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Tiivistelmä
Tehtävänä on ollut tutkia otaksumaa, että kehittyvä tieto- ja viestintäteknologia ja sen hyväksikäyttö tulee uutena
liikennemuotona ajan ja tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä vaikuttamaan alueelliseen kehitykseen ja että tämäkin
liikennemuoto tulisi ottaa kaavoituksessa huomioon.
Tutkimuksessa osoitettiin, että perinteisten liikennemuotojen kehitys oli vaikuttanut aluekehitykseen. Liikennemuotojen
ja -reittien kehitys loi talouselämälle uusia mahdollisuuksia, ja samalla asutus saattoi levitä uusille paikoille.
Tutkimuksessa tuli esiin, että alueellisella suunnittelulla on voitu vaikuttaa yhteiskunnan alueelliseen rakentumiseen.
Kehittyneissä maissa ollaan siirtymässä teollisuus- ja palveluyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. Sen muotoutumisessa
on jatkuvasti kehittyvällä tieto- ja viestintäteknologialla (ICT) keskeinen merkitys. Runsaassa 10 vuodessa on mm.
Suomessa rakennettu lähes koko maan kattava tietoverkko. Samanaikaisesti laajat kansalaispiirit ja eri organisaatiot ovat
ottaneet käyttöön uuden teknologian tarjoamat mahdollisuudet niin tiedon käsittelyssä ja siirrossa kuin yhteydenpidossa.
ICT muuttaa ajan ja etäisyyden merkitystä ja tuo vapautta toimintojen sijaintiratkaisuihin, joissa tulee korostumaan paikan
erityisominaisuuksien merkitys. Alan tutkijain mukaan ICT:llä on moninaisia alueellisia vaikutuksia. Alueiden ja
yhdyskuntien kilpailutekijät muuttuvat. Uudet kehitysnäkymät tulisi ottaa kaavoituksessa huomioon.
Tehdyn kyselyn mukaan kaavoittajat pitävät ICT:n huomioon ottamista kaavoituksessa tärkeänä. Kaavoittajat eivät
uskoneet ICT:n aiheuttavan nopeita alueellisia muutoksia, vaan muutokset tapahtuisivat ajan myötä. Kaavoittajat näkivät
mahdollisuuden uusien suunnitteluperiaatteiden toteuttamiseen, mm. uusien yhdyskuntatyyppien kehittelyyn ja
työmatkoja vähentävään toimintojen sijoitteluun.
Tutkimuksen yleinen johtopäätös on, että ICT on otettava kaavoituksessa huomioon alueelliseen kehitykseen
vaikuttavana tekijänä. ICT-infrastruktuurin käsittely on sisällytettävä kaavoitukseen, ICT:n alueellisia vaikutuksia on
kaavoitusprosessissa tutkittava sekä pyrittävä suunnittelussa käyttämään hyväksi ICT:n tarjoamat uudet toiminta- ja
sijaintimahdollisuudet. Johtopäätöksissä suositellaan tutkimuksen tehostamista, suunnittelumenetelmien kehittämistä ja
kaavoittajien täydennyskoulutusta sekä lainsäädännön ja ohjeiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
täydentämistä.
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Abstract
The task has been to study the supposition that the development of the new information and communication technology
(ICT) and its applications as a new form of traffic will, with time and the development of information society, influence
spatial development and should therefore be taken into account in urban and regional planning.
The study shows that the development of traditional traffic forms had had an impact on spatial development, in creating
new opportunities for economic life and at same time facilitating the expansion of settled areas. It became clear in the
study that spatial planning had had an impact on the spatial construction of society.
Developed countries are moving from the industrial and service era towards information society. ICT has played and
will play an essential role in this process. In the past ten years, eg in Finland, countrywide information networks have
been built. At same time many individuals and different organisations have applied the opportunities offered by new
technology in handling and transmitting data, as well as in communication. ICT will change the meaning of time and
distance, and give more freedom for the location of activities and functions in which the specific features of place will be
further highlighted. Many researchers have the view that ICT has diversified spatial impact. Regions, cities and
municipalities will face new challenges in developing their ability to compete. These development factors should be taken
into account in spatial planning.
Finnish urban and regional planners, according to the results of the survey carried out in the study, were of the same
opinion with experts that ICT is an important factor to be taken into account in spatial planning. The planners did not think
that ICT will cause immediate and rapid spatial changes but that the changes will take place gradually. Planners saw
opportunities in applying new planning principles in their work, eg developing new types of communities and reducing the
need to commute between home and work.
The general conclusion of the thesis is that ICT should be taken into account in urban and regional planning as an
important factor influencing spatial change. An ICT-infrastructure should be included in the content of a plan, spatial
impact of ICT should be studied in the planning process and the new functional and spatial possibilities ICT offers should
be used in preparing the plans. In conclusion, the study flags up the following recommendations: increase research about
the role of ICT and its spatial impact, develop new planning methods and offer further education and training to planners,
and update planning legislation, planning guidelines and Finland´s National Land Use Guidelines to include guidance on
the role of ICT in planning.
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Alkusanat
Ajatus väitöskirjasta tuli esiin vuonna 1969 saatuani lisensiaatintyöni valmiiksi. Tuolloin kuitenkin
katsoin, ettei väitöskirjan tekeminen työn ohessa onnistuisi. Jo lisensiaatintyön tekeminen iltapuhteilla oli ottanut lujille. Työ Seutusuunnittelun keskusliiton johtajana oli jo itsessään riittävän haastavaa.
Seuraavan kerran väitöskirjan laatiminen tuli mieleeni alkuvuodesta 2001. Olin ollut runsaat kaksi
vuotta eläkkeellä ja saanut päätökseen eräät asiantuntijatyöt, joihin eläkepäivien alkuvuosina olin
sitoutunut. Terveyttä uhannut vaara oli onnistuttu torjumaan, ja kalenteri oli tyhjä. Pelkkä lukeminen, ulkoilu ja kalastus eivät tuntuneet riittäviltä eläkepäivien puuhilta. Sitä kaipasi myös jotain sellaista, jossa olisi tekemisen meininki. Tällöin väitöskirja nousi kuin itsestään esiin. Aihepiirikin oli
heti mielessä valmiina. Lähipiiri yllytti toimiin.
Ensimmäinen tapaaminen maanmittausosaston johtajan, professori Kauko Viitasen kanssa oli työn
kannalta ratkaiseva. Hänen luonteva ja samalla kannustava suhtautumisensa varttuneen henkilön
tieteellisiin pyrkimyksiin johti päätökseen, että teen väitöskirjan. Huhtikuun alussa 2001 maanmittausosaston osastoneuvosto hyväksyi minut jatko-opiskelijaksi sekä esittämäni tutkimussuunnitelman. Tutkimuksen tekstiosan kirjoittaminen alkoi 25.5.2001. En silloin arvannut, kuinka
paljon työtä, lukemista, kirjoittamista, tietojen hankintaa, pohdintaa, keskusteluja sekä tutkimuksen
teon opiskelua väitöskirjan tekeminen tulisi vaatimaan. Työn ensimmäinen versio valmistui syyskuun lopussa 2002 ja esitarkastukseen kelvollinen teksti kuukautta myöhemmin. Tutkimuksen tekeminen oli ollut käytännössä kokopäiväistä. Vuoden 2002 kaunis ja lämmin kesä meni tutkimustulosten analysoinnissa.
Vaikka oma aherrus on väitöskirjan tekemisessä ollut tärkeintä, ei se yksin olisi riittänyt työn loppuun saattamiseen. Esitänkin kollektiivisen kiitoksen kaikille, jotka ovat minua tämän tutkimuksen
tekemisessä auttaneet, tukeneet ja kannustaneet.
Erityisesti haluan kiittää työni valvojaa, professori Kauko Viitasta. Hänellä on riittänyt aikaa niin
opastamisessa tieteen harjoittamisen saloihin kuin pohdintoihin tutkimuksen sisällöstä. Hänen huomautuksensa ja ehdotuksensa tekstin parantamiseksi ovat ymmärrettävästi olleet suureksi avuksi.
Hänen tiukat aikatauluehdotuksensa ovat näin jälkikäteen arvioiden olleet tärkeitä. Työ eteni kaiken
aikaa, eikä tarpeettomia katkoksia syntynyt.
Professori Katri Räikkönen-Talvitietä, miniääni, kiitän hänen korvaamattomista neuvoistaan kaavoittajille suunnatun kyselyn tulosten, yli 40 000 yksittäistä tietoa sisältävän aineiston, tilastollisessa käsittelyssä ja analysoinnissa sekä tulosten esittämistavassa. Myös professoritason opastus
SPSS-tietokoneohjelman käytössä oli kohdallani tarpeen. Kannustusta tuli myös kaiken aikaa.
Työni esitarkastajille, emeritusprofessori Pekka V. Virtaselle ja tekniikan tohtori, arkkitehti Pentti
Tuoviselle osoitan myös erityiset kiitokseni. Heiltä sain arvokkaita ja monipuolisia kommentteja ja
ehdotuksia tutkimuksen sisällön kehittämiseen. Ehdotukset uusiksi tietolähteiksi, epätarkkojen sanontojen täsmentämiseksi ja ajatuksen kirkastamiseksi johtivat tekstin täydentämiseen, karsimiseen
sekä uudelleen muokkaamiseen. Esitarkastajien kanssa käymäni keskustelut olivat kannaltani myös
tärkeitä oppimistapahtumia.
Yli-insinööri Hannu Aarniolle esitän myös erityiset kiitokseni. Hän on maanmittausosastolla auttanut minua suuresti niin kaavoittajille suunnatun kyselyn organisoinnissa kuin tekstin saattamisessa
painoasuun. Myös hänen antamansa tietotekniikan käytön opastus on ollut tärkeää.

Pirjo Haikoa kiitän väitöskirjan kielen tarkastamisesta ja tekstin saattamisesta helpommin luettavaan muotoon. Tuija Talvitietä, tytärtäni, kiitän englanninkielisen tekstin tarkistamisesta kuin myös
työn aikaisesta kannustuksesta.
Kunnallisalan kehittämissäätiölle esitän suuret kiitokseni työn taloudellisesta tukemisesta. Toivottavasti kunnat ja maakunnat saavat työstä virikkeitä, jolloin apurahalle tulisi katetta. Säätiön asiamiestä Lasse Ristikartanoa haluan myös erityisesti kiittää työn alkuvaiheissa esitetystä kannustuksesta ja
rohkaisusta.
Erityiset kiitokseni osoitan nimeä mainitsematta niille henkilöille, jotka ystävällisesti esittivät
kommentteja kaavoittajille suunnatun kyselylomakkeen luonnoksesta. Huomautukset olivat tärkeitä
ja olivat suureksi avuksi. Yhtä lailla osoitan erityisen kiitokseni kaikille 310 henkilölle, jotka ystävällisesti vastasivat kyselyyni ja siten mahdollistivat tutkimuksen toteuttamisen.
Kiitokset haluan osoittaa vielä edellä mainitsemattomille lähipiirini henkilöille. Hyvä ystäväni Maija Saleva, itsekin kypsässä iässä väitöskirjan laatineena, tiesi mistä oli kysymys. Se auttoi omistautumaan kohtalaisen hyvällä mielin tutkimuksen tekoon ja jättämään sosiaalisten suhteiden hoidon
vähemmälle huomiolle. Tuomo Talvitie, poikani, ja Tuomas Saastamoinen, vävyni, itsekin uuden
teknologian piirissä toimivia, olivat aina valmiita osallistumaan pohdintoihini.
Väitöskirjan laatiminen eläkepäivinä on osoittanut henkisesti rikkaaksi kokemukseksi. Myös se, etten pyrkinyt tekemään väitöskirjaa heti lisensiaatintyön jälkeen, on kohdallani ollut oikea ratkaisu.
Väitöskirjan laatimisessa ovat olleet suureksi hyödyksi työnaikaiset kokemukset. Eläkeläistä eivät
myöskään sido eivätkä rajoita työtehtävistä mahdollisesti johtuvat riippuvuudet.
Tulevaisuuden asiat ovat minua aina kiehtoneet. Tämä tutkimus jättää minut rauhaan kaksi vuosikymmentä askarruttaneesta kysymyksestä, onko tieto- ja viestintäteknologialla alueellisia vaikutuksia vai ei. Kaikki ei selvinnyt, jotain kuitenkin.
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Käsitteet
Tässä tutkimuksessa käytetään seuraavia käsitteitä niiden selostetussa merkityksessä.
Aluerakenne
Kuvaa yhtä kuntaa laajemman alueen, lähinnä maakunnan tai valtakunnan, yleispiirteistä fyysistä ja
toiminnallista rakennetta. Se koostuu asutuksen, työpaikkojen, palvelupisteiden ja tärkeimpien virkistysalueiden sekä niihin liittyvän yhteysverkoston muodostamasta järjestelmästä. Aluerakenteen
keskeisiä elementtejä ovat alueen keskukset vaikutusalueineen ja niiden muodostama keskusverkko
sekä alueen liikenneverkko.
Yhdyskuntarakenne
Kuvaa kunnan tai yksittäisen keskuksen fyysistä ja toiminnallista rakennetta. Se osoittaa tavan miten yksittäisen kunnan tai taajaman asutus, työpaikat, palvelulaitokset, virkistysalueet ja niitä yhdistävä tie- ja katuverkko ryhmittyvät toisiinsa nähden.
Aluesuunnittelu, alueellinen suunnittelu
Yleisnimike eri kaavamuotojen sekä maanjako- ja asutustoimien alueiden käyttöön kohdistuvalle
suunnittelulle.
Tietoyhteiskunta
Yleisnimikkeenä kuvaa meneillä olevaa yhteiskunnallista kehitystä, jossa tieto ja osaavat ihmiset
ovat keskeisiä tuotantotekijöitä. Tietoyhteiskuntailmiötä käsitellään tarkemmin kohdassa 3.3.
Tieto- ja viestintäteknologia
Sanapari kuvaa erityisesti viime vuosikymmenenä nopeasti kehittynyttä teknologian alaa. Se käsittää mm. tietokoneet oheislaitteineen ja ohjelmineen, käsipuhelimet, sähköiset tietoverkot ja sähköisen tiedonvälityksen, kuten Internetin, käytön. Tieto- ja viestintäteknologiasta on tarkempi kuvaus
kohdassa 3.2.
Tietoverkko
Valokaapelien, muiden kiinteiden johtojen ja radioyhteyksien avulla tietokoneet ja palvelimet toisiinsa yhdistävä verkosto.
Sähköinen kaupankäynti
Tietoverkkojen kautta suoritettavat ostokset.
Verkkokauppa
Sama kuin sähköinen kaupankäynti, mutta myös yritys, joka tarjoaa mahdollisuuden ostaa hyödykkeitä tietoverkkojen kautta.
Verkkopalvelut
Tietoverkossa tarjolla olevat palvelut.
Muita käsitteitä
Tekstissä asiayhteydessä määritellään lisäksi eräitä käsitteitä.
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1 Johdanto
1.1 Tutkimuksen taustasta
Alueellisella suunnittelulla pyritään vaikuttamaan maakuntien, kuntien ja erilaisten yhdyskuntien
tulevaan kehitykseen haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Työssä onnistutaan sitä paremmin,
mitä paremmin ollaan perillä yhteiskunnalliseen kehitykseen vaikuttavista muutosvoimista ja toisaalta mahdollisuuksista vaikuttaa kehitykseen.
Tämän tutkimuksen merkittävänä virikkeenä ja lähtökohtana voidaan pitää vuonna 1984 julkaistua
lehtiartikkeliani otsikolla ”Tietoyhteiskunnan Suomi on hyvää vauhtia muotoutumassa” (Talvitie
1984). Artikkeli alkoi seuraavasti: ”Tietoyhteiskuntaan siirtymisen seurausilmiöitä on pohdittu paljon. Yksi tärkeä näkökohta on kuitenkin jäänyt vähälle huomiolle: mihin alueellisiin muutoksiin
kehitys vie – tai onko muutoksia ylipäänsä odotettavissa.” Artikkelin lopputoteamus oli: ”Agraariyhteiskunnassa työpaikat, asunnot ja muut laitokset sijaitsevat toisin kuin teollisuus- ja palveluyhteiskunnassa. Aivan varmasti tietoyhteiskunta muovaa itseään varten oman Suomensa. Se Suomi on
jo muotoutumassa.”
Kiinnostus aiheeseen johtui osin jo 1970-luvulla ja erityisesti 1980-luvulla aistittavissa olleesta yhteiskunnallisen kehityksen merkittävästä tulevaisuuden näköalasta, tietoyhteiskunnan syntymisestä.
Suurta huomiota saivat monet asiaa käsitelleet julkaisut. Niistä voisi mainita Daniel Bellin ”The
coming of post-industrial society” (1974), Yoneji Masudan ”The Information Society as PostIndustrial Society” (1981) , Alvin Tofflerin ”The Third Wave” (1980) ja John Naisbittin ”Megatrends” (1982). Tiedemiesten aatosten innoittamina sisällytettiin myös Seutusuunnittelun keskusliitossa vuonna 1986 laadittuun tutkimus- ja suunnittelupoliittiseen ohjelmaan (Seutusuunnittelun
keskusliitto 1986a) tarve selvittää tarkemmin tietoyhteiskunnan kehittymisen merkitystä ja vaikutuksia seutusuunnitteluun. Tämän perusteella valmistuikin samana vuonna julkaisu ”Tietotekniikan
kehityksen vaikutuksista seutusuunnitteluun” (Seutusuunnittelun keskusliitto 1986b).
Aihepiiri osoittautui vaikeasti hahmotettavaksi. Kysymyksessä oli koko yhteiskuntaa koskettava
prosessi, jonka sisältö sai uusia ulottuvuuksia nopeasti. Käytännön johtopäätöksiä suunnittelussa
huomioon otettaviksi oli vaikea tehdä. Kehityksen alueellisia vaikutuksia ei voitu arvioida. Teollisuuden ja palvelujen aikaisempi kehitysvaihe merkitsi kaupungistumista. Alueellisen kehityksen
yleissuunta oli selvä. Nyt kehityksestä ja sen vaikutuksista vallitsi suuri epävarmuus.
Apua haettiinkin mm. uusista suunnittelumenetelmistä. Niistä strateginen suunnittelu oli ehkä merkittävin. Seutusuunnittelun keskusliitto kannusti seutukaavaliittoja menetelmän soveltamiseen.
Vuonna 1986 laadittiin koulutusta varten perusmuistio ”Strateginen seutusuunnittelu” (Seutusuunnittelun keskusliitto 1986c). Menetelmää sovellettiinkin käytännössä kaikissa seutukaavaliitoissa.
Maatamme 1990-luvun alussa kohdannut taloudellinen lama johti aluesuunnittelun, erityisesti kaavoituksen, hiipumiseen. Uutta rakentamista varten ei kaivattu uusia suunnitelmia. Seutukaavaliitoissa suuri huomio jouduttiin kiinnittämään myös organisatorisiin kysymyksiin ja toisaalta aluepoliittiseen suunnitteluun sekä Euroopan unionin jäsenyysvalmisteluihin ja jäsenyyden tuomien uusien
tehtävien hoitamiseen (Talvitie 2000a).
Tietoyhteiskunnan kehittyminen ei kuitenkaan ollut pysähdyksissä, päinvastoin. Valtiovalta käynnisti laajan selvityksen Suomen siirtymisestä tietoyhteiskuntaan. Ensimmäinen selvitys, ”Suomi tietoyhteiskunnaksi”, valmistui vuonna 1996 (TIKAS-työryhmän loppuraportti valtiovarainministeriölle). Työ on jatkunut ja jatkuu kaiken aikaa. Toimintaa varten on perustettu erityinen tietoyhteis-
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kunta-asiain neuvottelukunta. Sitra on monin tavoin toteuttanut laajaa tutkimusohjelmaa tietoyhteiskunnasta, samoin monet muut tahot.
Näissä selvityksissä on jäänyt vähälle huomiolle alussa todettu näkökohta, tietoyhteiskunnan kehittymisen alueelliset seuraukset. Tästä syystä Suomen Kuntaliitto teetti kaksi asiaan liittyvää tutkimusta. Vuonna 1995 valmistui julkaisu ”Tila, rakenne ja kuva – Tietoyhteiskunnan alueellinen maisema” (Hurme 1995) ja vuonna 1998 julkaisu ”Tilaa verkossa – Aluerakenne, arki ja tietoyhteiskunta” (Hurme 1998). Vuoden 1995 tutkimuksessa tavoitteena oli yleistävästi ja esitutkimuksen lailla
selvittää tietoyhteiskunnan alueellisia vaikutuksia. Vuoden 1998 tutkimuksessa teema oli rajattu
lähinnä sähköisen viestinnän ja laveammin tietoyhteiskunnan alueellisiin vaikutuksiin.
Mm. nämä tutkimukset osoittivat, että tietoyhteiskunnan kehitys on niin monisäikeinen yhteiskunnallinen prosessi, ettei sen kaikkia alueellisia vaikutuksia ole helppo eritellä. Myös kehitykseen vaikuttava tekninen kehitys on edelleen niin nopeaa ja uuden teknologian soveltaminen sittenkin uutta,
ettei kestävien päätelmien tekeminen tieto- ja viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista ollut
vielä mahdollista. Niinpä tässä vaiheessa voisi etsiä kehityksen suuntaviivoja ja heikkoja signaaleja
mahdollisista alueellisista vaikutuksista. Onhan usein korostettu erityisesti sitä, että uusi tieto- ja
viestintäteknologia lisää toimintojen sijoittumisen vapautta ja etäisyys monissa yhteyksissä menettää merkityksensä. Tästä syystä heräsi kiinnostus kaavoittajien käsityksiin tietoyhteiskunnan ja tieto- ja viestintäteknologian suhteista ja niiden vaikutuksista kaavoitukseen.
Tätä asiaa käsittelin mm. artikkelissa ”Kaavoittajilla elämänsä tilaisuus” (Talvitie 2000b), jossa
otaksuin kehittyvän tietoyhteiskunnan vähin erin muovaavan itseään varten uudentyyppisen kaupunkirakenteen ja samanaikaisesti muuttavan merkittävästi maamme alueellista rakennetta. Tässä
kehitysvaiheessa olisi kaavoittajilla siten haasteellinen tehtävä käyttää vallitsevia muutosvoimia
alueellisen kehityksen ohjaamisessa ja toisaalta myös pyrkimyksissä vaimentaa kehityksen kielteiseksi koettavia seurausilmiöitä.
Ajatuksiani tukivat alan kirjallisuudessa esitetyt käsitykset, joissa on osoitettu liikennemuotojen kehityksen tuoneen kautta aikojen ihmisille uusia mahdollisuuksia elinkeinotoiminnassa, asumisessa,
palvelujen hankinnassa ja vapaa-ajan toiminnoissakin. Monet tutkijat ovat myös esittäneet, että nyt
uusi ja nopeasti edelleen kehittyvä tieto- ja viestintäteknologia tulee vaikuttamaan merkittävästi
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä ihmisten ja elinkeinoelämän tapaan toimia uuden tekniikan
mahdollisuuksia hyväksi käyttäen (esim. Toffler 1980, Castells 1996, Kopomaa 2000, Kotkin
2000).

1.2 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen tavoitteet
Kuten edellä ilmeni, tietoyhteiskunnan kehityksen eräänä keskeisenä muutosvoimana on nopeasti
kehittyvä tieto- ja viestintäteknologia ja sen soveltaminen. Teknologian soveltamisesta syntyvää
tietoliikennettä voidaan nimensä mukaisesti pitää eräänä liikennemuotona. Perinteisten fyysisten
liikennemuotojen kehittymisen on katsottu vaikuttaneen merkittävästi myös alueelliseen kehitykseen, alue- ja yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen ajan saatossa. Tässä tutkimuksessa otaksutaan
analogisesti, että kehittyvä tieto- ja viestintäteknologia ja sen hyväksikäyttö tulee uutena liikennemuotona ajan ja tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä vaikuttamaan alueelliseen kehitykseen, ja
että tämäkin liikennemuoto tulisi ottaa kaavoituksessa huomioon. Tämän otaksuman tutkiminen on
tutkimuksen tehtävä.
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Tutkimuksen tavoitteina on selvittää,
-

perinteisten liikennemuotojen kehittymisen ja alueellisen kehityksen välisiä suhteita sekä alueellisen suunnittelun roolia liikenteen suunnittelussa,
esitettyjä käsityksiä tietoyhteiskunnasta ja sen kehitykseen keskeisesti vaikuttavan tieto- ja viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista ja merkityksestä kaavoitukselle,
maamme kaavoittajien käsitykset tieto- ja viestintäteknologian ja sen hyväksikäytön vaikutuksista alueiden, yhdyskuntien ja maaseudun fyysiseen rakentumiseen sekä kaavoitukseen ja
kaavoittajien käsityksissä mahdollisesti ilmeneviä eroja kaavoittajien koulutustaustan, suunnittelutehtävien tai iän ja sukupuolen perusteella.

Ensimmäisen tavoitteen selvittäminen muodostaa tapahtuneesta kehityksestä saatavan perustan arvioida liikenteen ja alueellisen kehityksen suhteita. Toinen tavoite muodostaa tutkimuksen teoreettisen perustan. Kirjallisuudessa esitetyt kannanotot tietoyhteiskunnasta ja tieto- ja viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista ja niiden merkityksestä kaavoitukseen antavat perusteet tutkia tämän
tietämyksen valossa maamme kaavoittajien käsityksiä näistä asioista. Koska kysymyksessä on vielä
vähän tutkittu asiakokonaisuus, on teoreettisten havaintojen empiirinen testaaminen tärkeää.
Kolmannen tavoitteen mukaisesti on tärkeätä saada tietää, miten kaavoittajat näkevät tieto- ja viestintäteknologian merkityksen alueelliseen kehitykseen vaikuttavana tekijänä, ja mitä mahdollisuuksia tapahtuva kehitys heidän mukaansa voisi antaa suunnittelulle ja millä edellytyksillä.
Syynä kaavoittajien valintaan kyselytutkimuksen kohteeksi on se, että kaavoittajat ovat keskeisessä
asemassa maamme alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisessä. Alueellisessa suunnittelussa aktiivisesti mukana olevat joutuvat kaiken aikaa tekemisiin tapahtuvien maankäyttömuutosten kanssa.
Kaavoittajat kohtaavat alueelliset kehitystrendit ensimmäisten joukossa, joten heillä on niistä ensikäden tietoa, ja siten myös hyvät mahdollisuudet havaita orastavia kehityssuuntia. Kaavoituksessa
on näin myös mahdollisuus uusien virtausten hyväksikäyttöön ja kielteisiksi koettavien ilmiöiden
haittavaikutusten lieventämiseen. Siksi kaavoittajien käsityksillä näistä asioista on suuri merkitys.
Kaavoittajien taustatietojen perusteella suoritettavan tarkastelun tehtävänä on täydentää kolmanteen
tavoitteeseen saatua vastausta tutkimalla, kuinka yksituumaisia kaavoittajien käsitykset ovat, vai
onko niissä varteenotettavia eroja. Tätä selvitystä puoltavat monet seikat. Kaavoitukseen osallistuu
erilaisen koulutuksen omaavia henkilöitä, sekä naisia että miehiä, myös eri ikäisiä. Maamme kaavajärjestelmässä eri kaavojen ja siten myös kaavoittajien tehtävät vaihtelevat. Maamme eri alueilla ja
erilaisissa kunnissa kaavoituksen haasteet ovat erilaisia.

1.3 Tutkimusmenetelmä
Tutkimuksen kaksi ensimmäistä tavoitetta selvitetään kirjallisuustarkastelujen perusteella. Kaavoittajien käsitykset kerätään kaavoittajille suunnattavan kirjallisen kyselyn avulla. Kahta ensimmäistä
tavoitetta koskevat selvitykset antavat osaltaan myös perusteet kyselyn sisällön määrittämiselle.
Tutkimukseen sisällytetään tieto- ja viestintäteknologian kehitystarkastelu. Se helpottaa ymmärtämään tämän teknologian käyttömahdollisuuksia ja antaa siten perusteita arvioida teknologian käytön alueellisia vaikutuksia. Tutkimukseen sisällytetään myös suppea Suomen alueellista kehitystä
koskeva tarkastelu, joka antaa kuvan siitä yhteiskunnallisesta todellisuudesta missä maassamme
tutkimusajankohtana toimittiin. Myös tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuurin ja palvelutason
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sekä käytön alueellisesta ja ajallisesta kehityksestä tehdään selvitys. Se antaa perusteita arvioida
mahdollisia alueellisia vaihteluja tämän teknologian käyttömahdollisuuksissa.
Kaavoittajille suunnatun kyselyn tulokset käsitellään ja analysoidaan käyttäen hyväksi tähän soveltuvaa tietokoneohjelmaa, Statistical Product and Service Solutions (SPSS 10.0 for Windows). Tutkimustulosten perusteella hahmotellaan mahdollisuuksien mukaan uusia kaavoituksessa huomioonotettavia käytäntöjä sekä esitetään niiden toteuttamisen edistämiseksi suosituksia.

1.4 Tutkimuksen rakenne
Tutkimus jakautuu seitsemään pääosaan seuraavasti:
Luku 1. Johdanto: Luvussa kuvataan tutkimuksen tausta ja määritellään tutkimustehtävä ja tavoitteet sekä käytettävä tutkimusmenetelmä. Lisäksi selostetaan tutkimuksen rakenne ja sen eri osien
keskinäinen kytkentä.
Luku 2. Liikennemuotojen kehittymisen vaikutukset aluekehitykseen: Luku käsittelee tutkimuksen
ensimmäistä tavoitetta. Siinä esitetään kirjallisuuteen perustuva yleispiirteinen selvitys perinteisten
fyysisten liikennemuotojen kehityksestä ja niiden alueellisista vaikutuksista Suomessa. Samalla tarkastellaan alueellisen suunnittelun osuutta näissä prosesseissa.
Tarkastelu antaa historiallista ja ajallista taustaa ja ulottuvuutta tutkimuksen keskeiselle taustaajatukselle, liikennemuotojen ja alueellisen kehityksen keskinäiselle riippuvuudelle. Tarkastelusta
saa otaksutun analogian mukaisesti myös perusteita etsiä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisia
alueellisia vaikutusilmiöitä. Tarkastelun tulokset myös auttavat suoritettavan kyselyn sisällön määrittämistä.
Luku 3. Tieto- ja viestintäteknologia ja alueellinen muutos: Tämä luku koskee tutkimuksen toista
tavoitetta. Luku muodostaa tutkimuksen keskeisimmän teoreettisen viitekehyksen. Aluksi luodaan
katsaus ns. talouden suuriin aaltoihin. Näin haetaan laajempaa perspektiiviä meneillä olevalle yhteiskunnalliselle kehitykselle, tietoyhteiskunnan muodostumiselle. Tarkastelu havainnollistaa yhteiskunnallisen kehityksen murrokset ja jatkuvuuden. Elämä on jatkuvaa muutosta myös alueellisesti.
Luku sisältää toisena osiona selvityksen tieto- ja viestintäteknologian kehittymisestä. Tämä on välttämätön perusta koko tutkimukselle ja siinä esitettäville käsitteille.
Luvun kolmannessa osiossa käsitellään tietoyhteiskunnan olemusta. Tarkastelu perustuu tutkijoiden käsityksiin meneillä olevasta suuresta ja mullistavasta kehitysvaiheesta. Tämä tausta on välttämätön perusta tieto- ja viestintäteknologian alueellisten vaikutusten selvittelylle. Näin siksi, että
juuri tämän teknologian katsotaan olevan keskeinen muutosvoima tietoyhteiskunnan synnyssä.
Luvun keskeisin osio on tieto- ja viestintäteknologian alueellisia vaikutuksia koskeva kirjallisuusselvitys. Siinä selvitetään alan tutkijoiden havaintoja edellä mainituista vaikutuksista ja heidän käsityksiään alueellisen suunnittelun mahdollisuuksista vaikuttaa tapahtuvaan kehitykseen. Kohdan havainnot antavat tärkeimmät perusteet kaavoittajille suunnattavan kyselyn sisällölle.
Luku 4. Tieto- ja viestintäteknologian alueellinen levinneisyys: Alussa on lyhyt kuvaus Suomen
alueellisen kehityksen nykytilasta ja kehitysnäkymistä. Näin saadaan taustaa siitä yhteiskunnallises-
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ta todellisuudesta, johon tutkimus liittyy. Keskeisin osa on selvitys tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuurin, sen mahdollistaman palvelutason sekä viestintävälineiden levinneisyyden ja käytön
ajallisesta ja alueellisesta kehityksestä maassamme. Tarkastelu antaa perusteet arvioida uuden teknologian alueellisia käyttömahdollisuuksia ja niissä olevia eroja.
Luku 5. Kaavoittajien käsitykset tieto- ja viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista: Luku on
tutkimuksen ydinosa. Siinä esitellään aluksi maakuntien ja kuntien sekä konsulttien palveluksessa
oleville kaavoittajille suunnattava kysely. Kyselyllä pyritään hankkimaan aineisto, jonka perusteella
on mahdollisuus vastata tutkimukselle asetettuihin kolmanteen ja neljänteen tavoitteeseen. Kyselyn
sisällön määrittämisessä käytetään hyväksi luvuissa 2 ja 3 tehtäviä havaintoja.
Kyselyn tulokset esitellään ja analysoidaan sekä kolmannen että neljännen tutkimustavoitteen kannalta. Tässä käytetään hyväksi edellä todettua tietokoneohjelmaa. Luvun päätteeksi pohditaan kyselyn tulosten antia, mitä tulokset saattavat merkitä ja mitä tuloksista voi seurata. Pohdinta suoritetaan
molempien em. tavoitteiden kannalta. Kokonaisuutena luku on vastaus tutkimuksen kolmanteen ja
neljänteen tavoitteeseen.
Luku 6. Johtopäätökset: Luvussa esitetään tutkimustulosten perusteella kaavoituskäytännön kehittämiseksi hahmoteltavat uudet suunnittelukäytännöt ja niiden toteuttamisen edistämiseksi laadittavat suositukset.
Luku 7. Yhteenveto: Luvussa tehdään tutkimuksesta kokoava yhteenveto.

Seuraava kuva havainnollistaa tutkimuksen rakennetta ja eri osien keskinäisiä kytkentöjä.

1 Johdanto
2 Liikennemuotojen kehityksen
vaikutukset aluekehitykseen

3 Tieto- ja viestintäteknologia ja
alueellinen muutos

4 Tieto- ja viestintäteknologian
alueellinen levinneisyys
5 Kaavoittajien käsitykset tieto- ja viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista
- tulosten esittely, analyysi, pohdinta
6 Johtopäätökset

7 Yhteenveto
Kuva 1.4.1. Tutkimuksen rakenne ja eri lukujen keskinäiset yhteydet
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2 Liikennemuotojen kehittymisen vaikutukset aluekehitykseen
Alueellinen kehitys on monisäikeinen yhteiskunnallinen prosessi, jossa keskeiset vaikuttimet ovat
vaihdelleet ajan saatossa. Toimeentulon hankkiminen ja sitä kautta kehittynyt taloudellinen toiminta
edellyttivät liikkumista, kanssakäymistä, tavaroiden kuljetusta ja vaihdantaa. Väestönkasvu, uusien
elinmahdollisuuksien etsiminen ja luonnonvarojen hyödyntäminen sekä talouselämän monipuolistuminen johtivat asutuksen leviämiseen, uusien yhteyksien kehittymiseen ja liikenteen lisääntymiseen. Uusien liikennemuotojen kehittyminen, yleinen vaurastuminen ja kansainvälisen toiminnan
vilkastuminen kasvattivat osaltaan erimuotoista liikennettä ja johtivat uusien yhteyksien avautumiseen. Näin voitaisiin lyhyesti kuvata liikenteen ja kulkuyhteyksien kehittymisen periaatteellista roolia alueellisessa kehityksessä.
Seuraavassa esitetään kohdassa 1.4 todetun mukaisesti kirjallisuuteen perustuva yleispiirteinen selvitys perinteisten liikennemuotojen kehityksestä ja niiden alueellisista vaikutuksista Suomessa.
Myös tarkastellaan alueellisen suunnittelun osuutta näissä prosesseissa.
Tarkastelu antaa historiallista ja ajallista taustaa ja ulottuvuutta tutkimuksen keskeiselle taustaajatukselle, liikennemuotojen ja alueellisen kehityksen keskinäiselle riippuvuudelle. Tarkastelusta
saa otaksutun analogian mukaisesti myös perusteita etsiä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisia
alueellisia vaikutusilmiöitä. Tarkastelun tulokset auttavat myös suoritettavan kyselyn sisällön määrittämistä. Kokonaisuutena luvun 2 selvitys on vastaus tutkimuksen ensimmäiseen tavoitteeseen.

2.1 Liikenneverkkojen ja -muotojen ajallinen ja alueellinen kehittyminen
Edellä sanotun mukaisesti tutkimuksessa on tärkeää muodostaa pääpiirteinen kuva perinteisten liikennemuotojen kehittymisen mahdollisista vaikutuksista alueelliseen kehitykseen. Tarkasteluun
otetaan mukaan myös posti, puhelin- ja lennätintoimi sekä radio ja televisio. Puhelimen osalta tarkastelu rajataan koskemaan vain perinteisiä kiinteitä yhteyksiä, koska moderni tieto- ja viestintäteknologia muodostaa tutkimuksen ytimen, ja sitä tarkastellaan erikseen. Tämän tarkastelun otaksutaan
antavan perusteita arvioida tieto- ja viestintäteknologian ja sen soveltamisen mahdollisuuksia vaikuttaa meneillä olevaan alueelliseen kehitykseen.

2.1.1

Vesistöt ja vesiliikenne

Kaikki Suomen keskiaikaiset ja 1600-luvun alkuun mennessä perustetut kaupungit sijaitsivat meren
äärellä sataman läheisyydessä. Gardberg (1981, s. 10–21) toteaa myös, että sataman läheisyyden
lisäksi kaupungin perustamisen edellytyksenä olivat yhteydet aikakauden asuttuihin alueisiin ja sisämaahan. Vesiliikenneyhteydet ovat olleet keskeisenä tekijänä kaupunkeja myöhemminkin perustettaessa. Näin myös sisämaan kaupunkien kohdalla (ks. esim. Ranta 1981, s. 52). Kaupunkioikeuksien myöntäminen oli suunnitelmallista hallitsijoiden toimintaa. Taustalla olivat usein sekä valtaettä kauppapoliittiset vaikuttimet (em. Ranta, s. 53–58).
Myös maaseudulla asutus historiamme alkuaikoina myötäili vesistöjä, merien, järvien ja jokien rantoja, osaksi luonnonmaantieteellisten tekijäin perusteella, mutta myös vesistöjen tarjoamien liikkumismahdollisuuksien perusteella. Granön (1932, s. 69–72) mukaan maamme ensimmäinen asutus
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levisi rannikoilta sisävesien välityksellä sisämaahan. Kirkkojen ja siten ajan myötä myös kirkonkylien paikat määräytyivät tällöin vesireittien perusteella (ks. esim. Rikkinen 1977, s. 83–85). Vesireittien muodostaessa hyvät kulkuyhteydet syntyi tällöin myös eräs ehkä ensimmäisistä maamme
joukkoliikenteen muodoista, kirkkoveneiden käyttö.
Järvet ja joet mahdollistivat sisämaassa kesäkausina toimivan vesiliikenteen. Vesien jäätyessä tarjosivat talvitiet toimivan yhteysjärjestelmän. Elinkeinoelämän tarpeiden johdosta päädyttiin maassamme täydentämään vesireittejä ja lisäämään kulkuyhteyksiä koskia perkaamalla ja kanavia rakentamalla (Virtanen, K. O. 1974, s. 518). Seppinen (1992, s. 9) katsoo, että Taipaleen kanavatyön
aloittaminen Varkaudessa vuonna 1835 merkitsi alkua nykyaikaisen Suomen luomiselle. Samalla se
hänen mukaan oli ”ensimmäinen nykyaikaisen Suomen liikennepolitiikan akti”. Kanavista Saimaan
kanavan rakentaminen oli merkittävin toimi. Kanava valmistui vuonna 1856. Venäjän valtaapitävät
olivat huolissaan mm. sisämaan taloudellisen kehityksen vaimeudesta, johon yhtenä syynä katsottiin olevan kehittymättömien liikenneolojen. Keisari Nikolai I:n tavoitteena oli edistää taloudellista
kehitystä liikenneoloja kehittämällä, rakentamalla kanavia ja rautateitä sekä purkamalla talouselämän lainsäädännöllisiä esteitä (Seppinen 1992, s. 13–14). Mielenkiintoinen ja myös alueelliseen
kehittämiseen liittyvä on Seppisen toteamus, että finanssipäällikkö, senaattori L. G. von Haartman
Saimaan kanavan johtokunnan puheenjohtajana toteutti myös hyväksi näkemäänsä Venäjänpolitiikkaa. Hän pyrki vierottamaan Suomea Ruotsin vaikutuksesta ja liittämään läheisemmin keisarikuntaan. Kanavoinnin avulla Saimaan vesistöalue suuntautuisi Pietariin päin. Aikaisemmin vesistön pohjoisosista oli kuljettu Pohjanmaan rannikolle.
Sisävesiliikenne ei kuitenkaan ajan oloon pystynyt kilpailemaan kehittyvän maaliikenteen kanssa
( Virtanen, K. O. 1974, s. 518). Talvella jäätiet olivat aikaisemmin olleet toimivia, mutteivät enää
autojen aikana. Merenkulun kohdalla tilanne oli toinen. Talouselämän kehityksen myötä ja ulkomaisen vaihdannan lisääntyessä satamien ja satamakaupunkien alueellinen merkitys korostui.
Satamien ylläpito oli kaupungeissa kunnallinen asia. Aluksi satamat olivat luonnonsatamia. Vasta
1880-luvulla alkoi suunnitelmallinen satamien rakentaminen laitureineen ja muine laitteineen. Satamat olivat useille merikaupungeille myös merkittäviä tulolähteitä (Kallenautio 1983, s. 309–311).
Höyrylaivojen käyttöönotto teki mahdolliseksi säännöllisen vesiliikenteen aloittamisen. Purjelaivoilla ei aikataulun mukaiseen liikenteeseen luonnollisista syistä ollut mahdollisuutta. Vuonna 1836
alkoikin säännöllinen linjaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä linjalla Turku–Tukholma. Samalla
kymmenluvulla linjaliikenne laajeni välille Turku–Helsinki–Tallinna–Pietari. Vuonna 1874 linjaliikenne ulotettiin jo Itämeren ulkopuolelle Englantiin. Välimerelle linjaliikenne ulottui vuonna 1889
(Aalto 1976, s. 443–446). Vuonna 1891 alkanut jäänmurtajien käyttö auttoi aluksi eteläisen Suomen
merenkulkua ja siten myös toiminnan vaikutuspiirissä olleiden alueiden elinkeinoelämää. Vasta talvikaudesta 1970–1971 lähtien on kaikki Pohjanlahden satamat pystytty pitämään ympärivuotisesti
avoimina kehittyneen jäänmurtajakaluston avulla. Tämä on ollut suurimerkityksinen asia Pohjanlahden satamien ja satamakaupunkien ja myös niiden vaikutuspiirien kannalta.
Kappaletavaraliikenteen merikuljetukset ovat tehostuneet ja helpottuneet konttikuljetusten myötä,
jonka kehityskausi alkoi 1950-luvulla (Rossi 2001). Konttien käyttö helpottaa huomattavasti merikuljetusten hyödyntämistä myös sisämaassa toimivissa yrityksissä. Yhtä lailla 1970-luvun alussa
käyttöön otetut ro-ro-alukset edustivat uutta lastinkäsittelytapaa (Pihkala 1982, s. 441), joka nopeutti niin lastien purkamista kuin kuormaamista.
Vesiliikenteen ja sen alueellisten vaikutusten kannalta on paikallaan todeta myös vuonna 1959 alkanut autolauttaliikenne (Kurkinen 2001). Sillä on merkitystä myös kyseisten satamakaupunkien ja
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lähiseudun alueelliselle menestykselle sen ohella, että se on tarjonnut niin tehokkaan välineen elinkeinoelämän kuljetuksille kuin tavallisille kansalaisille edullisen tavan liikkua. Alueellisen kehityksen kannalta Euroopan unionin jäsenyys on tuonut lauttaliikenteelle uhkia verottoman myynnin
päättyessä Manner-Suomessa. Merenkurkun liikenne päättyi tämän johdosta vuonna 2000. Vuonna
2001 liikenne alkoi uusimuotoisena. Saimaan kanava avattiin uudelleen liikenteelle vuonna 1967.
Kanavan vaikutuspiirissä on sisämaan satamia kunnostettu ja parannettu alueen elinkeinoelämän
toimintaedellytyksiä. Sisävesiliikenne on viime vuosina elpynyt myös matkailun ansiosta. Tällä on
luonnollisesti ollut noiden alueiden elinkeinoelämälle oma myönteinen merkityksensä.
Merenkulkulaitoksen Internet-kotisivuilla olevien tilastojen mukaan vuonna 2001 ulkomaan tavaraliikenteen tuonnin ja viennin määrä ylitti miljoonan tonnin rajan 20 satamassa. Suurin satama oli
Sköldvik, jonka tuonti ja vienti oli yli 13 miljoonaa tonnia. Helsinki oli toiseksi suurin yli 10 miljoonan tonnin määrällä. Yli 5 miljoonaan tonniin yltivät vielä Kotka, Naantali, Rauma ja Rautaruukki. Kauttakulkuliikenteessä, sekä vienti että tuonti mukaan lukien, suuruusjärjestys oli Kotka,
Helsinki, Hamina ja Kokkola. Vuonna 2001 ulkomaisia matkustajia oli 15,5 miljoonaa, lähes sama
määrä sekä saapuvia että lähteviä. Ruotsin-liikenne oli merkittävintä, mutta Viron liikenneluvut
ovat lähestyneet Ruotsin lukuja nopeasti, joskin kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana matkustajamäärät ovat pysyneet lähes muuttumattomina. Vuonna 2001 Ruotsin-liikenteessä oli 9 miljoonaa ja Viron-liikenteessä 6 miljoonaa matkustajaa. Helsingin osuus matkustajaliikenteestä vuonna
2001 oli yli puolet.
Suomen jäsenyys Euroopan unionissa vuodesta 1995 lähtien on merkinnyt sitä, että maamme liikenneverkostoa tarkastellaan myös yleiseurooppalaisten ns. TEN-verkkojen osana. Merkittävimmät
maamme satamista on nimetty tähän verkostoon kuuluviksi (Euroopan komissio 1999, s.14-15, Liikenne- ja viestintäministeriö 2002a, s.11).
Teollisuuden toimintaedellytysten kannalta ovat nopeat yhteydet tulleet yhä tärkeämmiksi. Meriliikenteen kuljetusmuotoja on jatkuvasti kehitetty. Tämä suosii rannikkoalueita, varsinkin mikäli kyse
on raskaiden ja isojen tavaramäärien kuljetuksista. Kunnalliset satamat ollessaan taloudellisesti tuloa tuottavia ovat vaikuttaneet siihen, että maamme satamaverkosto on tiheä. Alueellisesti tätä voi
pitää hyvänä asiana. Toisaalta on esitetty käsityksiä, että maassamme pitäisi päästä harvempaan satamaverkkoon, koska näin voitaisiin tehostaa satamien toimintaa. Satamien välinen kilpailu pitää
osaltaan huolen toiminnan tehokkuudesta. Satamakaupunkien keskinäinen kilpailu on myös osoitus
satamien tärkeästä merkityksestä niin elinkeinoelämälle kuin satamakaupunkien omalle taloudellekin. Merikuljetuksia suositaan myös ympäristönäkökohtien perusteella siksi, että näin voidaan vähentää maaliikennettä.

2.1.2 Maantiet ja maantieliikenne
Suomen vanhimpana tunnettuna tienä pidetään vuoden 600 paikkeille ajoitettua, suurista peräkkäin
ladotuista kivistä rakennettua kiviporrasta Vähässäkyrössä. Tämä ”Jättiläisten tie” lienee yhdistänyt
suoperäisen notkelman erottamat kaksi vanhemman kansainvaellusajan hautaröykkiötä. Monet pakanuuden ajan tiet, hiidentiet, johtivat kulttipaikkoihin. Useat varhaiskeskiajan tiet johtivat luonnollisesti myös kauppapaikkoihin. Keskiaikaisilla kirkko- ja käräjäteillä on saattanut olla varhaisemmat
vastineensa (Viertola 1974, s. 36–37).
Alkuaikojen tieverkon määrätietoisessa kehittämisessä oli Ruotsin hallitusvallalla ja katolisella kirkolla yhteinen tavoite: oman aseman vakiinnuttaminen. Kirkon kiinnostuksen takana on ollut myös
taloudellinen intressi. Kaukiainen (1980, s. 120) toteaa, että teiden rakentamista pidettiin vanhas-
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taan hyvänä työnä. Hyvät liikenneyhteydet helpottivat verotavaroiden kuljetusta. Myös varhaisimpien kivikirkkojen perustamisen taustalla näyttää vaikuttaneen arkinen tavoite: pystyä varastoimaan
niin läheltä kuin kauempaakin kerättyjä kirkollisia veroja.
Ruotsin tieverkkoa yhtenäistettiin 1200-luvulta lähtien. Tärkeänä on pidettävä säädöksiä, joilla tienrakennusvelvollisuus sidottiin maanomistukseen, kirkko-, käräjä- ja myllytiet erotettiin kyläteistä ja
niiden siltojen kunnossapitovelvollisuutta ylläpidettiin sakkorangaistusten uhalla (Viertola 1974, s.
37). Kuningas Maunu Eerikinpojan maanlaki määritti erilaisten teiden leveydet. Tärkeä oli tähän
1300-luvun jälkipuoliskolla voimaan tulleeseen maanlakiin sisältynyt säädös, että jokaiseen kylään
tuli johtaa ainakin yksi yleinen tie. Määräystä ei sellaisenaan kuitenkaan noudatettu, koska vielä
1600-luvulla monia kylien välisiä polkuja kutsuttiin maanteiksi (em. Viertola, s. 82). Viertola (s.
84) toteaakin, että maanlain määräyksistä huolimatta Suomen maantiet olivat 1500-luvulle saakka
ratsupolkuja ja tavaroita kuljetettiin pääosin kuormahevosilla ja niin hevosten kuin miesten vetämillä purilailla. Vähin erin tieolot kuitenkin korjaantuivat ja tiet tulivat myös kärryillä ajettaviksi.
Alueellista kehitystä ajatellen on mielenkiintoinen Kaukiaisen toteamus, että keskiajalla ainoastaan
Turun seudulla oli kohtalaisen taaja tieverkko ja että muilta osin Suomi oli liikenteellisesti ongelmallinen. Tämä vaikutti hänen mukaansa suuresti mm. kaupunkien ja kaupan kehittymiseen. Heikot
liikenneolot myös lienevät olleet tärkeä syy siihen, ettei feodalismi päässyt leviämään, koska luonnossa maksettavien maanvuokrien kokoaminen laajoilla alueilla olisi ollut hankalaa. Heikot liikennöintiolot rajoittivat myös kartanotalouden yleistymistä; suuria ylijäämiä ei saatu markkinoille
(Kaukiainen 1980, s. 140).
Viertolan (1974, s. 106–107) mukaan keskiajan loppuun mennessä tiestö kattoi hyvin maan asutun
alueen, vaikka se oli rakennettu lähinnä sotilaallisista ja hallinnollisista syistä. Tiestö käsitti tällöin
yhteydet eri hallintopisteiden välillä. Turku, Hämeenlinna ja Viipuri olivat tärkeimpiä solmukohtia.
Viertola katsoo myös, että Ruotsin suurvaltakautta voidaan pitää uudenaikaisen tieverkon perustamisaikana. Tieverkon kehittämistä edistivät myös postilaitoksen tarpeet.
Virrankoski (1980, s. 241) toteaa, että sekä Suomi että naapurimaat olivat 1600- ja 1700-luvulla
maatalousvaltaisia maita. Tämä merkitsi sitä, että pääosa väestöstä eli omavaraistaloudessa. Tähän
vaikuttivat merkittävästi myös kehnot liikenneolot. Vaihdantaan perustuvan talouden kehittymiselle
oli siten huonot edellytykset. 1700-luvulla tieasioista keskusteltiin paljon. Kysymys oli toisaalta liikenneolojen kehittämisestä alueellisten tarpeiden pohjalta ja toisaalta sotilaallisten näkökohtien
huomioon ottamisesta. Valtakunnan rajan muutoksilla oli omat seurauksensa. Vuosisadan loppupuolella tieverkkoa kehitettiin merkittävästi lähinnä maan sisä- ja itäosien voimakkaan väestönkasvun seurauksena ( Viertola 1974, s. 113).
Vuoden 1734 laki täsmensi yleisten teiden leveyssäädökset. Yleisten maanteiden oli oltava 10 kyynärää ja kirkko-, mylly- ja muiden yleisten teiden 6 kyynärää leveitä. (Kyynärä on noin 60 cm.) Oli
myös säädöksiä ojituksesta ja tienvarsien raivauksista. Vuonna 1735 annettiin täsmentävä säädös.
Sen mukaan yleisten maanteiden oli kuljettava maan halki tapulikaupungeista ylämaankaupunkeihin ja teiden tuli olla kestikievarein varustettuja ja vähintään 10 kyynärää leveitä. Uusilta maanteiltä
vaadittiin lisäksi, että niiden tarpeellisuus on todettava oikeudessa ja viranomaisten on asia hyväksyttävä (em. Viertola, s. 86).
Suomen joutuminen Venäjän vallan alle merkitsi suuria muutoksia tienrakennukseen. Ruotsin vallan aikana tiepäätökset tehtiin Ruotsin virastoissa, vuodesta 1809 lähtien Suomessa omien viranomaisten toimesta. Myös Suomessa kerätyt verorahat annettiin kokonaan omaan käyttöön, millä
epäilemättä parannettiin myös tienrakennustoimia (em. Viertola, s. 130, Myllyntaus 1980, s. 358).
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Tientekoa vauhdittivat niin kehittyvän elinkeinoelämän kuin myös hallinnon tarpeet. Itäisen Suomen liikenneolojen kehitystä olivat 1700-luvulla rajoittaneet sotilaspoliittiset syyt. Autonomian aikana ne eivät enää olleet esteenä. Merkittävänä on pidettävä hallituksen 1810-luvulla tekemää päätöstä ryhtyä valtion varoin osallistumaan Suomen sodassa tuhoutuneiden Vaasan läänin siltojen jälleenrakentamisen kustannuksiin. Katovuosien aiheuttamien ongelmien lieventämiseksi valtio alkoi
1820-luvulta lähtien rakentaa teitä erityisinä hätäaputöinä (Viertola 1974, s. 196). Yksityiskohtana
todettakoon, että vuonna 1858 keisarin päätöksellä siirryttiin Suomessa oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Teiden kapeuden johdosta asialla ei liene aluksi ollut suurta käytännön merkitystä.
Valtion rahoitus ja hätäaputyöt ratkaisivat Lapin tieolojen kehittämisen, sillä tienrakennus- ja kunnossapitovelvoitteen kuuluessa maanomistajille olisi harvaan asutuilla alueilla tiestö jäänyt rakentamatta tai ainakin jäänyt heikkokuntoiseksi. Vasta autonomian ajan loppupuolella Lappi saatiin
tyydyttävien liikenneyhteyksien piiriin (em. Viertola , s. 227).
Rautateiden rakentaminen ja rautatieliikenne vaikuttivat maanteiden rakentamiseen ja maantieliikenteeseen. Maantieliikenteestä tuli enemmänkin lähiliikennettä, joka välitti niin matkustajia kuin
tavaroita rautateille ja vesikuljetuksen piiriin (Rasila 1982, s. 125–128). Valtion varat suuntautuivat
rautateiden ja kanavien kehittämiseen. Vaikka maanomistajat olivat vastuussa teiden kunnosta, into
tiestön kohentamiseen ei ollut suurta. Vuonna 1883 annettiin vihdoin asetus, jolla muutettiin aikaisempaa tienteko- ja kunnossapitovelvoitetta. Tieluokitus uusittiin siten, että pääjaoksi tuli yleiset
tiet ja yksityiset tiet. Yleiset tiet jaettiin maanteihin ja kyläteihin. Yksityiset tiet olivat lähinnä tilusteitä. Asetuksessa laajennettiin tienteko- ja kunnossapitovelvoite koskemaan mm. erilaisia tehtaita,
olutpanimoja ja viinanpolttimoita. Keskustelu tienpidon valtiollistamisesta jatkui tämän jälkeen koko autonomian ajan. Päätöstä asiasta ei kuitenkaan saatu. Tämä johtui varmasti osaksi siitä, että
maantieliikenteen kasvu oli hidasta rautateiden hoitaessa kaukoliikenteen (em. Viertola, s. 276–278,
284).
Uutta ilmettä maantieliikenteeseen toi auto, joka ilmestyi Suomeen ensimmäistä kertaa ilmeisesti
vuonna 1898 (Viertola 1974, s. 259). Vaikka autoistuminen ennen ensimmäistä maailmansotaa oli
hidasta, johti autojen käyttöönotto kuitenkin moniin liikenteellisiin uudistuksiin. Teiden kuntoon
alettiin kiinnittää yhä suurempi huomio. Tiet oli saatava sittenkin heikkotehoisille autoille kulkukelvollisiksi. Myös ensimmäiset kokeilut linja-autoliikenteessä aloitettiin jo vuonna 1905. Rautatiet
olivat saamassa varteenotettavan kilpailijan henkilöliikenteessä ja kuorma-autojen myötä myös tavaraliikenteessä.
Perkon (1977, s. 23–40) mukaan vasta autoliikenne ja sen odotettavissa oleva kasvu johtivat tienpitovastuun uudelleenjärjestelyyn vuoden 1918 valtiopäivillä. Autonomian ajan lopussa oltiin kyllä
yksimielisiä siitä, että tienpitovastuuta tulisi elinkeinorakenteen muutoksen johdosta laajentaa
maanomistajaväestön ulkopuolelle, mutta eri etupiirit eivät siitä voineet sopia. Vuonna 1921 voimaan tulleessa vuoden 1918 tielaissa määritettiin yleiset tiet, jotka jaettiin maanteiksi ja paikallisteiksi. Tielaki ei koskenut yksityisteitä eikä kaupunkien rajojen sisällä olevia teitä. Lain mukaan
maanteiden kunnossapito ja uusien rakentaminen siirtyi valtion vastuulle, ensimmäisenä maailmassa. Lain motiivina oli, että maantiet palvelivat koko valtakuntaa eivätkä yksin paikallisia tarpeita.
Lain mukaan paikallisteitä rakensivat ja kunnossapitivät niiden säännölliset käyttäjät ja tarvitsijat.
Näitä säädöksiä jouduttiin uusimaan jo varsin nopeasti vuonna 1927 hyväksytyillä laeilla. Niillä
täsmennettiin tienpitovelvoitteita.
Valtion otettua vastuun maanteiden rakentamisesta ja ylläpitämisestä oli luonnollista, että kansanedustajat olivat aktiivisia jo silloin tiestön kehittämiskysymyksissä. Pohjois-Suomen ja Karjalan
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tieoloja selvittämään vuonna 1923 asetettu komitea samoin kuin koko valtakunnan tieolojen kehittämistä selvittämään vuonna 1930 asetettu tiekomitea pohjasivat esityksensä yksityisten kansanedustajien aloitteisiin (Perko 1977, s. 47, 62–64). Nämä selvitykset johtivat vähin erin valtion selkeämpään tiepolitiikkaan. Alettiin puhua valta- ja kantateistä pitkän matkan liikenteen valtaväylinä.
Tilanne johti myös kiistelyyn rautateiden ja maanteiden keskinäisistä suhteista. Vuonna 1932 asetettiinkin kulkulaitoskomitea laatimaan suunnitelma maakulkulaitosten kehittämisestä (em. Perko, s.
79). Komitean puheenjohtajaksi tuli eduskunnan puhemies Kyösti Kallio, joka oli vuonna 1925
toiminut kulkulaitosministerinä.
Komitean mietintöä voi pitää tärkeänä kulkulaitospoliittisena kannanottona. Komitea joutui työssään määrittämään maantie- ja rautatieliikenteen keskinäisiä suhteita ja ottamaan kantaa mm. aikaisemmin ongelmalliseksi osoittautuneeseen valta- ja kantatiekysymykseen. Komitea pyrki välttämään suoranaista kilpailua eri liikennemuotojen kesken ja löytämään toisiaan täydentäviä ratkaisuja. Siten rinnakkaisia rauta- ja maantieyhteyksiä tuli välttää. Merkittävä poikkeus tähän periaatteeseen oli kuitenkin komitean näkemys siitä, että maan eri osat sekä tärkeimmät kaupungit tuli saada
valtatieverkon piiriin, vaikka niihin jo olisi rautatieyhteys. Alueellisen kehittämisen kannalta tällä
periaatteella oli suuri merkitys. Keskeisenä perusteena tieverkon suunnittelussa oli linjaautoliikenteen laajuus ja määrä. Vaikka linja-autoliikenne edusti tällöin vain 20 % koko liikenteestä, katsottiin sen kuitenkin parhaiten kuvaavan eri paikkakuntien liikennetarpeita. Selvitys sisälsi
asutuskeskusten vaikutusalueiden määrittämisen sekä paikallis- ja kauttakulkuliikenteen suunnat ja
määrät ( Perko 1977, s. 83). Vuonna 1933 jätetty mietintö sisälsi 29 valtatietä yhteispituudeltaan
8 424 km ja 749 kantatietä yhteispituudeltaan 20 807 km (em. Perko, s. 84–86).
Itsenäisyyden aikana ennen toista maailmansotaa maassamme rakennettiin 3 600 km maanteitä,
joista Oulun ja Lapin lääneissä 2 500 km. Samana aikana tienparannuksia tehtiin 4 434 km. Yksityiskohtana todettakoon, että kuuluisa Jäämeren tie Ivalosta Liinahamariin rakennettiin vuosina
1916–1933. Pituutta tällä tiellä oli 236 km. Se oli aikanaan Euroopan ainoa Jäämeren rantaan johtanut autolla ajettava maantie. Rovaniemen ja Petsamon välinen linja-autoliikenne alkoi vuonna 1932.
Tähän 531 km:n matkaan kului 14–15 tuntia. Kerran viikossa Liinahamarista oli myös säännöllinen
kuorma-autoyhteys Helsinkiin. Rahtina oli lähinnä kalaa ja katkarapuja. Matkaa kertyi 1 498 km
(em. Perko, s. 98, 146–159). Hyvä esimerkki toimivien yhteyksien ja elinkeinotoiminnan keskinäisestä vuorovaikutuksesta.
Autoistumisen myötä kuljetusoloissa tapahtui vähin erin suuria muutoksia. Kuorma-autot sivuuttivat jo 1920-luvulla rahtiajoissa hevoskuljetukset. Samaan aikaan rautatiet säilyttivät kyllä tavarankuljetuksissa asemansa. Sen sijaan lähiliikenteen henkilökuljetuksissa ne menettivät merkitystään
voimakkaasti kehittyneelle linja-autoliikenteelle. Säännölliset linja-autoyhteydet merkitsivät suurta
parannusta nimenomaan sellaisille, joilla ei ollut omaa kulkuvälinettä tai varaa käyttää kallista kievarikyytiä. Erityisesti syrjäisille alueille linja-autojen tuleminen oli erittäin merkittävä liikenneolojen parannus. Vuonna 1938 linja-autojen välittämä henkilöliikenne oli jo suurempi kuin rautateiden
(Ahvenainen–Kaukiainen–Viitaniemi 1982, s. 288–291).
Talvi- ja jatkosota merkitsivät selvää katkosta myös liikenneolojen kehittymiselle. Huomattava osa
autoista otettiin armeijan käyttöön. Niinpä maanteillä henkilöliikenne väheni huomattavasti. Vuonna 1944 linja-autojen kuljetussuorite oli vain noin 60 % vuoden 1939 tasosta. Rautatiet sen sijaan
pystyivät paikkaamaan autoliikenteen ongelmia. Niinpä rautateillä henkilökuljetukset kohosivat 3,4kertaisiksi vastaavana aikana. Höyryvetureiden polttoainehuolto toimi ymmärrettävästi myös paremmin kuin autojen. Kotimainen polttoaine oli kriisitilanteessa tärkeä ( Perko 1977, s. 347–348).
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Sotavuosina tiestö rappeutui pahoin. Sotien jälkeen edessä olikin mittava tiestön kunnostustehtävä.
Sitä korosti autoistumisen voimakas kasvu. On hyvä todeta, että 1930-luvulla teiden talviauraus oli
vielä vähäistä ja vasta 1950-luvun alkupuolelta lähtien pystyttiin koko tieverkko pitämään liikennöitävässä kunnossa myös talvisin. Vuonna 1950 maassa oli vain 160 km kestopäällystettyjä teitä (Pihkala 1982, s. 443).
Vuonna 1958 tuli voimaan vuoden 1954 tielaki. Yleisiksi teiksi määriteltiin maantiet ja paikallistiet.
Merkittävää oli se, että lain mukaan käytännössä myös kaikki paikallistiet joutuivat Tie- ja vesirakennushallituksen hoitoon. Tavoitteena oli tienpidon yhtenäistämisen lisäksi kohentaa paikallistiestön tasoa vastaamaan kasvaneen liikenteen tarpeita. Vuonna 1954 jätti mietintönsä tielaitoskomitea,
joka esitti erityisen valtatieverkkoa suppeamman runkotieverkon rakentamista. Kaikkien valtateiden
kunnostamiseen ei tällöin nähty olevan taloudellisia edellytyksiä. Komitean ehdotuksia ei kuitenkaan heti toteutettu, koska 75 % tiemäärärahoista oli työttömyysvaroja. Tämän johdosta työllisyyden hoito vaikutti usein enemmän kuin liikenteen tarpeet tiestön kehittämisessä ( Perko 1977, s.
364–372).
1950-luvun puolivälin jälkeen maamme päätieverkko on kokonaan uusittu. Aloitettiin moottoriteiden ja ohikulkuteiden rakentaminen samoin kuin tieverkon päällystäminen. Autokaupan vapautuminen 1960-luvun alussa nopeutti henkilöautokannan kasvua. Itsekin jouduin kokemaan lisenssikauden piinan, kun ensimmäistä autoa piti vuonna 1961 vielä jonottaa. Rekisteröinnin alkulukemasta 2 600 ajoneuvoa vuonna 1922 oli rekisteröityjen ajoneuvojen määrä kasvanut vuonna 1939 talvisotaan mennessä 59 300:aan ja 1970-luvun alkuun mennessä 872 000 ajoneuvoon. Tiehallinnon Internet-sivun tietojen mukaan vuoden 2001 lopussa rekisterissä oli vajaat 2,5 miljoonaa ajoneuvoa,
joista henkilöautoja 2,16 miljoonaa, pakettiautoja 240 000, kuorma-autoja 69 000, linja-autoja vajaat 10 000 ja erikoisautoja 16 000 kpl. Kasvua tapahtui henkilö-, kuorma- ja pakettiautojen rekisteröinneissä.
Määrätietoisella toiminnalla Suomen päätieverkko oli 1970-luvun alkuun mennessä tärkeimmiltä
osin uudistettu. Sen jälkeen pääpaino on ollut kunnostamis- ja ylläpitotehtävissä. Kalleimmat investoinnit ovat kohdistuneet moottoriteiden rakentamiseen. Jo 1980-luvulla tieviranomaiset kantoivat
huolta tieverkon ylläpidon edellytyksistä. Tiemäärärahoja on supistettu. Kansalaiskeskustelu on paljolti koskenut moottoriteiden tarpeellisuutta. Ympäristökysymysten perusteella monet haluaisivat
hidastaa autoistumista ja edistää sen sijaan joukkoliikennettä. Kuvassa 2.1.2 on esitetty maamme
nykyinen päätieverkko.
Kuten satamien kohdalla jo todettiin, aiheutti EU-jäsenyys vastaavasti myös maantieverkossa eräiden tieosien nimeämisen yleiseurooppalaisiksi E-teiksi. Niistä merkittävin on E18-tie, joka on yhteys Turusta Helsingin kautta Pietariin ( Euroopan komissio 1999, s 15, Liikenne- ja viestintäministeriö 2002a, s. 11).
Tavarankuljetuksissa kuorma-autot ovat määräävässä asemassa. Tiehallinnon Internet-kotisivuilla
olevan tilaston mukaan vuonna 2001 kotimaan tavaraliikenteessä kuorma-autoliikenteen osuus oli
66 %, 26,7 mrd. tonnikm, ja rautatieliikenteen 24 %, 9,9 mrd. tonnikm. Kaluston kehittyminen,
elinkeinoelämän tarve nopeisiin ja joustaviin kuljetuksiin yhdistettynä tiestön kohtalaiseen kuntoon
ja laajaan tieverkkoon ovat olleet merkittäviä tekijöitä kilpailussa erityisesti rautateiden kanssa.
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Kuva 2.1.2. Suomen päätieverkko 1.1.2002. Lähde: Tiehallinto 2002, s.7.

Henkilöliikenteessä henkilöautoliikenne on määräävä. Kotimaan liikenteestä oli henkilöautoliikenteen osuus mainitun tilaston mukaan 81 %, 55,0 mrd. henkilökm. Linja-autoliikenteen osuus oli 11
%, 7,7 mrd. henkilökm. Rautatieliikenteen osuus oli 5 %, 3,3 mrd. henkilökm. Lentoliikenteen
osuus puolestaan oli 2 %, 1,3 mrd. henkilökm.
Väestön väheneminen maaseudulla on pakottanut supistamaan linja-autovuorojen tarjontaa erityisesti harvaan asutuilla alueilla syrjäisillä tieosilla. Periaatteessa kyseessä on samanlainen kehitys
kuin rautateiden henkilöliikenteen supistuksissa. Tämä kehityspiirre on entisestään korostanut henkilöauton merkitystä kansalaisten liikkumistarpeiden tyydyttäjänä. Linja-autoliikenne kilpailee rautateiden kanssa myös pitkän matkan liikenteessä.
Maantieliikenteen varjopuolena on todettava liikenneonnettomuudet. Ne yhdessä maantieliikenteen
ylivoimaisen roolin ja myös tämän liikenteen jatkuvan kasvun kanssa puolustavat tarvetta kehittää
tiestöä. Tieverkko sallii käytännössä aikatauluista riippumattoman kulkemisen ainakin niille, joilla
on auto käytettävissään. Moottoriteillä liittymävälit säätelevät yhteydelle pääsyä, muilla maanteillä
liittymätiheys on suurempi.
Alueellisen kehittämisen kannalta maantieyhteyksien merkitys on keskeinen. Ajan myötä tieverkko
on voitu kehittää palvelemaan käytännössä niin asutuksen kuin elinkeinoelämän tarpeita. Jatkossa
kannetaan huolta siitä, pystytäänkö tieverkon nykyinen palvelutaso ylläpitämään. Toisaalta suurten
keskusten välille kaivataan moottoritientasoisia yhteyksiä. Merkille pantavaa on se, että vuodesta
1999 lähtien Tiehallinto on alkanut muuttaa huonokuntoisia ja vähäliikenteisiä päällystettyjä teitä
takaisin sorateiksi. Sorateiden kunnostus on paljon edullisempaa kuin päällystettyjen teiden (Helsingin Sanomat 16.7.2001, s.A 6). Kaikki nämä asiat ovat merkittäviä alueelliseen kehittämiseen
vaikuttavia näkökohtia.
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Valtion tielaitosta uudistettiin vuoden 2001 alusta siten, että Tiehallinto vastaa tienpidosta käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tieliikelaitos toimii kilpailuperiaatteella toimenpiteiden toteuttajana (Laki tiehallinnosta, N:o 568/2000). Näin toivotaan supistuneilla määrärahoilla saatavan
enemmän aikaan.
Yhtä kaikki maantiet ovat maamme tärkein liikenneverkko.

2.1.3 Rautatiet ja rautatieliikenne
1850-luvulla käytiin periaatteellista keskustelua rautateiden tarpeellisuudesta ja rautateiden linjauksista. Keisari Aleksanteri II oli käskenyt rakentaa ensin Helsinki–Hämeenlinna- ja Hämeenlinna–
Pietari-radat. Mm. J. V. Snellman hahmotteli vuonna 1857 koko maan kattavan rataverkon. Hän
katsoi rautateiden edistävän maan taloudellista kehitystä. Samalla voitaisiin yhdistää sisämaa rannikoihin (Seppinen 1992, s. 18).
Helsingin ja Hämeenlinnan välisen rautatien rakentaminen alkoi vuonna 1857. Rata valmistui 1862.
Tämä oli alku maamme rataverkon kehittymiselle. Tärkeää on todeta, että senaatin kanta ratkaisi
pitkälti rataverkon sijoituksen. Tämä on täysin ymmärrettävä, katsottiinhan rautateiden merkitsevän
paljon paikkakuntien kehitykselle. Seppinen katsookin (s. 30–31), että yhtenäisestä ratasuunnitelmasta ei pystytty päättämään ja että päärataverkko on ensi sijassa säätyeduskunnan tahdon mukainen Helsingin ja Ähtärin välistä jaksoa lukuun ottamatta. Keskeisiltä osin päärataverkko oli valmis
1910-luvulla.
Itsenäisyyden aikana ja ennen toista maailmansotaa rataverkkoa täydennettiin poikittaisradoilla sekä
Kolarin, Sallan ja Taivalkosken yhteyksillä. Tavoitteena oli yhdistää syrjäseutuja maan keskuspaikkoihin sekä helpottaa raaka-aineitten kuljetuksia tehtaille ja edelleen valmiiden tuotteiden vientiä
satamiin (Juva 1967, s. 444–447). Sotien jälkeisistä rataverkon täydennyksistä merkittävimmät olivat yhteydet Jämsänkoski–Jyväskylä ja Tampere–Parkano–Seinäjoki, jotka valmistuivat 1970luvulla. Rataverkon ajallista ja alueellista kehittymistä havainnollistaa kuva 2.1.3.1.
Muodostunut rataverkko on vaikuttanut suuresti sen vaikutuspiirissä olevien yhdyskuntien ja alueiden kehitykseen. Rautatiekuljetukset olivat ja ovat erityisen tärkeitä raskaassa tavarankuljetuksessa.
1930-luvulla yhdellä kerralla voitiin viedä laivalastillinen sahatavaraa ja raakapuuta. Selluloosan ja
paperin vienti tapahtui tällöin pienemmissä erissä. Tämä suosi sellaisia satamia, joista oli säännöllinen linjaliikenne. Tästä hyötyivät Helsinki, Hanko ja Turku, joiden satamat olivat auki ympäri vuoden (Huttunen 1968, s. 638). Näistä ajoista tilanne on suuresti muuttunut mm. merikuljetuksissa tapahtuneen kehityksen myötä, kuten edellä on todettu.
Jutikkala (1983) katsoo, että todellinen sysäys Lahden kehitykseen oli rautatien rakentaminen. Riihimäki, Kouvola, Pieksämäki, Haapamäki, Seinäjoki ja Ylivieska sekä monet muut pienemmät risteysasemat saavat kiittää kehityksestään suurelta osin juuri rautateitä. Parkanon radan valmistuminen johti Haapamäen roolin heikkenemiseen risteysasemana, ja sen myötä paikkakunnan kehitys
alkoi taantua. Sama kohtalo on ollut monella pienellä asemanseudulla, kun junat eivät vähäisen
matkustajamäärän vuoksi enää pysähdy kaikissa paikoissa. Vielä enemmän sellaisten asemanseutujen kohtaloon on vaikuttanut liikenteen lopettaminen rataosalla.
Rautatieliikenne on joutunut kilpailemaan muiden liikennemuotojen, erityisesti maantieliikenteen
kanssa. Höyryvetureiden korvaaminen dieselvetureilla alkoi 1950-luvulla. 1960-luvun loppupuolel-
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la alkaneella rautateiden sähköistämisellä on kilpailukykyä edelleen pyritty kohentamaan. Kehittyvä
linja-autoliikenne sekä henkilöautojen määrän jatkuva kasvu yhdistettynä maaseudun alenevaan väestönkehitykseen johtivat siihen, että 1960-luvun lopulla lakkautettiin rautateiden henkilöliikenne
hiljaisilla rataosilla. Eduskunta pyristeli vastaan, mutta taloudelliset realiteetit loppujen lopuksi ratkaisivat. Rautateiden tappiollisuus ja liikenteen vähäisyys johtivat ajan myötä eräiden rataosien
kohdalla koko liikenteen, myös tavarankuljetusten, loppumiseen.
Nykyistä rataverkkoa esittävä kuva 2.1.3.2 osoittaa mm., että Parkanosta Poriin ja Haapamäelle
suuntautuvat radat eivät ole enää liikennöitävässä kunnossa. Samoin yhteys Kristiinankaupunkiin
on poissa. Uusia rataosia ollaan kannattamattomina edelleen sulkemassa myös tavaraliikenteeltä, ja
tämä kehitys voi jatkua. Tällainen kehitys on ymmärrettävästi koettu merkittäväksi tappioksi näiden
rataosien varsilla. Rautateiden on kuitenkin ollut pakko sopeutua sekä kuljetusjärjestelmien kehittymiseen että tapahtuneeseen alueelliseen kehitykseen. Eräät kannattamattomat rataosat tullaan kuitenkin aluepoliittisista syistä pitämään liikenteen piirissä (Hyvärinen 2001).

Kuva 2.1.3.1. Suomen rataverkon alueellinen ja ajallinen kehittyminen vuoteen 1981 saakka. Lähde: Pihkala 1982, s.447.
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Vuonna 1995 perinteikäs Valtionrautatiet yhtiöitettiin. Ratahallintokeskus vastaa Suomen rataverkosta ja VR-konserni liikenteestä ja rataverkon rakentamisesta sekä kunnossapidosta saamiensa
määrärahojen ja omien varojensa puitteissa (Laki valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon
käytöstä, N:o 21/1995). Periaatteessa olemassa olevalla rataverkolla voisi harjoittaa liikennettä
muukin kuin VR-konserni. Yhtiöittäminen oli osa yleistä politiikkaa, jolla pyritään mm. kustannusvastaavuuteen ( hankkeesta saatavien tulojen tai laskennallisten hyötyjen pitää kattaa kulut ) ja toimintojen tehostamiseen.
Suomen liittyminen vuonna 1995 Euroopan unionin jäseneksi johti siihen, että myös Suomessa
eräät ratayhteydet määritettiin yleiseurooppalaisiksi. Niistä tärkeimpänä voitaneen pitää Turku–
Helsinki–Pietari-yhteyttä (Euroopan komissio 1999, s.15, Liikenne- ja viestintäministeriö 2002a,
s.11). Suomen ja Venäjän sama raideleveys helpottaa maiden välistä ja niiden kautta kulkevaa junaliikennettä.

Kuva 2.1.3.2. Suomen nykyinen rataverkko. Lähde: VR-Yhtymä Oy, tietopalvelu.
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Nykyään rautateiden henkilöliikenteessä keskitytään kaukoliikenteeseen ja pääkaupunkiseudun
lähiliikenteeseen. VR:n Internet-kotisivun tilaston mukaan vuonna 2001 kaukoliikenteessä tehtiin
11,5 miljoonaa matkaa ja lähiliikenteessä 43,4 miljoonaa matkaa. Raskaat tavarankuljetukset soveltuvat hyvin rautateille, jotka joutuvat kaiken aikaa kilpailemaan niistä erityisesti rekkaliikenteen
kanssa. Toisaalta kansainväliset transitokuljetukset ovat tarjonneet uusia mahdollisuuksia. Tavaraa
on sekä tuotu Venäjältä että viety Venäjälle ja Kaukoitään. Niillä on merkitystä myös eräiden satamien toiminnalle ja sitä kautta satamakaupunkien kehitykselle, kuten edellä todettiin.
Kaukoliikenteen henkilökuljetuksissa pyritään nopeisiin yhteyksiin. Se on merkinnyt harvempia
pysähdyspaikkoja. Näin suuret keskukset ovat hyötyneet nopeista yhteyksistä, mutta monet pienemmät radanvarren asemat ja niiden vaikutuspiirit ovat jääneet rautateiden henkilöliikenteen palvelusten ulkopuolelle. Tällä on luonnollisesti ollut ja tulee olemaan suuri vaikutus myös alueelliseen kehitykseen. Maamme pieni väestömäärä ei myöskään tarjoa riittävää matkustuspotentiaalia
todella nopeiden yhteyksien kannattavalle rakentamiselle. Helsingin lähiliikenne palvelee ensi sijassa työmatkaliikennettä. Tämän varaan ovat monet lähiliikenteen piiriin kuuluvat radanvarsipaikkakunnat voineet rakentaa tulevaisuuttaan.

2.1.4 Kaupunkien kadut ja kaupunkiliikenne
Kuten maalla teiden niin myös kaupungeissa katujen ylläpito oli vanhastaan tonttien omistukseen
liittyvä rasitus. Vuoden 1873 kunnallisasetus antoi kuitenkin mahdollisuuden siirtää katujen ylläpidon kaupungin vastuulle. Näin myös eräin paikoin tapahtui. Autoistumisen myötä katujen päällysteitä alettiin parantaa (Kallenautio 1983, s. 306–308). Vähin erin kaupungit ottivat itselleen osavastuun myös katujen rakentamisesta. Asia oli lainsäädännöllisesti ongelmallinen. Tontinomistajat joutuivat luovuttamaan katumaan, mikäli se oli mahdollista, usein korvauksetta, tai kustantamaan tontin kohdalla oleva katu puoliksi kaupungin kanssa sekä osallistumaan puhtaanapitokustannuksiin
(Kallenautio 1984, s. 371–375).
Vuoden 1978 katumaksulaki (N:o 670/1978) korvasi aikaisempia säädöksiä ja vuonna 1993 käyttöön otettu kiinteistöverolaki (N:o 654/1992) korvasi mm. katumaksulain. Sen ohella tontin omistajilla on jalkakäytävien puhtaanapitovelvoite. Katujen rakentaminen ja ylläpito on kaupungeille kallista. Kinaa onkin valtion kanssa ollut siitä, että kaupungit saisivat mainittuihin kustannuksiin osan
polttoaineveron tuotoista.
Kaupungin sisäistä liikennettä harjoittivat aluksi niin kuorma-ajurit kuin vossikatkin. Ensimmäinen
hevosraitiotie otettiin käyttöön Turussa vuonna 1888. Parin vuoden päästä se lopetettiin kannattamattomana. Samoin kävi vuonna 1906 Turussa aloitetulle ensimmäiselle linja-autoliikenteelle. Sähköraitiotie aloitti Turussa 1908. Helsingissä alkoi vuonna 1888 hevosbussiliikenne, joka pian muuttui hevosraitiotieksi. Vuonna 1906 aloitti Helsingissä sähköraitiotie, joka vuonna 1913 siirtyi kaupungin hallintaan ( Kallenautio 1983, s. 322–323).
Autoistumisen myötä kaupungeissa havaittiin, että alun perin vain hevosajoneuvoja varten suunnitellut kadut eivät vastanneet uusia olosuhteita. Myös liikenteen turvallisuus muodostui tästä syystä
ongelmalliseksi. Uusia alueita suunniteltaessa voitiinkin autoistumisen tarpeet ottaa huomioon jo
1920-luvulta lähtien. Kunnallisen joukkoliikenteen kehityksen myötä asutusta siirtyi myös entisten
kaupunkirajojen ulkopuolelle. Niinpä esimerkiksi Helsingin ympäristön huvilakaupungit kehittyivät
laajentuneen rautateiden paikallisliikenteen myötä (Salokorpi 1984, s. 285).
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Linja-autoista tuli vähin erin kaupunkien tärkein joukkoliikennemuoto. Joissakin kaupungeissa
joukkoliikenne kunnallistettiin. Merkittävää on todeta, että vuonna 1967 Turussa alettiin raitiotieliikennettä siirtää vähin erin linja-autojen varaan. Toimenpidettä lienee jälkikäteen kaduttu, koska julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Turussa pohditaan raideliikenteen palauttamista kaupungin
joukkoliikennevälineeksi. Myös Tampereella ja Espoossa harkitaan raideliikenteen käyttöönottoa.
Vuonna 1969 Helsingin kaupunginvaltuusto päätti aloittaa metron rakentamisen. Sen ensimmäinen
vaihe valmistui 1980-luvun alussa (Kallenautio 1984, s. 393–397).
Joukkoliikenne ja henkilöautojen käyttö ovat muodostaneet kaupunkiliikenteen järjestämisessä
usein vaikean ristiriitatilanteen. Kummallakin on puolustajansa. Joukkoliikennettä suositaan mm.
ympäristönsuojelun varjolla. Henkilöautojen taas katsotaan vaikeuttavan liikennöintiä erityisesti
kaupunkien keskustoissa. Toisaalta joukkoliikenteen ja erityisesti metron suosiminen on johtanut
tehokkaaseen kaupunkirakentamiseen ja kerrostalovaltaiseen asumiseen. Pientalojen kysyntää ei
pääkaupunkiseudulla ole pystytty tyydyttämään. Sellaista asuinmuotoa kaipaavat ovatkin siirtyneet
etäämmälle, jolloin työmatkaliikenteessä henkilöauton käyttö on usein ainoa joustava mahdollisuus.
Kaupunkien liikenne- ja joukkoliikenneratkaisuilla vaikutetaankin suoraan syntyvään
kaupunkirakenteeseen.

2.1.5

Lentoasemat ja lentoliikenne

Jos auton yleistyminen jokamiehen kulkuvälineeksi on merkinnyt suurta liikkumisen vapautta, on
lentoliikenteestä yhtä lailla muodostunut merkittävä etäisyyksien kutistaja samalla kun matkustusaikojen lyheneminen on tehnyt etäisetkin paikat helposti saavutettaviksi.
Suomessa kaupallinen lentoliikenne alkoi 1920-luvun alussa ( Ahvenainen–Kaukiainen–Viitaniemi
1982, s. 291–292, ja Juva 1967, s. 450–451). Ensimmäiset kaupalliset lentokoneet käyttivät kellukkeita, ja vesistöt muodostivat lasku- ja nousupaikat. Reitit suuntautuivat aluksi Tallinnaan ja Tukholmaan. Maamme ensimmäinen lentokenttä valmistui Turkuun vuonna 1935. Tampere, Oulu ja
Helsinki seurasivat perässä seuraavana vuonna. 1930-luvulla lentokenttä avattiin myös Vaasaan,
Mikkeliin, Maarianhaminaan, Kemiin, Rovaniemelle, Sodankylään ja Petsamoon. Vasta 1937 aloitettiin liikenne kotimaan reiteillä Helsinki–Viipuri ja Helsinki–Tampere.
Toisen maailmansodan jälkeen lentoliikenne on kehittynyt ripeästi. Potkurikoneiden rinnalle tulivat
suihkukoneet, jotka Suomessa tulivat käyttöön 1960-luvun alussa. Uusia lentokenttiä otettiin käyttöön. Suomessa oli vuonna 2001 kotimaan säännöllisen kaupallisen lentoliikenteen piirissä 23 kenttää. Pääosa kaupallisen liikenteen kentistä on valtion vastuulla. Ainoastaan Mikkelin ja Seinäjoen
lentoasemat eivät ole Ilmailulaitoksen hallinnassa. Ilmailulaitos perustettiin vuonna 1991, jolloin
entisestä Ilmailuhallituksesta tuli valtion liikelaitos (Laki ilmailulaitoksesta, N:o 1123/1990). Ilmailulaitoksen edellytetään hoitavan sen hallussa olevat lentoasemat ja muut lentoliikenteeseen kuuluvat tehtävät oman tulorahoituksensa avulla.
Rautateiden henkilöliikenteen nopeutuminen ja kehittyvät maayhteydet vähentävät lentoliikenteen
kilpailukykyä lyhyillä kotimaan reiteillä. Vähäisten matkustajamäärien takia muutaman kotimaan
lentokentän ylläpito alkaa tuottaa vaikeuksia. Koska Ilmailulaitoksen edellytetään tuottavan valtiolle myös voittoa, heikentää tämä vaatimus sellaisten lentoasemien ylläpitoa, joiden tuotot eivät vastaa kuluja (Ilmailulaitos 2001a). Edessä saattaakin olla lentoliikenteen reittiverkoston supistuminen,
ellei löydetä taloudellisia toimintamuotoja vähäisen kysynnän tyydyttämiseen.
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Matkustajamäärällä mitaten Helsinki-Vantaan lentoasema on ylivoimaisesti suurin niin kotimaan
kuin kansainvälisenkin liikenteen osalta. Vuonna 2000 oli saapuvia ja lähteviä matkustajia yhteensä
yli 10 miljoonaa. Seuraavina tulivat Oulu (732 000 matkustajaa), Turku (368 000), Rovaniemi
(344000), Vaasa (326 000), Kuopio (288 000), Tampere-Pirkkala (256 000) ja Jyväskylä (235 000).
Myös lentorahdin kohdalla Helsinki-Vantaa on merkittävin kenttä. Vuonna 2000 rahtia lähti ja saapui yhteensä 96 189 tonnia. Seuraavina olivat Oulu (7 551 tonnia) ja Tampere-Pirkkala (5 074 tonnia) (Ilmailulaitos 2001b).
Lentoliikenteellä on suuri merkitys elinkeinoelämälle. Kansainvälistyminen edellyttää usein nopeita
ja vaivattomia yhteyksiä myös toisiin maanosiin. Henkilöliikenteen ohella myös lentorahti on tullut
tärkeäksi kuljetusmuodoksi. Pitkien etäisyyksien Suomessa kotimaan lentoliikenteellä on suuri
merkitys. Lentoliikenteen yleistyminen on merkinnyt myös matkailun yleistymistä erityisten tilauslentojen muodossa. Kyse ei ole yksin suomalaisten matkustamisesta ulkomaiden tai kotimaan lomakohteisiin, vaan charterkoneet myös tuovat kansainvälisiä turisteja Suomeen. EU:n TEN- lentoasemaverkkoon kuuluu maassamme 22 lentoasemaa (Liikenne- ja viestintäministeriö 2002 a, s.11).
Kansainvälistä kauppaa käyville yrityksille lentokentän läheisyydestä ja vaivattomista kansainvälisistä yhteyksistä onkin tullut keskeinen sijoittumiseen vaikuttava tekijä (ks.esim. Roiha-Muilu
2000, s. 7-15). Lentokenttien läheisyyteen on niin meillä kuin muuallakin kehitetty erityisiä työpaikka-alueita. Lentokentän olemassaolo on edellytyksenä erityisesti monien kotimaan turistikohteiden menestymiselle. Lentoasemilla on myös tiloja kokouksia varten. Näin voidaan säästää aikaa,
kun ei tarvitse siirtyä kaupunkien keskustoihin tapaamisiin. Näin lentokentästä on muodostunut
kuntien elinkeinopolitiikan kannalta merkittävä vetovoimatekijä.

2.1.6

Posti

Viestien välittäminen on kautta historian ollut tärkeä osa niin valtaa pitävien kuin kauppiaiden toimintaa, mitenkään väheksymättä tavallisten ihmisten välistä kommunikointia. Käskyt on pitänyt
saada perille ja kaupat solmittua. Suomeen posti perustettiin vuonna 1638. 1600-luvun jälkipuolella
säännölliset postiyhteydet oli linjoilla Tukholma–Ahvenanmaa–Turku–Helsinki–Viipuri–Nevanlinna, Hämeenlinna–Helsinki, Helsinki–Porkkala–Tallinna, Viipuri–Käkisalmi, Viipuri–Savonlinna
ja Turku–Oulu–Länsipohja (Viertola 1974, s. 102). Postista kehittyikin ajan myötä järjestetty viestien kuljetusorganisaatio. Kirjeiden kuljettamisesta tuli hallitsijan toimipiiriin kuuluva tehtävä, ja jo
vuonna 1705 kiellettiin yksityisiä keräämästä ja välittämästä kirjeitä. Vielä 1840-luvulla posti kulki
sisämaan kaupunkeihin vain kerran viikossa, ja silloinkin viivästykset olivat tavanomaisia. Todettakoon, että Suomessa otettiin kansainvälisten mallien mukaisesti postimerkki käyttöön vuonna 1856
(Aalto 1976, s. 398–401).
Kulkuyhteyksien ja kuljetusvälineiden kehityksen myötä postinkuljetus nopeutui ja tuli myös turvallisemmaksi. Postikonttoreita alettiin perustaa suurten kaupunkien ohella myös pienemmille paikkakunnille. Postin palvelut monipuolistuivat koskemaan myös rahaliikennettä. Yhtä kaikki postista
tuli jokapäiväinen osa kansalaisten elämää. 1960-luvulla katsottiin, että posti, kauppa ja koulu kuuluivat normaalin kylän palveluihin.
Postitoimipaikkojen määrä oli suurin vuonna 1970, yli 8 100 toimipaikkaa ( Pihkala 1982, s. 449).
Asutuksen väheneminen maaseudulla johti postitoimipaikkaverkoston supistumiseen. Posti- ja teletoimi yhtiöitettiin vuonna 1994. Vuonna 1998 toiminnot eriytettiin ja Suomen Posti jatkoi edelleen
valtion omistamana itsenäisenä konsernina. Tavoitteena oli näin kansainvälisten esikuvien mukaan
lisätä kustannusvastaavuutta ja siten myös tehostaa toimintaa. Tämä toimintapolitiikka johti posti-
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toimipaikkojen rajuun karsimiseen. Postipalveluja on pyritty ylläpitämään ns. asiamiesposteina
kauppojen, huoltoasemien ja kioskien yhteydessä. Vuoden 2002 alusta tuli voimaan postipalvelulaki ( N:o 313/2001). Sen mukaan jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi yleispalvelua tarjoava
toimipiste ( 4 §).
Toimipaikkojen määrän väheneminen on merkinnyt postipalvelujen tason laskua erityisesti maaseudulla ja pienissä yhdyskunnissa. Kaupungitkaan eivät ole jääneet tästä kehityksestä osattomiksi.
Postin toimipisteen puuttuminen ei ainakaan lisää alueen houkuttelevuutta elinkeinoelämän kannalta. Toisaalta Suomen Posti on kaiken aikaa monipuolistanut palvelutarjontaansa. Mukaan ovat tulleet sähköiset viestintäpalvelut, logistiikkapalvelut ja monimuotoiset yrityselämää palvelevat toiminnot. Toimintaa on suunnattu aloille, jotka ovat taloudellisesti kannattavia. Postin palvelut ovat
siten joillakin alueilla kohentuneet, joillakin heikentyneet. Valtakunnallisesti ja alueellisesti hyvin
kattavasta palveluverkosta on luovuttu.

2.1.7

Lennätin, puhelin ja faksi

Sähköisen tietoliikenteen kehitys alkoi sähkölennättimen keksimisestä vuonna 1837. Sitä ennen oli
jo ollut optinen lennätin, jonka sähkölennätin syrjäytti. Sähkölennätinverkon rakentaminen alkoi
Suomessa vuonna 1854. Sotilaallisten tarpeiden ohella se palveli nopeasti talouselämää, erityisesti
merenkulkua ja kansainvälistä kaupankäyntiä. Tästä syystä kauppaporvarit myös suostuivat lennätinlinjojen rakentamiskustannuksiin. Vuonna 1859 saatiin lennätinyhteys Tornion kautta Ruotsiin ja
sitä kautta edelleen muualle ulkomaille. 1860-luvulla myös tärkeimmät sisämaan kaupungit saivat
lennätinaseman. Vuonna 1869 laskettiin erään toimiluvan saaneen ulkomaisen yhtiön toimesta kaapeliyhteys Grislehamnista Uuteenkaupunkiin. Näin saatiin uusi kansainvälinen yhteys (Aalto 1976,
s. 385–389, Mauranen 1980, s. 483). Lennätin oli erityisen käyttökelpoinen nopeassa pitkien etäisyyksien tiedonvälityksessä. Käytännössä yhteys oli kaikkiin maailman maihin.
Graham Bell sai kehittämänsä puhelimen käyttökuntoon vuonna 1876. Ensimmäinen puhelinverkko
keskuksineen aloitti toimintansa Yhdysvalloissa vuonna 1878. Puhelin merkitsi aikanaan tiedonvälityksen vallankumousta. Se levisi nopeasti ympäri maailmaa. 1882 Helsingissä avattiin jo yli sadan
tilaajan keskus. 1890-luvun alussa toimi yhtenäinen puhelinverkosto jo koko eteläisessä Suomessa.
Puhelinverkosto oli alusta pitäen yksityisten puhelinyhdistysten tai osakeyhtiöiden omistuksessa.
Postilaitos oli Suomen valtion ja lennätinlaitos Venäjän valtion omistuksessa (em. Aalto, s. 390–
397, Rasila 1982, s. 130–131).
Vuonna 1910 Suomessa oli jo 250 puhelinlaitosta eri puolilla maata. Pienillä yhtiöillä oli vaikeuksia
ylläpitää riittävän hyvä tekninen taso. Seurannut talouslama entisestään vaikeutti erityisesti syrjäseutujen köyhien puhelinlaitosten toimintaa. Tämä johtikin valtion roolin korostumiseen näiden
alueiden puhelinolojen kehittäjänä. Vuonna 1918 Suomi sai haltuunsa Venäjän lennätinlaitoksen
sekä Venäjän sotalaitoksen puhelinverkon. Vuonna 1935 päädyttiin tilanteeseen, että kaukopuhelinliikenteen välittäminen tuli valtion huoleksi ja yksityiset puhelinlaitokset jäivät paikallisiksi toimijoiksi (Ahvenainen–Kaukiainen–Viitaniemi 1982, s. 292–293).
On myös todettava Alexander Bainin vuonna 1842 tekemä keksintö faksilaitteesta, jolla voitiin siirtää sähköisesti kuvaa ja tekstiä. Keksinnön laajempi hyödyntäminen alkoi 1920-luvulla, jolloin alettiin lähettää faksilla valokuvia (http://www.worldfax.com/fax-history.shtml).
Toisen maailmansodan jälkeen lennätin- ja puhelintoimien aloilla alkoi nopea tekninen kehitys.
Koaksiaalikaapelit, digitaalitekniikka, puhelinliikenteen automatisointi, teleksin tulo lennätin-
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liikenteeseen, datasiirto puhelinverkossa, satelliittien käyttö puhelinliikenteessä vuodesta 1970 ja
tilaajavalintaiset automaattiyhteydet Eurooppaan vuodesta 1974 ovat eräitä esimerkkejä ja tämän
kehityksen virstanpylväitä. Kehitys johti myös pienten puhelinlaitosten sulautumiseen joko valtion
puhelinlaitokseen tai yksityisiin toimilupalaitoksiin. Kaudella 1951–1975 puhelinlaitosten määrä
vähenikin 672:sta 62:een. Tämä johti siihen, että 1960-luvun alussa valtion osuus puhelinliikenteestä oli alueellisesti kolme neljäsosaa, mutta liikenteellisesti osuus oli vain neljännes. Yhtä
kaikki nopeaa tietoliikennettä ja sen hyvää välityskykyä alettiin 1970-luvulla pitää taloudellisen kehityksen perustekijöinä (Pihkala 1982, s. 448–451).
1980-luvulla omaksuttu yleinen politiikka kilpailun lisäämisestä ja monopolien purkamisesta vaikutti myös puhelinalalla. Edellä jo todettiin postin kohdalla tapahtuneet järjestelyt, jotka samanaikaisesti koskivat myös puhelin- ja telealaa. Järjestelyjen tuloksena syntyi Sonera-yhtymä Oyj, joka listautui vuonna 1998 myös pörssiin valtion myytyä osan osakkeista (http://www.sonera.fi). Näin
oli luotu mahdollisuus toimia tehokkaasti nopeasti kehittyvällä alalla. Alan sisäinen kehitys ja kiristyvä kilpailu ja ehkä myös Soneran epäonnistuneeksi osoittautunut pyrkimys Saksan markkinoille
johtivat keväällä 2002 siihen, että Sonera ja ruotsalainen Telia päättivät keskinäisestä fuusiosta.
Seuraako tätä kehitysvaihetta uusi laajentuminen, jää nähtäväksi.
Ennen nykyaikaisen viestintäteknologian aikaa, jota tarkastellaan myöhemmin, puhelimesta oli tullut yleinen, useimpiin koteihin ja kaikkiin yrityksiin ja virastoihin kuuluva perusvaruste ja voisi sanoa välttämättömyyshyödyke. Puhelinyhteyden saanti eri puolille maata ja eri alueille oli mahdollista. Vaikka yksittäiset etäällä olevat taloudet saattoivat joutua maksamaan yhteyden aikaansaamisesta enemmän kuin asutuskeskusten taloudet, ei tämä liene rajoittanut asutuksen ja yritystoiminnan sijoittumista. Puhelin- ja lennätinyhteydet ja niiden nopea kehittyminen antoivat mahdollisuuden nopeaan yhteydenpitoon käytännössä kaikkialle maailmassa niin tavallisille kansalaisille
kuin yrityksille ja viranomaisille. Tämä kaikki lisäsi siten toimintamahdollisuuksia.

