! – asiakokonaisuuden todellinen tuntija. Toistaiseksi en ole ehtinyt
syventyä yhteenkään voidakseni väittää olevani ekspertti. Tältäkö yleislääkäriksi erikoistuvastakin tuntuu? Yhtenä maaliskuisena päivänä viisi vuotta sitten muistan
puineeni työpäivieni sillisalaattia ääneen HY:n alumniillassa. Ennen kyseistä illanviettoa olin ehtinyt käydä rahoitusneuvotteluissa Myyrmannin kauppakeskuksen kiinteistöyhtiön pakeilla, keskustella puhelimessa saksaksi

TYÖELÄMÄSSÄ

Teksti & kuvat

Kaisa Schmidt-Thomé
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TUTKIJAN TÖIHIN PÄÄTYNYT SUUNNITTELUMAANTIETEILIJÄ
ANALYSOI VALINTOJAAN. MIKSI OLEN TÖISSÄ TUTKIJANA?
MITÄ TÄMÄ TYÖ OTTAA JA MITÄ SE ANTAA? MITÄ HYÖTYÄ
ASIANTUNTIJUUDESTA ON ITSELLE JA MUILLE?
VOISIKO GENERALISTIKSI ERIKOISTUA?
ONKO TUTKIJAN TYÖ HOUKUTTELEVAA?
PROSUM 2015
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Eniten tässä työssä
arvostan vapautta

VÄITTELEN MARRASKUUSSA kaupunkiuudistuksen sudenkuopista tekniikan tohtoriksi, koska tällainen
mahdollisuus näköjään tarjoutui. Ensinnäkin YTK:sta tuli
osa ainelaitosta, saimme proffia ja siten oikeudet myöntää
tutkintoja. Olin myös julkaissut parin vuoden sisään neljä
artikkelia, jotka aasinsiltoja rakentamalla pystyi juuri ja
juuri paketoimaan nippuväitöskirjaksi. Nyt 42-vuotiaana alkaa vähitellen tuntua siltä, että minusta tuli tutkija.
Ehkäpä saan myös sen geobiografia-aiheisen väitösrupeaman joskus päätökseen, muiden projektien lomassa.

Eniten tässä työssä arvostan vapautta – ajattelun ja tekemisten vapaus on täyttä kultaa. Vaikka hakemussouvi
on rasittavaa touhua, se on kuitenkin sisältötuotantoa eikä
pelkkää myyntitykitystä. Hankkeet toteutetaan yleensä
tutkijoiden parhaaksi katsomalla tavalla eikä rahoittajan
pillin mukaan. Jos raportointi on rakentavaa, se saa olla
myös reippaan kriittistä. Kiinnostavia ulkomaanmatkoja
riittää; työaikojen seurantaa ei ole. Jos ei ole itsekuria, ei
tule suoritteitakaan, eikä kovin pitkään varmaan palkkaakaan. Silti koen, että olen suuremmassa tulosvastuussa
”kentälle” kuin yliopistolle työnantajana. Jos tutkimuksen
tuottama näkemys voi antaa jotakin kättä pidempää kaupunkien kehittämiseen, koen että esimerkiksi tieteellisten
artikkelien tuotanto on vain väline tämän näkemyksen kirkastamiseksi. Norsunluu on ehtyvä luonnonvara; ei rakenneta siitä torneja vaan säästetään sitä niille norsuille.

SÄÄSTÄMISESTÄ PUHEEN ollen: on päivänselvää, ettei näihin hommiin rahan takia tulla eikä sen takia
näissä pysytä. Jos joku muu kuin työn sisältö motivoi jat-

kamaan tutkijana, se on akateeminen työyhteisö. Ainakin
YTK:n tapaisessa matalien hierarkioiden yksikössä minun
on ollut helppo olla ja kehittyä. Kuten olen kirjoittanut
toisaalla (Schmidt-Thomé 2015, https://aaltodoc.aalto.
fi/handle/123456789/17337), akateeminen talkoohenki, kollegiaalisuus ja älyllinen viihde ovat toimineet aallonmurtajana, jonka suojissa olemme voineet tarkkailla
Aalto-yliopiston käynnistämien hyökyaaltojen saapumista
rantaan. Yksin puurtavaksi tutkijaksi minusta ei varmasti
olisikaan, vaikka kuinka olisin osa jotakin maailmanlaajuista erityisasiantuntijoiden kudelmaa.
Kirjoittaja Kaisa Schmidt-Thomé (FL) on
suunnittelumaantieteilijä, joka työskentelee tutkijana
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmässä
(YTK) Aalto-yliopiston maankäyttötieteiden laitoksella.
Hänen kaupunkiuudistuksen systeemisiä haasteita erittelevä
väitöskirjansa ilmestyy tänä syksynä.

GIAMBATTISTA REALE

Emscherin valuma-alueen pohja- ja pintavesien hallintajärjestelmän kiinnostavuudesta ekskursiokohteena, käydä ministeriössä palaverissa pohtimassa eurooppalaisen
aluekehityksen tutkimusohjelman antia Suomen näkökulmasta ja yrittää keksiä jotain hyödyllistä sanottavaa mm.
kuntaliitoksen myötä muuttuvaa suunnittelukulttuuria
pohtivalle aikuisopiskelijalle, jonka tutoriksi olin päätynyt.
Kun joku kysäisi, mitä minun geobiografioita käsittelevälle
väitöskirjahankkeelleni kuuluu, en tiennyt itkeäkö vaiko
nauraa.
Klassista yliopistouraa tavoittelevien on varsinkin
nykyään syytä väitellä mahdollisimman nopeasti. Tutkimuslaitosympäristössä tilanteeni oli toinen. Monet YTK:n

tutkimusprojekteista palvelivat suoraan jotakin suunnittelukäytäntöä, jolloin tiukat teoreettiset kelat olivat usein
toissijaisia. Lisäksi monitieteisissä ympyröissä hämärtyi
välillä se, mihin tieteelliseen keskusteluun milloinkin olisi
järkevää osallistua. Kotipesäni suunnittelumaantieteessä
oli YTK:sta käsin sekä lähellä että kaukana: toisaalta sydän
sykki mantsalle, mutta toisaalta Aalto-yliopiston myötä
tarjolla oli myös ’planning’ – kaupunkisuunnittelijoiden
kansainvälinen ammatti- ja tiedeyhteisö.
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Viereinen sivu: KTH muutti nykyiselle paikalle
Östermalmin kaupunginosan laidalle vuonna 1917.
Yllä: KTH:n keskustakampus päätulosuunnasta. Uuden
arkkitehtuurikoulun rakennustöitä ja inforakennuksen
remonttia viimeistellään.

M

OPISKELUA
Teksti & kuvat

Dennis Söderholm
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TUKHOLMASSA

oni suunnitteleva maantieteilijä on
varmaan kohdannut sen tilanteen, että
työelämässä on ajautunut sellaisiin
työtehtäviin tai haluaa suuntautua sellaisiin tehtäviin, johon vanhat opinnot
eivät ihan anna riittävää pohjaa. Siksi moni suunnitteleva
maantieteilijä opiskelee lyhyempiä tai pidempiä jaksoja
valmistumisen jälkeenkin töiden ohessa tai täysipäiväisesti. Minä valitsin urban design -opinnot Tukholmassa.
Olin työskennellyt yli viisi vuotta konsulttitoimistossa yleiskaavojen, paikkatiedon ja vaikutusten arviointien
ihmeellisessä maailmassa. Ajan mittaan tuntui, että halusin suuntautua enemmän detaljisuunnitteluun, vaikka
halusin jatkaa samoissa tehtävissä. Ryhdyin siis selvittämään, voisinko pätevöityä detaljisuunnitteluun lisäkouluttautumalla. Helsingissä ei alan maisteriohjelmia ollut,
joten selvitin opiskelumahdollisuuksia ulkomailta. Sopivia
kaupunkisuunnittelun maisteriohjelmia löytyi muun muassa Alankomaista, Tanskasta ja muutamasta ruotsalaisesta kaupungista. Henkilökohtaiseen loppukarsintaani
pääsivät opinnot pikkukaupungissa Kaakkois-Ruotsissa ja
Tukholmassa. Päädyin lopulta hakemaan opiskelupaikkaa
Tukholmasta. Sieltä pääsisi muutamassa tunnissa Helsinkiin, sillä suunnittelin jatkavani etätyöntekijänä nykyisessä työssäni.
Hakemuksen tekeminen maisteriohjelmaan oli melko helppoa. Hakuprosessissa ei tarvinnut päntätä tietoa
ja stressata pääsykoetta, koska hakeminen tapahtui puhtaasti paperien perusteella. Hakemuksessa piti olla CV,