2.1.8

Radio ja televisio

Radiotekniikkaa on hyödynnetty puhelin- ja lennätinliikenteessä. Niin tapahtuu edelleenkin. Suuri
merkitys on ollut radiolähetyksillä, jotka on suunnattu ns. suurelle yleisölle. Aluksi itsenäisyyden
alkuaikoina oli paikallisia radioyhdistyksiä. Toiminta haluttiin kuitenkin yhtenäistää. Vuonna 1926
perustettiin Suomen Yleisradio Oy, mikä merkitsi yhtiölle myös monopoliasemaa. Toiminta tuli
kustantaa lupamaksuilla. Vastaanottimet levisivät nopeasti, ja radiosta kehittyi merkittävä uutis- ja
informaatiokanava, ja myös kulttuuri ja viihde saivat osansa ( Huttunen 1968, s. 642–648). Radiotoiminnan monopoli murtui vuonna 1985, kun annettiin lupa eräille kaupallisille paikallisradioille.
Tästä ajasta toiminta on monipuolistunut ja kilpailu kiristynyt.
Säännölliset televisiolähetykset alkoivat Suomessa vuonna 1956 yksityisen harrastajakunnan toimesta. TES-TV sai kilpailijan Yleisradiosta, joka aloitti vuonna 1958 säännölliset lähetykset ja
vuonna 1964 lunasti TES-TV:n ja sen kumppanien koko osakekannan. Myös mainokset tulivat televisioon nopeasti, ja niillä rahoitettiin osa televisiotoiminnan kuluista. Television näkyvyysalue kattoi pääohjelman kohdalla lähes koko asutun Suomen 1970-luvun alussa. Mainos-TV:n näkyvyysalue kattoi aluksi vain tiheimmin asutut alueet (Facta, osa 9, 1974, s. 642).
1990-luvulla televisiotoiminta laajeni entisestään. Monopolit olivat murtuneet, ja käytössä oli neljä
valtakunnallista kanavaa, joista kaksi valtion omistuksessa. Samanaikaisesti valmistaudutaan digitaalisiin televisiolähetyksiin, jotka tulevat avaamaan uusia viestintämahdollisuuksia. Jo vuonna
2002 on ollut mahdollisuus seurata rajoitetusti digitaalisia televisio-ohjelmia. Kuinka nopeasti toi-
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minta laajentuu, riippunee suuresti niin laitekehityksestä ja laitteiden hinnoista kuin ohjelmatarjonnasta. On myös lukuisa joukko paikallisia kaapelitelevisioyhtiöitä. Satelliittivastaanottimet ovat laajentaneet ohjelmatarjonnan kansainvälisiin lähetyksiin. Maailman tapahtumia voikin seurata monilta osin reaaliajassa.
Radio ja televisio levisivät nopeasti kautta Suomen. Kuuluvuus ja näkyvyys ovat parantuneet kaiken aikaa. Nämä viestintävälineet ovat antaneet kansalaisille mahdollisuuden sekä kotimaisten että
kansainvälisten ohjelmien seuraamiseen. Monipuolinen ohjelmatarjonta, niin asia- kuin viihde- ja
kulttuuriohjelmat, ovat kuultavissa ja katseltavissa, tosin lupamaksuja vastaan, käytännössä kaikkialla maassa. Siten sijaintipaikka ei aseta juurikaan rajoituksia ohjelmien seuraamiselle. Niin muodoin mahdollisuus seurata radio- ja televisio-ohjelmia ei myöskään liene suuresti vaikuttanut aluekehitykseen. Sen sijaan ohjelmien vaikutusta on vaikea arvioida.

2.2 Liikennemuotojen kehittymisen ja alueellisen kehityksen ja suunnittelun vuorovaikutus
2.2.1 Liikennemuotojen kehittymisen ja alueellisen kehityksen vuorovaikutus
Eri liikennemuotojen ja -väylien kehittymisen tarkastelu osoitti, kuinka ajan saatossa yhteysverkot
ovat vähin erin rakentuneet ja liikkumis- ja kuljetusmahdollisuudet monipuolistuneet. Kyseessä on
evoluution kaltainen prosessi, joka on suoraan liittynyt maamme yhteiskunnalliseen kehitykseen
elämän ja toiminnan eri aloilla. Tuloksena on monipuolinen liikenneverkosto, joka yhdessä suurempien ja pienempien yhdyskuntien kanssa muodostaa maamme fyysisen ja toiminnallisen aluerakenteen keskeisen osan. Yhtä lailla liikenneverkot ja -järjestelmät muodostavat eri yhdyskuntien ja
myös maaseudun sisäisessä rakenteessa keskeisen elementin, jonka toimivuudesta kaikki toiminta
lähes täysin riippuu.
Liikennemuodoittain suoritetun tarkastelun perusteella voidaan esittää kokoavasti eräitä yleisluontoisia ja samalla periaatteellisia näkökohtia siitä, kuinka liikenneverkkojen ja -muotojen kehitys on
vaikuttanut maamme aluekehitykseen. Aluksi on perusteltua kysyä, kumpi tekijä on ollut määräävämpi maamme aluerakenteen muotoutumisessa, erilaisten yhdyskuntien ja talouselämän kehitys
vai liikennejärjestelmien kehitys. Vuoristo Suomen teiden historiassa (1977, s. 527–530) katsoo,
että kuljetusverkon olemassaolo ja laatu vaikuttavat taloudellisten ja sosiaalisten toimintojen sijoittumiseen ja myös alueelliseen jakaumaan. Hän ei pidä riippuvuutta kuitenkaan yksipuolisena, vaan
katsoo, ettei tie sellaisenaan voi synnyttää toimintaa, jos elämisen ja toiminnan perusedellytykset
puuttuvat. Vuoristo katsookin riippuvuuden olevan molemminpuolista. Hyvä tieverkko luo edellytyksiä eri toimintojen sijoittamiselle, minkä seurauksena syntyy uutta toimintaa ja uutta liikennettä,
joka vaatii yhteyksien kehittämistä.
Liikennemuotojen kehittymisen ja alueellisen kehityksen vuorovaikutus onkin ollut jatkuva prosessi
ja niin alueellisia kuin yhdyskuntien sisäisiä rakenteita muovaava voima. Niiden keskinäisten riippuvuussuhteiden määrittäminen on vaikeaa. Fogelberg (1984, s. 33) katsoo, että tien suuntaukseen,
tierakenteisiin ja tien käyttöön vaikuttavat kolme tekijäryhmää: asutus ja talouselämä, luonnonmaantieteellinen tausta sekä lainsäädäntö ja poliittiset päätökset. Soveltaen tämä jaottelu sopii periaatteessa kaikkiin liikenneväyliin, varsinkin jos yhdeksi uudeksi vaikuttajaksi otetaan liikennevälineet ja niitä koskeva tekninen kehitys.
Käytännössä liikenneväyliä ja -välineitä koskevat ratkaisut ja valinnat ovat ymmärrettävästi perustuneet kaikkien todettujen tekijäin yhteisvaikutukseen. Niiden keskinäinen järjestys on hyvin var-
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masti vaihdellut tapauskohtaisesti. Tämän tutkimuksen kannalta on oleellista pitää tarkastelukulmana ensi sijassa liikennemuotojen kehittymisen vaikutus aluekehitykseen, tunnustaen kuitenkin samalla rajauksen ongelmallisuus.
Luonnonolosuhteet ovat vaikuttaneet ratkaisevasti maamme alueelliseen kehitykseen. Tässä prosessissa kaikkinainen vesiliikenne oli aikojen alussa hyvin merkittävä tekijä, ja se on nykyaikana yhtä
lailla tärkeä. Kaupungit perustettiin aluksi hyvien satamapaikkojen äärelle, mistä oli samalla hyvät
yhteydet sisämaahan. Näin syntyi vesikuljetusverkosto vaikutusalueineen, mikä vaikutti asutuksen
leviämiseen ja taloudellisen toiminnan monipuolistumiseen samoin kuin satamakaupunkien kehitykseen. Asiaa havainnollistaa kuva 2.2.1.1.

Kuva 2.2.1.1. Suomen merikaupunkien kauppa-alueet Ruotsin vallan lopulla. Lähde: Ranta 1980, s.
280.

Hyvät satamapaikat ovat myös ratkaisseet monien sellaisten teollisuuslaitosten sijoittumisen, joiden
toiminta on edellyttänyt toimivia ja helppoja merikuljetusyhteyksiä. Näillä ratkaisuilla on ollut oma
vaikutuksensa aluekehitykseen. Toisaalta vesistöt ovat myös rajoittaneet kehitystä. Autoistumisen
myötä sisävesiliikenne taantui ja ennen yhdistävistä vesistöistä tuli erottava tekijä. Luonnonolosuhteet ovat ymmärrettävästi vaikuttaneet suuresti niin maaliikenneväylien linjauksiin kuin lentokenttien sijoitteluun. Siten ne ovat vaikuttaneet sekä yleisempään alueelliseen kehitykseen että yksityiskohtaisiin alueidenkäyttöratkaisuihin.
Maamme historian alkuaikoina jouduttiin usein toteamaan, että liikenneolojen kehittymättömyys
esti taloudellista kehitystä. Kun tuotteita ei saatu markkinoille, oli omavaraistalous vallitseva. Toisaalta liikenneyhteyksien avautuminen johti taloudellisen kehityksen monipuolistumiseen. Tämä
tosiasia oli yhtenä keskeisenä vaikuttimena maamme liikenneolojen kehittämiselle, kuten suoritettu
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erillistarkastelu osoitti. Paremmat liikenneyhteydet toivat uusia toimintamahdollisuuksia, tuotteita
saatiin markkinoille ja toisaalta voitiin hankkia tarpeellisia hyödykkeitä. Talouselämän kehitys ja
toimivuus oli liikenneyhteyksistä täysin riippuvainen. Vuonna 2000 julkaistussa Keskuskauppakamarin selvityksessä (2000, s. 9) todetaan, että yritysten sijaintipäätökseen vaikuttavista tekijöistä
liikenneyhteydet ovat tärkein valintaperuste. Hyvät liikenneyhteydet ovat siten myös alueellisen ja
paikallisen menestyksen elinehto.
Käytössä olleiden kuljetusmuotojen tehoa voitiin lisätä olemassa olevien liikenneväylien laatutasoa
parantamalla. Ratsupoluista ja purilaskuljetuksista voitiin siirtyä kärrykyytiin, kun tiestön kunto koheni. Koskien perkaus mahdollisti paremman vesiliikenteen.
Tekninen kehitys monipuolisti liikennevälineitä ja johti uusiin kuljetusratkaisuihin. Höyrykoneesta
tuli toimiva voimanlähde laivoille ja vetureille. Auton kehittyminen käytännölliseksi kulkuneuvoksi
edellytti polttomoottorin keksimistä. Tämä kaikki johti mittaviin liikenneinvestointeihin, uusien liikenneväylien rakentamiseen ja olevan verkoston laatutason parantamiseen vastaamaan kehittyneempien kuljetusmuotojen tarpeita. Tuloksena oli valtakunnallinen liikenneverkosto, joka käsitti
rataverkon, eriasteiset maantiet ja kadut, lentokentät ja myös laajan satamaverkon laivaväylineen.
Periaatteessa tähän joukkoon kuuluvat myös postitoimi, puhelin- ja lennätinverkko sekä radio- ja
televisioasemat.
Fyysisen liikenneverkon sijoitus- ja linjausratkaisut ovat vaikuttaneet ratkaisevasti maamme alueellisen rakenteen muotoutumiseen niin maankäytön kuin toiminnankin kannalta. Nämä ratkaisut ovat
paljolti perustuneet vallinneeseen yhdyskuntarakenteeseen, koska liikenteen valtavirrat riippuvat
sekä asutuksen että elinkeinoelämän sijoittumisesta. Toisaalta uudet yhteydet ja kuljetusmuodot loivat kehitykselle uusia edellytyksiä. Rautateitä koskevassa tarkastelussa todettiin eräiden paikkakuntien kehityksen riippuneen suuresti juuri paikkakunnan muodostumisesta risteysasemaksi. Ajo
(1944, s. 63) katsoo, että mitä korkealuokkaisempi liikennereitti on kyseessä, sitä suurempi vaikutus
sillä on myös keskusten liikennealueiden muodostumiseen.
Asutuskeskusten kytkeminen liikenneverkolla toisiinsa on kaikenlaisen toiminnan ja kehityksen
kannalta ollut oleellista. Aikaisemmin todetut päätökset – tieyhteydet kaikkiin kyliin, tapulikaupungit yhdistettävä ylämaan kaupunkeihin, valtateiden rakentaminen yhdistämään maan eri osat ja suuret kaupungit toisiinsa, rauta- ja maantieyhteyksien saaminen kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin –
kuvastavat määrätietoista valtaa pitävien politiikkaa yhtenäisen liikenneverkon aikaansaamiseksi,
tosin kulloistenkin ajan mahdollisuuksien mukaan.
Liikenneverkoston kehitys on sekä mahdollistanut eri yhdyskuntien kehityksen että muovannut sitä
ratkaisevasti. Samalla liikenneverkosto on ratkaisevasti vaikuttanut myös keskusten alueellisen roolin kehittymiseen. Liikenneyhteydet ovat luoneet myös keskusten vaikutusalueita, joilla on ollut
suuri merkitys erityisesti palvelutoimen kehittymisen kannalta.
Ajon Tampereen liikennealuetta koskeva tutkimus on ensimmäisiä, joissa mm. liikenneolojen merkitys keskuksen alueellisen roolin selittäjänä osoitetaan. Sittemmin Palomäen (1963) väitöskirjassaan kehittämää keskusluokitusmenetelmää on käytetty laajasti hyväksi seutusuunnittelussa. Menetelmään liittyvä vaikutusalueselvitys perustui ensi sijassa asiointipaikkojen selvittelyyn. Tällöin juuri liikenneyhteyksillä on todettu olleen asiassa keskeinen merkitys. Suorittamassani Lapin läänin
taajamatutkimuksessa (Talvitie 1963) sovelsin Palomäen menetelmää. Tutkimukseen liittyneessä
vaikutusalueselvityksessä tuli korostetusti esiin juuri liikenneyhteyksien merkitys keskusten alueellista merkitystä tarkasteltaessa. Tämä on ymmärrettävää, koska juuri palvelusten saavutettavuus ratkaisee asiointikohteen valinnan. Toisaalta liikennepalvelut, kuten esimerkiksi linja-autoyhteydet,
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muodostuvat kysynnän mukaan. Henkilöautojen yleistyttyä tieyhteyden laatu ja etäisyys vaikuttavat
suuresti asiointikohteiden valintaan. Valtakunnansuunnittelutoimiston (Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos 1967) teettämä koko maan kattanut keskus- ja vaikutusaluejärjestelmätutkimus kuvaa
hyvin keskusten senhetkistä alueellista roolia. Näillä tutkimuksilla oli suuri merkitys alueelliselle
suunnittelulle.

Kuva 2.2.1.2. Palvelukeskusverkko 1983. Lähde: Ympäristöministeriö - Seutusuunnittelun keskusliitto 1986, s. 22.

Kuva 2.2.1.2 on esimerkki myöhemmistä valtakunnallisista suunnittelun perustaksi tehdyistä selvityksistä. Se osoittaa havainnollisesti, että liikennejärjestelmien kehitys on vaikuttanut myös
vaikutusalueiden muotoutumiseen ja niiden muuttumiseen.
Muutokset eivät ole johtuneet yksin liikenneyhteyksien kehittymisestä, vaan myös keskusten palvelutason kehittymisestä. Tämä kehitys ei ole aina ollut myönteistä. Myös kielteisiä vaikutuksia on
ollut tarkasteltavasta näkökulmasta riippuen. Vuoristo (1977, s. 535–537) toteaa, että tieverkon parantuminen on usein koitunut kylätason keskusten tappioksi, kun hyvien yhteyksien myötä palvelut
onkin haettu suuremmasta keskuksesta. Sama ilmiö on eräin paikoin nähtävissä myös suurempien
keskusten kohdalla. Vastaavasti tielinjojen oikaisut ovat saattaneet jättää jotkin palvelupisteet syrjään, ja silloin niiden toiminta on usein loppunut. Siten uudet liikenneratkaisut ovat saattaneet muuttaa eri keskusten välillä aikaisemmin vallinnutta suhdetta tai paikallista tilannetta. Kuva 2.2.1.3
osoittaa havainnollisesti liikennemäärien ja keskusten vaikutusalueiden välisen riippuvuuden.
Vastuu liikenneverkosta ja sen kehittämisestä oli eräiltä osin jo lähtökohtaisesti valtiolla ja siirtyi
maanteidenkin osalta vähin erin valtiolle. Valtio vastasi myös rautatieliikenteestä ja osin puhelintoimesta sekä radio- ja televisiotoiminnasta. Sen sijaan maantie-, lento- ja vesiliikenteessä itse liikenne oli yksityisten kansalaisten sekä yritysten ja yhteisöjen toimista riippuvainen. Sama koski
luonnollisesti puhelinliikennettä.
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Kuva 2.2.1.3. Keskimääräinen vuorokausiliikenne pääteillä 2001. Lähde: Tiehallinto 2002, s. 14.

Kunnilla on vastuu kaavateistä. Samoin yksityistiet ja eräät lentoasemat ovat valtion vastuun ulkopuolella. Paikallisella aktiviteetilla oli ja on edelleenkin tärkeä osa erityisesti satamien ja puhelinverkon toteuttamisessa. Molemmista saatiin ja saadaan tuottoja kulujen katteeksi.
Valtion varoin rakennettiin pääosa nykyisestä liikenneinfrastruktuurista, jos satamat ja kaupunkien
kadut ja osa puhelinverkosta jätetään lukuun ottamatta. Valtion budjetin kautta kanavoituivat kehittämismäärärahat, ja lähes näihin päiviin saakka eduskunta viime kädessä päätti yksityiskohtaisesti
mm. tieverkon rakentamisesta ja kunnostamisesta. Työttömyysvaroja käytettiin runsaasti myös tienrakennustöihin (Perko 1977, s. 362). Tällöin liikennetarpeet eivät välttämättä olleet ratkaisevassa
asemassa työttömyysvaroja suunnattaessa. Työttömyyden torjuntaan ei liikenneinvestointeja enää
käytetä. Kaikkinainen rakentaminen on koneellistunut ja yhteiskuntapolitiikka muuttunut.
Tähän käytäntöön toi 1990-luku sitten muutoksen, kun valtio aloitti liikenteestä ja liikenneverkoista
vastuullisten virastojensa liikelaitostamisen. Muutos alkoi Ilmailuhallituksesta, kun Ilmailulaitos
aloitti toimintansa vuoden 1991 alussa. Viimeksi järjesteltiin tiehallintoa, jota koskevat uudistukset
tulivat voimaan vuoden 2001 alusta. Merenkulkuhallitus on vielä jätetty liikelaitostamisen ulkopuolelle. Julkisuudessa on todettu, että vuonna 2002 pohditaan, voidaanko osa laitoksen toiminnoista
yhtiöittää. Kyse on tällöin lähinnä jäänmurtajakaluston käytön uudelleenorganisoinnista.
Näillä toimilla on ollut ja tulee olemaan suuri vaikutus maamme liikennejärjestelmän tulevaisuudelle. Kun liikenneverkkojen rakentaminen ja ylläpito ja osin liikenteen hoito on irrotettu asianomaisten liikelaitosten ja osakeyhtiöiden vastuulle ja valtion budjettirahoitusta on samalla supistettu, on
ollut välttämätöntä tarkastella toimintoja niiden kannattavuuden perusteella. Erityisesti rautateiden
ja maanteiden kohdalla on jouduttu sen tosiseikan eteen, ettei enää ole resursseja ylläpitää kaikkia
aikaisemmin rakennetun verkoston osia, tai ainakin laatutasoa on laskettava.
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Tämä kehitys on, erityisesti maanteiden kohdalla, seurausta sekä liikennemäärien supistumisesta
erityisesti maaseudun väestön vähenemisen takia että myös käyttävissä olevien määrärahojen niukkuudesta tarpeisiin verrattuna. Linja-autoliikenne on kohdannut vaikeuksia ja joutunut supistamaan
ajettavia reittejä. Postin palveluverkon supistuminen on osa vastaavaa ilmiötä.
Kerran rakennetun liikenneverkon ja -järjestelmän pysyvyydestä ei ole takeita, jos alueelliset tai
yhteiskunnalliset olosuhteet muuttuvat. Nykyajan oppien mukaan korostetaan kustannusvastaavuutta ja kannattavuutta. Kun maamme väestönkehitys ja muuttoliike ovat nyt johtamassa toisaalta eräiden keskusten ja niiden muodostamien kaupunkiseutujen väestön kasvuun ja toisaalta hajaasutusalueilla ja pienissä keskuksissa väki usein vähenee, on luonnollista, että muutokset näkyvät
elinkeinotoiminnassa ja julkisessa hallinnossa ja sen palveluissa (ks. esim. Suomen Kuntaliitto 1997
ja 1999). Kun mukaan otetaan vielä väestön ikärakenteen muutos, väestön ikääntyminen, ja ennusteiden mukaan parin vuosikymmenen päästä alkava koko maan väestön määrän väheneminen, niin
liikennejärjestelmät eivät tule jäämään muutosten ulkopuolelle.
Tapahtuvat muutokset tietenkin vaikuttavat alueelliseen kehitykseen. Liikennepalvelut joudutaan
sopeuttamaan alueellisen kehityksen hiipumiseen. Siten sopeuttamistoimilla ollaan myötävaikuttamassa tällaisen kehityksen voimistumiseen. Pienet ja syrjäiset paikat tulevat kokemaan muutokset
ensimmäisinä. Toisaalta kehittyvillä ja kasvavilla alueilla on kysyntää alati kehittyville liikennepalveluille. Kysyntä takaa monipuolisen palvelutason. Toimenpiteillä on ilmeinen keskittymistä edistävä vaikutus.
Kaikki tämä liittyy laajempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen, jota kutsutaan tietoyhteiskunnan
synnyksi, uudeksi taloudeksi ja moneksi muuksi. Maamme alueellinen kehitys oli viime sotien jälkeen yhä maantieteellisesti laajenevaa. Asutusalueita perustettiin vielä 1960-luvulla. Itsekin suunnittelin vuonna 1960 Tervolan Reutuaavan asutusalueen, 32 uutta tilaa metsään ja soille. Suunnitelma myös toteutettiin. Samoihin aikoihin alkoi maamme ripeä teollistumien ja palveluelinkeinojen
kasvu. Tuli maaltapako ja taajamien voimistuminen. Tämä kehityssuunta jatkuu. Suomessa eletään
alueellisen kehityksen kannalta nyt myös perääntymisen aikaa. Asutus ja toiminnot vetäytyvät pois
syrjäisiltä alueilta, eivätkä kaikki asutuskeskuksetkaan voi tältä kehitykseltä välttyä. Autioituminen
uhkaa jo eräitä alueita. Liikennejärjestelmät tulevat sopeutumaan tähän kehitykseen, ja siitä on selvät näytöt olemassa, kuten edellä on monissa kohdin todettu.
Perinteiset liikennejärjestelmät ja -muodot eivät näkyvissä olevassa tulevaisuudessa menetä merkitystään. Liikenne- ja viestintäministeriö kuvaa vuonna 2000 julkaisemassaan liikenteen visioita ja
tavoitteita koskevassa julkaisussa (Liikenne- ja viestintäministeriö 2000a) monipuolisesti pyrkimyksiään. Liikenneverkkojen palvelutaso turvataan ja liikennejärjestelmien toimivuutta myös kehitetään jatkuvasti. Elinkeinoelämä vaatii yhä nopeampia, tehokkaampia ja toimintavarmoja järjestelmiä. Logistiikasta on tullut oleellinen osa niin tuotanto- kuin kuljetusketjuja. Siten liikennejärjestelmien maantieteellinen ja alueellinen kattavuus ja palvelutaso tulevat vain muuttumaan: osin heikentymään ja osin varmasti myös kohentumaan. Muutokset tapahtuvat hitaasti, kuten järjestelmien
rakentuminen aikanaan. Kannattamattomien liikennejärjestelmien ylläpidosta taantuvilla alueilla on
varmasti perusteltua luopua, koska niiden olemassaolo ei ole estänyt taantuvan kehityksen alkua ja
jatkumista. Vaille yhteyksiä mikään asuttu alue tuskin jää. Ainoastaan postitoimipaikkojen suuresta
vähenemisestä voisi olla huolestunut. Voisi kysyä, eikö yhteiskunnalla sentään olisi varaa ylläpitää
sellaista maan kattavaa verkostoa, ettei postipalvelujen hakumatka muodostu kohtuuttoman pitkäksi.
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Nykyajan tieto- ja viestintätekniikan kehitys on jo luonut uuden liikennöintimuodon, sähköisen
viestinnän. Sen vaikutuksia ei edellä ole tarkasteltu, koska se muodostaa tutkimuksen ytimen ja tulee myöhemmin esille.

2.2.2 Liikenne aluesuunnittelussa
Tämän tutkimuksen kannalta on syytä tarkastella, kuinka liikenteen tarpeet on otettu huomioon
aluesuunnittelussa ja kuinka aluesuunnittelussa on hyödynnetty eri liikennejärjestelmien tarjoamia
mahdollisuuksia. Näin saadaan perusteita arvioida vastaavia kysymyksiä tieto- ja viestintäteknologiaan sovellettuna.
Alueiden käytön ja rakentamisen ohjauksen muotoina ovat nykyisin eriasteiset kaavat ja maaseudulla osin myös maanjakotoimitukset. Aikaisemmin asutustoimenpiteet kuuluivat mukaan. Lisensiaatintyössäni (Talvitie 1969, s. 16–33) on historiallinen katsaus keskeisimpien maankäytön suunnittelumuotojen kehittymisestä. Sen jälkeiset tärkeimmät alueiden käytön suunnitteluun liittyvät lakiuudistukset ovat uusi maankäyttö- ja rakennuslaki (N:o 132/1999) ja vastaava asetus (N:o 895/1999)
vuodelta 1999 sekä kiinteistönmuodostamislaki (N:o 554/1995) vuodelta 1995. Kiinteistönmuodostamislakia on sittemmin tarkistettu yhteensopivaksi maankäyttö- ja rakennuslain kanssa.
Kaavoitusjärjestelmä ja kaavojen sisältö ovat aikojen myötä kehittyneet vastaamaan kulloisenkin
yhteiskunnallisen kehityksen vaatimuksia. Käsiteltävät asiat ja huomioon otettavat tekijät ovat kaiken aikaa monipuolistuneet. Monipuolistuminen koskee myös liikenneasioita, sillä ymmärrettävästi
kuljetusmuotojen kehittyminen on oleellisesti muovannut niin kaupunkien ja pienempien yhdyskuntien kuin maaseudunkin rakenteita, kuten liikennemuotojen erityistarkastelussa jo tuli ilmi.
Ruutuasemakaava omaksuttiin hallitsijain määräyksin Suomessa kaupunkirakentamisen perustaksi
ensimmäisissä asemakaavoissa 1600-luvun alkupuolella. Asemakaavassa määritettiin katujen paikat. Näin liikennejärjestelmä kytkeytyi suoraan muuhun kaupunkirakentamiseen. Tällöin kaupunkien liikenne perustui jalankulkuun sekä hevoskyyteihin. Asemakaavojen laadinta oli hyvin suoraviivaista ruutukaavajärjestelmän toteuttamista eikä topografisille ominaisuuksille eikä vesistöille
annettu suunnittelussa arvoa (Lilius 1981, s. 306–313).
Näistä ajoista on kuljettu pitkä polku tämän päivän tilanteeseen. Lilius, Nikula ja Salokorpi kuvaavat Suomen kaupunkilaitoksen historiassa (Lilius 1983, s. 134–179, Nikula 1983, s. 221–237, Salokorpi 1984, s. 270–397) kaavoituksen kehittymistä. Asema- ja rakennuskaavoilla on määritetty katualueet ja kaavatiet sekä yhdyskuntien muut liikenneverkot ja liikennöinnin tarvitsemat muut alueet. Tähän kehitykseen ovat suuresti vaikuttaneet käytössä olleet suunnitteluperiaatteet.
Hyvän läpileikkauksen keskeisistä ja ilmeisen pitkään sovelletuista suunnitteluperiaatteista saa professori O.-I. Meurmanin laatimasta Asemakaavaopista (Meurman 1947). Näistä suunnitteluperiaatteista todettakoon tässä kaksi. ”Kaupungin piirissä on varattava alueet erikseen asumista, työtä ja liikennettä, hallintoa ja huoltoa sekä virkistystä varten samalla huomioon ottaen aseman ja
maaston sopivuus rakentamiseen sekä liikenteen ja johtojen suunnitteluun” sekä ”Liikenne-elimien
suunnittelussa on noudatettava selvää jäsentelyä, niin että turvallisuus ja tehokas liikenteenvälityskyky saavutetaan” (em. Meurman, s. 79). Käsitellessään kirjassaan tarkemmin asemakaavan
yleissuunnittelua Meurman luettelee seitsemän erityisesti suunnittelussa määritettävää aluevaraustyyppiä, jotka ovat 1. rautatiet ja ratapihat, 2. satamat ja teollisuusalueet, 3. lentokentät, 4. pääkadut,
autoradat ja linja-autoasemat, 5. alueet liikekeskusta, asuinkaupunginosia ja yleisiä laitoksia varten,
6. urheilu-, puisto- ja virkistysalueet sekä 7. hautausmaat. Samalla hän toteaa, että suunnittelussa
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nämä alueet on ”sommiteltava yhtenäiseksi orgaaniseksi yhdyskuntakokonaisuudeksi” (em. Meurman, s. 105).
Yhtenäisesti omaksuttuja suunnitteluperiaatteita ei nykyisin varmasti enää ole. Opetusta annetaan
useissa eri korkeakouluissa, ja myös kaupunkirakentamisen tarpeet ovat nyt erilaiset kuin kaupungistumisen ollessa voimakkaimmillaan. Ympäristökysymykset ja kestävä kehitys ylipäätään, joukkoliikenteen samoin kuin myös kevyen liikenteen kasvanut merkitys sekä henkilöautoliikenteen aiheuttamat ongelmat erityisesti keskusta-alueilla ovat uusia huomioon otettavia tekijöitä. Täydennysrakentaminen ja vanhojen alueiden saneeraaminen ovat myös yhä olennaisempia tehtäviä. Toki
myös tarpeet ja mahdollisuudet muuttuvat kaiken aikaa. Siten suunnittelun on elettävä ajan mukana.
Nykyiset alueidenkäytön suunnittelutavoitteet on määritetty vuoden 1999 maankäyttö- ja rakennuslaissa. Sen 1 §:ssä säädetään: ”Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen
niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.” Lain 5 §:ssä määritetään alueiden käytön
suunnittelun tavoitteet, joita tulee edistää. Liikenteestä säädetään kohdassa 11, jonka mukaan on
”edistettävä liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä”. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:ssä määritetään kaavojen
laatimisen perustaksi tehtävät selvitykset, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset. Yksi selvitysosio koskee alue- ja yhdyskuntarakenteen, yhdyskunta- ja energiatalouden sekä liikenteen vaikutuksia.
Asemakaavoitus
Asemakaavoilla, ja aikaisempien säädösten mukaisilla rakennussuunnitelmilla ja rakennuskaavoilla
maaseudun taajamissa, on määritetty eri toimintojen sijaintipaikat, siten myös erilaisten liikenneväylien sijoittelu. Näin yksityiskohtaiset kaavat ovat luoneet elämisen ja toiminnan puitteet eri yhdyskunnissa. Ratkaisut ovat luonnollisesti vaihdelleet tarpeiden ja olosuhteiden mukaan. Myös ratkaistavat ongelmat ovat olleet erilaisia. Kuljetusmuotojen kehittyminen ja elinkeinoelämän muuttuvat tarpeet ovat edellyttäneet myös liikennejärjestelmien kehittämistä asemakaavoituksessa. Liikennettä ja kuljetuksia on säädelty erilaisin ohjauskeinoin.
Autojen, erityisesti henkilöautojen, vaikutus kaupunkirakenteeseen ja siten myös asemakaavoitukseen on ollut ratkaiseva. Kaupungit on jouduttu suunnittelemaan autoja varten. Vanhimmissa
kaupungeissa kadut olivat usein kapeita, eikä niitä ollut suunniteltu autoliikennettä varten. Näin
monilla keskusta-alueilla juuri henkilöautoliikenne on koettu ongelmalliseksi. Ongelmaa on pyritty
lieventämään mm. suosimalla joukkoliikennettä, rajoittamalla pysäköintiä ja luomalla keskustoihin
kävelykatuja. Raskas liikenne on pyritty ohjaamaan keskustojen ohi, jos se on ollut mahdollista.
Samoin on pyritty luomaan jalankululle hyvät yhteydet ja on rakennettu pyöräteitä myös keskustoihin.
Joukkoliikenteen suosiminen on osaltaan johtanut suurissa kaupungeissa kerrostalovaltaiseen asuntorakentamiseen. Selvimmin tämä on tullut esille Helsingin metron kohdalla. Riittävä matkustajamäärä edellyttää tiivistä rakentamista erityisesti metroasemien läheisyydessä. Toisaalta isojen ostoskeskusten sijoittuminen keskusta-alueiden ulkopuolelle asemakaavojen mukaisesti on johtanut
käytännössä henkilöauton käyttöä edellyttäviin ratkaisuihin. Samalla monet keskusta-alueiden
pienmyymälät ovat joutuneet sulkemaan ovensa asiakkaiden puutteessa. Isoilla ostoskeskuksilla on
ollut vaikutusta laajemminkin. Laajat valikoimat houkuttelevat asiakkaita etäältäkin, ja samalla heikennetään lähikauppojen menestymismahdollisuuksia.
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Kaavoituksen keinoin kunnat voivat vaikuttaa monin tavoin liikkumis- ja kuljetusmahdollisuuksiin.
Kuntien kilpailu niin asukkaista kuin yrityksistä voi näkyä tehtävissä liikenneratkaisuissa. Luomalla
kaivattuja yhteyksiä ja edellytyksiä voidaan oman kunnan houkuttelevuutta lisätä. Jos asemakaava
on kunnalle hyvä väline säädellä kaava-alueen toimintaa, niin on yrityksillä samoin kuin
kansalaisilla toisaalta vapaus päättää, mihin sijoittua ja mistä hakea palvelut. Siten liikennejärjestelmien muutos saattaa johtaa palveluvarustuksen ja usein myös rakennusten käyttötarkoituksen muutoksiin.
Voimassa olevassa maankäyttö- ja rakennuslaissa, sen 50 §:ssä, ilmaistaan asemakaavan tarkoitus
seuraavasti: ”Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten
laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja
ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,
hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.” Säädös antaa joustavat mahdollisuudet järjestää alueiden käyttö
halutulla tavalla.
Maanjako- ja asutustoimet
Maaseudulla ensimmäiset aluesuunnitteluun ja yksityiskohtaiseen kaavoitukseen rinnastettavat toimet olivat erilaatuisia maanjako- ja asutustoimituksia (ks. esim. Wiiala 1952, s. 189–269). Samassa
teoksessa ”Maatila ja sen muodostaminen” Wiiala käsittelee myös jakoehdotusten laatimista. Siinä
tieverkko muodostaa erään keskeisen tekijän (s. 382). Maatilan liikenteen hän erottelee sisäiseksi ja
ulkoiseksi. Hän korostaa, että tilussijoituksen ja talouskeskuksen sijainnin taloudellinen vaikutus
kohdistuu ensisijaisesti juuri maatilan liikenteen kustannuksiin (s. 70–77).
Uusjakojen yhteydessä on tieyhteyksien käsittely merkittävää. Kiinteistönmuodostamislain 67 §:n
mukaan uusjaon suorittamisen eräänä ehtona voi olla se, että jaolla voidaan olennaisesti parantaa
alueen tieoloja. Samoin uusjaon yhteydessä voidaan tehdä ne tiet, jotka jaon toteuttaminen vaatii
(KML 72 §).
Asutustoiminnan yhteydessä rakennettiin uusia teitä erityisesti uusilla laajoilla asutusaleilla. Niinpä
esimerkiksi aikaisemmin mainitsemallani Reutuaavan asutusalueella rakennettiin ensin alueen läpi
kulkeva päätie sekä pääkuivatusverkko. Vasta tämän jälkeen suunniteltiin tilat. Tällöin suunniteltiin
myös yhteydet talouskeskuksiin ja tiluksille samoin kuin metsäautotiet. Kaikki tiet myös rakennettiin.
Maaseutualueita koskevista liikenneväylien aiheuttamista ongelmista on paikallaan todeta uusien
väylien aiheuttamat tilusten pirstoutumiset sekä niistä johtuvat yhteys- ja kulkuongelmat. Niitä on
voitu lieventää mm. tilusjärjestelyin ja uusia paikallisia tieyhteyksiä rakentamalla.
Maaseutualueita koskevassa yksityiskohtaisessa aluesuunnittelussa ovat liikennekysymykset muodostaneet siten keskeisen vaikuttavan tekijän. Tämä on ymmärrettävää, sillä onhan niin palveluiden
kuin tuotantoalueiden hyvä saavutettavuus tärkeää.
Yleiskaavoitus
Vuonna 1959 voimaan tulleeseen rakennuslakiin (N:o 370/1958) sisältyi ensimmäistä kertaa yleiskaavoitusta koskevat säädökset. Niiden nimen mukaisesti kyse oli kunnan alueidenkäytön yleispiirteisestä suunnittelusta, ja yleiskaavan laatiminen oli vapaaehtoista. Uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa on myös yleiskaavaa koskevat säädökset, ja yleiskaavan laatiminen perustuu pääsääntöisesti edelleen kunnan harkintaan. Laadituissa koko yhdyskuntaa tai kuntaa koskevissa yleiskaavois-
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sa on liikennejärjestelmien käsittely tietysti ollut keskeisessä asemassa. Tällöin on ollut erityisen
sopivaa tarkastella juuri eri liikennemuotojen keskinäisiä suhteita ja antaa perusteita asemakaavoitukselle. Esimerkiksi linja-autoaseman ja rautatieaseman keskinäinen läheisyys on usein ollut tavoiteltavaa.
Maaseudulla on yleiskaavoilla rakennusjärjestyksen ja eräiden muiden säädösten ohella pyritty säätelemään myös rakentamista (Virtanen, P. V. 1974, s. 27-30). Asema- ja aikaisemmin myös rakennuskaavojen ulkopuolella tapahtuvaa rakentamista pyrittiin ohjaamaan siten, että vältyttäisiin suunnittelemattoman rakentamisen aiheuttamista ongelmista, jotka mm. saattoivat vaikeuttaa myöhemmin tarpeelliseksi osoittautuvia kunnallisteknisiä ratkaisuja. Niihin kuului myös tieverkon kehittäminen. Virtanen kehitti väitöskirjassaan (1974) ns. edullisuusvyöhykemenetelmän haja-asutusalueiden kaavoitusta varten. Menetelmässä hyvät liikenneyhteydet sekä liikenteellisesti edulliset vyöhykkeet muodostavat keskeisen osan (s. 58–73).
Liikennekysymysten käsittely kuntakohtaisessa aluesuunnittelussa on tarjonnut hyvän tilaisuuden
asianosaisten keskinäiselle yhteistyölle. Näin on voitu ottaa erilaiset tarpeet huomioon ja sovittaa
ristiriitaisia pyrkimyksiä toimivan ja toteuttamiskelpoisen ratkaisun aikaansaamiseksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 35 §:ssä säädetään yleiskaavan tarkoitus seuraavasti: ”Yleiskaavan
tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet
ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi”.
Yleiskaavan periaatteellinen tarkoitus ei ole muuttunut, joskin sanonnat on sovitettu aikaan sopivaksi. Uutta on se, että laki mahdollistaa myös kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisen. Lain 39
§:ssä säädetään yleiskaavan sisältövaatimuksista. Niihin sisältyy mm. liikennettä ja erityisesti joukko- ja kevyttä liikennettä koskevat vaateet asioiden järjestämiseksi ympäristön, luonnonvarojen ja
talouden kannalta kestävällä tavalla.
Seutusuunnittelusta ja -kaavoituksesta maakuntasuunnitteluun ja -kaavoitukseen
Vapaaehtoisessa seutusuunnittelussa ja sittemmin lakisääteisessä seutukaavoituksessa oli liikenneverkoilla tärkeä merkitys. Seutusuunnittelu alkoi yleistyä 1950-luvulla (ks. esim. Talvitie–Paananen
1973 ja Paananen–Talvitie 1983). Tällöin maamme oli kaikin puolin jälleenrakentamisen piirissä.
Erityisesti juuri tieverkko koki suuria uudistuksia. Seutusuunnittelun keinoin pyrittiin vaikuttamaan
tieviranomaisten ratkaisuihin siten, että myös alueellisen kehittämisen tavoitteet otettaisiin asianmukaisesti huomioon. Erityisesti tämä koski keskusverkon ja liikenneverkon keskinäistä sopeutusta.
Ollessani vastuullisena laatimassa Lapin seutusuunnitelman runkoa (Lapin seutusuunnittelun kuntainliitto 1965) oli suunnitelmaan liittyneen päätieverkon suunnittelun eräänä tärkeänä tavoitteena
myös tukea laadittua alueen keskusverkkosuunnitelmaa. (Suonio-Rytilä-Talvitie 1965.) Näin liikenteelliset ja aluerakenteelliset tavoitteet yhdistäen uskottiin päästävän hyvään kokonaistulokseen.
Rakennuslain mukaisen lakisääteisen seutukaavoituksen aikana seutukaavaliitot laativat 1970-luvulta lähtien nelivuotiskausittain ns. rakennesuunnitelmia. Suunnitelmat laadittiin sisäasiainministeriön, sittemmin ympäristöministeriön ohjauksessa. Suunnitelmien mukainen aluerakenne
muodostui eri toimintojen kuten asumisen, tuotannon, palvelusten ja liikenteen alueellisen sijoittumisen yhteisvaikutuksista. Näistä suunnitelmista laadittiin vuosina 1977 ja 1986 valtakunnalliset
yhteenvedot (Sisäasiainministeriö-Seutusuunnittelun keskusliitto 1977 ja Ympäristöministeriö-
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Seutusuunnittelun keskusliitto 1986). Yhteenvetokartta sisälsi suunnitellun keskusverkon keskusluokituksineen sekä yhteysverkon. Yhteysverkko käsitti valtatiet, kantatiet, seudulliset tiet, pääradat, yhdysradat, sisävesi- ja meriväylät sekä reittiliikennelentokentät. Suunnitelmien laatimisessa
olivat kyseiset liikenneviranomaiset luonnollisesti mukana. Suunnitelmilla ei ollut suoranaisia oikeusvaikutuksia. Vuonna 1990 julkistettu yhteenveto maakuntien kehittämisstrategioista (Seutusuunnittelun keskusliitto-Ympäristöministeriö 1990) edusti sen ajan suunnitteluvirtauksia. Tällöinkin
liikennekysymyksillä oli em. suunnitelmissa keskeinen osa. Hierarkkinen keskusjärjestelmä oli jo
jäänyt taka-alalle.
Myös vahvistetuissa seutukaavoissa oli liikenneverkkoa koskevia ratkaisuja. Jos rakennesuunnitelmat edustivat enemmän periaatteellisia ja tavoitteellisia näkemyksiä, edustivat vahvistettavat
seutukaavat jo tarkkaan harkittuja toteuttamiseen tähtääviä ratkaisuja. Tällöin liikenneverkkojen
osalta pyrittiin turvaamaan väylien aluevaraukset, jotta myöhempi toteuttaminen olisi mahdollista
eikä valittuja väyliä rakennettaisi umpeen muilla toimilla.
Koska seutukaavaliitot olivat suunnitteluviranomaisia (RL 19 §), eivätkä olleet toteuttamisesta vastuullisia, vältettiin tietoisesti tuomasta julki sitä, miten laaditut suunnitelmat olivat vaikuttaneet toteuttavien viranomaisten ratkaisuihin. Vaille merkitystä ne eivät varmastikaan ole jääneet. Olihan
suunnitelmien laadinnassa mukana myös toteuttavien tahojen edustus. Tästä on hyvä esimerkki
Kymenlaakson tieverkkosuunnitelma vuodelta 1967. Se laadittiin tie- ja vesirakennushallituksen,
sen Kymen piirikonttorin ja Kymenlaakson seutukaavayhdistyksen yhteistyönä ja oli aikanaan ensimmäinen laatuaan (Saarinen 1992 s.72). Monta kertaa hankkeita ajettiin myös yhteisvoimin rahoituksen saamiseksi.
Uudessa maankäyttö- ja rakennuslaissa seutu-sana on korvattu maakunnalla. Puhutaan maakuntasuunnitelmasta ja maakuntakaavasta. Maakuntasuunnitelma on luonteeltaan strateginen ja maakuntakaava nimensä mukaisesti yksityiskohtaisempi suunnitelma. Maakuntasuunnitelmassa on lain 25
§:n mukaan esitettävä maakunnan tavoiteltu kehitys. Lain 28 §:n mukaan maakuntakaavassa on erityistä huomiota kiinnitettävä mm. ympäristön ja talouden kannalta kestäviin liikenteen ja teknisen
huollon järjestelyihin.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää säädökset myös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista
(em. lain 3. luku). Säädösten mukaan tavoitteet voivat koskea asioita, joilla on mm. aluerakenteen,
alueiden käytön taikka liikenne- tai energiaverkon kannalta kansainvälinen tai laajempi kuin maakunnallinen merkitys.
Valtioneuvoston päätöksessä ensimmäisistä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista (Valtioneuvosto 2000) toimivaa aluerakennetta koskevissa yleistavoitteissa korostetaan olemassa olevien
rakenteiden hyödyntämistä. Liikenteestä ei ole erityismainintaa. Eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja
elinympäristön laatua koskevissa yleistavoitteissa esitetään, että yhdyskuntarakenteen kehittämisessä on pyrittävä vähentämään liikennetarvetta, parantamaan liikenneturvallisuutta ja edistämään joukkoliikenteen edellytyksiä. Kohdan erityistavoitteissa korostetaan, että erityisesti kaupunkiseuduilla on selvitettävä toimiva liikennejärjestelmä sekä palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverkko sekä sen yhteydessä vähittäiskaupan suuryksiöiden sijoittuminen. Samoin tavoitteena on pidettävä, että suunnittelussa varataan riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn
verkostoja varten.
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Toimivia yhteysverkostoja ja energiahuoltoa varten on alueidenkäyttötavoitteissa omat yleiset ja
erityistavoitteensa. Niissä kehotetaan suunnittelemaan ja kehittämään liikennejärjestelmät kokonaisuuksina. Ensi sijassa on tukeuduttava olemassa olevien pääliikenneyhteyksien ja –verkostojen
kehittämiseen. Valtakunnallisesti merkittävien ratojen, maanteiden ja vesiväylien jatkuvuus ja
kehittämismahdollisuudet on turvattava. Sama koskee valtakunnallisesti merkittäviä satamia ja
lentoasemia sekä rajanylityspaikkoja. Tavoitteissa on myös kaksi yksityiskohtaista vaadetta:
suunnittelussa on säilytettävä mahdollisuus toteuttaa Kerava–Lahti-oikorata sekä moottoriväylä
välillä Turku–Helsinki. Molempia hankkeita myös jo toteutetaan.
Tavoitteet käsittelevät myös Helsingin seudun erityiskysymyksiä. Joukkoliikenne ja raideliikenne
saavat erityishuomion. On myös varauduttava Helsinki-Vantaan lentoaseman kytkemiseen osaksi
raideliikenneverkostoa, metron laajentamiseen sekä Vuosaaren satamaan.
Tavoitteissa todetaan mm., että monet niistä vaikuttavat liikenteen, erityisesti henkilöautoliikenteen
kasvua hillitsevästi etenkin taajamissa ja kaupunkien työssäkäyntialueilla. Toisaalta todetaan tavoitteiden edistävän yleisesti taloudellista kasvua ja alueiden välistä työnjakoa, mikä voi vaikuttaa liikenteen määrää lisäävästi. Joukkoliikenteen mahdollisuuksien otaksutaan kohentuvan. Samoin
otaksutaan valtakunnallisesti merkittävien, jo olemassa olevien yhteysverkostojen, kehittyvän
myönteisesti.
Valtioneuvoston tavoitteet on otettava huomioon viranomaisten toimissa sekä maakunnan suunnittelussa ja muussa alueiden käytön suunnittelussa. Tavoitteista käy ilmi, ettei uusia merkittäviä liikenneväyliä olla juuri rakentamassa. Pitäydytään jo olevan kehittämiseen. Raideliikenne, joukkoliikenne ja kevyt liikenne sekä pyrkimys liikennetarpeen vähentämiseen saavat erityishuomion.
Ennen näiden valtakunnallisten tavoitteiden laatimista on ympäristöministeriö pyrkinyt monin toimin välillisesti ohjaamaan alueiden käyttöä. Vuonna 1995 ministeriö julkisti erityisen kehityskuvan
alueiden käytöstä ja aluerakenteesta (Alueiden käyttö ja aluerakenne vuonna 2017). Siinä todetaan
liikenneverkon olevan tärkeä osa aluerakennetta ja kuvataan liikenneverkon kehittämisen ongelmakohdat ja mahdollisuudet (s. 21–22). Kehityskuvassa hahmotellaan erityiset vyöhykkeet, jotka toimisivat alue- ja yhdyskuntarakenteen runkona (s. 44–57). Osa julkaisun tavoitteista sisältyy edellä
kuvattuihin valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Keskeinen kehityskuvan sanoma on se,
että siinä nähdään aluerakenteen muodostuvan eri toimialojen muodostamasta kokonaisuudesta,
jonka saavuttaminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä ja yhteisymmärrystä.
Liikenne- ja viestintäministeriö (2000a, s.24) lähtee edellä mainitussa visio- ja tavoitejulkaisussaan
mm. siitä, että liikenneverkkojen ja -palvelujen taso toteutetaan siten, että luodaan hyvät edellytykset asumiselle ja elinkeinotoiminnalle maan eri osissa. Samalla autetaan kestävän ja tasapainoisen aluerakenteen kehittymistä ja tuetaan alueiden omaehtoista kehitystyötä. Ympäristöminiteriön ja liikenne- ja viestintäministeriön pyrkimykset ovat siten hyvin yhdensuuntaisia.
Vaikka alueiden käytön suunnittelu ei kuulukaan Euroopan unionin toimivaltaan, harjoittavat aluesuunnittelusta vastuulliset ministeriöt ja Euroopan komissio keskinäistä yhteistyötä. Sen tuloksena
on laadittu Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivat, ns. ESDP-raportti (Euroopan
komissio 1999). Tavoitteena on edistää monikeskuksisen ja tasapainoisen kaupunkijärjestelmän kehittämistä sekä kaupunki- ja maaseutualueiden välisen vuorovaikutuksen vahvistamista, edistää yhteen sovitettujen liikenne- ja viestintäjärjestelmien aikaansaamista sekä huolehtia luonnon- ja kulttuuriperinnön järkevästä käytöstä ja hoidosta (s. 20–33).
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EU:n jäsenyyden ja voimistuvan kansainvälistymisen vuoksi ei alueiden käyttöä suurissa puitteissa
eikä liikenneratkaisuja voida tarkastella ja suunnitella yksin kansallisesti, vaan kansainväliset yhteydet ja vuorovaikutus on otettava tässäkin huomioon. Luonnollisesti maamme lähialueet ja Itämeren alue ovat korostetussa asemassa näissä tarkasteluissa. Niinpä liikenneministeriön ja ympäristöministeriön toimeksiannosta laaditussa raportissa vuodelta 1994 (Liikenne ja yhdyskuntarakenne
2010) tarkastellaan Itämeren alueen ja Suomen kehitystä ja hahmotellaan toimintalinjoja. Vuonna
1992 Itämeren alueen aluesuunnittelusta vastuulliset ministerit päättivät laatia erityisen alueellisen
kehittämisen visio- ja strategiaraportin. Se julkaistiin vuonna 1994 nimellä ”Vision and Strategies
around the Baltic Sea 2010” (Group of Focal Points 1994). Raportissa hahmotellaan mm. alueen
yhdyskuntarakenne sekä liikenneverkko. Tämä yhteistyö jatkuu.
2.2.3 Yleiset päätelmät
Kokonaisuutena liikenneasiat ovat merkittävä elementti kaikessa alueiden käytön suunnittelussa.
Suunnittelulla voidaan edistää tarkoituksenmukaisen liikennejärjestelmän kehittämistä ja niin aluerakenteen kehittymistä kuin yksityiskohtaisten väyläratkaisujen toteutumista. Oleellista on nähdä
suunnittelussa oleva vuoropuhelu eri intressipiirien edustajien kanssa. Toisaalta yksityiskohtaisessa
kaavoituksessa kunta pystyy hyvin säätelemään haluttua kehitystä ja myös eri liikkumismuotojen
mahdollisuuksia. Tavanomainen liikenne on sidottu maankäyttöön.
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3 Tieto- ja viestintäteknologia ja alueellinen muutos
Nykyaikainen tieto- ja viestintäteknologia ei ole irrallinen ilmiö, vaan kuuluu osana meneillä olevaan yhteiskunnalliseen kehitysvaiheeseen, jota tässä kutsutaan tietoyhteiskunnaksi. Tietoyhteiskunnan kehittyminen puolestaan kuuluu siihen evoluutioprosessiin, jolla kuvataan ihmiskunnan kehitysvaiheita. Näiden kehityskuvien edes osittainen ymmärtäminen antaa tarvittavaa perspektiiviä ja
taustaa tutkimuksen pääkysymyksen käsittelylle.
Vallitseva yhteiskunnan alueellinen jäsentyminen ei ole tae muuttumattomuudesta. Päinvastoin on
helpompi uskoa, että muutokset jatkuvat myös tulevaisuudessa, kuten on tapahtunut tähänkin asti.
Tämän korostaminen on perusteltua siksi, että alueellinen muutos koetaan oman kaupungin tai maaseudun kylän tulevaisuuden kannalta ikäväksi epävarmuustekijäksi, ellei ole varmuutta siitä, mitä
kehitys tuo tullessaan. Tällainen tilanne on nyt vallalla. Muutos sisältää toki aina uhkan ikävien asioiden toteutumisesta, mutta muutos tarjoaa myös tilaisuuden käyttää kehityksen tarjoamat uudet
mahdollisuudet hyödyksi oman paikkakunnan kehitystyössä. Alueelliseen muutokseen vaikuttavien
tekijäin tunteminen helpottaa siten sekä uhkien torjuntaa että mahdollisuuksien hyväksikäyttöä.
Tämä luku muodostaa kohdassa 1.4 todetun mukaisesti tutkimuksen keskeisimmän teoreettisen viitekehyksen ja on samalla vastaus tutkimukselle asetettuun toiseen tavoitteeseen, selvittää käsityksiä
tietoyhteiskunnasta ja sen kehitykseen keskeisesti vaikuttavan tieto- ja viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista ja merkityksestä kaavoitukselle.
Aluksi luodaan katsaus ns. talouden suuriin aaltoihin. Näin haetaan laajempaa perspektiiviä meneillä olevalle yhteiskunnalliselle kehitykselle, tietoyhteiskunnan muodostumiselle. Tarkastelu havainnollistaa yhteiskunnallisen kehityksen murrokset ja jatkuvuuden. Elämä on jatkuvaa muutosta myös
alueellisesti. Luvun toisena osiona on selvitys tieto- ja viestintäteknologian kehittymisestä. Tämä on
välttämätön perusta koko tutkimukselle ja siinä esitettäville käsitteille.
Luvun kolmannessa osiossa käsitellään tietoyhteiskunnan olemusta. Tarkastelu perustuu tutkijoiden käsityksiin meneillä olevasta yhteiskunnallisesta kehitysvaiheesta. Tämä tausta on välttämätön perusta tieto- ja viestintäteknologian alueellisten vaikutusten selvittelylle. Näin siksi, että
juuri tämän teknologian katsotaan olevan keskeinen muutosvoima tietoyhteiskunnan synnyssä. Siksi asiaa käsitellään varsin laajasti ja tuodaan esille myös toisistaan poikkeavia käsityksiä.
Luvun keskeisin osio on tieto- ja viestintäteknologian alueellisia vaikutuksia koskeva kirjallisuusselvitys. Siinä selvitetään alan tutkijoiden havaintoja edellä mainituista vaikutuksista ja heidän
käsityksiään alueellisen suunnittelun mahdollisuuksista vaikuttaa tapahtuvaan kehitykseen. Kohdan
havainnot antavat tärkeimmät perusteet kaavoittajille suunnattavan kyselyn sisällölle.

3.1 Talouden suuret aallot
Yhteiskunnallista kehitystä tulkittaessa ja kuvattaessa on alettu puhua talouden suurista aalloista
(Molitor 1999a, s.155). Selvittämällä keskeisten tuotannontekijäin ja työvoiman käytön jakautumista sekä bruttokansantuotteen muodostumista on päädytty varsin yhtäläisiin tuloksiin. Tiedemiehet
ovat esittäneet jonkin verran toisistaan poikkeavia näkemyksiä aaltojen lukumäärästä. Sillä ei tässä
työssä ole kuitenkaan merkitystä. Taloudelliset aallot ovat toteutuneet eri maissa eri ajanjaksoina
riippuen noiden maiden yhteiskunnallisten olojen ja kansantalouksien kehittymisestä. Siten kehitys
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saattaa joissakin maissa olla nyt sellaisella asteella, joka kehittyneissä maissa on sivuutettu vuosikymmeniä ellei peräti vuosisatoja sitten.
Ensimmäistä ajanjaksoa kutsutaan maatalousyhteiskunnaksi. Tällöin merkittävin tuotannontekijä oli
maa ja pääosa väestöstä sai toimeentulonsa maataloudesta. Tuotanto käsitti vilja- ja kotieläintuotteet. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa vuonna 1950 yli 45 % väestöstä työskenteli maa- ja
metsätaloudessa. USA:ssa maatalousväestön osuus oli korkeimmillaan 1880-luvulla (em. Molitor).
Seuraavaa kautta kutsutaan teollisuusyhteiskunnaksi. Suomessa teollisuuden palveluksessa olevasta
työvoimasta tuli merkittävin elinkeinoryhmä 1960-luvun loppupuolella. Vuonna 1970 teollisuustyövoiman osuus oli 26 % ja maa- ja metsätalouden osuus oli laskenut 20 %:iin (Tilastokeskus
1982). USA:ssa teollisuustyövoiman osuus oli suurimmillaan 1920-luvulla (em. Molitor). Teollisuuskaudella merkittävin tuotannontekijä oli pääoma. Tuotanto käsitti erilaiset koneet ja laitteet,
autot, kemikaalituotteet jne.
Kolmatta kautta kutsutaan palveluyhteiskunnaksi. Eräät tutkijat jättävät tämän kauden noteeraamatta (esim. Bell 1974). Tämä kausi näyttää jäävän lyhyeksi. Suomessa palvelutyöpaikkojen osuus
oli suurin vuonna 1990, 27 % (Tilastokeskus 2000a). USA:ssa palvelujen piirissä oli eniten työvoimaa 1950-luvun puolessa välissä (em. Molitor).
Neljättä kautta kutsutaan vaihtelevasti joko tietoyhteiskunnaksi tai informaatioyhteiskunnaksi. Muitakin nimikkeitä on, riippuen siitä kuinka tätä kehitysvaihetta kuvataan ja mikä sisältö sille annetaan. Tietoyhteiskuntaa käsitellään lähemmin kohdassa 3.3.
Oleellista on panna merkille, että monilla tutkijoilla on jo perusteltu valmius kuvata edessä olevia
taloudellisia kehitysvaiheita. Halal (1996, s. 14) katsoo eräässä artikkelissaan julkaisemassaan kaaviossa (kuva 3.1.1), että tiedon aikakautta, joksi hän nykyistä kehitysvaihetta kutsuu, seuraa ihmisten henkiseen toimintaan ja olemassaolon selvittelyyn kuuluva ajanjakso, jota hän kutsuu Existential Era -kaudeksi.

Kuva 3.1.1. Työn evoluutio Halalin (1996) mukaan. Kuva julkaistu The Futurist -lehden numerossa
Nov-Dec 1996. Julkaisuluvan antanut The World Future Society, 7910 Woodmont Avenue, Suite
4450, Betsheda, Maryland 2081.

37
Toinen amerikkalainen tulevaisuudentutkija Molitor ryhmittelee menneet kaudet Halalin lailla,
mutta kutsuu nykyistä kautta informaatioaikakaudeksi, jota dominoivat tieto, informaatio, koulutus,
tietokoneet ja tietoliikenne. Informaatioaikakautta seuraavaa kautta Molitorin kutsuu vapaa-ajan
kaudeksi (Leisure), jolloin keskeisiä ovat virkistys, viihde, kulttuuri, matkailu ym. toimet. Tämä
kausi olisi USA:ssa hänen mukaan vallitseva jo vuonna 2015. Tätä kautta seuraisi Life Sciences
-kausi, jolloin biotekniikka, geenitiede ja kloonaus edustaisivat keskeisintä talouden alaa. Tämä
kausi olisi dominoiva seuraavan vuosisadan vaihteessa 2100 ja kestäisi ainakin 100 vuotta. Tämän
jälkeen Molitor ennustaa seuraavan Megamaterials-kauden, joskus vuosina 2200–2300. Sitten seuraisi New Atomic Age, noin kaudella 2100–2500, ja ennen vuosituhannen päättymistä kohdattaisiin
New Space Age ( Molitor 1999a, s. 155–168).

Kuva 3.1.2. Talouden aallot Molitorin (1999b) mukaan. Kuva julkaistu The Futurist -lehden numerossa December 1999. Julkaistaan mustavalkoisena The World Future Societyn, 7910 Woormont
Avenue, Suite 450 Betsheda, Maryland 20814, luvalla.
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On syytä korostaa Molitorin toteamusta, että tarkka tutkimus osoittaa suurten taloudellisten kehityskausien juurien olevan nähtävissä jo vuosikymmeniä ennen kuin uusi aikakausi kehittyy määrääväksi (s. 156). Siten tulevaisuuden ennustaminen ei perustu vain intuitioon vaan yhtä lailla selvitettyyn tietoon. Kaavio Molitorin esittämistä kausista sisältökuvauksin on esitetty kuvassa 3.1.2 ( Molitor 1999b, s.14).
Tarkastelun perusteella voidaan päätellä, että yhteiskunnallinen kehitys on evoluutiota ei vain ihmisen itsensä kohdalla vaan myös hänen toimiensa seurauksena. Muutokset eivät ole näkyneet yksin
työssä ja toimeentulossa vaan myös monilla muilla elämän aloilla. Liikennettä koskeneessa tarkastelussa tuli jo ilmi eräs merkittävä muutosprosessi. Elintavat, asuminen ja toimintojen sijoittuminen
ovat myös eläneet tässä muutoksessa. Alkutuotannon kaudella maaseutu oli voimissaan. Teollistumisen myötä alkoi kaupungistuminen, joka jatkui palvelujen tullessa määrääviksi. Urbanisoituminen on saanut eri maissa erilaisia muotoja monista syistä.
Alueellista muutosta tuotannollisen perustan muuttuessa havainnollistaa Vartiaisen (1997, s. 86)
laatima yhdyskuntajärjestelmän muutosta esittävä malli, joka on esitetty kuvassa 3.1.3. Mallissa
Vartiainen tarkastelee rinnan tuotannollista perustaa, yhdyskuntajärjestelmän perustaa sekä alueellista yhteyttä sovellettuna Suomen olosuhteisiin. Erityisen merkittävää siinä on otaksuma, että tietoon perustuvassa tuotannossa palveluyhteiskunnan kaupunkiseutu muuntuu kaupunkiverkoksi ja
alueellinen yhteys on ”glokaali”. Vartiainen perustelee (s. 94) sanaa sillä, että tietoteollisen yhteiskunnan aluekehityksen reunaehtoihin kuuluu syvenevä paikallinen vuorovaikutus kansainvälisyyden ja osaamisen ohella.

Kuva 3.1.3. Vartiaisen (1997, s. 86) laatima yhdyskuntajärjestelmän muutosta kuvaava malli. Kuva
julkaistaan Suomen Kuntaliiton ja P. Vartiaisen luvalla.
Menneinä kausina alueellisen muutoksen suunta oli varsin selvä ja osin ennustettavissa. Nyt kehityksen suunnasta on vain joitakin viitteitä olemassa. Kuitenkin on oleellista todeta, että jokainen
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mennyt aikakausi on muovannut itseään varten tarvittavat toimintapuitteet. Näin varmasti tapahtuu
myös tietoyhteiskunnan aikana ja sitä seuraavina aikakausina, mitä ne sitten lienevätkin.
Yhtä tärkeää on todeta, että edellisten kausien merkittävät tuotteet eivät katoa uusien yhteiskunnallisten kausien myötä. Niiden muoto ja laatu ovat useimmiten muuttuneet, mutta perimmäinen
käyttötarkoitus on säilynyt. Ihmiskunta tarvitsee edelleen elintarvikkeita. Ne tuotetaan nyt kuitenkin
aikaisempaa vähäisemmällä ihmistyövoimalla ja uudistuneella tekniikalla ainakin maissa, jotka ovat
siirtyneet kehityksessä eteenpäin. Aivan samoin teollisuustuotteilla on edelleen kysyntää. Tuotanto
on organisoitunut uudella tavalla, ja ihmistyövoiman tarve on vähentynyt. Palveluyhteiskunnan
kohdalla muutosten mieltäminen on vaikeampaa. Palveluja on edelleen tarjolla, mutta työvoiman
tarve on vähentynyt. Kaupoissa on itsepalvelu yleistä. Näin on voitu lisätä työn tuottavuutta yrittäjien kannalta ja pitää hinnat kuluttajien kannalta kohtuullisina. Monet muut palvelutoimet on korvattu
automaation myötä tietoyhteiskunnan tarjoamin työvälinein joko kokonaan tai osaksi. Mitä automaatio teki teollisuustyöpaikoille, sitä moderni tietotekniikka on tehnyt monille palvelutyöpaikoille.
Muutokset ovat koskeneet myös alue- ja yhdyskuntarakenteita. Eräät rakenteet ovat edelleen toimivia ja usein myös arvostettuja historiallisia kaupunkeja ja monumentteja. Eräät rakenteet on purettu
tai ne ovat tuhoutuneet ja ne on korvattu uusilla. Väestön kasvun myötä yhdyskuntakehitys on laajentunut uusille alueilla, monet olevat yhdyskunnat ovat jatkaneet kasvua, ja uusia on perustettu.
Toisaalta on tapahtunut myös autioitumista ja yhdyskuntia on saatettu hylätä toimintaedellytysten
loputtua.

3.2 Tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen
Tieto- ja viestintäteknologian kehitystarkastelu muodostaa keskeisen perustan tälle tutkimukselle.
Tavoitteena on kuvata keskeiset teknologiset innovaatiot, joilla voi olla vaikutusta myös alueelliseen kehitykseen. Tarkastelusta saadaan sekä perspektiiviä kehityksen vauhdille että tuntumaa uusien toiminta- ja käyttömahdollisuuksien jatkuvaan laajentumiseen. Tarkastelussa pyritään ottamaan
esiin tutkimuksen kannalta keskeisiä kehitysvaiheita ja tapahtumia. Siten monet yksittäiset innovaatiot jäävät vaille huomiota.
Asian luonteesta johtuen tarkastelu on varsin luettelomainen. Näin siksi, ettei eri innovaatioiden
synnyn ja merkityksen yksityiskohtaiseen kuvaamiseen katsota tässä olevan tarvetta enempää kuin
tullaan tekemään.
Tieto- ja viestintäteknologioiden kehityshistoriasta on havainnollinen kuvaus UNDP:n julkaisussa
”Human Development Report 2001” (2001, s. 32–33). Ellei tekstissä ole muuta mainittu, perustuvat
tarkastelun tiedot em. UNDP:n lähteeseen ja seuraaviin Internet-lähteisiin:
–
–
–
–
–
–

Tietotekniikan lyhyt historia (http://www.verkkotie.fi/xsitra/sihist.html)
History of the Internet and Web (http://www.anderbergfamily.net/ant/history)
History of the Internet (http://www.netwalley.com/archives/mirrors/davemarsh-timelinel.htm)
Kettunen ym. 1999. Matkapuhelinten kehitys (http://www.cc.jyu.fi/~mikettun/jtl/matkapuhelimet.htm)
Nokian Internet-sivut. http://www.nokia.com
Soneran Internet-sivut. http://www.sonera.fi
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3.2.1

Tietoteknologian kehitys

Tietotekniikan kehityskaaren katsotaan alkavan helmitaulun keksimisestä Aasiassa noin vuonna
3000 eKr. Sen jälkeen meni lähes 5 000 vuotta ennen kuin Blaise Pascal vuonna 1642 kehitti yhteenlaskukoneen. Vajaat 200 vuotta myöhemmin Charles Babbage vuonna 1833 suunnitteli analyyttisen koneen, jonka toimintaperiaate muistuttaa nykyaikaista tietokonetta. Babbagea kutsutaankin
tietokoneen isäksi.
Toisen maailmansodan jälkeen tietotekniikan kehitys vauhdittui merkittävästi. Vuonna 1946 otettiin
käyttöön ensimmäinen elektroninen tietokone, ENIAC. Siinä käytettiin elektroniputkia releiden sijaan. Jo seuraavana vuonna Bellin laboratoriossa kehitettiin transistori, joka on puolijohde ja jota
kutsutaan tavanomaisesti siruksi. Transistorin kehittäneet kolme tiedemiestä saivat Nobelin palkinnon. Vuonna 1959 tuotettiin ensimmäinen integroitu piiri, mikropiiri, silikonisirulle.
Vuonna 1964 oli Gordon Moore esittänyt, että tietokoneiden käsittelykyky tulee kaksinkertaistumaan joka 18. kuukausi. Ennuste tunnetaan Mooren lain nimellä. Tuomi katsoo selvityksessään, että
Mooren lakia on tulkittu väärin eikä laki pidä paikkaansa (Paukku 2003). Joka tapauksessa tietokoneiden käsittelykyky on jatkuvasti kasvanut.
Vuosi 1971 merkitsi seuraavaa suurta edistysaskelta, kun Intel julkisti ensimmäisen mikroprosessorin. Se on itse asiassa sirulla oleva tietokone. Tämän johdosta tietokoneen mahdollistama tietojenkäsittelykyky pystytään sijoittamaan lähes mihin tahansa.
1960-luvulla digitaalitekniikkaan perustuneita tietokoneita käyttivät aluksi suuret yritykset sisäisten
toimintojensa hoidossa. Seuraava vaihe merkitsi tietokoneiden käyttäjäpiirin laajentumista henkilökohtaisten tietokoneiden tulon myötä. Tämä kehitys alkoi vuonna 1975. Henkilökohtaisista tietokoneista tuli ajan myötä suuri menestys. 1980-luvulla tulivat mukaan kannettavat tietokoneet.
Kaiken aikaa mikroprosessorien kapasiteetti ja nopeus ovat kasvaneet ja tehneet mahdolliseksi entistä suurempien tietomäärien käsittelyn entistä nopeammin. Kun ominaisuudet tulivat myös kotitietokoneisiin ja kannettaviin laitteisiin, toi se suuremman vapauden tietokoneiden hyväksikäyttöön.
Kehitys merkitsi myös laitteiden hintojen nopeaa halpenemista, mikä auttoi laitteiden nopeaa leviämistä.
1990-luvulla tapahtui myös optisen levyn, CD-ROM-levyn (Compact Disc Read Only Memory),
nopea kehitys. Mikrotietokoneisiin saatiin CD-levyjen lukijat kohtuuhinnalla. 1995 julkistettiin
DVD-tekniikka (Digital Video Disk). DVD-levy pystyy tallentamaan yli kahdeksan kertaa suuremman tietomäärän kuin tavallinen CD-levy. Tällä on erityisesti merkitystä elokuvien välitykselle
ja katselulle tietokoneiden avulla. Oleellinen viimeaikainen muutos on ollut se, että erilliset tekstija numerotiedostot, ääni ja kuva voidaan yhdistää yhdeksi multimediatuotteeksi. Tietokoneiden suuri muisti ja entistä nopeampi tiedostojen käsittely ovat tehneet multimedian mahdolliseksi.
Kehitys alalla jatkuu. Vuonna 2000 esiteltiin gigahertsin mikroprosessori. Vuonna 2002 oli saatavilla kannettavia tietokoneita, joiden nopeus on lähes kaksi gigahertsiä ja joissa muistia on 256 megatavua laajennusmahdollisuuksin. Pöytäkoneet ovat vielä tehokkaampia. Molemmissa on edellytykset multimediaohjelmien katseluun. Kehitystä kuvaavaksi vertailukohdaksi sopii vuonna 1998
hankkimani kannettava tietokone, jossa oli jo Pentium-prosessori, nopeus 200 megahertsiä ja muistia 32 megatavua, laajennusmahdollisuus 132 megatavuun. Uusi malli maksaa kolmasosan siitä, mitä itse maksoin vuonna 1998.

41
Todettakoon tietokoneiden suorittimien eli prosessoreiden nopeutta kuvaavasta kellotaajuudesta eli
megahertsistä (MHz), että esimerkiksi suoritinnopeus 500 MHz tarkoittaa sitä, että prosessori voi
suorittaa sekunnin aikana 500 miljoonaa tehtävää. Toinen keskeinen tekijä on muistikapasiteetti.
Sitä kuvataan tavulla (byte), joka on 8 bittiä (b), mikä tarvitaan yhtä merkkiä varten. Kilotavu on
1024 x 8 b ja megatavu 1024 x 1024 x 8 b.
Tietokoneiden käsittelyvoiman ja -nopeuden kasvu on siten ollut todella nopeaa. Se on myös mahdollistanut entistä laajempien ja monipuolisempien tietovarantojen, multimediatuotteiden käsittelyn.
Tiedostojen tallentaminen CD-ROM-levykkeille on mahdollistanut myös julkaisujen toimittamisen
ja jakelun pienessä koossa. DVD-tekniikan ennustetaan korvaavan tavanomaiset videot ajan myötä.
Vuonna 2001 maailman nopein tietokone, IBM ACSI white, saavutti nopeuden 12 biljoonaa toimintoa sekunnissa. Vuonna 2004 nopeus voi olla 16 biljoonaa toimintoa (Molitor 2001).
Tietokoneiden teknistä kehitystä on seurannut myös tarvittavien ohjelmien kehittyminen. Ohjelmia
tarvitaan tietokoneiden käyttämisessä ja erilaisissa sovelluksissa. Ohjelmatuotannosta on muodostunut oma teollisuudenalansa. Juuri erilaiset ohjelmat ja niiden tuomat käyttömahdollisuudet ovat
tietotekniikan keskeinen kehityskohde. Jo nyt eräät tietokoneet ymmärtävät puhetta ja myös vastaavat puhekielellä. Tekoälystä tietokoneen uutena ominaisuutena odotetaan paljon.

3.2.2

Viestintäteknologian kehitys

Viestintäteknologian kehitystä tarkasteltiin osin jo edellä liikennemuotojen kehityksen kuvauksessa.
Lennätin, puhelin, faksi, radio ja televisio kuuluivat ensimmäisiin viestintäteknologian edustajiin.
Tosin jotkut tutkijat aloittavat kehitystarkastelun kirjekyyhkysten käytöstä joskus vuonna 700 eKr.
antiikin Kreikassa. Varmasti savumerkit ja merkkitulet sekä rumpujen välittämät ääniviestit kuuluvat myös varhaisimpiin viestintäteknologian välineisiin.
Viestintämuotojen kehityksen kannalta merkitsi tärkeää edistystä Claude Shannonin vuonna 1947
kehittämä matemaattinen teoria, joka loi perustan nykyaikaiselle digitaalitekniikalle. Juuri informaation digitalisointi on tehnyt mahdolliseksi kaikkinaisen tiedon monimuotoisen käsittelyn ja digitaalitekniikkaan perustuvien välineiden kehittymisen. Kymmenen vuotta myöhemmin Neuvostoliiton laukaisema Sputnik merkitsi globaalin viestintäteknologian alkua. Ensimmäinen viestintäsatelliitti, Echo, lähetettiin vuonna 1960, ja kaksi vuotta myöhemmin laukaistiin radalle ensimmäinen
kaupallinen viestintäsatelliitti, Telstar I. 1960-luvulla tietokoneiden tiedonsiirtokapasiteetti kehittyi
huomattavasti. Näin alkaneella kehityksellä oli suuri merkitys. Vuonna 1966 tiedemiehet käyttivät
ensimmäistä kertaa optista kuitua, valokaapelia, puhelinsignaalien välittämiseen.
Vuotta 1969 pidetään Internetin syntymäaikana. Tällöin Yhdysvaltojen puolustusministeriön aloitteesta käynnistetty kehitystyö johti ensimmäiseen tietokoneiden väliseen yhteyteen. Verkon nimenä
oli ARPANET. Vuonna 1971 ARPANET-verkossa oli 15 tietokonetta. Samana vuonna kehitettiin
sähköposti, e-mail. Vuonna 1973 ARPANET-verkossa oli ensimmäinen kansainvälinen yhteys, kun
verkkoon liitettiin tietokoneita Britanniasta ja Norjasta. Vuonna 1971 ylittyi 100 Internet-käyttäjän
raja. Myös sähköpostiliikenne näiden käyttäjien kesken oli mahdollista.
Vuonna 1971 Suomessa tulivat markkinoille ensimmäiset autoradiopuhelimet, ARP-puhelimet.
Vuonna 1978 laukaistiin radalle ensimmäinen GPS-satelliitti (GPS = Global Positioning System).
Tämä oli alku Yhdysvaltojen armeijan kehittämälle maapallonlaajuiselle paikannusjärjestelmälle.
Se käsittää kaikkiaan 24 satelliittia. Tämän järjestelmän viimeiset satelliitit laukaistiin radalle vuo-
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sina 1988–1994. Erityisellä vastaanottimella on järjestelmän satelliittien avulla mahdollista suorittaa
tarkka paikannus, myös korkeuden mittaus. Euroopan unioni on tehnyt päätöksen oman Galileijärjestelmän kehittämisestä. GPS-järjestelmän laajempi siviilikäyttö on varmasti vielä edessä.
Vuonna 1981 alkoi NMT 450 -matkapuhelinpalvelu Pohjoismaissa ja seuraavana vuonna Suomessa. (NMT = Nordic Mobile Telephone.) Vuonna 1990 tämä verkko kattoi koko Suomen. Kyse
oli silloisissa oloissa kehittyneestä matkapuhelinjärjestelmästä, joka samalla oli esimakua tulevalle.
NMT 900 tarjosi paremman palvelun laajemmalle käyttäjäkunnalle. Tämä palvelu alkoi vuonna
1986. Pohjoismaita varten kehitetty NMT-tekniikka levisi myös muualle Eurooppaan ja Euroopan
ulkopuolelle.
NMT-verkko oli ensimmäinen monikansallinen järjestelmä, joka sai myös suuren suosion. NMTtekniikkaan perustunutta järjestelmää kutsutaan matkapuhelinten ensimmäiseksi sukupolveksi, 1G.
Se oli analoginen järjestelmä, ja se pystyi välittämään vain puhetta. Laitteet olivat aluksi niin painavia, että ne sijoitettiin yleisimmin autoihin. 1980-luvulla yleistyi myös telekopio. Siitä kehittyi vuosikymmenen aikana merkittävä viestien välittäjä.
Internetin kehityksen kannalta merkittävä edistysaskel oli CERNin piirissä vuonna 1989 kehitetty
World Wide Web -konsepti, WWW. Sen avulla voitiin Internet-verkossa tarkastella tiedostoja. Tätä
mahdollisuutta auttoi ratkaisevasti vuonna 1993 kehitetty Mosaic-nimellä kulkeva ohjelma, jonka
avulla tietoja oli helpompi selailla. Nämä kehitysaskeleet vauhdittivat Internetin käyttöä ja WWWsivujen luontia valtavasti. Vuonna 1992 Internet-verkkoon liitettyjen tietokoneiden määrä ylitti miljoonan rajan. Seuraavana vuonna oli jo yli 2 miljoonaa käyttäjää.
Samoihin aikoihin tapahtui merkittävää edistystä myös matkapuhelinten alueella. Euroopan yhdentymisen vauhdittamana päätti Euroopan posti- ja telehallinnon yhteisjärjestö, CEPT, kehittää yhteisen standardin digitaalista matkapuhelinta varten. Tuloksena oli GSM (Global System for Mobile
Communications). Vuonna 1991 soitettiin Suomessa maailman ensimmäinen GSM-puhelu. Tällöin
alkoi myös vaadittavien verkkojen rakentaminen.
GSM-järjestelmä edustaa matkapuhelinten toista sukupolvea, 2G. Se on digitaalinen ja pystyy puheen ohella välittämään tiedostoja sekä faksiviestejä. Kooltaan laitteet ovat taskukokoisia. Nokia on
tuonut markkinoille myös langattoman multimedialaitteen, Communicatorin. Puhelinominaisuuksien lisäksi siinä on vielä sähköposti, faksi, Internet, digitaalikamerayhteys, kalenteri, kello, laskin,
ääninauhuri ja myös pelejä. Toisen sukupolven matkapuhelinjärjestelmien tulo merkitsi sitä, että
mm. Suomessa NMT 900 -järjestelmän verkot purettiin vuoden 2000 lopussa. Myös NMT 450
-verkosta luovuttiin vuoden 2002 lopussa, kuten selvitetään tarkemmin kohdassa 4.2.1. Tämä kehitys vain osoittaa, että uusi järjestelmä korvaa tullessaan vanhan järjestelmän ja käytännössä pakottaa käyttäjät siirtymään uuden tekniikan piiriin. Vastaavasti mm. Morsen sähkötysjärjestelmä poistui yleisestä käytöstä vuonna 1999, noin 150 vuotta sen käyttöönoton jälkeen.
1990- luku merkitsi sekä Internetin että matkapuhelinten käytön huimaa yleistymistä. Niiden käyttöä helpottavat ohjelmat sekä hankinta- ja käyttökustannusten aleneminen tekivät tämän mahdolliseksi. Vuonna 1995 arvioitiin Internet-käyttäjien määrä alle 20 miljoonaksi. Vuoden 2000 jälkipuoliskolla käyttäjiä arvioidaan olleen yli 400 miljoonaa. Miljardin raja ylittynee vuonna 2005. Internetin yleisyyden arviointia vaikeuttavat monet tekijät. Tavallisesti nykyisin käytetään kahta tunnuslukua, nimeltään domain ja host. Domain-sanaa kuvataan suomeksi käsitteellä verkko. Internet on itse
asiassa verkkojen verkko. Domainit edustavat Internet-verkkoon liittyneiden organisaatioiden verkkoja. Niiden takana voi olla useita verkkoja tai organisaatioita. Vuonna 2000 rekisteröitiin kymmenesmiljoonas domain-tunnus. Hostien määrä kuvaa rekisteröityjen verkko-osoitteiden (Internet Pro-
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tocol, IP-osoite) lukumäärää. Verkko-osoitteita on sekä työasemilla että muilla päätelaitteilla. Kaikkia osoitteita ei ole ehkä myöskään rekisteröity. Näistä syistä Internetin levinneisyyttä ei voida luotettavasti arvioida.
Matkapuhelimet yleistyivät kautta maailman. Niiden yleistä käyttöä eri operaattoreiden verkoissa
rajoitti ja rajoittaa edelleen erilaisten standardien käyttö. Ongelmaa on tässä vaiheessa pyritty välttämään kehittämällä puhelimia, jotka toimivat standardiltaan erilaisissa verkoissa.
Vuonna 1990 arvioitiin matkapuhelinliittymiä olevan 11 miljoonaa. Vuonna 1998 arvio oli 318 miljoonaa ja seuraavana vuonna 480 miljoonaa. Vuonna 2000 matkapuhelinliittymien määrä oli arviolta 721 miljoonaa ja vuonna 2001 arviolta 930 miljoonaa. Nokian ennusteen mukaan yhden miljardin
liittymän raja ylittyi vuonna 2002. 1,5 miljardin määrä otaksutaan saavutettavan vuonna 2005. Matkapuhelintekniikan uudistuminen saattaa vaikuttaa hankintoihin. Matkapuhelinten osalta on syytä
erityisesti todeta vuonna 1994 kehitetty tekstiviesti, Short Message Service, SMS. Sen teki mahdolliseksi GSM:n digitaalisuus. Erään arvion mukaan vuonna 2001 välitettiin GSM-verkossa 200 miljardia tekstiviestiä. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen (29.4.2002) mukaan vuonna 2001
lähetettiin Suomessa 1,2 miljardia tekstiviestiä, joista 90 % oli yksityisviestejä. Tämä palvelu on
osoittautunut operaattoreille kannattavaksi liiketoimeksi ja käyttäjille todelliseksi helmeksi.
Sekä Internetin että matkapuhelinten kehitys jatkuu. Internet-järjestelmään kytkeytyy yhä enemmän
organisaatioita ja ihmisiä, ja siinä oleva tietovaranto kasvaa käsittämättömän nopeasti. Internetin
käyttöä, erityisesti sähköpostiviestintää, hankaloittavat erilaiset virukset. Ne ovat ohjelmia, jotka
tulevat viestien mukana ja tuhoavat tiedostoja ja saattavat tehdä koko verkoston toimintakyvyttömäksi. Toinen harmin aihe on luvaton tunkeutuminen tiedostoihin. Tietoja voidaan muokata, tuhota, varastaa jne. Viruksia varten on kehitetty erityisiä torjuntaohjelmia ja suojausjärjestelmiä.
Luvatonta tunkeutumista järjestelmiin pyritään estämään tekemällä tietojärjestelmät aukottomiksi
siten, etteivät luvattomat käyttäjät pääse tietoihin käsiksi.
Myös matkapuhelinten kehitys jatkuu nopeana. Vuonna 2001 tulivat käyttöön 2.5G-laitteet. Ne
edustavat välivaihetta ennen kolmannen sukupolven matkapuhelimia. 2.5G-teknologian puhelimissa
tiedonsiirtonopeus on entistä suurempi. Ne käyttävät hyväksi erityistä tietojen pakkausmenettelyä
GPRS-tekniikalla (General Packet Radio Service). Kolmatta sukupolvea edustaa UMTS (Universal
Mobile Telecomminications System). Operaattorit joutuivat eräissä maissa toteutetun huutokauppamenettelyn johdosta maksamaan huikeita summia verkkolisenssistä. Mm. Suomessa luvat annettiin
ilmaiseksi. Operaattoreiden maksamat kalliit lisenssimaksut saattavat hidastaa verkon rakentamista
ja siten uusien palvelujen tarjontaa. Näiden verkkojen rakentaminen on mm. tästä syystä ollut oletettua hitaampaa. Selvästi kolmannen sukupolven puhelimia ei vielä ole laajemmin saatavilla, johtuen myös niitä puhelimia tukevien verkkojen hitaasta rakentamisesta.
Kesällä 2001 Nokia toteutti maailman ensimmäisen 3G-puhelun täydellisessä uudessa järjestelmäympäristössä. Tämä uusi järjestelmä tulee tarjoamaan entistä nopeampia yhteyksiä ja entistä monipuolisempia käyttömahdollisuuksia. Laitteilla voi aikaisempien toimintojen lisäksi siirtää ja seurata
video-ohjelmaa ja lähettää valokuvia. Matkapuhelimista tulee kehittyneemmän tiedonsiirtokyvyn
ansioista siten myös multimedialaitteita. Tätä toimintoa auttaa jo eräissä 2.5G puhelinmalleissa
oleva digitaalinen kamera. Nokia toi tällaisen puhelimen markkinoille kesällä 2002. Tällaisella puhelimella voi lähettää MMS-viestejä (Multimedia Messaging Service). Kyseessä on edellä käsitellyn SMS-viestin kaltainen viesti, joka voi sisältää tekstin lisäksi kuvan ja ääntä, myös lyhyt videoesitys on eräissä tapauksissa mahdollista. Viestin voi lähettää joko toiseen ominaisuuksiltaan vastaavaan puhelimeen tai sähköpostina tietokoneelle. Tästä uudesta viestityypistä ennustetaan teksti-
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viestin kaltaista menestystä. Näiden viestien lähettäminen edellyttää toimintoa tukevan verkon olemassaoloa, jollaisia mm. Suomessa oli jo kesällä 2002.
Matkapuhelimet kehittyvät yhä monipuolisemmiksi. Samalla myös tuotetaan yhä enemmän erilaisia
puhelimia erilaisia käyttötarkoituksia varten. Alan kehitys on osoittautunut niin nopeaksi, ettei ilman tarkempaa seurantaa ole mahdollista tietää, mitä kaikkea on jo nyt tarjolla, saatikka luotettavasti arvioida, mitä kaikkea aika tuo tullessaan. Ilmeisesti kuitenkin 3G-teknologia tulee olemaan
keskeinen perusta, jonka varaan yhä monipuolisemmat laitteet ja palvelut voidaan lähivuosina rakentaa. 3G-laitteiden käyttömahdollisuudet riippuvat paljolti operaattoreiden tarjoamista palveluista
ja niiden hinnoittelusta. Alan piireissä puhutaan myös jo nyt neljännen polven matkapuhelimista,
jotka olisivat puhelimen ja kannettavan tietokoneen yhdistelmiä.
Matkapuhelimista on lyhyessä ajassa tullut tärkeä väline suurelle ihmisjoukolle, ja käyttäjämäärät
kasvavat jatkuvasti. Kyse on todella merkittävästä kehityksestä, joka tarjoaa paikasta ja ajasta riippumattoman kommunikointimahdollisuuden. Matkapuhelinjärjestelmä on mahdollistanut myös puhelinpalvelujen tarjonnan alueille, joilla kiinteiden lankaverkkojen rakentaminen olisi ollut kallista.
Digitaaliset televisiolähetykset alkoivat Suomessa koeluontoisina syksyllä 2001. Tarjolle tulee yhä
suurempi ohjelmavalikoima. Satelliittien välittämät kansainväliset televisio-ohjelmat ovat jo vuosia
tarjonneet jatkuvasti monipuolistuvan palvelun. Kansainväliset uutiskanavat ovat välittäneet suoria
kuvauksia maailman suurista tapahtumista. Dokumenttiohjelmat tarjoavat hyödyllistä informaatiota
ympäri maailman. Urheilukilpailuja ja konsertteja on voinut seurata suorina lähetyksinä. Digitaalitelevisiot tarjoavat aikaa myöten myös mahdollisuuden vuorovaikutteiseen toimintaan. Eräänä kehitysvaihtoehtona on pidetty sitä, että digitaalisesta televisiosta tulee kodin keskeisin viestintäväline.
Myös valokaapelien kohdalla kehitys jatkuu siirtokapasiteetin ja nopeuden kasvaessa. Jo nyt siirtonopeus voi olla biljoona bittiä sekunnissa. Käytännössä tämä merkitsisi esimerkiksi 200 000 keskikokoisen kirjan sisältämän tiedon lähettämistä yhdessä sekunnissa. Tietokoneet ja tekoäly korvaavat
jo nyt monia inhimillisiä toimintoja silloin, kun tarvitaan nopeaa reagointia. Ihmisen reaktionopeus
on 1,5 sekuntia, kun on tarve painaa jotain kosketinta (Molitor 2001).

3.2.3 Kehityksen kokonaiskuva
Vasta tieto- ja viestintäteknologian kehittämät tuotteet yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka
on mahdollistanut niiden hyväksikäytön yhä monipuolisemmissa toimissa. Strömberg (2001, s. 13)
on esittänyt havainnollisen kaavion tieto- ja viestintäteknologian sisällöllisestä ja ajallisesta kehittymisestä toisiinsa kytkeytyneinä prosesseina (kuva 3.2.3.1). Oleellista on panna merkille erilaisten
verkkojen kehittyminen, joissa samanaikaisesti käytetään hyväksi molempien teknologioiden tuotteita, sekä odotettavissa oleva tuleva kehitys.
Uusien innovaatioiden myötä teknologian käyttäjien määrä näyttää kasvavan ja nopeasti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kesti 40 vuotta ennen kuin radion kuuntelu oli mahdollista 50 miljoonalle ihmiselle. Sama ihmismäärä käytti henkilökohtaista tietokonetta vain 15 vuotta laitteen myyntiin tulon jälkeen. Internetin käyttäjien kohdalla 50 miljoonan ihmisen raja Yhdysvalloissa rikkoutui vain
4 vuotta Internet-palvelun tultua mahdolliseksi (Giddens 1999, s. 12).
Kehittynyt järjestelmä mahdollistaa ja tekee helpoksi ihmisten välisen vuorovaikutuksen, erimuotoisen tiedon nopean välittämisen ja leviämisen sekä erilaisten ryhmien synnyn verkostoihin. Tiedon siirtonopeuksien kasvu mahdollistuu ns. laajakaistaverkkojen rakentamisen kautta optisia kaa-
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peleita ja kehitettyä tekniikkaa hyödyntäen. Siten multimediapalvelut tulevat yhä laajemmin mahdollisiksi. Langattomat yhteydet tulevat tarjoamaan saman mahdollisuuden.
Pelkistäen ja kokoavasti voi todeta, että yhä useammilla ihmisillä on pääsy yhä laajempiin ja monipuolisempiin informaatio- ja tietolähteisiin yhä pienemmillä kustannuksilla ja yhä nopeammin. Vastaavasti tarjoutuu mahdollisuus erilaisten verkostojen muodostamiseen ja niin yksilöiden kuin yritystenkin väliseen kommunikointiin. Informaatio ja tieto voivat olla puhetta, tiedostoja, ääntä ja
liikkuvaa kuvaa. Puhutaan multimediasta. Palvelut voidaan saavuttaa yhä useammin myös sijaintipaikasta riippumatta langattomin yhteyksin.

Kuva 3.2.3.1. Tieto- ja viestintäteknologian sisällöllinen ja ajallinen kehittyminen. Lähde: Strömberg 2001, s. 13.
Uusia innovaatioita syntyy alalla jatkuvasti, mikä merkitsee uusia tuotteita ja mahdollisuuksia. Pian
täysin langaton toimintamahdollisuus on entistä varmemmin mahdollinen toimistoissa, kotona ja
missä tahansa, missä langaton palveluyhteys on olemassa. Molitor (2001) katsoo, että viestintäteollisuus kokee seuraavien viiden vuoden aikana enemmän teknologisia muutoksia kuin menneinä 95
vuotena. Tähän kehitykseen vaikuttavat erityisesti seuraavat viisi teknologian alaa: optinen tiedonvälitys, satelliittikommunikointi, langattomat ja liikkuvat viestintävälineet, laajakaistaiset digitaalitekniikat ja Internetin tarjoamat mahdollisuudet.
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3.3

Tietoyhteiskunta

Tietoyhteiskunnan kehittymisen juuret ovat kaukana menneisyydessä. Kuten Molitor on todennut,
ovat uuden aikakauden kehitystekijät muovautumassa jo olevan tai sitä edeltäneiden kausien aikana.
Niinpä tietoyhteiskunnan juuria ovat varmasti edellä liikennettä koskeneessa tarkastelussa kuvatut
sähköisen viestinnän kehitystapahtumat, kuten lennättimen ja puhelimen keksiminen ja valtakuntia
yhdistäneiden kaapeleiden rakentaminen, jotka muuttivat tiedonvälitystä oleellisesti. Vastaavasti
tiedon käsittelyn kehitys alkoi ehkä jo 5 000 vuotta sitten helmitaulun kehittämisen myötä. Edellä
kuvattu lähivuosikymmenien tieto- ja viestintäteknologian kehitys muodostaa kuitenkin varmasti
suurelta osin sen teknologisen perustan, jonka varassa ja jonka johdosta suuret yhteiskunnalliset
muutosprosessit nyt tapahtuvat. Kyse on tietoyhteiskunnan kehittymisestä, jota seuraavassa
tarkastellaan.