motivaatiokirje sekä erinäisiä todistuksia ja otteita. Suurin
urakka oli todistusten aitouden varmistavien leimojen ja
allekirjoitusten hakeminen sekä hyvän motivaatiokirjeen
kirjoittaminen. Motivaatiokirjeellä onkin ilmeisen suuri
painoarvo hakuprosessissa, vaikka myös muut pätevyysvaatimukset on täytettävä. Bonuksena on, että Ruotsin
korkeakouluhaussa ei tarvitse erikseen todistaa englanninkielentaitoaan, jos on kirjoittanut pitkän englannin
Suomen ylioppilaskirjoituksissa.

SAIN OPISKELUPAIKAN ja aloitin kahden vuoden
opinnot syyskuussa 2014 maisteriohjelmasta nimeltä Sus-

Hakemuksen tekeminen
maisteriohjelmaan oli
melko helppoa

tainable Urban Planning and Design Tukholman Kungliga
Tekniska högskolanista (KTH) eli «Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun» keskustakampukselta, jonka kaikki
maisteriohjelmat ovat englanninkielisiä. Se, etten opiskele
ruotsiksi Ruotsissa, tuntuu itsestäni hieman omituiselta.
Maisteriohjelma on poikkitieteellinen ja koostu kolmesta «polusta»: kaupunkisuunnittelusta, «kaupunki-
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Yllä: KTH:n keskustakampuksen ”Linnanpiha”.
Oikealla ylhäällä: Vuonna 2004 suljettu Årstalänken-moottoritie
ympäristöineen on ollut suunnittelukohteena opinnoissa.
Oikealla alhaalla: KTH:n arkkitehtuurikoulu muutti
keskustakampukselle uuteen rakennukseen syksyllä 2015.

Akateeminen vartti on
myös Ruotsissa tuttu
käsite
muotoilusta» ja ympäristösuunnittelusta. Ympäristösuunnittelun määritelmä on selkeä, mutta Ruotsissa
kaupunkisuunnittelu (eng. urban planning / ruo. samhällsplanering) ja «kaupunkimuotoilu» (eng. urban design /
ruo. stadsutformning) tarkoittavat eri asioita kuin Suomessa. Kaupunkisuunnittelulla tarkoitetaan, mitä suunnitteleva maantieteilijä Suomessa tekee eli yleiskaava- ja
maankäytön suunnittelua strategisella tasolla. «Kaupunkimuotoilu» tarkoittaa sitä mitä Suomessa opitaan yhdyskuntasuunnittelun opinnoissa eli kortteleiden, aukioiden
ja katujen fyysistä suunnittelua. Onko käsitteelle urban
design edes suomalaista käännöstä? Käsitteet menevät
entistäkin sekavammiksi kun samhällsplaneringin suora
käännös on yhdyskuntasuunnittelu.

12
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Ohjelman opiskelijoilla on monipuoliset koulutustaustat. Mukana on kaupunkisuunnittelijoita, arkkitehtejä ja
maisema-arkkitehtejä, maantieteilijöitä sekä ympäristö- ja
sosiaalitieteilijöitä. Suurin osa jatkaa opintojaan suoraan
kandidaattitutkinnon jälkeen, mutta moni opiskelee myös
toista maisteritutkintoa. Todistusteni perusteella minut
määriteltiin urban planningin opiskelijaksi, mutta sitä olin
mielestäni opiskellut jo suunnittelumaantieteen yhteydessä Helsingin yliopistossa. Koska hain opiskelupaikkaa
nimenomaan detaljisuunnittelun takia, ilmoittauduin urban design -kursseille. Tämä oli mahdollista, koska maisteriohjelman sisällä saimme valita kursseja vapaasti ja
ristiin. Edellytyksenä kuitenkin on, että täyttää kurssivaatimukset. Koska olin aiemmassa tutkinnossani suorittanut
yhdyskuntasuunnittelun opinnot sivuaineena, ongelmia
kurssivalinnoissa ei tullut.

OPINNOT KOOSTUVAT laajoista 7,5 tai 15 opintopis-

teen kursseista. Yksittäiset kurssit sisältävät ryhmätöitä,
kirjallisuutta, seminaareja, suunnittelutehtäviä ja joskus
kotitenttejä. Tämä on mielestäni toimiva järjestelmä, koska samaan aikaan on yksi tai korkeintaan kaksi kurssia.
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Tietokulma
Maisteriohjelma: Sustainable Urban Planning and Design, KTH
■■

Miten ja mihin haetaan: Haku osoitteessa www.universityadmissions.se. Hakupaperit liitteineen pitää
lähettää postissa hakusivustolla rekisteröitymisen jälkeen. Saman sivuston kautta voi hakea kaikkiin
korkeakouluihin Ruotsissa.

■■

Milloin haetaan: Tammikuun 15. päivään mennessä.

■■

Paljonko opiskelijoita otetaan: Opiskelijamäärää ole määritetty ennakkoon, mutta aikaisempina vuosina on
otettu 70–80 opiskelijaa.

■■

Pääsyvaatimukset: Kandidaatin tutkinto arkkitehtuurista, maisema-arkkitehtuurista, «fyysisestä
suunnittelusta», rakennetun ympäristön, energian ja ympäristön tai vastaavasta insinööriohjelmasta,
yhdyskuntasuunnittelusta tai ohjelmaan liittyvistä sosiaali- tai luonnontieteistä. Aikaisempiin opintoihin
pitää sisältyä vähintään 30 opintopistettä kaupunkisuunnittelua, liikenne- tai aluesuunnittelua, kansallis- tai
aluetaloutta tai ympäristötiedettä.

■■

Yllä: Talvinen Sankt Eriksplan ja Vasaparken.

Linkki maisteriohjelman sivulle: www.kth.se/en/studies/master/kth/supd

rin haaste onkin ollut sen selvittämisessä, mihin maahan
verot maksetaan ja mikä maa vastaa sosiaaliturvasta. Sen
selvittämiseen olen käyttänyt päiväkausia, mutta se jääköön eri tarinaksi…

TUKHOLMASSA ASUMINEN ei ole suomalaiselle

Sosiaalisen
kanssakäymisen erot
ovat hieman suuremmat
Päällekkäisyyksiä ei tule ja kurssien sisältö on loogisesti
aikataulutettu. Esimerkiksi kirjallisuuden voi heti huomioida suunnittelutehtävässä. Opinnot etenevät lukiomaisesti ohjelman mukaan, joten akateemista vapautta on rajoitetusti. Akateeminen vartti sen sijaan on myös Ruotsissa
tuttu käsite.
Maisteriohjelma alkaa yhteisellä kurssilla (noin 80
opiskelijaa), jonka jälkeen jakaudutaan polkujen mukaisille kursseille (noin 25 opiskelijaa / kurssi). Urban designin
-kurssit koostuvat kolmesta isosta «studiokurssista», sekä
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pienemmistä teoriakursseista, jotka usein ovat yhteisiä
jonkun toisen polun kanssa. Viimeinen lukukausi on varattu lopputyölle. Studiokursseilla on yleensä jokin alue, jota
analysoidaan ja jolle lopuksi laaditaan kehityssuunnitelma
mallien, kuvien, karttojen ja planssien avulla. Kaavabyrokratiaa ei käsitellä, vaan pääpaino on «designissa». Miltei
pakko on opetella myös graafisia taitoja ja photoshoppailua, jotta pysyy opetuksessa mukana. Studiokurssien apuopettajina on työelämän ammattilaisia, joten työelämänäkökulma on vahvasti opetuksessa mukana.

OLEN NYT opiskellut vuoden maisteriohjelmassa ja

tehnyt samalla töitä osa-aikaisesti vanhan työnantajan
palveluksessa. Tämä ei ole ollut helppoa, mutta työnantajan joustavuuden ja konsulttityön projektiluonteen takia
ratkaisu on toiminut. Videoneuvottelut ja muut sähköiset
järjestelmät helpottavat yhteydenpitoa Itämeren toisella
puolella työskenteleviin työkavereihin ja asiakkaisiin. Suu-

kovin suuri kulttuurishokki. Pohjoismainen yhteiskunta,
jossa asiat toimivat samalla tavalla ja jossa kaupoissa on
paljon samoja tuotteita, ei aiheuta suuria sopeutumisvaikeuksia. Sosiaalisen kanssakäymisen erot ovat hieman
suuremmat kuin yhteiskunnan toiminnan erot. Suurin
hämmästykseni aihe on, että Ruotsissa – sosialidemokratian ykkösmaassa – ei ole tuettuja opiskelijalounaita. Sen
sijaan kampusalue on täynnä mikroaaltouuneja, joissa
opiskelijat lämmittävät eväitään.
Erityisesti Tukholmassa asuntotilanne on vaikea ja paikallisen asuntojärjestelmän ymmärtäminen ei ole helppoa.
Jos olen ymmärtänyt asian oikein, Ruotsissa on vuokrasääntely, jonka puitteissa on kuitenkin erittäin vaihtelevat
vuokrat. Vanhoissa asunnoissa Tukholman keskustassa
vuokrat ovat kuitenkin helsinkiläisen näkökulmasta puoliilmaisia. Varjopuoli on, että näihin asuntoihin jonotetaan
pitkään. «Tullien sisällä», eli keskustassa, asuntoihin on
keskimäärin 13 vuoden jono ja jotkut ruotsalaiset laittavat
lapsiaan asuntojonoon heti kun ne syntyvät. Lähiöissäkin
jonotusaika on keskimäärin 8 vuotta. Opiskelija-asunnon
saaminen on hieman helpompaa, mutta nekin jaetaan jonotusjärjestyksessä, ja olen nähnyt että monet asunnot

ovat menneet vasta 300–400 jonotuspäivän, eli vuoden,
jälkeen. Siksi moni opiskelukaverini asuu alivuokralaisena.
Tukholman kaupunkisuunnittelusta olen oppinut
kursseillani muun muassa sen, että Tukholman kaupunkisuunnittelun ylpeydenaihe, ekotehokkuudestaan tunnettu
Hammarby Sjöstadin uusi kaupunginosa ei ehkä olekaan
niin ilmastoystävällinen kuin on mainostettu. Tämä johtuu
siitä, että alueelle on muuttanut äveriästä joukkoa, joiden
kulutustottumukset kumoavat alueen ekoratkaisuista
saadun ilmastohyödyn. Myös muualla Tukholmassa rakennetaan vilkkaasti. Ekoimagot on «varattu» Hammarby
Sjöstadille ja Norra Djurgårdsstadenille, joten esimerkiksi
Årstafältetille tätä imagoa ei anneta. Norra Djurgårdsstadenia voidaankin pitää Hammarby Sjöstadin maineen
perijänä. Tukholma mainostaa alueen ratkaisuja kiinnostuneille kaupunkisuunnittelijoille ja vielä englanniksi nimellä Royal Seaport.

MIKÄLI ON kiinnostunut hankkimaan lisätutkinnon

kaupunkimuotoilusta tai -suunnittelusta vuodessa tai kahdessa, maisteriohjelman suorittaminen Ruotsissa on houkutteleva vaihtoehto, vaikka opiskelu työn ohella vaatiikin
kovaa työtä. Koska lisätutkintoa tarjoavia maisteriohjelmia on Suomessa tarjolla vähän, kannattaa tutkia myös
muiden EU-maiden tarjoamia vaihtoehtoja, sillä suomalainen opiskelija voi opiskella EU-maissa samoilla ehdoilla
kuin paikallinenkin opiskelija.
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E

ripuolella Suomea sijaitsevat maantieteen
laitokset ovat perinteisesti erottuneet tutkimuspainotustensa ansiosta toisistaan. Suunnittelumaantieteen jakolinja on kulkenut
jo pitkään tamperelaisen aluetieteen ja helsinkiläisen suunnittelumaantieteen välillä. Myös muualla
Suomessa tehdään maantieteellistä kaupunkitutkimusta
sekä koulutetaan maantieteilijöitä laaja-alaisesti erilaisiin
aluekehittämisen ja -suunnittelun tehtäviin.
Joensuun korkeakoulun alkuajoista lähtien maantieteilijöille on ollut mahdollista suuntautua aluesuunnittelun
koulutusohjelmaan. Joensuussa suunnittelumaantieteellä
on pitkät perinteet, tosin painotukset niin opetuksessa
kuin tutkimuksessa ovat varsin erilaiset verrattuna helsinkiläiseen kaupunki- ja suunnittelumaantieteeseen.
Joensuun maantiede on ollut aina vahvasti yhteiskuntatieteellistä. Oppiaineen muotoutumiseen vaikuttivat
1970-luvulta eteenpäin maantieteen suuret kansalliset
nimet: Perttu Vartiainen, Anssi Paasi sekä Pauli Tapani
Karjalainen. Tässä piirissä vaikutettiin niin maantieteen
spatiaalisen teorian kehittämiseen kuin empiiriseen alueja muuttoliiketutkimukseenkin.
Yhteiskuntamaantieteen muotoutuminen nykyisenlaiseksi liittyy pitkälti niihin kehityskulkuihin, jotka olivat osa
1980- ja 1990-luvun maantieteenalan sisäisiä metodologisia konflikteja. 1980-luvulla uuden polven maantieteilijät
haastoivat tutkimuksillaan vallalla olevaa metodologiaa
niin ihmismaantieteen kuin humanistisen sekä kulttuuri- ja aluemaantieteen osa-alueilla. Keskeisenä keskusteluareenana toimi kulttuuri- ja suunnittelumaantieteen
tiedonantoja -sarja. 1980-luvun aikana alettiin myös ottaa
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aktiivisemmin osaa kansainväliseen ihmismaantieteen
(Human Geography) uudistamiseen, muun muassa lehtien
Geoforum- ja Political Geography -sivuilla. Kansainvälinen
yhteistyö kriittisen yhteiskuntamaantieteen piirissä tiivistyi vuosikymmenen myötä, erityisesti aktiivisena osallistumisena vuosittaisiin pohjoismaisiin symposiumeihin
sekä osallistumalla tieteelliseen keskusteluun Nordisk
Samhällsgeografisk Tidsksrift -lehdessä.
1990-luvulla yhteiskuntamaantieteessä alkoivat korostua ympäristönäkökulmat, globalisaatio sekä ylirajallisten
(transnationaalisten) teemojen analyysi sekä tutkimuksen
että opetuksenkin puolella. Näitä painotuksia tuki keskeisesti vuonna 1993 käynnistynyt Human Geography -maisteriohjelma. Nykyisellä historia- ja maantieteiden laitoksella, johon myös ympäristöpolitiikan oppiaine kuuluu,
on poikkitieteellinen yhteistyö voimistanut asemaansa
entisestään.