3.3.1 Tietoyhteiskunnan olemus
Eri tutkijat kuvaavat tietoyhteiskuntaa vähän eri tavoin. Myös käsitykset tietoyhteiskunnan sisällöstä ovat muuttunut ajan saatossa tietoyhteiskunnan muotoutumisen myötä. Tavanomaisessakin kielenkäytössä tietoyhteiskunta mielletään monin tavoin. Jotkut katsovat, että tietoyhteiskunta sisältää
vain tietoteknisten laitteiden tuotannon ja laitteiden käytön. Asiaa syvällisemmin pohtineet näkevät
tietoyhteiskunnan perustavaa laatua olevana yhteiskunnallisena prosessina, joka ulottaa vaikutuksensa käytännössä kaikkeen inhimilliseen toimintaan. Toisaalta eräät katsovat, että tietoyhteiskunta
käsitteenä on harhaanjohtava: kyse on paljon muusta, ja uusi kehittymässä oleva aikakausi on paljon
moniulotteisempi. Siksi on tärkeää kuvata erilaisia tietoyhteiskunta-ilmiöstä esitettyjä käsityksiä,
minkä perusteella on mahdollisuus tarkastella tämän tutkimuksen kannalta oleellisia näkökulmia ja
kehityssuuntia.

3.3.1.1

Käsityksiä tietoyhteiskunnasta

Daniel Bell
Bell (1974) on yksi varhaisimmista tietoyhteiskunnan kehityksen kuvaajista kirjassaan ”The coming
of post-industrial society”. Bell välttää tietoyhteiskunta-käsitteen samoin kuin informaatioyhteiskunta- sekä asiantuntijayhteiskunta-nimikkeiden käyttöä ja kutsuu edessä olevaa uutta kautta jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi. Hän perustelee jälki-etuliitteen valintaa sillä, että elämme kahden ajan
välitilassa (s. 37).
Bellin mukaan (s. 112–119) jälkiteollisen yhteiskunnan käsite korostaa teoreettisen tiedon merkitystä, jonka varaan uusi tekniikka, taloudellinen kasvu ja yhteiskunnan rakentuminen tulevat organisoitumaan. Jälkiteollinen yhteiskunta on teollisuusyhteiskunnan kehitystrendien jatkumo. Monet 1800ja 1900-luvun merkittävät keksinnöt, kuten teräs, lennätin, puhelin, sähkö ja auto, syntyivät kyvykkäiden ajattelijoiden itsenäisen toiminnan tuloksena.
Esityksessään Bell puhuu esiteollisesta, teollisesta ja jälkiteollisesta yhteiskunnasta. Hän katsoo,
että näitä kausia voi eritellä useista näkökulmista (s. 117). Erittelyn avulla on mahdollista kuvata
eri kausien välisiä oleellisia eroja. Hän katsoo, että esiteollinen kausi kuvastaa ”ottelua luontoa vastaan”, teollinen kausi taas ”ottelua muokattua luontoa vastaan”, jossa luonnonympäristö pyritään
muuttamaan tekniseksi ympäristöksi. Jälkiteollinen yhteiskunta puolestaan kuvaa ”henkilöiden vä-
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listä ottelua”, jossa ”älyllinen teknologia” kehittyy koneellisen teknologian rinnalle. Näistä syistä
eri yhteiskuntien välillä on suuria eroavuuksia niin talouden kuin ammattienkin rakenteissa.
Bell katsoo edelleen, että jälkiteollisen yhteiskunnan suurin ongelma on tieteen organisoinnissa,
jossa merkittävintä roolia esittävät yliopistot ja tutkimuslaitokset. 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa
kansakuntien voimaa mitattiin niiden teollisuuden tuotantokyvyllä ja pääindeksinä oli terästuotannon määrä. Toisen maailmansodan jälkeen keskeiseksi mittariksi on tullut maan tieteellinen
merkitys. Tutkimus- ja kehitystyö ovat sivuuttaneet terästuotannon maiden kyvykkyysvertailuissa.
Bell ei pidä teoriaansa täydellisenä yhteiskunnallisen järjestyksen kuvaajana, vaan yrityksenä kuvata ja selittää yhteiskunnan rakenteen muutosta. Sen mukaan ongelmien yleinen ydin tulee olemaan
tieteen suhteessa julkiseen politiikkaan. Hän katsoo, että nämä ongelmat voidaan ratkaista eri yhteisöissä eri lailla, myös erilaisin tarkoitusperin.
Julkaisunsa yhteenvedossa (s. 487–489) Bell korostaa, että hänen kuvaamansa jälkiteollinen yhteiskunta merkitsee muutosta yhteiskunnallisen rakenteen luonteessa mutta ei totaalista yhteiskunnan
uudelleen muotoutumista. Kuvaannollisesti hänen mallissaan on kolme osiota: taloudessa on muutos teollisuustuotannosta palveluihin, teknologiassa keskeisintä ovat uudet tieteeseen perustuvat teollisuudenalat ja sosiologisin termein kyse on uuden teknisen eliitin synnystä sekä yhteiskuntarakenteen periaatteellisesta muutoksesta.
Yleistävästi Bell katsoo, että jälkiteollinen yhteiskunta merkitsee uusien käänteentekevien rakenteiden ja periaatteiden kehittymistä. Se merkitsee muutosta tavaroita tuottavasta yhteiskunnasta informaatio- ja tietoyhteiskunnaksi. Tällöin tiedon käytössä kyse on muutoksesta kokeellisesta ja yrityksen ja erehdyksen kautta tapahtuvasta ajattelusta teoriaa ja teoreettisen tiedon yhdistämistä hyväksi
käyttävään innovaatioiden luomiseen ja toimintapolitiikan hahmottamiseen.
Yoneji Masuda
Masuda (1981, ensimmäinen versio ilmestyi 1980) kirjassaan ”The Information Society as PostIndustrial Society” pitää nimitystä jälkiteollinen yhteiskunta epämääräisenä ja informaatioyhteiskunta-nimitystä perusteltuna sille tulevaisuuden yhteiskunnalle, jonka luonnetta ja rakennetta hän
kirjassaan sanoo kuvaavansa konkreettisin termein. Hän perustaa tulevan yhteiskuntamallinsa kahdelle lähtökohtaiselle otaksumalle: informaatioyhteiskunnan kehittymisen kantavana voimana tulee
olemaan informaation tuotanto, ei materiaalisten hyödykkeiden tuotanto, ja menneen yhteiskunnallisen kehityksen rakenteita voidaan käyttää historiallisena analogisena mallina tulevaisuuden yhteiskunnalle (s. 29).
Näiden väittämien perusteella Masuda esittää (s. 30–33) teollisuusyhteiskunnan ja informaatioyhteiskunnan keskeisistä tunnusmerkeistä yksityiskohtaisemman vertailun kuin Bell. Sen mukaan
teollisuusyhteiskunnan syntyessä höyrykone korvasi ihmistyövoiman. Nyt informaatioyhteiskunnassa tietokone tulee höyrykoneen tilalle ja sekä korvaa että laajentaa ihmisen henkisten voimavarojen käyttöä. Tavaroiden tuotantoa merkittävämmäksi tulee informaation ja tiedon tuottaminen.
Teollisuusyhteiskunnassa uudenaikaiset tuotantolaitokset olivat ajan symboleja. Informaatioyhteiskunnassa niiden tilalle tulee informaatiohyödyke, joka muodostuu tietoverkoista ja -pankeista.
Teollisuusyhteiskunnan keskitetyt ja kontrolloidut valtarakenteet korvautuvat hajautuvilla ja itsenäisillä rakenteilla. Parlamentaarinen demokratia muuntuu osallistuvaksi demokratiaksi. Yhteiskunnallisia uudistuksia teollisuusyhteiskunnassa ajoivat työväenliikkeet ja lakot. Informaatioyhteiskunnassa kansalaisliikkeet ja käräjöinnit tulevat niiden tilalle. Teollisuusyhteiskunnan kehittyneintä muotoa edustaa kestokulutushyödykkeiden massakulutus. Informaatioyhteiskunnan kehittyneintä muo-
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toa edustaa suuren tietomäärän kehittävä yhteiskunta. Tämän mahdollistaa tietokoneistuminen, jolloin jokaisella on mahdollisuus tiedon luomiseen ja itsensä toteuttamiseen. Teollisuusyhteiskunnan
henkeen on kuulunut ihmisten perusoikeuksien kunnioittaminen, yksilöiden arvon korostaminen ja
pyrkimys tasa-arvoisuuteen. Tietoyhteiskunnan henki on globalisaatio, ihmisen ja luonnon harmoninen yhteiselo, ja se perustuu eettisesti lujaan itsekuriin ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen.
Kirjassa on myös arvio informaatioyhteiskunnan toteutumisesta (s. 37–39). Sen mukaan tämä kehitys jakautuu neljään vaiheeseen sen mukaan, kuinka tietokoneiden käyttö yleistyy. Viimeinen vaihe
ajoittuisi kaudelle 1975–2000, jolloin tietokonepääte olisi jokaisen yksilön käytössä ja yhdistettynä
tietoverkkoihin. Tässä on todettava, että Masudan kirjan ilmestyessä ei vielä ollut laajalti henkilökohtaisia tietokoneita, vaan ensi sijassa keskustietokoneita, joihin päätteet oli yhdistetty.
Masuda määrittelee myös informaatiotila-käsitteen (s. 39–42). Informaatiotila on kokonaan uusi
tila, jollaista ei ennemmin ole ollut. Informaatiotilalla ei ole rajoja, vaan se muodostuu erilaisista
tietoverkoista. Informaatiotila laajenee kolmivaiheisesti. Ensimmäinen vaihe on rajoittunut suppeaan tilaan, toinen käsittää alueellisen tai kansallisen tilan ja kolmas vaihe globaalin tilan.
Tietokonepäätteiden ja tietoverkkojen perusteella Masuda katsoo, että tultaessa 2000-luvulle globaali informaatiohyödyke on tosiasia. Tällöin ihmiset voivat sijaintipaikasta riippumatta käyttää tätä
hyödykettä, kuten voidaan soittaa ulkomaanpuheluja.
Kirjassa määritellään myös erityinen aika-arvo-käsitte. Se tulee korvaamaan materiaaliset arvot arvon mittana (s. 71–74). Aika-arvon ihminen kehittää tulevan ajan hyödyllisellä käytöllä. Tämä syntyy suuremman tehokkuuden kautta, jonka tietokoneiden käyttö mahdollistaa. Tämä merkitsee myös
vapaa-ajan lisääntymistä. Aika-arvon käsitettä Masuda selkeyttää toteamalla, että se muodostuu
kolmesta osiosta: tavoitetietoisesta toiminnasta, toimintakentästä (informaatiotilasta) ja toimintaprosessista.
Bellin ja Masudan ajatusten vertailua
Bell ja Masuda ovat hyvin tunnettuja tietoyhteiskunnan syntyä ensimmäisinä kuvanneista henkilöistä. Belliä pidetään arvostettuna sosiologina, yhdysvaltalainen Harvardin yliopiston professori aikoinaan. Masuda puolestaan on japanilainen ja on toiminut professorina Amourin yliopistossa. Häntä
pidetään tietoyhteiskuntailmiön tutkimuksen japanilaisena pioneerina.
Bellin ja Masudan käsityksiä arvioitaessa on muistettava ajankohdat, jolloin heidän julkaisut ovat
ensimmäisen kerran ilmestyneet, vuosina 1974 ja 1980. Bell on kannanotoissaan varovaisempi sikäli, että hän näkee muutoksen olevan aluillaan, joskin kehityksen suunta on selvä. Masuda puolestaan
esittää varsin selkeän tulevaisuudenkuvan, jonka hän katsoo toteutuvan nopeasti. Molempien teosten suuri arvo on siinä, että ne kiinnittävät huomion edessä olevaan suureen yhteiskunnalliseen
muutokseen, jossa tiedosta on tuleva keskeinen tuotannontekijä. Monet esitetyt arviot ovat osoittautuneet myös hyvin osuviksi, joskin tekniikka, jolla uudistukset ovat toteutuneet, on poikennut ennustetusta. Yleisen kehityksen vauhdin arvioinnissa Masuda näyttää olleen liian optimistinen: kaikki ei ole toteutunut siinä tahdissa kuin hän esitti, ei ainakaan siinä laajuudessa. Ehkä suurimman yllätyksen on tarjonnut tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys heti Masudan julkaisun ilmestymisen jälkeen.
Jos Bell ja Masuda ovat tunnettuja tietoyhteiskunnan synnyn ja kehityksen teoreettisina kuvaajina,
ovat Toffler ja Naisbitt tunnettuja saman ajan yhteiskunnallisten muutosten ja siten myös tietoyh-
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teiskunnan synnyn kuvaajina tapahtuneeseen kehitykseen ja kokemusperäiseen tietoon perustuen.
Siksi heidänkin esittämiään käsityksiä on syytä tarkastella.
Alvin Toffler
Toffler toteaa teoksessaan ”The Third Wave” (1980), että yhteiskunnan kohdatessa uusia muutosvoimia, joista mikään ei ole selvästi hallitseva, on suuria vaikeuksia ymmärtää muutosten tarkoitus
ja edessä olevat ristiriidat. Siten kehityksen synnyttämien ristiriitojen ymmärtäminen ei anna selkeämpää kuvaa yksistään tulevaisuudesta, vaan myös niistä poliittisista ja yhteiskunnallisista voimista, jotka meihin vaikuttavat. Nämä muutosvoimat vaikuttavat myös meidän jokaisen omaan elämään niin työssä kuin kotona (s. 31–33).
Hän kuvaa kolmanneksi aalloksi nimittämäänsä vaihetta erilaisten yhteiskunnallisten kehitysilmiöiden kautta. Ilmeisenä tavoitteena on osoittaa, että suuria muutoksia tapahtuu kaikilla taloudellisen ja
inhimillisen elämän aloilla. Nämä muutokset yhdessä muodostavat kolmannen yhteiskunnallisen
kehitysvaiheen teollisuusyhteiskunnan jälkeen.
Toffler ei teollisuuden muutosta kuvatessaan pitäydy yksin tietotekniikkaan vaan ottaa esille biotekniikan, uudet energialähteet, uudet raaka-aineet niin valtameristä kuin avaruudesta, kehittyvän
kierrätyksen ympäristönsuojelun tehostamiseksi jne. Samalla hän korostaa massatuotannon muuttumista vastaamaan erikoistunutta kysyntää. Myös tuotantomenetelmät ovat muuttuneet. Automaatio on tullut tilalle, ja prosesseja hallitaan tietokoneiden avulla.
Hänen mukaan uusi tuotantojärjestelmä tulee suuresti uudistamaan myös kotimme. Toffler esittää
käsitteen ”The Electronic Cottage”, elektroninen koti (s. 210–223). Hän katsoo, että huolimatta pienempien työyhteisöjen synnystä, tuotannon hajauttamisesta sekä työn luonteen muuttumisesta uusi
tuotantojärjestelmä mahdollistaa suuren työntekijäjoukon siirtymisen tehtaista ja toimistoista takaisin kotiin tekemään tarvittavat työt sieltä käsin. Jos näin tapahtuu, merkitsee se hänen mukaan suuria muutoksia ei yksin perheille vaan myös kouluille ja yhteisöille.
Kotona työskentelyä puoltavat työmatkaliikenteen ongelmat. Monet työntekijät säästyisivät aikaa ja
rahaa vaativalta kulkemiselta kodin ja työpaikan välillä. Kysymys on myös energiansäästöstä. Auto
kuluttaa enemmän kuin tietokone. Kotona työskentely vaikuttaisi myös perhe-elämään, asuinyhteisöön ja moniin muihin seikkoihin. Toffler ei ole varma siitä, toteutuuko tämä ajatus käytännössä laajemmin. Osittainenkin muutos merkitsisi kuitenkin käytännön elämässä paljon ja vaikuttaisi
talouden ohella kaupunkeihin, ekologiaan, perherakenteisiin, arvoihimme ja myös harjoitettavaan
politiikkaan.
Yksityiskohtaisen tarkastelun päätteeksi Toffler luvussa ”Coda: The Great Confluence” (s. 366–
378) korostaa sitä, että kolmas aalto ei ole teollisuusyhteiskunnan selkeä jatke, vaan kyse on todella
suuresta murroksesta, uudesta kehitysvaiheesta. Kyse ei ole siten yksin teknologisesta murroksesta,
vaan kysymys on kokonaan uuden sivilisaation synnystä. Kolmas aalto tuo perustavaa laatua olevia
muutoksia kaikkiin yhteiskunnallisiin järjestelmiin. On siten mahdollisuus entistä paremman yhteiskunnan kehittymiseen, joskin siirtymävaiheessa kohdataan monia vaikeuksia. Mielenkiintoista on
se, että Toffler uskoo teollisuuslaitosten ja toimistojen sijoittuvan vapaammin ja olevan kooltaan
entisiä pienempiä. Vaikka paljon työtä voitaisiin tehdä kotoa käsin, edellyttävät monet tehtävät työpaikalla oloa.
Toffler toteaa monien tutkijoiden olleen sitä mieltä, että tulevaisuudessa tärkein instituutio on yliopisto, joka korvaisi tehtaan tärkeydessä. Perusteena on tiedon merkityksen keskeisyys tärkeimpänä
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tuotantoresurssina. Toisaalta hän toteaa, että monikansallisten yritysten johtajat uskovat omien pääkonttoreidensa tulevan tähän keskeisimpään asemaan. Toffler toistaa ajatuksensa kodin keskeisestä
merkityksestä, mutta päättelee, ettei mikään yksittäinen instituutio tule merkittävimpään asemaan,
vaan yhteiskunta rakentuu erilaisten instituutioiden verkostojen eikä minkään hierarkkisen järjestelmän varaan.
Toffler on myöhemmin haastatteluun perustuvassa kirjassaan ”Previews & Premises” (1985) esittänyt tarkennettuja käsityksiä kolmannesta aallosta. Hän perustelee The Third Wave -kirjansa tavoitetta toteamalla, että pyrkimys oli kytkeä erilliset kehitysvirtaukset samaan malliin, mikä helpottaisi
näiden muutosten keskinäisen yhteyden määrittämistä (s. 14). Informaatioyhteiskunnasta kysyttäessä Toffler vastaa, että hän on pyrkinyt tuomaan esille monen taloustieteilijän sivuuttamia tekijöitä,
jotka on välttämätöntä tiedostaa pyrittäessä ymmärtämään talouden uudelleen rakentumista. Hän
katsoo, että informaatiovallankumous liittyy talouden muutokseen massatuotannosta eriytettyyn
tuotantoon sekä yhteiskunnan kasvavaan erilaistumiseen. Mitä enemmän talous erilaistuu, sitä
enemmän tarvitaan informaatiota. Toffler katsookin, että informaatiovallankumous on samalla
edistänyt massatuotannon ja massamarkkinoinnin hiipumista (s. 24).
John Naisbitt
Naisbitt (1984) esittää teoksessaan ”Megatrends, Ten New Directions Transforming Our Lives”
(ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1982) 10 keskeistä vallitsevaa yhteiskunnallista muutosvirtausta. Perustiedot on kerätty 6 000 yhdysvaltalaisen paikallislehden säännöllisen seurannan
avulla. Päätelmät perustuvat siten tapahtuneen kehityksen analyysiin.
Tärkeimpänä muutostrendinä Naisbitt pitää kehitystä teollisuusyhteiskunnasta informaatioyhteiskunnaksi. Hän katsoo muutoksen alun ajoittuvan vuosiin 1956 ja 1957. Vuosi 1956 oli
taloudellisesti menestyksellinen. Tällöin ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen historiassa
toimihenkilöiden määrä ylitti tavanomaisen työväestön määrän. Seuraava vuosi merkitsi
informaatiovallankumouksen maapalloistumisen alkua. Venäläisten laukaisema ensimmäinen
satelliitti, Sputnik, oli informaatioyhteiskunnan kehitykseltä puuttunut virike. Naisbitt katsoo, että
Sputnikin todellinen tärkeys ei ollut siinä, että näin alkoi avaruuskausi, vaan siinä, että näin alkoi
globaali satelliittiviestinnän aikakausi (s. 1–2).
Naisbitt yhtyy Bellin käsitykseen siitä, että informaatioyhteiskunnassa strateginen resurssi on informaatio, kun se teollisuusyhteiskunnassa oli pääoma. Hän myös korostaa, että informaatioyhteiskunnan myötä tulee talous, jonka avainresurssi ei ole vain uudistuva, vaan myös itse kehittyvä.
Mielenkiintoinen on kirjassa esitetty näkemys, että talouden suurten aaltojen välistä siirtymäkautta
leimaa yrittäjyyden kukoistaminen. Naisbitt katsoo, että 1960-luvulla oli sellainen kausi menossa.
1976 päättyneellä 7-vuotiskaudella Yhdysvalloissa syntyi 9 miljoonaa uutta työpaikkaa. Fortunelehden luettelemat 1 000 suurinta yritystä eivät perustaneet niistä ainuttakaan. Sen sijaan pääosa tuli
pieniin, alle 4 vuotta vanhoihin yrityksiin. Edelleen merkittävä on havainto (s. 19–25), että uusi informaatioteknologia otetaan ensimmäisenä käyttöön vanhassa teollisuudessa. Vasta ajan myötä uutta teknologiaa aletaan soveltaa uusiin toimintoihin, prosesseihin ja tuotteisiin. Tätä Naisbitt perustelee sillä, että uutta teknologiaa aina aluksi vieroksutaan ja pelätään sen seurauksia. Hän katsoo mikroprosessoreiden käytön olevan tästä hyvä esimerkki. Ensimmäiseksi niitä hyödynnettiin leluissa.
Samoin robotteja käytettiin ensimmäiseksi vaarallisten työvaiheiden suorittamiseen. Kenelläkään ei
ollut syytä vastustaa näitä toimia. Samoin ensimmäisiä sovelluksia olivat laskimet ja vastaavat.
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Mikroprosessorien hyödyntäminen muussa jo olemassa olevassa tuotannossa oli aluksi vaikeampaa.
Pelättiin omien työpaikkojen puolesta. Kuitenkin kyseessä on teknologia, jota voidaan hyödyntää
laajemmin kuin mitään muuta teknologiaa historian aikana.
Naisbitt päättää kirjansa informaatioyhteiskuntaosion toteamukseen, että tietokoneaikana me olemme tekemisissä käsitteellisen tilan kanssa, jota yhdistävät elektronit, eikä niinkään todellisen tilan
kanssa, jota yhdistävät autot (s. 33). Masudan informaatiotila on periaatteessa sama asia.
Kirjassaan Naisbitt tuo esiin käsitteen ”High Tech / High Touch” (s. 39–52). Hän päättelee, että mitä enemmän tekniikkaa otetaan käyttöön, sitä enemmän ihmiset haluavat olla toistensa kanssa. Uuden teknologian soveltaminen vaatii siten hänen mielestään toimivan inhimillisen ulottuvuuden.
Hän ei tästä syystä usko ihmisten hyväksyvän kotona työskentelyä ainakaan jatkuvasti. Ihmiset kaipaavat toisten ihmisten seuraa. Hän ei myöskään usko tietokoneella tapahtuvan kaupankäynnin syrjäyttävän suuressa määrin normaalia ostoskäyttäytymistä eikä telekonferenssien syrjäyttävän normaalia kasvotusten oloa.
Muista Naisbittin esittämistä kehitystrendeistä on tässä paikallaan mainita seuraavat:
–
–
–
–
–

kansallisesta taloudesta maailmantalouteen
keskityksestä hajakeskitykseen
edustuksellisesta osallistuvaan demokratiaan
hierarkiasta verkostoihin ja
joko–tahi-ratkaisuista monipuolisiin mahdollisuuksiin.

Kirjansa päätteeksi Naisbitt toteaa, että elämme kahden aikakauden murroskautta. Hänen tavoitteenaan on ollut kuvata meneillä olevaa muutosta tuntemattomaan. Kirjassa esitetyt ajatukset ovat
yksi tulkinta uudesta tulevaisuudesta, tekevät sen todellisemmaksi ja tunnetummaksi. Hän katsoo,
että nyt on mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen, jos on selkeä näkemys edessä olevasta tulevaisuudesta.
Tofflerin ja Naisbittin ajatusten vertailua
Verrattaessa Tofflerin ja Naisbittin julkaisujen sanomaa voidaan löytää paljon yhtäläisyyksiä. Keskeisin on se, että molemmat näkevät ja myös kuvaavat meneillään olevaa muutosta syvälliseksi yhteiskunnalliseksi prosessiksi eikä yksin informaatioteknologian vallankumoukseksi. Luonnollisesti
painotukset ovat erilaisia. Se johtunee myös siitä, että kumpikin on itse asiassa yrittäjä, joka markkinoi näin myös omia palvelujaan. Tämä ei kuitenkaan vähennä julkaisujen arvoa. Ne toivat aikanaan paljon uutta tietoa ja näköaloja yhteiskunnalliseen keskusteluun, varsinkin siksi, että ne olivat
helppolukuisia. Tosin on otettava huomioon se, että molemmissa kirjoissa asioita tarkastellaan korostetusti USA:n olosuhteita peilaten.
Tämän tutkimuksen kannalta merkittävin ero näiden henkilöiden käsityksissä liittyy informaatioteknologian mahdollistamaan sijoittumisen vapauteen. Molemmat näkevät keskitettyjen valtarakenteiden menettävän merkitystään ja hierarkkisten järjestelmien korvautuvan verkostoilla. Naisbitt ei
kuitenkaan pidä kotona tapahtuvan työn yleistymistä mahdollisena siten kuin Toffler. Samoin perinteisten kokousten korvautuminen videokonferenssien avulla ei saa hänen hyväksyntäänsä. High
Tech / High Touch -periaatteen mukaisesti ihmisten fyysinen läsnäolo ja kasvotusten tapahtuva
vuoropuhelu ovat Naisbittin mukaan oleellisen tärkeitä.
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1970-luvulla ja 1980-luvun alussa esitetyt käsitykset tietoyhteiskunnan sisällöstä ovat mielenkiintoisia siksi, että tällöin ensimmäistä kertaa useat henkilöt pyrkivät havainnollistamaan meneillä ollutta suurta muutosta. Kehityksen nopeus erityisesti tieto- ja viestintäteknologian alalla huomioon
ottaen on paikallaan tarkastella vielä muutamaa myöhempää tietoyhteiskunnan kuvausta. Näin saadaan tarkastelulle syvyyttä ja ajankohtaisuutta. Koska tietoyhteiskunnan kehitystä ja sisältöä ovat
kuvanneet useat eri tutkijat ja kukin omalla tavallaan, otetaan tarkasteluun toisistaan poikkeavia käsityksiä. Näin saadaan tarkasteluun erilaisia ulottuvuuksia.
Manuel Castells
Castells on ehkä aikakautemme tunnetuin tietoyhteiskunnan kuvaaja ja selittäjä. Syntyjään espanjalainen, joka on vuodesta 1979 toiminut Berkeleyssä sijaitsevassa Kalifornian yliopistossa alue- ja
kaupunkisuunnittelun ja sosiologian professorina. Webster (2002, s.97) pitää Castellsin julkaisemaa
trilogiaa edellä käsitellyn Bellin julkaisun jälkeen merkittävimpänä nyky-yhteiskunnan kuvaajana.
Castells käsittelee kolmiosaisen teoksensa ”The Information Age: Economy, Society and Culture”
ensimmäisessä osassa ”The Rise of the Network Society” (1996) tietoyhteiskunnan kehitystä ja sisältöä. (Castells on laatinut tästä ensimmäisestä osasta uusitun painoksen, Second Edition, 2000.
Sen alkusanoissa, s. xvii, hän toteaa, ettei hän uudessa versiossa ole kuitenkaan muuttanut ensimmäisessä versiossa esittämiään keskeisiä periaatteita. Siksi seuraavassa olevat viittaukset hänen tietoyhteiskuntateoriansa kuvaukseen koskevat alkuperäistä, ensimmäistä laitosta ja sen sivuja.)
Castells pitää parhaana informaatioajan kuvaajana verkostoyhteiskunta-nimikettä (s. 469). Ennen
tätä johtopäätöstä hän kuvaa laajasti informaatioteknologian kehitystä, talouden globaalistumista,
verkostoyritystä, työn ja työllisyyden muutosta sekä virtuaalisuuden kehittymistä ennen kuin päätyy
esittelemään kaksi keskeistä verkostoyhteiskunnan ominaisuutta: virtojen tilan ja ajattoman ajan.
Sarjan toisen osan nimi on ”The Power of Indentity” ja kolmannen ”End of Millenium”. Näissä teoksissa Castells kuvaa kehittyvää yhteiskuntaa koko yhteiskunnallista elämää koskevana muutosprosessina. Hän pitää tavoitteenaan esittää näkemyksiä talouden ja yhteiskunnan välisiä suhteita
koskevasta informaatioajan teoriasta, joka erityisesti viittaa uuden sosiaalisen rakenteen syntyyn (s.
26–27). Hänen teorioidensa esittelyyn kokonaisuutena ei tässä pyritä, vaan kuvataan ainoastaan
eräitä tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä näkemyksiä.
Castells katsoo informaatioajan talouden olevan globaalia, mikä on uusi tilanne ja eroaa sisällöltään
maailmantaloudesta. Sen hän katsoo vallinneen kehittyneessä maailmassa jo vuosisatoja. Globaali
talous eroaa maailmantaloudesta siinä, että se voi toimia reaaliajassa, maapallonlaajuisesti yhtenä
yksikkönä (s. 92). Castells myös korostaa tuotantotavan muutosta massatuotannosta joustavaan tuotantoon. Muutos näkyy isojen yhtiöiden organisointitavassa: vertikaaliset rakenteet ovat muuttuneet
horisontaalisiksi. Pienempien yhtiöiden joustavuus on myös tullut esiin niin innovaatioiden kehittämisessä kuin työpaikkojen luomisessa. Castells päätteleekin, että juuri verkostoista kehittyvät uudet organisaatiot. Verkostoyrityksen erityisluonne on se, että se muuntaa signaalit tuotteiksi käsittelemällä tietoa (s. 154–172).
Käsitellessään työtä ja työllisyyttä Castells esittää, että on syytä siirtyä jälkiteollisuudesta informaationaalisuuteen (informationalism). Niinpä yhteiskunta tulee olemaan informaationaalinen, koska
siinä tuotantojärjestelmä rakentuu kahden periaatteen varaan: toisaalta tietoperusteisen tuottavuuden
maksimointiin informaatioteknologioiden kehityksen kautta ja toisaalta näiden teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksien käyttämiseen (s. 204). Castells ei näe mitään systemaattista rakenteellista yhteyttä informaatioteknologioiden kehittyvän käytön ja työllisyyskehityksen välillä taloudessa
kokonaisuutena. Siten informaatioteknologia sellaisenaan ei aiheuta työttömyyttä, joskin työpaikko-
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jen ja työn luonne muuttuvat. Tämä johtaa myös työvoiman laatuvaatimusten muuttumiseen. Ne
työntekijät, jotka eivät omaksu informaatiotalouden vaatimia taitoja, ovat vaarassa syrjäytyä (s.
263–264).
Kuvatessaan Internetin syntyä ja käyttöä Castells toteaa, että tietokoneiden avulla tapahtuva kommunikointi on niin uutta, ettei sitä kirjan kirjoittamisvaiheessa vuonna 1995 voi perustellusti käsitellä tutkitun tiedon puuttuessa. Hän kuitenkin näkee sen mahdollisuudet ja vaikutukset ja katsoo uuden kommunikointijärjestelmän muuttavan radikaalisti tilaa ja aikaa (s. 358–375). Tila ja aika ovat
keskeisiä inhimillisen elämän ulottuvuuksia, ja verkostoyhteiskunnassa tila tulee jäsentämään aikaa.
Informaatioteknologiat tulevat myös muuntamaan tilan ja ajan olemusta. Siksi niiden tarkempi käsittely on hänen verkostoyhteiskunta-käsitteensä ymmärtämisen kannalta keskeistä (s. 376).
Tilaa ja toimintojen sijoittumista koskevassa tarkastelussa Castells toteaa aluksi, että kehittyneet
viestintäteknologiat voisivat tehdä mahdolliseksi esimerkiksi toimistojen vapaan sijoittumisen ympäristöltään miellyttäviin paikkoihin varta vasten suunniteltuihin rakennuksiin ympäri maailmaa.
Samoin hän mainitsee etätyöskentelyn mahdollisuudet ja sitä myötä verkostoyritysten kehittymisen.
Castells otaksuu kehittyvän uuden tilallisen (spatial) logiikan ja nimeää sen virtojen tilaksi (space of
flows) ja siten vastustaa historiallisesti piintynyttä käsitystä tilallisesta järjestymisestä, jota hän kutsuu paikkojen tilaksi (space of places) (s. 377–378).
Perustellessaan tätä käsitystä Castells ottaa muutamia esimerkkejä. Hän katsoo korkeatasoisten palvelujen informaatioajan globaalissa ympäristössä keskittyvän muutamiin suuriin maailmankaupunkeihin. Näissä kaupungeissa sijaitsevat suurten yritysten pääkonttorit, ja niissä on tarjolla sekä monipuolista työvoimaa että hyvät tietoverkot. Sen ohella näiden suuryritysten edustajilla on mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen. Toisaalta tällaiset kaupungit tarjoavat hyvät henkilökohtaiset
etenemismahdollisuudet ja kehittyneet palvelut. Castells kuitenkin katsoo, että vaativat palvelut ja
palvelut ylipäätään sijoittuvat tällaisilla kaupunkialueilla hajautuneesti. Palvelut voivat muutenkin
sijoittua entistä vapaammin. Sekä keskittävät että hajauttavat kehitysilmiöt ovat mahdollisia
samanaikaisesti (s. 379–386).
Korkean teknologian tuotantoalueilla ja -tavoilla on myös erityispiirteitä. Castells katsoo, että jo
1980-luvulla elektroniikkateollisuus omaksui uudet, tähän teknologiaan soveltuvat toimintatavat.
Niiden mukaan tuotantoprosessi voitiin hajauttaa useihin paikkoihin pitäen kuitenkin samalla tietoverkkojen avulla huoli kokonaisuudesta. Ottaen huomioon vaativaa erikoisosaamista edellyttävän
työvoiman tarve kuvaa uutta informaatioteollisuuden toimintaympäristöä sana innovaatioympäristö,
johon erityisesti ”teknopolit” ovat syntyneet. Uusi teollinen tila on organisoitunut informaatiovirtojen ympärille, jotka sekä yhdistävät että erottavat sen alueelliset osat (s. 386–393).
Käsitellessään ihmisten tavallista elämää Castells ei usko kotien muodostuvan työpaikoiksi, mutta
sen sijaan työpaikat voivat kaupunkiseuduilla hajaantua. Hän ei myöskään usko sähköisen kaupankäynnin suureen yleistymiseen. Castells toteaa sähköisen kaupan korvanneen usein vain aikaisemman postimyynnin. Pankkijärjestelmään muutoksia on tuonut vain pankkien halu eliminoida sivukonttoreita tarjoamalla sähköisiä palveluja. Terveydenhuoltoon uudet teknologiat voivat tuoda uusia
toimintamahdollisuuksia. Koulujen ja yliopistojen hän katsoo vähiten joutuneen uuden tekniikan
vuoksi muutosten kouriin. Opetuksessa kasvotusten olo on niin keskeistä, ettei virtuaalisuudesta ole
apua. Yleistävästi Castells katsoo kotikeskeisyyden lisääntyvän, mutta se ei tarkoita kaupunkien
loppua. Edelleenkin monet toiminnot sijaitsevat jossain. Kuitenkin työtapojen muutos voi tehdä
mahdolliseksi joustavamman ajankäytön, mikä taas saattaa johtaa uudenlaisen kaupunkirakenteen
syntyyn (s. 394–398).
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Castells katsoo olevan perusteita esittää tilaa koskeva sosiaalinen teoria ja teoria virtojen tilasta.
Hänen mukaansa virtojen tila on ajasta riippuvien, virtojen lailla toimivien yhteiskunnallisten käytäntöjen aineellinen järjestäytyminen. Jotta käsite voitaisiin ymmärtää helpommin, hän täsmentää
sisältöä kuvaamalla virtojen tilan rakenteen, joka muodostuu vähintään kolmesta kerroksesta. Ensimmäinen virtojen tilan materiaalinen tuki muodostuu elektronisten impulssien kierrosta. Tässä
verkossa mikään paikka ei itse ole olemassa, koska virrat määräävät sijainnin. Viestintäverkko on
siten perustavaa laatua oleva alueellinen muoto: paikat eivät häviä, mutta niiden logiikka ja tarkoitus sulautuvat verkkoon. Toinen virtojen tilan kerros muodostuu verkon ”navoista” ja ”päätteistä”.
Virtojen tila ei ole paikaton, vaikka sen logiikka onkin. Tarvitaan verkon toimivuuden takaavia rakenteita, jotka välittävät viestit oikeaan paikkaan (navat). Toisaalta verkkoihin kuuluvat niiden
käyttäjät (päätteet). Kolmas virtojen tilan kerros viittaa johtavan eliitin alueelliseen järjestymiseen.
Castells korostaa juuri keskeisten päätöksentekijäin merkitystä erityisesti talouselämässä. Hän katsoo tämän eliitin muodostavan oman yhteisönsä, joka koostuu henkilökohtaisesta lähiverkosta, jonka kautta kanavoituvat päätökset yleisiin verkkoihin virtojen tilassa (s. 410–418). Castells kylläkin
korostaa, että ihmiset silti elävät paikoissa. Mutta koska yhteiskunnassamme valta ja toiminnot ovat
rakentuneet virtojen tilaan, niin sen logiikka muuttaa paikkojen tarkoitusta ja toimintaa (s. 428).
Virtojen tilan ohella toinen keskeinen käsite Castellsin verkostoyhteiskunnassa on ajaton aika (timeless time). Hän katsoo, että kyse on uudesta väliaikaisuuden käsitteestä. Kyse on yhteiskunnallisen
ajan hallitsevan muodon kehittymisestä verkostoyhteiskunnassa, koska virtojen tila ei eliminoi
paikkojen olemassaoloa (s. 434). Ajan eri merkityksiä Castells kuvaa myös ilmaisuilla silmänräpäykselliset pääomasiirrot, yritysten joustavat ajankäytöt ja muuttuvat työssäoloajat. Kaikki ne ovat
verkostoyhteiskunnan ominaispiirteitä. Ajaton aika kuuluu virtojen tilaan, vaikka biologinen aika
ilmentää paikkoja maailman eri puolilla (s. 464–465).
Kirjansa yhteenvedossa Castells päättelee, että verkostot muodostavat yhteiskuntamme uuden sosiaalisen muodon ja että verkostoitumisen logiikka muovaa merkittävästi kaikkia toimintoja ja niiden
prosesseja. Siksi verkostoyhteiskunta on oikea nimitys.
Trilogiansa kolmannessa osassa, ”End of Millennium” (1998), Castells esittää kokoavan yhteenvedon otsikolla ”Making Sense of our World”. Siinä hän kuvaa laajasti uuden yhteiskunnan olemusta
ja katsoo perustellusti sellaisen olevan kehittymässä. Tässä ei ole tarvetta asian enempään erittelyyn. Ainoastaan eräs näkökohta on syytä todeta. Castellsin mukaan informaatioajan kehitykselle on
tunnusomaista yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntyminen ja tilanteiden kärjistyminen. Eriarvoisuutta ja polarisaatiokehitystä voidaan kuitenkin määrätietoisin toimin vähentää (1998, s. 344).
Nykyajan ymmärtäminen edellyttääkin verkostoyhteiskunnan ja sen ristiriitaisten haasteiden samanaikaista analysointia. Historian laki on, että missä on herruutta, siellä on myös sen vastustusta
(s. 351).
Edellä on selvitetty Castellsin esittämää teoriaa laajasti siksi, että se muodostaa edelleen arvostetun
selityksen meneillä olevasta yhteiskunnallisesta kehityksestä. Tämän tutkimuksen kannalta hänen
päätelmät ovat virikkeellisiä nimenomaan eräänä yleisenä viitekehyksenä. Tosin monet päätelmät
ovat vaikeaselkoisia ja monisanaisia. Virtojen tila käsitteenä on selkeä, joskin voidaan todeta, että
aikaisemminkin oli olemassa vastaava järjestelmä, jossa virrat vain olivat hitaita, usein postin kulusta riippuvaisia. Siksi ajaton aika on tarpeen ottaa mukaan kuvaamaan monien toimintojen ajallista,
silmänräpäyksellistä toteutumista. Sitä ennen on kuitenkin tarvittu aikaa vievää pohdintaa. Tosin
sähköisen viestinnän aikana on vaarana se, että esimerkiksi sähköpostissa esitettyyn kysymykseen
vastaan heti, vaikka asian luonne saattaisi edellyttää pidempää pohdintaa ennen vastauksen antamista. Erilaisten verkostojen olemassaolo ja synty on tietoyhteiskunnan kehittymisen seuraus. Tuleeko
aikakautta kutsua verkostoyhteiskunnaksi vai joksikin muuksi, on paljolti makuasia.
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Edith Weiner ja Arnold Brown
Weiner ja Brown (1997) tarkastelevat kirjassaan ”Insider’s Guide to the Future” yhteiskunnallista
kehitystä oman arvioni mukaan sekä futurologeina että yrityskonsultteina, joita molempia he ovat.
Lähtökohtaisesti he korostavat, että mikään uusi talous tai yhteiskunta ei korvaa edellistä, vaan pikemminkin se on uusi kerros aikaisempien päälle. Heidän mukaansa kerrostumailmiön syntyyn on
kolme syytä. Teknologinen kehitys on yksi tekijä. Uusi teknologia korvaa vähin erin vanhaa, ja työvoimaa siirtyy uuden teknologian piiriin. Vapautuminen vanhan järjestelmän aikaansaamasta stressistä ja sen myötä tuleva positiivinen psykologinen vaikutus ovat toinen tekijä. Kolmas on koventuva kilpailu markkinoilla (s. 1–4).
Weiner ja Brown katsovat edellä todettujen muutosten tapahtuneen aikaisemmin hitaasti, mutta nyt
kasvavalla nopeudella. Toinen merkittävä muutos aikaisempaan verrattuna on siinä, että ennen pystyttiin paremmin ennustamaan tulevaa kehitystä. Nyt tulevaisuutta leimaa suuri epävarmuus erityisesti työelämässä aktiivisesti vielä pitkään olevien keskuudessa. Toisaalta he toteavat, että nykyisin
on taloudellisesti mahdollista hankkia monia tarvikkeita jokapäiväisen elämän tarpeisiin. Siksi ihmiset ovatkin suuntaamassa entistä suurempaa huomiota itsensä toteuttamiseen, fyysiseen terveyteen ja henkiseen onnellisuuteen.
Näiden seikkojen perusteella Weiner ja Brown katsovat, että tulevasta yhteiskunnallisesta kehitysvaiheesta käytetyt nimet, kuten informaatioyhteiskunta, tietoyhteiskunta ja viestintätalous, kuvaavat
vain osittain sitä, mistä on todella kysymys. Heillä on kokonaisvaltaisempi käsitys asiasta. Asian
selventämiseksi he esittävät kolme kysymystä, jotka antavat sekä nimen että mallin juuri kehittyvälle taloudelle. Kysymykset ovat: Mistä ihmiset löytävät työtä? Mihin ihmiset kuluttavat käytettävissä
olevat tulonsa? Mikä tulee olemaan menettelytapa (Modus operandi)?
Kuvatakseen uutta rakennetta he katsovat tarvitsevansa sanan, joka heijastaa nopeasti muuttuvan
maailman hyvin henkilökohtaista kuvaa. Tuloksena on englanninkielinen termi ”Emotile”. Se koostuu kahdesta sanasta, toisaalta sanasta ”Emotion”, joka korostaa henkilökohtaisen hyvinvoinnin
kasvavaa merkitystä, ja toisaalta sanasta ”Motility”, joka korostaa kaikkien suhteiden ja organisointitapojen väliaikaisuutta, nopeutta ja lyhytaikaisuutta. Tulevaa kautta he kutsuvat siten nimellä
”Emotile Era” (s .5–6).
Kirjassaan Weiner ja Brown kuvaavat nimeämänsä aikakauden sisältöä toisaalta esittämällä katsauksen siihen, missä raha liikkuu ja mihin työpaikat tulevat kehittymään ja toisaalta mitkä ovat tulevat organisointitavat. Kulutus ja työpaikat kohdistuvat viidelle nimetylle alueelle, jotka ovat seuraavat: 1. älyllisyyden kehittäminen, joka sisältää koulutuksen, informaation ja ajanvietteen, 2. terveys,
sekä fyysinen että henkinen, 3. turvallisuus, sekä taloudellinen että henkilökohtainen, 4.
henkilökohtaiset palvelut, sekä asiakaskohtaiset räätälöidyt tuotteet että henkilökohtaiset palvelijat
eri muodoissa ja 5. henkinen täyttymys, joka sisältää uskonnolliset ja etniset asiat, vapaa-ajan ja
matkustamisen sekä humanitaarisen toiminnan. Organisointitapoja he tarkastelevat kolmelta
kannalta: kuinka asiat saadaan toteutetuiksi, kuinka rakennetaan henkilökohtaisia verkostoja ja
kuinka ymmärretään maailma (s. 8–105).
Weiner ja Brown tulkitsevat kirjassaan kehitystä käytännönläheisesti ja pyrkivät antamaan virikkeitä ehkä enemmän yritystoiminnalle kuin tieteellisille pohdinnoille. Asioita tarkastellaan myös tavallisen kansalaisen näkökulmasta ja ensi sijassa Yhdysvaltojen olosuhteissa. Kirjan ansiona voi pitää
sitä, että siinä avataan monia uusia näkökulmia tarkastella asioita. Kyseessä on siten paljolti tulkinta
siitä, mitä on odotettavissa ja miksi, sekä kuinka kehitystä voidaan hyödyntää.
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Peter F. Drucker
Drucker on vuosikymmeniä ollut Claremont yliopiston yhteiskuntatieteiden ja liikkeenjohdon professori ja sen ohella tunnettu ahkerana kirjoittajana. Kirjassaan ”Management Challenges for the
21st Century” (2001, kovakantinen versio 1999) hän tarkastelee ensi sijassa liikkeenjohdollisia kysymyksiä. Kirjassa on myös kappale ”Information Challenges” (s. 97–132), jossa hän käsittelee informaatioteknologiaa mielenkiintoisella tavalla ja tietoyhteiskunnan kehittymiseen liittyen.
Drucker toteaa, että viimeksi kuluneet 50 vuotta informaatioteknologia (Information Technology,
IT) on keskittynyt tietojen – datan – keräämiseen, tallentamiseen, siirtämiseen ja esittämiseen. Toimet on kohdistettu osaan ”T” eli teknologiaan. Uusi informaatiovallankumous kohdistuu osioon ”I”
eli informaatioon. Nyt kysytään, mikä on informaation sisältö ja tarkoitus. Hän katsookin, että vähin
erin ollaan siirtymässä usein hyödyttömäksi osoittautuneesta tiedon keräämisestä hyödyllisen informaation tuottamiseen.
Drucker luo kirjassaan opettavaisen katsauksen informaation vallankumouksen kehittymiseen. Hänen mukaan nyt itse asiassa on kyse neljännestä vallankumouksesta. Ensimmäinen vallankumous
oli kirjoitustavan kehittyminen joskus 5 000–6 000 vuotta sitten. Toisen vallankumouksen aiheutti
kirjoitetun kirjan kehittäminen, ensimmäiseksi Kiinassa joskus 1300 eKr. Kolmas vallankumous oli
Gutenbergin kirjapainokeksintö kaudella 1450–1455.
Gutenbergin aikoihin Euroopassa oli Druckerin mukaan laaja informaatioteollisuus, ehkä Euroopan
suurin työllistäjä. Se muodostui sadoista luostareista, joissa taitavat munkit kopioivat käsin kirjoja.
Kopiointivauhti oli 4 sivua päivässä. 50 vuotta myöhemmin nämä munkit, arviolta yli 10 000, tulivat työttömiksi ja korvattiin uusilla kirjapainoammattilaisilla. Vuonna 1505 yksi kirjapaino pystyi
tuottamaan 250 000 sivua vuodessa. 50 vuotta aikaisemmin yksi munkki tuotti vuodessa 1200 –
1300 sivua. Kehitys merkitsi kirjojen hinnan tuntuvaa halpenemista. Ennen kirjapainon keksimistä
kirjan pystyivät hankkimaan vain rikkaimmat. Vuonna 1522 yli 1 000-sivuisen Lutherin saksalaisen
Raamatun pystyi ostamaan köyhinkin maanviljelijäperhe.
Drucker kuvaa myös sitä, kuinka alussa kirjojen levitys toiminnan teknologiakeskeisyyden johdosta
oli kirjapainojen varassa. Kun painopiste siirtyi informaation sisällön puolelle, toiminta siirtyi julkaisutalojen vastuulle. Hän toteaa, ettei televisio ennusteista huolimatta syrjäyttänyt painettuja julkaisuja. Päinvastoin tuloksena on ollut yhä useampien erikoislehtien ja vastaavien ilmestyminen
tyydyttämään erilaistuneita tarpeita. Viimeisenä kehitysvaiheena Drucker pitää sitä, kun painetun
informaation välittäminen siirtyy elektroniseen kauteen. IT-teknologia ei korvaa painettua sanaa,
vaan IT-teknologia otetaan käyttöön painettujen tuotteiden levittämisessä niin sähköisessä kaupankäynnissä kuin verkkosivujen tuottamisessa.
Drucker ennustaakin, että yhden tai kahden vuosikymmenen aikana tapahtuu todellinen uusi informaatiovallankumous, jota eivät johda IT-ihmiset vaan tiedon julkaisijat. Silloin yritysten ja yksilöiden täytyy oppia tietämään, mitä informaatiota tarvitaan ja kuinka se saadaan käyttöön. On siten
opittava organisoimaan informaatio omaksi avainresurssiksi. Näin voidaan saada kasvava määrä
jäsentymätöntä informaatiota ja tietoa sellaiseen muotoon, että se voidaan hyödyntää.
Vaikka kirja on kirjoitettu ensi sijassa liikkeenjohdolle, tuodaan siinä esiin havainnollisesti tiedon
käsittelyn kehittyminen ja ennen kaikkea se, etteivät tieto ja informaatio ole itseisarvoista; niistä
pitää olla hyötyä ja niitä pitää käyttää. Tähän pääseminen edellyttää omien tarpeiden tiedostamista
ja tiedon muokkaamista tarpeita vastaavaksi.
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3.3.1.2 Tietoyhteiskunta-ilmiön arviointia
Edellä oleva tarkastelu osoitti, kuinka eri tutkijat painottavat eri asioita ja esittävät ne omintakeisesti
ja uudella tavalla. Esimerkiksi Masudan ”informaatiotila”, Naisbittin ”käsitteellinen tila” ja Castellsin ”virtojen tila” ilmentävät samaa periaatteellista asiaa, jonka hahmottelun Castells teoriassaan vie
pisimmälle. Tietoyhteiskunnan ilmiöiden syvällisempi analysointi ja kuvaaminen luonnollisesti kehittyvät ja monipuolistuvat ajan myötä, jolloin on enemmän tietoa ja kokemuksia tapahtuvasta kehityksestä.
Webster (2002) teoksessaan ”Theories of the Information Society, 2nd Edition” tarkastelee informaatioyhteiskunnasta, kuten hän tietoyhteiskuntaa kutsuu, esitettyjä teorioita kriittisesti. Hän katsoo
uutta yhteiskuntaa kuvatun viidellä eri perusteella ( s.8-29), jotka ovat: teknologia, talous, ammatit,
alueellisuus ja kulttuuri.
Teknologiaperusteisiksi teorioiksi hän lukee ne, joissa korostetaan tieto- ja viestintäteknologian
merkitystä muutoksen aiheuttajana. Talousperusteisissa teorioissa tuodaan esiin tietotoimintojen
osuuden kasvu bruttokansantuotteessa, joka oikeuttaa otaksumaan uuden yhteiskunnan syntyä.
Ammatillista perustetta koskevissa teorioissa painotetaan informaation tuottamisessa ja käsittelyssä
olevan työvoiman osuuden merkittävää kasvua, mikä johtaa uuden aikakauden syntyyn. Alueellisuus-näkökulmaa korostavat tuovat esiin moninaisten tietoverkostojen kehittymisen yhdistämään
eri sijaintipaikkoja, jolloin tilan ja ajan muuttuvalla merkityksellä perustellaan uuden aikakauden
syntyä. Kulttuurin merkitys keskeisenä muutostekijänä johtuu yhä kasvavasta määrästä uutta informaatiota ja tietoa, minkä katsotaan merkitsevän uuden aikakauden syntyä.
Websterin mukaan kaikki uudet teoriat ovat vielä vaillinaisia tai epätarkkoja. Ne eivät vakuuta, että
edessä olisi todella uusi aikakausi, jota voidaan kutsua informaatioyhteiskunnaksi. Eriteltyään tarkemmin teoksessaan useita teorioita, mm. Bellin ja Castellsin, Webster kysyy kirjansa viimeisen
luvun alussa ”Is there an information society?”, onko informaatioyhteiskuntaa olemassa (s.263).
Luvun lopussa (s.272-273) hän päättelee, että uutta yhteiskunnallista aikakautta, informaatioyhteiskunnan syntyä ja kehittymistä puoltavien teorioiden laatijat ovat todenneet, että nyt on yhä
enemmän informaatiota ja informaatioteknologiaa, ja katsovat että nämä mitattavissa olevat
elementit signaloivat laadullista muutosta, informaatioyhteiskunnan syntyä. Webster itse ilmoittaa
paremmin ymmärtävänsä heitä, jotka selittävät informaationaalisuuden historiallisen kehityksen jatkuvuutena eikä uutena yhteiskunnallisena aikakautena.
Voidaanko ja tuleeko kehittyneissä maissa meneillä olevaa kehitystä kutsua uudeksi yhteiskunnalliseksi aikakaudeksi vai ei, on asia, josta ei voi päättää säädöksillä. Tässä tutkimuksessa on
edellä käsiteltyihin lähteisiin viitaten omaksuttu periaate, että kyseessä on uusi nykyisiä yhteiskunnallisia rakenteita suuresti muuttava kehitysprosessi, jota kutsutaan tietoyhteiskunnaksi. Websterin esittämä analyysi tuo tämän ilmiön tarkasteluun uusia näkökulmia.
Yhteiskunnallinen kehitys on jatkuva prosessi, jossa muutokset voivat olla nopeita ja selvästi havaittavia. Lapsuudessa ja nuoruudessa koin maataloudessa tapahtuneen suuren ja sittenkin nopean
muutoksen, joka alkoi viime sotien jälkeen. Koneellistuminen ja sitä myötä vähentynyt ihmistyövoiman tarve muutti perusteellisesti niin maatalon elämää kuin maaseutua kokonaisuutena.
Eläkkeellelähdön kynnyksellä, koin toisen suuren muutoksen. 1990-luvulla alkanut tieto- ja viestintäteknologian kehitys mullisti lyhyessä ajassa puolestaan toimistotyön luonteen ja menetelmät.
Globalisaatio, Euroopan yhdentyminen ja muut kehitystekijät antoivat tälle muutokselle vauhtia.
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Elämä on jatkuvaa muutosta. Muutosten vauhti vain vaihtelee. Kuten tutkijat ovat todenneet, ovat
uudet, tietoyhteiskunnan jälkeen tulevat, aikakaudet jo ovella. Siksi oleellista on se, mitä tapahtuu,
eikä se, miksi asioita nimitetään.
Kasvio (1999) otaksuukin, että lähivuosina siirrytään tietoyhteiskuntakehityksen seuraavaan vaiheeseen. Hän katsoo, että sitä vaihetta luonnehtii sähköisten verkkojen arkipäiväistyminen ihmisten
elämässä. Kasvio arvelee, että tällöin on samanaikaisesti hyvin yksilöityneet palvelut, entistä tehokkaampi, joustava ja kilpailukykyinen talous ja ihmisryhmien entistä enemmän jakautuneet elämänpiirit. Lisäksi yhteiskunnasta tulee entistä haavoittuvampi monien toimintojen ollessa täysin riippuvaisia digitaalisten järjestelmien häiriöttömästä toiminnasta.
Lopullista tietoyhteiskunnan määrittelyä ei siten ole mahdollista tehdä. Kehitysprosessi jatkuu ja tuo
varmasti yhä uusia näkökohtia tietoyhteiskuntaa koskevaan teoreettiseen keskusteluun, kuten mm.
Kasvio edellä esitetyn mukaisesti katsoo asian olevan. Tästä huolimatta on kuitenkin mahdollista
tehdä eräitä tämän tutkimuksen kannalta oleellisia päätelmiä.
Keskeistä on todeta se, että ainakin kehittyneen maailman yhteiskunnissa on meneillään syvällinen
muutosprosessi, jota voidaan kutsua tietoyhteiskunnan kehittymiseksi. Tiedosta ja osaavista ihmisistä on tulossa tärkeimmät tuotannontekijät. Tässä prosessissa kehittynyt ja jatkuvasti kehittyvä
tieto- ja viestintäteknologia sovelluksineen on keskeisenä vaikuttajana. Tieto- ja viestintäteknologia
mahdollistaa myös eri toimintojen sijaintiperusteiden arvioinnin uudella tavalla. Näin siksi, että
etäisyyden ja ajan merkitys tulee ICT:n johdosta kokonaan uuteen valoon. Globalisaatio ja virtuaalisuus ovat tästä hyviä esimerkkejä.
Tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaakin uusien toimintatapojen synnyn kuin myös toimintojen
uudenlaisen organisoinnin niin talouselämässä ja julkisessa hallinnossa kuin yhteiskunnassa kokonaisuutena, ainakin siellä missä uuden teknologian tuotteet ovat käytettävissä. Kehityksen arvellaan
johtavan yhdessä uusien sijainti-, etäisyys- ja aikaperusteiden kanssa myös uudenlaisiin toimintojen
sijaintiratkaisuihin. Tietoyhteiskunnan kehittyminen tuo siten mukanaan suuria muutoksia sekä talouselämään ja yksityisten ihmisten toimintatapoihin että yhteiskuntaan kokonaisuutena. Tutkijat
korostavat myös kehittyvän globaalin talouden merkitystä. Sen sijaan vähemmälle huomiolle ovat
vielä jääneet tietoyhteiskunnan kehityksen vaikutukset tavallisten ihmisten arkipäivään.
Nämä päätelmät tukevat tutkimuksen alussa esitettyjä olettamuksia siitä, että tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen johtaa ei yksin yhteiskunnan toiminnallisiin vaan myös alueellisiin muutoksiin. Tietoyhteiskuntaa koskevissa periaatteellisissa tarkasteluissa alueellisten muutosten arvioinneissa oltiin varovaisia. Osaksi käsitykset olivat yhtäläisiä, mutta myös poikkeavia mielipiteitä
tuli esiin. Varsin yhtäläisesti korostettiin alueellisen kehityksen arviointiin liittyvää epävarmuutta.
Näitä kysymyksiä käsitellään vielä tarkemmin kohdassa 3.4.

3.3.1.2

Yhteiskunnallisen kehityksen moninaisuus

Koska tietoyhteiskuntailmiö koko yhteiskuntaa koskevana kehitysprosessina muodostaa keskeisen
teoreettisen taustan tälle tutkimukselle, on tärkeää korostaa, että meneillä olevaan kehitykseen eivät
vaikuta yksin tieto- ja viestintäteknologian myötä kehittyneet uudet tuotantotavat ja toimintamallit
vaan myös monet muut muutosvoimat. Tietoyhteiskunnan olemusta koskeva tarkastelu onkin hyvä
päättää yhteiskunnallisen kehityksen moninaisuutta koskevaan teoreettiseen tarkasteluun, joka on
erityisesti alueellisen suunnittelun kannalta mielenkiintoinen yhteiskunnallisten kehitysmahdollisuuksien erittely.
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Barker (2001) piti World Future Societyn konferenssissa Minneapolisissa kesällä 2001 esityksen
otsikolla ”Five Regions of the Future: The Coming Supershift”. Esityksessään hän hahmotteli viisi
erilaista uuden teknologian soveltamistapaa, jotka saavat aikaan suuren muutoksen. Hän kuvasi asioita viiden erilaisen alueen avulla, joissa uutta teknologiaa hyödynnetään eri tavoin yleisen kehittämistavoitteen mukaisesti. Alueet ovat siten kuvitteellisia. Seuraava tarkastelu perustuu pidettyyn
esitykseen eikä ole siten täydellinen tarkastelu teemasta, joka on esittäjän ja Scott Ericksonin pitkäaikaisen yhteistyön tulos.
Eri alueiden kuvauksen perustan muodostaa joukko innovaatioita, jotka sopivat yhteen ja perustuvat
samanlaiseen ideologiaan. Sama innovaatio voi kuulua eri alueisiin, joskin toimia eri lailla eri yhteyksissä. Seuraava kuvaus on luettelomainen johtuen siitä, ettei esitystä ollut kirjallisena saatavilla,
ainoastaan yhteenveto.
Region 1. ”Super Tech”. Tämä on parhaiten tunnettu tyyppi. Tiede ja teknologia ratkaisevat ajan myötä kaikki ongelmat. Ihmiset valitsevat aina vapaa-ajan työn sijasta.
Iso on kaunista. Aurinkoenergia ja fuusioreaktorit käyttöön. Ei väestörajoitusta, tarvittaessa mennään avaruuteen. Uudet kulkumuodot, lentävä auto, avaruusalukset. Modernit kommunikointivälineet, uudet materiaalit. Suuri osa tulevaisuutta koskevista
uutisista kuvaa Super Tech -kautta. Useimmat ihmiset ajattelevat tulevaisuutta tällä
tavoin. Useimmat maapallonlaajuiset yritykset ovat Super Tech -orientoituneita.
Region 2. ”Limits Tech”. On edellisen vastakohta ja kritiikki. Tässä puute on nurkan
takana ja vallalla periaate ”luonto tietää parhaiten”. Ihmisten on työskenneltävä kovasti selviytyäkseen. Tehokkuus on kaunista. Energialähteinä vauhtipyörä, tehokkaat
eristeet, tehokkaat moottorit, kierrätys. Väestömäärä pitäisi asteittain vähentää 500
miljoonaan. Lentoliikennettä pitää rajoittaa voimakkaasti, kevyet junat kaupunkeihin,
aerodynaamiset kulkuvälineet. Korkeita rakennuksia, tiiviit kaupungit, jalankulku ja
joukkoliikenne arvossa. Materiaalien käytön minimointi, kierrätys. Ei viljaa eläimille;
ruokavalio koostuu ravintoketjun alemmista osista. Säilöntä. Kommunikoinnissa satelliitit ja olemassa olevat verkot hyötykäyttöön. Langattomat yhteydet muualla. Maailmanlaajuiset järjestelmät, jotta matkustaminen voidaan minimoida. Terveydenhuollossa etäkirurgia, elämän loppuvaiheessa vähäiset kustannukset. Pitkäikäiset vaatteet.
Metsien, maaperän ja merien palauttaminen elinvoimaisiksi. Jäteveden uusiokäyttö.
Region 3. ”Appropriate Tech”. Pieni ja paikallinen on kaunista. Maailmassa riittää
kaikille. Tiede ja teknologia hyväksytään, kunhan ovat oikein mitoitetut. Ihmisten pitää työskennellä. Energialähteinä tuulimyllyt, aaltovoimalat, aurinkoenergia, maalämpö. Varovainen ja hidas väestönkasvu. Liikenteessä polkupyörät, kevyet rautatiet, ilmalaivat. Ruokotalot, maanalaiset asunnot, omatoiminen rakentaminen, kyläyhteisöt.
Ruoka saadaan paikallisista lähteistä. Kommunikoinnissa satelliitit ja Internet kasvokkain tapahtuvan keskustelun ohella. Terveydenhuolto paikallista, itseoppineet tietäjät,
luontaislääkkeet.
Region 4. ”Bio Tech”. Uusin ja vanhin tyyppi. DNA-tietämys kaiken takana. Kaikki
ihmisten tarvitsema voi kasvaa biologisesti. Luonto on ratkaissut jo kaikki ongelmat,
ihmisten on löydettävä ratkaisut. Luonto on paras. Energialähteinä biomassa, mikrobit, lämpöä tuottavat kasvit. Väestömäärä sovitettava muiden asioiden kanssa sopusointuun. Rakentamiseen luonnonmateriaaleja, puutaloja. Ruokana epätavallisia eläimiä ja kasveja. Terveydenhuollossa erilaisia luonnosta saatavia rohtoja.
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Region 5. ”Human Tech”. Tätä mallia on alettu ymmärtää vasta viime aikoina. Vaikuttaa kaikilla muilla alueilla. Ihmisten todelliset tarpeet eivät ole aineellisia. Tiede ja
teknologia ovat vasta nyt oppimassa, kuinka mitataan inhimillistä teknologiaa. Jumala/luonto on antanut ihmisille merkittäviä voimia. Ihmisten tärkein työ on tuntea itsensä. Me olemme parhaita. Geneettinen manipulointi ei ole vielä tarpeen. Vielä ei ole
käytetty hyväksi sitä mitä jo on, on keskityttävä siihen. Energiana ruumiin kurinalainen säätely. Luovuus. Elämän laatu ja ihmissuhteet tärkeitä. Kävely ja juokseminen
sekä ”out of body travel” kulkumuotoina. Luontainen ruoka. Kommunikoinnissa laatupiirit, musiikki. Terveydenhoidossa hyvinvointi, akupunktio.
Vaikka aluetyyppien kuvaukset eivät sisällä kaikkia niiden laatijoiden esittämiä piirteitä, tulevat
tarkastelussa esiin keskeiset aluetyyppien periaatteet. Kuvitteellisuudestaan huolimatta aluetyypit
havainnollistavat yhteiskunnallisen kehityksen moninaisuutta. Niistä myös ilmenee se, että yhteisöillä on mahdollisuus pyrkiä erilaisiin ratkaisuihin samojen tieteen ja tekniikan tarjoamien mahdollisuuksien puitteissa. Yhteiskunnallisen kehityksen ei välttämättä tarvitse merkitä kaikkialla samankaltaisuutta. Ihmiset voivat omilla valinnoillaan suunnata kehitystä. Varmasti kaikkien esitettyjen
aluetyyppien puolustajia on olemassa. Käytännön elämässä ratkaisuissa voi olla elementtejä kaikista
tai monista eri aluetyypeistä. Suunnittelun kannalta esitetyt aluetyypit havainnollistavat erilaisten
arvojen olemassaoloa ja myös tarvetta sellaisiin ratkaisuihin, jotka mahdollistavat erilaisten arvojen
mukaisen elämän ja toiminnan. Tämä on tärkeätä pitää mielessä myös tietoyhteiskunnan kehittymisen pyörteissä. Kaikki ei tapahdu teknologian ehdoilla.

3.3.2 Tietoyhteiskunnan kehitystä edistetään
Tietoyhteiskunnan kehittyminen on suoritetun tarkastelun perusteella merkittävä yhteiskunnallinen
muutosprosessi. Koska sillä on suuria vaikutuksia niin kansakuntien talouteen kuin kansalaisten
elämään, on luonnollista, että myös julkinen valta on pyrkinyt edistämään tietoyhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien hyväksikäyttöä. Tämän tutkimuksen kannalta on mielenkiintoista selvittää,
mihin asioihin kehittämistoimissa on kiinnitetty huomiota. Tarkasteluun otetaan kolme eritasoista
kohdetta: Suomi, Euroopan unioni (EU) sekä Yhdistyneet Kansakunnat (YK). Näin pyritään saamaan esiin mahdollisesti erilaisia näkökohtia, joihin kehittämistyössä on kiinnitetty huomiota.

3.3.2.1

Suomi tiellä tietoyhteiskunnaksi

Nevalainen (1999) on laatinut kokoavan katsauksen Suomen tietoyhteiskuntapolitiikasta vuoteen
1999 saakka. Alkutaipaleen merkittäviä tapahtumia olivat varmasti 1960-luvulla perustetut ensimmäiset tietotekniikan professuurit, ATK-alan neuvottelukunnan (muuttui tietotekniikan neuvottelukunnaksi vuonna 1985) perustaminen vuonna 1976, teknologiakomitean perustaminen vuonna
1979 ja vuonna 1988 aloitettu projekti ”Yleinen tietoverkko ja kansalaisen tietoasema”.
Tietoyhteiskunnan määrätietoisen kehittämisen kannalta ensimmäisenä tärkeänä toimenpiteenä on
pidettävä valtiovarainministeriön asettamaa hanketta valmistella kansallista tietoyhteiskuntastrategiaa. Ns. TIKAS-työryhmän loppuraportti ”Suomi tietoyhteiskunnaksi” (1996) valmistui vuonna
1994, ja sen pohjalta hallitus tammikuussa 1995 teki iltakoulussa periaatekannanoton toimenpiteistä
tietoyhteiskunnan kehittämiseksi (em. Nevalainen, s. 14–15).
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TIKAS-työryhmän loppuraportin sanoma on tiivistetty seuraavaksi: Suomi on verkostomaisesti
toimiva tietoyhteiskunta. Suomi kilpailee tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa ja tietoteollisuudessa maailman ykkössarjassa. Raportti sisälsi myös seuraavat kansalliset linjaukset:
-

tietotekniikka ja tietoverkot elinkeinoelämän ja julkisen sektorin uudistamisen välineiksi,
tietoteollisuudesta Suomen tulevaisuuden tärkeä elinkeino,
tieto- ja viestintätekniikan ammattiosaamiseen kilpailukuntoa ja huippuja,
tietoyhteiskuntapalvelujen käyttömahdollisuudet ja perustaidot kaikille ja
Suomen tietoinfrastruktuuri kaikilta osin kilpailu- ja palvelukykyiseksi.

Linjauksiin sisältyi joukko toimenpide-ehdotuksia. Asian tärkeys tuli esiin myös siinä, että tietoyhteiskunnan kehittäminen otettiin vuoden 1995 vaalien jälkeisen hallituksen ohjelmaan. TIKASraportin perusteella asetettiin myös tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunta, jossa ovat edustettuina
useat ministeriöt ja merkittävät järjestöt sekä eräät yritykset. Neuvottelukuntaa avustava tietoyhteiskuntafoorumi teki vuonna 1997 aloitteen TIKAS-työryhmän loppuraportin uudistamiseksi. Valtiovarainministeriö tilasi Sitralta asiaa koskevan raportin, joka valmistui vuoden 1998 joulukuussa.
Raportin nimi on ”Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky – Tietoyhteiskunnan strategisen kehittämisen lähtökohdat ja päämäärät”.
Kansallinen visio esitetään raportissa seuraavasti: Suomalainen yhteiskunta kehittää ja soveltaa
esimerkillisesti, monipuolisesti ja kestävällä tavalla tietoyhteiskunnan mahdollisuuksia elämänlaadun, osaamisen, kansainvälisen kilpailukyvyn ja vuorovaikutuksen parantamisessa. TIKASraportin visioon verrattuna tietoyhteiskunnan kehittäminen ymmärretään nyt sisällöltään monipuolisemmaksi, ei enää ensisijaisesti tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseksi ja soveltamiseksi.
Sitran raportissa kansalliset linjaukset ovat laaja-alaisemmat. Linjaukset on esitetty kuvassa 3.3.2.1.
Kaikkia linjauksia koskevana tuodaan esiin ihmisystävällisyys ja kestävä kehitys sekä toisaalta tasapainoisen alueellisen kehityksen tavoite. Myös tieto- ja viestintäteknologia nähdään kaikkia linjauksia koskevaksi. Innovatiivisen kehittämisen ja soveltamisen rinnalla todetaan myös vaikutusten
arviointi tarpeelliseksi.
Sitran ehdotusten pohjalta on sittemmin käynnistetty kaikkien tietoyhteiskunnan kehittämisestä
kiinnostuneiden henkilöiden avoin verkosto, ns. Kärkiverkosto. Sen piirissä toimii 11 kärkiohjelmaa, joiden puitteissa saattaa olla useita hankkeita (Liikenne- ja viestintäministeriö 2001a, s. 11–
12).
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Kuva 3.3.2.1. Suomen kansalliset tietoyhteiskuntalinjaukset Sitran raportin mukaan. Lähde: Liikenne- ja viestintäministeriö 2001a, s. 10.

Paavo Lipposen II hallituksen ohjelmassa huhtikuussa 1999 (Valtioneuvosto 1999) tuodaan julki
tietoyhteiskunnan kehittämistavoitteet monessa yhteydessä. Tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia
tavoitteita ovat mm. seuraavat:
-

-

-

kehittämällä tieto- ja fyysisen liikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta vaikutetaan positiivisesti
työllisyyden ja talouden kasvuun, alueellisesti tasapainoiseen kehitykseen sekä ympäristön tilaan,
hallitus edistää toimivan tietoyhteiskunnan, verkkoliiketoiminnan ja viestintäpalveluiden kehittymistä luomalla niille suotuisan säädösympäristön,
Suomi haluaa olla edelläkävijä ihmisystävällisen ja kestävän tietoyhteiskunnan toteuttamisessa.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sähköisten palvelujen sekä kulttuuri- ja tietosisältöjen kehittämistä
helppokäyttöisiksi ja turvallisiksi kaikkien ihmisten käyttöön yhtälailla mikrotietokoneen, digitaalisen television ja matkaviestimien avulla,
kansalaisten ja alueiden syrjäytymistä ehkäistään tuomalla tietoyhteiskunnan palvelut tasapuolisesti kaikkien ulottuville,
tietoyhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia käytetään tehokkaasti alueellisten erojen kaventamiseksi ja
etäteknologian mahdollisuuksia hyödynnetään työn ja palvelujen tarjoamiseksi.
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Hallitusohjelmassa onkin paljon myös alueelliseen kehitykseen vaikuttavia toiminta-aikeita. Hallitusohjelman asumista, rakentamista ja yhdyskuntia koskevassa osiossa ei tietoyhteiskuntaan viitata.
Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunnan raportissa (2000) on arviointi Suomen tietoyhteiskuntapolitiikasta. Aluekehitystä koskeva arvio tehdään lähinnä informaatiosektorin työllisyysvaikutusten eikä aluekehitykseen yleisemmin vaikuttavien näkökulmien perusteella. Arvioinnissa kyllä
todetaan, että tietoyhteiskunnan arkielämään liittyvät vaikutukset tulevat paremmin esiin silloin,
kun uudet viestintätekniikat tulevat käyttöön ja tietoverkkojen käyttö lisääntyy kaupankäynnissä ja
asioinnissa (s. 49–53).
Neuvottelukunta katsoo johtopäätöksissään Suomea pidettävän maana, jossa on jo monet tietoyhteiskunnan elementit, mutta katsoo samalla, että kuitenkin vielä eletään tietoyhteiskunnan murroskautta. Tarkastellessaan edessä olevia haasteita neuvottelukunta toteaa mm., että tieto- ja viestintätekniikka ja sen kehittyminen antavat uudenlaisia työnteon ja elämisen mahdollisuuksia eri puolilla
Suomea. Uudet teknologiat antavat myös mahdollisuuksia erilaisten toimintojen vapaalle alueelliselle sijoittumiselle, mutta näitä mahdollisuuksia ei ole kyetty hyödyntämään, ja aluekehitys on siksi epätasaista (s. 75–81). Raportissa ei ole viittausta siihen, perustuuko edellä sanottu tutkittuun tietoon vai yleiseen päätelmään; ilmeisesti jälkimmäiseen.
Tietoyhteiskunta-asiain neuvottelukunta (2002) tarkastelee marraskuussa 2002 julkistamassaan raportissa Lipposen II hallituskauden aikaista tietoyhteiskuntakehitystä. Johtopäätöksissä ja ehdotuksissa (s.65-69) kiinnitetään huomiota moniin tietoyhteiskuntakehitystä edistäviin toimiin. Monissa
ehdotuksissa tuodaan esiin toimenpiteitä, joilla voidaan edesauttaa palvelujen saatavuutta tieto- ja
viestintätekniikkaa hyväksikäyttäen. Raporttiin sisältyy myös luettelo tietoyhteiskuntaan liittyvästä,
niin kotimaisesta kuin kansainvälisestä, lainsäädännöstä.
Suomen tietoyhteiskuntakehitystä koskeva arvio sisältyy myös liikenne- ja viestintäministeriön tilaamaan julkaisuun ”Suomi eEuroopassa” (2001a). Siinä on käyty lävitse koko tietoyhteiskuntapolitiikan kehityskaari. Nykytilan arvio voidaan julkaisun mukaan kiteyttää seuraavaan puutelistaan: johtajan puute, riittävän yhteisen vision puute, politiikan ja käytännön linkityksen puute, yhteistyön ja koordinaation puute, mittareiden puuttuminen, seurantaprosessin kangerteleminen (s.
17–18).
Edellä todetut puutteet on nähty valtionhallinnon näkökulmasta. Kuitenkin samassa raportissa (s.
32) todetaan, ettei valtion tule puuttua yksityisen sektorin toimiin. Julkishallinnolla katsotaan kuitenkin olevan selvästi kolme roolia: olla mahdollistaja, näyttää tietä ja olla koordinoija. Nämä päätelmät tuntuvat perustelluilta, sillä tietoyhteiskunnan kehittymisessä on kyse niin monisäikeisestä
tapahtumasta, että tuskin valtionhallinnonkaan on mahdollista ohjata ja ohjelmoida asioita kaikin
puolin harmonisesti. Tällöin vaarana päinvastoin saattaisi olla kaikkinaisen kehitystyön jäykistyminen ja turha byrokratisoituminen.
Valtionhallinnon ohella myös kunnat ja kuntayhtymät, erityisesti maakuntien liitot, ovat edistäneet
tietoyhteiskunnan tarjoamien mahdollisuuksien hyväksikäyttöä niin julkisissa palveluissa kuin alueen yritysten toimissa. Useimmilla kunnilla ja kuntayhtymillä on omat Internet-sivunsa. Sitä kautta
saa sekä tietoa että erimuotoisia palveluja. Palvelut monipuolistuvat kaiken aikaa ja nopeasti.
Paikallishallinnon roolia tietoyhteiskunnan kehittämisessä ovat tarkastelleet mm. Anttiroiko ja Savolainen (1999). He toteavat tietoyhteiskunnan edistämisellä olevan vaikutusta eri toimijoiden verkostoitumiseen paikallisella tasolla, kansanvallan toimintamuotojen kehittämiseen ja palvelujen tarjontaan. Maakuntien liittojen tavoitteena on myös edistää alueellista elinkeinotoimintaa tietoyhteis-
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kunnan mahdollisuuksia hyväksi käyttäen. Suomen Kuntaliiton Internet-sivuilta saa monipuolista
tietoa kuntien ja kuntayhtymien toimista tietoyhteiskunnan kehittämiseksi (http://www.kuntaliitto.fi).
Vuonna 1988 annettiin asetus ( N:o 854/1988) julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta,
josta käytetään nimeä JUHTA. Sen tehtävänä on sovittaa yhteen valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietotekniikan, tietohallinnon ja sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä. JUHTA on
mm. laatinut alueellisista verkoista raportin nimeltä ”Seutuverkot 2001” (2001). Siinä kuvataan toteutettuja alueellisia verkkoja, niiden sisältöä ja laajuutta. Luonnollisesti yritykset, kunnat, kuntayhtymät ja muut yhteisöt ovat omilla toimillaan luoneet edellytyksiä sekä tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien hyväksikäyttöön että omien toimintojensa kehittämiseen. Luvussa 4 selvitetään tieto- ja
viestintätekniikan infrastruktuuria ja alan välineiden käyttöä ja levinneisyyttä.
Tietoyhteiskunnan Suomea rakennetaankin tällä hetkellä niin valtion- ja kunnallishallinnon kuin
järjestöjen ja yritysten sekä yksityisten kansalaisten toimesta. Kyseessä on valtava prosessi, eikä
kokonaisuutta varmaan kukaan voi tietää. Varsin usein on todettu, että Suomessa osataan tuottaa
monia tietoyhteiskunnan edellyttämiä välineitä ja niitä myös käytetään runsaasti. Sen sijaan on katsottu, että Suomessa ei sovelleta kaikkia tarjolla olevia mahdollisuuksia hetikään siinä määrin kuin
olisi mahdollista.
Yleisen kehitystarkastelun perusteella voi myös päätellä, että tieto- ja viestintäteknologian alueellisten vaikutusten selvittely ei näy kuuluvan lukuisten ohjelmien piiriin. Päähuomio on ymmärrettävästi kiinnitetty tietoyhteiskunnan kehityksen vaatimien toimintaedellytysten luomiseen ja kansalaisten kouluttamiseen tietoyhteiskunnan vaatimien laitteiden ja palvelusten kehitystyöhön sekä toisaalta kehittyvien palvelujen hyötykäyttäjiksi. Alueellinen aspekti on tullut esiin lähinnä tarkasteltaessa tieto- ja viestintäteknologiaa ja ohjelmistoja tuottavien yritysten sijoittumista. Kehityksen seurauksien, myös alueellisten, selvittelyn tarpeeseen kylläkin aletaan jo kiinnittää huomiota.
Suomen tietoyhteiskuntakehitystä koskeva tarkastelu on opettavaista päättää Castellsin ja Himasen
(2001) kirjan ”Suomen tietoyhteiskuntamalli” sanomaan. Kirjassa on verrattu Suomen tietoyhteiskuntapolitiikkaa Piilaakson ja Singaporen malleihin. Tutkijoiden mukaan ”Suomen erityisiin vahvuuksiin kuuluvat kilpailukykyiset mobiilin internetin yritykset, valtion ohjaama teknologista innovointia edistävä dynaamisten instituutioiden järjestelmä, luova hakkerikulttuuri, mielikuvituksekas
kansalaislähtöinen sosiaalinen hakkerismi, tietoyhteiskunnan ja koulutuksesta, terveydenhoidosta ja
sosiaalisista palveluista huolehtivan hyvinvointivaltion yhdistäminen, paikalliset tietoyhteiskuntaaloitteet sekä kansallinen identiteetti, joka on teknologiamyönteinen ja tukee verkostoitumista” (s.
161). (Hakkerismi viittaa hakkereihin, jotka sanan alkuperäisessä merkityksessä ovat henkilöitä,
jotka rakastavat ohjelmointia ja verkostoitumista toisten samanhenkisten kansa. Eivät siis ole rikollisia.)
Tutkijat näkivät myös haasteita, jotka Suomella on edessään (s. 162):
–
–
–
–
–
–
–

vanhan ja uuden talouden välinen jako
tietoyhteiskunnan ja teollisen ajan hallinnon rakenteiden välinen ristiriita
uusien eriarvoisuuden muotojen nousu
uuden talouden tarpeiden ja nuorten bisnesorientoituneen yrittäjyyden puute
vanhan protestanttisen etiikan ja informaationluojien hakkerietiikan välinen kuilu
Suomen haavoittuvuus globaalin talouden volatiliteetille
vahvan kansallisen identiteetin ja monikulttuuriseen maailmaan integroitumisen välinen ristiriita.
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Castellsin ja Himasen kirja tuo selkeästi esiin kirjoittajien käsityksen tietoyhteiskunnasta ja sen kehittymisestä laaja-alaisena ja moniulotteisena yhteiskunnallisena prosessina. Mielenkiintoista on
todeta erityisesti heidän pyrkimyksensä selvittää tietoyhteiskunnan ja hyvinvointiyhteiskunnan keskinäisiä suhteita. He pitävät tärkeänä havaintoa, että ”täysin kehittynyt hyvinvointivaltio ei ole ristiriidassa teknologisen innovatiivisuuden, tietoyhteiskunnan kehityksen ja dynaamisen ja kilpailukykyisen talouden kanssa” (s. 181). Suuri huoli liittyy Suomen sosiaaliseen ja etniseen yhtenäisyyteen
ja siitä johtuvaan monikulttuurisen ja etnisen vuorovaikutuksen vierastamiseen. Tämä toteamus on
mainittu haasteluettelossa viimeisenä.
Castells ja Himanen avartavat kirjassaan tietoyhteiskunnan kehitysprosessia ja tuovat hyvin esiin
sen, että kyse ei ole yksin tietoyhteiskuntaa muovaavista teknologioista vaan ennen kaikkea ihmisistä, organisaatioista ja tarpeesta pystyä uudistamaan järjestelmiä vastaamaan uutta tilannetta samoin
kuin myös pitämään huoli yhteiskunnallisen kehityksen vakaudesta nopeasti muuttuvissa oloissa.

3.3.2.2 eEurope – Tietoyhteiskunta kaikille
Euroopan unionin piirissä ensimmäisinä merkittävinä tietoyhteiskunnan kehittämistä suuntaavina
asiakirjoina voidaan pitää komission Valkoista kirjaa ”Growth, Competiviness, Employment”
(1994) ja ns. Bangemannin ryhmän raporttia ”Europe and the global information society” (1994).
Komission Valkoisen kirjan perusteluissa todetaan, että sen laatimisen ainoana syynä on ollut työttömyys. Valkoisessa kirjassa otetaan ensimmäiseksi kehittämisteemaksi informaatioverkostot (s.
22–27). Keskeisiksi kehittämiskohteiksi listataan seuraavat viisi: informaatioteknologioiden käytön
edistäminen, keskeisimpien yleiseurooppalaisten palvelujen tuottaminen, sopivan säädösperustan
luominen, uutta teknologiaa koskevan koulutuksen järjestäminen ja teollisen ja teknologisen toiminnan parantaminen. Komissio tarjoutuu myös osallistumaan toimenpiteiden rahoittamiseen.
Valkoisessa kirjassa kuvataan myös tieto- ja viestintäteknologian vaikutuksia ja kehityksen suurta
merkitystä koko yhteiskunnalle (s. 107–115). Siinä todetaan informaatioalan keskeisinä elementteinä olevan seuraavien: informaatio itsessään, informaatiota käsittelevät laitteet ja ohjelmat, fyysinen perusrakenne, keskeiset viestintäalan palvelut, sovellukset ja käyttäjät. Raportissa katsotaan uuden teknologian edistävän taloudellista kasvua ja taloudellista ja sosiaalista koheesiota sekä
mahdollistavan uusien palvelujen kehittämisen.
Bangemannin ryhmän raportin (1994) laatiminen perustui ministerineuvoston pyyntöön, ja raportin
laatimista varten komissio perusti korkean tason työryhmän. Raportin taustalla oli mainittu Valkoinen kirja. Raportissa todetaan tietoyhteiskunnan kehittyminen ja katsotaan Euroopan olevan edistämässä kehitystä, mutta hajanaisesti. Tietoyhteiskunnalla katsotaan olevan mahdollisuuksia parantaa Euroopan kansalaisten elämisen laatua sekä yhteiskunnallisten ja taloudellisten organisaatioiden
tehokkuutta ja edistää sisäistä eheyttä. Raportissa esitetään toimintasuunnitelma, jonka kantavana
ideana on markkinavetoinen vallankumous. Raportissa on myös kymmenen kohdan toimintaohjelma, joka koskee seuraavia teemoja: etätyö, etäopetus ja -koulutus, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten verkot, PK-yritysten telemaattiset palvelut, tieliikenteen ohjaus, lentoturvallisuus, terveydenhuollon verkot, elektroninen tarjouskilpailu, julkisten hallintojen Euroopan-laajuiset verkot ja urbaanit tietoväylät. Näiden lisäksi raportissa on suositukset telesektorin vapauttamiseksi kilpailulle,
monien unionintasoisten säädösten kehittämiseksi sekä toimien rahoittamiseksi yksityisen sektorin
ja markkinavoimien toimesta.
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Raporttiin ja Valkoiseen kirjaan perustuen komissio (1994) esitti heinäkuussa 1994 toimintasuunnitelman ”Euroopan tie tietoyhteiskuntaan”. Siinä keskityttiin seuraaviin neljään toiminta-alueeseen: 1. säädösten luomat toimintapuitteet, 2. informaatioverkostot, palvelut, sovellukset ja sisältö,
3. kulttuurinäkökohdat sekä 4. tietoyhteiskunnan yleinen edistäminen.
Tärkeää on todeta, että vuonna 1995 komissio perusti korkean tason asiantuntijatyöryhmän tutkimaan tietoyhteiskunnan sosiaalisia näkökohta. Loppukertomuksessa ”Eurooppalainen tietoyhteiskunta – kaikkien yhteiskunta” (1997) käydään seikkaperäisesti lävitse tietoyhteiskunnan kehittyminen ja sen vaikutukset koko yhteiskuntaan elämän eri aloilla. Asiantuntijaryhmä kehitti yhteiskunnallisen integraation vision, joka torjuu ajatuksen teknologiasta ulkoisena muuttujana, johon yhteiskunnan ja yksilöiden on sopeuduttava. Visiossa painotetaan teknologiaa yhteiskunnallisena prosessina, joka muuttuu yhteiskunnallisen kehityksen myötä (s. 17). Työryhmä esitti 12:ta aihepiiriä koskevan suositusluettelon, jonka otsikot valaisevat käsittelypiirin laajuutta (s. 11–12):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tietojen ja taitojen hankinnan aktiivinen edistäminen
Sääntelyn koordinointi EU:n tasolla
Julkiset palvelut kasvun uutena veturina
Virtuaalisen arvoketjun hyödyntäminen
Joustavien työjärjestelyjen kehittäminen
Ajanhallinta
Täystyöllisyyden uudet painotukset
Valtion verotulojen säilyttäminen maailmanlaajuistuvassa ympäristössä
Osallistumismahdollisuudet kaikille
Etäisyyden katoaminen
Euroopan monimuotoisuus – tulevien tietoyhteiskuntien hyödyntäminen
Avoimuus ja demokratia.

Raportin päätelmissä vielä korostetaan sitä, että ei ole haluttu kiistää uuden teknologian tarjoamia
mahdollisuuksia uuteen kasvuun ja työllisyyteen. Asiantuntijaryhmä on vain halunnut korostaa sitä,
että haasteet ulottuvat yhteiskuntaan laajemmin kuin yksin uuden tekniikan soveltamiseen (s. 65).
Raportti tuo hyvin esiin tietoyhteiskunnan merkityksen yhteiskunnallisena muutosprosessina, jonka
vaikutukset koskettavat eri elämän aloja.
Tämän jälkeen EU on toiminut tietoyhteiskunta-asiassa sekä poliittisella että tieteellisellä tasolla.
Nykyisessä komissiossa on oma pääosasto tietoyhteiskuntaa varten. Vuoden 1999 lopulla komissio
teki aloitteen ”eEurope – Tietoyhteiskunta kaikille”. Hanketta kuvataan mm. komission tiedonannossa Lissabonissa 23.–24.3.2000 pidetylle Eurooppa-neuvoston kokoukselle (2000a). Aloitteen
tavoitteisto on seuraava (Liikenne- ja viestintäministeriö 2001a, s. 20):
1. Halvempi, nopeampi ja turvallisempi Internet
a) Halvemmat ja nopeammat Internet-yhteydet
b) Nopeammat Internet-yhteydet tutkijoille ja opiskelijoille
c) Verkkojen tietoturva ja toimikortit
2. Ihmisiin ja taitoihin investoiminen
a) Euroopan nuoriso digitaaliaikaan
b) Työskentely tietotaloudessa
c) Kaikille mahdollisuus osallistua tietotalouteen
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3. Internetin käytön lisääminen
a) Sähköisen kaupan edistäminen
b) Viranomaiset verkossa – sähköiset yhteydet palveluihin
c) Verkkovälitteinen terveydenhuolto
d) Maailmanlaajuisten verkkojen digitaalinen sisältö
e) Älykkäät liikennejärjestelmät

Tavoitteiden perusteella on määritetty 65 toimenpidettä, joista pääosa on jäsenvaltioiden vastuulla.
Merkittävää Eurooppa-neuvoston Lissabonin kokouksessa oli päätös uudesta strategisesta päämäärästä seuraavaa vuosikymmentä varten:
”Euroopan unionista on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietopohjainen talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta” (puheenjohtajan päätelmät, Lissabonin Eurooppa-neuvosto 2000).
Osana EU:n viidettä tutkimuksen ja teknisen kehityksen puiteohjelmaa on myös tietoyhteiskunnan
teknologiaohjelma. Ohjelmassa on neljä osiota: kansalaisia palvelevat järjestelmät ja palvelut, työn
ja sähköisen kaupan uudet menettelyt, multimedian sisältö ja välineet, oleelliset teknologiat ja infrastruktuurit (European Commission 2000b). Yhtään selvästi alueellisia vaikutuksia käsittelevää hanketta ei unionin toimenpiteisiin kuulu.
Vuonna 2002 Euroopan komissio esitti Sevillan Eurooppa-neuvostolle tarkistetun ohjelman ”eEurope 2005: Tietoyhteiskunta kaikille” (2002). Ohjelman tavoitteista todettakoon, että vuoteen 2005
mennessä Euroopassa olisi oltava nykyaikaiset julkiset verkkopalvelut, dynaaminen sähköisen liiketoiminnan ympäristö ja näiden mahdollistajana laajalti saatavilla laajakaistayhteyksiä kilpailukykyiseen hintaan sekä turvallinen tietoverkkoinfrastruktuuri.
Kokonaisuutena EU:n toimet tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseksi ovat moninaiset. Työssä harjoitetaan monipuolista yhteistoimintaa jäsenvaltioiden ja niiden eri organisaatioiden kanssa. Komissio myös seuraa jäsenvaltioiden toimia pyrkien näin pitämään huolta suunniteltujen toimien toteuttamisesta. Myös EU:n rakennepolitiikka tarjoaa resursseja tietoyhteiskunnan vaatimien toimien toteuttamiseen. Alueelliselta kannalta on mielenkiintoinen komission aloitteesta vuonna 1996 käynnistetty ja Suomen Kuntaliiton johdolla toteutettu LOCREGIS-projekti (Euroopan komissio ja
Suomen Kuntaliitto, http://www.locregis.net). Sen piiriin tuli aluksi alueellisia toimijoita Itävallasta,
Ruotsista ja Suomesta. Myöhemmässä vaiheessa projekti laajeni myös muita halukkaita Euroopan
alueita koskevaksi. Projektin avulla on kansainvälisen alueellisen yhteistyön keinoin kehitetty uusia
toimintamuotoja ja käytäntöjä.
EU:n rakennepolitiikkaa tietoyhteiskunnan kehittämiseksi on käytetty ja käytetään Suomessa hyväksi muutenkin. Toimia arvioitaessa on muistettava EU:n toimien perimmäinen tarkoitus, Lissabonin Eurooppa-neuvoston asettama tavoite tehdä Euroopasta maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous. Tämä tavoite saattaa merkitä sitä, että siihen pyrkiminen asettaa
toissijaiseksi tavoitteeksi EU:n sisäisen alueellisen koheesion saavuttamisen. Sama asetelma voi
hyvin tulla esiin kansallisissa pyrkimyksissä. Oman maan kilpailukyvyn turvaaminen on ensisijaista, alueellisten kehityserojen tasoittaminen toissijaista. Näkökulmalla voi olla merkitystä myös
tietoyhteiskunnan alueellisiin seurauksiin.
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3.3.2.3

YK kannustaa uuden teknologian hyödyntämiseen

YK omisti vuoden 2001 Human Development Report-julkaisun teemalle ”Making New Technologies Work For Human Development” (UNDP 2001). Raportin tarkoituksena oli osoittaa, kuinka
kehittyvää tieto- ja viestintäteknologiaa ja biotekniikkaa voidaan hyödyntää elinolosuhteiden parantamisessa. Raportissa käsitellään asiaa erityisesti kehitysmaiden kannalta ottaen samalla huomioon
kansainvälisen yhteistoiminnan ja kansainvälisten toimintasäädösten tarve.
Raportissa on myös laaja vertaileva kuvaus eri maiden kehittyneisyysasteesta sekä tieto- ja viestintäteknologian levinneisyydestä. Todettakoon, että Suomi nousi ensimmäiseksi Technology achievement index -vertailussa (s. 48). Indeksi koostuu teknologiainnovaatioista, uusien ja vanhojen
innovaatioiden levinneisyydestä sekä koulutukseen osallistumisesta. Julkaisussa on myös laajalti
kuvattu toimivia esimerkkejä uuden teknologian hyödyntämisestä. Erityisesti korostetaan erilaisten
verkostojen tärkeyttä tietoa levitettäessä.
Raportti osoittaa selvästi, ettei uuden tietoyhteiskunnan edellyttämän teknologian levinneisyys vielä
läheskään oikeuta puhumaan tietoyhteiskunnasta globaalina ilmentymänä (s. 48–51), vaan kyseessä
on tässä vaiheessa kehittyneen maailman tunnusmerkki. Siten eri maat etenevät eri tahtia ja myös
uuden teknologian yhteiskunnalliset vaikutukset ilmenevät kehityksen myötä ja eri aikoina.