YHTEISKUNTAMAANTIEDE, YMPÄRISTÖJA LUONNONVARATUTKIMUS
MÄÄRITTELEMÄSSÄ JOENSUULAISTA
MAANTIEDETTÄ

Suunnittelumaantieteen oppiaine lopetettiin 1990-luvulla
ja sen nimi muutettiin yhteiskuntamaantieteeksi. Samalla
ympäristöteemat alkoivat luonnehtimaan oppiainetta vahvemmin. Suunnittelumaantieteen perintö näkyy nykyisin
parhaiten opetuksessa ja valmistuneiden maistereiden
työllistymisessä. Merkittävä osa valmistuneista opiskelijoista sijoittuu alueellisen kehittämisen tehtäviin. Tutkimuksen puolella suunnittelumaantieteen tausta näkyy
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suunnittelussa. Käytännössä tämä on luentojen ohella
toteutettu projektitöiden muodossa, joissa on analysoitu
ajankohtaisia aiheita Joensuun kaupunkisuunnitteluun
liittyen. Kurssia on myös kehitetty vuorovaikutteiseksi kaupungin virastojen kanssa. Viime vuosien teemoja
ovat olleet mm. ilmastonmuutos ja pyöräilykysymykset
kaupunkisuunnittelussa sekä rantarakentaminen ja rakennussuojeluun liittyvä tapaustutkimus (tapaus ”Wanha
Jokela”).

SIVUAINEISTA VOIMAA MAANTIETEILIJÄN
OSAAMISELLE

Maantieteen sijoittuminen ihmistieteiden ja luonnontieteiden välimaastoon on aina korostanut sivuaineiden
merkitystä. Suunnittelevien maantieteilijöiden on ollut

TEORIA JA KÄYTÄNTÖ KOHTAAVAT, KUINKA KÄY MAANTIETEILIJÄN?

SUVI SILVENNOINEN

JARNO KINNUNEN

MIKA KORVENRANTA

MITÄ: Maantieteen pääaineopinnot.
Sivuaineina ympäristötieteitä, geoinformatiikkaa ja ympäristöoikeutta.

MITÄ: Yhteiskuntamaantieteen pääaineopinnot suuntautuminen geoinformatiikkaan. Sivuaineina ympäristöoikeus
ja monitieteiset ympäristöopinnot.

MITÄ: Yhteiskuntamaantieteen pääaineopinnot suuntautuminen geoinformatiikkaan. Sivuaineina johtaminen, metsätiede, ympäristöoikeus ja
ympäristöpolitiikka.

MILLOIN: Opinnot alkoivat matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
2006 ja päättyivät yhteiskunta- ja kauppatieteellisessä tiedekunnassa vuonna
2012. Vuosien varrella ehti muuttua niin
yliopiston, tiedekunnan kuin laitoksenkin nimi.
MIKSI: Joensuu oli leppoisa ja yhteisöllinen opiskelupaikka. Pienen yliopiston
etuna oli ihmisläheisyys, esimerkiksi
opetushenkilökunta pystyi tarvittaessa
ohjaamaan opiskelijoita henkilökohtaisemmin. Paikkatietomenetelmien opiskelu on tuonut yksittäisenä aihepiirinä
minulle ehkä eniten hyötyä, vaikka en
olekaan päätynyt paikkatietoalalle. Ympäristöoikeus puolestaan tukee hyvin
maantieteen opintoja tarjoamalla yhteyden työelämän arjen haasteisiin.
NYT: Erityisasiantuntija Uudenmaan
liitossa.
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MILLOIN: Opinnot alkoivat 2009.
MIKSI: Yliopistokampus sijaitsee aivan
kaupungin keskustassa ja on erittäin
kompakti kokonaisuus. Ympäristöoikeuden ja geoinformatiikan osaaminen yhdessä tarjoaa edellytyksiä nimenomaan
asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Tällä
yhdistelmällä pystyy tuottamaan ja
jalostamaan alueellista tietoa paikkatietomenetelmin sekä tarjoilemaan
siihen päälle ympäristöoikeudellisesti
kestäviä ratkaisuja. Itse olen hyötynyt
tästä yhdistelmästä huomattavan paljon.
NYT: Paikkatietoasiantuntija Bitcomp
Oy:ssa.

tärkeää löytää oikeanlaisia painotuksia osaksi muuten
melko generalistista tutkintoa. Joensuussa paikkatiedolla ja geoinformatiikan osaamisella on vahva rooli osana
maantieteilijöiden tietotaitoa. Geoinformatiikan lisäksi
maantieteilijät erikoistuvat Joensuussa laaja-alaisesti niin
luonnontieteelliseen kuin yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Yhtenä Itä-Suomen yliopiston spesialiteettina
voidaan pitää oikeustieteiden laitosta. Suunnittelun näkökulmasta oikeustieteet tarjoavat osaamista, josta on konkreettista hyötyä työelämässä.
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos kouluttaa
erikoisjuristeja. Sen vahvuusalueina ovat erityisesti ilmasto-, energia-, ja ympäristö- sekä hyvinvointioikeus. Näistä
vahvuusalueista ympäristöoikeus tarjoaa maantieteilijöille erikoistunutta osaamista erilaisiin suunnittelutehtäviin.
Oikeustieteiden laitos tarjoaa Suomen laajimman valikoiman ympäristöoikeuden opintoja. Sivuaineen laajuus voi
jopa yli 70 opintopistettä, johon sisällytetään myös kandidaatin tutkielma. Laitoksella on lisäksi tehty jo useita
vuosia maankäytönsuunnitteluun liittyvää oikeudellista
tutkimusta ja se on ollut mukana useissa ympäristöministeriölle tehdyissä maankäyttö- ja rakennuslain täytäntöönpanoon ja muutoksenhakuun liittyvissä selvityksissä.

Lisäksi laitos järjestää jo työelämässä toimiville viranomaisille ja yksityisen sektorin työntekijöille Ajankohtainen ympäristöoikeus -erikoistumisohjelman, jonka tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva ympäristöoikeuden
systematiikasta ja sen eri sektoreiden sääntelystä. Erikoistumisohjelman avulla voivat esimerkiksi kaavoittajat vahvistaa kaavoitus- ja rakentamisoikeudellista osaamistaan
ja valmiuksiaan hankkia itsenäisesti oikeudellista tietoa.
Ympäristöoikeuden sivuaineopinnot ovat vahvistaneet
asemaansa Joensuun maantieteilijöiden piirissä ja siitä on
tullut yksi suosittu erikoistumiskokonaisuus. Erityisesti
prosessiosaaminen ja oikeudellisen ajattelun kehittäminen täydentää omalta osaltaan muita suunnitteluun tähtääviä opintoja.

Artikkelia varten on haastateltu maantieteen professori
Ari Lehtistä, yhteiskuntamaantieteen professori Jarmo
Kortelaista, ympäristöoikeuden lehtori Ismo Pölöstä
sekä projektitutkija Jani Lukkarista.

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

kiinnostuksena alue- ja yhdyskuntakehityksen poliittisiin
ulottuvuuksiin sekä luonnonvarapolitiikkaan sen laajassa
merkityksessä.
Tällä hetkellä vahvoja tutkimuksellisia teemoja ovat
ympäristö- ja luonnonvaratutkimus sekä perifeeristen
alueiden tutkimus. Viimeaikoina myös geoinformatiikka ja
paikkatiedon käyttö on vahvistanut asemaansa yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelussa.
Kandidaatin opintoihin kuuluvalla maankäytönsuunnittelun kurssilla ovat kaupunkisuunnitteluteemat olleet
vahvasti läsnä viime vuosina. Kurssilla ei ole niinkään pyritty keskittymään suunnittelun muodolliseen puoleen,
vaan tarkastelu on keskittynyt maankäytönsuunnitteluun
yhteiskunnallisella tasolla. Tavoitteena on ollut löytää välineitä, joilla analysoida vallankäytöllisiä ulottuvuuksia

MILLOIN: 2008–2014.
MIKSI: En tuntenut ennestään ihmisiä,
ja kaupunkina Joensuu oli minulle myös
uusi. Joensuussa maantieteen pienessä ja tiiviissä porukassa tutustui nopeasti ihmisiin ja kaupunkiin. Professoreiden juttusille oli aina helppo mennä,
mikä henki laitoksen rentoa ilmapiiriä.
Joensuussa opiskeleminen on kerryttänyt vahvaa osaamista erityisesti paikkatiedon osa-alueelta. Aiheita käsitellään
laajasti eri näkökulmista, mikä opettaa
opiskelijoita ymmärtämään laajasti
mitä paikkatiedolla voi tehdä eri organisaatioissa.
NYT: IT Application Manager Stora
Ensossa.
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SUURTEN SAAPPAIDEN
JOENSUU-KOULU
”Hyppää aina hieman liian suuriin saappaisiin,
ne opettavat kyllä kulkemaan”.

NÄIN voisin tiivistää tärkeimmän oppini Joensuun maantieteen laitoksen koulusta 1990-luvun puolivälistä. Laitoksen vahvuuksia oli räätälöityvyys kaikille opiskelijoille
ja ennakkoluuloton kansainvälisyys sekä kokeilevuus ja
kenttäkosketus.
Omaan Joensuun kouluuni – ja koko maantieteilijän
uraani, on vaikuttanut eniten maantieteen professori
Perttu Vartiainen. Ymmärtääkseni Pertun ideana, joka otti
laitoksen luotsattavakseen 90-luvun puolivälissä, oli mahdollisimman vahvat osaajat laitokselle sekä niiden kautta
parhaat mahdolliset kansalliset ja kansainväliset kontaktit. Omat ja vierailevat nimet ja opetukset olivat erittäin
korkeatasoisia ja -lentoisia. Perttu rakensi tieteelliselle
ajattelulle ja maantieteen ymmärrykselle vankan pohjan
teoreettisilla luennoillaan. Persoonia laitoksella riitti. Juhani Hult jätti meidät uudet oppilaat ensimmäisessä tentissä yksin saliin. Etsikää tietoa, keskustelkaa toistenne
kanssa, ajatelkaa itse. Parempaa alkupaukkua en voi kuvitella. Reunalla on ajateltava eri tavalla.
JOENSUUSSA startattiin myös jo tuolloin englanninkielinen Human Geography -maisteriohjelma. Oma etuoikeuteni oli olla ensimmäisen kurssin koekaniineja. Kansainvälisten osioiden kautta tulivat tutuksi myös opiskelijat ja
opiskelumetodit muista maista. Oli tajunnanräjäyttävää
rampata Venäjän Karjalassa muutaman viikon Cambridgen ja Oxfordin tyyppien kanssa. Myös vuotuiset kenttämatkat Baltian maihin, Puolaan ja liittyneeseen Saksaan
olivat ällistyttäviä informaatioportteja itäisen Euroopan
vauhdikkaaseen muutokseen. Tuo aika oli myös netin ja
paikkatiedon rantautumisen aikaa. Joensuussa myös näihin tartuttiin käytännönläheisesti. Laitoksen nettisivuja
rakennettiin porukalla ja alkeellisissa GPS-mittareissa
hämmästeltiin miten paljon tarkemmaksi signaali muuttui
kun Yhdysvalloista oli valtiomiehiä vierailulla Suomessa.
ROHKEUS avata suu kenttäkurssilla Mekrijärven saunassa kiinnostavista tutkimusteemoista Pertun kanssa oli
ensimmäinen askel yhteistyölle, joka jatkuu yhä edelleen.
Sain mahdollisuuden auttaa kaupunkiverkkotutkimuksen
tilastojen keräämisessä ja analysoinnissa. Pertun siipien
suojassa pääsin tutustumaan tiedon hyödyntämiseen kansallisen politiikan valmistelussa ja päätöksenteossa. Gra-
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duni sain työstää pohjoismaisessa tutkimushankkeessa.
Rohkeasti hakeuduimme myös eurooppalaisiin hankkeisiin, joista merkittävin oli Urban Audit, komission työkalu
kaupunkien kehityksen seuraamiseen. Kun Perttu – omaksi ja ilmeisesti vähän myös hänen yllätykseksi – valittiin
silloisen Joensuun yliopiston rehtoriksi, sain mahdollisuuden paikata Perttua sekä kansallisissa että kansainvälisissä ympyröissä. Ne saappaat olivat kovin monta numeroa
liian suuret, mutta niillä vain oli opeteltava tanssimaan.
Parempaa koulua ei voinut kuvitella. Ne antoivat suunnan
tulevalle työuralle joka vei tutkimuksesta ja soveltavan tiedon käytön kautta ideoiden hyödyntämiseen aluekehittämistyössä ministeriössä ja siitä edelleen vierestä viisasteluun, eli sparraavaan kehittämiseen konsultoinnin kautta.
Aluekehittäjän polkua on ollut mukava astella Joensuun
koulussa räätälöidyillä saappailla.
JANNE liioittelee vahvasti rooliani joensuulaisessa maantieteessä, mutta laitoksen keskustelevaa ja uusia ovia aukovaa henkeä juttu kuvaa hyvin. Tai oikeastaan laitoksen
sijasta pitäisi puhua monitieteisestä ihmisen alue- ja ympäristösuhteen tutkijayhteisöstä, jonka toisessa ydinlaitoksessa (Karjalan tutkimuslaitoksessa) oma työhuoneeni
nykyisin on.
Jannen vuosina ykkösjuttumme oli avautuminen kansallisiin ja eurooppalaisiin suunnittelukuvioihin. Taustalla
olivat vuodet, jolloin joensuulaiset tunnettiin pikemminkin metodologisista ja teoreettisista avauksistaan kuin
käytännönläheisestä suunnittelumaantieteestä. Tämä perinne on saavuttanut sittemmin maailmanmaineen Anssi
Paasin ja kumppaneiden myötä Oulusta käsin. Tuloillaan
oli uusi aika, jota Joensuussa on sävyttänyt kansainvälisesti suuntautunut ympäristöön ja rajoihin liittyvä yhteiskuntamaantieteellinen tutkimus.
Rehtorin pallilta katsottuna joensuulainen maantieteen tutkimus ja jatkotutkintokoulutus ovat yliopiston vahvassa ytimessä. Ajattelun välineitä ja metodista osaamista
on tarjolla myös perustutkinto-opiskelijoille moneen makuun. Ammatillinen orientaatio taas on ollut enemmän
kiinni opiskelijasta itsestään. Omatoimisuus ei sovi kaikille yhtä hyvin kuin Jannelle. Hänen kaltaisiaan oman tiensä
luojia ei kaikista fukseista voi odottaa tulevan.

Pilvi Nummi

Sosiaalinen media muuttaa
kaupunkisuunnittelun kulttuuria

PALOPUHE

Janne Antikainen & Perttu Vartiainen

”Sosiaalinen media on avannut viestinnälle ja vuorovaikutukselle
uuden ulottuvuuden, johon ei Suomessa ole vielä havahduttu”, toteaa
Pekka Sauri osuvasti julkaisussaan Julkishallinto ja sosiaalinen media.
Kaupunkisuunnittelijoilla on nyt tuhannen taalan paikka ottaa some haltuun.
KAUPUNKISUUNNITTELUORGANISAATIOT ovat

viimeisen parin vuoden aikana tulleet aktiivisemmin mukaan Facebookiin ja Twitteriin. Näyttää kuitenkin siltä, että
näitä kanavia käytetään vielä hyvin perinteiseen tapaan
asioista tiedottamiseen. Yksisuuntaisen tiedottamisen
sijaan sosiaalisen median vahvuus on monensuuntaisessa vuorovaikutuksessa ja avoimessa tiedon jakamisessa.
Some tuo nopeasti esiin avoimuuteen liittyvät ongelmat,
jos sosiaalisessa mediassa ei pystytä vastaamaan esiin
nouseviin kysymyksiin.
Monelle asiantuntijallekin sosiaalinen media liittyy
ensisijaisesti vapaa-ajan viettoon. Todellisuudessa se on
myös tehokas väline oppimiseen ja tiedon rakenteluun.
Aktiiviset sosiaalisen median käyttäjät rakentavat osaamistaan verkossa ja tekevät sen näin näkyväksi. Yksi tärkeimmistä syistä somessa toimimiseen on auttamisen
halu. Me aktiivit uskomme, että tiedon arvo kasvaa jakamalla, välittämällä ja rikastamalla.