3.4 Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus alueelliseen muutokseen
Edellä luvussa 2, Liikennemuotojen kehittymisen vaikutukset aluekehitykseen, osoitettiin, kuinka
liikenneyhteyksien ja liikennemuotojen kehitys ja toisaalta alueellinen kehitys ovat vaikuttaneet toisiinsa. Vaikutus on ollut molemminpuolista. Korostetusti tuli esiin se, että uudet liikennemuodot
loivat vaikutuspiirissään uusia toimintamahdollisuuksia ja muuttivat entisiä toimintamuotoja. Tavoitetietoisella toiminnalla ja suunnittelulla oli merkittävä osuus ratkaisuja tehtäessä.
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on otaksuma, että moderni tieto- ja viestintäteknologia osaltaan
ajan myötä jättää jälkensä alueiden, yhdyskuntien ja maaseudun rakenteisiin sekä yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden toimintaan ja että alueellisella suunnittelulla niin haluttaessa voidaan vaikuttaa
tähän kehitykseen.
Edellä tässä luvussa on todettu yhteiskunnallisen kehityksen nykyinen murros kohti tietoyhteiskuntaa. Tämän murroksen yhtenä aiheuttajana on katsottu olevan nopeasti kehittyneen ja edelleen
kehittyvän tieto- ja viestintäteknologian. Tietoyhteiskunnan olemusta koskevassa tarkastelussa tuli
esiin, kuinka tämän teknologian soveltamisen katsotaan vaikuttavan niin yritysten ja yhteisöjen kuin
kansalaistenkin elämään. Eräs näistä vaikutuksista liittyy tapahtuvan kehityksen alueellisiin seurauksiin. Tietoyhteiskuntaa koskeneen tarkastelun perusteella voidaan alueellisia vaikutuksia koskevalle, suunnittelua palvelevalle tutkimukselle katsoa olevan kaksi periaatteellista lähtökohtaa.
Ensiksi, tieto- ja viestintäteknologia määrittää sijainti-käsitteen uudella tavalla tai tuo tähän käsitteeseen uuden näkökulman. Näin siksi, että etäisyys- ja aikatekijät muuttuvat entiseen verrattuna. Uusi
teknologia mahdollistaa tiedon välittämisen sijainnista riippumatta ja nopeasti. Siten toimintojen
sijoittumisen vapaus ainakin periaatteessa lisääntyy. Tavanomaisen fyysisen tilan rinnalle tulee virtuaalinen tila. Myös paikallisuus ja globaalisuus kohtaavat.
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Toiseksi, tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa uusien toimintamuotojen synnyn ja toimintojen
uudelleenorganisoinnin. Tuotanto ja palvelut voidaan järjestää uudella tehokkaammalla tavalla, ja
toisaalta ihmiset ja organisaatiot voivat muuttaa aikaisempia käyttäytymistapojaan. Näistä katsotaan
seuraavan uusia alueellisia ratkaisuja, sillä vaikutukset koskevat kaikkia keskeisiä alueiden ja yhdyskuntien toimintoja.
Alueellisen kehityksen ja suunnittelun kannalta nousevat siten keskeisiksi kysymyksiksi miten, missä ja minkälaisissa ympäristöissä tulevaisuudessa tehdään työtä, asutaan ja toimitaan ja kuinka uudet toimintatavat muuttavat olevia rakenteita. Asian tutkimiseen ovat erityisesti Yhdysvalloissa
kiinnittäneet huomiota alue- ja kaupunkisuunnittelun parissa toimivat tutkijat. Kovin paljon selviä
empiirisiä todisteita ei vielä ole olemassa. Tästä syystä mitään varmaa ja yksiselitteistä alueellisen
kehityksen suuntaa ei ole voitu määrittää. Tutkijoilla on myös toisistaan poikkeavia käsityksiä ja
tulkintoja informaatioteknologian alueellisista vaikutuksista. Monet tutkimukset kuvaavat yksittäisiä ilmiöitä. Esitetyt johtopäätökset ovat useimmiten yleisluontoisia periaatteita, jotka kuvaavat
mahdollisia seurauksia. Varsin yksimielisiä ollaan siitä, että muutoksia jo tapahtuu ja että alueiden
ja kaupunkien uudelleen muotoutuminen on menossa.
Ennen näiden tutkimusten käsittelyä on paikallaan esitellä, kuinka Gepts (2002) näkee tieto- ja viestintäteknologian ja tilan välisen suhteen (The relation between ICT and space). (ICT on lyhenne sanoista Information and communication technology, tieto- ja viestintäteknologia, jota lyhennettä
myös jäljempänä käytetään). Gepts on havainnollisella tavalla yhdistänyt Grahamin ja Marvinin
kirjassaan ”Telecommunications and the City” (1996) esittämän ja toisaalta Castellsin edellä kuvatut teoriat. Tätä havainnollistaa kuva 3.4.1.

Kuva 3.4.1. Geptsin teoreettinen malli, joka kuvaa ICT:n ja tilan välisiä suhteita. Lähde: Gepts
2002, s. 446.

Gepts on korvannut mallissa Grahamin ja Marvinin elektroniset tilat Castellsin virtojen tilalla ja
vastaavasti urbaanit paikat paikkojen tilalla. ICT:n vaikutukset hän on ottanut suoraan Grahamin ja
Marvinin teoksesta.
Gepts tulkitsee synergian, yhteisvaikutuksen, näkyvän mm. siinä, että ICT-infrastruktuuri keskittyy
isoihin kaupunkeihin. Tämän infrastruktuurin solmukohdat aiheuttavat toimintojen keskittymisen,
mistä syystä kaupungeista tulee myös uuden talouden valtakeskittymiä. Koska kaikille alueille ei
voida luoda samantasoista ICT-infrastruktuuria, johtaa kehitys vallitsevan polarisaation voimistumiseen.
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ICT:n mahdollistaman korvaavan toiminnan (substitution) Gepts katsoo johtavan taloudellisen toiminnan hajaantumiseen. Samoin ICT tarjoaa eräissä tapauksissa virtuaalisen korvaavan toiminnan,
josta esimerkkinä hän mainitsee sähköisen pankkitoiminnan. Samoin korvaava toimintamuoto mahdollistaa uudet toimintatavat niin työssä kuin alueiden käytössä.
Synnyttämisefektin (generation effects) ilmentyminä Gepts pitää tieto- ja liikennevirtojen muodostumista. Tehostamisefektin (enhancement effects) ilmentymänä hän pitää liikennejärjestelmien optimointia tietojärjestelmien avulla.
Gepts katsoo, että ICT:n alueellinen logiikka on hyvin monimutkainen eikä suoraviivaisia päätelmiä
voi tehdä. ICT-infrastruktuurin epätasainen jakautumien johtaa maantieteelliseen eriarvoisuuteen.
Toisaalta ICT:llä on sekä keskittäviä että hajauttavia vaikutuksia. Empiirisiä tutkimustuloksia alueellisista vaikutuksista on vielä vähän olemassa, mikä vaikeuttaa päätelmien tekoa.

3.4.1

Tilan, paikan, etäisyyden ja ajan muuttuva merkitys toimintojen sijoittumisessa

Tieto- ja viestintäteknologian mahdollistama uusimuotoinen sähköinen liikenne tietoyhteiskunnan
myötä kehittyvässä uudessa taloudessa on perustellusti nostanut esiin kysymyksen tilan, paikan,
etäisyyden ja ajan muuttuvasta merkityksestä alueiden, yhdyskuntien ja maaseudun kehityksessä.
Edellä suoritettu tarkastelu liikennemuotojen ja alueellisen kehityksen vuorovaikutuksesta on yksi
vastaus siihen, miksi näin on. Mahdollisten muutosten selvittämiseksi riittäisi selkeän vastauksen
saaminen kysymykseen, muuttuvatko eri toimintojen sijoittumisperusteet uuden informaatioteknologian hyväksikäytön johdosta, ja jos muuttuvat, niin miten.
Mitchell (1998, ensimmäinen painos 1996) katsoo digitaalisen ajan vaikuttavan merkittävästi talouden kehitysmahdollisuuksiin, palvelujen tarjontaan ja yleensä kaikkeen inhimilliseen toimintaan.
Tästä syystä menossa on laajoja ja vastustamattomia muutoksia. Muutosten ymmärtäminen mahdollistaa myös kehitykseen vaikuttamisen. Myöhemmässä kirjassaan ”e-topia” Mitchell (1999 ) korostaa, että maapallonlaajuinen digitaalinen verkko tulee määrittämään uudella tavalla ihmisen ja
informaation suhteen. Se tulee kasvavassa määrin tarjoamaan keinon uusiin alueellisiin toimintamahdollisuuksiin. Tämä puolestaan johtaa uusiin sosiaalisiin rakenteisiin ja uuteen kaupunkikehitykseen. Mitchellin mukaan investoinnit, työpaikat ja taloudellinen valta muuttavat sellaisiin
yhdyskuntiin, kaupunkeihin ja valtioihin ja sellaisille alueille, jotka voivat nopeasti rakentaa informaatioinfrastruktuurin ja myös tehokkaasti hyödyntää sitä.
Moss (2000 ) pitää informaatioteknologiaa tärkeimpänä taloudellista kehitystä muovaavana voimana tällä vuosisadalla. Hän katsoo, että tieto- ja viestintäteknologioiden yhteisvaikutus sekä tiedon
käsittelyn ja siirron kustannusten aleneminen muuttavat perusteellisesti kaupunkiyhteisöjen tärkeimpiä elementtejä: toimistoa, kotia, hotellia, autoa, tehdasta ja jopa ravintoloita ja tavarataloja.
Moss myös korostaa, että huolimatta informaatioteknologian nopeasta yleistymisestä meillä on vaikeuksia ymmärtää, miten tämä teknologia vaikuttaa kaupunkien ja alueiden kasvuun.
Monet tutkijat katsovat kaupunkien merkityksen keskeisinä toimintapisteinä vähenevän. Tätä perustellaan digitaalitekniikan mahdollistamalla toiminnalla, jossa etäisyys ja paikka eivät ole enää oleellisen tärkeitä. Tällaiset käsitykset sopivat myös Castellsin aikaisemmin käsiteltyyn ajatukseen virtojen tilasta paikkojen tilan korvaajana. Kyse on tällöin virtuaalisen tilan muodostumisesta. Moss ja
Townsend (2000 ) viittaavat artikkelissaan Jed Kolkon esittämään ajatukseen, että etäisyys on kuollut mutta kaupunki ei.
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Cohen (2000) poleemisessa artikkelissaan ”Invisible Cities” tuo esiin tutkijoiden erilaisia käsityksiä
kaupunkien tulevaisuudesta. Hän viittaa kannanottoihin, joissa todetaan kaupunkien olevan tulevaisuudessa tarpeettomia; kyseessä olisi kaupunkien loppu. Cohen katsoo tällaisten päätelmien esittäjien joutuneen harhapoluille. Perusteluna hän pitää yksinkertaista totuutta, että talouden logiikan
mukaan on viisasta investoida jo oleviin merkittäviin paikkoihin. Näin voidaan minimoida riskit.
Hän katsoo, että juuri sellaisiin paikkoihin on rakennettu parhain uuden teknologian infrastruktuuri.
Hall (1999) yhtyy kaupunkien merkityksen säilymiseen. Hän otaksuu, että kulttuurin renessanssi
tulee ulos elektronisesta teknologiasta, jolloin kaupungit ja niiden sydänalueet säilyttävät ainutlaatuisen houkuttelevuutensa monille henkilökohtaista kanssakäymistä edellyttäville toiminnoille
niin tuotannossa kuin kulutuksessakin. Hän kuitenkin pitää riskinä sitä, että samanaikaisesti tapahtuu jatkuvaa muiden toimintojen hajasijoittumista kaupunkikeskustoista. Tämä kehitys voi johtaa
kaupunkialueen kahtiajakoon, jolloin hyviä alueita voivat ympäröidä köyhyyden ja sosiaalisten ongelmien sävyttämät alueet. Tähän vaaraan tulisikin kaupunkien strategisessa suunnittelussa kiinnittää huomiota.
Mitchell (1999) osaltaan katsoo puheiden etäisyyden kuolemasta, tilan katoamisesta ja kaiken virtuaalistumisesta hämärtävän tilannearviota. Hänen mukaansa on hyödyllisempää tiedostaa, että uudet
informaatioyhteydet tarjoavat uuden radikaalin tavan rakentaa asuttu tila moninaisia inhimillisiä
tarpeita varten. Mielenkiintoinen on myös Mitchellin toteama vanha totuus, että kaikki verkot tuottavat etuoikeutettuja paikkoja verkon solmu- ja liittymäkohdissa. Siten informaatioteknologian infrastruktuurin fyysisellä sijoittumisella on suuri merkitys. Tällaisia tärkeitä sijaintikohteita Mittchell
kutsuu älykkäiksi paikoiksi (smart places). Niissä bittien virta on suuri ja fyysinen ja digitaalinen
maailma toimivat samanaikaisesti. Ne ovat paikkoja, joissa kytkeydytään digitaalisen viestinnän
infrastruktuuriin. Näin fyysiset rakenteet ja virtuaaliset tilat toimivat vuorovaikutuksessa eivätkä
korvaa vaan täydentävät toisiaan.
Kotkin (2000) toteaa uuden teknologian parhaillaan muovaavan Amerikan yhdyskuntien maisemakuvaa uuteen uskoon. Hän viittaa aikaisempiin yritysten sijaintitekijöihin, kuten liikenneyhteyksien
läheisyyteen ja raaka-aineiden saatavuuteen, ja katsoo niiden merkityksen muuttuneen. Nyt keskeisenä tekijänä on inhimillisten resurssien saatavuus. Kotkinin mukaan aikaisempi sijoittumisen sidonnaisuus on nyt poissa ja yritykset ja ihmiset sijoittuvat lisääntyvässä määrin sinne, mihin haluavat eivätkä sinne, mihin aikaisemmin piti. Tämän hän katsoo ilmentävän esiin nostettua käsitettä
”paikattomuus” (placelessnes). Kotkin ei pidä tätä käsitettä perusteltuna, vaan katsoo maantieteen ja
paikan merkityksen entisestään korostuvan. Hän perustelee tätä sillä, että jos ihmiset ja yritykset
voivat todella elää ja toimia missä tahansa, niin silloin sijaintipaikan valinta tulee aikaisempaa sattumanvaraisemmaksi ja riippuu sijaintipaikkojen erityisistä ominaisuuksista.
Tällaiset käsitykset johtavat suoraan päättelemään, että sijaintipaikan valintaan ja ominaisuuksiin
voidaan vaikuttaa. Kotkin pitää tärkeänä havaita alueen tai paikan erityisominaisuudet, joiden ansiosta se toimii menestyksellisesti uuden talouden sijaintipaikkana. Hän nostaa erityisesti esiin koulutetun työvoiman saatavuuden.
Heikkilä-Kaleva-Olkkonen (2000) otaksuvat, ettei sijainnin merkitys kilpailukeinona tule vähentymään, vaan sijainnin merkitys muuttaa luonnetta. Sijaintipäätösten taustalla saattavat vaikuttaa
esimerkiksi työvoiman, kehittyneen teknologian ja osaamisen saatavuus.
Lincoln Institute of Land Policy käsittelee julkaisussaan ”The New Spatial Order?” (2001) järjestämänsä pyöreän pöydän keskustelua modernin tieto- ja viestintäteknologian vaikutuksista alueelli-
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seen rakenteeseen. Maankäyttöön liittyviä vaikutuksia paneelissa käsiteltäessä todettiin, että tietoammattilaisten haluama asuinpaikka määrittää pitkälle alan yritysten sijoittumisen. Tämän puolestaan voi päätellä Amerikan mittakaavassa johtavan isojen kaupunkien merkityksen vähenemiseen
keskikokoisten kaupunkien kustannuksella. Keskustelussa tuotiin esiin myös palveluiltaan ja ympäristöltään hyvien paikkojen merkitys. Paikan merkitys todettiin tärkeäksi, mutta etäisyyden merkitys
ei. Etäisyyttä arvioitaessa lentokentän läheisyys koettiin kuitenkin tärkeäksi sijaintiin vaikuttavaksi
tekijäksi. Toisaalta todettiin, että johtavat elinkeinoelämän henkilöt haluavat sijoittua paikkoihin,
joissa on heidän vertaisiaan. Se on yritysten toiminnan kannalta tärkeää ja korostaa suurten kaupunkien merkitystä.
Castells onkin esittänyt, pitäen perustana juuri talouselämän vaikuttajien sijoittumista, että tietoyhteiskunnan kehittyminen johtaa maailmanlaajuiseen verkostoon kytkeytyneiden megakaupunkien
syntymiseen. Tätä kehitystä vahvistaa myös informaatioinfrastruktuurin rakentuminen. Nopeimmat
yhteydet ja parhaat palvelut tulevat juuri isoihin keskuksiin (Mitchell 1999, Townsend 2001a). Näillä tekijöillä on suuri vaikutus toimintojen sijoittumiseen.
Tutkijat ovatkin yhtä mieltä siitä, että alue- ja yhdyskuntarakenteet muuttuvat ja että muutoksen aiheuttajana on toimintojen sijoittumisperusteiden ja toimintatapojen muuttuminen. Erityisesti korostetaan koulutetun työvoiman saatavuutta sijaintiin vaikuttavana tekijänä. Yhtä lailla esiin tuli paikkojen erityisominaisuuksien kasvava merkitys. Nämä ominaisuudet saattavat vaihdella tapauskohtaisesti. Paikan merkitys siten korostuu. Etäisyyden merkityksen väheneminen myös tunnustetaan. Informaatioteknologia mahdollistaa nopean yhteydenpidon edellyttäen, että tarvittava teknologia ja infrastruktuuri ovat olemassa. Uudessa alueellisessa rakentumisessa on rakennettavalla infrastruktuurilla ja sen alueellisella sijoittamisella siten tärkeä rooli. Samoin on oleellista huomata digitaalisen verkon toimintatavan poikkeavuus verrattuna tavanomaisiin liikennejärjestelmiin.

3.4.2 Keskittyvä vai hajaantuva alueellinen kehitys?
Alueellisen kehityksen muutosta arvioitaessa on tavanomainen kysymyksenasettelu, johtaako kehitys suurempaan keskittymiseen vai hajaantumiseen. Tämän asian erillinen tarkastelu on siksi paikallaan, vaikka tällä tarkastelulla on läheinen yhteys paikkaa ja etäisyyttä koskevaan pohdintaan.
1980-luvulla asiaa pohdittaessa todettiin, että informaatioteknologia lisää sijoittumisen vapautta,
mutta silloin ei ollut käytännön kokemuksia asiasta. Siksi arveltiin, että periaatteessa molemmat kehityssuunnat ovat mahdollisia ja lopputulos riippuu siitä, kuinka uutta teknologiaa sovelletaan. Nyt
on paremmat mahdollisuudet arvioida tilannetta.
Lincoln Institute of Land Policyn panelistit (2001) käsittelivät myös otsikon teemaa. Rob Atkinson
katsoo, että vallalla on kaksi kehityssuuntaa. Toisaalta metropolialueiden sisällä tapahtuu rakenteiden hajaantumista ja toisaalta tapahtuu siirtymistä isommista metropolialueista pienempiin. Molemmissa tapauksissa tarjoutuu mahdollisuus hankkia huokeammalla hinnalla kaivattuja omakotitaloja. Toinen peruste on se, että informaatioteknologia mahdollistaa toiminnallisen yhteyden, vaikka fyysinen sijainti olisikin etäällä. Atkinson myös toteaa, että keskittymistä tukee tietotalouden yritysten tarve olla toistensa läheisyydessä. Hän ei usko ympäristöltään miellyttävien paikkojen houkuttelevan suuria ihmismääriä.
Betsy Burns katsoo, että ajan myötä uudistetaan jo olevia kaupunkirakenteita, jolloin tuloksena on
hyvin monimuotoisia ja sisällöltään rikkaita kaupunkiympäristöjä. Andy Gillespie ei näe edessä
olevan taistelua keskittymisen ja hajaantumisen välillä, vaan pikemminkin kyse on jatkuvasta tasa-
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painon hakemisesta näiden voimien kesken. Innovatiiviset toimet puoltavat keskittymistä. Kaikki
tieto ei ole Internetissä, vaan paljon riippuu myös ihmisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Siten
alan yritykset hakeutuvat toistensa läheisyyteen. Toisaalta hän katsoo, että kapitalistinen talous hakee aina kustannussäästöjä, mikä puolestaan johtaa hajasijoittumiseen. Monia toimintoja voidaan
hoitaa etäämmältä, halvemman kustannustason alueilta.
Mitchell Moss ottaa esiin työajan muuttumisen. Informaatioyhteiskunnassa työtä tehdään 24 tuntia
vuorokaudessa. Monilla yrityksillä on toimipisteitä eri puolilla maailmaa, ja työ siirtyy vuorokaudenajan myötä eri kohteisiin. Hajautumisilmiöön Moss tuo myös uuden näkökulman. Monta kertaa
pienemmät kaupungit menestyvät sen johdosta, ettei vaikutusalueen pääkeskus pysty tarjoamaan
riittävästi tilaa eri toimintoja varten. Siksi toiminnot hajaantuvat.
Deborah Hurley tuo keskusteluun inhimillisen näkökulman: kaikilla ei ole pääsyä tiedon lähteille.
Eri maissa harjoitetaan myös erilaista politiikkaa. Hän viittaa Kanadaan, jossa tavoitteena on kaikkien pitäminen mukana, ja siksi valtion tavoitteena on tarjota mm. Internet-yhteys kautta maan.
Näin ei ole asian laita Yhdysvalloissa. Hurley myös toteaa, että tärkeät työpaikat tulevat olemaan
tärkeissä paikoissa ja vähemmät tärkeät vähemmän tärkeissä paikoissa.
Kotkin ja DeVol tutkimuksessaan ”Knowledge-Value Cities in the Digital Age” (2001) käsittelevät
Yhdysvalloissa tapahtunutta kehitystä ja toteavat, että meneillä olevan teknologisen vallankumouksen ”pehmeä” osa on korostamassa kaupunkien perinteisiä vahvuuksia toimia taiteiden, markkinoinnin ja vastaavien luovuutta edellyttävien toimintojen sijaintipaikkoina. Näiden elinkeinojen harjoittajat ovat siirtyneet monissa kaupungeissa tyhjilleen jääneisiin vanhoihin teollisuustiloihin ja
siten elvyttäneet tällaisten kaupunginosien kehitystä. Eräissä tapauksissa toimitilojen vuokrataso on
noussut niin korkeaksi, että vielä toiminnassa olleet perinteiset yritykset ovat joutuneet jättämään
nämä alueet.
Yhtä lailla Kotkin ja DeVol samassa tutkimuksessaan toteavat, että monet teknologiayritykset ovat
siirtyneet pois perinteisistä korkean teknologian keskuksista niitä pienempiin vähemmän tunnettuihin keskuksiin, koska kustannustaso niin yritysten kuin työntekijöiden kannalta on noussut liian
korkeaksi. Muuttoa on vauhdittanut myös kasvaneet liikenneongelmat. Tämä kehitys on avannut
mahdollisuuksia monille kaupungeille, varsinkin jos ne voivat tarjota koulutettua työvoimaa sekä
miellyttävän elinympäristön kuin myös yrityksille niiden kaipaamat muut toimintaedellytykset.
Heikkiä-Kaleva-Olkkonen (2000) toteavat, että Suomessa on vallalla yritysten sijoittumisessa keskittymistrendi pääkaupunkiseudulle. Merkittävimpänä syynä tälle kehitykselle katsottiin olevan
toisten saman alan yritysten läheisyys, mikä tarjoaa synergiaetuja. He toteavat myös, että poismuuttoa pääkaupunkiseudulta esiintyy, joskin vähäisessä määrin. Syinä poismuuttoon ovat lähinnä kiristyvä työvoimakilpailu sekä toimitila- ja asuntopula.
Niskanen (2002) tutkiessaan Suomen 500 suurimman yrityksen pääkonttoreiden sijaintia päätyi siihen, että yritykset tulevat enenevässä määrin sijoittumaan suurimpiin kasvukeskuksiin ja Suomessa
lähinnä pääkaupunkiseudulle. Kymmenvuotiskaudella 1991-2001 pääkaupunkiseudun sisällä Espoo
ja Vantaa olivat kasvattaneet osuuksia Helsingin osuuden laskiessa hiukan.
Graham ja Marvin käsittelevät laajassa tutkimuksessaan ”Splintering Urbanism” (2001) alueellista
kehitystä lähinnä maailman suurten metropolien kannalta. Yleistäen ja tutkimuksen nimeen viitaten
he näkevät kehityksen kulkevan kohti sirpaloituvaa ja sisäisesti eriytyvää kaupunkirakennetta. Kehityksessä tulevat esiin informaatioinfrastruktuuriltaan hyvät alueet ja paikalliset, eristetyt yhteiskuntataloudelliset saarekkeet, ”premium network spaces and glocal socio-economic enclaves”.
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Usein nämä alueet eivät ole maantieteellisesti etäällä ”huonoista” alueista. Niiden kesken on vuorovaikutusta ja myös sosiaalisia jännitteitä. Hyvät alueet rakennetaan useimmiten globaaleja toimijoita varten. Turvallisuusnäkökohdat tuovat mukanaan aidat ja vartijat. Tällaisissa tapauksissa kyse on
eriytyneestä keskittymisestä laajojen metropolialueiden sisällä.
Jos tietoyhteiskunnan kehittymisen ja erityisesti informaatiotekniikan vaikutusten katsotaan usein
tukevan keskittymistä, on nähtävissä myös selviä hajautuvan kehityksen ilmiöitä. Niitä edustavat
ns. Call Centerit, joista palvellaan yrityksen asiakkaita sähköisen viestinnän keinoin, usein juuri puhelimitse. Tällaiset toimipisteet on halvemman kustannustason johdosta voitu sijoittaa hyvinkin
etäälle. Vastaavanlainen ilmiö liittyy yritysten omien tukitoimien (back office) sijoittamiseen
etäämmälle pääkonttoreista. Molempia näitä ilmiöitä käsitellään tarkemmin myöhemmin.
Keskittymis- ja hajaantumisilmiöitä koskevassa tarkastelussa ovat monet tutkijat korostaneet myös
kaupunki- ja maaseutualueiden välisten erojen kaventumista. Mitchell (1999) otaksuu, että kun uuden informaatioteknologian avulla voidaan välittää monipuolisia palveluja myös maaseudulle, niin
se johtaa kaupunki- ja maaseutualueiden, keskusten ja periferian, välisten erojen kaventumiseen.
Weiner ja Brown (1997, s. 79–80) toteavat saman katsoessaan maantieteen näiltä osin hämärtyvän
ja sekoittuvan. Tuloksena on heidän käyttämänsä termin mukaan ”rurbania”.
Castells (2001, s. 224–231) toistaa aikaisemman käsityksensä, että erityisesti Internet voimistaa
suurten metropolien asemaa ja siten edistää keskittymistä. Hän tyrmää eräiden futurologien ajatukset maaseudun voimistuvista mahdollisuuksista kehittyä erityisesti Internetin luomien toimintojen
avulla. Castells toteaa yksikantaan, että suurissa keskuksissa on kaikki innovaatioita edistävät elementit. Internet on tekniikka, joka mahdollistaa suurkaupunkien muodostumisen ja globaalin verkostoitumisen samanaikaisesti. Kehitys johtaa myös laajojen metropolialueiden muodostumiseen,
jotka koostuvat useista erillisistä kaupungeista ja yhdessä muodostavat laajan toimivan kokonaisuuden. Esimerkiksi San Francisco Bay Area, johon myös Silicon Valley kuuluu, on noin 100 km pitkä
ja 60 km leveä. Siihen liittyvä asutus levittäytyy vielä laajemmalle alueelle.
Suoritettu tarkastelu oikeuttaa päättelemään, että keskittymistä ja hajaantumista tulisi tarkastella
erikseen informaatioteknologiaa kehittävien ja sitä soveltavien toimintojen kannalta. Tällöin voidaan päätellä, että keskittymisilmiö korostuu teknologiaa kehittävien toimintojen sijoittumisessa.
Sama koskee vaativia talouselämän globaaleja toimijoita. Myös kustannustasolla on sijaintipaikan
valinnassa merkitystä. Sen sijaan tietotekniikkaa soveltavien ja hyväksi käyttävien toimintojen kohdalla tilanne on toisenlainen. Toiminnot, joissa vaaditaan korkeaa ammattitaitoa ja luovuutta hakeutuvat merkittäviin keskuksiin. Palvelut, joissa hyödynnetään uutta tekniikkaa eikä työntekijöiltä
vaadita erityisosaamista, voidaan sijoittaa etäämmälle, halvemman kustannustason alueille. Sen sijaan ei ole selviä näyttöjä siitä, onko informaatioteknologian soveltaminen jo olevissa vanhoissa
yrityksissä johtanut sijaintipaikan vaihdokseen. Informaatioteknologian johdosta kehitetyt, uuden
toimintatavan omaksuneet yritykset ovat sijaintipaikan suhteen oma erityisryhmänsä. Niitä käsitellään lähemmin jäljempänä. Samoin vaatii tarkempaa analyysiä informaatioteknologian vaikutusten
esille saaminen asunnon sijaintipaikan valinnassa. Yhtä lailla tämä koskee yritysten ja ihmisten uusien toimintatapojen vaikutusten selvittelyä.
Mielenkiintoinen informaatioteknologiaan liittyvä sijoittumiskysymys tulee varmasti esiin vuoden
2001 syyskuun 11. päivän tapahtumien johdosta. On mahdollista, että suurista informaatioteknologian keskittymistä luovutaan tai ne sijoitetaan yhä useammin turvallisiin paikkoihin. Toinen mahdollisuus on huolehtia varajärjestelmien olemassaolosta, kuten jo nyt useimmiten lienee tehty. Yhteiskunnan haavoittuvuus yllättävien tapahtumien johdosta asettaa niin julkisen vallan kuin yritykset
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ja muutkin organisaatiot ja tavalliset kansalaiset uusien haasteiden eteen. Informaatioteknologia ja
alueellinen sijoittuminen ovat näissä pohdinnoissa keskeisiä asioita.
Kotkin (2002) lehtiartikkelissaan ”The Declustering of America” toteaa kehittyneen viestintäteknologian mahdollistaneen saman yrityksen puitteissa toimintojen hajauttamisen useampiin toimipisteisiin monista syistä johtuen. Hän toteaa syyskuun 11 päivän tapahtumien vauhdittaneen tätä
kehitystä. Mm. monet yritykset ovat siirtäneet toimintoja Manhattanin ulkopuolelle ja tehneet pitkäaikaisia vuokrasopimuksia, eivätkä siten ole palaamassa takaisin entisille paikoille. Kotkin toteaa,
että varsinkin perheelliset työntekijät, joilla on lapsia, ovat yhä haluttomampia työskentelemään
alueilla, jotka ovat mahdollisia terrorikohteita.

3.4.3 Tieto- ja viestintäteknologian alueelliset vaikutukset tuotantoon
Tieto- ja viestintäteknologian alueellisia vaikutuksia tuotantoon on tarkasteltava sekä vanhan että
uuden teollisuuden kannalta. Tämä teknologia mahdollisti monesti prosessiteollisuuden tuotannon
ohjauksen automatisoinnin. Näin työvoiman tarve väheni. Tällainen kehitys on saattanut monen ennen vahvana pidetyn teollisuuspaikkakunnan suuriin vaikeuksiin. Tästä on Suomessakin runsaasti
esimerkkejä varsinkin paperiteollisuudessa. Automatisointi puolestaan on tarjonnut uusia tuotantomahdollisuuksia. Toinen havainnollinen esimerkki automatisoinnin alueellisista vaikutuksista liittyy
tuotannon etäohjaukseen. Sitä on mm. sovellettu onnistuneesti eräissä pienissä voimalaitoksissa.
Huolto- ja valvontahenkilöstöä ei enää tarvita.
Perinteinen teollisuus onkin käynyt läpi suuren rakenteellisen uudistuksen, jota voi verrata maataloudessa aikaisemmin tapahtuneeseen kehitykseen. Moni tuotantolaitos on myös sulkenut ovensa
kasvaneen kansainvälisen kilpailun johdosta tai tuotteiden vanhentuneisuuden vuoksi. Tämän prosessin seurauksena teollisuustyövoiman tarve on vähentynyt huomattavasti. Teollisuuspaikkakunnat
ovatkin tästä syystä pyrkineet uudistamaan elinkeinorakennettaan ja löytämään vapautuvalle työvoimalle uutta työtä.
Kehittyneen tieto- ja viestintäteknologian myötä teollisuudessa on kehitetty uusia toimintamuotoja.
Yritysten verkostoituminen ja alihankintajärjestelmien käyttöönotto on tästä eräs esimerkki. Castells
(2001, s. 67–78) kutsuu tällaisia yrityksiä verkostoyrityksiksi (The Network Enterprise). ICT:n
avulla pystytään välittämään toimituspyynnöt suoraan alihankkijoiden tuotantojärjestelmään ja näin
nopeuttamaan prosessia. Alihankintatuotteet toimitetaan myös tiukan aikataulun mukaisesti, jolloin
vältetään turhaa välivarastointia ja säästetään kustannuksia. ICT mahdollistaa globaaleissa yrityksissä tuotannon ohjaamisen sopivimpiin tuotantolaitoksiin kysynnän mukaisesti.
Yrityksen kaikkien toimintojen ei siis tarvitse olla samassa paikassa, vaan eri osat voivat sijaita toisistaan hyvinkin etäällä. Näin monet kansainväliset yritykset ovat voineet sijoittaa tuotantoa halvan
työvoiman alueille ja tarvittaessa myös siirtää tuotannon nopeasti entistä edullisempaan paikkaan.
Usean toimipisteen syntyyn voi vaikuttaa myös hyvin koulutetun työvoiman saatavuus. Informaatioteknologian avulla pystytään myös siirtämään monet tuotannossa tarvittavat osat etäällä oleviin
tuotantolaitoksiin. Esimerkkinä tästä on sanomalehtien painaminen kaukana toimituksista olevissa
painoissa lähellä kuluttajia. Näin säästetään jakelukustannuksia ja nopeutetaan jakelua.
Tieto- ja viestintäteknologia on lisäämässä eräillä teollisuuden aloilla erikoistunutta, asiakkaan tarpeita vastaavaa tuotantoa, josta aikaisemmin on myös ollut puhe. Näin vältetään tuotteiden laajamittainen valmistaminen varastoon ja pystytään tuottamaan vain se määrä ja laatu, jolla on jo ostaja
tiedossa. Suomessakin traktorit on jo pitkään tehty räätälöityinä. Uusi tulokas ovat miesten kengät.
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Asiakkaan jalat mitataan digitaalisesti ja arvot toimitetaan tehtaalle, jossa tehdään mittojen mukainen tuote. Myös patjan voi teettää omien mittojensa mukaan. Tällä tuotantotavalla on vaikutusta
erityisesti jakeluun ja myyntiin.
Tieto- ja viestintäteknologiaa kehittävä ja valmistava teollisuus on kasvanut nopeasti suureksi työllistäjäksi ja tarjonnut uusia kehitysnäkymiä siellä, missä toimintaa on onnistuttu käynnistämään ja
ylläpitämään. Siten alan teollisuuden alueellinen sijoittuminen on ollut niin tutkimuksen kuin teollisuudesta kiinnostuneiden paikkakuntienkin suuren mielenkiinnon kohteena. Edellä tietoyhteiskuntaa koskevassa tarkastelussa tuli jo esiin innovatiivisten paikkojen merkitys tällaiselle teollisuudelle ja erityisesti alan tuotekehittelylle. Samoin koulutetun työvoiman saatavuus on ollut sijaintiin
vaikuttava tekijä.
Suurten kansainvälisten yritysten syntyminen on kylläkin lisännyt epävarmuutta erillisissä tuotantolaitoksissa. Tuotantolaitoksia on saatettu lopettaa ja siirtää tuotanto halvemman työvoiman paikkaan. Tälle kehitykselle on informaatioteknologian olemassaolo ollut keskeinen edellytys.
Alan teollisuuteen voidaan lukea myös ohjelmien tuottaminen. Ohjelmatuotannon sijoittuminen on
riippunut suuressa määrin juuri innovatiivisen ympäristön olemassaolosta ja koulutetun työvoiman
saatavuudesta. Tällöin erityisesti yliopistojen ja korkeakoulujen läheisyys on ollut merkittävä sijoittumiseen vaikuttava tekijä. Ohjelmatuotannossa on tärkeätä huomata tuotteiden markkinoinnin
helppous, eli markkinointi tapahtuu sähköisesti. Tässä mielessä yrityksen sijaintipaikalla ei ole
merkitystä.
Tieto- ja viestintäteknologian parissa toimiva teollisuus ohjelmayritykset mukaan lukien on viime
vuosina osoittautunut hyvin suhdanneherkäksi. Monien tuotteiden elinkaari on myös lyhyt. Tämä
luo alalla toimiville ja myös sijaintipaikkakunnille epävarmuutta. Pitkäaikaisesta sitoutumisesta ei
ole varmuutta.
ICT on edellä todetun perusteella mahdollistanut tuotantoprosessien uudistamisen monella teollisuudenalalla. Näin on voitu lisätä tuottavuutta ja samalla vähentää työvoimaa. Tämä teknologia
mahdollistaa myös tuotannon tehokkaamman järjestämisen alihankkijoita käyttämällä, räätälöityä
tuotantoa soveltamalla sekä käyttämällä hyväksi halvan työvoiman alueita. Teollisuuden rakennemuutos ei kuitenkaan ole ollut seurausta yksin tieto- ja viestintäteknologian soveltamisesta, vaan
suuressa määrin myös kansainvälisen kaupan vapautumisesta ja sitä kautta muuttuneesta työnjaosta.

3.4.4 Tieto- ja viestintäteknologian alueelliset vaikutukset palveluihin
Tieto- ja viestintäteknologialla on jo nyt ollut suuri vaikutus palveluihin alueellisen kehityksen kannalta, ja tämä vaikutus lisääntyy ja moninaistuu kaiken aikaa. Seuraavassa asioita tarkastellaan eräiden merkittävien palvelumuotojen kannalta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Erityisesti tarkasteluun otetaan asioita, joissa alueelliset vaikutukset ovat selvästi määritettävissä.
ICT:n hyväksikäyttö palvelujen tuottamisessa on mahdollista hyvinkin laajamittaisesti, koska palvelu on usein asiointia tai sellaisten tuotteiden hankkimisista, jotka voidaan välittää sähköisesti.
Pankkitoiminnassa tieto- ja viestintäteknologiaa on hyödynnetty jo pitkään ja monipuolisesti. Pankkitoiminnan rationalisoinnin seurauksena on mm. Suomessa suljettu runsaasti pankkien sivukonttoreita. Tilalle ovat usein, mutta ei aina, tulleet erilliset maksu- ja ottoautomaatit. Laskujen maksaminen ja monien pankkiasioiden hoito tapahtuu näiden automaattien lisäksi suuressa määrin kotitie-
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tokoneilta käsin. Käynnit pankkien konttoreissa ovat käyneet joko täysin tarpeettomiksi tai harventuneet suuresti. Tämän seurauksena joukko pankkirakennuksia on jäänyt tyhjäksi tai siirtynyt muuhun käyttöön. Asiointi on helpottunut ja liikennetarve vähentynyt niiden osalta, jotka pystyvät
käyttämään hyväksi uutta teknologiaa. Tilanne on sen sijaan päinvastainen niiden kohdalla, jotka
ovat uuden teknologian ulkopuolella.
Sähköinen kaupankäynti on selvästi tieto- ja viestintäteknologian tuote. Edellä Naisbitt ei uskonut
tämän kaupankäynnin yleistymiseen ja Castells puolestaan katsoi sähköisen kaupan korvanneen aikaisempaa postimyyntiä. Nyt tilanne on toinen. On syntynyt yhä monipuolisempia verkkokauppoja,
ja kaupanteon turvallisuutta on voitu lisätä.
Sähköinen kauppa on nyt erityisen yleistä ja määrältään suurinta yritysten välisessä kaupankäynnissä. Siihen on kehitetty omia erityismenettelyjä, aivan samoin kuin alihankintamenettelyyn. Tämän kaupankäynnin alueellista merkitystä on vaikea arvioida. Sen sijaan tavallisten ihmisten sähköisellä kaupankäynnillä saattaa olla alueellisia seurauksia monestakin syystä.
Sähköinen kaupankäynti voi parantaa palvelutasoa erityisesti siellä, missä kiinteiden myymälöiden
tarjonta on rajoittunutta. Kaupankäynti ei ole myöskään ajasta riippuvaista. Tavaroiden toimittaminen edellyttää hyvää logistista palvelua. Perinteisesti Posti on huolehtinut pääosasta lähetyksiä.
Postin toimipaikkojen vähentäminen on ainakin Suomessa heikentänyt tällaisen palvelun mahdollisuutta siellä, missä Postin toimipiste sijaitsee etäällä. Sähköinen kaupankäynti voi poistaa kiinteitä
myymälöitä ja siten heikentää tavanomaisen kaupan palvelutasoa. Tavaroiden varastointi ja käsittely voidaan siirtää sekä edullisempiin tiloihin että liikenteellisesti toimivampiin paikkoihin. Ostospaikkojen muutos voi vaikuttaa myös kuntien verotuloihin. Varsinkin jos kalliiden tuotteiden kauppa siirtyy verkkoon, voivat paikallisten yrittäjien tulot vähetä. Sähköiset kauppapalvelut voivat periaatteessa sijaita missä tahansa maapallolla. Kaikissa tapauksissa maksuliikenteen turvallisuutta ei
pidetä riittävänä. Myös tuotteita koskevan valituksen tekeminen saattaa olla vaikeaa.
Sähköinen kaupankäynti tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti sellaisten aineettomien hyödykkeiden
kaupassa, joita voidaan välittää verkon kautta (Mitchell 1999). Näitä tuotteita ovat matka- ja teatteriliput, vakuutukset, videot ja äänitteet, tietokonepelit, julkaisut ja vastaavat. Tällaisessa kaupankäynnissä palvelutaso paranee ainakin alueilla, joissa näitä palveluja ei ole ollut tarjolla kiinteissä
toimipisteissä. Kaikissa tapauksissa liikkumistarve vähenee ja aikaa säästyy.
Sähköinen kaupankäynti ei varmastikaan korvaa perinteisiä kaupankäyntimuotoja ainakaan kokonaan. Sen sijaan kilpailu tuotteiden jakelussa kiristyy. Samalla myös kuluttajille tarjoutuu useampia
vaihtoehtoja ostosten tekemisessä. On kiinteitä myymälöitä, sähköistä kaupankäyntiä, postimyyntiä
ja suoramyyntiä (Weiner–Brown 1997, s. 83.)
Sähköisten palvelujen tarjoaminen on helpottanut myös tavanomaista asiointia viranomaisten kanssa ja tietojen saantia. Hurme (1998, s. 30) katsoo, että näiden palvelujen kehittämismahdollisuudet
ovat lähes rajattomat. Kyse on enemmänkin viranomaisten halusta ja taidosta palvella kansalaisia.
Useimpien Suomen viranomaisten, sekä valtion että kunnallisten, Internet-kotisivuilta saa monipuolista tietoa palveluista sekä neuvoja siitä, kuinka viranomaisen kanssa voidaan asioida. Lakitekstit,
kirjastopalvelut ja lainausmahdollisuudet, viranomaisten päätökset ja tulevien kokousten esityslistat,
ajanvaraukset, keskustelufoorumit ajankohtaisista asioista ja monet muut vastaavat palvelut helpottavat elämää. Etäisyys menettää merkityksen, säästyy kulkemista ja aikaa – edellyttäen, että on
olemassa tarvittava tekniikka ja osaaminen.
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Koulutuspalvelujen tarjoaminen tieto- ja viestintäteknologian keinoin on nähty uutena mahdollisuutena niin maaseudun harvaan asutuilla alueilla kuin yliopistoissa kansainvälisen vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Auer (2000, s. 179–187) katsoo ICT:n tarjoavan uusia toimintamahdollisuuksia. Hän ei kuitenkaan pidä virtuaalisen koulun mahdollisuutta hyvänä ratkaisuna erityisesti
nuorimpien ikäluokkien kohdalla. Nuorille oppilaille todellisen opettajan läsnäolo on tärkeää. Siten
informaatioteknologia ei Auerin mukaan ratkaise maaseudun pienten koulujen säilymistä oppilasmäärän vähetessä. Sen sijaan etäopetuksen katsotaan soveltuvan hyvin varttuneemman väen opetukseen. Suomessa osallistuu kaudella 2000-2004 etälukioprojektiin 81 oppilaitosta ( Opetushallitus:
http://www.oph.fi/etalukio/projekti.html). Ajasta ja paikasta riippumaton koulutus onkin tulossa
tärkeäksi aikuiskoulutusmuodoksi. Mitchell (1999 ) uskoo uudella informaatioteknologialla olevan
mahdollista tarjota opetuspalveluja erityisesti maantieteellisesti etäisillä alueilla, kuten Australian
laajoilla harvaan asutuilla alueilla.
Yliopistot ovat hyödyntäneet informaatioteknologiaa mm. järjestämällä ulkomaisten asiantuntijoiden luentoja videotekniikan avulla. Näin on saatu hyvää asiantuntemusta käyttöön tavanomaista vierailuluentoa edullisemmin. Informaatioteknologia tarjoaa myös erilaiseen täydennyskoulutukseen monia etäopiskelumahdollisuuksia. Tällöin opiskelija välttyy matkakustannuksilta ja
säästää aikaa. Myös reaaliaikainen etäopiskelu on jo mahdollista eräissä yliopistoissa (Henderson,
2001). Tutkinnon suorittaminen Internetin kautta voi myös onnistua lyhyemmässä ajassa ja edullisemmin kuin perinteistä tapaa noudattaen. Kuinka pitkälle ja menestyksellisesti etäopiskelu voi
korvata perinteisen vuorovaikutteisen opiskelun on asia, jota varmasti vielä tullaan monin tavoin
selvittämään. Edellä mm. todettiin Castellsin kanta, ettei etäopetus voi korvata kasvotusten tapahtuvaa opetusta.
Telelääketiede on toinen merkittävä kasvava palvelualue. Kyse ei ole yksin erilaisten terveydenhuoltopisteiden välisestä tiedonsiirrosta, vaan informaatioteknologiaa on voitu hyödyntää reaaliaikaisesti käyttämällä hyväksi etäällä olevan erikoislääkärin asiantuntemusta potilaan sairauden ja
hoitomuotojen määrittämisessä. Myös leikkauksia on jo tehty etätoimintona. Näin on saatu erikoispalveluja alueille, joilla se muuten ei olisi ollut mahdollista. Ala kehittyy nopeasti. (ks. esim. Rantanen-Lehtinen 1998, s. 46–69.)
Esimerkit osoittavat, että informaatioteknologian hyväksikäytöllä palvelujen tuottamisessa on suunnattomat mahdollisuudet. Toiminnan alueelliset vaikutukset eivät ole yksisuuntaisia. Yleensä palvelujen alueellinen tarjonta paranee, mutta kehitys on johtanut ja saattaa edelleenkin johtaa kiinteiden
palvelupisteiden vähenemiseen, millä on kielteisiä vaikutuksia kyseisten alueiden ja paikkakuntien
yleiseen kehitykseen ja imagoon. Työpaikat vähenevät ja paikkakunnan näkyvä palvelutaso heikkenee. Tosin kiinteiden palvelupisteiden poistumista on joissakin tapauksissa korvattu liikkuvilla palveluilla. Myymäläautot, aikaisemmin myös liikkuvat postit, kirjastoautot ja erilaiset kunnallisen sosiaalihuollon palvelut ovat tästä esimerkkejä. Kaupallisin perustein toimivien liikkuvien palvelujen
toiminnan loppuminen on usein edessä. Asiakkaiden määrä ei riitä kattamaan kustannuksia. Sen sijaan kunnat ovat kehittäneet uusimuotoisia liikkuvia palveluja haja-asutusalueille. Tämän kehityksen voi otaksua jatkuvan.
Palvelujen hankkiminen tieto- ja viestintäteknologian keinoin edellyttää toimivaa tekniikkaa ja
osaavaa käyttäjää, kuten jo on todettu. Varsinkin vanhoille ihmisille nämä asiat ovat usein muodostuneet vaikeasti ylitettäväksi kynnykseksi. Ongelma kärjistyy harvaan asutuilla alueilla. Koska toiminta on vielä nuorta, ei palvelujen sähköinen hankkiminen muutenkaan ole vielä aina ongelmatonta. Puutteet kyllä korjaantuvat ajan myötä. Voidaan myös melko varmasti sanoa, että palvelujen
sähköisessä tuottamisessa ollaan vasta kehityksen alussa. Yhtä varmaa on myös se, että kehityksellä
on ehkä merkittäviäkin alueellisia seurauksia. Näin siksi, että perinteinen palvelujen haku kiinteistä

79
toimipisteistä tulee usein korvautumaan virtuaalisilla yhteyksillä. Aineettomat hyödykkeet voidaan
myös toimittaa perille näin. Tavanomaiset tavarat on kuitenkin kuljetettava. Voi olla, että tulevaisuudessa palvelun tarjoaja huolehtii kuljetuksesta. Asiakkaan liikkumistarve siten vähenee. Toisaalta palvelun tarjoajan sijaintipaikalla ei aina ole enää sitä merkitystä kuin aikaisemmin. Näin asiakkaiden oma sijoittumisvapaus lisääntyy tästä näkökulmasta katsoen.

3.4.5

Tieto- ja viestintäteknologia ja toimistojen sijoittuminen

Tieto- ja viestintäteknologian tarjotessa välineet aineettomien ja verkossa välitettävien tuotteiden
jakeluun paikasta riippumatta on luonnollista, että monien työpaikkojen alueellista sijoittumista on
voitu harkita entistä vapaammin. Tämä koskee osin jo edellä käsiteltyjä tuotanto- ja palvelutoimintoja. Koska tiettyjen toimistotehtävien hoidossa on tätä teknologiaa hyväksi käyttäen päädytty aikaisemmasta poikkeaviin ratkaisuihin, käsitellään aihepiiriä erikseen.
Toimistoissa tehtävä työ on pääosin erimuotoisten tietojen ja tiedostojen käsittelyä. Toimistotilat
käsittävät työhuoneet ja tarvittavat välineet, mahdollisesti kokoustiloja, teknisiä tiloja jne. Myös autopaikat ovat oleellisia. Taloustieteilijät katsovat, että toimistoissa lisäarvo syntyy käsiteltäviin tietoihin (Mitchell 1998).
ICT on muuttanut työn luonnetta. Aina työntekijät eivät tarvitse perinteistä toimistotilaa kuten aikaisemmin. Suuri osa työstä tehdään toimiston ulkopuolella. Tästä syystä toimistotilan tarve on
saattanut vähentyä. Joskus usea työntekijä jakaa saman toimistotilan tai työntekijän on varattava
työtila etukäteen. Työmatkojen hankaluuden takia on saatettu perustaa toimistoja lähemmäksi työntekijäin asuntoja (Blais 1996).
Yritysten ja erilaisten organisaatioiden monia tukitoimia on myös siirretty päätoimistoista halvempiin paikkoihin ja usein myös halvemmalla työvoimalla tehtäviksi. Nämä ns. back office -tilat on
monta kertaa sijoitettu myös tarpeettomiksi käyneisiin teollisuusrakennuksiin, joihin on rakennettu
hyvät tietoliikenneyhteydet (Graham ja Marvin 2001, s. 352–353). Samat tutkijat ovat todenneet,
että näitä palveluja on siirretty myös ulkomaille halvan työvoiman vuoksi. Tietojenkäsittelyä ja jopa
kameravalvontaa suoritetaan näistä etäällä olevista paikoista reaaliajassa. Pelton (1992, s. 70–71)
kutsuu tällaista työtä tekeviä elektronisiksi siirtolaisiksi (electronic immigrants). Vastaavaa tekniikkaa voidaan käyttää myös korkeaa tietämystä ja taitoa vaativien tehtävien etähoidossa. Tästä on
esimerkkinä julkisuudessa ollut uutinen erään suomalaisen paperikoneita valmistavan yrityksen tarjoamasta palvelusta, jossa eri puolilla maailmaa olevien paperikoneiden toimintaa voidaan valvoa
ja ohjata yrityksen Suomessa olevasta toimipisteestä reaaliajassa.
Toinen tyypillinen etätoiminta on ns. Call Center -palvelu. Näissä tapauksissa yritys on siirtänyt
asiakkaiden puhelinpalvelun ehkä hyvinkin etäälle päätoimipaikasta. Kansainvälisillä yrityksillä on
myös toimipisteitä, joista palvellaan useassa maassa olevia asiakkaita heidän omalla kielellään.
Asiakas ei tiedä, mihin puhelu yhdistyy ja mistä palvelu tulee. Periaatteessa vastaavaa toimintaa on
suuryritysten ja isojen organisaatioiden puhelinkeskusten sijoittaminen muualle kuin pääkonttoriin.
Tällaiset toimipisteet tarvitsevat hyvät tilat ja toimivat yhteydet sekä koulutettua työvoimaa. Maantieteellinen sijainti ei siten sellaisenaan ole ratkaiseva tekijä. Näistä toiminnoista myös kilpaillaan,
ja ne ovat työllisyysongelmista kärsivien kuntien kannalta haluttuja (Hynynen, 2001). Työvoiman
vaihtuvuus Call Center -toimipisteissä on myös vähäisempää verrattuna paikkoihin, joissa on runsaasti alan yrityksiä ja siten kilpailu työpaikoista jatkuvaa (Mykkänen 2001). Työnantajan kannalta
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työvoiman pysyvyys on merkittävä etu, koska työntekijöille on aina annettava tehtävän edellyttämä
erityiskoulutus.
Gillspie (Lincoln Institute of Land Policy 2001) arvioi, ettei näiden uusimuotoisten palvelupisteiden
elinkaaresta tule kovin pitkää, koska kehittyvä teknologia korvaa ne. On tietenkin arvailujen varassa, kuinka pitkälle automaatio voi korvata palvelua, jossa on voitava auttaa asiakkaita yksilöllisissä
ongelmissa. Sijaintipaikkojen kannalta olisi toki tärkeää, että näiden informaatiokeskusten myötä
paikkakunnalle kehittyisi myös aitoa omaa yritystoimintaa. Ellei näin tapahdu, kyseessä on ajallemme tyypillinen siirtomaapolitiikka.
Mitchell (1998) pitää mahdollisena myös sitä, että yritykset rakentavat itselleen lomatoimistoja hyvine tietoliikenneyhteyksineen miellyttäviin paikkoihin. Niissä voidaan työskennellä häiriintymättä
vaativien projektien parissa. Suomessa yritysten lomakeskuksiin rakentamat ”majat” vastaavat hyvin näitä paikkoja.
Oma erikoisuutensa ovat lentokenttien läheisyyteen tai itse terminaaleihin rakennetut toimistotilat.
Lentokenttien läheisyys on houkutellut erityisesti uutta tekniikkaa kehittäviä yrityksiä sijoittamaan
myös tuotantolaitoksia näille alueille. Nopeat yhteydet muualle ovat tällöin olleet sijoittumisen perusteena. Lentoterminaalien odotustilat tai erikseen rakennetut toimitilat on ainakin kansainvälistä
liikennettä harjoittavilla kentillä varustettu hyvillä tietoliikenneyhteyksillä. Näin palvellaan asiakkaita. Odotusajat voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi. Tähän suuntaan kehitys on menossa myös
lentokoneiden varustuksessa. Puhelinyhteys koneesta on jo usein mahdollinen. Varmasti on vain
ajan kysymys, kun lentokoneesta käsin voidaan hoitaa mm. Internetin tarjoamat palvelut. Aivan
samoin hotellien varustetaso kilpailee hyvin normaalien toimistojen kanssa. Matkustajille on tarjolla
hyvät informaatiopalvelut.
Aluepoliittisessa keskustelussa on Suomessa noussut esiin valtion keskushallinnon toimintojen hajauttaminen käyttäen hyväksi tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia. Valtioneuvosto
(2001a) antoi 5.4.2001 ohjeet valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamisen valmistelusta ja käsittelystä. Edelleen valtioneuvosto (2001b) teki 8.11.2001 periaatepäätöksen valtion toimintojen sijoittamisen strategiasta. Toimenpiteitä on täsmennetty 1.6.2002 voimaan tulleella lailla valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta (N:o 362/2002) sekä 1.8.2002 voimaan
tulleella vastaavalla asetuksella (N:o 567/2002).
Säädösten eräänä tavoitteena on edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä. Joitakin päätöksiä
toimintojen sijoittamisesta on näillä perusteella tehtykin. Keskeiseksi ongelmaksi on noussut henkilöstön siirtyminen. Ratkaisujen taustalla on valtion henkilöstön lähivuosina tapahtuva suuri eläkkeellelähtö, joka antaa joustavan mahdollisuuden toimintojen uudelleensijoittamiselle. Ymmärrettävästi työntekijät eivät haluaisi siirtyä uuteen paikkaan monistakin syistä. Kysymys on näissä tapauksissa yhteiskuntapoliittisista ratkaisuista, joissa keskeinen huomio kiinnitetään alueiden tasapainoiseen kehitykseen ja erityisesti pääkaupunkiseudun kasvupaineiden lievittämiseen. Pelkästään
taloudelliselta kannalta hajasijoittaminen olisi ilmeisesti hyvinkin perusteltua, mikäli vertailuperusteena käytetään yritysten ratkaisuja. Suurin vastustus valtionhallinnossa saattaa lähteä asenteista ja
vaikeudesta sopeutua uusiin toimintamalleihin.
Toimistojen sijoittaminen tieto- ja viestintäteknologian tarjoamien keinojen ansiosta taloudellisesti
edullisiin ja toiminnallisesti hyviin paikkoihin on varmasti kehityspiirre, joka voimistuu kokemusten karttuessa. Kokonaan oma asiansa on se, kuinka paljon tällaisesta työstä pystytään ajan myötä
korvaamaan uudella tekniikalla. Toinen kehityspiirre on se, että toimistojen kaltaisia työskentelymahdollisuuksia hyvine informaatiopalveluineen tarjotaan yhä moninaisemmissa matkustamiseen
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liittyvissä paikoissa. Kolmantena ilmiönä ovat yleiset maksulliset tai ilmaiset palvelupisteet. Monet
kirjastot tarjoavat tietoliikenneyhteyksiä korvauksetta. Suomessa Posti (2001) on sijoittanut Internet-asemia toimipisteisiinsä. Niille uskoisi löytyvän asiakkaita henkilöistä, joilla ei ole omia laitteita
ja jotka tarvitsevat ehkä myös opastusta laitteiden käytössä.

3.4.6 Tieto- ja viestintäteknologian vaikutukset työntekoon alueellisesta näkökulmasta
Tieto- ja viestintäteknologia on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen suuresti työn sisältöön ja työmuotoihin ja sitä kautta työpaikkojen laatuun, työn määrään ja työpaikkojen sijaintiin. Castells aikaisemmin todetun mukaisesti katsoi, ettei informaatioteknologia sellaisenaan aiheuta työttömyyttä,
joskin työn ja työpaikkojen luonne muuttuu. Tämä johtaa myös työvoiman laatuvaatimusten muuttumiseen. Rifkin (1995) paljon julkisuutta saaneessa kirjassaan ”The End of Work” näkee asian
synkemmin ja päätyy siihen, että kehitys on johtamassa olemassa olevien työpaikkojen laajamittaiseen häviämiseen, että entisen kaltaiseen palkkatyön mahdollisuuteen ei ole enää paluuta ja että uudet työpaikat voivat ensi sijassa syntyä ns. kolmannella sektorilla, kansalaisyhteiskunnan toimintojen yhteyteen.
Tässä tutkimuksessa ei pyritä selvittämään informaatioteknologian yleistä vaikutusta työllisyyteen,
vaan keskitytään työn luonteen ja työpaikan sijainnin väliseen suhteeseen. Työn luonne on kaikessa
informaatiota käsittelevässä toiminnassa muuttunut. Samalla muutos on vaikuttanut työpaikkarakenteeseen ja siten työntekijäin laatuun ja koulutukseen. Suppean käytännön esimerkin otan
omasta kokemuspiiristä.
Seutusuunnittelun keskusliitto oli pieni työyhteisö, runsaat 10 toimihenkilöä. 1970-luvun loppupuolelta lähtien tuli kielto palkata lisää toimihenkilöitä. Toisaalta oli tarve saada käyttöön uutta asiantuntemusta nimenomaan tieto- ja viestintäteknologian alalta. Kehittyvän toimistoteknologian ansiosta tuli vuonna 1978 mahdolliseksi luopua yhdestä toimistoapulaisesta. Tämä vakanssi muutettiin
informaatikon toimeksi. Näin saatiin kirjastoon ja tiedonvälitykseen moderni ote. Vuonna 1982 voitiin jälleen muuttaa yksi toimistoapulaisen vakanssi paljon kaivatuksi atk-asiantuntijan toimeksi.
Henkilökunnan määrä ei kasvanut, mutta sisäinen osaaminen täydentyi juuri kehittyvän tietoyhteiskunnan myötä. Kolmas samaan sarjaan liittyvä tapahtuma oli 1990-luvun alussa, kun ainoa tekstinkäsittelijä siirtyi toisiin tehtäviin. Tällöin oli yhteisen kunnallisen keskusjärjestön perustaminen tulossa ja siksi uutta henkilöstöä ei enää palkattu vanhoihin järjestöihin, jotka olivat liittymässä uuteen. Tästä syystä työpöydälleni ilmestyi tietokone. Saneluun perustunut tekstien tuottaminen siirtyi
historiaan. Omat tekstit oli siitä lähtien kirjoitettava itse. Ainoastaan editointiapua sai.
Edellä kerrottu kuvannee varsin hyvin yleistä kehityksen kaarta. Uusi tekniikka muutti työn luonnetta, ja henkilöstön oli sopeuduttava muutokseen. Edellytyksenä oli uusien taitojen oppiminen.
1990-luku toi matkapuhelinten ja Internetin myötä työntekoon uutta ilmettä. Matkapuhelinten avulla henkilön saavutettavuus työpaikan ulkopuolella parani. Internet sähköposteineen helpotti niin
työntekijöiden kommunikointia työpaikalla kuin sidosryhmienkin kanssa. Uuden tekniikan johdosta
työtavat jälleen muuttuivat, ja saman teki työn organisointi. (Ks. esim. Rantanen–Lehtinen 1998, s.
12–21.)
Kehittyvän informaatioteknologian ennustettiin aluksi johtavan suurimittaiseen kotona työskentelyyn. Toffler oli ajatuksen ensimmäisiä esittäjiä, kuten aikaisemmin on todettu. Toinen saman
ajan futuristi Naisbitt ei tähän uskonut, vaan katsoi ihmisten kaipaavan toistensa pariin. Nyt on jo
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käytännön kokemuksia asiasta. Voisi todeta, että tällä hetkellä ollaan näiden kahden esittämien
ajatusten puolessa välissä. Etätyötä harjoitetaan, mutta harvemmin kokoaikaisesti.
Kymmentä EU-maata koskevan tutkimuksen mukaan 6 % työvoimasta harjoitti etätyötä vuonna
1999. Kotona tehdyn etätyön määrä vaihteli. Runsaalla puolella etätyön määrä oli vain päivä viikossa, ja lähes kokonaan etätyötä teki vain 5 % (Korte - Garais 2001). Saman lähteen mukaan vuonna
2005 etätyötä harjoittavia arvioidaan olevan 10,8 % työvoimasta. Suomessa etätyötä vuonna 1999
teki 16,8 % työvoimasta.
Heikkilä-Kaleva-Olkkonen (2000) otaksuvat, että uudet työskentelytavat eivät vähennä toimitilojen
kokonaistarvetta. Etätyötä tekevät tarvitsevat toimitilat kotona. Lorek (2002) toteaa, että viime vuosikymmenellä Yhdysvalloissa sadat niin suuret kuin pienemmät yritykset laativat erityiset ohjelmat,
joilla kannustettiin työntekijöitä etätyöhön. Etätyön on todettu lisäävän työtyytyväisyyttä ja työn
tuottavuutta sekä myös alentavan huomattavasti yrityksen toimitilakuluja.
Etätyö ei sovi kaikkiin työtehtäviin. Kuitenkin usein ainakin osittainen etätyö on mahdollista. Näin
työntekijä säästää työmatkoihin käytettävän ajan ja matkakulut. Samalla työntekijä voi sovittaa työaikansa joustavasti. Työnantajalle tämä merkitsee säästöjä toimitilakustannuksissa, mutta edellyttää
samalla työntekijän varustamista tarvittavalla tekniikalla. Samalla työntekijä joutunee itse vastaamaan omista kotona olevista toimitiloista.
Aakkula-Jokinen-Lankoski-Nokkala (2002) katsovat selvityksessään etätyön vaikuttavan myönteisesti maaseudun kehitysmahdollisuuksiin. Laajamittaiseksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi
ei etätyö kuitenkaan tule muodostumaan.
Varsin uudesta ja merkittävästä työntekoon liittyvästä kehitysilmiöstä käytetään ilmausta 24/7.
Toiminta on käynnissä 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa. Ympärivuorokautinen toiminta
on seurausta lähinnä globaalista toimintaympäristöstä. Toiminta siirtyy maapallolla paikasta toiseen
päivärytmin mukaisesti. Toisaalta globaali toiminta edellyttää joissain toimissa jatkuvaa päivystystä. On myös mahdollista, että tietyt aputoiminnot suoritetaan yön aikana halvemman työvoiman
maissa (Mitchell 1999). 24/7-toimintatapa vaikuttaa varmasti myös sellaisiin palveluihin, joilla on
päivittäistä kysyntää. Niille tarjoutuu vastaava ympärivuorokautinen toiminta. Mikäli työtapa yleistyy, se vaikuttaa vääjäämättä yhdyskuntien toimintaan laajemminkin, onhan asiat perinteisesti suunniteltu tavanomaista päivätyöaikaa silmällä pitäen.
Työnteko ja sen muutosten alueelliset seuraukset eivät ole varmastikaan saavuttaneet lopullista
muotoaan, vaan kehitys jatkuu. Joustavuus on ajan sana. Joustavuus koskee työpaikkaa, työaikaa ja
myös tehtäviä ja työsopimuksia. Lyhytaikaiset työsopimukset ovat nykyisin hyvin yleisiä. Yritykset
pyrkivät myös ulkoistamaan perusliiketoimintaan kuulumattomia tehtäviä. Tämä on puolestaan johtanut uusien yritysten syntymiseen. Monet työntekijät ovat ryhtyneet itsenäisiksi toimijoiksi. Huws
(2001) katsoo, että tällaiset henkilöt voivat tehdä työn pääosin joko kotona tai asiakkaiden luokse
tehtävien käyntien yhteydessä. Vastaava menettely sopii kiinteissäkin työsuhteissa oleville, mikäli
työn luonne sen sallii ja sitä edellyttää.
Etätyö, etyö tai telework, kuten asia myös ilmaistaan, ei ole johtanut työpaikkojen häviämiseen,
vaan pääosa etätyöläisistä käy säännöllisesti myös toimistossa. Työtovereiden tapaaminen kasvotusten on koettu tärkeäksi. Korostetaan myös sitä, että työtä tehdään ja on voitava tehdä monista
paikoista käsin, myös matkoilla oltaessa. Tätä edistävät edellä kuvatut informaatioteknologian palvelupisteet mm. hotelleissa ja lentokentillä. Yhteydet toimivat aina, jopa ympärivuorokautisesti.
Kyse on tällöin verkostoituneiden paikkojen tilasta (Castells 2001, s. 232–235).
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3.4.7 Langattoman viestinnän alueelliset vaikutukset
Vaikka langaton viestintä on osa tieto- ja viestintäteknologian muodostamaa kokonaisuutta, käsitellään langattoman viestinnän tarjoamia mahdollisuuksia myös erillisenä asiana sen erikoisluonteesta
johtuen.
Langattoman viestinnän keskeiset välineet ovat matkapuhelimet ja niihin kytketyt kannettavat tietokoneet sekä näiden yhdistelmä, jota edustaa esim. Nokian Communicator. Tietoliikennesatelliitit ja
GPS-laitteet mukaan lukien digitaaliset kartat ovat osa langatonta viestintäjärjestelmää. Lisäksi tarvitaan teleoperaattoreiden mastot vahvistinasemineen. Järjestelmään kuuluvat myös radioasemat ja
-vastaanottimet sekä televisioasemat ja -vastaanottimet. Langattoman viestinnän mahdollisuuksien
katsotaan kehittyvän nopeasti, kuten edellä on todettu.
Langattoman viestinnän alueellisia vaikutuksia on selvitetty varsin vähän. Näkyvistä ilmiöistä voidaan todeta, että kolmiomittaustornit ovat tulleet tarpeettomiksi GPS-laitteiden käytön myötä. Niiden tilalle ovat kuitenkin tulleet langatonta tietoliikennettä välittävät tukiasemat mastoineen. Kun
eri operaattoreilla on omat järjestelmänsä, on näitä mastoja jouduttu rakentamaan niin runsaasti, että
niiden sijoittaminen on aiheuttanut jo omat pohdintansa. Kalliiden UMTS-lisenssien myynnin seurauksena on kylläkin eräissä maissa tulossa ratkaisuja, joissa eri operaattorit voisivat käyttää samoja
rakenteita. Rakennetuilla alueilla tukiasemia on sijoitettu rakennusten katoille. Tekniset ratkaisut
ovat kylläkin vain edellytys itse langattomalle viestinnälle. Alueilla, jotka eivät kuulu tukiasemien
piiriin, ei langattoman palvelun käyttö ole mahdollista. Tämä rajoite saattaa olla todellinen harvaan
asutuilla alueilla. Toisaalta harvaan asutuilla alueilla on kiinteitä puhelinlinjoja korvattu langattomilla yhteyksillä. Tällöin luonnollisesti on pidetty huolta näiden yhteyksien toimivuudesta.
Radiotoiminta jätetään tässä tarkastelun ulkopuolelle, koska se radiopuhelimia lukuun ottamatta ei
tarjoa vuorovaikutteista liikennettä. Sama koskee televisiotoimintaa. Digitaalinen televisio tuo tämän mahdollisuuden, mutta siitä ei ole kokemuksia, joten arvailuja ei tehdä enempää kuin aikaisemmin on jo sanottu.
Langaton viestintä tuo inhimilliseen toimintaan uuden ulottuvuuden, paikasta riippumattoman viestinnän, edellyttäen että sijaitsee alueella, johon palvelu ulottuu. Kopomaa (2000, s. 11) kutsuu tällaista tilaa ”kolmanneksi paikaksi” kodin ja työpaikan lisäksi. Kopomaa otaksuu, että telekommunikaation kehitys merkitsee yhdyskuntien kehitykselle yhtä syvällistä muutosta kuin autoistuminen.
Näin siksi, että ”auton tapaan matkapuhelinyhteyksien myötä hahmottuvat uudelleen kaikki tilat,
jotka yhdistävät ja erottavat ihmisiä” (s. 23).
Tutkimuksessaan matkapuhelinten käytöstä Kopomaa päätyy siihen, että matkapuhelin on vakiintunut kaupunkimaisen elämän ja kaupunkikulttuurin osaksi. Julkiset paikat ovat tulleet matkapuhelinten tavanomaiseksi käyttötilaksi. Sillä on suuri merkitys ihmisten sosiaalisessa kanssakäymisessä. Käytön ääripäitä ovat esimerkiksi hyötykäyttö ja ajanviete (s. 112–122).
Matkapuhelinten käytön yleisiä alueellisia vaikutuksia onkin vaikea nähdä. Matkapuhelimet ovat
tuoneet uuden ulottuvuuden ihmisten käyttäytymiseen ja kanssakäymiseen. Matkapuhelimet ovat
luoneet eräänlaisen riippumattomuuden tunteen ja samalla lisänneet turvallisuudentunnetta, paikasta
riippumatta. Matkapuhelinten nopea yleistyminen on osoitus niiden käyttökelpoisuudesta. Matkapuhelimet ovat myös jo osin korvanneet kiinteän puhelinlinjan. Esimerkiksi kesämökeillä on usein
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luovuttu kiinteästä yhteydestä. Myöskään uudelle paikkakunnalle muuttavat eivät välttämättä hanki
enää kiinteää yhteyttä, ellei se ole tarpeen suurten tietomäärien siirtämisessä.
Matkapuhelimet yhdessä muiden langattoman viestinnän välineiden kanssa vapauttavat käyttäjänsä
paikkaan sidotusta toiminnasta. Vuorovaikutteinen viestintä on mahdollista liikkuvasta toimistosta
tai työpisteestä. On selvää, että tämä tuo joustavuutta niin työntekoon kuin muuhunkin toimintaan.
Matkapuhelimella voi hoitaa mieleen tulevan asian heti.
Etätyö on mahdollista lähes vaikka missä. Moss (2000) katsoo, että henkilöautosta on ainakin pitkien työmatkojen maissa kehittymässä työpaikan korvike. Liikenneruuhkissa odottelun voi muuttaa
tehokkaaksi työajaksi hyvien tieto- ja viestintävälineiden avulla. Hän myös arvelee, että tällainen
toimintatapa voi jopa edistää kaupunkirakenteen hajautumista. Etätyötä tehdään myös matkoilla oltaessa. Kannettava tietokone ja matkapuhelin olivat itsellenikin tärkeä välineistö matkoilla. Näin
saattoi olla hyvin yhteydessä työpaikkaan ja vastata tarvittaessa esitettyihin kysymyksiin, ja kaikki
edullisemmin kuin hotellin palveluja käyttäen. Tämä kylläkin merkitsi pitkiä työpäiviä, kun kokousten ja tapaamisten ym. tapahtumien jälkeen illalla hotellihuoneessa vielä vastasi sähköpostiviesteihin ja antoi muita toimintaohjeita.
Koska langaton yhteydenpito on mahdollista mistä tahansa, missä operaattorin palvelu on käytössä,
tarjoaa liikkuva työasema käyttökelpoisen välineen erityisesti sellaisille ammatinharjoittajille ja
työntekijöille, jotka joutuvat liikkumaan paljon, niin asiakkaiden luona kuin maastossa. Työn tulokset voidaan välittää saman tien tarvittaviin paikkoihin. On otettava huomioon, että tiedot voivat sisältää tekstin ja datan ohella ääntä ja myös kuvaa. Matkapuhelimeen liitetty digitaalikamera tekee
kuvan välittämisen mahdolliseksi. Liikkuvaa työtä tekeville uusi tekniikka saattaa antaa mahdollisuuden valita asuinpaikan entistä vapaammin, koska sidos kiinteään työpaikkaan on löyhempi.
Kehittyvillä matkapuhelimilla voi, normaalin puhumisen ja viestien välittämisen lisäksi, jo nyt
hankkia erilaisia palveluja: selvittää osoitteita, matkustusohjeita ja aikatauluja, hoitaa pankkipalveluja ja Internet-yhteyden kautta saatavia palveluja. Palvelujen monipuolistamiseen on myös hyvät
mahdollisuudet. Kysymys on ainakin alkuvaiheessa enemmänkin siitä, kuinka saada asiakkaat käyttämään ja ostamaan uusia palveluja. Siten matkapuhelinten käytön alueellisia vaikutuksia on vaikea
arvioida. Näin varsinkin siksi, että meneillä on suuri kehitystyö, joka liittyy henkilökohtaiseen navigointiin ja tiettyjen palvelujen hankintaan ja langattoman Internetin käyttöön (Rainio 2001).
Matkapuhelin ja satelliittipaikannin, GPS, yhdessä kannettavan tietokoneen ja digitaalisen kartan
kanssa olivat ensimmäiset apuvälineet kuljetusten järjestämisessä. Puutavarakuljetuksessa tämän
tekniikan käyttö on yleistä. Puutavaran varastopaikat on ilmaistu kartalla. Satelliittipaikantimen
avulla ajoneuvon kuljettaja löytää paikan helposti. Näin on mahdollista myös ohjata vapaat ajoneuvot tarvittaessa haluttuihin paikkoihin ja siten välttää turhia ajomatkoja. Satelliittipaikanninta käytetään normaalien kartoitukseen liittyvien paikanmääritysten lisäksi yhä runsaammin kansalaisten tavanomaisissa toimissa, olkoon sitten kyse vaikka hyvien marjapaikkojen merkitsemisestä tai veneen
navigoinnista. Satelliittipaikantimen avulla voidaan seurata kulkuneuvojen sijaintia, määrittää junien kohtauspaikkoja tai jäljittää varastettuja ajoneuvoja.
Rainion mukaan alan kehitys on nopeaa. Kehittyvä matkapuhelintekniikka ja reaaliaikainen paikkaja muu informaatio mahdollistavat ajantasaisten palvelujen saannin. Palvelun hakija ohjataan maantieteellisesti oikeaan paikkaan antamalla ohjeet joukkokuljetusvälineistä aikatauluineen tai ajoohjeet omin neuvoin määränpäähän pääsemiseksi. Säätiedot, palvelujen aukioloajat ja sijainti sekä
monet muut tiedot saa ns. tien päältä. Samoin kehittyy matkapuhelimen käyttäjän sijainnin paikantaminen, mikä hätätilanteissa on tärkeää.
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Langattomien palvelujen käyttö säästää usein aikaa ja vähentää kulkemistarvetta, kun palvelua koskevat tiedot pystyy saamaan senhetkisestä sijaintipaikasta ja viipymättä. Yksinkertaisesti kyse on
elämää monin tavoin helpottavista palveluista, joista kylläkin joutuu maksamaan. Näiden palvelujen
yleistymistä on vaikea ennustaa. Ajan myötä ihmiset ovat yleensä oppineet uusien palvelujen ja laitteiden käyttöön, varsinkin jos laitteiden käyttö tehdään helpoksi ja kohtuuhintaiseksi. Tekstiviestien
laaja suosio on hyvä esimerkki uuden palvelun nopeasta yleistymisestä. Palvelun suurta suosiota ei
osattu kuitenkaan ennakkoon arvata. Langaton viestintä lisää joissakin tapauksissa ihmisten vapautta valita asuin- ja työskentelypaikkansa. Kaikissa tapauksissa langaton viestintä lisää ihmisen toimintavapautta ja tuo joustavuutta niin arjen toimiin kuin vapaa-ajan puuhiin.

3.4.8

Tieto- ja viestintäteknologian vaikutukset asumisen alueelliseen sijoittumiseen

Perinteisesti työpaikan sijainti on pitkälle määrännyt asuinpaikan valinnan. Edellä suoritettu tarkastelu osoittaa, että toimintatapojen muutos niin työssä kuin palvelujen hankinnassa yhdessä kehittyvän informaatioteknologian kanssa tuo asuinpaikan valintaan eräissä tapauksissa suurempaa joustavuutta ja vapautta.
Henkilöt, jotka voivat työskennellä täysin sähköisen viestinnän välinein, voivat periaatteessa valita
vapaasti asuinpaikkansa. Useimmiten asuinpaikka tällöin valittaisiin paikan houkuttelevuuden perusteella. Miellyttävä ilmasto, kaunis maisema ja hyvät ulkoilumahdollisuudet ovat eräitä valintakriteerejä. Useimmiten tällaiset paikat ovat ennestään olleet lomakohteita (Mitchell 1999). Esimerkkejä tällaisista ratkaisuista on. Ne saattavat edellyttää hyvää taloudellista asemaa, eivätkä kaikki pysty
tällaisiin paikkoihin sijoittumaan (Jim Brown, Lincoln Institute of Land Policy 2001). Varmasti
henkilöt, jotka voivat työskennellä sähköisen viestinnän välinein voivat hakeutua muuallekin, kukin
mieltymyksensä mukaan. Suuri vapaus valita asuinpaikkansa voi olla myös sellaisilla vapaan ammatin harjoittajilla, joiden toiminta-alue on laaja ja edellyttää runsasta asiakkaiden tapaamista.
Etätyötä käsiteltäessä tulivat esiin toiminnan vaikutukset asuinpaikkaan. Otaksuttiin, että etätyö
mahdollistaa pitemmät työmatkat, varsinkin jos näin saavutetaan muita etuja, kuten halvemmat
asuinkustannukset ja myös miellyttävämpi asuinympäristö.
Mielenkiintoinen kysymys on ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden vaikutus yrityksen sijaintipaikkaa määritettäessä. Jos yrityksen toiminta edellyttää korkeatasoista työvoimaa, yrityksen pitää
varmistaa hyvän työvoiman saatavuus. Tällöin yrityksen sijaintipaikan valintaan voi vaikuttaa keskeisesti se, missä hyvin koulutetut työntekijät viihtyvät (Kotkin 2000). Elämäntapamuutoksilla sekä
asuntojen hinnoilla on Yhdysvalloissa todettu olevan vaikutusta asuinpaikan valintaan, mikä kehitys
on vaikuttanut myös yritysten toimintojen sijoittumiseen ( Kotkin-DeVol 2001). Call Center
-tapauksissa tilanne on toinen: silloin yritys viedään edullisen työvoiman lähelle.
Rob Atkinson (Lincoln Institute of Land Policy 2001) toteaa Yhdysvaltojen tilanteeseen viitaten,
että ihmiset haluavat edelleen omakotitalon ja haluavat asua miellyttävässä ympäristössä lyhyen
työmatkan päässä. Tämän seikan Atkinson arvioi informaatioteknologian suomien mahdollisuuksien johdosta vaikuttavan myös yritysten sijoittumiseen. Mikäli yrityksiä siirtyy etäämmälle keskustasta, tämä puolestaan johtaa asutuksen siirtymiseen yhä kauemmaksi.
Asuinpaikan valintaan yleisemmin voi vaikuttaa myös se, että työ ja asuminen sekoittuvat entistä
enemmän. Työtä tehdään yhä enemmän kotona. Näin kodin ja työpaikan aikaisemmin erilliset roolit
hämärtyvät. Asunnot onkin vastaisuudessa suunniteltava myös tämä näkökohta huomioon ottaen
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(Mitchell 1999, Moss ja Townsend 2000). Monet tutkijat myös otaksuvat tähän liittyen, että kotikeskeisyys tulee lisääntymään.
Koska informaatioteknologian kehitys on sittenkin kovin uutta, ei teknologian vaikutuksista asumiseen ole vielä kovin selviä empiirisiä näyttöjä olemassa. Kaikki muutokset tapahtuvat hitaasti, joten
paljon ollaan vielä otaksumien varassa. Ehkä selvimpiä näyttöjä on juuri eräiden amerikkalaisten
sijoittuminen ympäristöltään miellyttäviin paikkoihin silloin kun harjoitettava ammatti antaa siihen
mahdollisuuden.

3.4.9 Tieto- ja viestintäteknologian vaikutukset liikenteeseen
Höjer (2000, s. 23) katsoo, että informaatioteknologian epäsuorat vaikutukset liikennetarpeeseen
johtuvat maankäytössä ja toimintatavoissa tapahtuvista muutoksista. Edellä suoritetuissa informaatioteknologian vaikutusten tarkasteluissa viitattiinkin usein liikennettä koskeviin vaikutuksiin. Niitä
voi listata useita. Teollisuuden siirtyminen entistä enemmän käyttämään alihankintajärjestelmiä
merkitsee tuotantoon liittyvien kuljetusten lisääntymistä. Toisaalta aineettoman tuotannon tuotteet
voidaan kuljettaa sähköisesti ja välttää postin käyttö ja siitä johtuva liikenne niin lähettäjä- kuin vastaanottajapäässä. Sähköisten palvelujen hankinta säästää myös paljon kulkemista.
Tavaroita koskevassa sähköisessä kaupankäynnissä voi liikennetarve vähetä silloin, kun tuote toimitetaan postitse, edellyttäen ettei postitus aiheuta enemmän liikennetarvetta kuin paikan päältä ostaminen. Ostaja voi välttyä kulkemisesta silloin, kun kauppias toimittaa sähköisesti ostetut tuotteet
asiakkaalle. Mikäli samaan kuljetukseen liitetään useiden asiakkaiden palvelu, voidaan näin vähentää liikkumistarvetta.
Etätyö voi vähentää työmatkaliikennettä, mutta samalla lisätä asiointiliikennettä ainakin silloin, kun
asiointi on hoidettu työmatkan yhteydessä. Työmatkaliikennettä vähentää varmasti sähköinen kommunikointi. Videokonferenssit ja vielä enemmän ns. nettineuvottelut voivat myös korvata ainakin
osaksi kasvotusten tapahtuvaa tapaamista. Kulkemissäästöt voivat olla huomattavia silloin, kun vältytään pitkiltä tapaamismatkoilta. Heinonen (1998) on selvittänyt etätoimintoja ja liikennettä kestävän kehityksen kannalta. Hän katsoo, ettei bittien virtakaan ole täysin ympäristöystävällistä. Tietoteknisiä laitteita valmistettaessa kuluu raaka-aineita ja syntyy myrkyllisiä päästöjä. Sähköinen viestintä nimensä mukaisesti kuluttaa sähköä. Paperittomaan toimistoon ei ole päästy, ja kaiken päätteeksi viestintävälineiden romuttaminen aiheuttaa oman ympäristöongelmansa.
Sähköpostit korvaavat tavallista postia. Ei ainoastaan kulkeminen vähene, vaan myös paperin kulutus, ainakin kirjekuorien. Ylipäätään virtuaaliset toiminnot korvaavat monia perinteisiä liikkumistarpeita, joita kaikkia on mahdoton edes yrittää kuvata. Sama koskee langattoman viestinnän vaikutuksia liikenteeseen, joita käsiteltiin edellä. Mikäli informaatioteknologian myötä asutus ainakin
osaksi hajaantuu, aiheutuu tästä varmasti lisää työmatkaliikennettä ja muutakin kulkemista.
Hurme (1998, s. 49–50) luettelee runsaasti sekä liikennettä lisääviä että vähentäviä tekijöitä. Edellä
todettujen lisäksi hän mainitsee liikennettä vähentävänä tekijänä vähäisemmän tarpeen osallistua
kulttuuririentoihin. Tilaisuuksia voidaan seurata etätoimintana tai voidaan hankkia Internetin kautta
haluttu video katseltavaksi. Toisaalta hyvä telekommunikaatio saattaa antaa virikkeitä matkailun
kasvulle: halutaan mennä itse paikan päälle katsomaan, mistä todella on kysymys. Kaikki eivät luota kuvaan, varsinkaan nyt, kun sen käsittely on tehty helpoksi. Omakohtaisen kokemuksen tärkeys
tuli esiin myös 1960-luvulla, kun utsjokelainen taksimies haki silloisen tavan mukaan autonsa suoraan tehtaalta Saksasta. Paikallisessa lehdessä olleessa haastattelussa hän hämmästeli eniten moni-
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kaistaisia moottoriteitä ja totesi, ettei olisi uskonut maailmassa sellaisia olevan, ellei olisi omin silmin nähnyt.
Mikä on informaatioteknologian kokonaisvaikutus liikenteeseen, on vaikea arvioida. Sama koskee
liikenteen alueellisten vaikutusten arviointia. Varmasti monet ennen pakolliset matkat tulevat nyt
tarpeettomiksi juuri sähköisen viestinnän tarjoaman kommunikointimahdollisuuden takia. Kyse on
tällöin enemmänkin siitä, kuinka hyvin kansalaiset osaavat käyttää hyväksi uusia mahdollisuuksia.
Toki tämäkään liikenne ei ole ilmaista, mutta se on ilmeisesti ainakin ympäristöystävällisempää.

3.4.10 Muutosten kokonaiskuva ja aluesuunnittelun haasteet
Tieto- ja viestintäteknologian alueellisia muutoksia koskenut edellä suoritettu tarkastelu osoitti alan
tutkijoiden olevan yhtä mieltä siitä, että perustavaa laatua olevia muutoksia on tapahtumassa yhdyskuntien rakenteissa ja toimintatavoissa. Toimintojen sijaintia määrittävät paikka-, aika- ja etäisyystekijät ovat keskeisesti muuttamassa luonnettaan. Tieto- ja viestintäteknologia antaa sijaintipaikan
valinnassa entistä suuremman vapauden. Organisaatioiden ja yksilöiden uudet toimintatavat puolestaan muuttavat yhdyskuntien toimintaperiaatteita. Tavanomaisen tilan lisäksi tulee uutena elementtinä mukaan virtuaalinen tila.
Tarkastelussa tuli esiin, että alue- ja kaupunkirakenteiden otaksutaan toisaalta keskittyvän, toisaalta
hajaantuvan ja että kaupunkien ja maaseudun välinen raja saattaa hämärtyä. Kaupunkien kilpailuedellytykset myös vaihtelevat. Sekä keskittyminen että hajasijoittuminen tulevat molemmat olemaan samanaikaisia kehitysilmiöitä. Päätelmiä rajoittaa vähäinen kokemusperäinen tieto tapahtuvista alueellisista muutoksista sekä ylipäätään alan tutkimustoiminnan rajallisuus.
Moss (2000) korostaakin sitä, että vaikka informaatioteknologian käyttö on osa kansalaisten jokapäiväistä elämää, niin me emme täysin ymmärrä, kuinka tämä teknologia tulee muovaamaan alueiden ja kaupunkien kasvua. Ymmärtämistä vaikeuttaa erityisesti jo edellä todettu, että informaatioteknologialla on sekä toimintoja keskittäviä että hajauttavia ominaisuuksia. Gepts (2002) katsoo,
että näistä syistä on mahdollista suunnittelussa etsiä toimintoja, jotka olisivat hajasijoitettavissa, ja
pyrkiä luomaan niille hyvä toimintaympäristö. Vastaavasti keskittyville toiminnoille on luontevaa
hakeutua monipuolisten tietoliikenneyhteyksien äärelle ja paikkoihin, joissa on innovatiivinen ympäristö ja mahdollisuus tarpeellisiin henkilökohtaisiin kontakteihin.
Townsend (2001b) toteaa käsitellessään langatonta viestintää, että laajaankaan tietomäärään perustuvat analyysit eivät auta suunnittelua koskevassa käytännön päätöksenteossa, ellei käytössä ole hyviä malleja, jotka auttavat ymmärtämään kaupunkien toimintajärjestelmiä. Hänen mukaansa kaivataan määrätietoisesti hankittua uutta tietoa ja keinoja ymmärtää uuden informaatioteknologian vaikutuksia. Muuten on vaarana, että kaupunkisuunnittelijat menettävät otteen kaupunkielämän todellisuudesta.
Alueellisen suunnittelun kannalta muutos on aina mahdollisuus. Voidaan käyttää hyväksi muutosvoimia halutun tavoitteen saavuttamiseksi ja toisaalta myös pyrkiä vaimentamaan kehityksen tuomia kielteiseksi koettuja vaikutuksia, joita ei pystytä estämään. Tämän vuoksi on tärkeää, varsinkin
uusien kehitysnäkymien vallitessa, arvioida ja pohtia, miten tulisi toimia. Eräät informaatioteknologian alueellisia vaikutuksia selvittäneet tutkijat esittävätkin käsityksiä alue- ja kaupunkisuunnittelun
tehtävistä ja haasteista tässä uudessa tilanteessa.
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Mahdollisuus käyttää hyväksi informaatioteknologiaa on luonnollisesti edellytys myös alueelliselle
muutokselle. Siten oleellista on se, mihin alan infrastruktuuri rakennetaan. Moss (2000) viittaa julkisen vallan keskeiseen rooliin tavanomaisen liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa. Rahoittaessaan mm. päätiet julkinen valta päätti myös teiden sijainnista. Viestintäinfrastruktuurin aikaansaaminen on nyt pääasiassa yksityisen liiketoiminnan varassa, eikä julkisella vallalla ole vastaavaa
ohjaavaa roolia.
Edellä todettu tilanne onkin johtanut periaatteelliseen keskusteluun mm. siitä, pitäisikö julkisen vallan varmistaa kaikkialla samanlaiset uuden teknologian käyttömahdollisuudet vai annetaanko asian
ratketa taloudelliseen kannattavuuteen perustuvilla kriteereillä. Mitchell (1998, s. 168) katsoo, että
demokratian ihanteiden mukaan pitäisi pyrkiä siihen, että kaikille kansalaisille luodaan yhdenvertaiset mahdollisuudet saada laajakaistainen yhteys. Hän perustelee kantaansa puhelinjärjestelmästä
saaduilla kokemuksilla. Tämä näkökohta on tärkeä. Julkisessa keskustelussa ainakin Suomessa on
asiasta puhuttaessa viitattu Ruotsin tavoitteeseen saada laajakaistayhteys kaikille ja toisaalta siihen,
että kysymys on monitahoinen ja tavoitteen toteuttamiseen on monia teknisiä mahdollisuuksia. Lisäksi alan jatkuva kehitys voi tuoda uusia keinoja nopeasti. Tästä syystä on katsottu olevan perusteltua luottaa siihen, että kilpailuun perustuva yksityinen liiketoiminta huolehtii toimivien ratkaisujen
syntymisestä. Joka tapauksessa on selvää, että eri alueiden ja yhdyskuntien tulevaisuuden kannalta
on ratkaisevaa se, millainen tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuri niillä on ja millaiseksi sitä
kehitetään.
Sen ohella, että informaatioteknologian infrastruktuuri on tärkeä kehityksen perusedellytys, on ainakin alueellisen suunnittelun kannalta yhtä tärkeätä ottaa huomioon se, että mitkään alueelliseen
kehitykseen vaikuttavat ratkaisut eivät synny itsestään, vaan toteutettavien päätösten kautta. Tällöin
esiin nousee kaksi erilaista näkökulmaa. On toisaalta vastattava niihin pyrkimyksiin ja toiveisiin,
joita elinkeinoelämä ja muut toimijat asukkaat mukaan lukien esittävät, ja toisaalta alueella ja yhdyskunnalla itsellään tulee olla omat kehittämistavoitteensa, jotka halutaan saavuttaa. Tässä vuorovaikutuksessa on tärkeätä ymmärtää edellä todettuja yleisiä muutosvoimia, jotka vaikuttavat ratkaisujen taustalla.
Alue- ja kaupunkirakenteiden suunnittelussa erääksi keskeiseksi huomioon otettavaksi tekijäksi
nousee se, että tuotannon, markkinoinnin ja jakelun toimintatavat muuttuvat. Sama koskee palvelujen järjestämistä. Myös asumiselle avautuu uusia sijoittumisnäkymiä. Mitchell (1999) korostaa, että
niin tuotannon, jakelun, palvelujen kuin myös asumisen aiheuttamista toiminnoista syntyvät verkostot pitävät kaupunkeja koossa. Nyt nämä verkostot ovat muuttumassa. Kun mukaan otetaan vielä
virtuaaliset paikat, on tilanne suunnittelun kannalta entistä monitahoisempi.
Dabinett (2002) tarkastellessaan alueellista kehittämispolitiikkaa tietoyhteiskunnassa toteaa, että
ICT:n tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää suunnittelijoilta perinteisten ajatustottumusten muuttamista. Tällöin on tunnistettava tietoyhteiskunnan tarjoamat ja keskenään kilpailevat valintamahdollisuudet, joista tulisi keskustella. Dabinett katsoo, että tällaisia tarkasteltavia
asioista olisivat mm:
-

-

mitä uusia alueellisia toiminta- ja suunnittelumuotoja tarvitaan vastaamaan uusiin olosuhteisiin,
jotka johtuvat tilan ja virtuaalisuuden kohtaamisesta,
mitkä alueellisen kehittämisen normatiiviset mallit tukevat pyrkimyksiä hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa ja voidaanko niitä soveltaa kestävään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehittämiseen,
mitä mahdollisia konflikteja syntyy siitä, että tuetaan ICT- markkinoiden vapauttamista ja toisaalta pyritään tulemaan toimeen väistämättä epätasaisen alueellisen kehityksen kanssa ja
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-

kohtaavatko alueet sellaisenaan suotuisat rakenteelliset muutokset vai tuleeko ICT:n hyväksikäyttö johtamaan kulttuuristen ja poliittisten suhteiden uudistumisesta aiheutuviin ristiriitoihin.

Tiitola (2002) käsitellessään tietoyhteiskuntaa Helsingin kaupunkirakenteen ja –kehityksen muokkaajana katsoo, että kaupunginlaajuisessa mittakaavassa asioita tarkasteltaessa keskeiseksi kysymykseksi nousee työn ja asutuksen välinen suhde. Hän otaksuu toimintojen keskittyvän, mikä näkyy ajan myötä kaupunkiseudulla sekä tiivistymisenä että laajenemisena. Hän pitää myös seudullisesti suuria kokonaisuuksia kansainvälisesti kilpailukykyisimpinä.
Kilpailukykyisyyden turvaaminen tuli jo aikaisemminkin esille. Siten myös informaatioteknologian
aikana on tärkeää, että yhdyskunnat kehittävät yrityksiä houkuttelevia toimintaympäristöjä ja luovat
samalla aikaan sopivan hyvän imagon. Kotkin (2000, s. 181–182) korostaa, että näin meneteltäessä
ei tule unohtaa laajempaa yhteiskunnallista ja ruohonjuuritason toimintaa. Vain muutamilla yhdyskunnilla on hyvän menestyksen edellytykset pääosan kohdatessa suuria ongelmia pyrittäessä turvaamaan hyvä tulevaisuus. Tällöin on vaarana syntyä ristiriitoja toisaalta sittenkin vähäisten tietotyötä tekevien ja enemmistönä olevien perinteisten ammattien edustajien kesken.
Tällä on yhteys käsitteeseen ”dual city”, jolla tarkoitetaan sekä sosiaalisesti että alueellisesti kahtia
jakautunutta kaupunkia. Tästä vaarasta varoittavat monet tutkijat (mm. Castells, Graham, Hall, Kotkin, Marvin ja Mitchell). Vaaraa on syytä pyrkiä torjumaan kaupunkisuunnittelun keinoin. Tämä
ongelma koskee erityisesti suuria metropoleja.
Graham ja Marvin ( 2000 s. 89-94) varoittavat myös yliarvioimasta tieto- ja viestintäteknologian
merkitystä alueellisessa kehitystyössä ja ryhtymästä hankkeisiin, joiden tuloksellisuudesta ei ole
varmuutta. He eivät kuitenkaan kiellä uuden teknologian suurta, myös symbolista merkitystä yhdyskuntia kehitettäessä.
Suunnittelun suurena haasteena on myös nyt yrittää löytää oman paikkakunnan ja alueen menestystekijät. Ne eivät välttämättä ole kaikkialla samat, ja kukin paikka ja alue on oma yksilönsä. Suunnittelussa on myös syytä muistaa se, että vanhat rakenteet ja perinteet tasoittavat muutospaineita ja että
muutokset sittenkin tapahtuvat hitaasti. Uudet tarpeet voidaan myös usein sovittaa oleviin rakenteisiin (Mitchell 1999).
Vanhat suunnitteluperiaatteet on kuitenkin kyseenalaistettava. Sekä Mitchell että Moss korostavat
sitä, että työ- ja asuinalueiden tarkka erottelu kaavoituksessa pitää unohtaa. He päinvastoin kannustavat näiden toimintojen sekoittamiseen, syynä mm. edellä todetut muutokset työn ja asumisen järjestämisessä. Tällöin myös korostuu hyvän ympäristön ja virkistysalueiden merkitys sijaintiratkaisuja tehtäessä.
Kotkin ja DeVol (2001) Yhdysvaltoja koskeneeseen tutkimukseen perustuen katsovat, huolimatta
eri kaupunkien erilaisista kehitysedellytyksistä ja -mahdollisuuksista, että on olemassa eräitä perusasioita, jotka ovat kriittisiä tekijöitä digitaaliajan menestykselliselle kaupunkikehitykselle. Tärkein
koskee elintapoja. Missä ihmiset haluavat elää, muodostunee ehkä tärkeimmäksi kehitystä määrittäväksi tekijäksi. Toinen tärkeä haaste yhdyskunnille on huolehtia asukkaiden koulutuksesta, niin
yrittäjiksi kuin työntekijöiksi. Yrittäjyydestä muodostuu tärkeä tekijä, koska uusi teknologia luo uudenlaista yritystoimintaa, jonka kehitys on yhdyskuntien kehitykselle oleellisen tärkeää.
Graham ja Marvin (2001, s. 413–417) tuovat esiin suunnittelussa varteenotettavia näkökohtia. He
toteavat, että nyt on perusteltua korostaa suunnittelussa suhteita ja prosesseja pikemmin kuin kohteita ja muotoja (relations and processes rather than objects and forms). Samoin on painotettava ti-
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lan ja ajan useita merkityksiä. Tätä he havainnollistavat mm. toteamalla, että suunnitelma saatetaan
tehdä tiettyä aikaperspektiiviä silmällä pitäen. Toisaalta jotkin toiminnot voivat olla hyvin lyhytaikaisia. Samoin paikalla voi olla sekä maailmanlaajuinen että hyvin paikallinen merkitys.
Mitchell (1999, s. 147–155) päättää kirjansa ”e-topia” näkemykseen tulevasta kaupunkisuunnittelusta. Hän toteaa, että väistymässä olevan teollisuusyhteiskunnan aikana kaupunkeihin on kohdistunut alati kasvavia vaateita. Sen seurauksena niistä on tullut yhä suurempia, ahtaampia ja liikenteen ja päästöjen vaivaamia. Nyt hän katsoo olevan mahdollista kehittää ”e-topias – lean, green cities that work smarter, not harder” eli kevyempiä, vihreitä ja älykkäästi, ei kovemmin toimivia kaupunkeja. Niiden keskeiset suunnitteluperiaatteet voidaan suuresti yksinkertaistaen ilmaista seuraavilla viidellä kohdalla:
1. Dematerialization (aineellisuuden vähentäminen)
2. Demobilization (liikenteen vähentäminen)
3. Mass customization (räätälöity tuotanto)
4. Intelligent operation (viisas toiminta)
5. Soft transformation (pehmeä muutos).
Nimet kertovat, mistä on kysymys. Informaatioteknologia antaa mahdollisuuden näiden periaatteiden soveltamiseen.
Näistä periaatteista huolimatta Mitchell katsoo, että paikan voima silti säilyy. Perinteisten sijaintitekijäin merkityksen heiketessä painotetaan niiden sijasta erityisiä kulttuuri-, maisema- ja ilmastotekijöitä, joita ei voida sähköisesti siirtää, sekä kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia, joista erityisesti
välitämme. Fyysiset rakenteet ja virtuaaliset tilat tulevat toimimaan vuorovaikutuksessa ja useimmiten toisiaan täydentäen.
Kotkin (2000, s. 188–189) osaltaan katsoo, että digitaaliajassa paikan vanhimmat peruselementit –
yhteisyyden tuntu, identiteetti, historia ja kohtalo – eivät ainoastaan pysy tärkeinä, vaan ovat kasvavassa määrin menestyksen ja epäonnistumisen määreitä. Kotkin ei usko ihmisten ja uuden ajan teollisuuden etsivän maapallolta sellaisia sijaintipaikkoja, jotka ovat suurimpia, halvimpia tai muuten
eniten suosittuja. Sen sijaan ne hänen mukaansa etsivät uudenlaista maantiedettä, sellaista joka vetoaa niiden arvoihin ja niiden sydämiin, ja sieltä löytyvät digitaaliajan menestyvät yhteisöt.
Tutkijat eivät siten tuomitse mitään aluetta tai paikkaa suoralta kädeltä häviäjäksi tai voittajaksi.
Oman aseman hyväksi on toimittava ottaen huomioon tieto- ja viestintäteknologian tarjoamat mahdollisuudet ja vaateet. Alueellinen suunnittelu on siten edelleenkin tarpeen. Vanhat menetelmät ja
periaatteet eivät kuitenkaan tarjoa hyviä välineitä tulevan menestyksen rakentamisessa. Tarvitaan
uutta ajattelua ja uusia suunnitteluperiaatteita.
Tällaista uutta ajattelua edusti Leo Jakobson (1988) vuonna 1987 pitämässään esitelmässä, joka on
julkaistu Tiedepolitiikka-lehden numerossa 1/88, s. 3–14. Jakobsonin esitelmän otsikko oli ”Tietoyhteiskunnan kaupunkirakenne”. Esityksessään hän kävi lävitse kaupunkisuunnittelun teorioiden
kehityshistoriaa ja päätyi omiin kokemuksiinsa viitaten esittämään tulevan kaupunkirakenteen olevan aaltoileva verkosto. Käsitystään hän perusteli sillä, että kaupunki on kenttä, jota kattavat kaupungin eri toimintoja edustavat verkostot. Toisia toimintoja yhdistävät kiinteät yhteydet, kuten tiet,
ja toiset liittyvät toisiinsa ”kommunikaation keinoin”. Edelleen hän totesi, että toimintaverkostojen
kerrostumat liittyvät toisiinsa kentän vaihdospisteissä silloin, kun liittymä on tarpeen ja ”silmukkakoko sen sallii”. Jakobson totesi edelleen, että mainitut vaihdospisteet ovat vaihtelevan kokoisia
moninaiskeskuksia kaupunkikentässä eivätkä heijasta koon tai välimatkan mukaisesti järjestäytynyt-
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tä hierarkiaa ”vaan solmukohtien hajautettua systeemiä, jossa funktionaalinen erikoistuminen ja
kommunikaatio liittävät solmukohdat toisiinsa”. Jakobson korosti edelleen, että uudet viestintäteknologiat tiivistävät ajan ja välimatkan ja että elämän laatu muodostuu tärkeimmäksi tekijäksi sijaintia koskevissa päätöksissä.
Jakobson kehitti ”aaltoilevan kaupungin mallin”, kuten hän sitä nimitti, ennen kuin nykyisen kaltaiset tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet olivat tiedossa ja käytössä. Itse en ole löytänyt muita uusia tietoyhteiskunnan kaupunkimalleja esitteleviä teorioita, ainoastaan edellä käsiteltyjä periaatteita, jotka saattavat muuttaa rakenteita. Jakobsonin ”aaltoileva kaupunki” merkitsee hierarkian
poistumista eli selvän kaupunkikeskuksen katoamista. Tilalle tulee monikeskuksinen rakenne kuitenkin siten, että ihmisten keskinäiset kontaktit ovat hyvin mahdollisia. Kuva 3.4.10.1 havainnollistaa mallia.

Kuva 3.4.10.1. Jakobsonin aaltoileva kaupunki. Lähde: Jakobson 1988, s. 9.

Suunnittelun muuttuvaa roolia koskeva tarkastelu on hyvä päättää Kotkinin ja DeVolin (2001) toteamukseen, että nyt ja vastaisuudessa yhdyskunnat voivat menestyä vain silloin kun ne ovat enemmän kuin sieluttomia valokaapelien yhdistämiä tiili- ja lasirakennuksia. Yhdyskunnissa tulee lujittaa yhteenkuuluvuutta luomalla elävät yhteydet elinkeinoelämän, asukkaiden ja eri organisaatioiden
kesken.
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4 Tieto- ja viestintäteknologian alueellinen levinneisyys
Edellä on todettu, että perinteisten liikennemuotojen kehittyminen vaikutti ratkaisevasti myös alueellisen rakenteen muotoutumiseen ja että yleisellä kehittämispolitiikalla ja alueellisella suunnittelulla oli vaikutettu ratkaisuihin. Kehitysilmiöiden sitominen laajempiin yhteiskunnallisiin virtauksiin myös osoitti, että kehittyneessä maailmassa tapahtuu jälleen merkittäviä yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttavia muutoksia: kuljetaan kohti tietoyhteiskuntaa.
Tietoyhteiskunnan erääksi merkittäväksi muutosvoimaksi on nimetty nopeasti kehittyvä tieto- ja
viestintäteknologia. Suoritettu tarkastelu osoitti, että monet tutkijat katsovat juuri tieto- ja viestintäteknologian monipuolisen soveltamisen johtavan myös alueellisiin muutoksiin.
Tässä luvussa kuvataan aluksi maassamme vallitsevia yhteiskunnallisia ja alueellisia kehitysvirtauksia, jotta saadaan yleispiirteinen kuvaus kaavoittajille suunnatun kyselyn suorittamisen aikaisesta todellisuudesta. Sen jälkeen selvitetään tieto- ja viestintäteknologian alueellista infrastruktuuria sekä tieto- ja viestintäteknologian välineiden levinneisyyttä ja eräiden sovellusten käyttöä. Nämä
tiedot muodostavat tärkeän taustan kyselylle sekä kyselyn tulosten analysoinnille.

4.1 Vallitsevia yhteiskunnallisia ja alueellisia kehitysvirtauksia
1990-luvulla maamme koki merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia. Vuosikymmenen alun lama
johti tuotannon rajuun laskuun ja suurtyöttömyyteen. Laman syitä on pohdittu monilta kannoilta.
Pääomaliikkeiden nopea vapauttaminen johti suureen ulkomaiseen lainanottoon, joka markan arvon
heikennyttyä merkitsi pankkitoiminnan kriisiä ja lukemattomien pienyritysten konkurssia, henkilökohtaisista velkaongelmista puhumattakaan.
Tässä prosessissa monet yritykset uudistivat rakenteitaan. Osaltaan tähän kehitykseen varmasti vaikutti myös edellä kuvatun tietoyhteiskunnan kehittyminen. Sen johdosta yritysten toimintatavat
muuttuivat ja sama tuotanto saatiin aikaan huomattavasti vähäisemmin henkilöresurssein. Ehkä näin
myös laman varjolla vähennettiin työvoimaa.
Laman seurauksena valtio velkaantui suuresti. Julkisen talouden tiukentuminen merkitsi kovia säästökuureja. Erityisesti tämä koski kunnallista toimintaa. Valtionavut vähenivät. Kunnat joutuivat irtisanomaan henkilöstöä käytännössä kaikilta toimialoilta. Kunnallisen toiminnan saneeraus jatkuu
edelleen. Valtio ei ole juurikaan sanonut irti suoraan omaa henkilöstöään. Liikelaitostamisen ja yhtiöittämisen seurauksena on kuitenkin runsaasti työpaikkoja hävinnyt. Toiminnan tehokkuutta on
pyritty lisäämään toteuttamalla lukuisia hallinnollisia uudistuksia, erityisesti aluehallinnossa (ks.
esim. Talvitie 2000a). Kuntia on patistettu yhteistoimintaan palvelutoiminnan tehostamiseksi jne.
Suomen liittyminen Euroopan unionin jäseneksi vuoden 1995 alusta oli ja on edelleen vaikutuksiltaan merkittävä tapahtuma. Nopeimmin vaikutukset ilmenivät elinkeinoelämän piirissä. Kilpailu
vapautui ja päästiin osaksi laajoja yhteismarkkinoita. Samalla kilpailu kiristyi. Alueelliset vaikutukset kohdistuivat ehkä selvimmin maatalouteen. EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on johtanut
maatilojen rakenteen uudistumiseen. Tätä kehitystä havainnollistaa taulukko 4.1.1.
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Taulukko 4.1.1. Maatilat peltoalan mukaan vuosina 1994–1998. Lähde: Tilastokeskus 2001a, Suomen tilastollinen vuosikirja 2001.
Vuosi

1994
1995
1996
1997
1998

ha
1-1,99
kpl
4 728
1 545
1 158
914
801

Yhteensä
2-4,99

5-9,99

10-19,99

20-29,99

30-49,99

50-99,99

100-

12 482
8 443
7 484
6 938
6 793

21 477
17 049
15 274
14 210
13 586

35 004
31 280
28 530
26 549
24 716

20 269
19 691
18 791
17 903
17 097

14 996
15 451
15 643
15 659
16 041

4 863
5 717
6 314
6 987
7 874

691
788
920
1 043
1 162

114 510
99 964
94 114
90 203
88 070

EU-jäsenyyden vaikutus näkyy erityisen suurena pienten maatilojen määrän vähenemisenä. Vasta
yli 30 peltohehtaarin tilojen määrä kasvaa. Tämän kehityksen odotetaan jatkuvan. Maatilojen määrä
vähenee edelleen ja jäljelle jäävien tilojen keskikoko kasvaa. Muutos näkyy myös maaseudun ulkoisessa kuvassa. Maatalouden työpaikkojen vähennys on vaikuttanut välillisesti myös maaseudun
palvelutason heikentymiseen. Samalla huoli maaseudun tulevaisuudesta on kasvanut. Suomen maatalouden tulevaisuus riippuu suuresti EU:n maatalouspolitiikasta. Sitä uudistettaneen vireillä olevan
EU:n laajentumisen tapahduttua.
Voimistuvan globalisaation vaikutukset ovat myös merkittäviä. EU:n jäsenyys avasi laajat sisämarkkinat suomalaisille yrityksille. Samalla maamme tuli muiden EU-maiden yritysten markkinoiden piiriin. Maailmankaupan vapauttaminen on johtanut monilla elinkeinoaloilla maailmanlaajuisten markkinoiden syntyyn. Asiaa on edistänyt tieto- ja viestintäteknologian kehitys, kuten edellä on
jo todettu. Tämän kehityksen seuraukset ovat tuntuneet myös Suomessa. Maailmanmarkkinoilla
toimivat yritykset ovat useissa tapauksissa tehneet yritysjärjestelyjä, joiden tuloksena on ollut selvästi monikansallisten yritysten syntyminen. Tällöin mm. tuotantolaitoksia koskevissa päätöksissä
on otettu huomioon isojen markkina-alueiden läheisyys. Maamme syrjäinen sijainti on suuri rasite
maailmanlaajuisessa markkinoinnissa, ainakin raskaita massakuljetuksia vaativalle tuotannolle.
EU:n rakennepolitiikan eräänä tavoitteena on auttaa elinkeinotoiminnan rakenteellista uudistamista
siten, että tuotanto olisi kilpailukykyistä vallitsevissa maantieteellisissä oloissa.
Tieto- ja viestintäteknologia on hyvä esimerkki tuotannonalasta, jossa syrjäinen maantieteellinen
sijainti ei ole ollut ainakaan vielä ylikäymätön rasite. Tosin alan tuotanto tapahtuu ainakin massatuotteiden osalta lähellä markkinoita ja halvan työvoiman alueilla. Alan yritykset ovat myös ratkaisevasti auttaneet lamasta selviytymisessä. Tieto- ja viestintäteknologia ei ole ainoa merkittävä kasvuala. Myös bioteknologiassa nähdään uusia mahdollisuuksia kilpailukykyisen tuotannon kehittämiselle. Maamme tuotantotoiminta onkin kaiken aikaa käymässä läpi rakenteellista uudistumista.
Tällä on suuri vaikutus myös maamme alueelliseen kehitykseen.
Suurta työttömyyttä ei ole vielä onnistuttu nujertamaan. Monet kunnat kokevat tilanteen vaikeaksi.
Elämisen usko on koetuksella. Elinkeinopolitiikasta onkin tullut kunnille tärkeä toimintalohko. Ellei
kuntalaisilla ole työtä, heikkenevät kuntien mahdollisuudet ylläpitää hyvinvointiyhteiskunnan edellyttämää palvelutasoa. Vaikeuksia lisäävät väestörakenteessa tapahtuvat muutokset.
Suomessa kuten monissa muissakin Länsi-Euroopan maissa on nähtävissä kaksi merkittävää kehitystrendiä: väestö ikääntyy ja väestönkasvu hidastuu ja kääntyy 20 vuoden kuluttua laskuun. Kas-
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vava siirtolaisuus voi vaikuttaa tähän kehitykseen, mutta se ei tule ratkaisemaan näitä ongelmia kuin
ehkä osittain. Kuva 4.1.1 havainnollistaa viimeaikaisen väestönkehityksen yleistä ilmettä.

Kuva 4.1.1. Väestömuutos seutukunnittain 1995-2000. Lähde: Suomen Kuntaliitto 2001.
Kehityksen yleisilme on, että väestö lisääntyy eteläisessä Suomessa ja muualla väki vähenee. Saari
(2001) korostaa, että tällainen tulkinta antaa viimeaikaisesta kehityksestä yksipuolisen kuvan. Hän
katsoo, että itse asiassa 82 seutukunnasta enemmistön kehitys oli vuonna 2000 kohtuullista. Maailmanlopun seutuja eli seutuja, joissa väestön kuolleisuus on syntyvyyttä suurempi ja nettomuutto
negatiivinen, oli tällöin 25. Luonnollinen väestönmuutos vuonna 2000 oli negatiivinen 55 seutukunnassa. Nuorten poismuutto vaikeuttaa myös pitkällä tähtäyksellä lähtöalueiden väestönkehitystä.
Potentiaaliset tulevat synnyttäjät menevät muualle.
Suomen tilastollisen vuosikirjan 2001 (Tilastokeskus 2001a) mukaan viisivuotiskaudella 1996–
2000 jokaisena vuonna kuoli ihmisiä enemmän kuin syntyi Satakunnan, Kymenlaakson, EteläKarjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnassa. Vastaavasti pois muuttaneita oli enemmän
kuin paluumuuttajia noina vuosina Uudenmaan, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, EteläKarjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, KeskiPohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnassa. Rakenteellinen väestönkehitys oli molemmilla mittareilla negatiivista Satakunnan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan
maakunnassa.
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Yksittäisten kuntien väestönkehityksessä on viime vuosina korostunut suurten kaupunkien väkiluvun kasvu. Vuoden 1995 yli 40 000 asukkaan kaupungeista kaikkien muiden paitsi Porin ja Kotkan
väkiluku kasvoi vuoteen 2000 mennessä. Myös monen ison kaupungin naapurikunnan väkiluku on
kasvanut samanaikaisesti. Siten kasvu on hajaantunut alueellisesti. Helsingin, Turun-Salon, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun seutujen kehitys on ollut erityisen myönteistä lähinnä tieto- ja viestintäteknologiayritysten vaikutuksen vuoksi. Näillä alueilla on myös runsaasti alan tutkimustoimintaa.
Yliopistojen ja korkeakoulujen sijaintipaikat ovat hyviä vetovoimatekijöitä.
Tilastokeskuksen uusimman väestöennusteen (Tilastokeskus 2001b) mukaan Suomen väkiluku kasvaa vuoteen 2023 asti, jolloin se olisi 5,32 miljoonaa. Sen jälkeen alkaisi pysyvä väkiluvun pieneneminen. Vuonna 2030 väkiluku olisi 5,29 miljoonaa. Ennusteen mukaan väkiluku ei siten ylittäisi
6 miljoonan rajaa. Ymmärrettävästi väkiluvun lasku vaikuttaa maan eri osissa ja alueilla eri lailla.
Eräin paikoin autioituminen jatkuisi, mutta väestön kasvuakin tapahtuisi, ennusteen mukaan eniten
Uudellamaalla. Väkiluvun vähenemisen ohella väestön ikärakenteen muutoksella on suuret seurausvaikutukset kaikkialla. Väestön ikääntyminen ja sitä myötä vanhempien ikäluokkien koon kasvu
vaikuttaa sekä työvoiman tarjontaan että palvelujen kysyntään.
Tapahtuvan kehityksen alueellisia seurauksia on selvitetty runsaasti. Kehityksen yleisilmettä havainnollistavat hyvin mm. eräiden Suomen Kuntaliiton julkaisujen nimet: ”Suomi keskittyy ja autioituu” (1997) ja ”Menestys kasaantuu – alueet erilaistuvat” (1999). Vartiainen (2001) katsookin,
että tiedosta ja osaamisesta on tullut keskeisin tuotannontekijä myös aluetalouksissa. Hänen mukaansa maamme keskukset eivät voi enää perustaa kehitystään alueellisena tai paikallisena palveluja hallintokeskuksena toimimiselle. Menestystä on haettava uusista tuotantoaloista. Tätä käsitystä
tukee Sinisalo (2002) Suomen Kuntaliiton julkaisussa ”Rakennemuutoskatsaus 2002” toteamalla,
että alueiden menestys on suuresti sidoksissa niiden toimialarakenteeseen ja että suuret ja monipuoliset yliopistoseudut sekä IT-seudut ovat olleet kasvun kärjessä 1990-luvun puolivälistä lähtien.
Kehitykseen pyritään vaikuttamaan monilla EU:n ja valtion ohjelmilla. Pahimmillaan kehitys johtaa
autioitumiseen ja sitä kautta rakennetun infrastruktuurin vajaakäyttöön. Toisaalta kasvualueilla
kamppaillaan lisärakentamisen ongelmien kanssa. Nuorempien ikäluokkien vilkas poismuutto heikentää lähtöalueiden tulevaisuudennäkymiä monin tavoin. Tässä tilanteessa on luonnollista, että
niin kunnat ja maakunnat kuin valtiovalta yrittävät parhaansa turvatakseen alueiden ja kuntien
kehittymisedellytykset ja eliminoidakseen kehityksen haittavaikutuksia. Aikaisempi tavoite pitää
koko maa asuttuna ja luoda myös alueellisesti tasapainoiset kehitysedellytykset on nyt osoittautunut
epärealistiseksi. Katseet on suunnattu keskusten kehittämiseen. Tietoyhteiskunnan kehittyminen
yleensä ja erityisesti tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen otetaan suurella painolla
huomioon kehittämisongelmia ratkottaessa ja uusia mahdollisuuksia etsittäessä. Eduskunnan
tulevaisuusvaliokunta (2002) kannanotossaan valtioneuvoston selontekoon ”Tasapainoisen
kehityksen Suomi 2015” pitää kuitenkin peruslähtökohtana sitä, että koko maa pidetään asuttuna ja
toiminnallisten järjestelmien piirissä, ja että viime kädessä valtion tulee varmistaa nopeiden
tietoliikenneyhteyksien saatavuus maan kaikissa osissa.
Oleellisena piirteenä tähän kehitykseen kuuluu informaatiotoimialan työpaikkojen ja yritysten syntyminen. Tätä kehitystä havainnollistaa taulukko 4.1.2.
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Taulukko 4.1.2. Informaatiosektorin toimipaikat, niiden henkilöstö ja liikevaihto maakunnittain
vuosina 1994 ja 1999. Lähde: Tilastokeskus 2001c: Tiedolla tietoyhteiskuntaan III, liite 6.3.
Maakunta

Toimipaikat

Henkilöstö

1994

1999

5 855

7 958

Itä-Uusimaa

124

192

55

484

561

16

278

416

50

Varsinais-Suomi

776

1 120

44

8 237

12 478

51

11 856

38 765

227

Satakunta

291

405

39

1 569

1 752

12

719

1 140

59

Kanta-Häme

228

308

35

1 279

1 591

24

622

994

60

Pirkanmaa

948

1 288

36

7 106

11 488

62

3 990

15 713

294

Päijät-Häme

384

520

35

2 049

1 996

–3

975

1 442

48

Kymenlaakso

221

282

28

1 114

1 166

5

762

987

30

Etelä-Karjala

198

255

29

1 142

1 049

–8

651

774

19

Etelä-Savo

207

245

18

1 150

975

–15

609

735

21

Pohjois-Savo

326

437

34

2 223

2 769

25

1 281

2 486

94

Pohjois-Karjala

193

266

38

990

1 063

7

482

973

102

Keski-Suomi

411

567

38

2 792

4 562

63

1 629

3 595

121

Etelä-Pohjanmaa

213

315

48

934

950

2

527

692

31

Pohjanmaa

307

414

35

1 551

1 957

26

825

1 559

89

67

118

76

297

353

19

184

200

9

Pohjois-Pohjanmaa

509

653

28

6 412

12 309

92

5 198

27 907

437

Kainuu

102

115

13

1 039

1 232

19

606

678

12

Lappi

220

275

25

1 211

1 210

0

707

963

36

53

83

57

255

313

23

128

292

129

36

86 330

130042

51

73 232

198896

172

Uusimaa

Keski-Pohjanmaa

Ahvenanmaa

Yhteensä

11 633

15 816

Muutos 1994
%
36
44 496

Liikevaihto Mmk

1999
70 282

Muutos 1994
%
58
41 205

1999
98 584

Muutos
%
139

Taulukon tiedot osoittavat havainnollisesti, että kasvu on ollut voimakkainta niissä maakunnissa,
joissa edellä todettiin myös väestönkasvun olleen suurinta. Tilannetta havainnollistaa vielä selvemmin kuva 4.1.2.
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Kuva 4.1.2. Informaatiosektorin työllisten osuus seutukunnittain 1999. Lähde: Tilastokeskus 2001e,
alueittainen työssäkäyntitilasto.

Kymmenvuotiskaudella 1989–1999 informaatiosektorin työllinen työvoima on kasvanut 38 %. Suurinta kasvu on ollut alan tavarantuotannossa, 86 %. Palvelu- ja sisällöntuotannossa kasvu on ollut
vähäisempää, 23 % ja 24 % (Tilastokeskus 2001c).
Sähkötekniset tuotteet ovat nousseet myös merkittäviksi vientiartikkeleiksi. Niiden osuus viennistä
oli 14 % vuonna 1996 ja 25 % vuonna 2000. Viime aikoina alan kehitysnäkymät ovat nopeasti
muuttuneet ja heilahtelut tuotannon määrässä ovat olleet suuria.
Kokonaisuutena informaatiosektorista on kehittynyt maassamme merkittävä tuotannonala sen ohella, että informaatiosektori työllistää suoraan jo merkittävän osan työvoimasta. Alueelliset vaihtelut
ovat kylläkin tuntuvia. Tässä yhteydessä on myös muistettava, että edellä todetun mukaisesti informaatioteknologiaa hyödyntää jo suuri osa väestöstä omissa muunlaatuisissa kuin informaatiosektorin tehtävissä sekä arjen toiminnoissa.
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4.2 Tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuri ja alan välineiden levinneisyys
Luvussa 3.2 tarkasteltiin tieto- ja viestintäteknologian yleistä kehityskuvaa. Seuraavassa kuvataan
uuden teknologian käyttöönottoa ja levinneisyyttä Suomessa.

4.2.1

ARP:stä GSM:ään

Suomen käsivälitteinen autoradiopuhelinjärjestelmä, ARP, avattiin liikenteelle vuonna 1971. Järjestelmän käyttöönotto alkoi eteläisestä Suomesta, ja käyttömahdollisuus oli koko maan peittävä jo
vuonna 1978. Tilaajamäärä ylitti 10 000 rajan vuonna 1976. Maksimitilaajamäärä saavutettiin
vuonna 1986 ja oli 35 560 liittymää. ARP-puhelin oli huokea ja saavutti laajan suosion koko maan
kattavana järjestelmänä erityisesti mökkeilijöiden ja veneilijöiden keskuudessa (Koski 1988).
NMT-puhelimien tulon vuoksi ARP lakkautettiin Etelä-Suomessa 1.1.2000 ja vuotta myöhemmin
Pohjois-Suomessa (Kettunen 2001).
Vuonna 1982 avattiin liikenteelle NMT 450 -matkapuhelinjärjestelmä. Laitteet olivat aluksi suuria
ja niitä oli lähinnä autoissa. Järjestelmään sopivat käsipuhelimet tulivat markkinoille kymmenen
vuotta myöhemmin. NMT 450 -järjestelmän käyttö oli mahdollista aluksi eteläisessä Suomessa.
Käyttömahdollisuudet ulottuivat vuonna 1986 jo pääosaan asuttua Suomea, kuten kuva 4.2.1.1
osoittaa. Kahta vuotta myöhemmin käyttöalueen ulkopuolella oli enää eräitä Lapin erämaa-alueita.
Vuonna 1990 peitto oli koko maan kattava (Kettunen 2001, Laukkanen 2001).

Kuva 4.2.1.1. NMT 450 -puhelimen kuuluvuusalue vuonna 1986. Lähde: Sonera Telegalleria, Helsinki.

Tornionjokilaaksossa yhteys tuli ruotsalaisten tukiasemien kautta, ja pohjoisessa olevat ympyrät
kuvaavat norjalaisten tukiasemien peittoa. Soneran lehdistötiedotteen 15.8.2001 mukaan NMT 450
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-verkon toiminta päättyy vuoden 2002 lopussa. Lakkautuspäätös johtuu asiakasmäärien vähenemisestä käyttäjien siirtyessä GSM-verkkoon.
NMT 450 -verkon välityskyky heikentyi puhelimen suuren suosion vuoksi nopeasti. Siksi vuonna
1986 avattiin suuritehoisempi NMT 900 -järjestelmä. Pasanen (1991) katsoo, että näin tulivat käsipuhelimet laajempaan käyttöön ja tämä kehitysvaihe merkitsi askelta kohti henkilökohtaista viestintää. NMT 900 -järjestelmän käyttöalue jäi 450-järjestelmää suppeammaksi. Tavoitteena olikin tarjota palvelua ennen kaikkea asutuskeskuksissa ja niiden välisillä maanteillä.

Kuva 4.2.1.2. NMT 900 -järjestelmän kuuluvuusalueen ajallinen ja alueellinen laajentuminen.
Lähde: Sonera Telegalleria, Helsinki.

Vasemmanpuoleinen kartta kuvassa 4.2.1.2 esittää tilannetta syyskuussa 1989 ja oikeapuoleinen
kartta kuvaa tilannetta vuonna 1992. NMT 900 -järjestelmän verkot purettiin vuoden 2000 lopussa
(Sonera 2000).
GSM-järjestelmän myötä siirryttiin analogisista puhelimista digitaalisiin. GSM-järjestelmä otettiin
käyttöön vuonna 1992. Samoihin aikoihin teleala vapautettiin myös kilpailulle. Järjestelmän käyttöönotto alkoi eteläisestä Suomesta. Sonera pystyi käyttämään NMT 900 -järjestelmän tukiasemia
GSM-järjestelmän rakentamisessa. Kuva 4.2.1.3 osoittaa Soneran GSM-järjestelmän kuuluvuusalueen vuonna 1997. Kuva 4.2.1.4 osoittaa Radiolinjan vastaavan kuuluvuusalueen vuonna 1996.
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Kuva 4.2.1.3. Soneran GSM-verkon kuuluvuusalue huhtikuussa 1997. Lähde: Sonera Telegalleria,
Helsinki.

Kuva 4.2.1.4. Radiolinjan GSM-verkon kuuluvuusalue vuonna 1996.
Lähde: Radiolinjan esite, Roaming guide, 1996.

Kesällä 2002 Suomessa toimi kolme valtakunnallista matkaviestintäverkko-operaattoria: Sonera,
Radiolinja ja vuonna 2001 markkinoille tullut Suomen 2 G, jonka palveluoperaattorina toimii DNA.
Sonera ja Radiolinja ilmoittavat GSM 900 -järjestelmiensä kuuluvuusalueen kattavan 98 % väestöstä. Syksyllä 2001 Suomen 2 G:n kattavuus oli 95 % väestöstä. Tavoitteena on vuonna 2002 päästä
98 %:n väestöpeittoon. Laajimmat valkoiset alueet ovat harvaan asutuilla alueilla itärajan tuntumassa sekä Koillismaan, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin ja Tunturi-Lapin seutukunnissa. Katvealueet ovat
kaikilla operaattoreilla hyvin yhteneväisiä. Paikallisia katvealueita ja heikon kuuluvuuden alueita on
eteläistä Suomea myöten. Kokonaisuutena GSM 900 -matkaviestinverkon kuuluvuus ja liittymäpalvelujen saatavuus on Suomessa erinomainen (Liikenne- ja viestintäministeriö 2002b).
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Liikenne- ja viestintäministeriön (2002b) tutkimuksen mukaan GSM 900 -verkossa toimi kesällä
2002 kuusi valtakunnallista palveluoperaattoria, joista kolme käyttää Soneran tai Radiolinjan GSMverkkoja. Näiden kolmen operaattorin peittoalue määräytyy verkko-operaattoreiden verkon kattavuuden mukaan.
GSM 900 -palvelun ohella on tarjolla ns. citypuhelin, GSM 1800. Tämän liittymän tarjonta kohdistuu lähinnä suuriin keskuksiin. Lisäksi on GSM 900/1800 -kaksitaajuusliittymäpalveluja. Niiden
käyttö edellyttää asiaan sopivaa puhelinta. Sonera tarjoaa tietyissä keskuksissa ns. Duo-palvelua.
Keskukset käyvät ilmi kuvasta 4.2.1.5, jossa on myös kuvattu Soneran GSM-palvelun peitto. Palvelun alueella asuu yli 70 % maamme väestöstä. Duo-palvelu on hinnaltaan edullinen. Radiolinjan
hinnat määräytyvät liittymätyypin mukaan (Liikenne- ja viestintäministeriö 2002b).

Kuva 4.2.1.5. Soneran GSM-järjestelmän kuuluvuusalue vuonna 2000 sekä GSM-Duo-lähialueet,
osoitettuna pistein. Lähde: Soneran esite Duo-lähialueet, heinäkuu 2001 (2001a).

Mahdollisuus matkapuhelinten käyttöön on aluksi tarjottu isoilla paikkakunnilla ja pääliikenneväylien varsilla. Haja-asutusalueilla palvelutaso on kehittynyt hitaammin lukuun ottamatta keskusten lähialueita. Soneran Duo-palvelu on havainnollinen esimerkki siitä, että isoille väestökeskittymille tarjotaan monipuolisempia ja myös edullisempia palveluja.
GPRS-tekniikkaan perustuvaa pakettikytkentäistä datapalvelua tarjoavat sekä Sonera ja Radiolinja
että DNA omissa valtakunnallisissa matkaviestinverkoissaan ja Telia Mobile alueellisesti omassa
GSM 1800 -matkaviestinverkossaan (Liikenne- ja viestintäministeriö 2002b). Soneran ja ruotsalaisen Telian yhdistyminen tulee johtamaan Telian suomalaisen yhtiön toimintojen uudelleenorganisointiin.
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UMTS-järjestelmää rakennetaan ennakkotietojen mukaan ensi sijassa suuriin asutuskeskuksiin, eikä
järjestelmää välttämättä yritetäkään saada koko maan kattavaksi (Sonera 2002). Teknologian nopean kehityksen vuoksi päätelmät palvelutason alueellisesta kehittymisestä on syytä jättää tekemättä.
Puhelinliittymien laadullista ja ajallista kehitystä kuvataan taulukossa 4.2.1. Siitä ilmenevät eri järjestelmien kehityskaaret. NMT-puhelimet korvasivat vähitellen ARP-puhelimet. GSM-järjestelmä
puolestaan teki analogiset laitteet tarpeettomiksi. Päällekkäisiä järjestelmiä ei kannattanut ylläpitää,
vaikka esimerkiksi NMT 450 -järjestelmä olisi varmaan ollut hyvinkin käyttökelpoinen Lapin tunturialueilla. Kiinteiden lankaliittymien määrä on tähän mennessä ollut suurimmillaan vuonna 1999,
2 850 305 kpl. ARP-liittymien huippu oli vuonna 1986, jolloin määrä oli 35 560 kpl. NMT 450
-liittymien määrä oli suurimmillaan vuonna 1995, 197 849 kpl. NMT 900 -liittymien huippu sattui
seuraavaan vuoteen, jolloin liittymiä oli 439 923 kpl. GSM-liittymien määrä on vielä jatkuvasti
kasvanut, mutta hitaammin. Kyllästymisrajaa on vaikea ennustaa, koska joillakin on useampia liittymiä.

Taulukko 4.2.1. Puhelinliittymien laadullinen ja määrällinen kehitys eräinä vuosina, 1 000 kpl.
Lähde: Tilastokeskus 2001a, Suomen tilastollinen vuosikirja 2001, Televiestintätilasto 2000,
http://www.mintc.fi.
Vuosi
1982
1987
1992
1997
1998
2000

Kiinteä
1 928
2 365
2 742
2 850
2 841
2 848

ARP
31
34
32
14
12

NMT 450
3
70
159
167
124
56*

NMT 900
2
191
387
211

GSM

3
1 594
2 600
3 673

Yhteensä
1 962
2 471
3 127
5 012
5 788
6 577

* luku sisältää kaikki analogiset liittymät vuonna 2000

Vuoden 2002 televiestintätilaston (http://www.intc.fi) mukaan Suomessa oli vuoden 2001 lopussa
4,16 miljoonaa matkapuhelinliittymää, 80 liittymää 100:aa asukasta kohden.
Merkittävää on havaita, että vuonna 1998 matkapuhelinliittymien määrä ylitti lankaliittymien määrän. Asukasta kohti laskettu matkapuhelintiheys on Suomessa ollut kaiken aikaa maailman huippua.
GSM-puhelimia tuotetaan nykyisin hyvinkin erilaisia käyttötarkoituksia ja kohderyhmiä varten.
Kokoavasti voi päätellä, että GSM-järjestelmään perustuvien matkapuhelinverkkojen tarjoama palvelutaso on koko maassa hyvä. Keskuksissa ja niiden lähialueilla palvelujen tarjonta on monipuolisempi ja eräissä tapauksissa hintataso on myös edullisempi kuin muualla. Uudet palvelut on ensimmäiseksi tuotu isoihin asutuskeskuksiin, ja ajan myötä tarjonta on laajentunut maantieteellisesti.
Yrityksille tarjottavat puhelinratkaisut ovat kotitalouksille tarjottavia mahdollisuuksia monipuolisemmat. Eri operaattoreilla on omia mallejaan käyttötarpeiden mukaan.
Kolmannen sukupolven matkapuhelinten käyttömahdollisuudet riippuvat sekä rakennettavan
UMTS-verkon maantieteellisestä kattavuudesta että myös tarjottavista palveluista ja niiden hinnoittelusta. Julkisuudessa on otaksuttu, että nämä kolmannen polven verkot tulevat kaupalliseen käyttöön aikaisintaan vuoden 2002 lopulla tai seuraavan vuoden alussa. Verkkojen avaaminen riippuu
tarvittavien uusien puhelinten saatavuudesta. Otaksutaan, että verkot avataan ensin pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa sekä mahdollisesti myös Oulussa. Verkkojen rakentaminen etenee
tarpeen mukaan asteittain pienempiin keskuksiin. Nyt uskotaan, että UMTS-verkot eivät koskaan
saavuta sitä kattavuutta, mikä nykyisillä GMS-verkoilla on (Alkio 2001).
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4.2.2 Tietoliikenneverkkojen kattavuus
Perinteisen kiinteän puhelinverkon kattavuus on ollut maassamme hyvä. Uuden tekniikan avulla
ollaan eräillä etäisillä haja-asutusalueilla korvaamassa kiinteä lankaverkko GSM-yhteyksillä. Näin
säästetään ylläpitokustannuksia (Siukonen 2001). Tämä voi merkitä palvelutason heikentymistä.
Tietoliikenneverkkojen kehitystyössä on suurin huomio viime vuosina kohdistunut ns. laajakaistayhteyksien saatavuuteen. Laajakaistalle ei ole olemassa yhtenäistä määritelmää. Arkikielellä kysymys on suuren tiedonsiirtonopeuden omaavasta tietoliikenneyhteydestä. Suuri tiedonsiirtonopeus
antaa mahdollisuuden käyttää hyväksi kehittyneitä palvelumuotoja ja hyödyntää tekniikkaa moninaisissa käytännön tarpeissa. Laajakaistaisen yhteyden olemassaoloa on pidetty tärkeänä edellytyksenä tietoyhteiskunnan kehittymiselle.
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa ”Laajakaista kaikille? Tekniset ja taloudelliset edellytykset Suomessa” (2000b) kuvataan tietoverkkojen alueellista levinneisyyttä Suomessa vuonna
2000. Seuraava kuvaus perustuu mainitun julkaisun tietoihin.
Valokaapeleilla toteutetun runkoverkon (kuntia yhdistävä siirtoverkko) piirissä oli tutkimusajankohtana maamme kunnista 430 ja väestöpeitto oli 99 %. Valokaapeleilla toteutettujen alueverkkojen
(kuntien sisäisiä taajamia ja kaupunginosia yhdistävä siirtoverkko) piirissä oli 95 % väestöstä. Suurimmissa kaupungeissa on useita alueverkko-operaattoreita. Pienissä ja syrjäisissä taajamissa saattaa
esiintyä kapasiteetti- ja saatavuusongelmia. Pieni tilaajamäärä voi tällöin olla esteenä kannattavan
yhteyden tarjoamiselle yleisellä hintatasolla. Ongelmat ovat vielä suurempia harvaan asutuilla alueilla. Sielläkin palvelun kyllä saa, kunhan on valmis siitä maksamaan.
Elisa, Finnet-yhtiöt ja Sonera ovat vetäneet valokaapelia runko- ja alueverkkoihin noin 50 000 km.
Kun otetaan huomioon muut, lähinnä yrityksille palveluksia tarjoavien operaattoreiden verkot, voi
otaksua koko valokaapelipituuden olevan huomattavasti suuremman. Palvelujen kannalta valokaapeliyhteyden olemassaoloa tärkeämpi on keskus, josta yhteydet kuluttajille voidaan jakaa. Siten valokaapelia voi verrata pikajunaan, jonka pysähdyspaikat ovat kuluttajalle tärkeitä, ei se, missä rautatie kulkee.
Tutkimuksessa todetaan, että valokaapeleilla toteutetun runkoverkon ulottaminen nyt yhteyttä vailla
oleviin kuntiin maksaisi 33 miljoonaa euroa (200 milj. mk) ja vastaavasti valokaapeleilla toteutetun
alueverkon ulottaminen pienempiinkin taajamiin noin 170 miljoonaa euroa (n. 1 mrd. mk). Valokaapelin ulottaminen jokaiseen yritykseen ja kotiin maksaisi arviolta 3 500 miljoonaa euroa (20
mrd. mk). Tutkimuksessa myös todetaan, että käytettävissä on edullisempiakin tapoja laajakaistayhteyksien toteuttamiseksi.
Eri yhteyksissä on Suomessakin esitetty, että julkisen vallan tulisi tukea laajakaistayhteyksien rakentamista kattavan palvelutason saamiseksi koko maahan. Edellä jo todettiin Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kanta (2002), että valtion tulee viime kädessä varmistaa nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentaminen maan kaikkiin osiin. Ainakin tähän mennessä on vielä kuitenkin lähdetty
siitä, että laajakaistayhteyksien kehittäminen on yritysten vastuulla. Tätä on perusteltu mm. alan
teknologian nopealla kehittymisellä. Jos julkinen valta sitoutuisi johonkin tekniikkaan, olisi vaarana, että se lyhyen ajan kuluttua osoittautuisi vanhentuneeksi. Siten on turvallisempaa, että yritykset
kantavat myös tämän riskin. Tätä keskustelua ei käydä yksin Suomessa, vaan asiaa on pohdittu
myös monissa muissa maissa. Todettakoon, että Lapuan kaupunki on joulukuussa 2002 tehnyt päätöksen kustantaa ADSL-yhteydet joka kylään ja talouteen (Vainionpää 2002).
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4.2.3 Seutuverkot
Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA (N:o 854/1988) täydentää selvityksellään
”Seutuverkot 2001” (JUHTA 2001) edellä käsiteltyä laajakaistayhteyksien kattavuutta koskenutta
liikenne- ja viestintäministeriön selvitystä.
JUHTAn selvityksen mukaan Suomessa on 30–40 eritasoista seudullista tai muuta alueellista tietoverkkoa. Niitä käytetään pääasiassa alueen kuntien sisäiseen yhteistyöhön, mutta useissa tapauksissa verkoista on muodostunut alueellinen palvelukokonaisuus. Todettakoon myös, että syyskuussa
2001 on perustettu Suomen Seutuverkot ry niminen yhdistys edistämään Suomeen laajakaistaisten
yhteyksien rakentumista (http://www.seutuverkot.net).
Seutuverkkojen rakentamisen keskeisenä ongelmana pidetään nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuutta. JUHTAn selvityksen tavoitteena oli selvittää seutuverkkojen tietoliikenneongelmia ja
verkkojen rakentamisesta saatuja kokemuksia.
Tutkimus kohdistettiin 14 alueeseen. Niissä seutuverkot poikkeavat monilta osin toisistaan niin toteuttamistavan kuin sisällönkin suhteen. Yhtä seutuverkkoa lukuun ottamatta runkoverkon aikaansaaminen kuului oleellisena osana seutuverkkoihin. Runkoverkko oli toteutettu joko palveluna tai
rakennettu itse. Tutkimuksessa todetaankin, että tavoitteena ei ole ollut yksin Internet-palvelujen
aikaansaaminen, vaan nopeiden paikallisten yhteyksien saatavuus ja maantieteellisesti hajallaan
olevien toimipisteiden kytkeminen tietoverkon avulla toisiinsa. Runkoverkon varaan rakennetaan
sitten palvelut.
Selvityksen mukaan seutuverkkojen kehitystyössä on aluksi toteutettu yksinkertaisia toimintoja, kuten sähköposti, web-sivustot ja tietojärjestelmien etäkäyttö. Sen jälkeen rakennetaan verkkokäyttöä
varten suunniteltuja palveluja.
Seutuverkkojen kehitystyö etenee vähin erin. Eräänä kehityksen motiivina on ollut luoda palveluja,
joita kaupallisin perustein ei alueelle olisi tullut. On myös haluttu luoda kilpailua silloin, kun tarjolla on ollut vain yhden operaattorin palvelut.
Seutuverkot ovat eräs tietoliikenneverkkojen toteuttamistapa, jossa alueen kunnilla on ollut keskeinen rooli. On myös paikallaan todeta se, että maakuntien liittojen toimesta on luotu erityisiä maakunnallisia portaaleja, joiden kautta on vaivaton pääsy monille maakunnallisille Internet-sivuille ja
palveluihin.
Niin seutuverkot kuin alueelliset portaalit ovat käytännön esimerkkejä alueella toimivien, tietoverkkojen käyttöön perustuvien palvelujen tarjoamisesta. Koska kyseessä ovat vasta kehitysvaiheessa
olevat toiminnot, on perusteltua otaksua, että ajan myötä niistä kehittyy yhä monipuolisempia järjestelmiä.
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4.2.4

Internet-liityntäpalvelut

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä ”Kotitalouksien telepalveluiden alueellinen saatavuus” (2002b) on seikkaperäinen kuvaus Internet-palvelujen saatavuudesta syksyllä 2001. Seuraava kuvaus perustuu tutkimuksen tietoihin ja koskee siis kotitalouksia.
Tavanomaisin Internet-liittymän muoto on puhelinmodeemi. Sitä ei tutkimuksessa erikseen selvitetty. Muut selvitykset osoittavat, että keväällä 2001 kotitalouksien yleisin (69 %) liittymämuoto oli
puhelinmodeemi. Sen saatavuus riippuu kiinteän puhelinverkon tilaajaliittymän saatavuudesta.
Puhelinmodeemia nopeampi Internet-liittymä on ns. ISDN. Tutkimuksen mukaan liittymä on saatavissa kaikissa Suomen kunnissa kaikkiin tai lähes kaikkiin talouksiin. Tämä kiinteään tilaajaliittymään kytketty liittymä tarjoaa ainakin vielä varsin käyttökelpoiset Internetin hyödyntämismahdollisuudet, ainakin oman kokemukseni mukaan.
Kolmanneksi yleisin liittymätyyppi on xDSL/ADSL. Kyseessä on jo ns. laajakaistainen yhteysmuoto. Palvelu on saatavissa kahdeksaa kuntaa (joista kuusi sijaitsee Etelä- ja Länsi Suomen lääneissä, kaksi Ahvenanmaalla) lukuun ottamatta kaikissa kunnissa, kuitenkin rajoitetusti. xDSLpalvelu on kaikkien tai lähes kaikkien talouksien saatavissa 24 %:ssa kuntia. Vähintään puolelle
kunnan talouksista xDSL-palvelu on saatavissa 76 %:ssa kunnistamme.
Tutkimuksen mukaan 57 % suomalaisista asuu kunnissa, joissa laajakaistainen xDSL-yhteys on tarjolla kaikkiin tai lähes kaikkiin talouksiin. 99 % suomalaisista asuu kunnissa, joissa vastaava yhteys
voidaan tarjota ainakin puolelle kotitalouksista.
ISDN- ja xDSL-palvelujen saatavuudessa eri maakunnissa ei ole merkittäviä eroja. Erot selittyvät
väestön määrillä ja asutuskeskusten suuruudella. Heikoimmassa asemassa ovat yleisesti ottaen hajaasutusalueet. Muihin palveluihin verrattuna tilanne on siten periaatteessa samanlainen: palvelutaso
on keskuksissa parempi kuin muualla. Käytännössä operaattorilla pitää olla yhteyden haluavasta
noin viiden kilometrin päässä ns. keskitin eli verkkosolmu ennen kuin hanke onnistuu. Lehtitiedon
(Helsingin Sanomat 6.8.2002) mukaan tarvitaan noin kymmenen asiakasta ennen kuin operaattorille
on kannattavaa ryhtyä rakentamaan verkkosolmua.
Kuituyhteyksien ja kaapelimodeemien sekä kiinteiden langattomien alueverkkoteknologioiden
(WLAN/WLL) saatavuus on huomattavasti rajallisempi. Saatavuus riippuu enemmän kunnan väkiluvusta ja väestön tiheydestä kuin kunnan maantieteellisestä sijainnista.
Ministeriö päättelee, että alueellinen tasavertaisuus Internetin käyttömahdollisuuksissa toteutuu
maassamme maaseudun haja-asutusalueita lukuun ottamatta. Millä tavalla palvelujen tarjonta kehittyy, on vaikea arvioida. On perusteltua otaksua palvelutarjonnan laajenevan ja monipuolistuvan.
Kokonaan oma kysymyksensä on satelliittipalvelujen tuleva merkitys. Tällä hetkellä niiden käyttö
on kallista. Tulevaisuudessa tilanne saattaa olla toinen. Tällä kehityksellä on suuri merkitys varsinkin harvaan asutuilla alueilla.
Yrityksille Internet-verkkojen ja yleensä tiedonsiirtoverkkojen palvelu on huomattavasti monipuolisempaa. On myös sellaisia yrityksiä, jotka ovat keskittyneet vain lähinnä yrityspalveluihin. Palvelut
ovat yleensä monipuolisimmat suurissa keskuksissa. Syrjäisemmillä alueilla palvelujen hintataso
saattaa olla myös korkeampi.
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ISDN- ja ADSL-liittymien määrä
Liittymien määrän kehitys valaisee parhaiten kehittyneempien yhteyksien hyväksikäytön laajuutta.
Vaikka sekä ISDN- että ADSL-liittymien tekninen saatavuus on maassamme edellä todetun mukaisesti hyvä, on noiden mahdollisuuksien käyttö yleistynyt 1990-luvulla varsin hitaasti, kuten taulukon 4.2.4 tiedot osoittavat.
ADSL-liittymien markkinointia on ainakin lehdistössä vuonna 2002 tehostettu. Erityisenä etuna
todetaan se, että Internet-yhteys on jatkuvasi päällä ja palvelu on kiinteähintaista. Omasta kokemuksestani voin todeta, että ISDN-yhteys riittää hyvin varsin tehokkaaseenkin Internet-palvelujen käyttöön kilpailukykyisesti. Tilanne muuttuu varmasti silloin, jos Internetin kautta haluaa nopeasti suuria tietomääriä, kuten esimerkiksi liikkuvaa kuvaa.

Taulukko 4.2.4. ISDN- ja ADSL-liittymien määrän kehitys, kpl. Lähde: Tilastokeskus 2001a, Suomen tilastollinen vuosikirja 2001.
Vuosi

ISDN- perusliittymä

1993
1995
1997
1999

433
5 962
54 168
151 413

ISDN- järjestelmäliit- Osuus kiinteän verkon ADSLtymä
liittymistä
liittymät
112
0%
454
0%
3 687
7%
5 484
17 %

2000

199 015

8 630

22 %

10 000

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen (2002c) mukaan laajakaistaliittymät ovat lisääntyneet
viime aikoina nopeasti. Keväällä 2002 laajakaistaliittymiä oli yli 100 000, ja elokuussa 2002 liittymien määrän arvioitiin olevan jo yli 170 000. ADSL-liittymien osuus kaikista laajakaistaliittymistä
on noin 70 %.

4.2.5

Internetin sisällöntuottajat ja käyttö

Edellä kohdassa 3.2.2 on todettu, että Internetin levinneisyyttä kuvataan yleisimmin kahdella tunnuksella, domain ja host. Domain tarkoittaa Internetiin kytkettyä verkkoa. Host puolestaan kuvaa
Internetiin kytkettyjen päätteiden lukumäärää. Molempien tunnusten määrää on vaikea tarkasti arvioida. Suomen tilastollisen vuosikirjan 2001 mukaan Internet-liittymien määrä oli Suomessa vuoden 1998 alussa 450 000, vuoden 1999 alussa 546 000 ja vuoden 2000 alussa 631 000. Liikenne- ja
viestintäministeriön Internet-sivun tiedon mukaan liittymien määrä oli vuoden 2001 lopussa
950000. Kasvu on ollut varsin nopeaa. Asukaslukuun suhteutettu liittymätiheys oli Suomessa vuonna 2000 USA:n jälkeen maailman toiseksi suurin.
Castells ja Himanen (2001) esittävät kirjassaan (s.108–111) Internet-domainien tai sisällöntuottajien, kuten he asiaa myös kutsuvat, määrällisen ja alueellisen jakautuman. Internetiin kytkettyjä
verkkoja sijaitsee kautta Suomen, mutta suurimmat määrälliset keskittymät ovat isoissa kaupungeissa. Kirjan liitteen 2 mukaan eniten domaineja vuonna 2001 oli Uudellamaalla, 46 202 kpl. Seuraavana on Pirkanmaa, 6 130 kpl, sitten Varsinais-Suomi, 5 587 kpl, minkä jälkeen tulee PohjoisPohjanmaa, 3 039 kpl.
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Internetiin kytkettyjen verkkojen määrän katsotaan kuvastavan Internetiin tuotettavan tiedon määrää. Castells ja Himanen katsovat selvityksen osoittavan Helsingin olevan Suomen Internetin pääsolmu. Korkeimmassa luokassa vahvistuvat myös Oulun ja Lappeenrannan alueet, joissa molemmissa on teknologisesti painottunut yliopisto.
Internetin käyttötilasto osoittaa myös käyttäjäjoukon selvää kasvua. Suomen tilastollisen vuosikirjan 2001 mukaan Internetiä käytti vuonna 1998 viikoittain 763 000 henkeä ja vuonna 2000 oli jo
lähes 2 miljoonaa käyttäjää. Internetin satunnaiset käyttäjät mukaan lukien koko käyttäjämäärä nousi vuonna 2001 yli 2,4 miljoonan. Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteen mukaan Internetiä
vähintään kerran viikossa käyttäviä suomalaisia oli helmikuussa 2002 jo yli 2,1 miljoonaa.
Roose (2001) katsoo, että ikä on merkittävä Internetin käyttöön vaikuttava tekijä. Hänen mukaansa
15–24-vuotiaista suomalaisista 96 % on käyttänyt Internetiä. Vastaavasti 25–34-vuotiaista Internetiä
on käyttänyt 84 % , 35–49-vuotiaista 71 % mutta 50–74-vuotiaista vain 30 %.
Roosen mukaan Uudellamaalla on suhteellisesti eniten Internetin käyttäjiä, 75 % 15–74-vuotiaista.
Muulla Etelä-Suomen läänin alueella osuus on 58 % eli samansuuruinen kuin Länsi-Suomen, Oulun
ja Lapin läänissä (60 %). Pienin käyttäjämäärä on Itä-Suomen läänissä, jossa vain puolet 15–74vuotiaista on käyttänyt Internetiä. Roose otaksuu, että nuorempien ja vanhempien ikäluokkien välinen kuilu Internetin käytössä syvenee, kun Internetiä aletaan yhä enemmän käyttää vapaa-aikana
työvälineenä ja tiedon hankinnassa.
Mielenkiintoinen on havainto, että Internet-yhteys on yleisin henkilöluvultaan suurimmissa talouksissa. Vuonna 1999 yhteys oli yli puolella viiden hengen ja sitä suuremmista talouksista, mutta vain
10 %:lla yhden hengen talouksista. Tämä selittynee osin sillä, että lankapuhelin puuttuu jo noin neljännekseltä yhden hengen talouksista. Nuorista yhden hengen talouksista 2/3:lla on vain matkapuhelinliittymä (Tilastokeskus 2001c, s. 189–190). Ainakin nykyisen tekniikan ja hintatason vallitessa
tämä saattaa muodostua esteeksi Internetin tehokkaalle kotikäytölle. Matkapuhelinten tiedonsiirtokyky tosin kasvaa kaiken aikaa, joten tilanne voi muuttua. Paljon riippuu myös tulevasta hinnoittelupolitiikasta.
Tarkasteltaessa verkkoyhteyden olemassaoloa EU:n aluepoliittisten tavoiteohjelmien ja niiden ulkopuolisten aluejakojen osalta voidaan todeta, että pienin yhteystiheys oli vuonna 1999 tavoite 5b
-alueilla 1–2 hengen talouksissa, joissa verkkoyhteys oli alle 5 %:lla. (5b alue muodostui lähinnä
läntisen ja keskeisen Suomen harvaanasutuista alueista.) Suurin tiheys oli pääkaupunkiseudulla yli 3
hengen talouksissa, lähes 60 % (Nurmela ym. 2000, s. 44–45).
Yrityksissä Internetin käyttö on hyvin yleistä, joskin vaihtelee yrityksen koon ja toimialan mukaan.
Suurissa yrityksissä käyttö on yleisempää kuin pienissä. Vuonna 2000 käyttö vaihteli 98 %:n ja 75
%:n välillä. Vuonna 2000 omat kotisivut oli noin puolella kaikista yrityksistä. Yli 100 hengen yrityksissä luku oli lähes 90 %. Vuonna 2000 maamme kaikki oppilaitokset oli opetusministeriön tavoitteen mukaisesti liitetty verkkoon (Tilastokeskus 2001c, s. 48, 169–173).
Omat kotisivut on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jo kaikilla kunnilla. Kuntayhtymillä, kuten maakuntien liitoilla, omat kotisivut on kaikilla. Sama koskee valtion viranomaisia, erilaisia oppilaitoksia ja järjestöjä. Monilla yksityishenkilöilläkin on omat kotisivunsa. Kuntien ja maakuntien
liittojen kotisivujen toimivuutta testasin etsiessäni kaavoittajien nimi- ja osoitetietoja kuten kohdassa 5.1.2 selostetaan.
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4.2.6 Tietokonekanta
Tietokoneet ovat ainakin vielä välttämätön edellytys Internetin tehokkaalle käytölle. Siten tietokonekannan kehittyminen on myös tärkeä indikaattori Internetin käyttömahdollisuuksien arvioinnille. Tietokoneiden lukumäärä 100:aa asukasta kohti on Suomessa jatkuvasti kasvanut. Vuonna
1995 luku oli 24,6. Vuonna 2000 tietokoneita oli 57,3/100 asukasta. Vuonna 1998 henkilökohtainen
tietokone 100:aa toimihenkilöä kohti oli Suomessa 72:lla (Tilastokeskus 2001c, s. 46–47).
Kotitalouksissa tietokoneiden yleisyys lisääntyy perhekoon kasvaessa. Vuonna 1999 yhden hengen
talouksista tietokone oli vähän yli 20 %:lla, kun viiden hengen ja sitä suuremmissa talouksissa vastaava luku oli yli 80 % (Tilastokeskus 2001c, s. 189–191).
Tietokoneen, Internetin ja matkapuhelimen yleisyys maakunnittain vuonna 2000 selviää taulukosta
4.2.6. Siitä havaitaan tietokoneen yleisyyden vaihtelevan Uudenmaan 54,6 %:n ja Keski-Pohjanmaan 36,7 %:n välillä koko maan luvun ollessa 47 %. Internet puolestaan on yleisin ItäUudellamaalla, 37,6 %, ja pienin tiheys on Etelä-Karjalassa, 20,5 %. Matkapuhelintiheys on varsin
tasainen. Merkittävämmin keskiarvon alapuolelle jäävät Keski-Pohjanmaa ja Itä-Uusimaa.
Nurmela ym. (2000) ovat selvittäneet kotitietokoneiden alueellista jakautumaa ja osoittavat mm.
edellä todetun, että 1–2 hengen ja yli 3 hengen talouksissa on tietokoneiden käytössä selvä ero jälkimmäisten hyväksi. Alueellisesti on myös sikäli eroja, että pääkaupunkiseudulla hallintatiheys on
suurempi kuin muilla alueilla. Vuonna 1999 oli pienin tietokoneiden käyttömahdollisuus, alle 20 %,
EU:n aluepoliittisen ohjelman tavoite 6 -alueilla 1–2 hengen talouksissa ja suurin pääkaupunkiseudulla yli 3 hengen talouksissa, lähes 80 %.( Tavoite 6-alue käsitti Suomessa Etelä-Savon, PohjoisKarjalan, Kainuun ja Lapin maakunnat kokonaan, pääosan Pohjois-Pohjanmaata sekä osia PohjoisSavon, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnista).

4.2.7 Kokonaisuus
Koko maan mittakaavassa tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuri osoittautui kehittyneeksi ja
välineet varsin tasaisesti levinneiksi. Palvelut tulevat aluksi käyttöön isoissa keskuksissa ja pienemmissä yhdyskunnissa. Maaseudun haja-asutusalueilla uusimman teknologian käyttö saattaa olla
mahdotonta tai huomattavasti kalliimpaa kuin suuren väestömäärän keskuksissa. Tässä suhteessa
tilanne on sama kuin muidenkin kiinteiden palvelujen kohdalla. Isoissa keskuksissa palvelutaso on
parempi kuin pienissä. Mikäli palveluja siirtyy yhä enemmän sähköisesti saatavaksi, muodostuu
puutteellisista yhteyksistä tuntuva haitta. Toisaalta hyvät yhteydet mahdollistaisivat tasavertaisen
palvelujen hankkimisen sijaintipaikasta riippumatta. Tästä syystä yhteyksien saatavuudella on suuri
aluepoliittinen merkitys.
Hyvät yhteydet eivät sinänsä vielä ratkaise palvelujen saatavuutta tai esimerkiksi Internetin käyttöä
yleensä. Kaikki riippuu siitä, onko halukkuutta käyttää uuden tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia.
Esteiksi saattavat muodostua kustannukset ja asenteet. Mikäli vanhemmat ikäluokat käyttävät uusia
mahdollisuuksia muita vähemmän, voitaneen asiaan vaikuttaa koulutuksella ja toisaalta tarjoamalla
opastettuja uuden tekniikan käyttömahdollisuuksia. Tässä mielessä hyvänä esimerkkinä voi pitää
Postin aloittamaa kokeilua tarjota Internet-yhteys 300 omassa toimipisteessään. Tiedotteen (Posti
2001) mukaan Postin henkilöstö myös opastaa käytössä. Tässäkin tapauksessa syrjäiset, ilman Postin omaa toimipistettä olevat alueet ovat huonossa asemassa.
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On myös syytä todeta, että kiinteiden puhelinyhteyksien väheneminen heikentää hyvien Internetyhteyksien mahdollisuutta, ainakin tämän päivän tekniikalla. Nopeasti kehittyvät langattomat palvelut voivat poistaa ongelman. Sen aika näyttää.

Taulukko 4.2.6. Tietokoneen (PC), Internetin ja matkapuhelimen yleisyys kotitaloukissa maakunnittain vuonna 2000. Lähde: Tilastokeskus (2001c), Tiedolla tietoyhteiskuntaan III.

Maakunta

% kotitalouksista
PC

Internet

Matkapuhelin

1 Uusimaa

54,6

32,8

89,2

2 Varsinais-Suomi

45,9

24,8

87,5

3 Satakunta

42,9

26,3

87,6

4 Kanta-Häme

48,6

28,9

87,0

5 Pirkanmaa

48,9

33,0

85,9

6 Päijät-Häme

36,8

22,2

82,1

7 Kymenlaakso

42,3

27,5

84,0

8 Etelä-Karjala

34,2

20,5

85,2

9 Etelä-Savo

49,2

25,6

85,2

10 Pohjois-Savo

39,4

24,6

84,6

11 Pohjois-Karjala

40,4

22,6

85,1

12 Keski-Suomi

50,6

33,0

86,1

13 Etelä-Pohjanmaa

44,0

30,6

88,0

14 Pohjanmaa

46,5

27,1

86,6

15 Keski-Pohjanmaa

36,7

27,1

74,8

16 Pohjois-Pohjanmaa

53,0

29,6

89,1

17 Kainuu

35,9

25,0

82,2

18 Lappi

41,8

24,9

87,0

19 Itä-Uusimaa

44,8

37,6

78,1

47,0

30,0

87,0

20 Ahvenanmaa *
Koko maa

* Ahvenanmaalla on liian vähän havaintoja, eikä luotettavia tuloksia ole saatavilla
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4.3 Eräiden sähköisten toimintojen ja palvelujen yleisyys ja kehitys
Tarjolla olevat sähköiset toiminnot monipuolistuvat nopeasti. Palvelujen kirjo on suuri ja kattaa
monipuolisesti yhteiskunnallisen toiminnan eri lohkot. Osa palveluista on ilmaisia, osa maksullisia.
Seuraavassa kuvataan tilannetta eräillä toimintalohkoilla. Tavoitteena on näin saada tuntuma eri
palvelualojen kehitysnäkymiin.

4.3.1

Pankkipalvelut

Pankkipalvelujen kehitys on yksi havainnollisimmista osoittamaan tietotekniikan hyväksikäyttöä.
1990-luvun pankkikriisi pakotti pankit tehostamaan toimintaansa. Eräänä näkyvänä seurauksena oli
pankkikonttoreiden määrän suuri väheneminen. 1980-luvulla konttoreiden määrässä ei tapahtunut
juuri muutosta. 1990-luvulla alkoi toimipisteiden määrän nopea väheneminen. Vuonna 1990 konttoreita oli yhteensä 3 344. Vuonna 1995 konttoreita oli 1 853 ja vuonna 2000 enää 1 560 (Tilastokeskus 2001a). Pankkiautomaattien määrässä ei tapahtunut 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla suuria muutoksia. Tämän kehityksen vastapainona pankit kehittivät sähköistä asioimismuotoa ja vähensivät siten tarvetta asioida konttorissa. Vuonna 1995 elektronisia maksuja kaikista siirtotapahtumista oli noin 70 %. Vuonna 2000 osuus oli jo 88 % (Tilastokeskus 2001c, s. 55–58).
Palvelujen käyttäjän kannalta kehitys on ollut myönteistä silloin, kun käytössä on tarvittavat laitteet
ja yhteydet ja on kyky käyttää niitä. Sen sijaan tilanne on päinvastainen silloin, kun nuo edellytykset puuttuvat. Hankalin tilanne on varmasti vanhemman väestön keskuudessa ja erityisesti silloin, kun kiinteä palvelupiste on etäällä.

4.3.2 Sähköinen kaupankäynti
Sähköiseen kaupankäyntiin kohdistettiin aluksi suuria odotuksia, mutta alan menestys ei ehkä ole
vastannut odotuksia. Organisointikustannukset ovat olleet suuret, ja asiakkaat ovat omaksuneet uudet toimintatavat hitaasti. Myöskään kannattavuuden edellytyksenä olevia asiakasmääriä ei ole aina
saavutettu riittävän nopeasti. Volyymiltaan suurinta on yritysten välinen sähköinen kauppa. On
myös kehitetty järjestelmiä, joissa tuotteiden tilaus menee suoraan tehtaiden tietojärjestelmiin. Näin
säästetään työvaiheita ja nopeutetaan prosesseja (Tilastokeskus 2001d).
Tavallisten kuluttajien siirtyminen sähköisen kaupan asiakkaiksi etenee hitaasti. Helmi-huhtikuussa
2001 postimyynnistä osti miehistä 22 % ja naisista 44 %. Verkon kautta ostaneiden vastaavat luvut
olivat 11 % ja 9 % (Tilastokeskus 2001c, s. 209).
Verkon kautta on suosittua ostaa kirjoja, musiikkia ja myös matka- ja teatterilippuja sekä tietokoneohjelmia. Päivittäistavaroiden verkkokauppaa rajoittaa asiakasmäärien vähäisyys sekä ostosten
jakelun järjestäminen. Eräs suuri kauppaketju päättikin keväällä 2002 lopettaa päivittäistavaroiden
verkkokauppakokeilun. Verkkokauppa kehittyy kuitenkin jatkuvasti. Lehtiuutinen huhtikuulta 2002
kertoi, että talvella 2002 oli ylitetty miljoonan nettiostajan raja. Määrä oli kasvanut vuodentakaisesta 25 % ( Kauppalehti 4.4.2002).
Onkin ilmeistä, että verkkokaupan vaikutukset näkyvät selvemmin vasta pitemmän ajan kuluttua.
Kaupankäynnin turvallisuus, tuotteiden jakelu, valitukset yms. asiat vaativat vielä kehittelyä. Samoin asiakkaiden totuttelu uusiin palveluihin vie aikansa. Kehityksen suunta on selvä: kaupankäynti
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verkossa lisääntyy. Aineettomien hyödykkeiden kaupassa kaikki asiakkaat sijaintipaikasta riippumatta ovat yhtä lähellä myyntipistettä. Hyödykkeiden kaupassa jakelulla on merkittävä rooli. Tällöin esimerkiksi postitoimipaikan läheisyys saattaa olla oleellinen palvelutasoon vaikuttava tekijä.

4.3.3 Verkkopalvelut
Edellä todettiin eri viranomaisilla, yrityksillä ja järjestöillä yleensä jo olevan omat kotisivut Internetissä. Sivuilta saa monipuolista informaatiota, ja useissa tapauksissa Internetin kautta voi välittää
viranomaisille tietoja ja pyyntöjä tai antaa palautetta. Asiointi helpottuu. Kirjastot ovat hyvä esimerkki sähköisen tietopalvelun hyväksikäytöstä. Verkon kautta voi selvittää halutun kirjan saatavuuden, tehdä varauksia jne.
Etäkoulunkäynti on myös yleistymässä. Suomessa osallistuu kaudella 2000-2004 etälukioprojektiin
81 oppilaitosta (Opetushallitus: http://www.oph.fi/etalukio/projekti.html). Ammatilliset koulut järjestävät verkossa kursseja. Yliopistot ja korkeakoulut kehittävät virtuaaliopetusta jne. Oma erikoisalansa on telelääketiede. Sen ohella, että potilaita koskevat tiedot pystytään vähin erin siirtämään
sähköisesti eri hoitopaikkojen kesken, tarjoavat kehittyneet tietoyhteydet hyvät mahdollisuudet lääkäreiden keskinäiseen konsultaatioon potilaan hoitoa koskevissa kysymyksissä. Etäkirurgiastakin
on maailmalla jo esimerkkejä olemassa.
Verkossa tapahtuva pelaaminen, mm. shakki, ja monet keskusteluryhmät tarjoavat mahdollisuuden
keskinäiseen vuorovaikutukseen paikasta riippumatta. Myyrmannin ostoskeskuksessa 11.10.2002
tapahtuneen pommi-iskun selvittelyssä on ilmennyt, kuinka Internetin avulla voitiin mm. jäljittää
teon tekijä niin viranomaisten kuin alan harrastajien toimesta (Hintikka - Leander 2002). Erilaisen
tiedon haku onnistuu Internetistä yllättävän hyvin ja vaivattomasti. Tämänkin tutkimuksen
tekemisessä ovat Internetistä löytyneet tiedot olleet korvaamattomaksi avuksi. Tiedon hankintaan
kulunut aika on monissa tapauksissa ollut muutama minuutti. Internet tarjoaa jo nykyisin mitä
moninaisimpia palveluja ja uusia kehittyy kaiken aikaa.
Langattomaan viestintään perustuvien palvelujen kehittämiseen kiinnitetään nyt erityinen huomio,
ilmeisesti siksi, että kolmannen sukupolven matkapuhelimet tulevat tarjoamaan niin monipuoliset
mahdollisuudet, että laitteita voidaan pitää multimediavälineinä. Jo nyt voi käytössä olevilla matkapuhelimilla selvittää mm. joukkokuljetusvälineiden aikatauluja, säätietoja ja monia muita asioita.
Palvelujen tarjoamiselle asettaa ilmeisesti rajat tuottajien mielikuvitus ja toisaalta asiakkaiden halu
maksaa palveluista. Juuri hintatasoa koskeva epätietoisuus lienee eräs syy uusimuotoisten palvelujen hitaalle yleistymiselle.

4.3.4 Kokonaiskuva
Suomea pidetään hyvänä esimerkkinä tietotekniikan välineiden laajasta levinneisyydestä. Sen sijaan
maatamme on moitittu siitä, että välineiden monipuolinen käyttö on edennyt hitaasti. Asiaan on valtiovallankin taholla kiinnitetty huomiota. Monet ovat valmiita kokeiluihin, mutta vanhoista käytännöistä ei hevillä haluta luopua. Syitä on varmasti monia. Epätietoisuus palvelun toimivuudesta sähköisessä muodossa on varmasti yksi syy. Toinen syy voisi olla epätietoisuus oman työn tulevaisuudesta.
Nurmela (2001) on selvittänyt laajasti uuden tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja sen yleistymistä.
Tällöin hän on todennut, että käyttäjien perustiedot tietokoneiden ja verkkoyhteyksien hyödyntä-
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misestä kehittyvät kokemusten ja ajan myötä. Esiin tuli myös se, että alun innostuksen jälkeen käyttötavat eivät ole suuresti monipuolistuneet. Nurmela katsookin, ettei tietokoneelle ja -verkolle ole
vielä löytynyt käytännön arjessa sellaista roolia ja käyttöä kuin matkapuhelimille (s. 50).
Voidaan kuitenkin olettaa, että tieto- ja viestintäteknologian avulla tapahtuvat erilaiset toiminnot
aikaa myöten entisestään lisääntyvät. Kun alan teknologian on otaksuttu kehittyvän kiihtyvällä
vauhdilla, voi käydä niin, etteivät kansalaiset pysty omaksumaan uusia toimintamuotoja yhtä nopeasti. Toisaalta matkapuhelinten nopea leviäminen ja erityisesti tekstiviestien yllättävä suosio ovat
osoituksia siitä, että kun löytyy kansalaisia hyvin palveleva järjestelmä, löytyy sille myös käyttöä.
Jo nyt voidaan olettaa, etteivät ihmiset ole riittävästi perillä hetikään kaikista uuden tekniikan tarjoamista käyttömahdollisuuksista. Siksi tulevien käytäntöjen yleistymisen ennustaminen on kovin
vaikeaa.
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5 Kaavoittajien käsitykset tieto- ja viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista
Tämän tutkimuksen kolmantena ja neljäntenä tavoitteena on kohdassa 1.2 sanotun mukaisesti selvittää, kuinka maamme kaavoittajat näkevät tieto- ja viestintäteknologian mahdolliset alueelliset vaikutukset ja toisaalta mahdollisuudet kaavoituksen keinoin käyttää hyväksi tuon teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja toisaalta onko kaavoittajien käsityksissä mahdollisesti eroja kaavoittajien
koulutustaustan, suunnittelutehtävien tai iän ja sukupuolen perusteella. Kaavoittajien käsitykset
päädyin selvittämään kaavoittajille suunnattavan kyselyn avulla.
Tässä luvussa kuvataan aluksi kaavoittajille suunnatun kyselyn sisältö, toteuttaminen ja tulosten
analysointitapa. Sen jälkeen selostetaan kyselyn tulokset ja luvun päätteeksi pohditaan tulosten sanomaa.

5.1 Kaavoittajille suunnattu kysely
5.1.1

Kyselyn sisältö

Kyselyn sisällön määrittäminen oli ymmärrettävästi tutkimuksen tulosten kannalta kaikkein tärkein
vaihe. Kysely laadittiin väittämien muotoon. Vastaajalla oli kannanottovaihtoehtoja yhdestä viiteen,
kuten myöhemmin selvitetään. Kyselyn lopussa oli muutama täsmentävä kysymys. Avokysymyksellä pyydettiin esittämään mahdollisia muita näkökohtia.
Koska tieto- ja viestintäteknologian alueellisten vaikutusten selvittäminen on vielä ollut vähäistä, ei
väittämiä voinut muotoilla useinkaan kovin suoraviivaisesti, vaan oli turvauduttava erilaisten kehitysilmiöiden ja -mahdollisuuksien etsimiseen. Kysymykset perustuivat pääosin lukujen 2 ja 3 antiin.
Siten kysymysten taustalla oli sekä kokemusperäistä tietoa että alan tutkimuksissa havaittuja ilmiöitä ja niissä tehtyjä päätelmiä. Kysymysten laatiminen oli jatkuvaa valintojen tekemistä. Tällöin
luonnollisesti omat käsitykset olivat ratkaisevia.
Ongelmaksi valmistelussa muodostuikin kysymysten runsaus. Lopullisessa lomakkeessa oli 141
vastausta odottavaa kohtaa. Valmisteluvaiheessa lukumäärä lähenteli 200:aa. Myös väittämien sanallinen muotoileminen oli ongelmallista. Uusia mahdollisia kehitysilmiöitä ei pysty aina esittämään lyhyesti, ja toisaalta pitkiin selittäviin määrittelyihin ei voi kyselyssä mennä. Lähtökohtana
olikin, että kaavoittajilla on varsin hyvä perustietous tieto- ja viestintäteknologian välineistä. Sen
sijaan käyttömahdollisuuksien monipuolista tuntemusta ei voinut edellyttää.
Kyselyn aihepiiri pyrittiin saamaan niin laajaksi, että tieto- ja viestintäteknologian alueelliset vaikutukset tulisivat monipuolisesti tutkituiksi tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti. Samaa asiayhteyttä
käsiteltiin muutaman kerran eri kohdissa hiukan erilaisin väittämin. Tässä oli taustalla myös tarve
selvittää vastaajien johdonmukaisuus.
Alustava kyselylomake lähetekirjeineen testattiin 10 henkilöllä, jotka edustivat eri kaavoitusmuotoja ja eri työnantajia sekä tutkimusta. Heitä pyydettiin kiinnittämään huomiota sekä väittämien
oikeellisuuteen että ymmärrettävyyteen. Testihenkilöiden esittämät näkökohdat otettiin huomioon
lopullisen kyselylomakkeen sisällössä. Kyselylomake ja sen lähetekirje ovat liitteinä 2 ja 1.
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Lomakkeessa oli seitsemän pääkohtaa seuraavasti:
A: vastaajan taustatiedot
B: mielipiteet perinteisten liikennemuotojen vaikutuksista alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä
kaavoitukseen
C: mielipiteet yleisten yhteiskunnallisten kehitystrendien vaikutuksista kaavoitukseen
D: mielipiteet tieto- ja viestintäteknologian ja sen käytön alueellisista vaikutuksista
E: mielipiteet tieto- ja viestintäteknologian alueellisten vaikutusten haasteista ja mahdollisuuksista
kaavoitukselle
F: erityisiä näkökohtia
G: muita näkökohtia joihin haluatte kiinnittää huomiota.
Kohdassa D väittämät jaoteltiin lähinnä kaavoituksen kannalta keskeisten toimintojen perusteella.
Kohdassa E ei jaottelua lomakkeessa toteutettu kuin lainsäädännön osalta. Taustalla oli kuitenkin
tietty jaottelu, joka selostetaan myöhemmin ja jonka mukaan tulokset myös käsitellään. Kohdissa D
ja E väittämät muotoiltiin siten, että haluttiin käsityksiä eräiden toimintojen periaatteellisesta mahdollisuudesta ja toisaalta noiden mahdollisuuksien hyväksikäytöstä käytännössä.
Muissa kuin A-, F- ja G-kohdassa vastaukset pyydettiin kannanottoina esitettyihin väittämiin asteikolla 1. täysin samaa mieltä, 2. jokseenkin samaa mieltä, 3. vaikea sanoa, 4. jokseenkin eri mieltä,
5. täysin eri mieltä. C-kohdan toisessa osiossa vastaukset väittämiin pyydettiin asteikolla 1. erittäin
tärkeä, 2. tärkeä, 3. melko tärkeä, 4. vain vähän merkitystä, 5. ei merkitystä.
Kyselylomakkeen alussa oli seuraava tärkeä pyyntö:

Pyydän teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen rengastamalla sen vaihtoehdon, joka vastaa
teidän henkilökohtaista mielipidettänne ja täyttämään A- osan kysymysten avoimet kohdat.

Vastauksilla haettiin siten kaavoittajien henkilökohtaisia mielipiteitä esitetyistä väittämistä.
Kyselylomaketta esitellään lyhyesti samoin kuin perustellaan eräitä valintoja siinä yhteydessä, kun
esitellään ja analysoidaan kyselyn tuloksia. Tämä tapahtuu kohdassa 5.3.

5.1.2

Kyselyn toteuttaminen

Kyselyn kohderyhmän, kaavoittajien, tietojen saaminen osoittautui hankalaksi. Maassamme ei ole
kenelläkään hyvää osoitteistoa, josta tiedot saisi. Kaavoittaja-nimike voidaan käsittää myös eri tavoin. Maankäyttö- ja rakennuslaki tuntee sanaparin ”kaavan laatija”. Lain 10 §:ssä säädetään, että
kaavan laatijan tulee olla pätevä tehtävään. Pätevyydestä säädetään tarkemmin maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3 §:ssä seuraavasti: ”Kaavan laatijalla tulee olla suunnittelutehtävään soveltuva
korkeakoulututkinto ja tehtävän vaativuuden edellyttämä riittävä kokemus.”
Kyselyä ei haluttu kuitenkaan rajata maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla, koska käytännössä kaavoittajina toimii muunkin koulutuksen saaneita henkilöitä. Myös heidän käsityksensä
haluttiin ottaa tutkimukseen mukaan. Siksi kyselylomakkeessa ei kaavoittajien koulutusryhmittelyä
rajattu vain korkeakoulutason opintoihin. Mukana on myös entisiä opistotason tutkintoja sekä teknikko-tutkinto.
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Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry (RIA), Suomen Arkkitehtiliitto – Finlands Arkitektförbund ry (SAFA), Suomen Kaavoitusinsinöörien Yhdistys ry (SKI) ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto – Finlands Landskapsarkitektförbund ry (MARK) ovat 21.2.1999 sopineet ”kaavan laatijoiden rekisterin” pitämisestä. Sopimuksen mukaan tarkoituksena on ylläpitää julkista luetteloa
Suomessa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten kaavojen laatimista harjoittavista henkilöistä, jotka yhdyskuntasuunnittelijoina yltävät 10.6.1985 annetun arkkitehtidirektiivin (85/384/ETY) ja sitä
täydentävien suositusten mukaiselle tasolle. (Tiedot: Tuomo Sirkiä, SAFA.) Joulukuussa 2001 tässä
rekisterissä oli 155 nimeä. Saamastani nimi- ja osoiteluettelosta ei käynyt ilmi koulutus eikä työnantaja. Rekisterin kattavuus osoittautui huonoksi. Suurten kaupunkien kaavoittajia ei rekisterissä ainakaan tällöin yleensä ollut.
Täydensin kaavoittajien nimi- ja osoiteluetteloa Suomen Kaavoitusinsinöörien Yhdistys ry:n jäsenluettelosta. Yhdistyksen jäsenet ovat sääntöjen mukaan Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolta valmistuneita diplomi-insinöörejä ja siellä opiskelevia tekniikan ylioppilaita. (Tiedot: Sanna Jylhä, yhdistyksen sihteeri.) Jäsenten otaksuin olevan kaavoittajia, lukuun ottamatta eräitä tietämäni mukaan muissa tehtävissä ja eläkkeellä olevia henkilöitä. Jättämällä heidät ja kaavan laatijoiden rekisterissä jo olleet henkilöt luettelosta pois, uusia nimiä tuli 111.
Koska kokonaisarvio kaavoittajien määrästä on runsaat 700 henkilöä (Toropainen 2001), oli joukkoa vielä täydennettävä. Pyysin useimmilta maakuntien liitoilta luetteloa niiden alueella toimivista
kaavoittajista. Tämäkään apu ei riittänyt. Viime kädessä kävin lävitse kaikkien kuntien ja maakuntien liittojen Internetissä olevat kotisivut ja etsin sieltä niin kuntien kuin myös maakuntien liittojen
kaavoittajat. Suurista kunnista tiedot olivat yleensä kohtalaisen hyvin saatavissa. Suurimmat vaikeudet olivat pienempien kuntien kohdalla. Kotisivulla oli tällöin usein maininta kaavoituksesta
vastuullisesta henkilöstä. Ilmeisesti läheskään aina tällainen henkilö ei ole varsinainen kaavoittaja,
vaikka useimmat heistä tulivat kyselyn piiriin. Tällä tavalla sain 539 uutta nimeä.
Kaavoittajien nimi- ja osoiteluettelo sisälsi siten kaikkiaan 805 henkeä. Tämä määrä ilmoitetaan
kyselyn lähetekirjeessä myös kyselyn saajien määräksi. Postitusvaiheessa löytyi 4 nimeä kahdesti,
ja eräs henkilö osoittautui ulkomailla asuvaksi. Kaikkiaan kysely lähti siten tasan 800 hengelle.
Virheellisen osoitteen takia palautui 5 kyselyä. Yksi kyselyn saaja ilmoitti, ettei ole kyselyn tarkoittama kaavoittaja. Siten lopullinen kyselyjoukko oli 794 henkeä.
Edellä todetun mukaisesti on ilmeistä, että kysely on mennyt myös henkilöille, jotka eivät ole kaavoittajia, vaan kaavoituksesta vastuullisia kunnan palveluksessa olevia henkilöitä. On myös
mahdollista, että osa konsulttien palveluksessa olevista kaavoittajista on jäänyt kyselyn ulkopuolelle. Kyselyn lähetekirjettä valmistellessani harkitsin, että pyytäisin sellaista vastaanottajaa, joka ei
ole kaavoittaja, palauttamaan tyhjän lomakkeen ilmoittaen, ettei ole kaavoittaja. Asiaa harkittuani
kuitenkin luovuin tästä ajatuksesta siksi, että katsoin tällaisen vaihtoehdon tarjoavan myös varsinaiselle kaavoittajalle houkuttelevan mahdollisuuden tyhjän lomakkeen palauttamiseen.
Kyselyä valmisteltaessa totesin kohdejoukon olevan lukumäärältään suuren, ja siksi olisi ollut perusteita suunnata kysely otannan perusteella. Kaavoittajien nimien keräämistavan vuoksi en kuitenkaan löytänyt hyvää menetelmää otannan piiriin tulevien määrittämiseksi. Siksi asiasta keskusteltuani päädyin koko kaavoittajajoukolle suunnattavaan kyselyyn. Riskinä luonnollisesti oli, että vastausprosentti jäisi alhaiseksi. Tästä huolimatta ei lomakkeeseen tai palautuskuoreen pantu lähettäjän
tunnistavaa koodia, koska se olisi entisestään saattanut vähentää vastaushalukkuutta. Lähdin siitä,
että en tulisi lähettämään vastauskehotusta kyselyyn vastaamattomille.

116
Kysely lähetettiin Teknillisen korkeakoulun kirjekuoressa maksettu palautuskuori mukana. Postituspäivä oli 12.2.2002, ja vastaukset pyydettiin panemaan postiin viimeistään 28.2.2002.

5.1.3 Kyselyn vastausten määrä ja kattavuus sekä vastaajien taustatietojen mukaiset jakautumat
Kyselyyn sain kaikkiaan 310 vastausta. Määrä on 39 % 794 lähetetystä kyselylomakkeesta. Kaikki
eivät vastanneet lomakkeen kaikkiin kysymyksiin. Siksi seuraavassa esitettävissä jakautumatiedoissa esiintyy myös puuttuvien tietojen määrää ilmaisevia lukuja. Samoin ristiintaulukoinnissa
eräät samaa asiaa koskevat loppusummat voivat tästä syystä poiketa toisistaan.
Sukupuolta ei ilmoittanut 36 vastaajaa ja ikää 30 vastaajaa. Ikäjakauma vastaa yleistä käsitystä erityisesti kunnallisten palvelussuhteiden osalta, eli yli 50-vuotiaiden osuus on suurin. Tarkempi erittely osoittaa, että 40-vuotiaiden ja sitä nuorempien vastaajien osuus on suurin konsulttitoimistoissa,
34 % , ja pienin maakuntien liittojen vastaajista, 7 %. Kuntien kohdalla osuus on 15 %. Yli 50vuotiaiden vastaajien osuus on suurin maakuntien liitoissa, 71 %, ja pienin konsulttitoimistoissa, 44
%. Kuntien kohdalla luku on 52 %.

Taulukko 5.1.3.1. Vastaajien ikä- ja sukupuolijakautuma (n).
Sukupuoli/ikä
Nainen
Mies
Yhteensä

Alle 30 vuotta
1
5
6

30–40 vuotta
14
24
38

41–50 vuotta
34
49
83

Yli 50 vuotta
28
109
137

Yhteensä
77
187
264

Myös sukupuolijakautumassa on työnantajien kesken eroja. Naisten osuus on suurin kunnissa, 35
%, ja pienin maakuntien liitoissa, 8 %. Myös konsulttitoimistot ovat miesvaltaisia. Naisvastaajien
osuus niissä on 23 %.
Arkkitehti

146

DI-Maanmitt.osasto

66

Rak.insinööri

22

Teknikko

21

DI-Rakennusosasto

16

Rak.arkkitehti

13

Maanmitt.ins AMK

10

FM.Muu maist

9

FM.Suunnitt.maant
Ei tietoa

kpl

5
2

0

Kuva 5.1.3. Vastaajien koulutusjakautuma.
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Vastaajien jakautuminen eri koulutusmuotojen kesken vastaa hyvin todellisuutta. Toropaisen (2001)
mukaan kaavoittajista suurin osa on arkkitehtejä ja toiseksi eniten on maanmittausosastolta (Mosasto) valmistuneita diplomi-insinöörejä. Tässä arkkitehtien osuus vastaajista on myös suurin 47
%, ja maanmittausosastolta (M-osasto) valmistuneiden osuus on toiseksi suurin, 21 % (Kuva 5.1.3).
Maisema-arkkitehtejä vastaajista oli vain muutama, ja heidät on luettu arkkitehtien joukkoon.
Naisten koulutusjakautuma osoittaa, että naisvastaajista on arkkitehtejä 74 %, M-osastolta valmistuneita diplomi-insinöörejä 8 % ja rakennusarkkitehtejä 7 %. Nämä kolme ryhmää edustavat 89 %
kaikista naisvastaajista.
Asemakaavoittajia vastaajista oli 105 eli 34 % ja yleiskaavoittajia 34 eli 11 %. Sekä yleis- että asemakaavojen laatijoita oli 98 eli 31 % ja maakuntakaavoittajia ja -suunnittelijoita 44 eli 14 %. Pääasiallista kaavoitusmuotoaan ei ilmoittanut 29 vastaajaa. Naisista 48 % toimi asemakaavoittajina ja
35 % asema- ja yleiskaavoittajina. Yleispiirteisessä kaavoituksessa, yleis- ja maakuntakaavoituksessa, toimi naisista vain 17 %. Miesten vastaavat jakautumat olivat 33 %, 33 % ja 34 %.
Vastanneista 199 eli 64 % oli kunnan palveluksessa. Maakuntien liitoissa työskenteli 43 ja konsulttitoimistoissa 44 vastaajaa. Aluearkkitehtejä vastanneista oli 8 ja muita samoin 8 henkeä. Työnantajaa ei ilmoittanut 8 vastaajaa.
Vastaajien alueellinen ja aluetyypeittäinen jakautuma on seuraava: Isoja kaupunkeja, väkiluku yli
75 000, edusti 94 vastaajaa. Isojen kaupunkien seutukuntien muista kunnista oli 46 vastaajaa, muista kunnista 81 ja maakuntien liitoista 46 vastaajaa. Usealla aluetyypillä toimi 38 vastaajaa. Aluetyyppiä ei ilmoittanut 5 vastaajaa.
Vastaajia oli kaikista isoista kaupungeista sekä isojen kaupunkien seutukuntien alueilta. Näiden alueiden ulkopuolisista kunnista vastauksia ei tullut yhtään Itä-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja KeskiPohjanmaan maakuntien kunnista. Maakuntien liitoista vastauksia tuli kaikista muista paitsi Pohjanmaan maakunnasta. Vastaajat jakautuvat siten hyvin maan eri osien kesken. Isojen kaupunkien ja
niiden seutukuntien kuntien vastaajien osuus kaikista vastaajista oli 45 %.
Eri koulutuksen saaneiden kaavoittajien jakautuminen suunnittelualuetyypeittäin on tärkeä ja mielenkiintoinen tekijä. Arkkitehdit olivat määrältään suurin ryhmä kaikissa suunnittelualueryhmissä,
jotka kyselylomakkeen mukaisesti ovat 1. isot kaupungit (väkiluku yli 75 000), 2. isojen kaupunkien seutukuntien muut kunnat, 3. em. alueisiin kuulumattomat kunnat, 4. maakunnat, 5. useilla alueilla toimivat kaavoittajat. Arkkitehdit ja M-osastolta valmistuneet diplomi-insinöörit edustavat
suurimpia koulutusryhmiä, kuten edellä on ilmennyt. Heidän jakautumisensa eri suunnittelualueryhmiin on esitetty taulukossa 5.1.3.2.
Merkille pantavaa, mutta ei yllättävää, on arkkitehtien dominoiva osuus isojen kaupunkien kaavoittajista. Arkkitehtien ja M-osaston diplomi-insinöörien osuudet muissa suunnittelualueryhmissä ovat
varsin samankaltaiset. Kokonaisuutena nämä koulutusmuodot edustivat vastanneista 68 %. Muiden
koulutusmuotojen edustajat jakautuivat tasaisesti eri suunnittelualueryhmien kesken. Poikkeuksen
tekevät rakennusosastojen (R-osasto) diplomi-insinöörit, joista 69 % toimi maakuntien suunnittelussa.
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Taulukko 5.1.3.2. Arkkitehtien ja M-osaston diplomi-insinöörien jakautuminen eri suunnittelualueryhmiin: lukumäärä, jakautuma suunnittelualueryhmien kesken prosentteina ja prosenttiosuus suunnittelualueryhmässä.
Koulutus

Isot kaupungit
(yli 75 000 as)

Arkkitehti
Jakautuma
Osuus
DI-M-osasto
Jakautuma
Osuus
Yhteensä
Osuus kaikista
kaavoittajista

68 kpl
47,2 %
73,1 %
3 kpl
4,8 %
3,2 %
71 kpl
76 %

Isojen kaupunkien seutukuntien kunnat
18 kpl
12,5 %
39,1 %
15 kpl
23,8 %
32,6 %
33 kpl
72 %

Muut kunnat

Maakunnat

Useilla alueilla Yhteensä
toimivat

30 kpl
20,8 %
37,5 %
23 kpl
36,5 %
28,8 %
53 kpl
66 %

9 kpl
6,3 %
19,6 %
8 kpl
12,7 %
17,4 %
17 kpl
37 %

19 kpl
13,2 %
50,0 %
14 kpl
22,2 %
36,8 %
33 kpl
87 %

144 kpl
100 %
47,5 %
63 kpl
100 %
20,8 %
207 kpl
68 %

Vastaajien jakaantumista kuntien väkiluvun mukaisesti osoittavan taulukon 5.1.3.3 ei tietoa lukuun sisältyy maakuntien liittojen 46 vastaajaa, joita väkiluku-tiedon ilmoittaminen ei koskenut.
Vastaajat jakautuivat väkiluvun perusteella hyvin. Väkiluvultaan isojen kuntien osuus on luonnollisesti suurin. Niissä myös kaavoittajia on eniten. Pienissä kunnissa omia kaavoittajia on vähän, ja
siksi niiden osuus on pieni, vaikka kuntia on lukumäärältään eniten.
Taulukko 5.1.3.3. Kuntien väkiluvun mukainen vastaajien jakautuma.
Väkiluku
Yli 100 000
Yli 50 000 alle 100 000
Yli 20 000 alle 50 000
Yli 10 000 alle 20 000
Yli 6 000 alle 10 000
Alle 6 000
Ei tietoa
Yhteensä

n
78
25
47
48
39
15
58
310

%
25,2
8,1
15,2
15,5
12,6
4,8
18,7
100,0

Arkkitehdeista 45 % toimii yli 100 000 asukkaan kaupunkien kaavoittajina, ja heidän osuutensa on
79 % kaikista em. kaupunkien kaavoittajista. Arkkitehtien osuus on suurin kaikissa suuruusluokissa
paitsi luokassa ”yli 6000 alle 10 000” asukasta, jossa maanmittausosaston diplomi-insinöörien
osuus on suurin, 42 %. Heidän osuutensa, 33 %, suuruusluokassa ”yli 10 000 alle 20 000” asukasta
on lähes vastaava kuin arkkitehtien, 40 %. Muiden koulutusmuotojen edustajat jakautuvat eri suuruusryhmien kesken varsin tasaisesti. Maanmittausinsinöörin AMK-koulutuksen saaneita toimii
vain kolmessa pienimmässä suuruusluokassa.
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Taulukko 5.1.3.4. Vastaajien tieto- ja viestintätekniikan käyttö omassa työssä.
Aihe
Paikkatieto-ohjelmat
Kaavoitusohjelmat
Internet-palvelut

Käyttää
205 kpl, 66,1 %
165 kpl, 53,2 %
284 kpl, 91,6 %

Ei käytä
79 kpl, 25,5 %
114 kpl, 36,8 %
16 kpl, 5,2 %

Ei tietoa
26 kpl, 8,4 %
31 kpl, 10,0 %
10 kpl, 3,2 %

Taulukon 5.1.3.4 mukaan kaavoittajat hakivat Internetin kautta tietoa varsin yleisesti. Eroja ei löytynyt eri sukupuolten eikä ikäryhmien kesken. Sen sijaan paikkatieto-ohjelmia käyttivät alle 30vuotiaista kaikki, 30–50-vuotiaista käyttäjiä oli yli 80 %, mutta yli 50-vuotiaista vain 60 %. Kaavoitusohjelmia käytti 30–40-vuotiaista yli 80 %, mutta yli 50-vuotiaista vajaa 50 %. Alle 30- ja 41–50vuotiaista kaavoitusohjelmia käytti runsaat 60 %. Alle 30-vuotiaita vastaajia oli niin vähän, 6 henkeä, ettei heidän vastaustensa vertausluvulle voi antaa suurta painoa. Eri sukupuolten kesken ei
kaavoitusohjelmien käytössä ollut eroja.
Paikkatieto-ohjelmien käytössä ei ollut merkittäviä eroja eri työnantajien palveluksessa olevien välillä. Kuntien palveluksessa olevista niitä käytti 71 %, maakuntien liittojen palveluksessa olevista 74
% ja konsulteista eniten, 79 %. Sen sijaan kaavoitusohjelmien käytössä eroja jo oli. Kuntien palveluksessa olevista niitä käytti 63 %, maakuntien liittojen palveluksessa olevista vain 17 % ja konsulteista jälleen eniten, 83 %. Kaavoitusohjelmien käytössä erot saattavat johtua siitä, että ohjelmia
käytetään kaavan tekniseen piirtämiseen, jolloin konsulttien luku selittyy tätä kautta. Maakuntien
liittojen pientä lukua on vaikea selittää muuten kuin sillä, ettei liitoissa ilmeisesti ole viime aikoina
laadittu kartallisia kaavoja. Paikkatietojen runsas käyttö viittaa ohjelmien käyttöön tietojen analysoinnissa.
Paikkatieto- ja kaavoitusohjelmien käyttöä eri koulutuksen saaneiden ja eri kaavoitustehtävissä toimivien keskuudessa on myös mielenkiintoista vertailla (Taulukot 5.1.3.5 ja 5.1.3.6). Näin siksi, että
noilla tiedoilla voi olla merkitystä myös kyselyn väittämiin annettuihin vastauksiin.

Taulukko 5.1.3.5. Paikkatieto- ja kaavoitusohjelmien käyttö kaavoittajien koulutuksen mukaan.
Paikkatieto-ohjelman käyttö

Kaavoitusohjelman käyttö

Käyttää

Ei käytä

Yht.