KANSALAISAKTIVISTIT ovat löytäneet sosiaalisesta

mediasta vaikuttamisvälineen, jonka avulla voi astua hallinnon varpaille. Itseorganisoituvat ryhmät, esimerkkinä
Facebookissa toimiva Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmä,
avaavat keskustelua myös kaupunkisuunnitteluun liittyvistä teemoista. Näiden kansalaislähtöisten keskustelujen
ja hallintolähtöisten suunnitteluprosessien välillä on kuilu, jonka ylittämistä pohditaan molemmilla puolilla. Suunnittelijat saattavat seurata keskusteluja ja niihin voidaan
viitata raporteissa, mutta ne eivät ole luontevasti mukana
suunnitteluprosessissa.

Yksi tapa tämän kuilun ylittämiseen voi löytyä teknologiasta. Somessa tuotetaan jatkuvasti valtavia määriä sisältöä: tekstiä, kuvia ja videoita, joita tutkimalla voidaan
tuottaa kaupunkisuunnittelua hyödyttävää tietoa. Turun
kaupunkitutkimusohjelman tutkimushankkeessa selvitettiin sosiaalisen median sisältöjen käyttöä kaupunkisuunnittelun tarkoituksiin tutkija Damiano Cerronen johdolla.
Esimerkiksi Instagramissa jaettujen kuvien ja niihin liittyvän paikkatiedon avulla tunnistettiin sosiaalisesti aktiivisia paikkoja sekä paikkoja, joita tulisi kehittää. Vaikka
sosiaalisen median aineisto on tilastollisesti vinoutunutta,
se avaa silti uusia näkökulmia. Turun tapauksessa Instagram-kuvien arvioitiin kertovan eniten nuorten aikuisten
tavoista käyttää kaupunkia.
Sosiaalisen median kaupunkisuunnittelukulttuuri on
vasta kehittymässä. Kuten Pekka Sauri kirjassaan toteaa,
meillä on kaikki mahdollisuudet valjastaa teknologia yhteisen hyvän veturiksi, mutta se on vielä tekemättä kaikilla
julkishallinnon sektoreilla. Myös kaupunkisuunnittelussa.

Kirjoittaja Pilvi Nummi tekee väitöskirjatutkimustaan
Aalto-yliopistossa sosiaalisen median käytöstä
kaupunkisuunnittelussa. Hän on tällä hetkellä
opintovapaalla kaavoittajan tehtävästä Sipoon
kunnasta. Pilvi jakaa ja rakentaa omaa sosiaalisen
median ja verkko-osallistumisen osaamistaan Julkisesti
nähtävillä -blogissaan (www.verkko-osallistuminen.fi).
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TÄYDENNYSRAKENTAMISEN
HAASTEITA
Karri Hakala

Oulun Kaukovainiolla

Viereinen sivu: Kaukovainion keskuspuisto. Huhtikuu 2015/Karri Hakala.
Yläkuvat: Katunäkymä Varpushaukantieltä. Huhtikuu 2015/Karri Hakala.
Alla: Osa ostoskeskuksen liiketiloista on tyhjillään. Huhtikuu 2015/Karri Hakala.

RIITTÄVÄN suuren lisärakennusoikeuden muodostaminen voi olla hankalaa. Kaukovainion kortteleissa lisärakentamiselle on tilaa lähinnä pysäköintialueilla tai
taloyhtiöiden pihoilla. Pysäköintialueille sijoittuva lisärakentaminen edellyttäisi pysäköinnin järjestämistä keskitetysti esimerkiksi pysäköintihalleissa.

Maanalaista pysäköintiä pidettiin liian kalliina Kaukovainiolle, jolloin vaihtoehdoksi jäisi hieman edullisempi
maanpäällinen pysäköintitalo. Pysäköintitalon rakentamisen suurimpana haasteena pidettiin rahoituksen hankkimista rakennusvaiheessa. Myös asukkaiden halukkuus
maksaa pysäköinnistä arvioitiin vähäiseksi.

KARRI HAKALA TUTKI PRO GRADU -TYÖSSÄÄN
TÄYDENNYSRAKENTAMISEN EDELLYTYKSIÄ JA
RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIA OULUN KAUKOVAINIOLLA, JOKA ON
1960-LUVUN SUUNNITTELUIHANTEIDEN MUKAINEN METSÄLÄHIÖ
NOIN KOLMEN KILOMETRIN PÄÄSSÄ OULUN KESKUSTASTA.

S

uomen 1960–1970-luvuilla rakennetut lähiöt ovat
tulossa korjausikään. Täydennysrakentamista on
ehdotettu keinoksi rahoittaa osa edessä olevista
peruskorjauksista. Täydennysrakentaminen ei kuitenkaan
automaattisesti ole kannattavaa varsinkaan pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevissa lähiöissä. Tutkin pro
gradu -työssäni täydennysrakentamisen edellytyksiä Kaukovainion lähiössä Oulussa.
Kaukovainio on 1960-luvun suunnitteluihanteiden
mukainen metsälähiö noin kolmen kilometrin päässä
Oulun keskustasta. Alueelle on laadittu yhdessä asukkaiden kanssa kaavoitusta ohjaava yleissuunnitelma, jossa
täydennysrakentamista on sijoitettu alueen reunoille ja
ostoskeskuksen yhteyteen. Jotta lisärakentamisella voitaisiin rahoittaa peruskorjauksia, pitäisi lisärakentamisen
kuitenkin sijoittua korjattavan kiinteistön yhteyteen.
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Kaukovainion taloyhtiöt sijaitsevat vuokratonteilla, eivätkä ne voi suoraan myydä rakennusoikeutta rakennuttajalle. Kaupunki voi houkutella yhtiöitä lisärakentamiseen
esimerkiksi maksamalla täydennysrakentamiskorvausta
tai alentamalla tonttivuokraa määräajaksi.
Oulussa tonttivuokrat ovat valmiiksi alhaiset, eikä
vuokranalennusten uskottu olevan riittävän houkuttelevia. Taloyhtiölle tulevan taloudellisen hyödyn pitäisi olla
riittävän suuri ja sen pitäisi tulla kerralla.
Kaukovainion kerrostaloihin on yleissuunnitelmassa
kaavailtu lisäkerroksia, mutta ne todettiin taloudellisesti
kannattamattomiksi. Rakennusoikeutta pitäisi olla huomattavasti enemmän, jotta siitä saatavat tulot riittäisivät
peruskorjausten rahoittamiseen. Rakennusoikeuden arvoksi Kaukovainiolla on arvioitu ainoastaan 190–250 € /
kem2.
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Viereinen sivu: Kaukovainion huonokuntoinen ostoskeskus puretaan. Tilalle rakennetaan
asuntoja ja uutta liiketilaa. Huhtikuu 2015/Karri Hakala.
Yllä: Kaukovainion maankäyttömalli. Kaukovainion maankäytön, liikenteen ja ympäristön
yleissuunnitelma 2012, Oulun kaupunki.

TIETOKULMA
■■

Oulun yliopistossa maantiede jakautuu luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja
aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan.