Käyttää

Arkkitehti

n
86

%
64

n
49

%
36

n
135

n
80

DI-Maanmittausosasto
Rakennusinsinööri
Teknikko
DI-Rakennusosasto
Rakennusarkkitehti
Maanmittaus.ins. AMK
FM, muu maisteri
FM, suunnittelumaantiede
Yhteensä

48
17
14
10
10
9
7
3
204

80
85
78
71
83
100
78
60
72

12
3
4
4
2
0
2
2
78

20
15
22
29
17
0
22
40
28

60
20
18
14
12
9
9
5
282

35
14
15
1
8
6
2
3
164

Koulutus

Ei käytä

Yht.

%
59

n
56

%
41

n
136

61
70
83
8
61
67
25
75
59

22
6
3
12
4
3
6
1
113

39
30
17
92
39
33
75
25
41

57
20
18
13
12
9
8
4
277

Paikkatieto-ohjelmien käyttö on varsin samanlaista koulutustaustaltaan erilaisten vastaajien keskuudessa. Suunnittelumaantieteilijöistä ja arkkitehdeistä käyttäjien osuus on alle 70 %. Arkkitehtien ja
M-osaston diplomi-insinöörien välinen ero on 16 prosenttiyksikköä. Kaavoitusohjelmien käytössä
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ei näiden koulutusmuotojen edustajien kesken ole eroja. Suurin käyttöosuus on teknikoilla, mikä
myös viittaa ohjelmien käyttöön kaavan teknisessä laatimisessa.

Taulukko 5.1.3.6. Paikkatieto- ja kaavoitusohjelmien käyttö eri kaavoitusmuodoissa.
Paikkatieto-ohjelman käyttö

Kaavoitusohjelman käyttö

Käyttää

Ei käytä

Yht.

Käyttää

Ei käytä

Asemakaavoittajat

n
63

%
64

n
35

%
36

n
98

n
61

%
62

n
37

%
38

n
98

Asema- ja yleiskaavoittajat

68

76

21

24

89

66

73

25

27

91

Yleiskaavoittajat

25

83

5

17

30

18

60

12

40

30

ja 31

72

12

28

43

6

17

30

83

36

72

73

28

260

151

59

104

41

255

Kaavoitusmuoto

Maakuntasuunnittelijat
-kaavoittajat
Yhteensä

187

Yht.

Paikkatieto-ohjelmia käyttävät eniten yleiskaavoittajat ja vähiten asemakaavoittajat. Tulos tuntuu
luontevalta. Asemakaavoituksessa ehkä tarvitaan vähiten tämänkaltaista apua. Kuten edellä todettiin, on kaavoitusohjelmien käyttö maakuntasuunnittelijoilla muista poikkeavan vähäistä. Yleisintä
se on asema- ja yleiskaavoittajilla, joskaan erot pelkkiin asema- ja yleiskaavoittajiin eivät ole kovin
suuria.
Yli 85 % vastaajista ilmoitti, että työnantajan kotisivuilla oli kaavoitusta koskevaa tietoutta. 76 %
vastaajista ilmoitti, että työnantajan kotisivun kautta voi antaa myös kaavoitusta koskevaa palautetta. Nämä luvut osoittavat, että Internetin mahdollisuuksia käytetään jo runsaasti hyväksi.
Kokonaisuutena pidän vastausten määrää ja kattavuutta riittävänä tutkimuksen tavoitteiden selvittämiseksi. Myös vastaajien jakautuminen koulutuksen mukaan niin eri suunnittelualueryhmien kuin
väkimäärältään erikokoisten kuntien kesken vastaa vallitsevia ennakkokäsityksiä ja antaa hyvän
pohjan keskinäisten vertailujen tekemiselle.

5.1.4

Pätevyyden ja luotettavuuden arviointi

Tutkimuksissa mittauksen hyvyyttä kuvataan käsitteillä validiteetti ja reliabiliteetti. Pelkistäen validiteetti eli pätevyys kuvaa sitä, kuinka hyvin on onnistuttu mittaamaan sitä, mitä pitikin mitata. Reliabiliteetti puolestaan määritellään luotettavuudeksi, kyvyksi tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia
(Heikkilä 1998, s. 177–179). Seuraavassa tehdään nuo arvioinnit käyttäen perustana tutkimuksen
tuloksia.

5.1.4.1 Pätevyyden arviointi
Tässä pätevyyden (validiteetin) arviointi merkitsee sen selvittämistä, kuinka hyvin asetetut väittämät on muotoiltu asetettuja tavoitteita silmällä pitäen ja vastaavatko annetut vastaukset todella
siihen, mitä väittämillä on pyritty selvittämään. Kyselylomakkeen väittämät perustuivat kohdassa
4.41 selostetun mukaisesti erityisesti lukujen 2 ja 3 havaintoihin. Siten väittämät johdettiin ensi si-
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jassa aikaisemmissa tutkimuksissa todetuista ilmiöistä ja niiden perusteella tehdyistä johtopäätöksistä ja tieto- ja viestintäteknologiaa kuvaavasta teoreettisesta viitekehyksestä. (Ks.esim. Castells ja
Mitchell). Omalla ymmärryksellä ja kokemusperäisellä tiedolla oli väittämien muotoilussa luonnollisesti osuutensa. Tässä on siis kyse ns. sisäisen validiteetin arvioimisesta. Tähän arviointiin antavat
hyvän perustan vastaajien esittämät huomautukset kyselylomakkeen kysymyksistä.
Kuten edellä kohdassa 5.1.1 on selvitetty, tuotiin tutkimuksen tavoite kyselyn lähetekirjeessä niin
hyvin ilmi, ettei siitä pitäisi olla ollut epäselvyyttä. Väittämät myös kohdistettiin kaavoituksen ja
tieto- ja viestintäteknologian suhteiden kannalta keskeisiin toimintoihin ja suunnittelun kokonaisuutta koskeviin näkökohtiin. Mukana oli väittämiä, jotka käsittelivät jo toteutuneita ilmiöitä, ja
myös väittämiä, jotka koskivat mahdollisia tulevia ilmiöitä. Näin pyrittiin saamaan monipuolisia
mittareita, jotka valottaisivat asiakokonaisuutta eri näkökulmilta.
Kaikkiaan 24 vastaajaa esitti kyselylomakkeessa huomautuksia tutkimuksesta yleensä sekä kyselyn
laajuudesta ja kysymysten ymmärrettävyydestä.
Yleisluonteiset kommentit olivat seuraavat: Kaksi vastaajaa piti aihetta tarpeellisena selvittää. Erään
ison kaupungin asemakaavoittaja totesi, ettei ole työssään ainakaan vielä törmännyt tämän tutkimuksen aihepiiriin. Kaksi vastaajaa totesi aihepiiriin vaikeaksi, mikä näkyy liian suurena ”vaikea
sanoa” -vastausten määränä. Kaksi vastaajaa piti kyselyä liian pitkänä. Yksi puolestaan katsoi kyselylomakkeen olleen kattava ja toinen piti kysymyksiä hyvinä. Eräs vastaaja piti kysymyksiä osin
johdattelevina, toinen tarkoitushakuisina ja kolmas asenteellisina. Eräs katsoi kysymykset asetetun
siten, että saadaan haluttu tulos. Yksi vastaaja olisi toivonut yksiselitteisempiä väittämiä. Saman
asian ilmaisi eräs toinen toteamalla, että kysymykset oli määritelty liian moniselitteisesti. Eräs piti
kysymyksiä osin väärin aseteltuina, koska usein oli kyse yhteiskuntapoliittisista asioista.
Yksi vastaaja epäili tutkimuksen hyödyllisyyttä ylipäätään. Toisessa samaa asiaa sivuavassa kommentissa kysyttiin, miksi liittää kaavoitus ja ICT, koska jälkimmäinen on kaupallista toimintaa ja
toteutuu kaavoituksesta riippumatta. Kolmas totesi, että toimintojen sijoittaminen on niin monisäikeinen prosessi, että informaatio- ja viestintäteknologian osuutta siinä on mahdoton kuvata yksittäisiin kysymyksiin vastaamalla. Kaksi vastaajaa korosti ihmisten edelleen olevan inhimillisiä olentoja, jotka elävät koneista riippumatta. Eräässä vastauksessa kaivattiin kysymyksiin objektiivisuutta
ja kyselyn suuntaamista nuorille, alan opiskelijoille ja myös ”maan ystäville”. Eräs vastaaja totesi,
että ”kysely näyttäisi tyrkyttävän koko maan pitämistä asuttuna, annettuna hyväksi koettuna tavoitteena”, jota tavoitetta vastaaja ei pitänyt hyväksyttävänä.
Yksityiskohtaisia tiettyjä kysymyksiä koskevia kommentteja esitti 19 vastaajaa. Eräät vastaajat arvostelivat useita kysymyksiä. Kritiikki koski toisaalta väittämien ymmärrettävyyttä ja toisaalta sitä,
että joissakin väittämissä oli samalla kertaa kaksi eri asiaa.
Esimerkkeinä vaikeasti ymmärrettävistä väittämistä olivat mm. seuraavat: D.5, ”Sijoittumisen vapaus korostaa entisestään sijaintipaikan ominaisuuksien merkitystä”. Huomautuksena oli ”kenen
sijaintipaikka”. D.21, ”Call Center palvelutoiminta yleistyy”. Huomautuksena oli kysymysmerkki.
D.39, ”Navigointipalvelut säästävät aikaa ja vaivaa”. Huomautuksena oli ”merelläkö”.
Esimerkkeinä kritiikkiä saaneista väittämistä, joihin sisältyi kaksi eri asiaa, olivat mm. seuraavat:
D.40, ”Lisää toimintavapautta niin työssä kuin vapaa-ajalla” ja D.51, ”Etätyö vähentää työmatkaliikennettä, mutta lisää asiointiliikennettä”.
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Tutkimuksen ja kyselyn tarpeellisuutta koskevien huomautusten taustalta kuulsi suuri epätietoisuus
asiasta, kuten kaksi vastaajaa totesikin. Nämä kommentit osaltaan korostavat tämänlaatuisen tutkimuksen tarpeellisuutta. Erään vastaajan epäilyyn siitä, ettei vastauksilla esitettyihin väittämiin pystytä kuvaamaan ICT:n osuutta toimintojen sijoittumisprosessissa, antaa vastauksen tutkimuksen tulos. Tutkimuksessa ei ole lähdettykään siitä, että ICT on yksinomainen sijoittumisratkaisuihin vaikuttava tekijä, vaan että ICT ja sen soveltaminen ovat ehkä merkittävin yhteiskunnan kehittymiseen
nyt vaikuttava muutosvoima. Tätä koskevaan väittämään (D.1) vastaajien enemmistö yhtyi.
Edellä todetun mukaisesti väittämät myös pyrittiin muotoilemaan siten, että ICT:n vaikutusta, joko
suoraan tai hyväksi käyttäen, voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. On syytä huomata, että
ICT voi tehdä mahdolliseksi monen tärkeänä pidetyn tavoitteen saavuttamisen, mihin aikaisemmin
ei ole ollut mahdollisuutta.
Kyselylomakkeen pituutta koskeva arvostelu on ymmärrettävää. Koska tarkasteltava ilmiö on vielä
uusi ja sen seurauksia on vaikea määrittää yksiselitteisesti, päädyin tietoisesti käyttämäni laajuiseen
kyselyyn. Kuten edellä jo totesin, lomakeluonnos sisälsi valmisteluvaiheessa huomattavasti enemmän väittämiä. Voi olla, että lyhyemmällä kyselyllä olisi saatu suurempi vastausprosentti, mutta
vastaukset olisivat myös kattaneet suppeamman aihepiirin.
Kysymysten ymmärrettävyyttä koskevat huomautukset ovat tietysti vakavia. Koska huomautusten
esittäjiä oli kuitenkin vain muutama, 19 henkeä eli 6 % vastaajista, ei ongelma sittenkään ole ollut
kovin suuri. Mielikuva väittämien tarkoitushakuisuudesta on saattanut syntyä kysymysten esittämisestä väittämän muodossa. Useimmissa tapauksissa väittämät tukivat tieto- ja viestintäteknologian
ja sen soveltamisen aiheuttamaa alueellista muutosta. Tämä näkökulma on saattanut vaikuttaa asenteellisuutta koskevan huomautuksen esittämiseen. Tutkimuksen tavoite huomioon ottaen toteutettu
lähestymistapa oli mielestäni perusteltu. Väittämissä kylläkin muutamassa kohdassa asia esitettiin
myös negaationa, ts. ettei vaikutuksia ilmene. Tällä menettelyllä oli myös eräs toinen tavoite: testata
vastaajien loogisuutta väittämien arvioinnissa.
Kaksi eri asiaa sisältäviä väittämiä voi arvostella, mutta myös puolustaa. Vastauksen voi antaa siltä
perustalta, että molemmat väittämän sisältämät ehdot toteutuvat samanaikaisesti tai sitten ei. Väittämä D.40 kuului ryhmään ”Kannanotot väittämiin langattoman viestinnän alueellisista vaikutuksista”. Taustalla oli ajatus siitä, että toimintavapaus lisääntyy yleisesti, ja ajatusta täsmennettiin
työllä ja vapaa-ajalla. Väittämässä D.51 kytkettiin etätyön liikennevaikutukset toisaalta työmatkoihin ja toisaalta asiointimatkoihin. Tällä haluttiin osoittaa vaikutusten keskinäinen riippuvuus. Vastaamalla kielteisesti on kannanottoja voinut pitää väärinä.
Eräs vastaajista kiinnitti huomiota siihen, että kyselylomake oli vain suomenkielinen. Kyseinen
henkilö vastasi vain puoleen väittämistä ja ilmoitti vastaavansa loppuihin sen jälkeen, kun saa lomakkeen ruotsin kielellä. Kyselyä valmistellessani harkitsin ruotsinkielisen lomakkeen tarpeellisuutta. Päädyin kuitenkin yksikieliseen lomakkeeseen. Yksikielisellä lomakkeella saadut vastaukset ovat keskenään täysin verrattavissa. Näin vältetään väärin ymmärtämisen riski. Ratkaisua puolsi
myös se, että otaksuin kaikkien kaavoittajien pystyvän vastaamaan suomenkieliseen kyselyyn. Tätä
käsitystä tukee se, että Ahvenanmaalle lähettämistäni kyselyistä sain vastauksen 67 %:lta eikä
kielikommentti tullut sieltä.
Huomautus, että eräät väittämät koskevat yhteiskuntapoliittisia asioita, on hämmentävä. Siitähän
koko tutkimuksessa on perimmältään kyse.
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On luonnollista, että kyselyn väittämien sanamuotojen valinta on vaikea tehtävä. Pyrin esitestaamaan ymmärrettävyyttä ja lomakkeen toimivuutta edellä kerrotun mukaisesti siten, että eräät
henkilöt arvioivat lomakeluonnosta pyynnöstäni. Heillä oli myös sanamuotoihin liittyviä kommentteja, jotka otettiin huomioon. Kävin lomakkeen kysymykset lävitse myös eräiden alan tutkimusta
tekevien henkilöiden kanssa.
Koska kyselylomaketta arvosteli vain muutama henkilö, lähden siitä, että esitetyt väittämät oli riittävän tarkasti ymmärretty tarkoitetulla tavalla. Saaduista vastauksista ei myöskään löytynyt kannanottoja, joita olisi voinut perustella väärinymmärryksellä. Päinvastoin väittämistä esitetyt kannanotot olivat yleisesti teorioita tukevia. Näkemysten eroja selittivät usein vastaajien sukupuoli, ikä,
koulutus, suunnittelualue sekä suunnittelutehtävä. Kyselyssä oli myös uusia näkökulmia. Tällöin
vastaukset eräissä tapauksissa hajaantuivat ja ”vaikea sanoa” -osuus niissä oli suuri.
Koska tutkimuksessa sen tavoitteiden mukaisesti on selvitetty kaavoittajien näkemyksiä tieto- ja
viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista kaavoituksen kannalta, on tulokseksi saatu juuri niitä
mielipiteitä, joita haluttiinkin. Kun kysymyksessä on uusi tutkittava aihe, on näillä mielipiteillä suuri merkitys. Ne kuvastavat kaavoittajien ajattelua siitä, miten tähän uuteen ilmiöön on suhtauduttava.
Voinkin perustellusti otaksua, että kyselylomakkeen väittämät oli muotoiltu siten, että ne mittasivat
juuri tutkimuksen tavoitteiden kannalta oleellisia asioita ja että vastaajat olivat yleensä myös ymmärtäneet väittämät oikein.

5.1.4.2 Luotettavuuden arviointi
Luotettavuuden (reliabiliteetin) arvioinnissa tarkastellaan väittämien (mittarien) luotettavuutta tulosten sisäisen johdonmukaisuuden kannalta. Tämän mittaamisessa käytettiin SPSS-ohjelman
Cronbachin alfa-kerrointa johdonmukaisuuden osoittajana. Tuloksia mitattiin sellaisten väittämien
kesken, jotka käsittelivät samaa asiaa mutta eri näkökannoilta. Näitä tapauksia edustavat seuraavassa lueteltavat. Väittämistä esitetään sanamuoto ja tunnistuskoodi. Samalla ilmoitetaan määritetty
alfa-kerroin. Sitä kuinka korkea kertoimen tulisi olla, ei ole selvästi määritetty.

ICT:n soveltamista koskeneita väittämiä. Alfa= 0,7258
- ICT:n soveltamisella ei ole alueellisia vaikutuksia, D.7
- ICT:llä ei ole vaikutuksia teollisuuden sijoittumiseen, D.13
- ICT:llä ei ole vaikutusta asumiseen, D.50
- ICT:llä ei ole vaikutusta perinteiseen liikenteeseen, D.58

Kodin roolin muuttumista koskeneita väittämiä. Alfa= 0,7867
- Kodin rooli työpisteenä kasvaa, D.32
- Koti muuttumassa myös työpaikaksi, D.42

Kaksoisasuntoa koskeneita väittämiä. Alfa= 0,6770
- Kaupunki- ja maaseutu(loma)asunnon rinnakkaiskäyttö yleistyy,
D.44
- Paine loma-asuntojen ympärivuotiseen käyttöön kasvaa, E.12
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Uusia yhdyskuntamalleja koskeneita väittämiä. Alfa= 0,6339
- Laajoilla työssäkäyntialueilla on mahdollisuus itsenäisten työpaikkaomavaraisten yhdyskuntien kehittämiseen (perinteinen pikkukaupunki), E.26
- Asumisen ja työn sekoittuminen tarjoaa hyvät mahdollisuudet uusien yhdyskuntatyyppien kehittelyyn, E.27

Rakenteellisia muutoksia koskeneita väittämiä. Alfa= 0,5804
- Rakenteelliset muutokset ovat hitaita ja muutokset voidaan sopeuttaa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen, E.17
- Vanhat yhdyskuntarakenteet ja perinne tasoittavat muutospaineita, E.18

Suunnittelun kehitystyötä koskeneita väittämiä. Alfa= 0,8314
- Tarvitaan tietoyhteiskunnan ja ICT:n alueellisia vaikutuksia koskevaa tutkimusta, E.34
- Tarvitaan uusien suunnittelumenetelmien ja mallien kehitystyötä, E.35
- Tarvitaan monipuolista keskustelua ja koulutusta uuden ajattelun herättämiseksi, E.36

ICT:n huomioonottamista kaavoituksessa koskeneita väittämiä. Alfa= 0,6382
- Kunnan/maakunnan menestystekijät on arvioitava myös ICT:n vaikutusten kannalta, E.31
- Kaavoja uudistettaessa on ICT:n tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet otettava
huomioon, E.32

Esimerkit ja niistä saadut Cronbachin alfa-arvot osoittavat, että vastaajat ovat olleet varsin johdonmukaisia väittämiin antamissaan vastauksissa. Tämän perusteella voin päätellä, että kysely on onnistunut mittaamaan ICT:n alueellisia vaikutuksia johdonmukaisesti luotettavuuden ollessa vähintäänkin riittävän hyvä.

5.2

Kyselyn vastausten analysointitapa

Tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti vastausten analysoinnin ensimmäisenä tavoitteena on selvittää
vastaajien kannanottojen määrällinen ja suhteellinen jakautuminen kyselylomakkeen väittämien eri
vastausvaihtojen kesken. Erityinen mielenkiinto kohdistuu siihen, missä väittämissä vastaukset ovat
siten yhdensuuntaisia, että ne ovat tilastollisesti merkitsevästi vinoja, ja missä eivät. Toisena tavoitteena on tutkia, onko kannanotoissa eroavuuksia vastaajien taustatietojen perusteella muodostetuissa ryhmissä ja ovatko erot tilastollisesti merkitseviä.

125

5.2.1 Käytetty analysointimenetelmä
Vastausten analysoinnissa käytetään SPSS 10.0 for Windows -tilasto-ohjelmaa.
Ensiksi lasketaan vastausten prosenttijakautumat kunkin väittämän kohdalla erikseen. Vinousindeksin (Osamäärä: Skewness / Standard Error of Skewness) avulla tarkastellaan tilastollisesti
kannanottojen painottumista jakautuman ääripäihin. Mikäli em. osamäärän itseisarvo on > tai =
2,58, voidaan tulosten jakautumaa pitää tilastollisesti merkitsevästi vinona 1 %:n todennäköisyydellä. Usein käytetään tilastollisen merkitsevyyden osoittajana myös 5 %:n todennäköisyyttä
merkitsevää osamäärää 1,96. Ottaen huomioon vastausten lukumäärä ja ajatellen myös vastausten
jakautumista viiden vaihtoehdon kesken käytetään seuraavassa mainittua tiukempaa vaatimusta tilastollisesti merkitsevän vinouden osoittajana (Tabachnick - Fidell 2001; Geuna - Crespi. 2002 sekä Karma - Komulainen 1984, s. 60–63).
Kannanottojen eroja vastaajien taustatietojen perusteella muodostettavissa ryhmissä tarkastellaan
χ2-testin avulla. Erot ovat tilastollisesti merkitseviä, jos p-arvo on < tai = 0,05. Tällöin todennäköisyys saada sattumalta vastaava tulos on 5 % tai pienempi. Pienet frekvenssit aiheuttavat ongelmia
χ2-testissä, sillä yksikään odotettu frekvenssi ei saisi olla < 1, ja niistä frekvensseistä enintään 20 %
saisi olla < 5. (Heikkilä 1998, s. 203; Vuorinen 2001; Karma - Komulainen 1984, s. 75–78; Auer
2000, s. 150). Tietokoneohjelma tulostaa taulukon 5.2.1.1 mukaisen tuloksen.
Taulukko 5.2.1.1. Esimerkki χ2-testin tietokoneohjelman antamasta tulostuksesta.
Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

10,614(a)
10,290
,097

df

Asymp. Sig. (2sided)
4
,031
4
,036
1

,756

272

a 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 1,81.

Tutkimuksessa käytetään Pearson Chi-Square -testiä. Sen arvot ilmenevät asianomaiselta riviltä.
(Ks. esim. Heikkilä 1998, s. 201–204.) Tulos ilmoitetaan muodossa χ2(4) = 10,614, p = 0,031. Suluissa oleva luku (4) ilmoittaa vapausasteen, joka saadaan kertomalla rivien lukumäärä vähennyttynä yhdellä sarakkeiden lukumäärällä vähennettynä yhdellä. Merkitsevyystaso (Significance, Sig)
ilmaisee, millä todennäköisyydellä riippuvuus johtuu sattumasta. Tässä testissä käytetään 5 %:n todennäköisyyttä, jolloin tämän arvon tulee olla = tai < 0,05. Luku ilmoitetaan tekstissä p-tunnuksella.
Esimerkkitaulukossa frekvenssejä koskevat ehdot täyttyvät. Pienempiäkin arvoja voisi muunneltuna käyttää, mutta tässä pidetään parempana käyttää testissä usean vastaajan tietoja ja noudatetaan
edellä todettuja ehtoja.
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Mikäli erityisesti mielenkiintoisissa tapauksissa halutaan varmistaa tilastollisen merkitsevyyden toteutuminen silloin, kun p-arvo on < tai = 0,05, mutta edellä todetut muut ehdot eivät täyty, yhdistetään mahdollisuuksien mukaan vastaukset luokissa 1–2 (täysin ja jokseenkin samaa mieltä) ja/tai
luokissa 4–5 (jokseenkin ja täysin eri mieltä), jotta analyysin ehdot täyttyisivät. Muitakin luokkamuunnoksia saatetaan joutua tekemään. Luokkien yhdistäminen on tarpeen silloin, kun vastauksia
joissakin luokissa on vähän. Taulukkojen muokkausperusteet tullaan aina selostamaan. Termiä perusaineisto- käytetään tekstissä tarvittaessa aineistosta, jossa mitään luokkamuutoksia ei ole tehty. Sanontaa -muunneltu luokitus- käytetään tekstissä tarvittaessa aineistosta, jossa luokkamuutoksia on tehty.

5.2.2 Analyysissä käytettävät vastaajien taustatietojen perusteella muodostetut ryhmät
Ryhmittelevinä muuttujina käytetään kyselyn vastaajien taustatietojen perusteella muodostettavia
ryhmiä. Vertailuja tehdään sukupuolen, iän, koulutuksen, palvelussuhteen, kaavoitusmuodon, suunnittelualueen ja kunnan väkiluvun sekä paikkatieto- ja kaavoitusohjelmien käytön mukaisissa ryhmissä. Ryhmittelyä muutetaan eräissä tapauksissa kyselylomakkeessa esitettyyn nähden joko vastausten pienen lukumäärän vuoksi tai siksi, että vastausten ryhmittelyä halutaan täsmentää tai siksi,
että halutaan muodostaa kokonaan uusia tutkimuksen tavoitteiden kannalta oleellisia ryhmiä.
Ryhmät muodostetaan siten, että vastauksia voidaan tarkastella mahdollisimman monista näkökulmista. Ryhmien muodostamiselle asettavat vastausten lukumääräiset jakautumat omat rajoituksena.
Tavoitteena on, että ryhmien alaluokissa vastausten määrä on vähintään 30.
Seuraavassa esitetään käytettävät ryhmittelevät muuttujat. Ne muodostetaan kyselylomakkeen
muuttujien A.1–8 alaluokista. Ryhmien sisäisessä jaottelussa ilmoitetaan kyselylomakkeen alaluokat, joiden perusteella jaottelu tehdään. Kyselylomakkeen ao. luokitus esitetään havainnollisuuden
vuoksi ennen ryhmien muodostamista. Samalla perustellaan eräitä alaluokkien määrityksiä. Myös
ryhmissä olevien vastausten määrät kerrotaan.
Ryhmien muodostamisessa kiinnitetään tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti erityinen huomio koulutusta ja suunnittelualuetta kuvaavien ryhmien muodostamiseen. Näin siksi, että näillä tekijöillä
otaksutaan olevan keskeinen merkitys selvitettäessä mahdollisia eroja mielipiteissä esitetyistä väittämistä.
Ryhmät ovat seuraavat:
1. Sukupuoli 1. Nainen 2. Mies
Ryhmä ”sukupuoli”, n = 274
1. Nainen (alaluokka 1), n = 83
2. Mies (alaluokka 2), n = 191
Ryhmää kutsutaan otsakkeen mukaisesti nimellä ”sukupuoli”.
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2. Ikänne 1. Alle 30 vuotta 2. 30–40 vuotta 3. 41–50 vuotta 4. Yli 50 vuotta

Ryhmä ”ikä”, n = 280
1. Alle 41 vuotta (alaluokat 1 ja 2), n = 44
2. 41–50 vuotta (alaluokka 3), n = 85
3. Yli 50 vuotta (alaluokka 4), n = 151
Kyselylomakkeen alaluokat 1 ja 2 on yhdistetty, koska alle 30-vuotiaita vastaajia oli vain 6. Ryhmää kutsutaan nimellä ”ikä”.
3. Kaavoittajakoulutus
1. Arkkitehti
2. Rakennusarkkitehti
3. Dipl.ins. maanmittausosasto
4. Maanmittausinsinööri AMK
5. Dipl.ins. rakennusosasto
6. Teknikko
7. FM: Suunnittelumaantiede
8. FM: Muu, mikä
9. Muu, mikä

Kyselylomakkeessa ilmoitettiin edellä olevat koulutusvaihtoehdot. Kohtaan ”8. FM: Muu, mikä” on
tuloksissa luettu kaikki muut maisterintutkinnot paitsi kohdassa 7 olevat suunnittelumaantieteen
edustajat. Kohtaan ”9. Muu, mikä” on luettu vain rakennusinsinöörit, koska muita koulutusmuotoja
ei vastauksissa tässä kohdassa tullut esiin. Eräitä koulutusmuotoja edustavien vastaajien vähäisyyden vuoksi ei analyysissä käytetä tätä perusjakoa vaan jaon perusteella muodostettavia seuraavia
ryhmiä:
Ryhmä ”tutkinto”, n = 308
1. Korkeakoulututkinnon suorittaneet (alaluokat 1, 3, 4, 5, 7 ja 8), n = 252
2. Muut (alaluokat 2, 6 ja 9), n = 56
Ryhmää kutsutaan jatkossa nimellä ”tutkinto”. Sen avulla testataan maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämän kaavanlaatijan koulutuspätevyyden omaavien ja muun koulutuksen saaneiden kaavoittajien keskinäisiä kannanottoja.
Ryhmä ”koulutus”, n = 308
1. Arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit (alaluokat 1 ja 2), n = 159
2. Dipl.ins. maanmittausosasto, maanmittausinsinööri AMK ja teknikko (alaluokat 3, 4 ja 6), n =
97
3. Dipl.ins. rakennusosasto ja rakennusinsinööri (alaluokat 5 ja 9), n = 38
4. FM suunnittelumaantiede ja muut maisterintutkinnot (alaluokat 7 ja 8), n = 14
Ryhmän avulla testataan koulutukseltaan erilaisten kaavoittajien kannanottoja. Teknikkojen lukeminen maanmittausalan koulutuksen saaneiden joukkoon perustuu siihen, että otaksuttavasti kaikki
kyselyyn vastanneet teknikot ovat maanmittausteknikkoja. Vaikka maisterien ryhmän lukumäärä on
pieni, n = 14, otetaan se tarkasteluun mukaan ainoana ”ei-teknistä” aluetta edustavana joukkona.
Ryhmää kutsutaan jatkossa nimellä ”koulutus”. Tekstissä alajaottelusta käytetään nimityksiä arkkitehtuurikoulutus, maanmittauskoulutus, rakennusinsinöörikoulutus ja maisterikoulutus.
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Ryhmä ”enemmistö”, n = 212
1. Arkkitehti (alaluokka 1), n = 146
2. Dipl.ins. maanmittausosasto (alaluokka 3), n = 66
Ryhmällä tutkitaan kahden suurimman kaavoittajaryhmän kannanottojen mahdollisia eroja. Ryhmää
kutsutaan jatkossa nimellä ”enemmistö”.
4. Palvelussuhde
1. Kunnan toimihenkilö
2. Maakunnan liiton toimihenkilö
3. Konsulttitoimiston palveluksessa
4. Aluearkkitehti
5. Muu, mikä

Ryhmä ”työnantaja”, n = 302
1. Kunnan toimihenkilö (alaluokka 1), n = 199
2. Maakunnan liiton toimihenkilö (alaluokka 2), n = 43
3. Konsultit ml. aluearkkitehdit ja muut (alaluokat 3, 4 ja 5), n = 60
Työnantajien kohdalla on kyselylomakkeen alaluokat 3–5 yhdistetty. Aluearkkitehdit ovat konsulttien kaltaisia. Ryhmään ”Muu, mikä” luettujen taustasta ei ole tietoa, mutta heidän lukumääränsä on
vain 8. Toimihenkilöiksi on luettu myös virkasuhteessa olevat. Ryhmän nimenä käytetään palvelussuhdetta havainnollisempaa ilmaisua ”työnantaja”. Kolmatta alaryhmää kutsutaan jatkossa nimellä
”konsultit”.
5. Kaavoitusmuoto, johon pääasiallisesti osallistuu
1. Asemakaavoitus
2. Yleiskaavoitus
3. Maakuntasuunnittelu ja kaavoitus

Ryhmä ”kaavoitusmuoto”, n = 281
1. Asemakaavoitus (alaluokka 1), n = 105
2. Asema- ja yleiskaavoitus (henkilöt, jotka toimivat alaluokissa 1 ja 2), n = 98
3. Yleiskaavoitus (alaluokka 2), n = 34
4. Maakuntasuunnittelu ja kaavoitus (alaluokka 3), n = 44
On muodostettu uusi alaluokka ”asema- ja yleiskaavoitus”, koska 98 henkilöä ilmoitti laativansa
molempia kaavoja. Ryhmästä käytetään nimeä ”kaavoitusmuoto”.
6. Suunnittelualue
1. Iso kaupunki: a) Helsinki, b) Espoo, c) Tampere, d) Vantaa, e) Turku, f) Oulu, g) Lahti, h) Kuopio, i) Jyväskylä tai j)
Pori
2. Kunta, joka kuuluu johonkin seuraavista seutukunnista: a) Helsingin, b) Tampereen, c) Turun, d) Oulun, e) Lahden,
f) Kuopion, g) Jyväskylän tai h) Porin seutukunta
3. Em. alueisiin kuulumaton kunta, nimeä maakunta, jossa kunta sijaitsee
4. Maakunta, nimeä
5. Useita alueita, nimeä jos mahdollista

Suunnittelualueen määrittelyssä pyrittiin samaan selville tarkemmin tiettyjä maantieteellisiä alueita.
Omaksi ryhmäkseen erotettiin ”isot kaupungit”, joiksi luettiin väkiluvultaan yli 75 000 asukkaan
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kunnat. Samoin erotettiin omaksi ryhmäkseen seutukunnat, joihin nuo isot kaupungit kuuluvat. On
otettava huomioon, että näiden isojen kaupunkien luvut eivät sisälly kyseisen seutukunnan lukuihin.
Kaikki muut kunnat ryhmiteltiin maakunnittain. Perusjakoa ei analyysissä käytetä, koska kohta ”5.
Useita alueita” ei vastausten mukaan muodostanut selkeää muihin verrattavaa suunnittelualuetyyppiä vaan koostuu ilmeisesti kaikista aluetyypeistä. Analyysia varten muodostetaan seuraavat uudet
ryhmät:
Ryhmä ”aluejaot”, n = 267
1.
2.
3.
4.

Isot kaupungit (alaluokka 1), n = 94
Isojen kaupunkien seutukuntien kunnat (alaluokka 2), n = 46
Muut kunnat (alaluokka 3), n = 81
Maakunnat (alaluokka 4), n = 46

Jako on muuten sama kuin perusjako, ainoastaan alaluokka ”5. Useita alueita” on jätetty pois. Ryhmää kutsutaan nimellä ”aluejaot”.
Ryhmä ”isot kaupunkiseudut”, n = 140
1. Isot kaupungit (alaluokka 1), n = 94
2. Isojen kaupunkien seutukuntien kunnat (alaluokka 2), n = 46
Vertailulla selvitetään isojen kaupunkiseutujen osalta keskusten ja niiden ympäristökuntien kaavoittajien kannanottoja. On otettava huomioon, että Espoo ja Vantaa kuuluvat Helsingin seutukuntaan,
mutta jaottelussa ne on luettu isoihin kaupunkeihin. Ryhmää kutsutaan nimellä ”isot kaupunkiseudut”. Tekstissä saatetaan selvyyden vuoksi asiayhteyden mukaan käyttää toisesta alaryhmästä osalta
mainintaa ”isojen kaupunkien seutukuntien muut kunnat”.
Ryhmä ”isot kaupungit”, n = 94
1. Helsinki, Espoo ja Vantaa (alaluokan 1 kohdat a, b ja d), n = 48
2. Muut isot kaupungit (alaluokan 1 kohdat c, e, f, g, h, i ja j), n = 46
Vertailun perusteena pääkaupunkiseudun kolmen suurimman kaupungin kaavoittajien ja muiden
isojen kaupunkien kaavoittajien kannanotot. Ryhmää kutsutaan nimellä ”isot kaupungit”.
Ryhmä ”suuralueet”, n = 265
1. Etelä-Suomi (alaluokan 1 kohdat a, b, d, e ja g, alaluokan 2 kohdat a, c ja e, alaluokan 3 kunnat
Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnista, alaluokan 4 vastaavat maakunnat kuin kohdassa 3), n = 122
2. Länsi-Suomi (alaluokan 1 kohdat c, i ja j, alaluokan 2 kohdat b, g ja h, alaluokan 3 kunnat Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista, alaluokan
4 vastaavat maakunnat kuin kohdassa 3), n = 65
3. Itä-Suomi (alaluokan 1 kohta h, alaluokan 2 kohta f, alaluokan 3 kunnat Etelä-Savon, PohjoisSavon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnista, alaluokan 4 vastaavat maakunnat kuin kohdassa 3), n = 41
4. Pohjois-Suomi (alaluokan 1 kohta f, alaluokan 2 kohta d, alaluokan 3 kunnat KeskiPohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnista, alaluokan 4 vastaavat maakunnat kuin
kohdassa 3), n = 37
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Ryhmän alaluokat on muodostettu maakuntien liittojen alueellisten ryhmittymien perusteella. Siinä
Etelä-Suomi muodostuu Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, PäijätHämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueista. Länsi-Suomen alue puolestaan
koostuu Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien
alueista. Itä-Suomen alue käsittää Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnat. Pohjois-Suomen alue koostuu Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien alueista. Näiden ryhmittymien taustalla ovat eräiden Euroopan unionin alueellisten kehittämisohjelmien valmistelussa käytetyt aluejaot. Tässä ryhmittelyssä Ahvenanmaa ei ole mukana.
Tämän ryhmän avulla on mahdollista tutkia kannanottojen mahdollisia eroja suurempien maantieteellisten alueiden puitteissa. Ryhmää kutsutaan nimellä ”suuralueet”. Suuralueet on esitetty myös
kuvassa 5.2.2.1.

Kuva 5.2.2.1. Suuralueita kuvaava kartta. Ahvenanmaa ei kuulu tutkimuksessa käytettyyn suuraluejakoon. Lähde: Helsingin Sanomat 27.8.2002.
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7. Kunnan väkiluku. Ei koske maakunnan liiton toimihenkilöä. Konsultit ja aluearkkitehdit merkitsevät keskeisimmän suuruusluokan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yli 100 000
Yli 50 000 alle 100 000
Yli 20 000 alle 50 000
Yli 10 000 alle 20 000
Yli 6 000 alle 10 000
Alle 6 000

Ryhmä ”väkiluku”, n = 252
1.
2.
3.
4.
5.

Yli 100 000 (alaluokka 1), n = 78
Yli 50 000 alle 100 000 (alaluokka 2), n = 25
Yli 20 000 alle 50 000 (alaluokka 3), n = 47
Yli 10 000 alle 20 000 (alaluokka 4), n = 48
Alle 10 000 (alaluokat 4 ja 5), n = 54

Väkiluvun mukainen ryhmittely on muuten sama kuin kyselylomakkeessa, mutta alaluokka 6 on
yhdistetty alaluokan 5 kanssa, koska alle 6 000 asukkaan kunnista vastauksia tuli vain 15. Alaryhmän 2 vastausten lukumäärä on 25 ja siten tavoitetta hiukan pienempi. Tämä otetaan poikkeuksellisesti erittelyyn mukaan. Ryhmää kutsutaan nimellä ”väkiluku”.
8. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö omassa työssä
1.
2.
3.
4.
5.

Käytän paikkatieto-ohjelmia suunnittelussa
Käytän kaavoitusohjelmia suunnittelussa
Käytän Internet-palveluja tiedon hankinnassa
Työnantajani kotisivulla on kaavoitusta koskevaa tietoa
Kotisivun kautta on mahdollista antaa palautetta

a) Kyllä,
a) Kyllä,
a) Kyllä,
a) Kyllä,
a) Kyllä,

b) En
b) En
b) En
b) Ei
b) Ei

Oma mielenkiintonsa on tutkia, onko vastaajan oma tietotekniikan tuntemus vaikuttanut vastauksiin. Tätä voi testata paikkatieto- ja kaavoitusohjelmien käytöllä. Internetin käyttöä ei kelpuuteta
mukaan, koska 92 % vastaajista käyttää sitä. Siten vertailu käyttäjien ja ei-käyttäjien kesken ei toimisi.
Ryhmä ”paikkatieto”, n = 284
1. Käyttää ohjelmia, n = 205
2. Ei käytä ohjelmia, n = 79
Ryhmä ”kaavoitusohjelma”, n = 279
1. Käyttää ohjelmia, n = 165
2. Ei käytä ohjelmia, n = 114

Näin muodostetuilla ryhmillä suoritettavalla analyysilla tutkitaan, onko ryhmien alaluokkien kannanotoissa eroja ja ovatko erot mahdollisesti tilastollisesti merkitseviä.
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Kannanottojen tulokset esitetään aiheryhmittäin ja tulokset esitetään taulukkomuodossa sekä määrällisesti että suhteellisesti. Osaksi tiedot esitetään myös kuvina. Analyysin tuloksia esiteltäessä
käytetään tekstissä kokonaisiksi prosenteiksi pyöristettyjä lukuja.

5.3 Kyselyn tulokset
5.3.1

Esittämistapa

Kyselyn vastaukset analysoidaan kyselylomakkeen mukaista ryhmittelyä noudattaen. Kyselyn tulokset esitetään aiheen mukaisessa taulukossa, jonka otsakkeessa ilmaistaan myös väittämiin annettujen vastausten kokonaismäärä vaihtelurajoineen. Vaihtelu johtuu siitä, etteivät kaikki lomakkeen
palauttaneet vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Vaihtelu on kuitenkin vähäistä. Taulukossa on esitetty väittämittäin vastausten määrällinen ja suhteellinen jakautuminen eri vastausvaihtoehtojen kesken. Taulukon oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa on vinousindeksin arvo, jonka laskutapa selostettiin kohdassa 5.2.1. Havainnollisuuden vuoksi tuloksista esitetään myös kuvia, jotka helpottavat
vastausten jakautumien vertailua.
Kuten aikaisemmin kohdassa 5.1.1 todettiin, esitellään aluksi lyhyesti kyseisen kohdan väittämät ja
perustellaan tiettyjä valintoja. Sen jälkeen suoritetaan kaikkien vastausten mukaisten tulosten yleisanalyysi. Tarkastelussa ryhmitetään mahdollisuuksien mukaan samantyyppisiä väittämiä. Vastausten yksituumaisuutta mittaa em. vinousindeksi. Jos sen itseisarvo = tai > 2,58, voidaan päätellä,
että tulosten jakautuma on tilastollisesti merkitsevästi vino 1 %:n todennäköisyydellä. Tämän vaatimuksen täyttävissä tapauksissa voi otaksua, että 99 %:n todennäköisyydellä kaavoittajat olisivat
asiasta samaa mieltä, jos väittämä esitettäisiin muussa yhteydessä. Tästä tilastollisesta periaatteesta
on tässä kuitenkin syytä todeta, että tutkimusaihetta koskevat olosuhteet muuttuvat nopeasti. Tämä
rajoitus on pidettävä siten tuloksia käytettäessä mielessä.
Yleistarkastelun jälkeen suoritetaan analyysi kohdassa 5.2.2 selostettujen ryhmien avulla. Tällöin
tutkitaan sitä, onko ryhmien kannanotoissa tilastollisesti merkitseviä eroja siten kuin kohdassa 5.2.1
on selostettu, ja samalla esitellään havainnot. Yksittäisiin väittämiin viitataan tekstissä myös niiden
kyselylomakkeessa olleella koodilla, esimerkiksi B.1. Tämä helpottaa tarkemman tiedon hakua taulukosta tai kuvasta.

5.3.2

Perinteisten liikennemuotojen vaikutuksia koskevat väittämät

Kyselyn B-osan väittämien otsikko ja selite olivat seuraavat: ”MIELIPITEET PERINTEISTEN
LIIKENNEMUOTOJEN VAIKUTUKSISTA ALUE- JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN
SEKÄ KAAVOITUKSEEN. Perinteisiin liikennemuotoihin luetaan vesi-, rautatie-, maantie-, katu- ja lentoliikenne.”
Nämä väittämät sijoitettiin kyselyn alkuun, koska haluttiin heti kiinnittää vastaajien huomio erilaisten liikennemuotojen ja alueellisen kehityksen välisiin yhteyksiin. Väittämillä pyrittiin kattamaan
tutkimuksen kannalta oleellisimmat periaatteelliset näkökulmat.
Tulosten yleisanalyysi
Väittämät autoliikenteen merkityksestä keskeisimpänä alue- ja yhdyskuntarakenteita muovaavana
tekijänä sekä liikenneverkkojen ja -yhteyksien toimivuudesta alueiden ja kuntien kilpailukykyä
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määrittävänä tekijänä saivat kyselyssä kaavoittajilta suuren kannatuksen. Edellisestä väittämästä oli
täysin tai jokseenkin samaa mieltä 89 % ja jälkimmäisestä 87 % vastaajista. Kaavoituksen suunnitteluperiaatteiden uudistumisesta liikennemuotojen kehityksen myötä ei oltu yhtä vakuuttuneita.
Kuitenkin selvä enemmistö, 64 %, oli asiasta täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Varauksellisimmin suhtauduttiin siihen, että liikenneviranomaiset olisivat tukeneet toimillaan kaavoituksen tavoitteita. Tässäkin tapauksessa 50 % vastaajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä.
Vastaukset jakaantuivat kaikissa tapauksissa tilastollisesti merkitsevästi ääripäihin, kuten taulukon
5.3.2.1 vinousindeksit osoittavat.

Taulukko 5.3.2.1. Kannanotot väittämiin perinteisten liikennemuotojen vaikutuksista alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä kaavoitukseen, n = 307–309.

Väittämät B.1–4

1. Kaavoituksen suunnitteluperiaatteet ovat uudistuneet liikennemuotojen kehityksen myötä
2. Liikenneviranomaiset ovat ratkaisuillaan tukeneet kaavoituksen
tavoitteita
3. Liikenneverkon ja -yhteyksien
toimivuus määrittää alueiden ja
kuntien kilpailukyvyn
4. Autoliikenne on keskeisimmin
vaikuttanut nykyiseen alue- ja
yhdyskuntarakenteeseen

Kannanotot
Täysin sa- Jokseenkin Vaikea sa- Jokseenkin
eri mieltä
maa mieltä samaa miel- noa
tä
n
%
n
%
n
%
n
%

n

%

61

19,9

134

43,6

66

21,5

42

13,7

4

1,3

3,55

16

5,2

138

44,7

85

27,5

60

19,4

10

3,2

3,40

97

31,4

172

55,7

24

7,8

15

4,9

1

0,3

7,41

113

36,8

159

51,8

22

7,2

11

3,6

2

0,7

8,46

Täysin
mieltä

eri Vinousindeksi

Taulukon tuloksia havainnollistaa kuva 5.3.2.1.

Täysin samaa mieltä

Vaikea sanoa

Jokseenkin samaa mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Väittämä B.1
Väittämä B.2
Väittämä B.3
Väittämä B.4
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Kuva 5.3.2.1. Perinteisten liikennemuotojen vaikutuksia koskeviin väittämiin annettujen vastausten
suhteellinen jakautuma.
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Ryhmissä löytyneitä kannanottoeroja
Tutkittaessa χ2-testillä ryhmien kannanottoja B-osan väittämiin ei perusaineistolla ( luokkia ei ole
yhdistetty) löytynyt yhtään tilastollisesti merkitsevää eroa. Aluejakoon ja kaavoitusmuotoon perustuvista ryhmistä löytyi tällainen ero väittämästä B.3, ”Liikenneverkon ja yhteyksien toimivuus määrittää alueiden ja kuntien kilpailukyvyn”, sen jälkeen kun yhdistettiin vaihtoehdoissa 3–5 eli ”vaikea
sanoa”, ”jokseenkin eri mieltä” ja ”täysin eri mieltä” olevat vastaukset niiden pienen määrän vuoksi. Kuvassa 5.3.2.2 esitetään näiden ryhmien edustajien perusaineiston mukaiset vastaukset kyseiseen väittämään.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä

Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

ALUEJAOT:
Isot kaup.
Isot seudut
Muut kunnat
Maakunnat
KAAV.MUOTO
Asemakaav.
Asem-yl.kaav
Yleiskaavoit
Maakuntakv.
0
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90

100

Kuva 5.3.2.2. Väittämän B.3, ”Liikenneverkon ja -yhteyksien toimivuus määrittää alueiden ja kuntien kilpailukyvyn”, kannanottojen suhteellinen jakautuma aluejaot- ja kaavoitusmuoto-ryhmissä.

Erot vastauksissa ovat lähinnä kannanottojen jyrkkyydessä. Kaavoitusmuoto-ryhmän osalta testitulos oli χ2(6) = 25,651, p = 0,000 ja aluejaot-ryhmän osalta χ2(6) = 28,456, p = 0,000.
5.3.3 Yleisten yhteiskunnallisten kehitystrendien vaikutuksia kaavoitukseen koskevat väittämät
Kyselyn C-osan väittämien otsikko oli seuraava: ”MIELIPITEET YLEISTEN YHTEISKUNNALLISTEN KEHITYSTRENDIEN VAIKUTUKSISTA KAAVOITUKSEEN”.
Väittämillä pyrittiin valmistamaan vastaajia pohtimaan yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksia
kaavoitukseen. Väittämät jaettiin kahteen eriluonteiseen osaan. Ensimmäisen osan väittämillä pyrittiin kiinnittämään vastaajan huomio yhteiskunnallisen kehityksen tuomien muutosten ja kaavoituksen suhteisiin. Haluttiin myös vastaajien käsityksiä eräistä keskeisistä kaavoitusta koskeneessa keskustelussa esiin tulleista asioista samoin kuin kannanottoja kaavoituksen yleisestä roolista ja mahdollisuuksista kehityksen ohjaamisessa. Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän tapahtumat otettiin esiin
poikkeuksellisena asiana, jolla voi otaksua olevan myös toimintojen sijoittamiseen liittyviä vaikutuksia. Kohta 12 on mukana siksi, että suomalaisten kunnallishallinnon toimihenkilöiden on yleisesti uskottu noudattavan viranomaisten ohjeita ja kaipaavan niitä. C-osan jälkimmäisessä puolessa
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vaihdettiin väittämien vastausmuotoa. Kysymykset samalla pohjustivat siirtymistä tutkimuksen pääteemaan.

5.3.3.1 Yleisten yhteiskunnallisten kehitystrendien vaikutukset
Tulosten yleisanalyysi
Vastaajista 64 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä C.1, ”On ollut valmius kaavojen
uudistamiseen vastaamaan kehityksen haasteisiin”. Kannanotot väittämään C.2, ”Kestävän kehityksen tavoite mielletään kaavoituksessa lähinnä ympäristönsuojeluksi”, hajosivat. Lähes saman verran
oli väittämää tukevia kuin puoltaviakin vastauksia. 9 % ei ottanut asiaan kantaa.
Energiakriisien johdosta 1970-luvulla esiin nostettu tarve käyttää myös kaavoituksessa luonnonolosuhteita hyväksi energian kulutuksen vähentämiseksi oli enemmistön mielestä jäänyt nyt vähemmälle huomiolle. Yhtä lailla kaavoittajien suuri enemmistö katsoi, ettei väestön ikääntymiseen ollut
kaavoitusratkaisuissa varauduttu 1980-luvulta lähtien. 62 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä
siitä, että 1990-luvun alun laman jälkeinen kehitys loi epävarmuutta kaavoituksen tavoitteisiin. Alueellisen kehityksen ennakointia ei enemmistö pitänyt nyt ongelmana. Taantuvien alueiden kehitystä
enemmistö katsoi voitavan ohjata kaavoituksella.
Suunnittelun merkityksen korostumista epävarmoina aikoina koskevasta väittämästä oli vastaajista
74 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 94 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä
siitä, että kunnan ja maakunnan selkeät strategiset tavoitteet ovat kaavoitukselle tärkeitä. Yhteiskunnallisen kehityksen murros uudistaa vastaajien enemmistön mukaan myös kaavoitusperiaatteet.
Tästä väittämästä 75 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Kuitenkin vastaajista 75 % oli täysin
tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, että lainsäädännölliset toimet ovat välttämättömiä kaavoitusperiaatteiden uudistamisessa. Väittämästä ”11.9.2001 tapahtumilla on vaikutuksia myös kaavoitusperiaatteisiin” yksikään vastaaja ei ollut samaa mieltä. 67 % oli siitä jokseenkin tai täysin eri
mieltä.
Tuloksia käsittelevästä taulukosta ilmenee, että vastausten jakautumat painottuivat tilastollisesti
merkitsevästi ääripäihin lukuun ottamatta kestävää kehitystä koskevaa väittämää (C.2), jossa kannanotot hajaantuivat (Taulukko 5.3.3.1 ja Kuva 5.3.3.1).
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Taulukko 5.3.3.1. Kannanotot väittämiin yleisten yhteiskunnallisten kehitystrendien vaikutuksista
kaavoitukseen, n = 307–310.
Väittämät C.1–12

1. On ollut valmius kaavojen uudistamiseen vastaamaan kehityksen haasteisiin
2. Kestävän kehityksen tavoite
mielletään kaavoituksessa lähinnä
ympäristönsuojeluksi
3. Luonnonolosuhteiden hyväksikäyttö energiaa säästävissä kaavoitusratkaisuissa on 1970-luvun
energiakriisin
alkuvaikutusten
jälkeen hiipunut
4. Väestön ikääntymiseen on kaavoituksessa varauduttu jo 1980luvulta lähtien
5. 1990-luvun alun laman jälkeinen kehitys loi epävarmuutta kaavoituksen tavoitteisiin
6. 11.9.2001 tapahtumilla on vaikutuksia myös kaavoitusperiaatteisiin
7. Alueellista kehitystä on nyt
vaikea ennakoida

Kannanotot
Täysin sa- Jokseenkin Vaikea sa- Jokseenkin
maa mieltä samaa miel- noa
eri mieltä
tä
n
%
n
%
n
%
n
%

n

%

35

11,4

163

52,6

54

17,4

52

16,8

3

1,0

4,25

25

8,1

107

34,5

27

8,7

123

39,7

28

9,0

-0,75

24

7,8

142

46,1

75

24,4

61

19,8

6

1,9

2,99

3

1,0

37

12,0

59

19,1

164

53,1

46

14,9

-4,74

42

13,5

149

48,1

46

14,8

64

20,6

9

2,9

3,80

0

0

23

7,4

79

25,5

99

31,9

109

35,2

-3,04

12

3,9

76

24,8

43

14,1

152

49,7

23

7,5

-3,47

17,2

134

43,4

52

16,8

61

19,7

9

2,9

3,36

55,2

119

38,4

13

4,2

6

1,9

1

0,3

10,80

30,1

137

44,3

54

17,5

21

6,8

4

1,3

5,80

13,9

189

61,0

54

17,4

19

6,1

5

1,6

7,37

25,5

153

49,4

36

11,6

37

11,9

5

1,6

6,20

8. Kaavoituksella voidaan ohjata
myös taantuvien alueiden kehitys- 53
tä
9. Kunnan ja maakunnan selkeät
strategiset tavoitteet ovat myös 171
kaavoitukselle tärkeät
10. Suunnittelun merkitys korostuu epävarmoina aikoina
93
11. Yhteiskunnallisen kehityksen
murros uudistaa myös kaavoitus- 43
periaatteet
12. Lainsäädännölliset toimet ovat
välttämättömiä kaavoitusperiaat- 79
teiden uudistamisessa

Täysin
mieltä

eri Vinousindeksi
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Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä

Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Väittämä C.1
Väittämä C.2
Väittämä C.3
Väittämä C.4
Väittämä C.5
Väittämä C.6
Väittämä C.7
Väittämä C.8
Väittämä C.9
Väittämä C.10
Väittämä C.11
Väittämä C.12
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Kuva 5.3.3.1. Yleisten yhteiskunnallisten kehitystrendien kaavoitukseen liittyviä vaikutuksia koskeneisiin väittämiin annettujen vastausten suhteellinen jakautuma.
Ryhmissä löytyneitä kannanottoeroja
Tutkittaessa muodostetuissa ryhmissä mielipiteiden jakautumista näihin väittämiin löytyi tilastollisesti merkitseviä eroja aluejaot-, isot kaupunkiseudut-, isot kaupungit- sekä paikkatieto- ja kaavoitusohjelma-ryhmissä, osin perusaineistolla ja osin muunnellulla luokituksella.
Aluejaot-ryhmässä ero löytyi väittämästä C.5, ”1990-luvun laman jälkeinen kehitys loi epävarmuutta kaavoituksen tavoitteisiin”, χ2(12) = 27,111, p = 0,007. Isojen kaupunkien ja niiden seutukuntien muiden kuntien edustajat eivät pitäneet epävarmuutta niin merkittävänä kuin muiden kuntien ja maakuntien vastaajat. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä oli 49 % isojen kaupunkien vastaajista, 63 % niiden seutukuntien kuntien vastaajista, 70 % maan muiden kuntien vastaajista ja 72 % maakuntien vastaajista.
Isojen kaupunkien ja niiden kaupunkiseutujen kannanotoista löytyi tilastollisesti merkitsevä ero
väittämästä C.1, ”On ollut valmius kaavojen uudistamiseen vastaamaan kehityksen haasteisiin”, kun
vastauksissa yhdistettiin luokat 4 ja 5, joiden osuus oli vähäinen, χ2(3) = 10,911, p = 0,012. Isojen
kaupunkien kaavoittajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 69 %, mutta niiden
seutukuntien muiden kuntien kaavoittajista vain 48 %.
Sekä paikkatieto- että kaavoitusohjelma-ryhmissä löytyi perusaineistolla väittämästä C.12, joka
koskee lainsäädännöllisten toimien välttämättömyyttä kaavoitusperiaatteiden uudistamisessa, tilastollisesti merkitsevät erot. Paikkatieto-ohjelmia käyttävistä oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 81 % ja ei-käyttäjistä 62 %. Testitulos oli χ2(4) = 13,196, p = 0,010. Kaavoitusohjelmia
käyttävien vastaava luku oli 80 % ja ei-käyttäjien 69 %. Testitulos oli χ2(4) = 13,681, p = 0,008.
Samasta väittämästä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero myös isot kaupungit -ryhmässä sen jälkeen,
kun vastauksissa luokat 4 ja 5 yhdistettiin, jolloin pienten vastausten ruudut saatiin testiin kelvollisiksi, χ2(3) = 10,517, p = 0,015. Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kaavoittajista oli väit-
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tämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 58 %, mutta muiden isojen kaupunkien kaavoittajista 85
%.
Väittämä C.2, ”Kestävän kehityksen tavoite mielletään kaavoituksessa lähinnä ympäristönsuojeluksi”, oli edellä todetun mukaisesti ainut tämän osion väittämä, jossa kaavoittajien mielipiteet
hajosivat täysin. Ryhmistä ei löytynyt mitään merkitseviä eroavuuksia. Vastaukset kuvastavat siten
asiasta vallitsevaa suurta periaatteellista erimielisyyttä.

5.3.3.2 Eräiden kaavoitustavoitteiden merkitys
Kaavoituksen tavoitteita koskevilla väittämillä haluttiin selvittää käsityksiä eräiden periaatteellisten
yhteiskunnallisten muutosten merkityksestä.
Tulosten yleisanalyysi
Tulokset on esitetty taulukossa 5.3.3.2. Vastausmuoto on erilainen muihin väittämiin verrattuna.

Taulukko 5.3.3.2. Kannanotot väittämiin eräiden tavoitteiden merkityksestä, n = 308–310.

Väittämät C.13–17

Kannanotot
Erittäin tär- Tärkeä
keä

Melko
keä

tär- Vain vähän Ei merkitys- Vinousmerkitystä
tä
indeksi

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

79

25,5

158

51,0

50

16,1

19

6,1

4

1,3

6.30

63

20,3

176

56,8

47

15,2

19

6,1

5

1,6

7,12

108

34,8

159

51,3

39

12,6

3

1,0

1

0,3

4,92

85

27,4

123

39,7

75

24,2

24

7,7

3

1,0

3,82

17. Edellytysten luominen kunnan/maakunnan väestön jatkuvalle 37
kasvulle

12,0

94

30,5

121

39,3

45

14,6

11

3,6

1,16

13. Yhteiskunnallisen kehityksen
nopeista muutoksista huolimatta
on vältettävä kantavien suunnitteluperiaatteiden jatkuvaa muuttamista
14. Myös kaavoituksella on luotava turvallisuuden tunnetta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa
15. Maakunnan/kunnan kilpailukyvyn turvaaminen yritysten ja
asukkaiden sijaintipaikkana
16.
Omintakeisen
maakunnan/kunnan imagon luominen

Vastaajista 77 % piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä tavoitetta, että kantavien suunnitteluperiaatteiden
jatkuvaa muuttamista on vältettävä huolimatta yhteiskunnallisen kehityksen nopeista muutoksista.
Yhtä suuri osuus tuki myös väittämää, että kaavoituksella on luotava turvallisuuden tunnetta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Suurimman kannatuksen sai tavoite, jonka mukaan on turvattava
maakunnan/kunnan kilpailukyky yritysten ja asukkaiden sijaintipaikkana. Vastaajista 86 % piti tavoitetta erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Enemmistön tuen sai myös kunnan/maakunnan omintakeisen
imagon luomista koskeva tavoite. Tätä tavoitetta piti 67 % erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Tulokset
edellä käsitellyissä väittämissä jakautuivat ääripäihin ja ovat myös tilastollisesti merkitsevästi vinoja, kuten taulukosta ilmenee.
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Kunnan/maakunnan jatkuvaa väestönkasvua koskevassa väittämässä vastaukset hajaantuivat. Se sai
kuitenkin suuren kannatuksen, sillä ainoastaan 18 % katsoi, että tavoitteella on vain vähän tai ei ollenkaan merkitystä.
Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi aluejaot- ja tutkinto-ryhmissä. Aluejaot-ryhmässä tällainen
ero löytyi maakuntien ja kuntien kilpailukyvyn turvaamista koskevasta väittämästä C.15 sen jälkeen, kun isojen kaupunkien vastauksista oli poistettu ainoan vastaajan kannanotto luokasta ”vain
vähän merkitystä”. Kannanottoja ”ei merkitystä” ei ollut missään alaryhmässä. Tavoitetta piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä isojen kaupunkien edustajista 82 %, niiden seutukuntien muiden kuntien
edustajista 85 %, maan muiden kuntien edustajista 93 % ja maakuntien kaavoittajista 94 %. Merkittävimmät erot ilmenivät ”erittäin tärkeä” -vastausten osuudessa. Isojen kaupunkien kohdalla osuus
oli 22 %, niiden seutukuntien kuntien edustajien vastauksissa 24 %, muiden kuntien 49 % ja maakuntien edustajien vastauksissa 50 %. Testitulos oli χ2(6) = 23,576, p = 0,001.
Tutkinto-ryhmässä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero väestön jatkuvaa kasvua koskevasta väittämästä C.17, χ2(4) = 21,663, p = 0,000. Korkeakoulututkinnon suorittaneista tavoitetta piti erittäin
tai jokseenkin tärkeänä vain 37 %, kun taas muun koulutuksen saaneista vastaava osuus oli 67 %.

5.3.4 Tieto- ja viestintäteknologian ja sen käytön alueellisia vaikutuksia koskevat väittämät
Kyselylomakkeen D-osassa esitetyissä väittämissä tarkasteltiin tieto- ja viestintäteknologian ja sen
soveltamisen alueellisia vaikutuksia aluksi yleiseltä, enemmän periaatteelliselta kannalta, ja sen jälkeen eräiden toimintojen kannalta. Kutakin osiota käsitellään seuraavassa erikseen.
D-osan väittämien alussa oli kyselylomakkeessa seuraava johdatteleva ja selittävä teksti (otsaketekstissä ollut kirjoitusvirhe – SE, po. SEN – on tässä korjattu):
”MIELIPITEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN JA SEN KÄYTÖN ALUEELLISISTA VAIKUTUKSISTA
Tieto- ja viestintäteknologian piiriin luetaan kaikki alan nykyajan tuotteet, kuten tietokoneet oheislaitteineen ja ohjelmineen, kaikkinainen sähköinen tiedonvälitys, jossa käytetään niin kiinteitä kuin langattomia yhteyksiä mukaan lukien
matkapuhelimet, satelliittikommunikointi, Internet ja vastaavat sekä näiden mahdollistamat palvelut tiedon, äänen ja
kuvan digitalisoinnin avulla. Tämä tekniikka ja sen tarjoamat sovellukset myös kehittyvät kaiken aikaa, joten kattavaa
luetteloa ei voi antaa. Myös monen tekniikan osalta on vielä vaikea esittää läheskään kaikkia käyttömahdollisuuksia,
kuten esimerkiksi digitaalisen television kohdalla on asian laita.
Tieto- ja viestintäteknologiasta käytetään jatkossa lyhennettä ICT, Information and Communication Technology.”

5.3.4.1 Yleiset väittämät
Yleiset väittämät 1–5 perustuivat ICT:n ja sen soveltamisen alueellisista vaikutuksista esitettyihin
keskeisiin periaatteellisiin kannanottoihin, joita käsiteltiin kohdassa 3.4. Väittämät 6 ja 7 olivat
yleisluontoisia mittareita. Osion otsikko oli ”Kannanotot eräisiin keskeisiin ICT:n ja sen käytön yleisiä
alueellisia vaikutuksia koskeviin väittämiin ”.
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Tulosten yleisanalyysi
Kuten taulukon 5.3.4.1 tuloksista havaitaan vallitsi keskeisistä periaatteellisista väittämistä suurin
yksimielisyys väittämästä D.5, ”Sijoittumisen vapaus korostaa sijaintipaikan ominaisuuksien merkitystä”. Vastaajista 80 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Suuri yksimielisyys vallitsi myös väittämästä D.4. Yli 70 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että organisaatioiden ja yksilöiden uudet toimintatavat muuttavat yhdyskuntien toimintatapoja.
Yhtä suurta kannatusta eivät saaneet väittämät D.3 ja D.1. Vastaajista 56 % oli täysin tai jokseenkin
samaa mieltä väittämästä D.3, että toimintojen sijaintiperusteet muuttuvat. Väittämästä D.1, että
ICT on nyt merkittävin yhteiskunnalliseen kehitykseen vaikuttava voima, 54 % vastaajista oli täysin
tai jokseenkin samaa mieltä.
Näissä väittämissä vastaukset olivat myös tilastollisesti merkitsevästi vinoja muissa paitsi väittämässä D.1.
Suurin erimielisyys periaatteellisista väittämistä oli väittämästä D.2, ”Etäisyys menettää merkityksen, niin aikana kuin matkana mitaten”. Tästä oli jokseenkin samaa mieltä lähes yhtä moni, 96 vastaajaa, kuin oli jokseenkin eri mieltä olevia, 114. Viidennes ei ottanut väittämään kantaa.
54 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, ettei ICT:n merkitystä sijaintipaikan
valintaan vaikuttavana tekijänä vielä tiedosteta (D.6), ja 62 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin eri
mieltä siitä, ettei ICT:n soveltamisella ole alueellisia vaikutuksia (D.7). Kääntäen tätä tulosta katsoen voidaan todeta, että selvä enemmistö katsoi ICT:llä olevan alueellisia vaikutuksia. Tässä tapauksessa tulos oli myös tilastollisesti merkitsevästi vino.
Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Tutkittaessa χ2-testillä muodostetuissa ryhmissä olevia eroja löytyi perusaineistolla ainoastaan yksi
tilastollisesti merkitsevä ero, mutta muunnellulla luokituksella useampia.
Isot kaupunkiseudut -ryhmässä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero väittämästä D.1, ”ICT on nyt
merkittävin yhteiskunnalliseen kehitykseen vaikuttava voima”, χ2(3) = 11,106, p = 0,011, sen jälkeen kun vastausten vähäisen lukumäärän vuoksi yhdistettiin vastausluokat 4 ja 5 eli jokseenkin ja
täysin eri mieltä. Erot olivat siinä, että isojen kaupunkien edustajista 28 % oli väittämästä jokseenkin tai täysin eri mieltä, mutta kyseisten seutukuntien muiden kuntien vastaajista vain 9 % . Tämän
lisäksi eroa oli ”vaikea sanoa” -vastausten määrässä, joiden osuus isojen kaupunkien kaavoittajien
vastauksista oli 18 % mutta seutukuntien kuntien 39 %. Täysin ja jokseenkin samaa mieltä olevia
oli molemmissa tapauksissa 54 %.
Paikkatieto-ohjelmia käyttävien ja ei-käyttävien kesken löytyi samasta väittämästä em. tavalla
muunnellulla luokituksella myös tilastollisesti merkitsevä ero, χ2(3) = 15,298, p = 0,002. Ohjelmia
käyttävistä oli väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä 63 % ja ei-käyttäjistä vain 38 %.
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Taulukko 5.3.4.1. Kannanotot eräisiin keskeisiin ICT:n ja sen käytön yleisiä alueellisia vaikutuksia
koskeviin väittämiin, n = 306–308.

Kannanotot
Täysin sa- Jokseenkin Vaikea sa- Jokseenkin
eri mieltä
maa mieltä samaa miel- noa
tä
n
%
n
%
n
%
n
%

Väittämät D.1–7
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eri Vinousindeksi

n

%
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133

43,2

77

25,0
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entisestään sijaintipaikan ominaisuuksien merkitystä
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Täysin
mieltä

Vastauksia havainnollistaa kuva 5.3.4.1.

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä

Vaikea sanoa
Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Väittämä D.1
Väittämä D.2
Väittämä D.3
Väittämä D.4
Väittämä D.5
Väittämä D.6
Väittämä D.7
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Kuva 5.3.4.1. Keskeisiin ICT:n ja sen käytön alueellisia vaikutuksia koskeneisiin väittämiin annettujen vastausten suhteellinen jakautuma.
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Ikäluokkien kesken löytyi kahdesta väittämästä tilastollisesti merkitsevä ero. Kun väittämän D.2,
”Etäisyys menettää merkityksen, niin aikana kuin matkana mitaten”, vastauksissa yhdistettiin uudeksi luokaksi toisaalta luokat 1 ja 2, täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevat, ja toisaalta luokat 4
ja 5, täysin tai jokseenkin eri mieltä olevat, löytyi näin muodostettujen luokkien perusteella tilastollisesti merkitsevä ero, χ2(4) = 15,291, p = 0,004. Eri mieltä olevien osuus oli suurin nuorimmassa
ikäluokassa, alle 41-vuotiaissa. Heillä tämä osuus oli 64 %, kun se 41–50-vuotiailla oli 31 % ja yli
50-vuotiailla 43 %. Nuorimman ikäryhmän enemmistö epäili siten eniten ICT:n merkitystä etäisyyttä eliminoivana tekijänä. Toisaalta väittämästä oli samaa mieltä puolet 41–50-vuotiaista, 34 % yli
50-vuotiaista ja 23 % alle 41-vuotiaista.
Yhdistettäessä vastaavalla tavalla luokat väittämässä D.7, ”ICT:n soveltamisella ei ole alueellisia
vaikutuksia”, löytyi tilastollisesti merkitsevä ero myös eri ikäryhmien kesken, χ2(4) = 11,788, p =
0,019. Ikäryhmittäisessä vertailussa tuli ilmi, että iän myötä usko ICT:n soveltamisen alueellisiin
vaikutuksiin heikkenee. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin eri mieltä nuorimassa ikäluokassa 74
%, vanhimmassa ikäluokassa 65 % ja 41–50-vuotiaista 50 %. Keskimmäisessä ikäluokassa huomattavan suuri osa vastaajista, 35 %, valitsi vaihtoehdon ”vaikea sanoa”. Muuttamattomissa vastausluokissa nuorimmassa ja vanhimmassa ikäluokassa oli ”täysin eri mieltä” olleiden osuus kummassakin 14 % ja keskimmäisessä ikäryhmässä 6 %. Tämäkin tieto osaltaan tukee ajatusta, että keskimmäisellä ikäluokalla on ollut eniten epävarmuutta suhtautumisessa tähän väittämään.
Myös tutkinto-ryhmässä löytyi kahdessa väittämässä tilastollisesti merkitsevää ero. Väittämästä
D.2, ” Etäisyys menettää merkityksen, niin aikana kuin matkana mitaten”, ero löytyi perusaineistolla, χ2(4) = 11,512, p = 0,021. Korkeakoulututkinnon suorittaneista 34 % oli väittämästä täysin tai
jokseenkin samaa mieltä, mutta muun tutkinnon suorittaneista 52 %. ”Vaikea sanoa” -vastausten
osuudet olivat molemmissa tapauksissa suunnilleen yhtä suuret, 22 % ja 18 %.
Toinen ero tutkinto-ryhmässä löytyi väittämästä D.3, ”Eri toimintojen sijaintiperusteet muuttuvat”,
sen jälkeen kun vastauksissa yhdistettiin luokat 1 ja 2, täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevat, ja
toisaalta luokat 4 ja 5, täysin tai jokseenkin eri mieltä olevat, χ2(2) = 7,467, p = 0,024. Vaikka molemmissa tapauksissa vastaajien enemmistö tuki väittämää, oli kannatus korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa pienempi. Heistä väittämästä oli samaa mieltä 53 %, kun ei-korkeakoulututkinnon suorittaneista väittämää tuki 71 %.
Koulutus-ryhmässä löytyi edellä käsitellyssä väittämässä tilastollisesti merkitsevä ero vastaavalla
tavalla muunnellulla luokituksella, χ2(6) = 24,239, p = 0,000. Eri toimintojen sijaintiperusteiden
muuttumista koskevasta väittämästä samaa mieltä olevien osuus oli arkkitehtuurikoulutuksen saaneista 45 %, maanmittauskoulutuksen saaneista 59 %, rakennusinsinöörikoulutuksen saaneista 79 %
ja maisterikoulutuksen saaneista 93 %.
Myös kaavoitusmuoto- ja aluejaot- ryhmissä löytyi väittämästä ”Eri toimintojen sijaintiperusteet
muuttuvat” em. tavalla muunnellulla luokituksella tilastollisesti merkitsevät erot. Siirryttäessä yksityiskohtaisesta kaavoituksesta yleispiirteisempiin kasvoi väittämälle annettu tuki. Asemakaavoittajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 39 %, asema- ja yleiskaavoittajista 55 %,
yleiskaavoittajista 71 % ja maakuntakaavoittajista 82 %. Testitulos oli: χ2(6) = 27,541, p = 0,000.
Aluejaot-ryhmän tuloksissa tuli esiin edellä todettu maakuntakaavoittajien suuri kannatus väittämälle. Nyt heistä oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 80 %. Toiseksi korkein kannatus
oli isojen kaupunkien seutukuntien kaavoittajilla 64 %. Muiden kuntien kaavoittajien luku oli 58 %.
Isojen kaupunkien edustajien tuki väittämälle jäi vähemmistön varaan. Heistä 46 % oli väittämästä
täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Testitulos oli: χ2(6) = 23,227, p= 0,001.
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Suuralueet-ryhmässä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero väittämästä D.5, ”Sijoittumisen vapaus korostaa entisestään sijaintipaikan ominaisuuksien merkitystä”, sen jälkeen kun vastausten luokat 4 ja
5, täysin tai jokseenkin eri mieltä olevat, yhdistettiin uudeksi luokaksi, χ2(9) = 16,894, p = 0,050.
Etelä-Suomen kaavoittajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 74 %, Länsi- ja ItäSuomen kaavoittajista 88 % ja Pohjois-Suomen kaavoittajista 81 %. Täysin samaa mieltä olevien
osuus oli suurin Pohjois-Suomen kaavoittajista, 41 %, kun se muilla alueilla vaihteli 20 %:n ja 22
%:n välillä. Etelä-Suomen kaavoittajien usko sijaintipaikan ominaisuuksien merkitykseen sijoittumisvapauden lisääntyessä ei ollut yhtä yksimielistä kuin muiden alueiden kaavoittajien.
Työnantaja-ryhmässä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero väittämästä D.7, ”ICT:n soveltamisella ei
ole alueellisia vaikutuksia”, sen jälkeen kun vastausten luokat 1 ja 2, täysin tai jokseenkin samaa
mieltä, sekä luokat 4 ja 5, jokseenkin tai täysin eri mieltä, yhdistettiin uusiksi luokiksi.
Kuntien palveluksessa olevista oli tästä väittämästä samaa mieltä 17 %, maakuntien liittojen palveluksessa olevista 7 % ja konsulttien palveluksessa olevista samoin 7 %. Erot tulivat esiin myös eri
mieltä olevista vastauksista. Niiden osuus kuntien palveluksessa olevilla oli 57 %, maakuntien liittojen palveluksessa olevilla 81 % ja konsulttien palveluksessa olevilla 63 %. Konsulttien kohdalla
”vaikea sanoa” -osuus oli suurin, 31 %. Kuntien edustajilla se oli myös varsin suuri, 25 %, ja maakuntien liittojen edustajilla 12 %. Kuitenkin kaikissa tapauksissa enemmistö torjui väittämän eli
kääntäen katsoi, että ICT:n soveltamisella on alueellisia vaikutuksia. Testin tulos oli χ2(4) =
12,454, p = 0,014.

5.3.4.2 Teollisuutta koskevat väittämät
Teollisuutta koskevat väittämät olivat yleisluontoisia, koska kaavoittajilta ei voi edellyttää erityisasiantuntemusta niistä tekijöistä, joilla teollisuus valitsee sijaintipaikkansa. Kysymykset 8–10 koskivat ICT:n mahdollisia etäisyyttä eliminoivia vaikutuksia teollisessa toiminnassa. Kysymykset 11–
12 puolestaan toivat esiin sijoittumiseen liittyvän epävarmuuden. Viimeinen kysymys oli yleisluonteinen testi. Osion otsikko oli ”Kannanotot väittämiin ICT:n alueellisista vaikutuksista teollisuuteen”.
Tulosten yleisanalyysi
Ajatus ratkaista ICT:n avulla maamme syrjäisen sijainnin ongelmat jakoi kaavoittajien mielipiteet
väittämässä D.8. Täysin samaa ja eri mieltä olevien vastausten osuudet olivat aivan yhtä suuret, ja
lähes samansuuruiset olivat myös jokseenkin samaa ja eri mieltä olevien kannanottojen määrät. Viidennes päätyi vaihtoehtoon ”vaikea sanoa”. Sen sijaan vastaajien enemmistö, 63 %, oli täysin tai
jokseenkin samaa mieltä siitä, että ICT lisää riskiä tuotannon siirtymisestä taloudellisesti edullisempaan paikkaan (D.9). Hiukan useampi eli 68 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä
D.10, että ICT parantaa pienten yritysten kilpailukykyä (eloonjäämistä) laajentuvilla markkinoilla.
Väittämään yritysten halusta saada vuokrattavat toimitilat yli 40 % vastaajista valitsi vaihtoehdon
”vaikea sanoa”. Yli 50 % vastaajista kuitenkin oli tästä väittämästä D.11 täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Väittämä D.12, ”Turvallisinta sijoittua isoihin keskuksiin”, sai tässä väittämäryhmässä
suurimman ”täysin samaa mieltä” -kannatuksen, 14 %. Jokseenkin samaa mieltä olevien osuus oli
myös suuri, 50 %.
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Väittämästä D.13, ettei ICT:llä ole vaikutusta teollisuuden sijoittumisperusteisiin, oli 56 % vastaajista jokseenkin tai täysin eri mieltä. Vaikutuksia katsottiin siten olevan. Yritysten taloudellisesti
edullisempiin paikkoihin siirtymisen riskin lisääntymisestä, pienten yritysten kilpailukyvyn paranemisesta ja isojen keskusten turvallisuudesta sijaintikohteena oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä yli 60 % vastaajista. Vastausten jakautumat painottuivat tilastollisesti merkitsevästi ääripäihin
kahta lukuun ottamatta kaikissa väittämässä. Vastaukset hajaantuivat edellä todetun mukaisesti syrjäistä sijaintia (D.8) ja vuokrattavia toimitiloja (D.11) koskevissa väittämissä, kuten taulukon
5.3.4.2 vinousindekseistä ja kuvasta 5.3.4.2. ilmenee.
Taulukko 5.3.4.2. Kannanotot väittämiin ICT:n alueellisista vaikutuksista teollisuuteen, n = 305–
307.
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Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Sukupuoleen, tutkintomuotoon ja suuralueisiin perustuvissa ryhmissä löytyi muunnellulla luokituksella, yhdistämällä vastauksissa luokat 4 ja 5, tilastollisesti merkitsevät erot väittämästä D.12, ”Turvallisinta sijoittua isoihin keskuksiin”.
Isoja keskuksia piti turvallisina sijaintipaikkoina miehistä 68 % (väittämästä täysin tai jokseenkin
samaa mieltä), mutta naisista vain niukka enemmistö, 54 %, χ2(3) = 9,436, p = 0,024. Korkeakoulututkinnon suorittaneilla vastaava luku oli 67 % ja muun koulutuksen saaneilla 48 %, χ2(3) =
10,626, p = 0,014. Suuralueitten osalta, χ2(9) = 19,470, p = 0,021, täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli Etelä-Suomen alueen kaavoittajista 71 % ja Länsi-Suomen kaavoittajista 77 %, mutta ItäSuomen kaavoittajista vain 48 % ja Pohjois-Suomen kaavoittajista 51 %. Korkeakoulututkinnon
suorittaneilla, miehillä ja Etelä- ja Länsi-Suomen kaavoittajilla on siten suurempi usko isoihin kaupunkeihin turvallisina sijaintikohteina kuin muilla näiden ryhmien edustajilla.
Enemmistö-ryhmässä löytyi perusaineistolla tehdyssä testissä tilastollisesti merkitsevä ero väittämässä D.13, ”ICT:llä ei ole vaikutusta teollisuuden sijoittumisperusteisiin”, χ2(4) = 11,817, p =
0,019. Arkkitehdeistä oli väittämästä täysin samaa mieltä 5 % ja täysin eri mieltä 4 %. Maanmittausosastolta valmistuneista diplomi-insinööreitä ei yksikään ollut samaa mieltä väittämän kanssa ja
15 % oli siitä täysin eri mieltä. Jokseenkin samaa mieltä (16 % ja 17 %) ja jokseenkin eri mieltä (49
% ja 51 %) olevien osuudet olivat lähes identtiset. ”Vaikea sanoa” -vastausten osuuksissa oli eroa:
arkkitehdeillä osuus oli 25 % ja M-osaston diplomi-insinööreillä 17 %.

5.3.4.3 Palvelujen sijoittumista ja hankintaa koskevat väittämät
Palvelujen sijoittumista ja hankintaa koskevissa väittämissä otettiin esille sekä konkreettisia että
yleisluontoisia asioita. Palvelutaso on yhdyskuntien kehitykselle tärkeä. Sähköisesti toteutettavat
uudet palvelumuodot ovat jo nyt vaikuttaneet kiinteisiin toimipisteisiin ja toisaalta luoneet uusia
toimintamahdollisuuksia. Väittämien 14–19 otsikko oli seuraava: ”Kannanotot väittämiin ICT:n alueellisista vaikutuksista palvelujen sijoittumiseen ja hankintaan”.

Tulosten yleisanalyysi
Vastaajista 86 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämästä, että sähköinen kaupankäynti johtaa
kiinteiden myymälöiden poistumiseen. Toisaalta usko sähköisten palvelujen merkitykseen palvelutason turvaajana, väittämä D.18, oli suuri. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 75 %.
Postitoimipaikan hyvä saavutettavuus ei vastaajien enemmistön mielestä myöskään voi korvata
kiinteitä palvelupisteitä. 62 % oli väittämästä (D.18) jokseenkin tai täysin eri mieltä. Näissä väittämissä vastausten jakautumat painottuivat tilastollisesti merkitsevästi ääripäihin, kuten taulukosta
ilmenee.
Muissa kohdan väittämissä kannat hajaantuivat. Väittämät ICT:n mahdollisuuksista tasoittaa keskusten välisiä (D.16) sekä keskusten ja maaseudun välisiä (D.17) palvelutasoeroja saivat mielipiteet
hajaantumaan. Lähes yhtä jyrkästi hajaantuivat käsitykset väittämästä D.19, joka koski kunnallisten
neuvonta- ja tietopalvelujen keskittämistä maakunnallisesti yhteen paikkaan.
Tulokset on esitetty taulukossa 5.3.4.3. Niitä havainnollistaa kuva 5.3.4.3.
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Taulukko 5.3.4.3. Kannanotot väittämiin ICT:n alueellisista vaikutuksista palvelujen sijoittumiseen
ja hankintaan, n = 302–306.
Kannanotot
Täysin sa- Jokseenkin Vaikea sa- Jokseenkin
maa mieltä samaa miel- noa
eri mieltä
tä
n
%
n
%
n
%
n
%

Väittämät D.14–19

14. Sähköinen kaupankäynti johtaa kiinteiden myymälöiden pois- 4
tumiseen
15. Postitoimipaikan hyvä saavutettavuus korvaa kiinteiden palve- 4
lupisteiden puutteen
16. Tasoittaa keskusten välisiä
palvelutasoeroja
8
17. ICT tasoittaa keskusten ja
maaseudun välisiä palvelutasoero- 18
ja
18. Ilman verkkoyhteyttä ja kykyä
käyttää sähköisiä palveluja nykyinen palvelutaso sijaintipaikasta 77
riippumatta laskee
19. Kunnallisia neuvonta- ja tietopalveluja voidaan keskittää 31
maakunnallisesti yhteen paikkaan

Täysin
mieltä

eri Vinousindeksi

n

%

1,3

14

4,6

25

8,1

163

53,1

101

32,9

-8,91

1,3

39

12,9

73

24,2

134

44,4

52

17,2

-3,30

2,6

117

38,2

61

19,9

103

33,7

17

5,6

-1,01

5,9

123

40,1

34

11,0

108

35,2

24

7,8

0,71

25,2

151

49,3

48

15,7

24

7,8

6

2,0

6,43

10,1

110

35,9

49

15,8

87

28,4

29

9,5

1,06
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Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Kaavoitusmuoto-ryhmässä löytyi tuloksia uudelleen ryhmittämällä tilastollisesti merkitsevä ero
väittämästä D.17, ”ICT tasoittaa keskusten ja maaseudun välisiä palvelutasoeroja”, χ2(6) = 16,521,
p = 0,011. Testiä varten yhdistettiin uusiksi luokiksi toisaalta luokat 1 ja 2, täysin tai jokseenkin
samaa mieltä olevat, ja toisaalta luokat 4 ja 5, jokseenkin tai täysin eri mieltä olevat. Tällöin kävi
ilmi, että väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä asemakaavoittajista 50 %, asema- ja
yleiskaavoittajista 45 %, yleiskaavoittajista 21 % ja maakuntakaavoittajista 66 %. Erot näkyvät
myös jokseenkin tai täysin eri mieltä olevien osuudessa. Asemakaavoittajista oli tätä mieltä 39 % ja
asema- ja yleiskaavoittajista 45 %, mutta yleiskaavoittajista 65 % ja maakuntakaavoittajista 27 %.
Enemmistö-ryhmässä löytyi väittämästä D.18, ”Ilman verkkoyhteyttä ja kykyä käyttää sähköisiä
palveluja nykyinen palvelutaso sijaintipaikasta riippumatta laskee”, testissä tilastollisesti merkitsevä
ero arkkitehtien ja M-osastolta valmistuneiden diplomi-insinöörien kannanotoissa, kun vastauksissa
luokat 4 ja 5, jokseenkin tai täysin eri mieltä olevat, yhdistettiin uudeksi luokaksi, χ2(3) = 12,000, p
= 0,007. Arkkitehdeistä oli väittämästä täysin samaa mieltä 19 %, mutta M-osastolta valmistuneista
39 %. Jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet olivat lähes identtiset, 47 % ja 45 %. ”Vaikea sanoa” -osuus oli arkkitehdeillä suurempi, 15 %, kun se M-osaston diplomi-insinööreillä oli 9 %.
Kielteisesti suhtautuvien osuudet olivat vastaavasti 13 % ja 6 %.
Isot kaupungit- ja työnantaja-ryhmissä löytyi perusaineistolla suoritetussa χ2-testissä väittämästä
D.19, ”Kunnallisia neuvonta- ja tietopalveluja voidaan keskittää maakunnallisesti yhteen paikkaan”,
tilastollisesti merkitsevät erot. Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien edustajista oli väittämästä
täysin tai jokseenkin samaa mieltä 28 % ja jokseenkin tai täysin eri mieltä 52 %. Muiden isojen
kaupunkien edustajien vastaavat luvut olivat 50 % ja 28 %. Testitulos oli χ2(4) = 10,359, p = 0,035.
Kuntien palveluksessa olevat suhtautuivat väittämään muita nihkeämmin. Heistä 41 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Maakuntien liittojen palveluksessa olevista osuus oli 56
% ja konsulteista 59 %. Testin tulos oli χ2(8) = 18,190, p = 0,020.
Koulutus-ryhmässä löytyi samasta väittämästä D.19 testissä myös tilastollisesti merkitsevä ero sen
jälkeen kun luokat 4 ja 5, jokseenkin ja täysin eri mieltä olevat, yhdistettiin, χ2(9) = 17,844, p =
0,037. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä arkkitehtikoulutuksen saaneista 40 %,
maanmittauskoulutuksen saaneista 48 %, rakennusinsinöörikoulutuksen saaneista 58 % ja maisterikoulutuksen saaneista 64 %.

5.3.4.4 Toimistojen sijoittumista koskevat väittämät
Toimistojen sijaintipaikat otettiin erillisenä osiona kyselyyn siksi, että toimistojen sijoittumisratkaisuista on esitetty runsaasti käsityksiä ja toisaalta niistä on jo myös käytännön kokemuksia. Väittämät 20–22 liittyvät jo toteutettuihin ratkaisuihin. Väittämät 23–26 puolestaan tuovat esiin erilaisia
toimistojen sijoittamiseen vaikuttavia tekijöitä. Väittämät 27 ja 28 edustavat usein esitettyjä käsityksiä, jotka puolustavat vallinneen sijoittumisperiaatteen jatkumista. Kysymys 29 perustuu liikemaailmassa yleistyvään periaatteeseen, että pääomia sijoitetaan vain oman ydintoiminnan kehittämiseen ja muut tehtävät ulkoistetaan.
D-osan väittämiä 20–29 koskeva otsikko ja sitä täydentävä seloste olivat seuraavat: ”Kannanotot väittämiin ICT:n alueellisista vaikutuksista toimistojen sijoittumiseen. ICT antaa mahdollisuuden monien palvelujen ja
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toimintojen entistä vapaampaan sijoittumiseen erityisesti silloin kun asiat voidaan hoitaa sähköisen viestinnän avulla
ilman henkilökohtaisia käyntejä.”

Tulosten yleisanalyysi
Niin pääkonttoreiden tukitoimintojen siirtämistä halvempiin sijaintikohteisiin kuin ns. Call Center
-palvelutoimintojen yleistymistä koskevat väittämät, D.20 ja D.21, saivat molemmat enemmistön
tuen, ja tulokset ovat tilastollisesti merkitsevästi vinoja, kuten taulukosta 5.3.4.4 ja kuvasta 5.3.4.4
ilmenee. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuus oli edellisessä väittämässä 64 % ja jälkimmäisessä 74 %. Valtion viranomaisten toimipisteiden merkittävään hajauttamiseen eivät vastaajat sen sijaan kovin suuresti uskoneet (D.22). Kolmannes vastaajista ei ottanut väittämään kantaa.
Lähes puolet suhtautui asiaan jokseenkin tai täysin kielteisesti.
Eräitä uusia sijoittumisperusteita koskevissa väittämissä kannat hajosivat. Toimistojen siirtymistä
kalliilta keskusalueilta edullisempiin paikkoihin koskeva väittämä D.23 jakoi mielipiteet puolesta ja
vastaan neljänneksen pitäytyessä vaihtoehdossa ”vaikea sanoa”. Enemmistö ei ottanut kantaa toimistotilojen tarpeen vähenemistä koskevaan väittämään, ja kantaa ottaneiden mielipiteet hajautuivat. Vastaava tilanne oli väittämästä D.25 annetuissa vastauksissa. Väittämä koski lyhytaikaista
työskentelyä varten ympäristöltään miellyttäviin paikkoihin rakennettavia toimipisteitä. 38 % valitsi
vaihtoehdon ”vaikea sanoa”, 39 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä ja 23 % vastakkaisella kannalla. Väittämässä D.26 testattiin Call Center -toimipisteiden markkinointivaltteja,
tyhjiä rakennuksia ja koulutettuja työttömiä. ”Vaikea sanoa” oli pääosan vastaus, ja muiden kannat
hajosivat puolesta ja vastaan.
Suuren kannatuksen saivat vallitsevaa sijoittumisperiaatetta tukevat väittämät, D.27, joka koski
keskeisten päätöksentekijäin pysymistä suurissa keskuksissa, ja D.28, ”Imagosyistä pysytään arvostetuilla paikoilla”. Edellisen väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevia oli peräti 94
% ja jälkimmäisen kanssa vielä runsaammin, 95 %. Eroja näissä vastauksissa oli siinä, että keskeisten päätöksentekijäin pysymistä suurissa keskuksissa koskevasta väittämästä täysin samaa mieltä
olevia oli 55 % ja imagoväittämästä 40 %. Myös näissä väittämissä vastaukset olivat tilastollisesti
merkitsevästi vinoja, kuten taulukosta ilmenee.
Kiinteistösijoitusyhtiöiden roolin kasvamiseen toimistojen sijaintiratkaisuissa (D.29) uskoi lähes 60
% vastaajista. Tosin pääosa, 44 %, oli ”jokseenkin samaa mieltä” asiasta. ”Vaikea sanoa” –vastausten määrä oli myös suuri, kolmannes vastauksista.
Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Ainoa tilastollisesti merkitsevä ero löytyi enemmistö-ryhmässä väittämästä D.26, joka koski tyhjilleen jääneiden rakennusten ja hyvän koulutuksen saaneiden työttömien merkitystä markkinointivaltteina toimistojen uudelleen sijoittumisessa. Ero löytyi, kun yhdistettiin perusaineiston luokat 1 ja 2, täysin ja jokseenkin samaa mieltä olevat, koska luokan 1 arvot olivat varsin pieniä, χ2(3)
= 13,710, p = 0, 003. Arkkitehdeistä mainittuihin markkinointivaltteihin uskoi 21 % (täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä), mutta M-osastolta valmistuneiden keskuudessa kannatus oli
huomattavasti laajempi, 44 % .
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Taulukko 5.3.4.4. Kannanotot väittämiin ICT:n alueellisista vaikutuksista toimistojen sijoittumiseen, n = 303–307.

Väittämät D.20–29

Kannanotot
Täysin sa- Jokseenkin Vaikea sa- Jokseenkin
eri mieltä
maa mieltä samaa miel- noa
tä
n
%
n
%
n
%
n
%

20. Pääkonttoreiden tukitoimintoja siirretään pois halvempiin si- 48
jaintikohteisiin
21. Ns. Call Center palvelutoiminta yleistyy
57
22. Valtion viranomaisten toimipisteitä hajautetaan merkittävästi
23. Kalliit keskusta-alueet liikenneongelmineen ja pitkine työmatkoineen vievät toimistot taloudellisesti ja toiminnallisesti edullisempiin paikkoihin
24. Toimistotilojen tarve vähenee
toimintojen uudelleen organisoinnin vuoksi
25. Yritykset rakentavat toimitiloja ympäristöllisesti hyviin paikkoihin häiriintymätöntä lyhytaikaista työskentelyä varten
26. Tyhjilleen jääneet rakennukset
ja hyvän koulutuksen saaneet
työttömät ovat toimistojen uudelleensijoittamisessa markkinointivaltteja
27. Keskeisten päätöksentekijäin
sijaintipaikat pysyvät suurissa
keskuksissa
28. Imagosyistä pysytään arvostetuilla paikoilla

Täysin
mieltä

eri Vinousindeksi

n

%

15,6

149

48,5

60

19,5

46

15,0

4

1,3

3,94

18,8

167

55,1

69

22,8

9

3,0

1

0,3

3,23

10

3,3

52

16,9

96

31,3

120

39,1

29

9,4

-2,40

18

5,9

112

36,5

78

25,4

91

29,6

8

2,6

0,50

8

2,6

95

30,9

101

32,9

98

31,9

5

1,6

-0,45

8

2,6

111

36,2

117

38,1

63

20,5

8

2,6

2,22

11

3,6

81

26,5

116

37,4

81

26,5

17

5,6

0,44

169

55,0

121

39,4

9

2,9

8

2,6

0

0

10,14

123

40,1

167

54,4

11

3,6

6

2,0

0

0

6,24

14,1

138

45,2

107

35,1

16

5,2

1

0,3

1,08

29.
Kiinteistösijoitusyhtiöiden
merkitys toimistojen sijaintirat- 43
kaisuissa tulee kasvamaan

Vaikka muilta osin tilastollisen merkitsevyyden rajaa ei saavutettukaan, on paikallaan tuoda esiin
joitakin jakautumia. Vastausten mukaan usko ns. Call Center -palvelutoiminnan yleistymiseen kasvoi siirryttäessä isoista kaupungeista niiden seutukuntien kuntiin ja edelleen muihin kuntiin ja maakuntiin. Täysin ja jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet vaihtelivat isojen kaupunkien 66 %:n ja
maakuntien 89 %:n kannatusten välillä. Call Center -palvelutoiminnan laajenemiseen uskoivat siten
eniten maakuntien liittojen suunnittelijat ja muiden kuntien edustajat. Isojen kaupunkien ja niiden
seutukuntien edustajat eivät uskoneet tämän toimintatavan leviämiseen yhtä laajasti.
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Kuva 5.3.4.4. Vastausten suhteellinen jakautuma toimistojen sijoittumista koskevissa väittämissä.

Valtion viranomaisten toimipisteiden hajauttamista koskevasta väittämästä oli jokseenkin tai täysin
eri mieltä Etelä-Suomen kaavoittajista 46 %, Länsi-Suomen kaavoittajista 44 %, Itä-Suomen kaavoittajista 58 % ja Pohjois-Suomen kaavoittajista 41 %. Pohjois-Suomessa asiaan uskotaan siten
eniten ja Itä-Suomessa vähiten. Väkiluvun mukaisesti vastaava prosenttiluku vaihteli seuraavasti:
yli 100 000 asukkaan kunnissa 44 %, yli 50 000:n mutta alle 100 000 asukkaan kunnissa 32 %, yli
20 000:n mutta alle 50 000 asukkaan kunnissa 53 %, yli 10 000:n mutta alle 20 000 asukkaan kunnissa 56 % ja alle 10 000 asukkaan kunnissa 49 %. Yli 50 000:n mutta alle 100 000 asukkaan kuntien kaavoittajat uskoivat siten hajasijoittamiseen selvästi muita enemmän.
Väittämästä D.25, joka koski toimitilojen rakentamista ympäristöltään miellyttäviin paikkoihin lyhytaikaista työskentelyä varten, oli pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kaavoittajista jokseenkin
tai täysin eri mieltä 17 %, mutta muiden isojen kaupunkien edustajista 28 %. Suuralueittaisessa tarkastelussa tästä väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä Etelä-Suomen kaavoittajista 38 %
ja Länsi-Suomen 30 %, mutta Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen kaavoittajista 49 %.
Kiinteistösijoitusyhtiöiden merkitystä toimistojen sijaintiratkaisuissa koskevasta väittämästä D.29
oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä isojen kaupunkien edustajista 60 % ja niiden seutukuntien
kuntien kaavoittajista 67 %. Kaikista vastaajista osuus oli 58 %.
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5.3.4.5 Työnteon luonteen muuttumista koskevat väittämät
ICT:n ja työnteon suhteista on eniten aiheuttanut keskustelua etätyöskentely. Väittämät 30–32 liittyivät siihen. Väittämä 33 on Suomessa uudempi asia, mutta ympärivuorokautisen toiminnan on
ennustettu kasvavan. Väittämät 34 ja 35 tuovat uusia ulottuvuuksia ICT:n ja työnteon suhteisiin.
Toimintamuodot eivät liene vielä kovin yleisiä, mutta niiden voidaan otaksua kehittyvän.
D-osan väittämiä 30–35 koskeva otsake oli seuraava: ”Kannanotot väittämiin ICT:n vaikutuksista työnteon luonteen muuttumiseen”.

Tulosten yleisanalyysi
Taulukko 5.3.4.5. Kannanotot väittämiin ICT:n vaikutuksista työnteon luonteen muuttumiseen, n =
306–307.

Väittämät D.30–35

Kannanotot
Täysin sa- Jokseenkin Vaikea sa- Jokseenkin
maa mieltä samaa miel- noa
eri mieltä
tä
n
%
n
%
n
%
n
%

Täysin
mieltä

eri Vinousindeksi

n

%

30. Työyhteisöissä toimivien etätyö ei yleisty
17

5,5

119

38,8

56

18,2

103

33,6

12

3,9

0,60

31. ”Muutama päivä viikossa etätyötä” käytäntö tulee yleistymään 23

7,5

158

51,5

68

22,1

53

17,3

5

1,6

4,17

32. Kodin rooli työpisteenä kasvaa
14

4,6

143

46,7

66

21,6

72

23,5

72

23,5

3,31

5,9

114

37,3

69

22,5

96

31,4

9

2,9

0,48

6,5

104

33,9

112

36,5

63

20,5

8

2,6

1,01

4,2

75

24,5

162

52,9

45

14,7

11

3,6

1,03

33. 24/7 ilmiö, 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemän päivää vii- 18
kossa toiminta, yleistyy
34. Halpaa ulkomaista työvoimaa
aletaan käyttää etätyöntekijöinä 20
ICT:n avulla
35. Työn tehokkuutta lisätään
käyttämällä hyväksi aikavyöhykkeistä johtuvia eroja eri työvai- 13
heiden suorittamisessa

Etätyötä koskenut ensimmäinen väittämä ”Työyhteisöissä toimivien etätyö ei yleisty” jakoi mielipiteet puolesta ja vastaan varsin tasaisesti kuitenkin siten, että jokseenkin samaa ja jokseenkin eri
mieltä olevat kannanotot olivat vallitsevia. Seuraava väittämä sen sijaan sai jo yksituumaisemman
hyväksynnän. 59 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että käytäntö muutama
päivä viikossa etätyötä tulee yleistymään. Samoin 59 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä,
että kodin rooli työpisteenä kasvaa. Näissä kahdessa väittämässä D.31 ja D.32 vastausten jakautuma
on tilastollisesti merkitsevästi vino, muissa väittämissä kannat hajaantuivat, kuten taulukosta 5.3.4.5
ja kuvasta 5.3.4.5 ilmenee.
Myös mielipiteet 24/7-ilmiön yleistymistä koskevasta väittämästä jakaantuivat. Suurimmat osuudet
olivat luokissa jokseenkin samaa tai jokseenkin eri mieltä, 37 % ja 31 %. Myös ”vaikea sanoa” –
vastausten osuus oli suuri 23 %.
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Kuva 5.3.4.5. Työnteon luonteen muuttumista koskeviin väittämiin annettujen vastausten suhteellinen jakautuma.

Halvan ulkomaisen työvoiman käyttö etätyöntekijöinä ICT:n avulla jakoi mielipiteet, joskin suurin
vastausten osuus, 37 %, oli luokassa ”vaikea sanoa”. Aikavyöhykkeiden hyväksikäyttö hämmensi
vastaajia vielä enemmän, sillä ”vaikea sanoa” -kannanottojen osuus oli peräti 53 %. Kaksi viimeistä
väittämää koskikin vielä ilmeisen outoja ilmiöitä. Tätä käsitystä tukee suuri ”vaikea sanoa”
-vastausten osuus.
Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Tutkinto-ryhmässä löytyi ainoa tilastollisesti merkitsevä ero, ja se oli väittämässä D.32, ”Kodin rooli työpisteenä kasvaa”, χ2(4) = 14,354, p = 0,006. Korkeakoulututkinnon suorittaneista oli väittämästä täysin samaa mieltä 5 % ja muun koulutuksen saaneista 2 %. Jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet olivat lähes yhtä suuret, 47 % ja 46 %. Täysin eri mieltä väittämästä oli korkeakoulututkinnon suorittaneista 2 % ja muun koulutuksen suorittaneista 11 %. Korkeakoulututkinnon
suorittaneiden niukka enemmistö tuki siten väittämää.
Vastausten luokkia järjestämällä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja niissä tapauksissa, joissa
perusjoukolla suoritettu testi viittasi sellaiseen mahdollisuuteen. Tästä huolimatta löytyi mielenkiintoisena pidettäviä eroja, jotka on hyvä esitellä.
Korkeakoulututkinnon suorittaneista 61 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että käytäntö
muutama päivä viikossa etätyötä yleistyy. Muun koulutuksen saaneista vastaava osuus oli 49 %.
Väittämästä ”Kodin rooli työpisteenä kasvaa” oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä alle 41-vuotiaista 70 %, 41–50-vuotiaista 57 % ja yli 50-vuotiaista 45 %. Väittämän saama tuki lisääntyi vastaajan iän aletessa. Tämän väittämän kohdalla ei ilmennyt eroa eri sukupuolten välisissä kannanotoissa. Päinvastoin suhteelliset jakautumat olivat lähes identtiset.
Väittämästä D.34, ”Halpaa ulkomaista työvoimaa aletaan käyttää etätyöntekijöinä ICT:n avulla”,
olivat täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien samoin kuin täysin tai jokseenkin eri mieltä olevi-
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en yhteisosuudet sekä pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa että muissa isoissa kaupungeissa
samansuuruiset, samoin myös ”vaikea sanoa” -osuudet. Erot olivat siinä, että pääkaupunkiseudun
isojen kaupunkien kaavoittajista oli väittämästä täysin samaa mieltä 2 % ja täysin eri mieltä 9 %.
Muiden isojen kaupunkien kaavoittajien osalta luvut ovat 13 % ja 0 %. Usko väittämään oli siten
muissa isoissa kaupungeissa vähän suurempi kuin pääkaupunkiseudulla.
Analysoitaessa tarkemmin 24/7-ilmiön yleistymistä koskevaa väittämää D.33 löytyi eräitä yli 50
%:n osuuksia täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevista vastauksista. Ikä-ryhmässä nuorimmista
eli alle 41-vuotiaiden edustajista tätä mieltä olevien osuus oli suurin, 63 %. Ryhmissä ”aluejaot” ja
”työnantaja” maakuntien edustajien osuus oli 54 % ja ryhmässä ”suuralueet” Pohjois-Suomen kaavoittajien osuus oli 51 %. Pienin vastaava osuus oli ryhmässä ”suuralueet” Länsi-Suomen kaavoittajilla, 34 %.

5.3.4.6 Langattoman viestinnän vaikutuksia koskevat väittämät
Langattomassa viestinnässä on kyse nopeasti kehittyvästä toiminnasta, ja sen vaikutuksia on ilmeisen vaikea vielä arvioida monipuolisesti.
Väittämiä D.36–40 edelsi seuraava alaotsikko ja sitä selittävä teksti: ”Kannanotot väittämiin langattoman viestinnän alueellisista vaikutuksista. Langaton viestintä on kehittynyt nopeasti. Nopean kehityksen otaksutaan
jatkuvan. Sanonta: ’koska tahansa - mihin tahansa’ kuvastaa tavoitetta, johon yhteydenpidossa jo nyt osin päästään, pian
myös multimedia-toiminnoin. Langaton viestintä on tuonut inhimilliseen toimintaan uuden ulottuvuuden, paikasta riippumattoman viestinnän.”

Tulosten yleisanalyysi
Kaikissa väittämissä vastaukset ovat samansuuntaisia ja tulokset ovat tilastollisesti merkitsevästi
vinoja, kuten taulukosta 5.3.4.6 ilmenee. Pääosa kannanotoista tuli vastausvaihtoehdolle ”jokseenkin samaa mieltä”. Kaikissa tapauksissa tämän vastausvaihtoehdon osuus oli yli 50 %. Myös ”täysin
samaa mieltä” olevia vastauksia oli runsaasti.
Suurin yksimielisyys langattoman viestinnän alueellisia vaikutuksia koskevista väittämistä vallitsi
väittämästä D.36, ”Lisää sijaintipaikasta riippumatonta työskentelyä”. Yli 83 % vastaajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Vähäisin mutta kuitenkin enemmistön tuki tuli väittämälle D.37, ”Lisää yritysten sijoittumisvapautta”. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä
67 %. Seuraavissa kolmessa väittämässä täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet olivat
70-71 %. Siten monen ammatinharjoittajan asuinpaikan valintaan uskottiin tulevan entistä suurempi
liikkumavara (D.38). Samoin katsottiin navigointipalvelujen säästävän aikaa ja vaivaa (D.39) ja
toimintavapauden lisääntyvän niin työssä kuin vapaa-ajalla (D.40), kuva 5.3.4.6.
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Taulukko 5.3.4.6. Kannanotot väittämiin langattoman viestinnän alueellisista vaikutuksista, n =
302–305.
Kannanotot
Täysin sa- Jokseenkin Vaikea sa- Jokseenkin
eri mieltä
maa mieltä samaa miel- noa
tä
n
%
n
%
n
%
n
%

Väittämät D.36–40

Täysin
mieltä

eri Vinousindeksi

n

%

36. Lisää sijaintipaikasta riippumatonta työskentelyä
73

24,0

185

60,9

29

9,5

16

5,3

1

0,3

6,86

37. Lisää yritysten sijoittumisvapautta
29

9,5

176

57,9

52

17,1

45

14,8

2

0,7

5,15

12,5

174

57,0

52

17,0

38

12,5

3

1,0

5,43

16,9

162

53,6

72

23,8

15

5,0

2

0,7

4,05

18,0
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51,8

46

15,1

40

13,1

6

2,0

5,42

38. Monen ammatinharjoittajan
asuinpaikan valintaan tulee suu- 38
rempi vapaus
39. Navigointipalvelut säästävät
aikaa ja vaivaa
51
40. Lisää toimintavapautta niin
työssä kuin vapaa-ajalla
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Kuva 5.3.4.6. Langattoman viestinnän alueellisia vaikutuksia koskeneisiin väittämiin annettujen
vastausten suhteellinen jakautuma.
.
Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Enemmistö-ryhmässä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero väittämässä D.40, ”Lisää toimintavapautta
niin työssä kuin vapaa-ajalla”, χ2(4) = 10,302, p = 0,036. Arkkitehdeistä oli väittämästä täysin samaa mieltä 14 % ja jokseenkin samaa mieltä 47 %. M-osastolta valmistuneilla diplomi-insinööreillä
vastaavat osuudet ovat 26 % ja 54 %. Jälkimmäiset uskovat toimintavapauden lisääntymiseen arkkitehtejä enemmän.
Sukupuolten väliltä samasta väittämästä löytyi myös lähes tilastollisesti merkitsevä ero. Naisista oli
väittämästä täysin samaa mieltä 18 % ja jokseenkin samaa mieltä 41 %. Miehillä vastaavat luvut
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olivat 18 % ja 56 %. Naiset eivät siten uskoneet yhtä vakaasti kuin miehet toimintavapauden lisääntymiseen langattoman viestinnän keinoin. Testin tulos oli χ2(4) = 9,083, p = 0,059. Testi täytti tilastollisen merkitsevyyden muilta osin paitsi p-arvon osalta. Ero on kuitenkin pieni.
Myös eri ikäluokkien välillä löytyi tästä väittämästä lähes tilastollisesti merkitsevä ero, kun yhdistettiin vastausten luokat 4 ja 5, jokseenkin ja täysin eri mieltä olevat. Nuorimmassa ikäluokassa, alle
41 vuotta, täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuus oli 66 %, 41–50-vuotiaista 77 % ja yli
50-vuotiaista 69 %. Täysin tai jokseenkin eri mieltä olevia oli nuorimmassa ikäluokassa 27 % ja
molemmissa vanhemmissa ikäluokissa 12 %. On kuitenkin huomattava, että kaikissa tapauksissa yli
66 % tuki väittämää. Testin tulos oli χ2(6) = 12,551, p = 0,051. Testin muut ehdot täyttyvät, ainoastaan p-arvo on hiukan korkea. Tulosta voidaan kuitenkin pitää tilastollisesti merkitsevänä.
Isot kaupungit -ryhmässä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero väittämässä D.39, ”Navigointipalvelut
säästävät aikaa ja vaivaa”, kun tuloksista poistettiin luokan 4 luvut (luokassa 5 ei ollut yhtään havaintoa), χ2(2) = 7,058, p = 0,029. Muunnellulla luokituksella pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien edustajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 59 % ja muiden isojen kaupunkien edustajista 78 %. Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien edustajista 41 % vastasi ”vaikea sanoa”, kun vastaava osuus muiden isojen kaupunkien edustajilla oli 22 %. Todettakoon, että pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kaavoittajien vastauksista luokassa 4 oli 3 vastausta (6 % kaikista
vastauksista) ja muiden isojen kaupunkien kaavoittajien vastauksista vain yksi (2 % kaikista vastauksista). Siten muunnos oli vähäinen.

5.3.4.7 Asumista koskevat väittämät
ICT:n alueellisia vaikutuksia asumiseen on meillä pohdittu varsin vähän. Kysymyksissä pyrittiin
esittämään väittämiä, jotka kuvaavat eräitä mahdollisia kehitystrendejä. Ne eivät välttämättä kaikki
johdu suoraan tieto- ja viestintäteknologiasta, vaan pikemminkin tämä teknologia tekee mahdolliseksi monien tavoitteiden toteuttamisen. Ensimmäinen sarjan väittämä on yleisluontoinen, ja siinä
tuodaan esiin otaksuttu sijoittumisen vapauden lisääntyminen. Väittämät 42–45 liittyvät asumismuotoihin sekä työn ja asumisen sekoittumiseen. Väittämät 46–48 liittyvät työpaikkojen sijainnin
vaikutuksiin asuinpaikkoihin. Väittämä 49 testaa käsityksiä laajakaistayhteyksien yleistymisestä, ja
viimeinen väittämä puolestaan kuvaa yleisnäkemystä asumisen ja ICT:n keskinäisestä merkityksestä.
D-osan väittämiä 41–50 edelsi seuraava otsikko: ”Kannanotot väittämiin ICT:n alueellisista vaikutuksista
asumiseen”.

Tulosten yleisanalyysi
Väittämissä D.41, D.42, D.45 ja D.47 kannanotot hajosivat, mutta väittämissä D.43, D.44, D.46,
D.48, D.49 ja D.50 vastaukset painottuivat ääripäihin ja tulokset ovat myös tilastollisesti merkitsevästi vinoja, kuten vastausten jakautumaa esittävästä taulukosta 5.3.4.7 ilmenee. Tuloksia havainnollistetaan myös vastausten suhteellista jakautumista esittävällä kuvalla 5.3.4.7.
Ensimmäinen väittämä, ”Työpaikan sijainti ei määritä asuinpaikkaa siten kuin ennen”, jakoi mielipiteet. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevia oli 43 % ja vastaavasti jokseenkin tai täysin eri
mieltä olevia 42 %.

156
Vastauksista asumismuotoja sekä työn ja asumisen sekoittumista koskeviin väittämiin löytyi sekä
yksituumaisuutta että erilaisia mielipiteitä. Väittämästä ”Koti muuttumassa myös työpaikaksi” oli
täysin tai jokseenkin samaa mieltä 51 % vastaajista, kun taas 32 % oli väittämästä jokseenkin tai
täysin eri mieltä. Myös väittämään D.45 otetut kannat hajosivat. Hyvien harrastusmahdollisuuksien
houkutus pysyviksi asuinpaikoiksi jakoi mielipiteet: 41 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä ja
36 % oli vastakkaisella kannalla.

Taulukko 5.3.4.7. Kannanotot väittämiin ICT:n alueellisista vaikutuksista asumiseen, n =305–306.
Väittämät D.41–50

Kannanotot
Täysin sa- Jokseenkin Vaikea sa- Jokseenkin
eri mieltä
maa mieltä samaa miel- noa
tä
n
%
n
%
n
%
n
%

Täysin
mieltä

eri Vinousindeksi

n

%

41. Työpaikan sijainti ei määritä
asuinpaikkaa siten kuin ennen
12

3,9

120

39,3

46

15,1

114

37,4

13

4,3

0,31

42. Koti muuttumassa myös työpaikaksi
21

6,9

135

44,3

53

17,4

87

28,5

9

3,0

1,93

43. Pientalojen kysyntä kasvaa

8,5

143

46,9

88

28,9

46

15,1

2

0,7

2,65

17,4

204

66,9

30

9,8

16

5,2

2

0,7

8,02

17

5,6

107

35,1

70

23,0

100

32,8

11

3,6

0,10

35

11,4

143

46,7

68

22,2

56

18,3

4

1,3

3,01

12

3,9

106

34,8

84

27,5

95

31,1

8

2,6

0,25

59

19,3

180

58,8

43

14,1

22

7,2

2

0,7

6,30

97

31,7

174

56,9

28

9,2

6

2,0

1

0,3

6,03

7

2,3

28

9,2

41

13,4

169

55,2

61

19,9

-7,04

26

44. Kaupunki- ja maaseutu (loma)
asunnon rinnakkaiskäyttö yleistyy 53
45. Hyvät harrastusmahdollisuudet tarjoavien paikkojen (Lappi,
saaristo yms.) suosio pysyvinä
asuinpaikkoina kasvaa
46. Kilpailu hyvästä työvoimasta
johtaa yritykset sijoittumaan
miellyttävien asuinalueiden tuntumaan
47. Työpaikkojen siirtyminen
etäämmälle keskustoista johtaa
asutuksen siirtymiseen yhä kauemmaksi halvempiin paikkoihin
48. Lyhytaikaisten työsuhteiden
yleistyminen lisää suurten kaupunkiseutujen suosiota
49. Laajakaistaiset viestintäyhteydet tulevat asuntojen vakiovarusteiksi vesi- ja sähköjohtojen
lailla
50. ICT:llä ei ole vaikutusta asumiseen

Yksituumaisia sen sijaan oltiin väittämistä D.43 ja D.44. Pientalojen kysynnän kasvua koskevasta
väittämästä 55 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä ja 16 % vastakkaisella kannalla.
Vielä yksimielisempiä oltiin väittämästä ”Kaupunki- ja maaseutu(loma)asunnon rinnakkaiskäyttö
yleistyy”. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevia oli 84 %. Vain 6 % oli toista mieltä.
Työpaikkojen sijainnin vaikutusta asuinpaikkoihin koskevista väittämistä D.46–48 oltiin sekä samaa että eri mieltä. Vastaajista 58 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kilpailu hyvästä työvoimasta johtaa yritykset sijoittumaan miellyttävien asuinalueiden tuntumaan. Toista mieltä
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oli 20 % . Vielä suurempi yksimielisyys vallitsi väittämästä ”Lyhytaikaisten työsuhteiden yleistyminen lisää suurten kaupunkiseutujen suosiota”. 78 % vastaajista oli siitä täysin tai jokseenkin samaa mieltä, ja vain 8 % oli vastakkaisella kannalla. Sen sijaan väittämässä ”Työpaikkojen siirtyminen etäämmälle keskustoista johtaa asutuksen siirtymiseen yhä kauemmaksi halvempiin paikkoihin” vastaukset hajaantuivat. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevia oli 39 %, ja vastakkaisella
kannalla oli 34 %.
Suurin yksimielisyys oli väittämästä D.49, joka koski laajakaistaisten viestintäyhteyksien tulemista
asuntojen vakiovarusteeksi. Vastaajista 89 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä.
Yleisväittämästä D.50, ”ICT:llä ei ole vaikutusta asumiseen”, oli täysin tai jokseenkin eri mieltä 75
% vastaajista. Kannat osoittavat, että ICT:llä katsotaan olevan asumiseen liittyviä vaikutuksia, joita
eräiltä osin myös kyselyssä selvitettiin.
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Kuva 5.3.4.7. Vastausten suhteellinen jakautuma asumista koskevissa väittämissä.

Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Ikä- ja isot kaupunkiseudut -ryhmistä löytyi väittämässä D.46, ”Kilpailu hyvästä työvoimasta johtaa
yritykset sijoittumaan miellyttävien asuinalueiden tuntumaan”, tilastollisesti merkitsevä ero yhdistämällä vastausten luokat 4 ja 5. Kummassakin tapauksessa täysin eri mieltä olevia oli vain muutama, joten yhdistäminen oli mahdollista.
Tästä väittämästä oli alle 41-vuotiaista täysin tai jokseenkin samaa mieltä 41 %, 41–50-vuotiaista
54 % ja yli 50-vuotiaista 67 %. Nuorimmassa ikäryhmässä ”vaikea sanoa” -vastausten osuus oli 32
%, keskimmäisessä ikäryhmässä lähes yhtä suuri eli 30 % ja yli 50-vuotiailla 14 %. Tuki väittämälle kasvoi iän myötä siten, että kahdessa vanhimmassa ikäluokassa enemmistö oli väittämän kannalla. Testitulos oli χ2(6) = 16,080, p = 0,013.
Samasta väittämästä oli isojen kaupunkien kaavoittajista 69 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä,
mutta niiden seutukuntien kuntien kaavoittajista vain 50 %. Erot ovat lähinnä ”jokseenkin samaa
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mieltä” -vastauksissa, joissa luvut olivat 56 % ja 39 %. ”Vaikea sanoa” -osuudet olivat 23–24 %.
Testitulos oli χ2(3) = 8,389, p = 0,039.
Väkiluku-ryhmässä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero väittämässä D.50, ”ICT:llä ei ole vaikutusta
asumiseen”, kun tuloksissa yhdistettiin luokat 1 ja 2, täysin ja jokseenkin samaa mieltä olevat,
χ2(12) = 25,137, p = 0,014. Yhdistäminen oli perusteltua, koska täysin samaa mieltä oli vain 4 vastaajaa. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä yli 100 000 asukkaan kuntien kaavoittajista 5 %, yli 50 000:n mutta alle 100 000 asukkaan luokassa 12 %, yli 20 000:n mutta alle 50 000
asukkaan luokassa 15 %, yli 10 000:n mutta alle 20 000 asukkaan luokassa 9 % ja alle 10 000 asukkaan luokassa 24 %. Täysin tai jokseenkin eri mieltä olevien vastausten jakautuma samassa järjestyksessä oli 82 %, 68 %, 74 %, 81 % ja 63 %.

5.3.4.8 Perinteistä, fyysistä liikennettä koskevat väittämät
ICT:n ja liikenteen välisiä suhteita on pohdittu eri näkökulmista. Väittämissä on otettu esiin eräitä
merkittävinä pidettäviä kehitysnäkymiä. Väittämät 51–54 liittyivät suoraan sähköisen liikenteen
mahdollisiin vaikutuksiin tavanomaiseen liikenteeseen. Väittämä 55 liittyi puolestaan uusien toimintatapojen kehittymiseen, erityisesti 24/7-ilmiöön. Väittämät 56 ja 57 koskivat aktiivisia toimintamuotoja työmatkaliikenteen vähentämiseksi. Sarjan viimeinen väittämä testasi vastaajien periaatteellista näkemystä ICT:n ja liikenteen suhteista.
Väittämien D.51–58 otsikko oli seuraava: ”Kannanotot väittämiin ICT:n vaikutuksista perinteiseen, fyysiseen liikenteeseen”.

Tulosten yleisanalyysi
Väittämiin saadut vastaukset on esitetty taulukossa 5.3.4.8 ja kuvasta 5.3.4.8.1. Taulukosta käy
myös ilmi, että kaikissa muissa väittämissä paitsi D.52 ja D.55 vastaukset olivat tilastollisesti merkitsevästi vinoja.
Tarkasteltaessa väittämiä, jotka koskivat sähköisen liikenteen vaikutuksia tavanomaiseen liikenteeseen, todetaan kolmessa tapauksessa kannanottojen tukevan väittämää ja yhdessä tapauksessa
mielipiteiden hajaantuvan. Väittämästä D.51, ”Etätyö vähentää työmatkaliikennettä, mutta lisää asiointiliikennettä”, oli vastaajista 59 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Neljännes vastaajista valitsi vaihtoehdon ”vaikea sanoa”. Vielä suurempi enemmistö tuki väittämää D.53, jossa katsottiin
sähköisen kaupankäynnin vähentävän asiakkaan mutta lisäävän myyjän kuljetustarpeita. Täysin tai
jokseenkin samaa mieltä olevia oli 68 %. Viidennes vastaajista valitsi vaihtoehdon ”vaikea sanoa”.
Henkilökohtaisia tapaamisia eivät videokonferenssit ja vastaavat vastaajien mielestä vähennä. Tästä
väittämästä, D.54, oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 64 %. Tosin viidennes oli asiasta jokseenkin eri mieltä.
Väittämässä D.52, ”Langaton viestintä vähentää liikennettä niin työssä kuin vapaa-ajalla”, vastaukset hajautuivat täysin. 44 % vastaajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä ja 42 %
oli vastakkaisella kannalla.
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Taulukko 5.3.4.8. Kannanotot väittämiin ICT:n vaikutuksista perinteiseen, fyysiseen liikenteeseen,
n = 306.

Väittämät D.51–58

51. Etätyö vähentää työmatkaliikennettä, mutta lisää asiointiliikennettä
52. Langaton viestintä vähentää
liikennettä niin työssä kuin vapaaaikana
53. Sähköinen kaupankäynti vähentää asiakkaan mutta lisää myyjän kuljetustarpeita
54. Videokonferenssit ja vastaavat
eivät vähennä henkilökohtaisia
tapaamisia
55. Ilta- ja yöaikainen liikenne
kasvaa

Kannanotot
Täysin sa- Jokseenkin Vaikea sa- Jokseenkin
maa mieltä samaa miel- noa
eri mieltä
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n
%
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%
n
%
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%
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%

27

8,8

152

49,7
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41

13,4

8

2,6

4,60

17
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14,1

110
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6,2

0,35
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167
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1

0,3
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62

20,3

3

1,0

3,65
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36,3
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39,5
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15,4

7

2,3

1,74

8,2
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53,3

71

23,2

41

13,4

6

2,0

5,06

13,1

134

43,8

93

30,4

35

11,4

4

1,3

2,71

3,3

75

24,5

57

18,6

138

45,1

26

8,5

-2,63

56. ICT mahdollistaa työmatkaliikennettä vähentävän toimintojen 25
sijoittelun
57. Joukkoliikenneratkaisuissa on
ICT:n vaikutukset otettava huo- 40
mioon
58. ICT:llä ei ole vaikutusta perinteiseen liikenteeseen
10

Täysin
mieltä

eri Vinousindeksi

Väittämään ”Ilta- ja yöaikainen liikenne kasvaa” vastaamista suurin osa, 40 %, piti vaikeana. 36 %
oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä ja 18 % oli vastakkaisella kannalla.
Vastaajien enemmistö tuki työmatkaliikennettä koskevia väittämiä. Vastaajista 61 % oli täysin tai
jokseenkin samaa mieltä siitä, että ICT mahdollistaa työmatkaliikennettä vähentävän toimintojen
sijoittelun (D.56). 23 % ei ottanut asiaan kantaa puolesta eikä vastaan. Lähes yhtä suuri osuus vastaajista kuin edellisessäkin väittämässä, 57 %, oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että
joukkoliikenneratkaisuissa on ICT:n vaikutukset otettava huomioon (D.57). ”Vaikea sanoa”
-vastausten osuus oli 30 %.
Yleisväittämään D.58, ”ICT:llä ei ole vaikutusta perinteiseen liikenteeseen”, saatiin tulokseksi niukasti tilastollisesti merkitsevä vinous; indeksi on - 2,63. Väittämästä oli jokseenkin tai täysin eri
mieltä 54 %. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevia oli 28 %.
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Kuva 5.3.4.8.1. Vastausten suhteellinen jakautuma perinteistä, fyysistä liikennettä koskevissa väittämissä.

Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Työnantaja- ja kaavoitusmuoto-ryhmissä löytyi tilastollisesti merkitsevät erot väittämästä D.57,
”Joukkoliikenneratkaisuissa on ICT:n vaikutukset otettava huomioon”, sen jälkeen kun vastausluokat 4 ja 5 yhdistettiin. Molemmissa ryhmissä täysin eri mieltä olevia oli vain muutama, 4 ja 5
vastaajaa.
Kuntien palveluksessa olevista kaavoittajista oli väittämästä täysin samaa mieltä 12 % ja jokseenkin
samaa mieltä 45 %. Maakuntien liittojen kaavoittajien vastaavat luvut olivat 26 % ja 44 % ja konsulttien 9 % ja 34 %. Maakuntien liittojen ja kuntien kaavoittajien enemmistö tuki väittämää, mutta
konsulttien ei. Testitulos oli χ2(6) = 14,121, p = 0,028.
Kun tätä väittämää, ICT:n vaikutusten huomioon ottamista joukkoliikenneratkaisussa, tarkastellaan
eri kaavoitusmuotojen edustajien näkökantojen perusteella, havaitaan, että yleiskaavoittajista 77 %,
maakuntakaavoittajista 68 %, asemakaavoittajista 55 % ja asema- ja yleiskaavoittajista vähiten, 49
%, oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Testitulos oli χ2(9) = 21,634, p = 0,010.
Koulutus-ryhmässä löytyi lähes tilastollisesti merkitsevä ero väittämästä D.55, ”Ilta- ja yöaikainen
liikenne kasvaa”, kun luokat 4 ja 5 yhdistettiin. Tulosta havainnollistaa kuva 5.3.4.8.2.
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Kuva 5.3.4.8.2. Eri koulutusmuotoja edustavien kaavoittajien kannat väittämään ”Ilta- ja yöaikainen
liikenne kasvaa”.

Maisteri- ja rakennusinsinöörikoulutuksen saaneet uskoivat väittämään eniten ja maanmittauskoulutuksen saaneet vähiten. Heistä ja arkkitehtuurikoulutuksen saaneista myös moni päätyi vastaamaan ”vaikea sanoa”, 45 % ja 42 %. Merkille pantavaa on myös rakennusinsinöörikoulutuksen
saaneiden suurin kielteisten vastausten osuus, 26 %. Maisterikoulutuksen saaneiden vastaajien vähäinen lukumäärä on myös muistettava; heitä on tässä joukossa vain 14. Siitä myös johtuu, ettei testitulos ole pienimmän odotetun arvon osalta täysin kelvollinen. Tämän luvun tulisi olla yli 1, ja nyt
se oli 0,92. Testitulos muuten oli χ2(9) = 21,589, p = 0,010.
5.3.5 Tieto- ja viestintäteknologian kaavoitukselle tarjoamia haasteita ja mahdollisuuksia koskevat
väittämät
Näitä E-osan väittämiä edelsi seuraava otsake ja selittävä teksti:
”MIELIPITEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN ALUEELLISTEN VAIKUTUSTEN HAASTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA KAAVOITUKSELLE”.
Edellä on tarkasteltu tieto- ja viestintäteknologian mahdollisia alueellisia vaikutuksia eri näkökulmista. Ne eivät varmastikaan kata kaikkia mahdollisia vaikutuksia, vaan osan. Seuraavassa tarkastellaan mitä haasteita ja mahdollisuuksia
tämä kehitys saattaa asettaa ja antaa kaavoitukselle sen eri muodoissa.”

Kyselylomakkeessa ei tämän osan väittämiä E.1–45 jaoteltu alaotsikoiden alle muuten kuin maankäyttö- ja rakennuslakia koskevien väittämien E.41–45 osalta. Taustalla oli kuitenkin myös väittämien E.1–40 osalta selvä ryhmittely, jonka mukaisesti väittämiä seuraavassa tarkastellaan. Numero
E.32 oli kyselylomakkeessa erheellisesti kahdella eri väittämällä. Tarkastelussa ne erotetaan numeroilla E.32a ja E.32b. Väittämässä E.10 ollut sana – uusiokäyttö – viittaa kielenhuoltajien mukaan
kierrätykseen. Termi ei liene aiheuttanut väärinymmärryksiä käytetyssä asiayhteydessä. Tekstissä
käytetään korvaavaa termiä, uuskäyttö.
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5.3.5.1 Yleisluontoiset väittämät
Väittämiä E.1–7 pidetään tässä yleisluontoisina. Väittämät 1–4 selvittivät vastaajien yleistä suhtautumista ja omaa käsitystä siitä, kuinka hyvin he ymmärtävät ICT:n merkityksen ja vaikutukset kaavoituksen kannalta. Väittämät 5–7 puolestaan liittyivät esitettyihin näkemyksiin ICT:n yleisestä
merkityksestä alueellisena vaikuttajana. Väittämiä edelsi otsikko: ”Kannanotot seuraaviin väittämiin”.
Tulosten yleisanalyysi
Vastauksissa oli väittämistä E.1–5 selvä yksituumaisuus siten, että tulosten vinous on tilastollisesti
merkitsevä, kuten taulukosta 5.3.5.1 ilmenee. Kahdessa viimeisessä väittämässä mielipiteet sen sijaan hajaantuivat, kuva 5.3.5.1.
Väittämään E.1 saatujen vastausten mukaan kaavoittajien enemmistöllä oli suuria vaikeuksia ymmärtää, miten ICT tulee vaikuttamaan kaupunkien ja maaseudun yhdyskuntarakenteeseen. 60 %
vastaajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 22 % oli väittämästä jokseenkin eri
mieltä. Lähes sama jakautuma oli väittämään E.2 annetuissa vastauksissa. Jos vastaajalla itsellään
oli vaikeuksia ymmärtää ICT:n yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset, niin yhtä lailla oli vastausten
mukaan vaikeaa ymmärtää ICT:n vaikutukset kansalaisten toimintatapoihin.
Väittämää ”ICT hämärtää paikan, ajan ja etäisyyden merkityksen kaavoituksessa” vastaajien
enemmistö ei pitänyt perusteltuna. 63 % oli asiasta täysin tai jokseenkin eri mieltä. Vastaajien
enemmistö torjui myös väittämän E.4. Vastaajista 59 % oli täysin tai jokseenkin eri mieltä siitä,
että ICT:n yhteisvaikutus tulisi perusteellisesti muuttamaan keskusten tärkeimpiä elementtejä: toimistoja, asuntoja, tehtaita, kauppoja. Kylläkin 22 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa
mieltä. ICT:n vaikutuksiin yhdyskuntarakenteita perusteellisesti muuttavana tekijänä ei enemmistö
kuitenkaan uskonut.
ICT:n yleistä merkitystä alueellisena vaikuttajana koskevista väittämistä suuri enemmistö hyväksyi
väittämän E.5, jonka mukaan kaavoituksessa on ymmärrettävä eri toimintojen toimintatapojen muutos yhdyskuntia muovaavana tekijänä. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 83 % vastaajista. Väittämää voi pitää itsestään selvänä, mutta sen mukaan ottamista puolsi asiayhteys, jossa
se esitettiin.
Sen sijaan väittämä E.6, ”Tietoliikenne tulee jäsentämään alue- ja yhdyskuntarakenteita autoliikenteen lailla”, sai ristiriitaisen vastaanoton. 29 % valitsi vaihtoehdon ”vaikea sanoa”, 21 % oli väittämästä jokseenkin samaa mieltä ja 43 % jokseenkin eri mieltä.
Myös väittämän E.7 vastaukset hajaantuivat. 45 % vastaajista ei uskonut (väittämästä täysin tai
jokseenkin eri mieltä), että kaavoituksen vaikutusmahdollisuudet heikkenevät siksi, ettei tietoliikennettä voi säädellä autoliikenteen lailla. Tosin neljännes oli väittämästä jokseenkin samaa mieltä
ja saman verran piti väittämää vaikeana vastata.

163
Taulukko 5.3.5.1. Kannanotot yleisluontoisiin väittämiin ICT:n alueellisten vaikutusten haasteista
ja mahdollisuuksista kaavoitukselle, n = 305–306.

Väittämät E.1–7

1. On suuria vaikeuksia ymmärtää
miten ICT tulee vaikuttamaan kaupunkien
ja
maaseudun
yhdyskuntarakenteeseen
2. On vaikea ennakoida miten ICT
tulee vaikuttamaan kansalaisten
toimintatapoihin
3. ICT hämärtää paikan, ajan ja
etäisyyden merkityksen kaavoituksessa
4. ICT:n yhteisvaikutus tulee perusteellisesti muuttamaan keskusten
tärkeimpiä elementtejä: toimistoja,
asuntoja, tehtaita, kauppoja
5. Kaavoituksessa on ymmärrettävä
tuotannon, palvelujen, markkinoinnin ja jakelun toimintatapojen muutos, koska niistä syntyvät verkostot
pitävät yhdyskuntia koossa
6. Tietoliikenne tulee jäsentämään
alue- ja yhdyskuntarakenteita autoliikenteen lailla
7. Koska tietoliikennettä ei voi autoliikenteen lailla säädellä, kaavoituksen
vaikutusmahdollisuudet
heikkenevät
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Kuva 5.3.5.1. Vastausten suhteellinen jakautuma yleisluontoisissa väittämissä, jotka koskevat ICT:n
alueellisten vaikutusten haasteita ja mahdollisuuksia kaavoitukselle.
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Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Sukupuolten väliltä löytyi kaksi tilastollisesti merkitsevää eroa näissä väittämissä. Yhdistämällä
väittämässä E.1, ”On suuria vaikeuksia ymmärtää miten ICT tulee vaikuttamaan kaupunkien ja
maaseudun yhdyskuntarakenteeseen”, luokkien 4 ja 5, jokseenkin ja täysin eri mieltä olevien vastaukset, löytyi sukupuolten väliltä tilastollisesti merkitsevä ero, χ2(3) = 12,540, p = 0,006. Naisista 36
% oli väittämästä täysin tai jokseenkin eri mieltä, kun miesten luku oli 18 %.
Toinen sukupuolten välinen ero löytyi perusaineistolla väittämästä E.2, ”On vaikea ennakoida miten
ICT tulee vaikuttamaan kansalaisten toimintatapoihin”, χ2(12) = 24,142, p = 0,019. Naisista väittämästä oli täysin tai jokseenkin eri mieltä 28 % ja miehistä 14 %.
Väkiluku-ryhmässä löytyi väittämästä E.2 myös tilastollisesti merkitsevä ero, kun yhdistettiin luokkien 4 ja 5 vastaukset, χ2(3) = 8,673, p = 0,034. Täysin tai jokseenkin eri mieltä olevia oli yli
100 000 asukkaan kuntien kaavoittajista 20 %, yli 50 000:n mutta alle 100 000 asukkaan kuntien
kaavoittajista 12 %, yli 20 000:n mutta alle 50 000 asukkaan kuntien kaavoittajista 21 %, yli
10 000:n mutta alle 20 000 asukkaan kuntien kaavoittajista 11 % ja alle 10 000 asukkaan kuntien
kaavoittajista 13 %. Erot eivät riipu suoraan kuntakoosta, mutta viittaavat siihen, että suurissa kunnissa asiaa ei koeta niin ongelmalliseksi kuin pienemmissä kunnissa.
Suuralueitten kesken löytyi väittämässä E.6, ”Tietoliikenne tulee jäsentämään alue- ja yhdyskuntarakenteita autoliikenteen lailla”, tilastollisesti merkitsevä ero, kun yhdistettiin luokkien 1 ja 2 eli
täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien vastaukset, χ2(9) = 20,596, p = 0,015. Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevia oli kaikilla suuralueilla lähes samansuuruinen osuus, 22–25 %. Eroja
oli kielteisessä suhtautumisessa. Jokseenkin eri mieltä olevien osuus oli Etelä-Suomen kaavoittajista
46 %, Länsi-Suomen 39 %, Itä-Suomen 51 % ja Pohjois-Suomen kaavoittajista 19 %. EteläSuomen kaavoittajista täysin eri mieltä olevien osuus oli 3 %, Länsi-Suomen 5 %, Itä-Suomen puhdas 0 % ja Pohjois-Suomen 14 %. Pohjois-Suomen kaavoittajista vastasi ”vaikea sanoa” huomattavasti useampi, 46 %, kuin muiden suuralueiden kaavoittajista.
Paikkatieto-ryhmässä löytyi tästä väittämästä kerrotulla tavalla muunnellulla luokituksella myös
tilastollisesti merkitsevä ero, χ2(3) = 13,226, p = 0,004. Ohjelmia käyttävistä oli väittämästä täysin
tai jokseenkin samaa mieltä 27 % ja ei-käyttäjistä 11 %. Suuri ero oli myös ”vaikea sanoa”
-osuuksissa, joka ohjelmia käyttävistä oli 26 % ja ei-käyttäjistä 41 %. Täysin eri mieltä olevien
osuudet olivat vastaavasti 4 % ja 9 %.
Eri ikäryhmien välisissä kannanotoissa löytyi väittämästä E.7, ”Koska tietoliikennettä ei voi autoliikenteen lailla säädellä, kaavoituksen vaikutusmahdollisuudet heikkenevät”, perusaineistolla tilastollisesti merkitsevä ero, χ2(8) = 18,801, p = 0,016. Nuorimmista, alle 41-vuotiaista, oli väittämästä
jokseenkin tai täysin eri mieltä 57 %, 41–50-vuotiaista 43 % ja yli 50-vuotiaista 44 %. Vastaavasti
nuorimmasta ryhmästä yksikään ei ollut väittämästä samaa mieltä, keskimmäisessä ikäluokassa heitä oli 4 % ja yli 50-vuotiaissa 5 %.
Isot kaupunkiseudut -ryhmässä löytyi samaisessa väittämässä E.7 myös tilastollisesti merkitsevä
ero, kun luokkien 1 ja 2, täysin ja jokseenkin samaa mieltä olevien vastaukset yhdistettiin, χ2(3) =
8,367, p = 0,039. Isojen kaupunkien kaavoittajista väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä
vain 18 %, kun taas niiden seutukuntien muiden kuntien kaavoittajista osuus oli 39 %.
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5.3.5.2 Kehityksen mahdollisia seurauksia koskevat väittämät
Väittämät E.8–21 ilmensivät ICT:n mahdollisia seurauksia alueelliselle kehitykselle kaavoituksen
kannalta tarkasteltuna. Väittämät E.8–14 käsittelivät eräitä kaavoitukseen vaikuttavia kehityksen
mahdollisia seurausilmiöitä. Väittämät E.15–21 puolestaan edustivat yleisiä yhdyskuntarakenteen
mahdollisia kehityssuuntia.
Tulosten yleisanalyysi
Väittämät ja niiden perusteella saadut tulokset on esitetty taulukossa 5.3.5.2. Tulokset käsitellään
edellä kuvatun ryhmittelyn mukaisesti ja niistä esitetään myös tuloksia havainnollistavat kuvat
5.3.5.2.1 ja 5.3.5.2.2.
Enemmistö kaavoittajista oli lähes johdonmukaisesti täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämistä,
jotka koskivat kaavoitukseen vaikuttavia kehityksen seurausilmiöitä. Näissä väittämissä tulokset
painottuivat ääripäihin ja olivat tilastollisesti merkitsevästi vinoja. Sen sijaan väittämään E.14,
”24/7 ilmiön vaikutuksiin on varauduttava myös kaavoituksessa”, annetuissa vastauksissa kannat
hajaantuivat. Vastauksista suurin osa, 39 %, oli vaihtoehdossa ”vaikea sanoa”. Täysin tai jokseenkin
samaa mieltä olevia oli 40 %, ja vastakkaista näkemystä kannatti 20 %.
Väittämään E.13, ”ICT:n hyväksikäyttö parantaa kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tavoitteiden toteuttamista”, saatujen kannanottojen jakauma muistutti suuresti 24/7-ilmiöön saatujen vastausten jakautumaa. Vastaajista 46 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä, ja vaihtoehdon ”vaikea sanoa” valinneiden osuus oli myös suuri, 36 %. Lähes enemmistö oli siten väittämän
kannalla, ja epäilijöiden joukko oli suuri.
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Kuva 5.3.5.2.1. Vastausten jakautuma kaavoitukseen vaikuttavia mahdollisia kehityksen seurausilmiöitä koskevissa väittämissä.

166
Taulukko 5.3.5.2. Kannanotot väittämiin ICT:n ja sen soveltamisen mahdollisista seurauksista alueelliseen kehitykseen, n = 302–306.
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8. Toimintojen siirtyminen halvemmille paikoille on kasvavan
kilpailun seuraus
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joustavasti rakennusten käyttötarkoitusta
10. Olevien investointien uusiokäyttöä voidaan ICT:n avulla
edistää
11. Elinmahdollisuudet paranevat
maaseudulla ICT:n hyväksikäytön
avulla
12. Paine loma-asuntojen ympärivuotiseen käyttöön kasvaa
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15. Kaupunki- ja maaseutualueiden välinen raja hämärtyy
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16. Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajaantuminen voimistuu
17. Rakenteelliset muutokset ovat
hitaita ja muutokset voidaan sopeuttaa olevaan yhdyskuntarakenteeseen
18. Vanhat yhdyskuntarakenteet
ja perinne tasoittavat muutospaineita
19. Kaupungin/keskuksen merkitys elämän ja toiminnan keskeisenä foorumina säilyy
20. ICT:n hyväksikäyttö muuttaa
hitaasti mutta varmasti olevia yhdyskuntarakenteita
21. Yhdyskuntarakenteen muutoksen merkit ilmenevät ensimmäiseksi kaupunkiseuduilla
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Kaksi erilaista toimintojen sijoittumiseen liittyvää väittämää sai vastaajien kannatuksen. 55 % oli
täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kasvava kilpailu siirtää toimintoja halvemmille paikoille (E.8). Väittämä E.9, ”Lyhytkestoiset toiminnot edellyttävät mahdollisuutta muuttaa joustavasti
rakennusten käyttötarkoitusta”, kuvastaa erästä tietoyhteiskunnan ilmiötä, monien toimintojen lyhytkestoisuutta. Väittämä sai kysymysryhmässä suurimman tuen. 90 % oli siitä täysin tai jokseenkin samaa mieltä.
Erityisesti maaseudun kehitykseen vaikuttavat väittämät saivat myös vastaajien tuen. Olevien investointien uuskäyttöä voidaan kannanottojen mukaan edistää ICT:n avulla. 62 % vastaajista oli väittämästä E.10 täysin tai jokseenkin samaa mieltä. ”Vaikea sanoa” -vastausten osuus oli kylläkin
suuri, 30 %. Vastaajista 67 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ICT:n avulla voidaan
parantaa maaseudun elinmahdollisuuksia (E.11). Tässä kielteisten kantojen osuus oli suurempi kuin
edellisessä väittämässä. Paine loma-asuntojen ympärivuotiseen käyttöön kasvaa. Väittämään E.12
annetut vastaukset osoittivat sen vakuuttavasti. Vastaajista 90 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä.
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Kuva 5.3.5.2.2. Vastausten jakautuma yleisiä yhdyskuntarakenteen mahdollisia kehityssuuntia koskeneissa väittämissä.

Edellä todetun mukaisesti väittämät E.15–21 käsittelivät yleisiä yhdyskuntarakenteen mahdollisia
kehityssuuntia, joita käsitellään seuraavassa.
Väittämät E.15 ja E.16 koskivat lähes samaa ilmiötä. Kaupunki- ja maaseutualueiden rajan hämärtymisestä mielipiteet hajautuivat. 36 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä, kun vastakkaista mieltä oli enemmistö vastaajista, 51 %. Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajaantumisen voimistumisesta oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 51 %, mutta vastakkaisella kannalla
oli 30 %. Yhdyskuntarakenteen muutoksen merkkien näkymiseen ensimmäiseksi kaupunkiseuduilla
(E.21) vastaukset jakaantuivat lähes samoin, jos kohta nyt oli enemmän niitä, jotka olivat valinneet
vaihtoehdon ”vaikea sanoa”. Nämä kolme väittämää olivat tässä ryhmässä ainoat, joissa vastaukset
eivät olleet tilastollisesti merkitsevästi vinoja.
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Huomiota kiinnittävät väittämästä ”Kaupungin/keskuksen merkitys elämän ja toiminnan keskeisenä
foorumina säilyy” (E.19) esitetyt mielipiteet. 49 % oli väittämästä täysin samaa mieltä. Tämä on
koko kyselyssä toiseksi suurin vastaava luku. Väittämään D.27, ”Keskeisten päätöksentekijäin sijaintipaikat pysyvät suurissa keskuksissa”, annetuissa vastauksissa luku oli vielä suurempi, 55 %.
Molemmat väittämät olivat hyvin saman luonteisia myös siksi, että niissä korostui tilanteen muuttumattomuus.
Samanhenkisiä olivat myös väittämään ”Vanhat yhdyskuntarakenteet ja perinne tasoittavat muutospainetta” (E.18) annetut vastaukset. 82 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Lähes
yhtä suuri tuki tuli myös väittämälle ”Rakenteelliset muutokset ovat hitaita ja muutokset voidaan
sopeuttaa olevaan yhdyskuntarakenteeseen”. Tästä väittämästä (E.17) 69 % oli täysin tai jokseenkin
samaa mieltä. Myös väittämä ”ICT:n hyväksikäyttö muuttaa hitaasti mutta varmasti olevia yhdyskuntarakenteita” (E.20) koski samaa teemaa kuin kaksi edellä käsiteltyä väittämää. 64 % oli tästä
täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Tosin nyt ”vaikea sanoa” vastanneiden osuus oli 32 %.
Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Kaavoitusohjelma-ryhmässä löytyi kaksi tilastollisesti merkitsevää eroa. Toinen oli väittämässä E.8,
”Toimintojen siirtyminen halvemmille paikoille on kasvavan kilpailun seuraus”, χ2(4) = 10,139, p
= 0,038. Ohjelmia käyttävistä oli väittämästä täysin samaa mieltä 10 % ja jokseenkin samaa mieltä
49 % vastaajista. Yhtään täysin eri mieltä olevaa vastausta ei ollut. Ohjelmia käyttämättömistä oli
väittämästä täysin samaa mieltä 4 %, jokseenkin samaa mieltä 46 % ja täysin eri mieltä 4 %. Toinen
kaavoitusohjelma-ryhmässä löytynyt tilastollisesti merkitsevä ero oli väittämässä E.14, ”24/7 ilmiön
vaikutuksiin on varauduttava myös kaavoituksessa”, χ2(4) = 10,693, p = 0,030. Ohjelmia käyttävistä oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 48 % ja ohjelmia käyttämättömistä 30 %. Kaikista vastaajista osuus oli 41 %.
Suuralueitten kesken löytyi myös väittämässä E.8, ”Toimintojen siirtyminen halvemmille paikoille
on kasvavan kilpailun seuraus”, tilastollisesti merkitsevä ero, kun vastausluokat 4 ja 5 yhdistettiin,
χ2(9) = 24,518, p = 0,004. Täysin eri mieltä olevia vastauksia oli tässä yhteensä vain 3 kpl. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä Etelä-Suomen kaavoittajista 54 %, Länsi-Suomen 49
%, Itä-Suomen 53 % ja Pohjois-Suomen kaavoittajista 65 %. Kaikkien vastaajien luku oli 54 %.
Länsi-Suomen kaavoittajat kannattivat väittämää vähiten. Tosin heistä moni, 38 %, oli vastannut
”vaikea sanoa”, kun muiden alueiden kaavoittajista näin vastasi runsaat 20 %.
Ikä-, isot kaupunkiseudut- ja aluejaot-ryhmissä löytyi väittämässä E.11, ”Elinmahdollisuudet paranevat maaseudulla ICT:n hyväksikäytön avulla”, tilastollisesti merkitsevä ero sen jälkeen kun vastausluokat 4 ja 5 yhdistettiin. Täysin eri mieltä olevien määrä oli näissä tapauksissa 1–6.
Nuorimmassa ikäluokassa väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 61 %, 41–50-vuotiaista
65 % ja yli 50-vuotiaista 72 %. Usko maaseudun mahdollisuuksiin kasvoi iän myötä. On kylläkin
huomattava, että kaikissa tapauksissa väittämää puoltavien kantojen osuus oli yli 60 %. Testin tulos
oli χ2(6) = 12,393, p = 0,054. Tässä p-arvo on hiukan rajan yli, mutta muut ehdot täyttyvät.
Muut kaksi ryhmää, joissa erot olivat tilastollisesti merkitseviä tässä väittämässä, olivat alueellisia.
Isoista kaupungeista olevista kaavoittajista väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 70 %,
mutta niiden seutukuntien muiden kuntien kaavoittajista vain 54 %, χ2(3) = 8,398, p = 0,038. Aluejaot-ryhmässä, χ2(9) =22,079, p = 0,009, isojen kaupunkien ja niiden kaupunkiseutujen muiden
kuntien luvut olivat edellä kerrotut. Niiden lisäksi muiden alueiden kuntien kaavoittajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 64 % ja maakuntien liittojen kaavoittajista 80 %.
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Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kaavoittajista 70 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä
väittämästä E.12, että paine loma-asuntojen ympärivuotiseen käyttöön kasvaa. Muiden isojen kaupunkien kaavoittajien usko väittämään oli huomattavasti suurempi: vastaava luku oli 96 %. Tämä
tilastollisesti merkitsevä tulos, χ2(3) =10,652, p = 0,014, saatiin, kun vastausten luokat 4 ja 5 yhdistettiin. Luokassa 5 oli vain yksi mielipide.
Paikkatieto-ryhmässä löytyi samassa väittämässä ”Paine loma-asuntojen ympärivuotiseen käyttöön
kasvaa” em. muunnellulla aineistolla myös tilastollisesti merkitsevä ero,χ2(3) = 12,126, p = 0,007.
Paikkatieto-ohjelmia käyttävistä oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 90 % ja ohjelmia
käyttämättömistä 73 %.
Isojen kaupunkien ja niiden seutukuntien kuntien kaavoittajien kannanotoissa löytyi tilastollisesti
merkitsevä ero väittämässä E.15, ”Kaupunki- ja maaseutualueiden välinen raja hämärtyy”, yhdistämällä täysin ja jokseenkin samaa mieltä olevat vastaukset, luokat 1 ja 2, χ2(3) = 8,695, p = 0,034.
Täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä oli isojen kaupunkien kaavoittajista 24 %, mutta
niiden seutukuntien muiden kuntien kaavoittajista 48 %.
Enemmistö-ryhmässä löytyi vielä kaksi tilastollisesti merkitsevää eroa rakenteellisia muutoksia
koskeneissa väittämissä. Väittämässä E.17, ”Rakenteelliset muutokset ovat hitaita ja muutokset
voidaan sopeuttaa olevaan yhdyskuntarakenteeseen”, ero saatiin, kun vastausluokkien 4 ja 5 luvut
yhdistettiin, χ2(3) = 10,203, p = 0,017. Täysin eri mieltä olevia vastauksia oli vain yksi. Arkkitehtien enemmistö uskoi väittämään. Heistä oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 62 %,
mutta M-osaston diplomi-insinööreistä vain 44 %.
Toinen ero enemmistö-ryhmässä löytyi perusaineistolla väittämästä E.18, ”Vanhat yhdyskuntarakenteet ja perinne tasoittavat muutospaineita”, χ2(3) = 8,453, p = 0,038. Arkkitehdeistä oli väittämästä jokseenkin eri mieltä 2 %, mutta M-osaston diplomi-insinööreistä 11 %. Täysin eri mieltä
olevia ei ollut kummassakaan ryhmässä. Myönteisten kannanottojen osuus oli molemmilla suunnilleen sama. Eroa oli myös siinä, että arkkitehdeistä 14 % piti väittämään vastaamista vaikeana, kun
M-osaston diplomi-insinööreistä tämä osuus oli 8 %. Tosin molemmissa ryhmissä täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuus oli lähes sama, arkkitehdeistä 84 % ja M-osaston diplomiinsinööreistä 82 %.
Vaikka erot eivät tulleet tilastollisesti merkitseviksi, on syytä tuoda esiin väittämään E.17, ”Rakenteelliset muutokset ovat hitaita ja muutokset voidaan sopeuttaa olevaan yhdyskuntarakenteeseen”,
saadut vastaukset kahdessa suunnittelualueiden perusteella muodostetussa ryhmässä. Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kaavoittajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 57 % ja
muiden isojen kaupunkien kaavoittajista 67 %. Kummassakaan ryhmässä ei ollut yhtään täysin eri
mieltä olevaa. Sen sijaan jokseenkin eri mieltä olevia pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kaavoittajista oli 7 %, mutta muiden isojen kaupunkien edustajista 17 %. Suurin eroihin vaikuttava tekijä oli ”vaikea sanoa” -vastausten osuus, joka pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kaavoittajilla
oli peräti 37 % ja muiden isojen kaupunkien kaavoittajilla vain 15 %. Vaikka molemmissa tapauksissa enemmistö tuki väittämää, oli epävarmuus väittämässä kuvatusta kehityksestä pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kaavoittajien piirissä suurempi kuin muiden isojen kaupunkien kaavoittajien keskuudessa. Myös suuralueittaisissa tuloksissa oli eroja. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin
samaa mieltä Etelä-Suomen kaavoittajista 63 %, Länsi-Suomen 70 %, Itä-Suomen 55 % ja PohjoisSuomen 49 %. Itä- ja Pohjois-Suomessa tuki väittämälle oli vähäisempi kuin muilla alueilla.
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5.3.5.3 Kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia koskevat väittämät
E-osan väittämät 22–30 käsittelivät ICT:n tarjoamia mahdollisuuksia vaikuttaa alueelliseen kehitykseen. Väittämät 22–25 käsittelivät kehitysmahdollisuuksien riippuvuutta ICT-palveluista. Väittämät
26–30 toivat esiin mahdollisia uusia suunnitteluperiaatteita. Viimeinen sarjan kysymyksistä poikkesi vähän muista. Se testasi valtion asuntopolitiikan käytön suotavuutta uusimuotoisen yhdyskuntakehityksen tukemisessa.
Tulosten yleisanalyysi
Taulukko 5.3.5.3. Kannanotot väittämiin ICT:n ja sen soveltamisen tarjoamista mahdollisuuksista
vaikuttaa alueelliseen kehitykseen, n = 300–305.
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30. Valtion asuntopolitiikalla on
tuettava ICT:n käyttöä hyödyntä- 38
vää yhdyskuntakehitystä

12,5

126

41,3

88

28,9

46

15,1

7

2,3

2,65

Väittämät E.22–30

22. Maakuntien ja kuntien menestys riippuu niiden alueilla käytettävissä olevista tietoliikennepalveluista
23. Kaupunkiseuduilla kuntien
välinen kilpailutilanne työpaikoista ja asukkaista muuttuu
24. Kunnilla ja maakunnilla on
ICT:n vaikutusten johdosta tasavertaisemmat mahdollisuudet keskinäiseen kilpailuun yrityksistä ja
asukkaista
25. Kaavoituksella on vaikutettava tietoverkkojen rakentumiseen
ja niiden tarjoamaan palvelutasoon kuten muidenkin liikennemuotojen kohdalla on tapahtunut
26. Laajoilla työssäkäyntialueilla
on mahdollisuus itsenäisten työpaikkaomavaraisten yhdyskuntien
kehittämiseen (perinteinen pikkukaupunki)
27. Asumisen ja työn sekoittuminen tarjoaa hyvät mahdollisuudet
uusien yhdyskuntatyyppien kehittelyyn
28. Työmatkaliikennettä pystytään uusilla kaavoitusperiaatteilla
oleellisesti vähentämään
29. Perinteinen lähiökonsepti on
aikansa elänyt
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Tilastollisesti merkitsevästi vinoja vastauksia tuli väittämistä E.22, E.26, E.27 ja E.30, kuten taulukosta 5.3.5.3 käy ilmi. Muissa väittämissä vastaukset hajaantuivat selvästi. Seuraavassa tuloksia
tarkastellaan edellä esitetyn jaon mukaisesti eli ensin kehitysmahdollisuuksien riippuvuutta ICTpalveluista ja sitten mahdollisia uusia suunnitteluperiaatteita koskeneita väittämiä.
Kuva 5.3.5.3.1 havainnollistaa ensimmäisen ryhmän vastausten jakautumaa.
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Kuva 5.3.5.3.1. Vastausten suhteellinen jakautuma alueellisten kehitysmahdollisuuksien riippuvuutta ICT-palveluista koskevissa väittämissä.

Ryhmän väittämistä sai suurimman tuen ensimmäinen, E.22, joka koski tietoliikennepalvelujen
merkitystä kuntien ja maakuntien menestystekijänä. Vastaajista 65 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Tulos on tilastollisesti merkitsevästi vino, jota muut ryhmän väittämien tulokset eivät ole.
ICT:n vaikutuksia kuntien ja maakuntien väliseen kilpailutilanteeseen työpaikoista ja asukkaista
koskeneissa väittämissä mielipiteet hajaantuivat. 46 % vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa
mieltä siitä, että kilpailutilanne kaupunkiseuduilla muuttuu (E.23). 34 % valitsi vaihtoehdon ”vaikea
sanoa”, ja 19 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin eri mieltä. Väittämässä E.24 kysyttiin, tuleeko
kuntien ja maakuntien välinen kilpailutilanne tasapuolistumaan ICT:n johdosta. Vastauksia puolesta
ja vastaan oli yhtä paljon. ”Vaikea sanoa” vastasi 23 %.
Mielipiteet hajaantuivat myös väittämässä E.25, jossa kysyttiin kantaa siihen, onko kaavoituksella
vaikutettava tietoverkkojen rakentumiseen ja palvelutasoon, kuten tapahtuu muiden liikennemuotojen kohdalla. Ajatusta tuki 45 % vastaajista (väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä). Vastakkaista mieltä oli 26 %, ja 29 % vastasi ”vaikea sanoa”. Huolimatta vastausten hajonnasta oli ajatusta kannattavia selvästi enemmän kuin sitä vastustavia.
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Kuva 5.3.5.3.2. Vastausten suhteellinen jakautuma väittämissä, jotka koskevat ICT:n tarjoamia
mahdollisuuksia uusiksi suunnitteluperiaatteiksi.

Mahdollisista uusista suunnitteluperiaatteista sai suurimman kannatuksen väittämä E.27, ”Asumisen
ja työn sekoittuminen tarjoaa hyvät mahdollisuudet uusien yhdyskuntatyyppien kehittelyyn”. 70 %
vastaajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Aivan yhtä suurta tukea ei saanut sisällöltään samantyyppinen väittämä E.26, jossa kysyttiin itsenäisten työpaikkaomavaraisten yhdyskuntien kehittämismahdollisuutta laajoilla työssäkäyntialueilla. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin
samaa mieltä 56 % vastaajista. Tulokset ovat molemmissa väittämissä tilastollisesti merkitsevästi
vinoja.
Väittämä E.28, ”Työmatkaliikennettä pystytään uusilla kaavoitusperiaatteilla oleellisesti vähentämään”, sai kielteisen vastaanoton. Eniten, 39 %, kannatettiin vaihtoehtoa ”jokseenkin eri mieltä”.
Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuus oli pienempi, 30 %. Täysin kielteisesti suhtautuvia oli 4 %.
Väittämä E.29, ”Perinteinen lähiökonsepti on aikansa elänyt”, ei saanut jakamatonta kannatusta,
mutta kylläkin enemmistön niukan tuen. 53 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä,
mutta 21 % oli toista mieltä, ja neljännes valitsi vaihtoehdon ”vaikea sanoa”.
Ajatus valtion asuntopolitiikan käyttämisestä tukemaan ICT:tä hyödyntävää yhdyskuntakehitystä
sai niukan enemmistön tuen. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 54 %. Lähes kolmannes päätyi vaihtoehtoon ”vaikea sanoa”. Tuloksena on osin varauksellinen, mutta enemmistön
tuki uusimuotoiselle kokeilulle. Tulos on niukasti myös tilastollisesti merkitsevästi vino.
Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Enemmistö-ryhmässä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero perusaineistolla väittämästä E.22, ”Maakuntien ja kuntien menestys riippuu suuresti niiden alueilla käytettävissä olevista tietoliikennepalveluista”, χ2(4) = 13,514, p = 0,009. Arkkitehdeistä ja M-osastolta valmistuneista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuus lähes sama, 64 % ja 62 %. Arkkitehdeistä 23 % ja maanmitta-
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reista 11 % vastasi ”vaikea sanoa”. Erot tulivatkin esiin täysin tai jokseenkin eri mieltä olevien
osuudessa, joka arkkitehdeistä oli 13 % ja maanmittareista 28 %.
Naisten ja miesten kannanotoissa oli huomattava ero väittämässä E.23, ”Kaupunkiseuduilla kuntien
välinen kilpailutilanne työpaikoista ja asukkaista muuttuu”. Se tuli myös tilastollisesti merkitseväksi, kun vastausluokkien 4 ja 5 tulokset yhdistettiin, χ2(3) = 14,713, p = 0,002. Täysin eri mieltä olevia oli yhteensä 5. Naisista 27 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä, kun vastaava
osuus miehistä oli 52 %. Miesten enemmistö uskoi siihen, että kuntien välinen kilpailutilanne kaupunkiseuduilla muuttuu. Naiset eivät uskoneet siihen yhtä vakaasti. Naisilla suurin osa vastauksista,
46 %, oli vaihtoehdossa ”vaikea sanoa”. Miehillä tämä osuus oli 32 %.
Tutkinto-ryhmässä tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi kahdessa väittämässä. Korkeakoulututkinnon suorittaneista oli väittämästä E.24, joka koski kuntien ja maakuntien nykyistä tasavertaisempia
kilpailumahdollisuuksia, täysin tai jokseenkin samaa mieltä vain 36 %, kun muun koulutuksen
saaneista osuus oli 53 %. Tämä perusaineistolla saatu tulos on tilastollisesti merkitsevä, χ2(4) =
14,590, p = 0,006. Toinen tilastollisesti merkitsevä ero löytyi väittämästä E.29, ”Perinteinen lähiökonsepti on aikansa elänyt”, sen jälkeen kun vastausten luokat 4 ja 5 yhdistettiin. Täysin eri
mieltä olevia vastauksia oli 4 ja 6. Korkeakoulututkinnon suorittaneista oli väittämästä täysin tai
jokseenkin samaa mieltä 56 %, mutta muun koulutuksen saaneista vain 38 %. Tässä testin tulos oli
χ2(3) = 8,479, p = 0,037. Ero on suuri.
Myös suuralueittaisissa ryhmissä löytyi kaksi tilastollisesti merkitsevää eroa. Toinen koski väittämää E.24, ”Kunnilla ja maakunnilla on ICT:n vaikutusten johdosta tasavertaisemmat mahdollisuudet keskinäiseen kilpailuun yrityksistä ja asukkaista”. Tässä väittämässä ero tuli tilastollisesti merkitseväksi sen jälkeen, kun vastausluokat 4 ja 5 yhdistettiin, χ2(9) = 19,685, p = 0,020. Täysin eri
mieltä olevia oli yhteensä 9. Etelä-Suomen kaavoittajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa
mieltä 30 %, Länsi-Suomen kaavoittajista 42 %, Itä-Suomen kaavoittajista 43 % ja Pohjois-Suomen
kaavoittajista 59 %.
Toinen suuralueita koskenut tilastollisesti merkitsevä ero löytyi työmatkaliikenteen vähentämistä
uusilla kaavoitusperiaatteilla koskevasta väittämästä E.28 sen jälkeen, kun vastausluokat 4 ja 5 oli
yhdistetty, χ2(9) = 19,527, p = 0,021. Täysin eri mieltä olevia oli 9. Etelä-Suomen kaavoittajista oli
väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 36 %, Länsi-Suomen kaavoittajista vain 16 %, ItäSuomen kaavoittajista 40 % ja Pohjois-Suomen kaavoittajista 27 %. Suurin ”vaikea sanoa”
-vastausten osuus oli Pohjois-Suomen kaavoittajilla, 46 %.
Kahdessa suunnittelualueiden perusteella muodostetussa ryhmässä, nimittäin aluejaot ja isot kaupunkiseudut, löytyi tilastollisesti merkitsevä ero väittämässä E.25, ”Kaavoituksella on vaikutettava
tietoverkkojen rakentumiseen ja niiden tarjoamaan palvelutasoon kuten muidenkin liikennemuotojen kohdalla on tapahtunut”. Aluejaot-ryhmässä ero löytyi perusaineistolla, χ2(12) = 22,296, p =
0,034. Tietoverkkojen rakentumiseen ja niiden tarjoamaan palvelutasoon vaikuttamisesta oli täysin
tai jokseenkin samaa mieltä isojen kaupunkien kaavoittajista 38 %, niiden seutukuntien muiden
kuntien kaavoittajista 41 %, muiden kuntien kaavoittajista 51 % ja maakuntien kaavoittajista 48 %.
Isojen kaupunkien ja niiden seutukuntien kuntien edustajien kannanotoissa edellä käsiteltyyn väittämään löytyi vastausluokat 4 ja 5 yhdistämällä myös tilastollisesti merkitsevä ero, χ2(3) = 8,196, p
= 0,042. Ero ilmeni lähinnä siinä, että isojen kaupunkien edustajista 36 %, vastasi ”vaikea sanoa”,
kun vastaava osuus niiden seutukuntien kuntien edustajista oli 20 %. Jokseenkin ja täysin eri mieltä
olevien osuus oli isoissa kaupungeissa 26 % ja niiden seutukuntien kunnissa 39 %.
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5.3.5.4 Kaavoitusta ja sen kehittämistä koskevat väittämät
E-osan väittämät 31–40 käsittelivät otsikon mukaisesti yleisesti kaavoitusta ja sen kehittämistarpeita. Väittämät 31–33 liittyivät suunnittelun ja ICT:n suhteisiin. Väittämillä 34–36 testattiin eräiden
kehittämistarpeiden hyödyllisyyttä. Loput sarjan väittämistä olivat yleisluontoisia. Niillä pyrittiin
päättämään käsiteltävä asia.
Tulosten yleisanalyysi
Ainoastaan väittämissä E.33 ja E.37 vastaukset hajosivat, muissa tulokset olivat tilastollisesti merkitsevästi vinoja, kuten taulukosta 5.3.5.4 käy ilmi. Aluksi tarkastellaan suunnittelua koskevia väittämiä E.31–33. Nyt on otettava huomioon taulukosta ilmenevä numerointi E.32a ja E.32b kyselylomakkeen numeroinnissa tapahtuneen virheen takia, jolloin tunnus E.32 oli kahdella eri väittämällä. Näihin väittämiin annettuja vastauksia havainnollistava kuva 5.3.5.4.1.
Kaavoittajien suuri enemmistö yhtyi kolmeen ensimmäiseen suunnittelua koskevaan väittämään.
Kuntien ja maakuntien menestystekijät on syytä arvioida myös ICT:n vaikutusten kannalta ja kaavoja uudistettaessa on ICT:n vaikutukset otettava huomioon. Näistä väittämistä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 77 % ja 81 % vastaajista. Suuri yksituumaisuus tuli esiin myös väittämään
E.32b annetuissa vastauksissa. Niiden mukaan 78 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että
yhtä kuntaa laaja-alaisemman alueellisen suunnittelun/kaavoituksen merkitys korostuu. Tuloksen
merkittävyyttä korostaa se, että väittämästä oli vastaajista täysin samaa mieltä 31 %.
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Kuva 5.3.5.4.1. Kaavoituksen ja ICT:n suhteita koskeviin väittämiin annettujen vastausten suhteellinen jakautuma.

Sen sijaan kannanotoista ei löytynyt selvää vastausta siihen, kumpi laaja-alaisemman suunnittelun
muoto, maakunnallinen vai seudullinen, olisi perustellumpi tarkastelupohja.(Seudullinen suunnittelu on tässä ymmärretty lähinnä seutukuntaa tai vastaavaa aluetta koskevana suunnitteluna.) Kannatusta saivat molemmat vaihtoehdot lähes yhtä paljon. Kolmannes vastaajista piti väittämään vastaamista vaikeana.
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Taulukko 5.3.5.4. Kannanotot kaavoitusta ja sen kehittämistä koskeviin väittämiin, n = 302–305.

Väittämät E.31–40

31. Kunnan/maakunnan menestystekijät on arvioitava myös
ICT:n vaikutusten kannalta
32a. Kaavoja uudistettaessa on
ICT:n tarjoamat mahdollisuudet ja
haasteet otettava huomioon
32b.
Yhtä
kuntaa
laajaalaisemman alueellisen suunnittelun/kaavoituksen merkitys korostuu
33. Maakunnallinen suunnittelu/kaavoitus on seudullista suunnittelua/kaavoitusta perustellumpi
käsittelypohja
34. Tarvitaan tietoyhteiskunnan ja
ICT:n alueellisia vaikutuksia koskevaa tutkimusta
35. Tarvitaan uusien suunnittelumenetelmien ja
-mallien kehitystyötä
36. Tarvitaan monipuolista keskustelua ja koulutusta uuden ajattelun herättämiseksi
37. Asenteet ovat niin lukkiutuneet, ettei ennen selkeitä muutoksen merkkejä ole mahdollista
muuttaa vallitsevia käytäntöjä
38. Myös kaavoituksessa uudistukset seuraavat viiveellä yhteiskunnallista kehitystä
39. Orastavien alueellisten muutosvoimien hyväksikäyttö alueellisessa suunnittelussa / kaavoituksessa on osaamisesta kiinni
40. Kehityksen alueellisten muutosvoimien ymmärtäminen on
tulevan menestyksen avain
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Kaavoituksen kehittämistä koskeviin väittämiin annettujen vastausten suhteellista jakautumaa havainnollistaa kuva 5.3.5.4.2.
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Kuva 5.3.5.4.2. Kaavoituksen kehittämistä koskeviin väittämiin annettujen vastausten suhteellinen
jakautuma.

Kuva osoittaa selvästi vastausten suuren yksimielisyyden asenteellisuutta koskevaa väittämää E.37
lukuun ottamatta. Vastaukset väittämiin E.34–36 korostivat tietoyhteiskuntaa ja ICT:n alueellisia
vaikutuksia koskevan tutkimuksen ja uusien suunnittelumenetelmien ja -mallien kehitystyön tarvetta sekä alan koulutuksen ja ICT:n vaikutuksia koskevan keskustelun tärkeyttä. Näissä kolmessa
väittämässä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevia peräti 89-90 %.
Osaamisen ja koulutuksen merkitystä korostivat myös ryhmän kahteen viimeiseen väittämään annetut vastaukset. Väittämä ”Orastavien alueellisten muutosvoimien hyväksikäyttö alueellisessa suunnittelussa/kaavoituksessa on osaamisesta kiinni” sai tuekseen 68 % täysin tai jokseenkin samaa
mieltä olevaa vastaajaa. Vielä suurempi, 86 %, heidän osuutensa oli väittämässä E.40, ”Kehityksen
alueellisten muutosvoimien ymmärtäminen on tulevan menestyksen avain”.
Kaavoittajien mielipiteet hajaantuivat asenteiden lukkiutuneisuutta koskevassa väittämässä, jossa
katsottiin, ettei ennen selviä muutoksen merkkejä ole mahdollista muuttaa vallitsevia käytäntöjä. 34
% vastaajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä ja 36 % oli vastakkaisella kannalla.
Kaavoituksesta vastuullisten hidasliikkeisyyteen yhteiskunnallisiin muutoksiin nähden viittaavat
väittämästä E.38 saadut tulokset. Väittämästä ”Myös kaavoituksessa uudistukset seuraavat viiveellä
yhteiskunnallista kehitystä” oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä peräti 83 %.
Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi kaavoitusta ja sen kehittämistä koskevissa väittämissä erityisesti työnantaja- ja kaavoitusmuoto-ryhmissä sekä suunnittelualueiden perusteella muodostetuissa
ryhmissä ja kerran ikä- ja väkiluku-ryhmissä. Sen sijaan koulutuksen perusteella muodostetuista
ryhmistä näitä eroja ei löytynyt. Aikaisemmasta käytännöstä poiketen eroja tarkastellaan nyt väittämittäin, koska näin saadaan havainnollisempi kuva tuloksista.
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Väittämästä ”Kunnan/maakunnan menestystekijät on arvioitava myös ICT:n vaikutusten kannalta”
löytyi tilastollisesti merkitsevät erot työnantaja-, kaavoitusmuoto-, aluejaot- ja isot kaupunkiseudut -ryhmissä sen jälkeen, kun tiedoista poistettiin vastausluokkien 4 ja 5 tiedot, joita oli vain muutama.
Menestystekijäin arviointia pitivät maakuntien liittojen edustajat tärkeämpänä kuin muut. Heistä
väittämästä oli täysin samaa mieltä 42 %, kun kuntien kaavoittajista vastaava osuus oli 18 % ja konsulteista 26 %. Jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet olivat kaikissa ryhmissä suunnilleen samansuuruisia, 51–58 %. Testin tulos oli χ2(4) = 16,385, p = 0,003.
Kaavoitusmuoto-ryhmässä maakuntakaavoituksen edustajista oli väittämästä täysin samaa mieltä 41
% ja asema- ja yleiskaavoittajista sekä yleiskaavoittajista 24 %. Asemakaavoittajista täysin samaa
mieltä olevien osuus oli pienin, 13 %. Jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet olivat kaikilla 53–
60 %. Yleispiirteisempien kaavamuotojen edustajat siten kannattivat menestystekijäin arviointia
enemmän kuin pelkästään asemakaavoittajat. Testin tulos oli χ2(6) = 18,974, p = 0,004.
Aluejakojen perusteella löytyi myös tilastollisesti merkitsevä ero menestystekijäin arviointia koskevasta väittämästä edellä kerrotulla tavalla muunnellulla luokituksella, χ2(6) = 28,287, p = 0,000.
Isojen kaupunkien kaavoittajista oli väittämästä täysin samaa mieltä 12 %, niiden seutukuntien
muiden kuntien kaavoittajista 31 %, muiden kuntien kaavoittajista 18 % ja maakuntien kaavoittajista 41 %. Jokseenkin samaa mieltä olevien osuudet samassa järjestyksessä olivat 60 %, 38 %, 64 %
ja 54 %.
Tästä väittämästä löytyi vielä tilastollisesti merkitsevä ero isojen kaupunkien ja niiden seutukuntien
kuntien kaavoittajien välillä. Kannatusluvut on esitetty edellä. Tässä tapauksessa ero löytyi siitä,
että isojen kaupunkien seutukuntien kaavoittajat näkivät menestystekijäin arvioinnin selvästi tärkeämmäksi kuin isojen kaupunkien edustajat. Testin tulos oli χ2(2) = 8,944, p = 0,011.
Työnantajien välillä löytyi väittämässä E.32b tilastollisesti merkitsevä ero sen jälkeen, kun aineiston vastausluokat 4 ja 5 yhdistettiin, χ2(6) = 14,295, p = 0,027. Ei ole yllätys, että yhtä kuntaa laajaalaisemman suunnittelun tai kaavoituksen merkitystä korostivat eniten maakuntien liittojen palveluksessa olevat. Heistä 89 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Kuntien kaavoittajista osuus oli 78 % ja konsulttitoimistojen edustajista pienin, 71 %. Kaikista vastaajista osuus oli
78 %.
Väittämä ”Maakunnallinen suunnittelu/kaavoitus on seudullista suunnittelua/kaavoitusta perustellumpi käsittelypohja” sai kaikkien vastaajien mielipiteet jakaantumaan lähes tasan puolesta ja vastaan. Ikä-, kaavoitusmuoto- ja aluejaot-ryhmissä löytyi väittämästä perusaineistolla tilastollisesti
merkitsevät erot.
Nuorimmassa ikäluokassa, alle 41-vuotiaissa, olivat väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä
olevien ja täysin tai jokseenkin eri mieltä olevien osuudet pienimmät, 30 % ja 19 %. Yli 50vuotiailla oli molemmissa ryhmissä suurimmat luvut, 40 % ja 35 %. 41–50-vuotiaiden kannat asettuivat nuorimpien ja vanhimpien välille, 39 % ja 28 %. Nuorimmista vastasi ”vaikea sanoa” 51 %,
muista ikäluokista 26 % ja 34 %. Iän lisääntyessä kasvoi maakunnallisen suunnittelun kannatus ja
myös vastustus ylikunnallisen kaavoituksen vaihtoehtona. Vaaka kallistuu hiukan maakunnallisen
suunnittelun eduksi. Testin tulos oli χ2(8) = 15,726, p = 0,046.
Eri kaavoitusmuotoja edustavien väliset erot ilmenevät lähinnä siinä, että maakuntakaavoituksen
edustajat puolustivat omaa suunnitteluaan ja kuntien kaavoittajien kannat hajaantuivat lähes tasan
puolesta ja vastaan. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä asemakaavoittajista 29 %,
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asema- ja yleiskaavoittajista 33 % ja yleiskaavoittajista 32 %, kun maakuntakaavoittajista väittämään yhtyi 67 %. Ainoastaan maakuntakaavoituksen edustajien kannoissa löytyi väittämää tukeva
enemmistö. Väittämästä oli täysin tai jokseenkin eri mieltä asemakaavoittajista 31 %, asema- ja
yleiskaavoittajista 39 %, yleiskaavoittajista 35 % ja maakuntakaavoittajista 7 %. Tässä vaaka kallistuu hiukan maakunnallista suunnittelua vastaan. Testin tulos oli χ2(12) = 32,087, p = 0,001.
Vaikka myös aluejaot-ryhmässä löytyi tästä väittämästä tilastollisesti merkitsevä ero, ei kuntien ja
maakuntien kaavoittajien kannanotoissa tälläkään perusteella tullut esiin uutta. Isojen kaupunkien
edustajista oli väittämästä joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä 28 %, isojen kaupunkien seutukuntien kuntien kaavoittajista 27 %, muiden kuntien kaavoittajista 37 % ja maakuntien kaavoittajista 67 %. Muista kuin maakuntien kaavoittajista täysin tai jokseenkin eri mieltä olevia oli vähän
edellistä enemmän. Kun vielä otetaan huomioon varsin suuret ”vaikea sanoa” -vastausosuudet, 25–
38 %, ei aluejakojen mukainen kannanottojen ero anna selkeää lopputulosta. Testin tulos oli χ2(12)
= 36,488, p = 0,000. Merkille pantavaa väittämän E.33 analyysin tuloksissa on se, että koulutukseen
perustuvista ryhmistä tilastollisesti merkitseviä eroja ei tästä väittämästä löytynyt.
Kaavoitusmuoto-, työnantaja-, aluejaot- ja väkiluku-ryhmistä löytyi tilastollisesti merkitsevä ero
kehityksen alueellisten muutosvoimien ymmärtämistä tulevan menestyksen avaimena korostavasta
väittämästä E.40 sen jälkeen, kun vastausluokkien 4 ja 5 tulokset oli poistettu aineistosta niiden vähäisen lukumäärän vuoksi.
Kaikkien kaavoitusmuotojen edustajista suuri enemmistö oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä osuuksien vaihdellessa 84 %:n ja 95 %:n välillä. Erot tulivat esiin lähinnä täysin samaa
mieltä olevien osuudessa. Asemakaavoittajista oli väittämästä täysin samaa mieltä 27 %, asema- ja
yleiskaavoittajista 33 %, yleiskaavoittajista vähiten eli 18 % ja maakuntakaavoittajista eniten, 52 %.
Testin tulos oli χ2(6) = 17,036, p = 0,009.
Tämä ero ilmeni myös työnantaja-ryhmässä siten, että maakuntien liittojen kaavoittajista väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 93 %, kuntien kaavoittajista 85 % ja konsulttitoimistojen
kaavoittajista 82 %. Selvimmin ero tuli esiin täysin samaa mieltä olevien määrässä. Heidän osuutensa maakuntien kaavoittajista oli 56 %, kuntien kaavoittajista 29 % ja konsulttien kaavoittajista 27
%. Tämä tulos on edellisen kanssa yhdenmukainen siten, että maakuntien kaavoittajat tukivat tässäkin väittämää selvimmin. Testin tulos oli χ2(4) = 12,380, p = 0,015.
Väittämässä oli tilastollisesti merkitsevä ero vielä aluejakojen välillä, χ2(6) = 13,864, p = 0,031.
Täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevia oli isojen kaupunkien kaavoittajista 87 %, niiden seutukuntien muiden kuntien kaavoittajista 80 %, muiden kuntien kaavoittajista 78 % ja maakuntien kaavoittajista 93 %.
Neljäs tilastollisesti merkitsevä ero tässä väittämässä löytyi muunnellulla luokituksella kuntien eri
kokoluokkien välillä, χ2(8) = 16,060, p = 0,042. Väittämästä oli täysin samaa mieltä yli 100 000
asukkaan kuntien kaavoittajista 24 %, 50 000-100 000 asukkaan kuntien kaavoittajista 28 %,
20 000-50 000 asukkaan kuntien kaavoittajista 46 %, 10 000-20 000 asukkaan kuntien kaavoittajista 17 % ja alle 10 000 asukkaan kuntien kaavoittajista 30 %. Kun tarkastellaan täysin tai jokseenkin
samaa mieltä olevien yhteismääriä, käy ilmi, että neljässä suurimmassa kokoluokassa osuudet olivat
85–91 %, mutta pienimmässä kokoluokassa osuus oli 77 %.
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5.3.5.5 Maankäyttö- ja rakennuslakia koskevat väittämät
Väittämät E.41–45 koskivat maankäyttö- ja rakennuslakia sekä valtakunnallisia alueidenkäytön tavoitteita. Lainsäädäntöä koskevat kysymykset testasivat uuden maankäyttö- ja rakennuslain periaatteita ja toimivuutta tietoyhteiskunnan sekä tieto- ja viestintäteknologian vaikutusten kannalta. Väittämät olivat yleisiä ja periaatteellisia. Väittämä 44 liittyi valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältöön. Väittämiä edelsi seuraava otsake: ”Kannanotot maankäyttö- ja rakennuslakia koskeviin väittämiin tietoyhteiskuntakehityksen ja ICT:n vaikutusten kannalta”.

Tulosten yleisanalyysi
Väittämiin E.41, E.43 ja E.45 annetut vastaukset olivat tilastollisesti merkitsevästi vinoja (Taulukko
5.3.5.5) ja siten kannanotot yhdensuuntaisia, kuten vastausten suhteellista jakautumista havainnollistavasta kuvasta 5.3.5.5 ilmenee.
Kaavoittajien selvä enemmistö, 68–71 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevia, katsoi siten, että
maankäyttö- ja rakennuslaki oli valmisteltu vallinneen alue- ja yhdyskuntakehityksen hengessä
(E.41), ettei laki vaikeuta uusimuotoisen kehityksen edellyttämää kaavoitusta (E.43) ja että pitkäkestoisesta kaavoitusprosessista muodostuu vaikeuksia lyhytkestoisten toimintojen tilaratkaisuissa
(E.45).
Väittämä E.42, ”Laki ei tunnista tietoyhteiskunnan ja ICT:n alueellisia vaikutuksia ja niistä
muodostuvaa uutta alueellista järjestystä”, sai myös taakseen niukan enemmistön tuen. 51 % vastaajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. ”Vaikea sanoa” -vastausten osuus oli tässä
suuri, 36 %.
Selvin hajonta oli väittämään E.44, ”Hyväksytyt valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet vastaavat tietoyhteiskunnan ja ICT:n haasteisiin”, annetuissa vastauksissa. Väittämää tukevien ja sitä vastustavien osuudet olivat lähes yhtä suuret, 28 % ja 25 %, mutta ”vaikea sanoa” -vastausten osuus oli
huomattavan suuri, 48 %.
Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja
Arkkitehtien ja M-osaston diplomi-insinöörien kesken löytyi tilastollisesti merkitsevä ero
väittämästä E.42 sen jälkeen kun vastausluokkien 4 ja 5 tulokset oli yhdistetty, χ2(3) = 9,794, p =
0,020. Täysin eri mieltä olevia oli 3. Arkkitehdeistä oli väittämästä ”Laki ei tunnista tietoyhteiskunnan ja ICT:n alueellisia vaikutuksia ja niistä muovautuvaa uutta alueellista järjestystä” 42 %
täysin tai jokseenkin samaa mieltä, mutta M-osaston diplomi-insinööreistä 65 %.
Eri sukupuolten käsityksistä löytyi väittämästä E.43, ”Laki ei vaikeuta uusimuotoisen kehityksen
edellyttämää kaavoitusta”, tilastollisesti merkitsevä ero perusaineistolla, χ2(4) = 14,658, p = 0,005.
Naisista 59 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä, mutta miehistä 72 %. Tosin naisista 33 % vastasi ”vaikea sanoa”, kun miehistä vastaava osuus oli 14 %.
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Taulukko 5.3.5.5. Kannanotot maankäyttö- ja rakennuslakia koskeviin väittämiin tietoyhteiskunnan
ja ICT:n vaikutusten kannalta, n = 302–305.

Väittämät E.41–45

41. Laki valmisteltu vallinneen
alue- ja yhdyskuntakehityksen
hengessä
42. Laki ei tunnista tietoyhteiskunnan ja ICT:n alueellisia vaikutuksia ja niistä muodostuvaa uutta
alueellista järjestystä
43. Laki ei vaikeuta uusimuotoisen kehityksen edellyttämää kaavoitusta
44. Hyväksytyt valtakunnalliset
alueidenkäytön tavoitteet vastaavat tietoyhteiskunnan ja ICT:n
haasteisiin
45. Pitkäkestoinen kaavoitusprosessi muodostuu ongelmaksi mm.
lyhytkestoisten toimintojen tilaratkaisuissa

Kannanotot
Täysin sa- Jokseenkin Vaikea sa- Jokseenkin
maa mieltä samaa miel- noa
eri mieltä
tä
n
%
n
%
n
%
n
%

n

%

44

14,6

170

56,3

53

17,5

35

11,6

0

0

4,46

24

7,9

132

43,4

109

35,9

36

11,8

3

1,0

2,21

36

11.8

171

56,3

58

19,1

33

10,9

6

2,0

5,97

7

2,3

77

25,2

146

47,9

67

22,0

8

2,6

0,61

89

29,3

127

41,8

41

13,5
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13,5

5

1,6

5,19
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Kuva 5.3.5.5. Vastausten suhteellinen jakautuma maankäyttö- ja rakennuslakia koskevissa väittämissä.

Myös kuntien väkiluvun mukaisessa ryhmässä löytyi tästä väittämästä tilastollisesti merkitsevä ero
sen jälkeen, kun vastausluokat 4 ja 5 oli yhdistetty, χ2(12) = 25,532, p = 0,012. Väittämästä ”Laki
ei vaikeuta uusimuotoisen kehityksen edellyttämää kaavoitusta” oli täysin samaa mieltä yli 100 000
asukkaan kuntien kaavoittajista 12 %. 50 000-100 000 kokoluokan kaavoittajien vastaava luku oli
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tasan 0 %. 20 000-50 000 kokoluokan kaavoittajien luku oli suurin, 21 %. 10 000 - 20 000 kokoluokan kaavoittajien luku oli 9 % ja alle 10 000 asukkaan kuntien kaavoittajien luku oli 7 %. Jokseenkin tai täysin eri mieltä olevia oli suurimmassa kokoluokassa 12 %, 50 000- 100 000 asukkaan
kokoluokassa 8 %, 20 000-50 000 asukkaan kokoluokassa 4 %, 10 000-20 000 asukkaan kokoluokassa 20 % ja alle 10 000 asukkaan luokassa 17 %. Vaikka myös pienimmissä kunnissa kaavoittajien enemmistö yhtyi väittämään, oli heissä kuitenkin eniten sen epäilijöitä, ettei laki vaikeuta uusimuotoisen kehityksen edellyttämää kaavoitusta.
Isot kaupungit- ja suuralueet-ryhmissä löytyi väittämästä E.44, ”Hyväksytyt valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet vastaavat tietoyhteiskunnan ja ICT:n haasteisiin”, tilastollisesti merkitsevä ero
sen jälkeen, kun tuloksissa vastausluokkien 1 ja 2 ja toisaalta vastausluokkien 4 ja 5 luvut yhdistettiin luokkien 1 ja 5 vähäisten vastausten vuoksi. Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kaavoittajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa miltä 17 %, kun muiden isojen kaupunkien kaavoittajista vastaava osuus oli 30 %. Edellisten ”vaikea sanoa” -vastausten osuus oli suuri, 70 %, verrattuna muiden isojen kaupunkien kaavoittajien 39 %:iin. Täysin tai jokseenkin eri mieltä olevia oli
pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kaavoittajista 13 %, mutta muiden isojen kaupunkien edustajista 31 %. Varsinaiset erot olivat siten ”vaikea sanoa” -vastausten osuuksissa. Testin tulos oli χ2(2)
= 9,238, p = 0,010.
Suuralueitten kesken oli näissä luvuissa myös tilastollisesti merkitsevä ero samalla tavalla muunnellulla luokituksella testattaessa, χ2(6) = 17,344, p = 0,008. Etelä-Suomen kaavoittajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä 23 %, Länsi-Suomen 17 % ja Itä-Suomen 39 %, mutta
Pohjois-Suomen kaavoittajista 48 %. Etelä- ja Länsi-Suomessa oli myös paljon niitä, jotka vastasivat ”vaikea sanoa”, 50 ja 59 %.

5.3.6 Erityisiä näkökohtia koskevat kysymykset
Kyselyyn sisältyi myös neljä kyllä/ei-kysymystä. Kyselylomakkeessa niitä edelsi seuraava selittävä
teksti: ”Tähän mennessä julkinen valta on vastannut pääsääntöisesti liikenneverkkojen rakentamisesta. Nyt valtion
liikenneinvestoinneissa korostetaan kustannusvastaavuutta ja on suuria vaikeuksia ylläpitää olevia verkostoja. Tietoliikennepalvelujen tuottaminen on liikeperiaatteilla toimivien yritysten vastuulla. Siten palvelutarjonnan edellytyksenä on
toiminnan taloudellinen kannattavuus. Tästä syystä on keskusteltu niin Suomessa kuin eräissä muissakin maissa siitä,
tulisiko julkisen vallan taloudellisesti edistää mm. laajakaistaisten yhteyksien aikaansaamista kaikkialle ja erityisesti
alueille, joissa palvelutarjonta saattaisi jäädä keskusalueita heikommaksi tai palvelujen kustannukset nousta korkeiksi.”