■■

Maantieteen tutkimuskohteena ovat luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Matkailumaantieteessä
tarkastellaan esimerkiksi matkailun suhdetta aluekehitykseen ja -suunnitteluun.

■■

Oulun yliopistossa ei varsinaisesti opeteta kaupunkimaantiedettä, vaan kurssien harjoitustöihin voi valita
erilaisia kaupunkisuunnitteluun liittyviä teemoja oman kiinnostuksensa mukaan.

Karri Hakalan opinnot Oulun yliopistossa koostuivat maantieteestä (pääaine), jossa hän erikoistui aluekehitykseen
ja -politiikkaan. Sivuaineiksi valikoituivat sosiologia ja Rural Studies -maaseutuopinnot. Hakala suoritti myös arkkitehtuurin tiedekunnassa yhdyskuntasuunnittelun sivuainekokonaisuuden.
Kaukovainion kehittämistä Karri Hakala tutki ensin LuK-tutkielmassaan ja jatkoi saman aihepiirin parissa pro gradu
-työssään, joka valmistui osana arkkitehtuurin tiedekunnan Eheyttämisen edellytykset -hanketta. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä sekä Oulun kaupungin että Oulun ammattikorkeakoulun Kaukovainio-hankkeiden kanssa.
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Yhtenä vaihtoehtona pidettiin pysäköintipaikkojen
määrän karsimista. Kaukovainiolla on kortteleita, joissa
pysäköintipaikkoja on tälläkin hetkellä todellista tarvetta
enemmän. Pysäköintipaikkojen karsimisen edellytyksenä
pidettiin pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä.
TALOUDELLISESTI kannattavankin lisärakentamishankkeen käynnistäminen asunto-osakeyhtiössä voi olla
vaikeaa. Useimmissa tapauksissa lisärakentaminen edellyttäisi yhtiökokouksen yksimielistä päätöstä. Tällöin yksikin lisärakentamista vastustava osakas riittää kaatamaan
hankkeen. Täydennysrakentamisen edistämiseksi onkin
esitetty yksimielisyyden vaatimuksesta luopumista, jolloin lisärakentamisesta päättämiseen riittäisi esimerkiksi
2/3 määräenemmistö.
Asunto-osakeyhtiöillä ei yleensä ole lisärakentamishankkeen käynnistämisen vaatimia resursseja, eivätkä
asukkaat välttämättä ole valmiita investoimaan hankkeen
suunnitteluun ennen kuin on tiedossa, kuinka paljon lisärakentamisesta voitaisiin hyötyä. Tällöin kaupungin rooli

hankkeiden käynnistämisessä korostuu. Useat haastateltavat kuitenkin epäilivät, ettei kaupungillakaan välttämättä ole tarvittavia taloudellisia ja henkilöresursseja.
Kaukovainion tapaisissa lähiöissä rakennusoikeuden
alhainen arvo asettaa erityisiä haasteita täydennysrakentamisen suunnittelulle ja toteuttamiselle. Onnistuessaan
se voi kuitenkin olla erittäin kannattavaa sekä kaupungille
että asunto-osakeyhtiöille. Täydennysrakentamisen edistämiseen kannattaisikin suhtautua pitkäkestoisena investointina.

Kirjoittaja Karri Hakala vietti lapsuutensa ja
nuoruutensa Itä-Helsingin ja Vantaan lähiöissä,
joten kaikki lähiöihin liittyvä kiinnostaa häntä
ajankohtaisuutensa takia jatkossakin.
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TURUN YLIOPISTO

OSUMA

SUM/TEK JÄRJESTÖASIAA
Mika Honkanen

Niina Panula

Suunnittelua Tampereella
ja Turussa
Suunnittelumaantieteen painotus eri yliopistoissa Suomessa vaihtelee
kaupungeittain. Turun yliopiston sijoittumisesta suunnittelun kentälle
kertoo Turun yliopiston professori Hille Koskela.

TURUN yliopistossa maantiede on sijoitettu maantieteen

ja geologian laitokselle, maantieteen osastoon. Nimikkeet
aluetiede tai suunnittelumaantiede eivät sellaisinaan ole
opinto-ohjelmassa läsnä, mutta jo maantieteen perusopintoihin kuuluu aluesuunnittelukurssi, jolla opiskelijat
saavat perustiedot suunnittelun periaatteista ja järjestelmistä. Syventävissä opinnoissa opiskelijat voivat jatkaa
aihepiirin parissa valitsemalla aluekehitystä ja -suunnittelua käsitteleviä kursseja Alueet ja innovaatiot -kokonaisuudesta, jonka kokonaislaajuus on 31 opintopistettä.
Suunnittelukysymysten teemoja käsitellään useilla muillakin kursseilla, mm. Maankäyttö ja luonnonvarat -kokonaisuudessa sekä kaupunkimaantieteen luentosarjoihin
kuuluvilla kursseilla. Myös paikkatieto-osaamisen opetus
Turussa on vahvasti esillä ja hyvä paikkatieto-osaaminen
näyttää edelleen olevan työmarkkinoilla vahva valtti. Turun yliopistossa painotetaan maantieteen yhtenäisyyttä.
Nykykatsannossa tuolla yhtenäisyydellä on yhä enemmän
merkitystä – esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvissä
kysymyksissä tarvitaan sekä ihmismaantieteen että luonnonmaantieteen osaamista.

TUTKIMUKSESSA suunnittelukysymykset ovat läsnä

monien ryhmien toiminnassa. Hiljattain perustettu Urban
Geography Collective tarkastelee kaupunkisuunnittelua
kriittisen yhteiskuntamaantieteen näkökulmasta, pohtien
tilan sosiaalista tuottamista, kansalaisten oikeutta tilaan
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sekä paikkamarkkinoinnin politiikkaa. Lisäksi suunnitteluun liittyvät kysymykset tulevat esille rannikkoa ja
merialueita koskevassa tutkimuksessa sekä soveltavassa
kaupunki-ilmaston tutkimuksessa. Turun profiilina tulee
jatkossakin olla ”aihe edellä” -tyyppinen lähestymistapa,
jossa tutkimusyhteisö tuottaa ajantasaista tietoa spesifistä
aihepiiristä ja pohtii sen suunnittelulle esittämiä haasteita
ja resursseja.

TAMPEREEN yliopistolla on vahva historia aluetieteen
rakentumisessa. Aluetieteen opetus ja tutkimus alkoivat
Suomessa Tampereen yliopistossa vuonna 1965 nimikkeellä sosiaali- ja talousekologia. Nykyään aluetiedettä
Tampereella voi opiskella johtamiskorkeakoulun hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa, jossa laaja-alaisen kandidaattiohjelman jälkeen maisterivaiheen opinnot on jaettu
viiteen eri opintosuuntaan, joista yksi on ympäristöpolitiikka ja aluetiede. Opintosuunnan tavoitteena on valmistaa työelämään asiantuntijoita, jotka osaavat suunnitella,
johtaa ja toteuttaa kestävän yhteiskunnan edellyttämiä
uudistuksia eri aluetasoilla sekä globaalissa että paikallisessa kontekstissa. Opetuksessa tieteellisen ajattelun
lisäksi korostetaan ryhmä- ja projektityöskentelytaitoja.
Johtamisopinnoissa painotetaan innovatiivista ja resurssitehokasta johtamista, jossa sidosryhmien osallisuus on
huomioitu.

Sumilaiset luovivat
työmarkkinoiden
murroksessa

TEKNIIKAN akateemiset TEK tarjoaa jäsenilleen kattavasti ammattiuraa tukevia palveluita, kuten työsuhde- ja
palkkaneuvontaa, rekrytointi-, ura- ja kansainvälistymispalveluja sekä turvaa työttömyyden varalta. SUM:in jäsenet voivat liittyä TEK:iin. Tätä mahdollisuutta hyödynnetään yhä enemmän. Sumilaisten määrä TEK:issä kasvoi
vuodessa toistakymmentä prosenttia, joka kertoo osaltaan
työmarkkinatilanteen heikkenemisestä.

SAAMME lukea päivittäin uutisia Suomen talouden heikosta tilasta, joka heijastuu työelämään yleisenä epävarmuutena ja työttömyyden kasvuna. SUM:in hallitus päätti
pari vuotta sitten seurata tiiviimmin sumilaisten asemaa
työmarkkinoilla. Sumilaisten työmarkkina-aseman muutosta selvitettiin TEK:in toteuttamissa työmarkkinatutkimuksissa.
Uutinen ei ole, että myös sumilaisten työmarkkinat
ovat muutoksessa. Perinteisesti sumilaiset ovat toimineet
julkisella sektorilla. Työmarkkinatutkimuksen mukaan
tilanne on kuitenkin muuttumassa. Sumilaisista vuonna
2013 kolme neljäsosaa työskenteli julkisella sektorilla.
Kunta oli suurin sumilaisten työnantaja (38 %). Yksityisestä sektorista tuli kuitenkin vuonna 2014 sumilaisten
suurin työllistäjä (41 %). Yhteensä julkinen sektori työllisti sumilaisista enää 59 prosenttia. Vuonna 2014 tapahtunut muutos koski nimenomaan suunnittelevia maantieteilijöitä. TEK:in jäsenistöstä sekä vuonna 2013 että vuonna
2014 vain viidennes työskenteli julkisella sektorilla.

TYÖMARKKINOIDEN kasvaneesta epävarmuudesta

kertovat myös arviot työsuhteen varmuudesta. Sumilaiset
eivät tutkimuksen mukaan ole ensimmäisenä ammattiryhmänä muutoksen kohteena. Sumilaisista piti vuonna 2013
työmarkkinoiden yleistä tilannetta vakaana 31 prosenttia.
Arviot työmarkkinoiden vakaudesta romahtivat kuitenkin
vuoden aikana. Vuonna 2014 työpaikkakehityksen tilannetta vakaana piti vain 6 prosenttia sumilaisista (TEK 22 /
20 %). Oman työpaikan varmuuteen uskottiin selvästi vahvemmin (2013/31 % ja 2014/21 %). Muut TEK:in ammattiryhmät tosin luottivat oman työpaikkansa varmuuteen
vielä vahvemmin (2013/35 % ja 2014/32 %).
Työmarkkinatutkimuksen perusteella näyttäisi siltä,
että sumilaisten työmarkkinatilanne on heikentynyt muita tekiläisiä enemmän. Heikentyneestä tilanteesta kertoo
myös sumilaisten muuttunut toimiasemarakenne. Vuonna
2013 sumilaisista johtavassa asemassa oli joka kolmas,
mutta vuonna 2014 enää joka viides. Kaikista tekiläisistä
vuonna 2014 johtavassa asemassa työskenteli edelleen
joka kolmas. Koska nimenomaan ylimmän johdon tehtävät
ovat sumilaisten osalta vähentyneet, tämä on pienentänyt
myös sumilaisten palkkatasoa. Sumilaisten keskipalkka
laski tutkimuksen mukaan 4 500 eurosta 4 200 euroon.
Tekiläisen keskipalkkaan 5 200 € SUM ry:n jäsenillä on
paljon kirittävää.

SUMILAISIA koettee parhaillaan yhtä aikaa kaksi suurta

murrosta. Yleinen työmarkkinoiden epävarmuus ja julkisen sektorin säästöt jatkunevat
myös tulevina vuosina. Tämän
lisäksi käynnissä näyttää olevan
myös muutos sumilaisten asemoitumisessa työmarkkinoilla. Yhä
useampi sumilainen on jo siirtynyt ja todennäköisesti tulevaisuudessa sijoittuu yksityisen sektorin
palvelukseen. Työmarkkinatutkimuksen perusteella voimme kuitenkin päätellä, että sumilaisten
asema yksityisellä sektorilla ei ole
ainakaan toistaiseksi yhtä vahva
kuin se on ollut julkisella sektorilla. Yhteisenä haasteenamme onkin markkinoida julkisen sektorin
tuntema suunnittelevien maantieteilijöiden monipuolinen osaaminen myös yksityiselle sektorille.
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SUM/TEK JÄRJESTÖASIAA

SUM RY

Hanna Käyhkö

Minä ja SUM
SAMI TANTARIMÄKI

TÄYTYY heti alkuun myöntää, että suunnittelumaan-

tieteilijän identiteettini alkoi hahmottua vasta maisteriopintovaiheessa. Tämä johtunee siitä, että vaihdoin Turun
yliopiston maantieteestä Helsingin aluetieteeseen kandidaatin tutkielman suoritettuani, ja vasta silloin tutustuin
kunnolla kaupunkisuunnitteluun. Samalla vasta maisterivaiheessa kuulin ensimmäistä kertaa SUM:ista, johon en
kuitenkaan opiskeluaikana liittynyt. Sen sijaan valitsin toisen järjestön, Eteläsuomalaisen osakunnan, jossa minusta
kasvoi, vastoin kaikkia epäilyksiäni, järjestöihminen. Osakunnan, opiskelun ja työnteon lisäksi elämään ei mahtunut enää muita järjestöjä, vaikka takaraivossa kutkuttikin
ajatus oman alan järjestöön kuulumisesta ja verkostoitumisesta saman alan ihmisten kanssa.

JÄRJESTÖT ovat oivallisia oppimisen paikkoja, sillä
siellä opitaan se, mitä ei opita yliopiston luentosaleissa.
Järjestöihin kuulutaan, koska halutaan tehdä asioita muiden ihmisten kanssa ja saada uusia tuttavuuksia. Mutta
ennen kaikkea järjestöissä toimiminen opettaa tekemään
yhteistyötä, nimenomaan uusien ja joskus yllättävienkin
ihmisten kanssa. Yhteistyöllä lujitetaan ihmisten välisiä
suhteita ja opitaan toimimaan yhteistyössä kaikenlaisten
persoonien kanssa. Kun oppii yhteistyötaitoja järjestössä,
voi näitä taitoja hyödyntää kaikessa muussakin, kuten työelämässä.
Yhteistyön kautta saadaan asioita aikaiseksi ja ajettua
niitä eteenpäin. Olivatpa kyseessä juhlat, seminaari tai
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oman ammattiosaamisen tuominen laajempaan tietoisuuteen, tarvitaan yhteistyötä. Järjestöihminen nauttii, kun
saa olla mukana tekemässä, toteuttamassa ja tuntea olevansa merkityksellinen yhteisölleen. Onnistunut yhteistyö
edellyttää mielestäni myös innokkuutta kaikilta osapuolilta ja yhdessä innostunut tekeminen luo positiivisuuden
kierteen.
UUTENA SUM:in hallituksen jäsenenä olen jo tavannut
mahtavia uusia tyyppejä ja päässyt osallistumaan SUM:in
toimintaan. Tämä on juuri sitä, mitä toivoinkin liittyessäni
SUM:iin. On huikeaa nähdä, minne kaikkialle suunnittelumaantieteilijä voi työllistyä. Jutellessa muiden suunnittelumaantieteilijöiden kanssa saa myös uusia näkökulmia ja
ideoita omaan työhön.
Osakunnasta luopuminen, jota en vielä ole kokonaan
tehnyt, jättää aikanaan tyhjiön elämääni ja toivon, että
voin jatkossakin SUM:issa täyttää tätä osakunnan jättämää tyhjiötä. Osakunnassa oppimiani asioita voin käyttää
hyödyksi SUM:issa ja sen toiminnan edistämisessä. Vaikka
liityinkin SUM:iin myöhäisessä vaiheessa, on liittyminen
ehdottomasti kannattanut jo tässä vaiheessa.

Kirjoittaja Hanna Käyhkö on opiskelija
ja SUM ry:n hallituksen jäsen.

www

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.
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