Kysymykset 1–3 liittyivät paljon keskusteltuun tietoliikennepalvelujen kehittämispolitiikkaan sekä
kuntien ja maakuntien rooliin siinä. Kohdassa 1 oli vastausvaihtoehto ”ei osaa sanoa” ja muissa ”ei
tiedä”. Vastaukset on kirjattu tuloksissa otsakkeen ”En tiedä” alle. Kysymyksiin saadut vastaukset
on esitetty taulukossa 5.3.6.
Vastaus ensimmäiseen kysymykseen on mielipide, ja muut vastaukset kuvaavat todellista tilannetta.
Tietoliikennepalvelujen saaminen kaikille alueille oli vastaajista tärkeää, ja siksi yli 70 %:n mielestä
myös julkinen tuki tavoitteen saavuttamiseksi on hyväksyttävä keino.
Vastaukset toiseen kysymykseen osoittivat, että kunnat ja maakunnat ovat jo nyt usein vaikuttaneet
tietoliikennepalvelujen tarjontaan. Eniten niin ovat tehneet maakuntien liitot, joiden kaavoittajista
70 % katsoi näin tapahtuneen. Muilta osin merkittäviä alueellisia eroja ei löytynyt.
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Taulukko 5.3.6. Vastaukset erityisiä näkökohta koskeviin kysymyksiin, n = 280–300.
Vastaukset
Kysymykset F. 1–4

Kyllä
n

%

1. Tulisiko kunnan/maakunnan tukea
tietoliikennepalvelujen aikaansaamista
alueille, joihin niitä ei taloudellisen 218
kannattamattomuuden takia tultaisi
luomaan
2. Onko kuntanne/maakuntanne vaikuttanut tähän mennessä alueen tietoliikennepalvelujen tarjontaan muuten 155
kuin päättämällä rakenteiden edellyttämistä luvista
3. Onko kunnallanne/maakunnallanne
kokonaissuunnitelma tietoliikennepal- 77
velujen kehittämiseksi alueella
4. Ovatko tieto- ja viestintäteknologian merkitys ja mahdolliset
vaikutukset nousseet periaatteelliseksi
kysymykseksi
kunnan/maakunnan
päättäjien kaavoituspoliittisissa keskusteluissa

Ei

55

n

En tiedä
%

n

%

72,6

77

25,7

5

1,7

53,8

123

42,7

10

3,5

27,5

175

62,5

28

10,0

18,9

227

78,0

9

3,1

Kolmannen kysymyksen vastaukset osoittivat, että vain harvoin näyttää kunnilla/maakunnilla olevan selvästi määritelty tavoite sille, kuinka tietoliikennepalveluja niiden alueella tulisi kehittää. Jälleen suurin osuus oli maakuntien liitoilla, joiden kaavoittajista 47 % katsoi tällaisen suunnitelman
olevan olemassa. Seuraavaksi suurin osuus oli isoilla kaupungeilla, joiden kaavoittajista 29 %:n
mukaan tällainen suunnitelma on. Muilla osuus oli alle 20 %.
Neljännen kysymykset vastaukset osoittivat, ettei ICT:tä vielä kovinkaan usein ole pidetty merkittävänä alueelliseen kehitykseen vaikuttavana tekijänä. Asia on kuitenkin noteerattu lähes joka viidennen vastaajien edustaman kunnan/maakunnan poliittisen tason kaavoituskeskusteluissa. Alueellisia eroja myös löytyi. 25 % isojen kaupunkien ja maakuntien kaavoittajista ilmoitti asian olleen
esillä kaavoituspoliittisissa keskusteluissa. Isojen kaupunkien seutukuntien muiden kuntien osalta
luku oli 16 % ja muiden kuntien osalta pienin, 8 %. Myös suuralueitten kesken löytyi eroja. Vastaavat luvut olivat Etelä- Suomessa 24 %, Länsi-Suomessa 10 %, Itä-Suomessa 18 % ja Pohjois- Suomessa 20 %. Kaikissa tapauksissa luvut ovat varsin pieniä.
Maakuntien liitot ja isot kaupungit näyttävät kokonaisuutena olleen aktiivisimpia tieto- ja viestintäteknologian ja kaavoituksen välisten suhteiden pohdinnoissa ja toimissaan.
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5.3.7 Avovastausten sisältö ja analyysi
Kyselylomakkeen lopussa oli tila avovastauksille. Tämän G-osan otsake oli ”MUITA NÄKÖKOHTIA, JOIHIN HALUATTE KIINNITTÄÄ HUOMIOTA”.
Edellä kohdassa 4.4.4 on jo käsitelty tutkimuksen tarpeellisuudesta ja kyselylomakkeesta esitettyjä
mielipiteitä. Seuraavassa tarkastellaan tutkimuksen sisältöön liittyvistä ja muista asioista esitettyjä
käsityksiä. Niitä esitti kaikkiaan 59 vastaajaa, 19 % kaikista vastanneista.
Kommentoijien suhteelliset sukupuoli-, ikä- ja koulutusjakautumat olivat lähes identtiset yleisjakautumiin verrattuna. Sama koski kaavoitusmuodon mukaista jakautumaa. Alueellisissa jakautumissa oli jonkin verran eroavuuksia. Isoista kaupungeista kommentteja tuli yleisosuutta enemmän
muista kuin pääkaupunkiseudun isoista kaupungeista. Sama koski niiden kaupunkiseutujen muiden
kuntien kommenttien jakautumaa. Suuralueista Länsi-Suomen alueella oltiin muita innokkaampia
kommenttien antajia. Aluejaot-ryhmässä isojen kaupunkiseutujen muiden kuntien ja maakuntien
kaavoittajat olivat yleisjakautumaa innokkaampia kommenttien esittäjiä. Koska kommenttien määrät eri jakautumaryhmissä olivat lukumääräisesti pienet, vaihdellen välillä 4-18, ei niiden perusteella voi tehdä pitemmälle meneviä johtopäätöksiä.
Esiin tuodut näkökohdat voidaan karkeasti ryhmitellä seuraavia asioita koskeviksi:
–
ICT:n alueelliset vaikutukset
–
tietotekniikan kehitys
–
tietoverkkojen rakentaminen
–
lainsäädäntö, suunnittelukäytäntö ja koulutus
–
inhimillisten tekijäin keskeinen merkitys ja
–
taantuvien alueiden mahdollisuudet.
Seuraavassa käsitellään sisällöltään merkittävinä pidettäviä kommentteja tässä järjestyksessä. Useissa lomakkeissa kiinnitettiin huomiota moniin asioihin. Tästä syystä ei selvää kommenttien määrällistä jakautumista voida esittää. Suurin osa koski ICT:n alueellisia vaikutuksia. Muista teemoista
kommenttien määrä oli vähäisempi ja jakautui varsin tasaisesti.
ICT:n alueellisia vaikutuksia koskevissa kommenteissa tuli esiin hyvinkin vaihtelevia asioita.
Eräässä vastauksessa ICT:n aiheuttamien muutosten katsottiin olevan vasta edessäpäin. Toinen vastaaja katsoi tietoyhteiskuntakehityksen olevan muuttumassa osaksi normaalia yhteiskunnan kehitystä ja otaksui samalla pian tulevan esiin uuden selittävän tekijän. Usea kommentoija korosti sitä, että
ihmisten käyttäytyminen muuttuu hitaasti ja siksi mahdolliset muutokset vievät aikaa eivätkä tapahdu nopeasti. Eräs katsoi, että ICT:n merkitystä kaupunkirakenteen muuttajana on ylikorostettu.
Myös todettiin, että ICT ei tule suuresti muuttamaan nykyisiä fyysisen yhdyskuntarakenteen kehitystrendejä, että suuret kaupunkiseudut kasvavat ja syrjäinen maaseutu autioituu. Tämä vastaaja
kylläkin otaksui kaupunkirakenteen hajaantumisen edelleen jatkuvan. Yksi vastaaja puolestaan totesi, että ICT:tä kehitetään ”irrallisena” ja esitti, että kehitystyöllä tulisi tukea järkevän yhdyskuntarakenteen muodostamista.
Yksi kommentoija katsoi, että ICT:n vaikutusta asumiseen myös liioitellaan ja viittasi samalla ihmisten hitaisiin käyttäytymismuutoksiin. Hän ei myöskään uskonut, että monikaan haluaisi muuttaa
kotiaan työpaikaksi, puhumattakaan loma-asunnosta, jolloin samalla sekoittuisi työ- ja vapaa-aika.
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Usea kommentoija toi esiin keskustojen tärkeän merkityksen myös tulevaisuudessa. Keskustojen
muu vetovoima on voimakkaampi kuin ICT:n, totesi eräs. Sama ajatus oli sillä vastaajalla, joka katsoi keskustojen ja palvelujen merkityksen sosiaalisen kohtaamisen paikkoina korostuvan ICT:n kehittymisen myötä. Tätä ajatusta tuki vastaaja, joka totesi, että kaupunki, lähiö ja kylä ovat edelleen
sosiaalisen kanssakäymisen yksiköitä, ja siksi työpaikat edelleen kasaantuvat ja juuri sosiaalisista
syistä. Näitä ajatuksia tuki myös kommentoija, joka totesi, että ICT:n kehittäminen ei poista tai ei
ainakaan saisi poistaa kaupunkiperinnettä ja henkilökohtaisiin tapaamisiin perustuvaa kommunikointia.
Eräs vastaaja korosti, että yhdyskuntarakenteen toimivuus kaikkine kirjoineen tulee edelleenkin olemaan kaiken A ja O ja siihen ICT vaikuttaa vain yhtenä tekijänä monen muun ohella. Yksi katsoi
tietoverkkojen muuttuvan langattomiksi satelliittiverkoiksi ja koko maan kattaviksi. Tällöin yhdyskuntarakennetta määrittelee edelleen fyysinen liikenne. Samankaltainen ajatus lienee ollut vastaajalla, joka kysyi: ”Kuinka tavallinen puhelin muutti ydinkeskustoja?”
Eräs vastaaja katsoi, ettei kaupunkiseudun ympäristökuntien yhdyskuntarakenne välttämättä hajaannu, vaan kehitys voi pikemminkin voimistaa ympäristökuntien olemassa olevia keskuksia. Toimintojen sijoittumisessa on yhden vastaajan mielestä liikennehakuisuus kasvanut. Hän katsoo valtiovallan myös tukevan kaupallisten palvelujen liikennehakuista sijoittumista. Tuo kehitys puolestaan
johtaa yhdyskuntarakenteen hajaantumiseen. Yksi kommentoijista katsoi ICT:n mukaantulon lisäävän erilaisten toimintojen ja siten myös liikenteen määrää. Verkon kautta ostamisen katsoi eräs vastaajista lisäävän myös kuljetusliikennettä ja sen myötä suuria varastointikeskittymiä.
24/7-ajattelua eräs vastaaja piti ihmisten kannalta kuluttavana ja otaksui siihen tulevan vastareaktion. Hän piti elämän laatuna sitä, että voi olla tavoittamattomissa. Etätyötä sama henkilö piti
harvojen herkkuna. Toinen puolestaan katsoi, että etätyöstä puhutaan enemmän kuin todellisuus on.
Jos etätyöhön uskottaisiin, ei hänen mukaansa muuttoliikettä etelään olisi. Kolmas otaksui etätyön
toimivan isoista kaupungeista ulos ja pienten kaupunkien olevan niitä etätyöpaikkoja. Yksi kommentoija huomautti etätyötä tarkastellessaan, että valtion virkoja on vähennetty vain maakunnissa.
Tietotekniikan kehitystä koskevissa kommenteissa tuli esiin uusien mahdollisuuksien odotus ja vallitsevien käytäntöjen arkipäiväistyminen. Eräs vastaaja katsoi teknisen kehityksen johtavan siihen,
että korkeatasoiset tietoliikenneyhteydet voidaan tarjota kaikkialle. Siten se, missä ne ovat nyt tarjolla, ei ole vuoden parin päästä enää kilpailuetu. Tulevaisuus on langattomien yhteyksien. Toinen
vastaaja puolestaan otaksui, ettei ole käsitystä siitä, mitä uusia ICT-teknologioita tulee käyttöön.
Hän katsoi myös, etteivät jäykät kiinteät kaapeliyhteydet ole tulevaisuutta, mikäli maaseutualueita
kehitetään. Yksi vastaaja totesi, että laajakaistaverkkoihin panostamista hidastaa epätietoisuus tiedonvälitystekniikan tulevasta kehityksestä ja kysyi, onko langaton tiedonsiirto nousemassa haastajaksi nykyiselle tekniikalle. ”ICT on hyvä renki, mutta huono isäntä”, otaksui eräs vastaaja ja jatkoi,
että atk-kulujen kasvu on huolestuttavaa. Mielenkiintoinen oli myös huomautus, että tietoteknisten
rakenteiden ja tietoyhteiskunnan toimintamallit eivät aina ole yksi yhteen.
Tietoverkkojen rakentamista koskevissa kommenteissa nousi esiin kansalaisten tasa-arvoisuus palvelujen saatavuudessa sekä julkisen vallan vastuu tässä. Niinpä eräs totesi, että myös valtion on
osallistuttava verkkojen rakentamiseen, koska muuten tasapuolisuus ja tasa-arvo eivät toteudu. Hän
katsoi, että valtion pitäisi tulla apuun erityisesti ns. viimeisten yhteyksien rakentamisessa. Yksi vastaaja korosti epätasa-arvon syntymistä operaattoreiden hinnoittelupolitiikan johdosta. Eräs katsoi,
että julkisella vallalla on vähän sanottavaa verkkojen rakentamisessa. Hän otaksui, että lähinnä kuntien tulisi tulla toimintaan mukaan, mutta tätä rajoittaa kuntien heikko talous. Eräs totesi ytimek-
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käästi, että julkinen valta/sotilaat ovat rakentaneet polut, tiet, kanavat, rautatiet ja moottoritiet, miksi
ei tietoliikenneverkkoakin.
Maankäyttö- ja rakennuslakia arvosteltiin eräissä kommenteissa varsin voimakkaasti. Eräs vastaaja
katsoi uuden lain korostavan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen säilyttämistä ja hidastavan
muutosprosesseja yhteiskunnassa. Tästä syystä vanhojen rakenteiden ”sisään” syntyy uusia rakenteita, verkostoja ja toimintoja täysin itsestään, ilman että viranomaiset voisivat niitä ohjata. Hän katsoikin lainvalmistelijoiden eläneen ”vanhassa suunnitelmatalouden” ajatusmaailmassa. Yksi vastaaja puolestaan katsoi, että lain pitäisi olla erilainen pienille ja isoille kaupungeille, koska ongelmakenttä on aivan erilainen. Tätä käsitystä tuki kommentti, jossa todettiin laki tehdyn suurten kasvavien kuntien näkökulmasta.
Erään vastaajan mielestä laaja osallistuminen hidastaa kaavoitusprosessia ja johtaa kaikkien omaperäisten ratkaisujen karsiutumiseen. Hän totesi edelleen, että lainsäädäntö ja kaavoitusmenettelyt
ovat jälkijättöisiä, ne reagoivat vasta, kun kaikki on jo tapahtunut. Eräs piti lainsäädäntöä liian tulkinnanvaraisena. Myös valitusprosessien läpivienti vaatii liian pitkän ajan. Yksi vastaajista valitti
sitä, että lainsäädäntö sitoo kaavoituksen resursseja epäoleellisten asiain käsittelyyn, jolloin innovatiivisuus häviää tai jää liian vähälle huomiolle.
Moni kiinnittikin huomiota kuntien vähäisiin kaavoitusresursseihin, joiden vuoksi ei ole mahdollisuutta keskittyä tulevaisuuden tarpeisiin. Toisaalta eräs totesi, ettei kaavoilla päästä vaikuttamaan
käyttäjän valintoihin, minkä vuoksi on täysi arvoitus, kuinka ICT:n vaikutus näkyy kaavoissa. Yksi
vastaaja puolestaan totesi, että ICT:n vaikutus kaavoitusprosesseihin on jälkijunassa.
Moni kommentoija toi esiin tarpeen kouluttaa kaikkien ikäluokkien kansalaisia käyttämään hyväksi
ICT:n tarjoamia mahdollisuuksia. Tällä otaksuttiin voitavan vaikuttaa myös suotuisaan alueelliseen
kehitykseen. Vastuun tässä nähtiin kuuluvan ensi sijassa kunnille.
Eräs vastaaja totesi, että kunnallisten organisaatioiden toimintamuutokset vievät yhden sukupolven
ajan. Laitteistot ja mahdollisuudet ovat tehneet organisaatioista joustamattomia. Eräs nuori vastaaja
esitti pohdittavaksi, miten saada nuorten osaaminen ICT-alueella ja vanhempien kaavoittajien ammatillinen kokemus kohtaamaan.
ICT:n vaikutuksista suunnittelumuotoihin esitettiin kaksi kommenttia. Eräs vastaaja katsoi ICT:n
tukevan seudullista maankäyttösuunnittelua parantamalla tiedonvaihtoa, osallistumista, vuorovaikutusta ja yhteisten tietopankkien perustamista. Samalla on voitu vähentää virallista kanssakäymistä
ja saatu toimintaan joustavuutta. Toinen katsoi maakuntasuunnittelun uutena strategisena suunnittelutasona antavan maakuntakaavoitusta paremman työkalun ICT-kysymysten käsittelyyn.
Monet vastaajat toivat esiin inhimillisten tekijäin keskeisen merkityksen ihmisten elämässä. Tulevaisuudenkin yhdyskunnissa tarvitaan oikeata työtä ja oikeita työntekijöitä monitoriin tuijottajien
sijaan, totesi eräs. Yksi puolestaan katsoi ”vastaliikkeen” ICT:lle olevan jo tulossa. Hän katsoi, että
halutaan ”oekeeta elämätä”. Kolmas toi saman asian esille toteamalla, että ihmiset eivät voi elää
pelkän koneen kanssa.
ICT:n vaikutus terveyteen, ihmissuhteisiin, arvomaailman hämärtymiseen ja lasten kasvatukseen
huoletti myös useaa kommentoijaa. Tällöin mm. korostettiin, että ihmisten toimintaa ohjaa rationaalisuuden ohella voimakkaasti myös tunnemaailma. Siksi ICT:stä ei pidä tehdä liian pitkälle meneviä
johtopäätöksiä. Eräs vastaaja katsoi, että kiihtyvä tiedonkäyttö tehostaa toimintaa, ja siksi suhde
henkiseen perintöön eli ihmisyyden arvokeskustelu on tehtävä kaavoituksessa. Hän myös korosti
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sitä, että kaava tehdään yhteisen edun ajamiseksi, ei päinvastoin. Jos kaava ei perusteeltaan ota
huomioon kulttuuriarvoja ja paikkakunnan perinnettä, se on ihmisyyden ja siten myös yleisen edun
vastainen.
Myös taantuvien alueiden mahdollisuuksia arvioitiin ICT:n hyväksikäytön kannalta eräissä kommenteissa. Vaikutuksen otaksuttiin yleensä olevan pienempi kuin luullaan. Eräskin totesi, etteivät
ihmiset välttämättä halua asua tai tehdä työtä ”pikkupaikkakunnan luonnon helmassa”. Hän pitikin
ICT:tä vain väliaikaisena vastauksena taisteltaessa elinmahdollisuuksista. Varsinkin nuoriso muuttaa suurempiin keskuksiin hyvien palvelujen perässä. Yksi totesi ”kituvilla” alueilla elettävän hyvin
ristiriitaisia aikoja. Yleisten hyvien yhdyskuntarakenteellisten tavoitteiden tilalle tulevat usein hätäratkaisut kuntalaisten hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä piittaamatta. Samansuuntainen oli
kommentti, jossa todettiin jatkuvan väestönkasvun ajatuksen käyvän pikkukunnissa yhä vaikeammaksi ja johtavan kokonaisuuden kannalta järjettömiin ratkaisuihin. Eräs vastaaja esittikin, että
ruuhka-Suomeen suunnatut asuntorakentamistuet ym. vastaavat tulisi suunnata yrityksille, jotka sijoittuvat taantuviin kuntiin, joissa on valmiina pääosa infrastruktuurista.

5.4

Tutkimustulosten pohdintaa

Tutkimustuloksista voi yleistävästi päätellä, että kaavoittajien käsitysten mukaan tieto- ja viestintäteknologia ja sen soveltaminen mahdollistaa monia uusia toimintoja ja toimintamuotoja, joilla on
moninaisia alueellisia vaikutuksia. Niiden ei uskota kuitenkaan johtavan nopeisiin alue- ja yhdyskuntarakenteellisiin muutoksiin, vaan muutosten otaksutaan tapahtuvan vähin erin. ICT otetaan vielä useimmiten käyttöön olevissa puitteissa. Perinne ja nykyiset rakenteet tasoittavat muutospaineita.
Tapahtuvan kehityksen nähtiin tarjoavan uusien sijoittumisperusteiden johdosta hyviä mahdollisuuksia uusien suunnitteluperiaatteiden soveltamiseen. Kaavoittajat kylläkin katsoivat, että on sittenkin vielä rajalliset mahdollisuudet ymmärtää ICT:n merkitys alueellisena vaikuttajana. Siksi alan
tutkimukseen, kaavoituksen tuotekehittelyyn ja koulutuksen tulee kiinnittää suuri huomio.
Kokonaisuutena tutkimuksen tulokset antavat yksityiskohtaisen kuvan kyselyyn vastanneiden kaavoittajien käsityksistä esitetyistä väittämistä. Niistä käy ilmi monia mielenkiintoisia yksityiskohtia.
Ottaen huomioon tutkimusaineiston ja samalla myös koko tarkasteltavan kysymyksen moninaisuus
pohditaan seuraavassa, mitä tulosten perusteella voidaan tutkimuksen tavoiteasettelun kannalta yleisemmin päätellä.
Aluksi käsitellään yleisjakautumien mukaisia tuloksia. Se yhdessä kohdassa 5.3 esiteltyjen tulosten
kanssa on samalla vastaus tutkimuksen kolmanteen tavoitteeseen. Sen mukaan tutkimuksessa haettiin vastausta siihen, mitkä ovat maamme kaavoittajien käsitykset ICT:n vaikutuksista alueelliseen
kehitykseen ja kaavoitukseen. Tämän jälkeen pohditaan ryhmissä esiintyneitä kannanottoeroja, ja
sitä mitä niiden perusteella voidaan päätellä. Tämä tarkastelu yhdessä kohdassa 5.3 selostettujen
erojen kanssa on myös vastaus tutkimuksen neljänteen tavoitteeseen, jonka mukaan oli haettava
vastausta siihen, että löytyykö edellä todetuista kaavoittajien käsityksistä eroja kaavoittajien koulutustaustan, suunnittelualueen ja eräiden muiden tekijäin perusteella.
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5.4.1 Mitä kaavoittajien kannanottojen yleisjakautumista voi päätellä?
Tarkastelu tehdään kyselylomakkeen pääjaon mukaisesti eli käsitellään erikseen osiot B, C, D, E, F
ja G.
5.4.1.1 Perinteisten liikennemuotojen vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
B-osan väittämien tulokset eivät tarjonneet yllätyksiä, vaan tukivat aikaisemmin kohdassa 2.2 tehtyjä havaintoja. Tulosten mukaan autoliikenne on keskeisimmin vaikuttanut nykyiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, ja liikenneverkon ja -yhteyksien toimivuus määrittää alueiden ja kuntien kilpailukyvyn, oli vastausten lähes yksiselitteinen sanoma. Tutkimuksen teemaa ajatellen oli mielenkiintoinen tulos myös se, että suuri enemmistö katsoi kaavoituksen suunnitteluperiaatteiden uudistuneen liikennemuotojen kehityksen myötä.

5.4.1.2 Yleisten yhteiskunnallisten kehitystrendien vaikutukset kaavoitukseen
C-osan väittämät otettiin kyselyyn mukaan edellä kohdassa 5.3.3 todetun mukaisesti siksi, että näin
pyrittiin valmistamaan vastaajia pohtimaan yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksia kaavoitukseen. Monet alkuosan väittämät koskivat eräitä julkisessa keskustelussa vuosien varrella olleita
teemoja. Tuloksista saa näihin asioihin mielenkiintoista tietoutta, varsinkin kun yhtä väittämää (C.2)
lukuun ottamatta tulokset olivat myös tilastollisesti merkitsevästi vinoja eli vastausten sanoman voi
melko varmasti yleistää kaavoittajien piirissä vallitsevaksi käsitykseksi.
Tämän tutkimuksen kannalta on erityisesti syytä panna merkille, että vastaajien mielestä kaavoja on
uudistettu vastaamaan kehityksen haasteisiin, että suunnittelun merkitys korostuu epävarmoina aikoina ja yhteiskunnallisen kehityksen murros uudistaa myös kaavoitusperiaatteet. Näitä ajatuksia
kylläkin hämmentävät kaavoittajien varsin yksituumaiset käsitykset siitä, että lainsäädännölliset
toimet ovat välttämättömiä kaavoitusperiaatteiden uudistamisessa. Jos siis haluaa varmistaa uusien
periaatteiden toteutumisen, on syytä varmistaa, että mm. pykälät siihen velvoittavat.
Tärkeätä on myös todeta, että uusien näkökulmien huomioonottaminen kaavoituksessa vaatii aktiivisia toimenpiteitä. Tätä käsitystä tukevat kaavoittajien selvän enemmistön kannanotot siitä, että
luonnonolosuhteiden hyväksikäyttö energiaa säästävien kaavoitusratkaisujen aikaansaamiseksi ei
ole enää juurikaan mielessä, ja että väestön ikääntymisen vaikutuksiin kaavoituksissa ei alettu kiinnittää huomiota silloin, kun väestön ikääntymisen merkit olivat jo selvästi nähtävissä. Yhtä lailla yli
40 % vastaajista katsoi, että kestävän kehityksen tavoite mielletään kaavoituksessa lähinnä ympäristönsuojeluksi. Siten alan koulutuksella, tutkimuksella kuin myös suunnitteluohjeilla on suuri merkitys uusien ajatusten ja suunnitteluperiaatteiden omaksumisessa.
Vailla merkitystä ei ole sekään havainto, että epävarmat ajat tuovat epävarmuutta myös kaavoituksen tavoitteisiin, mutta toisaalta kunnan ja maakunnan päämäärätietoinen toiminta on kaavoitukselle oleellinen tuki. Myönteistä oli todeta, että vastaajien selvän enemmistön mielestä myös taantuvien alueiden kehitystä voidaan ohjata kaavoituksella.
Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän tapahtumien mukaan ottaminen yhdeksi väittämäksi ei ollut
pelkkä päähänpisto, vaan aikaisemmin todetun mukaisesti taustalla oli otaksuma, että tapahtumista
saattaisi olla kaavoittajille myös jotain opiksi otettavaa. Ainakaan Suomessa kaavoittajat eivät nähneet siihen olevan tarvetta.
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Onko todella näin? Yrityksen tai yhteisön toimintojen keskittämistä yhteen paikkaan ja jopa samaan
rakennukseen on yleisesti pidetty luonnollisena asiana, ellei kyse ole ollut suurista yksiköistä. Tänä
päivänä tällaisella politiikalla on omat vaaransa, varsinkin jos yrityksen toiminta riippuu täysin tietoliikenneyhteyksistä. Nykyisin tämä riippuvuus koskettanee tavalla tai toisella lähes jokaista organisaatiota. Ei tarvita välttämättä terroritekoja tietoliikenneyhteyksien tuhoamiseksi: tulipalo ja kaivinkonekin voivat saada pahaa jälkeä aikaan. Edellä kohdassa 3.4.2 todettiin, että ainakin Yhdysvalloissa ovat eräät yritykset siirtäneet toimintoja pois Manhattanilta otaksuttavasti turvallisemmiksi
koetuille paikoille.
Tietoliikenneyhteydet pyritään nykyaikana varmasti suojaamaan ja pyritään myös rakentamaan varajärjestelmiä ainakin silloin, kun organisaation toimintakyky halutaan turvata. Näillä perusteilla
kaavoituksessa saatetaan joutua yhä useammin etsimään joillekin toiminnoille turvallisia sijaintikohteita vaikkapa maanalaisista tiloista. Samoin yritykset ja yhteisöt viranomaiset mukaan lukien
saattavat hajasijoittaa yksikköjään useampaan paikkaan. Nämä ovat varmasti myös asioita, joista ei
julkisuudessa liiemmin kerrota. Siten on todennäköistä, että jo nyt meillä on menetelty näin ainakin
joissakin tapauksissa ja ennen tuota surullista päivää. Välttämättä tällaiset toimet eivät aiheuta muutoksia kaavoitusperiaatteisiin, vaan ainoastaan organisaatioiden toimintamuotoihin ja toimintojen
sijoittamiseen.
Jälkimmäisen, tavoiteosan tulokset kuvastivat pyrkimystä vakaaseen ja turvalliseen kehitykseen
muuttuvissa oloissa, jolloin tärkeimmäksi tavoitteeksi koettiin oman alueen kilpailukyvyn turvaaminen. Havainto on tärkeä. Väestön jatkuvaa kasvua koskevan tavoitteen saama suuri kannatus ei
yllätä, koska tuskin missään maakunnassa tai kunnassa tavoitellaan väkimäärän laskua. Toisaalta 18
% vastaajista jo katsoi, ettei jatkuvaan väestönkasvuun perustuva suunnitteluperiaate ole tärkeä.
Kun kuntien toiminnan kannalta pidetään verotulojen jatkuvaa kasvua tärkeänä ja myönteisen kehityksen mittarina useimmiten on positiivinen väestönkasvu, joudutaan tässä tavoiteasetelmassa luonnonlain varmuudella etsimään uusia ratkaisuja.

5.4.1.3 Tieto- ja viestintäteknologian ja sen käytön alueelliset vaikutukset
D-osan väittämissä siirryttiin käsittelemään tutkimuksen teemaan suoraan liittyviä ilmiöitä, ensin
eräiden teoreettisten periaatteiden kannalta ja sitten eräiden kaavoitukseen keskeisesti vaikuttavien
toimintojen kannalta.
Yleisiin väittämiin annetut vastaukset tukivat pääosin kohdissa 3.3.1 ja 3.4 tehtyjä teoreettisia havaintoja, jotka koskivat ICT:n toimintojen perinteisiä sijoittumisperusteita muuttavia vaikutuksia.
Kaavoittajien selvä enemmistö katsoi toimintojen sijaintiperusteiden muuttuvan, yhdyskuntien toimintatapojen muuttuvan organisaatioiden uusien toimintatapojen myötä ja sijaintipaikan ominaisuuksien merkityksen korostuvan sijoittumisen vapauden myötä. Tulokset ovat tutkimuksen kannalta keskeisiä. Näitä käsityksiä vahvistaa myös enemmistön käsitys siitä, että ICT on nyt merkittävin
yhteiskunnalliseen kehitykseen vaikuttava voima.
Ainoastaan väittämässä ”Etäisyys menettää merkityksen, niin aikana kuin matkana mitaten” mielipiteet hajaantuivat selvästi. Ajatuksen myös torjui useampi kuin sen hyväksyi. Tulos on sekä tärkeä
että mielenkiintoinen erityisesti siksi, että juuri etäisyyden merkityksen muuttumista on pidetty yhtenä keskeisenä ICT:n seurauksena, kuten aikaisemmassa teoreettisessa tarkastelussa kohdassa 3.4
usein voitiin havaita. Tosin eräät tutkijat ovat vähätelleet etäisyyden oletettua muuttuvaa merkitystä,
kuten aikaisemmin on todettu.
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Inkinen (2001, s. 215) päätyi Varsinais-Suomen eräillä alueilla suorittamassaan informaatioteknologian käyttöä koskeneessa tutkimuksessaan siihen, ettei Internetin ja matkapuhelimen käyttö ollut
johtanut liikkumistottumusten muutoksiin. Vaikka valtaosa hänen vastaajistaan oli arvioinut Internetin myötä etäisyyden menettäneen merkityksensä, niin kuitenkin yhdeksän kymmenestä oli todennut, ettei Internet ollut vaikuttanut heidän liikkumiskäytäntöihinsä. Inkinen päättelikin, ettei
maantieteellinen etäisyys siten ollut menettänyt merkitystään.
Eräs syy tällaisiin tuloksiin voi olla yksinkertaisesti siinä, ettei ICT:n käyttö ole vielä johtanut yleisesti havaittaviin ja hyviksi todettuihin uusiin sijaintiratkaisuihin ja niiden mahdollistamiin uusiin
toimintamuotoihin, vaikka siihen olisi jo ollut mahdollisuus. Tätä ajatusta tukee tässä tutkimuksessa
saatu niukan enemmistön tuki väittämälle, ettei ICT:n merkitystä sijaintipaikan valintaan vaikuttavana tekijänä vielä tiedosteta. Ainakin eräiden kaavoittajien mielestä on siten olemassa potentiaalinen mahdollisuus, että ICT:n etäisyyttä eliminoiva tekijä pystytään haluttaessa käyttämään hyväksi.
Kaikissa tämän osan väittämissä varsin suuri osa vastauksista, 16–29 %, oli vaihtoehdossa ”vaikea
sanoa”. Näiltä osin tulokset kuvastavat monen vastaajan kohdalla periaatteellisiin väittämiin liittyvää epätietoisuutta. Asioita ei ole joko pohdittu tai kannan ottaminen on ollut vaikeaa, koska ei ole
ollut käytännön esimerkkejä, jotka olisivat tukeneet väittämiä. Tulokset osaltaan tukevat niitä ennakkokäsityksiä, joiden mukaan ICT:n alueellisia vaikutuksia ei ole laajemmin käsitelty tieto- ja
viestintäteknologiaa koskeneessa keskustelussa. Tutkimuksen kannalta onkin tästä syystä tärkeätä
panna merkille kaavoittajien periaatteellinen suhtautuminen väittämään ”ICT:n soveltamisella ei ole
alueellisia vaikutuksia”. Tästä kielteisenä esitetystä väittämästä oli 62 % vastaajista täysin tai jokseenkin eri mieltä. Siten kaavoittajien selvä enemmistö tiedostaa ICT:n merkityksen alueelliseen
muutokseen vaikuttavana tekijänä.
Myös teollisuutta koskevissa väittämissä oli kolme, jotka koskivat ICT:n ja etäisyyden välisiä suhteita. Maamme syrjäisen sijainnin ongelmiin 40 % vastaajista näki ICT:n tarjoavan ratkaisun, ja yhtä suuri osa ei tähän uskonut. Tulos tuntuu luontevalta; osassa tapauksia ICT voi auttaa, mutta ei
aina. Sen sijaan kahteen muuhun etäisyyden merkitystä peilaavaan väittämään tuli selvän enemmistön tuki. ICT:n myötä on kasvanut riski, että tuotanto siirtyy halvemmille paikoille ja toisaalta
ICT:n on nähty auttavan pienten yritysten toimimista laajentuvilla markkinoilla. Näissä tapauksissa
oli kyse ratkaisuista, joista on jo käytännön esimerkkejä.
Vuokrattavien toimitilojen suosio oli niukan enemmistön mielestä tosiasia, joskin runsaat 40 % vastaajista epäröi ottaa kantaa. On ilmeistä, että tämä uudeksi koettu ilmiö ei ole vielä kaikkialla kovinkaan yleinen ja toisaalta sopivia vuokrattavia tiloja ei liene vielä kaikkialla tarjolla. Lähes samanlainen tulos oli väittämään D.29, ”Kiinteistösijoitusyhtiöiden merkitys toimistojen sijaintiratkaisuissa tulee kasvamaan”. Siinäkin kannat hajosivat, mutta enemmistö tuki väittämää. Vastaukset oireilevat siihen suuntaan, että vuokrattavista tiloista tulee entistä yleisempi ratkaisu. Tällöin ainakin pienissä yhdyskunnissa kehityssuunta voi markkinoiden suppeuden vuoksi aiheuttaa ongelmia, jos toimitiloihin liittyvän riskin ottajiksi ei löydy muita kuin kunta.
Väittämän ”Turvallisinta sijoittua isoihin keskuksiin” saama suuri suosio osoittaa, että kaavoittajat
tukevat perinteisiä, vanhastaan turvallisina pidettyjä sijaintiratkaisuja.
Yleisväittämän ”ICT:llä ei ole vaikutusta teollisuuden sijoittumisperusteisiin” saama selvän enemmistön torjuva vastaanotto, tukee osaltaan lähtökohtana ollutta ajatusta, että ICT vaikuttaa myös
teollisuuden sijoittumiseen. Yleisluonteisuudestaan huolimatta havainto on tärkeä. ICT:n merkitys
oman alueen teollisuuden toimintaedellytyksiin on siten syytä ottaa tarkasteluun. Samalla lailla on
arvioitava oman alueen edellytyksiä uuden tuotantotoiminnan sijaintikohteena.
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Palvelujen sijoittumista ja hankintaa koskeviin väittämiin saatujen vastausten perusteella voi päätellä, että kiinteät palvelupisteet ovat tulevaisuudessakin tärkeitä, mutta että verkkoyhteys ja kyky sähköisten palvelujen käyttöön ovat nykyisen palvelutason turvaamisen tae.
Vastaajien selvä enemmistö torjuikin ajatuksen, että sähköinen kaupankäynti johtaisi kiinteiden
myymälöiden poistumiseen, eikä postitoimipaikalla nähty olevan logistista merkitystä palvelupisteiden korvaamisessa. Sähköinen kaupankäynti ei olekaan yleistynyt niin nopeasti kuin monet
ovat arvelleet. Vastaajat kuitenkin mielsivät sähköisten palvelujen kasvavan merkityksen. Selvä
enemmistö otaksui nykyisen palvelutason sijaintipaikasta riippumatta laskevan, ellei ole mahdollisuutta ja kykyä käyttää sähköisiä palveluja.
Kun otetaan huomioon se, että nyt ollaan sittenkin vasta sähköisten palvelujen kehityksen alkutaipaleella, ei ainakaan kaikkien kiinteiden palvelupisteiden olemassaolosta voi olla varma silloin,
kun sähköinen palvelu on pääosin korvannut kiinteän toimipisteen tehtävät. Pankkien kohdalla tapahtunut kehitys käyköön esimerkistä. Liikenne- ja viestintäministeriö vuosia 2002–2005 koskevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassaan (2001b) pitää toimivaa postijärjestelmää yhteiskunnan
perusrakenteena ja katsoo, että sähköisen kaupankäynnin laajamittainen käyttöönotto edellyttää
toimivaa kansainvälistä jakelujärjestelmää.
Vastausten hajaantuminen keskusten välisten ja keskusten ja maaseudun välisten palvelutasoerojen
tasoittumista koskevissa väittämissä osoitti, ettei yleistä uskoa sähköisten palvelujen näin suureen
voimaan ainakaan vielä ole. Kuitenkin monet hyväksyivät väittämät.
ICT vaikuttaa jo nyt ja vastaisuudessa vielä merkittävämmin kuntien ja maakuntien palveluihin ja
palvelutasoon. Tällä on ilmeisen kasvava merkitys kaavoitusperusteisiin.
Toimistojen sijoittumista koskeviin väittämiin saaduissa vastauksissa tuli selvästi esiin se, että jo
toteutuneita uusia ratkaisumalleja yleisesti tuettiin. Sen sijaan uusien mahdollisten sijoittumisperiaatteiden kohdalla kannat hajosivat ja myös ”vaikea sanoa” -vastausten osuudet olivat suuria.
Koska kuitenkin suurempi osa vastaajista oli näiden uusien sijoittumisperiaatteiden puolella kuin
niitä vastaan, voisi varovasti päätellä, että tuki uusille malleille kasvaisi nopeasti, kunhan saataisiin
käytännön esimerkkejä. Joka tapauksessa jo nyt monet olivat väittämistä samaa mieltä.
Toimistojen sijainnissa esille otetut uudet ratkaisumahdollisuudet perustuivat usean alan tutkijan
käsityksiin. Nämäkin väittämät (D.23–26) perustuivat ICT:n etäisyyttä eliminoivan tekijän toimivuuteen. Siten voi olla, että kalliit keskusta-alueet joutuvat menettäjän osaan ja ympäristöltään miellyttävät paikat ja tyhjät rakennukset yhdessä hyvän koulutuksen saaneiden työttömien kanssa muodostuvat uusiksi vetovoimatekijöiksi. Sen ohessa toimistotilojen tarve ylipäätään saattaa vähetä
toimintojen uudelleenorganisoinnin johdosta.
Nykyistä halvemmat sijaintiratkaisut alkavat varmasti kiinnostaa ainakin silloin, kun kilpailusyistä
joudutaan etsimään kustannussäästöjä. Oma mielenkiintoinen tutkimuskohteensa olisikin selvittää
sitä, missä määrin maamme korkeaksi todettu kustannustaso johtuu kilpailun puutteesta ja siitä
syystä kustannuksiin sisältyvistä turhan suurista toimitilakustannuksista.
Vastaajat lähes yksimielisesti tukivat tässäkin osiossa tilanteen muuttumattomuutta korostavia väittämiä: keskeisten päätöksentekijäin pysymistä suurissa keskuksissa ja pysymistä imagosyistä arvostetuilla paikoilla.
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Valtion viranomaisten toimipisteiden hajauttamiseen lähes puolet ei uskonut ja kolmannes ei ottanut
kantaa. Tässä on selvästi uusi asia, jonka merkitystä on ollut vaikea ennustaa. Tulos tuntuu luontevalta, koska myös julkisuudessa tämä politiikka on saanut ainakin siirron kohteeksi joutuvilta varsin
jyrkän tuomion. Kyseessä on kuitenkin ilmeinen mahdollisuus päästä halvempiin ratkaisuihin ainakin pitemmän päälle. Call Center -toimintahan perustuu juuri samaan ideaan, yhtä hyvän palvelutason tarjoamiseen kuin pääpaikan yhteydessä toimien, mutta edullisemmin. Julkisen talouden kiristyminen yhdessä kärjistyvän alueellisen kehityksen kanssa voi siten vauhdittaa tämän politiikan
yleistymistä. Tähän viittaavat myös valtioneuvoston (2001a ja 2001b) aktiiviset toimenpiteet sekä
niiden toteuttamista edistävä lainsäädäntö (N:o 362/2002 ja N:o 567/2002). Kunnille ja maakunnille
avautuu valtion toimipisteiden uudelleensijoittamisessa mahdollisuus oman elinkeinoelämän kehittämiseen. Varmasti seurauksena on myös kiristyvä kilpailu näistä toimipisteistä.
Toimistoissa tapahtuvan työn uudelleenorganisointi on mielenkiintoinen asiakokonaisuus, joka antaa kaavoittajille aiheen moninaisiin pohdintoihin. Onko oleville toimitiloille jatkuvaa käyttöä vai
siirtyykö toimintoja muualle. Toisaalta minkälaiset toimintaympäristöt houkuttavat uusien sijaintipaikkojen valinnassa, on yhtä lailla mieliä askarruttava kysymys.
Ajatus työyhteisöissä toimivien etätyön lisääntymisestä jakoi mielipiteet puolesta ja vastaan. Sen
sijaan selvän enemmistön mukaan osittainen etätyö tulee yleistymään. Johdonmukaisena seurauksena oli siten enemmistön tuki väittämälle, että kodin rooli työpisteenä kasvaa. Työ- ja asuinpaikkojen
pysyessä entisinä tarjoaa etätyö edellä todetuin seurauksin uusia toimintamahdollisuuksia. Kokonaan toinen on tilanne silloin, kun työn ja asumisen keskinäiset alueelliset sijaintisuhteet muuttuvat.
Silloin ei ole enää kyse etätyöstä. Tätä kehitystä voivat ICT:n käyttömahdollisuudet edistää.
Yllättävänä on pidettävä sitä, että mielipiteet 24/7-ilmiön yleistymisestä hajaantuivat. Vain runsaat
40 % vastaajista tuki väittämää (täysin tai jokseenkin samaa mieltä). Ehkä asiasta on Suomessa vielä vähän käytännön esimerkkejä. Kuitenkin alan tutkijat uskovat tietoyhteiskunnan kehityksen johdosta jatkuvakestoisen toiminnan lisääntyvän ja myös vaikuttavan yhdyskuntien toimintaan monin
tavoin, kuten kohdassa 3.4.6 todettiin.
Halpa ulkomainen työvoima etätyöntekijöinä samoin kuin aikavyöhykkeiden hyväksikäyttö työn
organisoinnissa vaikuttivat osin vierailta ajatuksilta, koska mielipiteet niitä koskevissa väittämissä
hajaantuivat ja ”vaikea sanoa” -vastausten osuus oli suuri, jälkimmäisessä jopa yli puolet. Ulkomainen etätyöntekijä on periaatteessa samanluonteinen ilmiö kuin työn siirtäminen halvan työvoiman
luokse. Edellisessä kuitenkin toiminnan kohde ei olisi siirrettävissä, mutta ICT mahdollistaisi halvan työvoiman käytön työn tekemisessä. Yhtä lailla aikavyöhykkeiden hyväksikäyttö työn tehokkuuden lisäämisessä on ennakkoluuloton organisointitapa, jota sovelletaan jo mm. globaalien yritysten toiminnassa.
Työnteon ja ICT:n keskinäisessä vuorovaikutuksessa ollaankin vielä varmasti kehityksen alussa.
Seuraukset eivät välttämättä johda työn pakoon, vaan voivat lisätä yritysten kilpailukykyä, jos osa
tuotannosta voidaan teettää edullisemmin kuin paikallisissa olosuhteissa. Aikaisemmin kohdassa
3.4.5 on jo todettu, että ICT mahdollistaa myös korkeaa ammattitaitoa ja osaamista vaativan palvelun toteuttamisen etätyönä. Perusteet tällaiselle etätyölle voivat olla siten moninaiset.
Teollisessa tavaratuotannossa jo varsin yleisen alihankintaperiaatteen ulottaminen myös toimistotyöhön voi johtaa omiin alihankintaketjuihin, joissa työn tuotteet kulkevat sähköisesti. Tällöin kyse
olisi jo muusta kuin tavanomaisesta etätyöstä, ja seuraukset voisivat näkyä myös toimipaikkojen
alueellisessa sijoittumisessa. On ilmeistä, että tällaista toimintaa jo harjoitetaan. Kyse on yritysten
verkostoitumisesta ja verkostoyrityksistä, joita on tarkasteltu kohdassa 3.4.3.
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Langattoman viestinnän alueellisia vaikutuksia koskevat väittämät saivat kaikki lähes jakamattoman
kannatuksen. Kaavoittajien selvä enemmistö uskoo langattoman viestinnän lisäävän sijaintipaikasta
riippumatonta työskentelyä ja yritysten sijoittumisvapautta sekä antavan monelle ammatinharjoittajalle nykyistä suuremman vapauden asuinpaikan valinnassa. Samoin vastaajat katsoivat toimintavapauden lisääntyvän niin työssä kuin vapaa-ajalla ja navigointipalvelujen säästävän aikaa ja vaivaa. Tutkimuksen kannalta tulokset ovat merkittäviä. Vastaajien mukaan ICT ylipäätään tekee monet toimet sijaintipaikasta riippumattomiksi ja toisaalta sijaintipaikan valintaan saadaan enemmän
liikkumavaraa.
On mielenkiintoista havaita, että myös näissä väittämissä etäisyystekijä oli mukana, mutta se ei
hämmentänyt vastaajia. Päinvastoin kannat olivat selkeitä. Yhtenä ja ehkä suurimpana selityksenä
tälle on se, että vastaajilla on henkilökohtaisia kokemuksia langattoman viestinnän käytöstä ja siksi
on ollut helppo päätellä, että ainakin väittämissä esitetyt mahdollisuudet voivat toteutua. Niissä ei
varmastikaan esitetty kaikkea, mikä tulevaisuudessa voi olla mahdollista. Sitä tuskin kukaan pystyy
vielä arvioimaankaan. Langattoman viestinnän alueellisten vaikutusten arviointi kaavoituksen kannalta on mielenkiintoinen tehtäväalue. Arviointia varmasti helpottaa perehtyminen kansalaisten uusiin toimintatapoihin. Sitä kautta tulevat varmasti myös perusteet uusille sijaintiratkaisuille.
Vaikka kaavoittajien selvä enemmistö katsoi monen ammatinharjoittajan asuinpaikan valinnan tulevan entistä vapaammaksi, niin mielipiteet sen sijaan hajaantuivat lähes tasan puolesta ja vastaan
yleisluontoisempaan väittämään ”Työpaikan sijainti ei määritä asuinpaikkaa siten kuin ennen”
annetuissa vastauksissa. Kannanottojen jakautumasta huolimatta yli 40 % tuki tätäkin väittämää.
Siten työ- ja asuinpaikan keskinäinen riippuvuus on monen vastaajan mukaan löystymässä, mikä
tulos ainakin enteilee uutta kehityssuuntaa.
Väittämä ”Koti muuttumassa myös työpaikaksi” (D.42) sai taakseen enemmistön tuen. Tuki ei ollut
yhtä suuri kuin aikaisemman väittämän ”Kodin rooli työpisteenä kasvaa” (D.32) saama. Tuolloin
tulos oli myös tilastollisesti merkitsevästi vino. Tulokset ovat kylläkin keskenään johdonmukaisia,
koska väittämä D.42 oli jyrkempi kuin väittämä D.32. Molemmat tulokset ilmentävät merkille pantavaa kehityksen suuntaa.
Pientalojen kysynnän kasvua tukevat kannanotot eivät olleet yllätys. Sen sijaan on syytä erityisesti
ottaa huomioon suuren yksimielisyyden saanut tuki väittämälle ”Kaupunki- ja maaseutu(loma)asunnon rinnakkaiskäyttö yleistyy”. Vastaukset ilmentävät selvästi vallitsevaa kehityssuuntaa, jolloin loma-asuntoja muutetaan ja pyritään muuttaman ympärivuotista käyttöä varten. Todettakoon, että P. V. Virtanen jo vuonna 1974 ennusti kaksoisasumisen yleistymisen ja otti kehityssuunnan huomioon laatiessaan haja-asutusalueiden suunnittelumenetelmää (1974, s.25). Kaavoittajat
kohtaavat varmasti etulinjassa tämän kehitysilmiön aiheuttaman paineen.
Monissa kunnissa suhtaudutaan tietyin ehdoin myönteisesti tähän kehitykseen. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä maaseutupoliittisiksi linjauksiksi vuosille 2001–2004 (Valtioneuvosto 2002) todetaan mm., että vapaa-ajan asuntojen suunnitelmallista muuttamista vakinaisiksi asunnoiksi joustavoitetaan. Ainakin lehtitietojen mukaan (Helsingin Sanomat 9.9.2002) eräät ympäristöviranomaiset
suhtautuvat kriittisesti ilmiöön ja pyrkivät vaimentamaan kehitystä asettamalle sille kovia ehtoja,
lähinnä ympäristösyistä. Ympäristöministeriö valmistelee asiasta ohjetta (syksyllä 2002).
Vaikka kunnilla pitäisi olla päätösvalta loma-asuntojen muuttamisessa ympärivuotiseen käyttöön
soveltuviksi, ovat ympäristöviranomaiset monta kertaa kumonneet kunnan päätöksen. Kyse on ilmiselvästi uusimuotoisesta elämäntavasta, jolle mm. kehittyvä tieto- ja viestintäteknologia luo osaltaan
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edellytykset. Kun kerran markkinavoimia muutenkin pidetään arvossa, niin uskoisi tässäkin tapauksessa asiakkaiden olevan oikeassa. Kehitystä estävä politiikka on sukua niille toimille, joissa ei ole
otettu huomioon pientaloja kaipaavien kansalaisten toiveita.
Väittämä hyvät harrastusmahdollisuudet tarjoavien asuinpaikkojen suosion kasvusta jakoi vastaajien mielipiteet lähes tasan puolesta ja vastaan. Siten jonkinlaista kysyntää jo varmasti on ollut. Asiakkaita löytynee niin eläkeläisistä kuin sellaisessa ammatissa toimivista henkilöistä, joille etäinenkään asuinpaikka ei ole työn kannalta ylipääsemätön este. Kaavoittajille tarjoutuu tässäkin ilmeinen
uusi mahdollisuus.
Väittämä siitä, että kilpailu hyvästä työvoimasta johtaa yritykset sijoittumaan miellyttävien asuinalueiden tuntumaan, sai vastaajien suuren kannatuksen. Raunion ja Linnamaan (2000) tutkimustulokset tukevat tätä päätelmää. Tutkiessaan eräillä kaupunkiseuduilla asuin- ja elinympäristön laatutekijöitä he ovat havainneet, että viihtyisä asuinalue on tärkein osaavan työvoiman sijoittumista
määrittävä tekijä. Tällä on vaikutusta kaavoituspolitiikkaan ja myös kuntien väliseen kilpailuun niin
yrityksistä kuin asukkaistakin. Kotkinin ja DeVolin (2001) havainnot Yhdysvalloissa tapahtuneesta
kehityksestä tukevat hyvien elinolosuhteiden merkitystä asuinpaikan valinnassa. Myös asuntojen
korkea hintataso on johtanut etsimään halvempia ratkaisuja.
Mielipiteiden hajaantuminen väittämästä ”Työpaikkojen siirtyminen etäämmälle keskustoista johtaa
asutuksen siirtymiseen yhä kauemmaksi halvempiin paikkoihin” annetuissa vastauksissa viittaa siihen, ettei asiasta ole vielä kokemuksia olemassa. Väittämässä esitettyä kehitysmahdollisuutta tukee
sekä asumisen kalleus että mahdollisuus entistä miellyttävämmän asuinympäristön saamiseen.
Kaavoittajien suuri enemmistö katsoi, että varsin yleiseksi ennustettu lyhytaikaisten työsuhteiden
käytäntö lisää suurten kaupunkiseutujen suosiota. Jos lyhytaikaisia työsuhteita solmitaan erityisesti
nuorten kanssa, niin kehityksellä on vaikutusta sekä kuntien asunto- että elinkeinopolitiikkaan.
Asuntojen hintatasosta saattaa kyllä tulla erityisesti nuorten kohdalla merkittävä sijoittumiseen vaikuttava tekijä.
Uudessa-Seelannissa havaitsin 1980-luvun lopulla, että siellä oli varsin yleinen käytäntö tuottaa erihintaisia omakotitaloja. Halvemmat sijaitsivat vaatimattomammilla alueilla ja oli tarkoitettu erityisesti nuorille perheille. Varallisuuden lisääntymisen myötä oli mahdollista siirtyä korkeamman tason asuntoihin ja alueille.
Kaavoittajien lähes jakamaton tuki laajakaistaisten viestintäyhteyksien tulemiselle asuntojen vakiovarusteeksi vesi- ja sähköjohtojen lailla on syytä noteerata. Espoolaisten asumistoiveita vuonna
2000 selvittäneessä tutkimuksessa (Miettinen 2001) kävi ilmi, että tietoliikennekaapeloinnin merkitys vaihteli eläkeläisten arvosta 2.9 lapsiperheiden arvoon 3.5. Tutkittaville asioille annettiin pisteitä, jolloin 1 vastasi arviota ”ei merkitystä”, 2 ”vain vähän merkitystä”, 3 ”melko tärkeä”, 4 ”tärkeä”
ja 5 ”erittäin tärkeä”. Espoon tutkimuksessa todettua asukkaiden sittenkin vähäiseksi arvioimaa tietoliikennekaapeloinnin merkitystä voi ihmetellä. Kaavoittajien enemmistön kantaa on pidettävä tulevaisuuden tarpeita hyvin palvelevana. Viimeaikaiset tilastot mm. laajakaistayhteyksien levinneisyyden nopeasta kasvusta tukevat kaavoittajien kantaa. Kaavoituksessa saattaisi olla perusteita ottaa
kehityksen vauhdittamiseksi määrätietoisempi ote.
Kaavoittajien suuren enemmistön hylkäävää kantaa väittämään ”ICT:llä ei ole vaikutusta asumiseen” on pidettävä johdonmukaisena seurauksena mielipiteistä, joita kaavoittajat esittivät yksilöidyistä asumista koskevista väittämistä. ICT sovelluksineen tulee siten vaikuttamaan asumiseen
monin tavoin. Kaavoituksessa tämä havainto on siten syytä ottaa aktiivisesti huomioon.
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ICT:n ja perinteisen liikenteen välisiä suhteita käsittelevien väittämien tulosten perusteella voidaan
katsoa, että liikkumistarpeet muuttuvat, mutta liikenteen määrä ei välttämättä muutu. Näin käy, jos
etätyö vähentää työmatkaliikennettä mutta lisää asiointiliikennettä samoin kuin jos sähköinen kaupankäynti vähentää asiakkaan mutta lisää myyjän kuljetustarvetta, kuten väittämiin annettujen vastausten enemmistön mukaan tapahtuisi. Sähköisen kaupankäynnin ja etätyön merkitystä liikenteeseen on käsitelty havainnollisesti mm. Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan julkaisussa
(2001) ”Asumisen, työn ja liikkumisen tulevaisuus”. Siinä tuodaan esiin yritysten mahdollisuudet
kehittää logistisia toimintoja sähköisen kaupan yleistyessä samoin kuin eräät arviot etätyön perinteistä liikennettä vähentävistä mahdollisuuksista.
Mielipiteiden hajaantuminen väittämässä ”Langaton viestintä vähentää liikennettä niin työssä kuin
vapaa-aikana” osoittaa, että ilmeisesti omat kokemukset ovat olleet puolesta ja vastaan. Lehdon
(2000) havainnot vuosina 1993 ja 1994 suoritetun kyselyn perusteella osoittivat, että telematiikka
vaikutti pääkaupunkiseudulle tehtäviä matkoja vähentävästi enemmän Espoossa kuin Helsingissä.
Tutkimuksessa myös otaksuttiin työn luonteen vaikuttavan työmatkoihin oleellisesti. Tutkimuksen
aineisto on tieto- ja viestintäteknologian kehityskaarta ajatellen vanha. Kuitenkin tutkimuksen viittaus siihen, että työmatkaliikenteessä on säästöpotentiaalia suurten keskusten reuna-alueille ja sieltä
tehtävissä matkoissa, osoittaa, että pitempi työmatka korvautuisi ICT:n avulla helpommin kuin lähinaapurissa käynti.
Tieto- ja viestintäteknologiaa voidaankin soveltaa monin tavoin. Kaavoittajat katsoivat varsin yksimielisesti, etteivät videokonferenssit ja vastaavat vähennä henkilökohtaisten tapaamisten tarvetta.
Tätä argumenttia onkin julkisuudessa usein toistettu. Kuitenkin uusi ja yhä kehittyvä tekniikka yhdessä kiristyvän kilpailun kanssa pakottaa hakemaan säästöjä. Tällöin videokonferenssit ja muut
viestinnän välineet, esimerkiksi ns. nettineuvottelut, ovat käyttökelpoisia korvaavia menettelyjä ainakin monille tapaamisille, joissa käsitellään rutiiniluonteisia tehtäviä. Kysymys on suuresti myös
asenteista; uudet toimintatavat kehittyvät usein vasta ajan myötä.
Ilta- ja yöaikaisen liikenteen kasvua koskeva väittämä sai yhtä suuren tuen kuin 24/7-ilmiön yleistymistä koskeva väittämä. Runsaat 40 % vastaajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa
mieltä. Epäröiviä oli kuitenkin nyt huomattavasti enemmän ja väittämää vastustavia vähemmän.
Tämäkin asia on vielä ilmeisen uusi ainakin kaavoituksen kannalta. Vaikutukset voivat koskea liikkeiden ja myös julkisten palvelupisteiden aukioloaikoja sekä julkisen liikenteen aikatauluja.
ICT:n ja perinteisen liikenteen suhteita käsittelevistä väittämistä oli kaavoituksen kannalta ehkä
mielenkiintoisin väittämä D.56, ”ICT mahdollistaa työmatkaliikennettä vähentävän toimintojen sijoittelun”. Vastaajista 62 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä, ja tulos on tilastollisesti merkitsevästi vino. Tässä ICT:n yhteys etäisyystekijään on selvä, ja kaavoittajien enemmistö
näki mahdollisuuden käyttää tätä ominaisuutta hyväksi. Väittämässä esitetystä mahdollisuudesta ei
ole puhuttu, kun julkisuudessa on puolusteltu uusia joukkoliikenneratkaisuja odotettavissa olevan
työmatkaliikenteen kasvun hoitamiseksi. Kaavoittajien selvä enemmistö kylläkin tuki väittämää,
että joukkoliikenneratkaisuissa on ICT:n vaikutukset otettava huomioon.
Vaikka kaavoittajien enemmistö torjui väittämän ”ICT:llä ei ole vaikutusta perinteiseen liikenteeseen”, oli vastaajista 28 % väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Näissä vastauksissa on
pieni epäjohdonmukaisuus, jos niitä verrataan mm. vastauksiin, jotka koskevat ICT:n mahdollistamaa työmatkaliikennettä vähentävää toimintojen sijoittamista. Tästä väittämästä oli täysin tai jokseenkin eri mieltä 15 % vastaajista.
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Kaavoituksen kannalta on tietenkin myös suuri periaatteellinen kysymys, onko tietoliikennettä pidettävä liikenteenä muiden liikennemuotojen lailla. Tietoliikenteen infrastruktuuri on suurelta osin
maan alla. Maanpäällisiä kaapeleita ja tukiasemia on kylläkin nähtävissä. Siten näiden sijoittamisesta ei syntyne suuria ongelmia, joskin niihin on kaavoituksessa myös varauduttava. Tietoliikenne itsessään on virtuaalista bittien virtaa. Sen suurin merkitys on uusissa toimintatavoissa, jotka tietoliikenne mahdollistaa. Siten kysymys siitä, onko tietoliikenne rinnastettavissa kaavoituksessa tavanomaiseen liikenteeseen ja kuinka se olisi otettava huomioon on varsin monitahoinen. Asiaa käsitellään myös seuraavassa kohdassa ja tutkimuksen johtopäätöksissä.

5.4.1.4 Tieto- ja viestintäteknologian alueellisten vaikutusten haasteet ja mahdollisuudet kaavoitukselle
E-osion väittämissä tarkasteltiin asioita korostetusti kaavoituksen eikä yksittäisten toimintojen kannalta. Siten näkökulma oli toinen ja kyse oli erityisesti sen selvittämisestä, miten aikaisemmin todettujen ICT:n tarjoamien mahdollisuuksien tai rajoitusten nähtäisiin vaikuttavan kaavoitukseen.
Yleisluontoisissa väittämissä kaavoittajien selvä enemmistö yhtyi useissa tutkimuksissa esitettyihin
käsityksiin, että vielä on vaikeata ymmärtää ICT:n vaikutuksia niin yhdyskuntien kehitykseen kuin
myös kansalaisten toimintatapoihin. Vain harva oli näistä väittämistä täysin eri mieltä.
Vastaajat kuitenkin torjuivat selvällä enemmistöllä väittämät, joiden mukaan ICT hämärtäisi paikan,
ajan ja etäisyyden merkityksen kaavoituksessa samoin kuin väittämän, että ICT:n yhteisvaikutus
tulisi perusteellisesti muuttamaan keskusten tärkeimpiä elementtejä: toimistoja, asuntoja, tehtaita ja
kauppoja. ICT:llä ei siten nähdä olevan mitään suuria alueellisia kokonaisvaikutuksia. Vaikka siis
selvän enemmistön mukaan oli vaikeata ymmärtää, miten ICT tulee vaikuttamaan alue- ja yhdyskuntarakenteisiin, oli selvä enemmistö myös vakuuttunut siitä, ettei suuria muutoksia tule. 20 %
vastaajista kuitenkin katsoi, että suuria muutoksia tulee, ja lähes saman verran pidättäytyi vaihtoehtoon ”vaikea sanoa”.
Näitä ajatuksia tuki lähes enemmistön kielteinen suhtautuminen siihen, että tietoliikenne jäsentäisi
alue- ja yhdyskuntarakenteita autoliikenteen lailla samoin kuin se, ettei kaavoituksen vaikutusmahdollisuuksien katsota heikkenevän siksi, ettei tietoliikennettä voi säädellä siten kuin autoliikennettä. Tosin näissä kahdessa viimeksi mainitussa väittämässä esitettyjä ajatuksia tuki neljännes vastaajista, jotka siten uskoivat ICT:n voimaan alue- ja yhdyskuntarakenteita muuttavana tekijänä ja
kaavoituksen voimattomuuteen säädellä tapahtuvaa kehitystä.
Toinen selkeä ICT:n aluerakenteellisia vaikutuksia koskeva näkemys tuli esiin ICT:n ja sen soveltamisen aiheuttamia seurauksia koskeviin väittämiin saaduissa vastauksissa. Kaavoittajien selvä
enemmistö katsoi, että rakenteelliset muutokset tulevat olemaan hitaita ja ne voidaan sopeuttaa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Näitä ajatuksia tuki vielä suuremman enemmistön käsitys siitä, että
vanhat yhdyskuntarakenteet ja perinne tasoittavat muutospaineita samalla, kun keskusten merkitys
keskeisenä toimintafoorumina säilyy. Usko hallittuun muutokseen oli siten suuri.
Kannanotot osoittavat, että epävarmuuden vallitessa turvaudutaan perinteisiin ratkaisuihin. Tämä on
varmasti hyvin perusteltavissa oleva toimintapolitiikka. Kaavoittajien kannat kehitysmahdollisuuksia ja seurauksia koskeneisiin väittämiin tuovat kuitenkin lisävalaistusta siihen, miten mahdollinen
ja sittenkin varsin usean otaksuma muutos tulee tapahtumaan.
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Mielipiteiden hajaantuminen kaupunki- ja maaseutualueiden välisen rajan hämärtymistä samoin
kuin kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajaantumisen voimistumista koskevissa väittämissä
tuo jo epävarmuutta edellä todettuihin muutoksen torjuviin käsityksiin. Näin varsinkin siksi, koska
ICT:n hyväksikäytön katsottiin sittenkin muuttavan hitaasti mutta varmasti olevia yhdyskuntarakenteita.
On myös syytä panna merkille kahdesta erillisestä ja yksilöidystä kehitysilmiöstä esitetyt varsin yksituumaiset käsitykset, joilla voi olla vaikutuksia kaavoitukseen. Rakennusten käyttötarkoituksen
joustava muuttaminen lyhytkestoisten toimintojen aiheuttamien vaatimusten takia oli lähes kaikkien
vastaajien mielestä tärkeää. Samoin enemmistö katsoi, että kasvava kilpailu pakottaa toimintoja siirtymään halvemmille paikoille. Tässä kannanotot poikkeavat edellä väittämään D.23 annetuista vastauksista. Niissä ajatus, että kalliilta keskusta-alueilta siirryttäisiin lähinnä liikenne- ja työmatkaongelmien takia taloudellisesti ja toiminnallisesti edullisempiin paikkoihin, jakoi mielipiteet. Tulokset
tuntuvat loogisilta. Jos yrityksen kannattaa olla kalliilla paikalla, niin ollaan. Siten kilpailu voi pakottaa etsimään halvempia sijaintiratkaisuja. Kun kilpailun on ennustettu mm. EU:n ja globalisaation myötä kiristyvän, on tässä yksi mahdollinen seuraus.
Vaikka kaavoittajat eivät yleisesti uskoneetkaan 24/7-ilmiön yleistymiseen, nyt suurempi osa (41
% ) katsoi, että kaavoituksessa siihen olisi kuitenkin varauduttava.
Maaseudun elinmahdollisuuksien paranemiseen ICT:n hyväksikäytön myötä uskoi selvä enemmistö. Tähän saattoivat osaltaan vaikuttaa niin pienyritysten otaksuttu kilpailukyvyn paraneminen
kuin palvelutason säilyminen verkkoyhteyksien avulla sekä kaupunki- ja maaseutuasunnon rinnakkaiskäytön yleistymistä tukeneet kannat. Siten ei ollut yllätys, että kaavoittajien selvän enemmistön
mielestä paine muuttaa loma-asunnot ympärivuotiseen käyttöön soveltuviksi kasvaa. Tätä kehitysilmiötä tarkasteltiin jo edellä. Tässä saatiin lisävahvistus siitä, että tällainen kehityssuunta on olemassa ja kaavoittajat joutuvat paneutumaan siihen.
Selvän enemmistön näkemys, että ICT:n avulla on mahdollista edistää olevien investointien uuskäyttöä on mielenkiintoinen tulos. Uuskäyttöä on tähän mennessä ollut erityisesti sellaisilla vanhoilla teollisuusrakennuksilla, jotka sijaitsevat keskuksissa. Nyt otaksutaan erityisesti maaseudulla ja
miksei myös pienissä keskuksissa rakennuksia jäävän runsaasti tyhjilleen. Niiden uusien käyttömahdollisuuksien etsiminen onkin haastava tehtävä. ICT:n mahdollistamat toimintojen uudet sijaintiratkaisut ovat varmasti merkittävä keino etsiä uuskäyttäjiä. Koska kyseessä ovat suuria rahallisia
arvoja edustavat tekniset rakenteet, on niiden uuskäytön mahdollisuuksien edistämiseen niin yhteiskunnan kuin rakennusten omistajien kannattavaa uhrata myös resursseja.
Niukka enemmistö arvioi, että ICT:n hyväksikäyttö parantaa kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun tavoitteiden toteuttamista. Eräs mahdollisuus siihen tulee sellaisesta toimintojen sijoittelusta, joka vähentää liikennetarvetta. Myös sähköinen asiointi tukee samaa tavoitetta.
Kaavoittajien selvä enemmistö katsoi maakuntien ja kuntien menestyksen riippuvan niiden alueilla
käytettävissä olevista tietoliikennepalveluista. Yhtä suuri enemmistö ei sen sijaan tukenut ajatusta,
että kaupunkiseuduilla kuntien välinen kilpailutilanne työpaikoista ja asukkaista muuttuisi. Kannat
hajaantuivat täysin ajatuksesta, että kunnilla ja maakunnilla olisi ICT:n johdosta tasavertaisemmat
mahdollisuudet keskinäiseen kilpailuun yrityksistä ja asukkaista. Kilpailutilanteen muuttumisen arvellaan siten koskettavan lähinnä kaupunkiseutuja ja niiden kuntia. Yleiseen maakuntien ja kuntien
välisen kilpailutilanteen muuttumiseen uskoi yhtä moni kuin sitä epäili, vajaat 40 % kumpiakin.
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Uusia esitettyjä suunnitteluperiaatteita kannatettiin. Itsenäisten työpaikkaomavaraisten yhdyskuntien kehittämismahdollisuuteen laajoilla työssäkäyntialueilla uskoi vastaajien selvä enemmistö. Vielä suuremman kannatuksen sai ajatus, että työn ja asumisen sekoittumisen johdosta tarjoutuu mahdollisuus uusien yhdyskuntatyyppien kehittämiseen. Pienempi enemmistö, 53 % täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevia, yhtyi myös ajatukseen, että perinteinen lähiökonsepti on jo aikansa elänyt.
Kannanotot avaavat mielenkiintoisia näkymiä uusien suunnitteluperiaatteiden kehittelylle. On kylläkin taas otettava huomioon, että uusia suunnitteluperiaatteita koskevissa väittämissä puhuttiin
mahdollisuuksista, ja niitä kannatettiin. Siten kannat eivät välttämättä merkitse sitä, että esitettyjä
periaatteita haluttaisiin toteuttaa myös käytännössä. Espoossa vireillä oleva hanke uuden vuosituhannen kaupunginosan rakentamisesta on esimerkki uusien suunnitteluperiaatteiden soveltamisesta (Salmela 2002). Tavoitteena on yhdistää työ, asuminen ja vapaa-aika. Hanke vaikuttaa malliesimerkiltä uuden tyyppisestä yhdyskunnasta.
Edellä todetusta epävarmuudesta huolimatta on pidettävä hämmentävänä vastauksissa esiin tullutta
torjuvaa suhtautumista väittämään, että työmatkaliikennettä pystytään uusilla kaavoitusperiaatteilla
oleellisesti vähentämään. Aikaisemmin todettiin, että kaavoittajien suuri enemmistö hyväksyi ajatuksen, että ICT mahdollistaa työmatkaliikennettä vähentävän toimintojen sijoittelun. Tästä väittämästä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 62 % vastaajista. Nyt vain 30 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että uusilla kaavoitusperiaatteilla voidaan työmatkaliikennettä oleellisesti
vähentää. Ajatuksen torjui eli oli väittämästä joko täysin tai jokseenkin eri mieltä 43 % vastaajista.
27 % valitsi vaihtoehdon ”vaikea sanoa”. Siten pääosa vastaajista ei olisi valmis käyttämään hyväksi todettua mahdollisuutta.
Eräs syy tähän tulokseen voi olla aikaisemmin todettu vähäinen usko ICT:n voimaan aiheuttaa suuria alueellisia muutoksia. Siten työpaikkojen ja asuntojen keskinäisiin sijoittumisperusteisiin ei nähtäisi voitavan tai ei haluttaisi vaikuttaa. Ehkä eräs keskeinen vaikutin on se, ettei ole halua muuttaa
olevia suunnitteluperiaatteita, koska se voisi johtaa kaupungin tai kunnan kannalta ikäviin seurauksiin. Omien työpaikka-alueiden menestystä ei voitaisikaan pyrkiä turvaamaan kehittämällä hyviä
yhteyksiä ja erityisesti joukkoliikennettä siten, että työmatkat sujuisivat juohevasti. Yhtä lailla jo
olevat rakenteet ja työ- ja asuinpaikkojen keskinäiset yhteydet joutuisivat uudelleen arvioitaviksi.
Uudella politiikalla vaikutettaisiin myös kiinteistöjen arvoihin. Yhtä kaikki erityisesti keskustaalueiden perinteinen alueellinen rooli saattaisi joutua uhatuksi. Voidaan tietenkin ajatella, että uuden ajattelun toteutuminen on ensi sijassa kiinni yrityksistä ja yhteisöistä, jotka päättävät omista sijaintiratkaisuistaan, jolloin kaavoituksella katsottaisiin olevan vähän sanan sijaa. Kunnilla on kuitenkin kaavamonopoli, joten tämä vaihtoehto ei oikein vakuuta. Työpaikkojen ja asuntojen uusimuotoinen keskinäinen sijoittelu avaa kuntien väliselle kilpailulle uusia mahdollisuuksia.
ICT:n etäisyyttä eliminoiva ominaisuus tulee tässä erityisen selvästi esiin. Voikin syystä ihmetellä,
ettei ICT:n tätä ominaisuutta ole meillä laajemmin pohdittu. Siihen olisi kyllä ollut perusteltuja syitä. Näin varsinkin siksi, että mm. ympäristösyihin vedoten on pyritty vähentämään yksityisautoiluun perustuvaa työmatkaliikennettä ja lisäämään joukkoliikenteen suosiota. Työmatkojen syiden poistamista ei kuitenkaan ole yleisemmin tarkasteltu. On ilmeisesti oltu sidoksissa vanhoihin
kaavoitusperiaatteisiin. Tätä ajatusta tukevat mm. pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet (PLJ 1998), joista ei löydy viittausta ICT:hen ja sen mahdollisiin vaikutuksiin tai hyväksikäyttöön (Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva 2020 – Vaikutusarviot, s. 5). Heinonen (2001,
s. 20) tuo kylläkin esiin esimerkkejä VTT:n nk. Ekoetätyö-hankkeesta, jossa mm. Espoossa olevalla kohdealueella tutkitaan, ”miten etätyön avulla voidaan hajautuvaa yhdyskuntarakennetta kuroa
umpeen virtuaalisen liikkumisen muodossa ja korvata fyysistä liikkumista”. Tässäkin on kyse etätyöstä eikä itsenäisistä toimipisteistä.
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Selitys edellä todetulle voi olla myös hyvin yksinkertainen. Tieto- ja viestintäliikennettä ei mielletä
kaavoituksessa liikenteeksi. Tätä käsitystä vahvistaa se, ettei tämän liikenteen vaatiman infrastruktuurin rakentaminen ole julkisen vallan – valtion ja kuntien – tehtävä vaan kuuluu liike-elämän
piiriin. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön julkaisussa ”Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025” (2000a) tietoliikenne tulee esiin toimintaympäristön haasteita koskevassa osiossa, jossa
käsitellään tietoyhteiskunnan kehitystä. Siellä mm. todetaan tietoyhteiskunnan ja sen kehittyneiden
teknologioiden ja palvelujen muokkaavan kaikkinaista elämää monin tavoin. Myös ajan ja paikan
merkityksen katsotaan vähenevän. Vaikutuksia kuvataan hyvin moninaisesti (s. 38–39). Ministeriön
toimivaltaan ei kuitenkaan kuulu kyseisistä rakenteista huolehtiminen, vaan ainoastaan viestintäverkkojen ja -palvelujen kehittämisen edistäminen ja säätely. Tulos riippuu asianomaisten yritysten
toimista. Ympäristöministeriön (2000) laatimassa asemakaavan selostuksessa tietoliikenne on luettu osaksi teknistä huoltoa kohdassa ”Lähtökohdat” (s.29-30).
Edellä viitatussa liikenne- ja viestintäministeriön (2001b) toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2002–
2005 käsitellään perinteinen liikenne ja viestintä erillisinä osina. Viestintä-luvussa suunnitelmassa
tuodaan selkeästi esiin pyrkimykset luoda viestintäverkoista ja -palveluista vastaaville kaupallisille
toimijoille sellainen toimintaympäristö, että nämä palvelut olisivat alueellisesti tasapuolisesti ja
kohtuuhintaan eri kansalaisryhmien saatavilla. Liikenne- ja viestintäministeriö on myös seurannut
tarkasti tieto- ja viestintäteknologian palvelujen tarjonnan kehitystä ja julkistanut siitä tehdyt selvitykset. Myös palvelujen käytön yleistymistä seurataan.
Esimerkiksi edellä todetuilla näkökohdilla voidaan siten perustella sitä, ettei tieto- ja viestintäteknologian alueellisia vaikutuksia ole kaavoituksessa yleisesti otettu huomioon, ja ettei tämän teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ole pyritty käyttämään hyväksi kaavoituksen alueidenkäyttö- ja liikenneratkaisuja suunniteltaessa. Tällainen puolustelu ei tämän tutkimuksen tulosten kannalta ole
kuitenkaan kestävällä perustalla.
Myönteisenä asiana on syytä panna merkille, että ympäristöministeriö on elokuussa 2002 julkistamassaan ohjeessa ”Maakuntakaavan sisältö ja esitystapa” (Ympäristöministeriö 2002) sisällyttänyt
viestiliikenteen käsittelyn yleisotsikon ”Eri liikennemuotojen käsittely maakuntakaavassa” alle. Ohjeessa katsotaan viestiliikenteen kehittymisellä olevan merkittäviä alue- ja yhdyskuntarakenteellisia
vaikutuksia, jotka tulisi maakuntakaavan tavoiteasettelussa ja kaavan laadinnassa ottaa huomioon
(s.54). Ohjeen käytännön merkitystä ei voi vielä arvioida. Toivottavasti vastaavat periaatteet sisällytetään muitakin kaavoja koskeviin ohjeisiin. ICT:n käytön edellyttämä infrastruktuuri tulee saada
luontevaksi osaksi kaavoituksessa käsiteltäviä asioita.
ICT:n huomioonottamisen vauhdittamiseksi kaavoituksessa tuntuisi myös perustellulta, että samalla
kun valtio tukee kuntien joukkoliikenneratkaisuja, se asettaisi houkuttimia etsiä sellaisia kaavoitusratkaisuja, joissa ICT:n keinoin ylipäätään pystyttäisiin työmatkaliikennettä vähentämään. Sama
toive koskee kaavoitus- ja asuntoviranomaisia. Kaavoittajien enemmistö tukikin ajatusta, että valtion asuntopolitiikalla tuettaisiin ICT:n käyttöä hyödyntävää yhdyskuntakehitystä. Kyse on tässäkin
periaatteessa samasta asiasta. Muitakin houkuttimia varmasti löytyy, jos on halua ja tahtoa. Mielenkiintoisena esimerkkinä on tässä paikallaan todeta, että Hollannissa on kolme ministeriötä (Ministry
of Transport, Ministry of Spatial Planning ja Ministry of Economic Affairs) käynnistänyt helmikuussa 2002 selvityksen, jossa tutkitaan ICT:n vaikutusta liike-elämän ja kotitalouksien alueelliseen
käyttäytymiseen ja kokoavasti sitä, tuleeko ICT muuttamaan Hollannin alueellisia rakenteita ja tapahtuvaa liikkuvuutta (Boumans 2002).
Kaavoituksen kehittämistä koskevissa väittämissä kaavoittajien hyvin selvä enemmistö piti perusteltuna arvioida kunnan tai maakunnan menestystekijät ICT:n vaikutusten kannalta, ja yhtä lailla
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olisi perusteltua kaavoja uudistettaessa ottaa huomioon ICT:n tarjoamat mahdollisuudet. Nämäkin
väittämät olivat periaatteellisia, joten niihin oli ilmeisen helppo yhtyä. Kaavoittajien selvän enemmistön tuki yhtä kuntaa laaja-alaisemmalle suunnittelulle/kaavoitukselle osoittaa kyllä muutakin
kuin periaatteellista hyväksyntää. Selkeää vastausta ei kylläkään saatu usein pohdittuun kysymykseen, tulisiko ylikunnallisen kaavoituksen tapahtua maakunnan vai seudun puitteissa. Tässä asiassa kannat hajaantuivat siten, että maakunnallista suunnittelua kannatti hiukan useampi kuin seudullista vaihtoehtoa, ja kolmannes ei ottanut vaihtoehtoihin kantaa. Mielenkiintoista tässä on se, että
kuntien kaavoittajien kannat hajosivat melko tarkkaan. Maankäyttö- ja rakennuslain mahdollistamaa
kuntien yhteistä yleiskaavaa ei siten pidetty yleisenä ratkaisun avaimena. ICT:n mahdollistamien
uusien kaavoitusratkaisujen pohdinta johtaa kuntien välisiin ristiriitatilanteisiin, jolloin yhteisen
yleiskaavan hyväksymismenettely saattaa muodostua ongelmalliseksi. Sen sijaan maakuntakaavan
laatimiselle ja käsittelylle on valmiina oleva organisaatio.
Kaavoittajien suurta kiinnostusta ICT:n alueellisia vaikutuksia kohtaan osoittivat lähes yksimieliset
kannat siitä, että alaa koskevaa tutkimusta ja koulutusta tarvitaan. Yhtä lailla tarpeelliseksi koettiin
uusien suunnittelumenetelmien ja -mallien kehitystyö. Koulutustarvetta korostivat käsitykset siitä,
että orastavien alueellisten muutosvoimien hyväksikäyttö kaavoituksessa on kiinni osaamisesta.
Kaavoittajien enemmistö ei uskonutkaan, että vallitsevien käytäntöjen uudistamisen esteenä olisivat
lukkiutuneet asenteet. Uudistukset vain seuraavat viiveellä yhteiskunnallista kehitystä.
Maankäyttö- ja rakennuslakia koskeviin väittämiin annetuilla vastauksilla on erityisen suuri merkitys, varsinkin koska aikaisemmin jo oli tullut ilmi, että 75 % kaavoittajista oli täysin tai jokseenkin
samaa mieltä siitä, että lainsäädännölliset toimet ovat välttämättömiä kaavoitusperiaatteiden uudistamisessa. On syytä olla huolestunut nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain kyvystä ohjata maankäyttöä ja rakentamista nyt, kun maamme on kulkemassa kohti tietoyhteiskuntaa, koska 71 % kaavoittajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että nykyinen laki on valmisteltu vallinneen
alue- ja yhdyskuntakehityksen hengessä.
Vastaajien selvän enemmistön kannalle saa tukea asiaa koskevasta hallituksen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslaiksi (HE 101/1998 vp). Siinä ei viitata tietoyhteiskuntakehitykseen sen paremmin kuin ICT:n rooliin alueellisia muutoksia aiheuttavana tekijänä. Ainoastaan yhdestä kohdasta (s.
31) olen löytänyt tähän liittyvän maininnan. Siinä katsottiin tietotekniikan, etätyön ja parantuneiden
tieyhteyksien parantaneen maaseudun mahdollisuuksia vaihtoehtoisina asuin- ja työpaikkoina.
Yhtä vakuuttavaa enemmistön tukea ei saanut kuitenkaan väittämä, jossa suoraan todettiin, ettei laki
tunnista tietoyhteiskunnan ja ICT:n alueellisia vaikutuksia ja niistä muodostuvaa uutta alueellista
järjestystä. Tosin nyt yli kolmannes valitsi vaihtoehdon ”vaikea sanoa”. Varmastikaan laki ei näitä
asioita tunne, jos niitä ei ole tuotu julki asiaa koskevassa lakiesityksessä eikä sen perusteluissa.
Käytännön ongelmia saattaa tulla myös siitä, että suuren enemmistön mielestä pitkäkestoinen kaavoitusprosessi muodostuu ongelmaksi mm. lyhytkestoisten toimitilojen tilaratkaisuissa. Tarvetta
lyhytkestoisista tiloista otaksutaan tietoyhteiskunnan tuotantoelämässä tulevan runsaasti esiin, kuten
edellä teoriatarkasteluissa kohdassa 3.4.10 mainittiin. Tilannetta lieventää kaavoittajien selvän
enemmistön näkemys siitä, ettei laki vaikeuta uusimuotoisen kehityksen edellyttämää kaavoitusta.
Tämä ei kuitenkaan ole avain todettuun ongelmaan, koska useimmat kuitenkin odottaisivat lain tukea ja siten myös kannustusta.
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Maankäyttö- ja rakennuslain johdannaisena oli väittämä ”Hyväksytyt valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet vastaavat tietoyhteiskunnan ja ICT:n haasteisiin”. Olisikohan niin, etteivät kaavoittajat ole laajasti perehtyneet näihin tavoitteisiin, koska 48 % vastaajista valitsi vaihtoehdon
”vaikea sanoa”. Väittämään yhtyviä oli hiukan enemmän kuin sitä vastustavia.
On tietenkin vaikea sanoa, vastaavatko edellä mainitut tavoitteet tietoyhteiskunnan ja ICT:n haasteisiin, kun niistä ei puhuta mitään. Valtioneuvoston selonteossa (VNS 2/2000 vp) kohdassa ”Yhteiskuntakehitys vaikuttaa alueidenkäyttöön” yleismaailmallisia ja kansallisia kehityskulkuja koskevissa kohdissa ei mainita tietoyhteiskunnan kehitystä eikä ICT:tä. Maailmanlaajuisista asioista otetaan esiin vain ympäristöuhat. Kylläkin korostetaan huolenpitoa maakuntien ja kaupunkien kilpailukyvystä, mutta siinäkin viitataan vain ympäristön laadusta huolehtimisen tärkeyteen. Selonteon perusteella laaditussa eduskunnan ympäristövaliokunnan mietinnössä (YmVM 10/2000 vp – VNS
2/2000 vp) ei myöskään ole kiinnitetty huomiota näihin asioihin.
30.11.2000 annetussa ja 26.11.2001 lainvoimaiseksi tulleessa valtioneuvoston päätöksessä (2000)
valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista ei tietoyhteiskunnan merkitystä sen paremmin kuin
ICT:n roolia alueellisena vaikuttajana enää mainita, koska niitä ei ole pidetty alueelliseen kehitykseen merkittävästi vaikuttavina. Sitä osaltaan todistaa tavoitteiden johdannossa oleva seuraava lause: ”Ympäristökysymysten näkökulmasta alueidenkäytön keskeisimpiä tulevaisuuden haasteita ovat
luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ilmastonmuutos”. Ympäristöministeriötä perustettaessa päädyttiin toimialaltaan laajaan ministeriöön, jolle ympäristön- ja luonnonsuojelun lisäksi kuuluvat mm. asunto-, kaavoitus- ja rakennusasiat. Asioita on joko valmisteltu suppeasta näkökulmasta
tai sitten painoa ei ole annettu muille kuin ympäristönsuojelullisille kannoille. Samanluonteinen asia
on edellä todettu ympäristöministeriön varauksellinen suhtautuminen loma-asuntojen muuttamiseen
ympärivuotiseen käyttöön soveltuviksi.
Mielenkiintoista olikin havaita, että Japanin valtakunnallisessa suunnitelmassa vuodelta 1998 tietoyhteiskunnan kehityksen ja myös ICT:n vaikutukset ja mahdollisuudet on tuotu julki (Ministry of
Land, Infrastructure and Transport: The 5th Comprehensive National Development Plan – Grand
Design for the 21st Century, March 1998). Internetistä saatu englanninkielinen versio sisältää monipuolisen yhteiskunnallista kehitystä koskevan tarkastelun, jonka perusteella on tehty alueellista kehittämistä koskevat suositukset. Suunnitelman ensimmäisessä osassa on kappale, jonka otsake on
”Higly informatized society”. Siinä otetaan esille mm. ajan ja etäisyyden merkityksen muuttuminen
ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset. Yksityiskohtina tästä suunnitelmasta mainittakoon kaksi esimerkkiä. Tavoitteena on saada hyvä ICT-infrastruktuuri nopeasti koko maahan, ja julkista tukea
suositellaan tapauksissa, jolloin kysyntä on liian vähäinen tavoitteen toteuttamiseksi kannattavasti.
”Multi habitation – more than one residence” -järjestelmää eli kaksoisasunnon järjestelmää suositellaan uudeksi elämäntavaksi. Samalla se olisi keino elvyttää maaseutualueita (nature-rich residential
areas) ja lisätä vuorovaikutusta keskusten ja näiden alueiden välillä. Ajatuksena on osittainen työskentely maaseutualueilla käyttäen hyväksi ICT:tä.
Viron vuonna 2001 julkaistussa valtakunnallisessa aluesuunnitelmassa, ”ESTONIA 2010, National
Spatial Plan” (Estonian Ministry of Environment 2001), julkituodaan kolme tärkeänä pidettävää
globaalia kehityssuunta. Ne ovat: globalisaatio, informaatioteknologian vallankumous ja kestävän
kehityksen vaatimukset ( globalisation together with its accompanying phenomena on the regional
level, the revolution related to information technology, requirements of sustainable development).
Suunnitelmassa informaatioteknologian saatavuutta pidetään maan kilpailukyvyn kannalta tärkeänä.
Tämä teknologia nähdään myös tärkeänä maaseutualueiden kehittämisessä. Näin pyritään myös
saaman hyvinvoivia ja enemmän koulutettuja ihmisiä muuttamaan pois kaupungeista.

201
Japanin ja Viron esimerkit osoittavat, että valtakunnallista alueellista kehittämistä on näissä maissa
lähestytty huomattavasti avarammista näkökulmista kuin mitä Suomessa on tehty. Ottaen huomioon
kyselyssä julkituodut kaavoittajien käsitykset tieto- ja viestintäteknologian merkityksestä alueellisessa kehittämisessä, olisi Suomessakin perusteita valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
uudelleenarviointiin.

5.4.1.5 Erityisiä näkökohtia koskeviin kysymyksiin annetut vastaukset
Tässä osiossa ei ole paljon lisättävää siihen, mitä aikaisemmin kohdassa 5.3.6 on jo sanottu. Vastaajien suuri enemmistö, 73 %, kannatti kunnan/maakunnan tukea tietoliikennepalvelujen saamiseksi
myös alueille, joille niitä taloudellisen kannattamattomuuden takia ei muuten tultaisi luomaan. Väittämän saama suuri kannatus osoittaa kaavoittajien näkevän kyseisten palvelujen merkittävyyden.
Mielenkiintoisena vertailuna voidaan tässä todeta, että vain 46 % vastaajista oli väittämään E.25
antamissaan vastauksissa sitä mieltä, että kaavoituksen keinoin tulisi ylipäätään vaikuttaa tietoverkkojen ja niiden tuoman palvelutason kehittämiseen muiden liikenneväylien kehittämisen lailla. Voi
tietenkin otaksua, että kaavoituksen keinot tässä asiassa ovat vähäiset, varsinkin koska lainsäädäntö
ei tarvetta tiedosta.
Kuitenkaan kunnat ja maakunnat eivät tähänkään mennessä ole olleet toimettomia tietoliikennepalvelujen aikaansaamisessa alueilleen, koska 54 % vastaajista katsoi näin jo tapahtuneen. Selviä
suunnitelmia asiasta on vastaajien mukaan eniten ollut maakunnissa ja isoissa kaupungeissa. Edellä
kohdassa 4.2.2 jo todettiin, että Lapuan kaupunki on joulukuussa 2002 tehnyt päätöksen kustantaa
ADSL-yhteydet joka kylään ja talouteen (Vainionpää 2002).
ICT:n merkitys alueellisena vaikuttajana oli noussut esiin kuntien ja maakuntien päättäjien kaavoituspoliittisissa keskusteluissa vain poikkeustapauksissa. Tämä on varsin selvä osoitus siitä, ettei asiaa myöskään vastuullisten virkamiesten keskuudessa ole vielä yleisesti pidetty tärkeänä.

5.4.1.6 Avovastauksissa esitetyt mielipiteet
Avovastaukset käsittelivät tutkimuksen aihepiiriä hyvin eloisasti. Niitä käsiteltiin edellä kohdassa
5.3.7. Avovastausten laatijain mielipiteet ovat otaksuttavasti tulleet esiin heidän vastauksissaan esitettyihin väittämiin. Tässä käsitellään vielä joitakin sellaisia asioita, joita avovastauksissa tuotiin
esiin ja jotka eivät sisältyneet esitettyihin väittämiin, mutta liittyivät tutkimuksen aihepiiriin.
Huoli vähäisistä kaavoitusresursseista ja niistä johtuva kiire, jonka vuoksi ei ole aikaa miettiä tulevaisuuden tarpeita, saattaa olla monessakin kunnassa arkitodellisuutta. Suurten muutosten aikana
tällainen tilanne on vakava ja on otettava huomioon. Asiantila korostaa hyvän lainsäädännön,
koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä.
Maankäyttö- ja rakennuslakia koskeneessa arvostelussa tuotiin positiivisena ehdotuksena esiin ajatus, että pitäisi olla erilainen laki pienille ja suurille kaupungeille, koska ongelmakentät ovat erilaisia. Ongelmat poikkeavat toisistaan yhtä lailla myös kasvavilla ja taantuvilla alueilla.
Koska ihmisten toimintaa ohjaa rationaalisuuden ohella myös tunnemaailma, ei ICT:n merkityksestä pidä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, oli selkeä varoitus. Samanluonteisena voi
pitää toteamusta, että ICT:lle on jo vastaliike tulossa. Monilla kommentoijilla olikin selvä huoli tapahtuvasta kehityksestä. Totuttu normaali elämä koettiin uhatuksi.
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Varmasti muutoksen vastustaminen on meihin jokaiseen luonnostaan kuuluva ominaisuus. Muutosta pelätään. Tällaisia asioita pohtiessani mieleeni tulee usein Tampereen yliopiston silloisen rehtorin
Paavo Kolin 1960-luvulla eräässä tilaisuudessa esittämä toteamus, että nopean muutoksen aikana
turvallisuutta on haettava muutoksesta eikä pysyvyydestä. Tähän aikaan tämä sanonta soveltuu yhtä
hyvin kuin voimakkaan kaupungistumisen alkuaikoihin.

5.4.2 Mitä kaavoittajien taustatietojen perusteella muodostetuissa ryhmissä havaituista kannanottojen eroista voi päätellä?
Ryhmien muodostamisperusteet on kerrottu kohdassa 5.2.2. Kyselyn tuloksia kohdassa 5.3 eriteltäessä esiteltiin kyseisissä kohdissa erillisen alaotsikon ”Ryhmistä löytyneitä kannanottoeroja” alla
analyysissa väittämiin annetuista vastauksista löytyneet tilastollisesti merkitsevät erot. Tällöin kuvattiin eräitä muitakin mielenkiintoiseksi todettuja eroavuuksia.

Taulukko 5.4.2. Ryhmittäinen luettelo väittämistä, joista löytyi tilastollisesti merkitsevä ero. Kirjaimet ja numerot viittaavat väittämistä kyselylomakkeessa käytettyihin koodeihin.
Taustatietojen perusteella B-osan väit- C-osan väit- D-osan
muodostettu ryhmä
tämät
tämät
väittämät
Sukupuoli
12, 40

E-osan väittämät
1, 2, 23, 43

Yhteensä
väittämiä
6

Ikä

-

-

40, 46

7, 11, 33

5

Työnantaja

-

-

7, 19, 57

31, 32b, 40

6

Kaavoitusmuoto

3

-

3, 17, 57

31, 33, 40

7

Väkiluku

-

-

50

40, 43

3

– Tutkinto

-

17

2, 3, 12, 32

24, 29

7

– Koulutus

-

-

3, 19, 55

-

3

– Enemmistö

-

-

13,18, 26,40

17,18, 22,42

8

– Aluejaot

3

5, 15

3

11,25,31,33,40

9

– Isot kaupunkiseudut

-

1

1, 46

7,11,15,25,31

8

– Isot kaupungit

-

12

19, 39

12, 44

5

– Suuralueet

-

-

5, 12

6,8,24,28,44

7

Paikkatieto

-

12

1

6, 12

4

Kaavoitusohjelma

-

12

-

8, 14

3

Yhteensä

2

7

30

42

81

Kaavoittajakoulutus

Suunnittelualue
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Seuraavassa käsitellään näitä ryhmistä löytyneitä tilastollisesti merkitseviksi osoittautuneita kannanottoeroja pohtien sitä, mitä erot saattaisivat merkitä. Tarkastelu suoritetaan ryhmittäin. Erityinen
huomio kiinnitetään siihen, löytyykö ryhmissä todetuista mielipide-eroista samaa aihepiiriä koskevia toistuvia eroja vai ovatko kysymyksessä vain yksittäiset poikkeamat. Tilastollisesti merkitsevän
eron edellytyksenä olleet ehdot on selostettu kohdassa 5.2.1. Nyt käsiteltävissä tapauksissa todennäköisyys saada sattumalta vastaava tulos on ollut 5 % tai pienempi. Taulukosta 5.4.2 käy selville,
mistä väittämistä eri ryhmissä löytyi eroja. Taulukon tiedot helpottavat myös hakemaan tekstistä
kohdasta 5.3 näitä tuloksia käsitelleen osan.
Taulukosta havaitaan, että eniten tilastollisesti merkitseviä eroavuuksia löytyi E-osan väittämistä,
jotka käsittelivät erityisesti kaavoitukseen liittyviä ICT:n vaikutuksia. Ennakkokäsitysten mukaisesti eroja selittivät yli puolessa tapauksista kaavoittajien koulutus ja suunnittelualueet.

5.4.2.1 Sukupuolen perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot
Naisten ja miesten välisiä mielipide-eroja ei löytynyt kuin kuudessa väittämässä. Naiset eivät uskoneet yhtä vakaasti kuin miehet isoihin keskuksiin turvallisina sijaintikohteina eivätkä siihen, että
langaton viestintä lisäisi toimintavapautta niin työssä kuin vapaa-ajalla. Miehet puolestaan uskoivat
naisia huomattavasti selvemmin siihen, että kaupunkiseuduilla kuntien välinen kilpailutilanne työpaikoista ja asukkaista muuttuu.
Naisista suurempi osa kuin miehistä katsoi ymmärtävänsä, miten ICT tulee vaikuttamaan kaupunkien ja maaseudun yhdyskuntarakenteeseen sekä pystyvänsä miehiä paremmin ennakoimaan, miten
ICT tulee vaikuttamaan kansalaisten toimintatapoihin. Naiskaavoittajien luottamus omaan ICT:n
yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten ymmärtämiseen oli siten suurempi kuin miesten.
Vaikka sekä naisten että miesten enemmistö katsoi, ettei maankäyttö- ja rakennuslaki vaikeuta uusimuotoisen kehityksen edellyttämää kaavoitusta, asiaa epäili naisista useampi. Ehkä naiset ovat
tarkempia muotoseikkojen noudattamisessa kuin miehet. Toisaalta suurempi epäily saattaa johtua
naisten vastausten osoittamasta miehiä paremmasta ICT:n alueellisen merkityksen ymmärtämisestä,
jonka perusteella katsottaisiin maankäyttö- ja rakennuslain täydentäminen näiltä osin tarpeelliseksi.
Kokonaisuutena sukupuolten väliset kannanottoerot eivät nousseet miksikään vedenjakajaksi.

5.4.2.2 Ikäryhmien perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot
Ikäryhmien kesken löytyi kannanotoissa eroja viidessä väittämässä. Naisten lailla nuorimman ikäluokan ( alle 41 vuotta) edustajat eivät uskoneet yhtä vakaasti kuin heitä vanhemmat siihen, että
langaton viestintä lisää toimintavapautta niin työssä kuin vapaa-ajalla. Tässä ikäluokassa oli naiskaavoittajista 20 % ja mieskaavoittajista 16 %, joten tällä jakautumalla ei ollut suurta vaikutusta
tulokseen. Kaikissa tapauksissa yli 66 % vastaajista tuki tätä väittämää, joten kyse on pienestä mutta
kuitenkin havaittavasta erosta. On myös mahdollista, että nuorimmat ovat tottuneempia langattoman
viestinnän hyväksikäyttöön. Siten heille ei kyseessä ollut uusi asia, joka muuttaisi jo olemassa olevia toimintamuotoja.
Nuorimman ikäluokan edustajien enemmistö ei heitä vanhempien lailla yhtynyt siihen, että kilpailu
hyvästä työvoimasta johtaa yritykset sijoittumaan miellyttävien asuinalueiden tuntumaan, jota ajatusta ovat monet tutkijat tukeneet. Tulos poikkeaakin mm. aikaisemmin kerrotuista Raunion ja Lin-
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namaan tutkimustuloksista, joissa viihtyisä asuinalue nousi tärkeimmäksi tekijäksi osaavan työvoiman sijoittumisperusteissa. Niissä tuloksissa ei ollut vertailua eri-ikäisten kannanottojen kesken.
Nyt saatu tulos tuo ikää koskevan lisäpiirteen. Miellyttävä asuinalue ei ainakaan nuorten kaavoittajien enemmistön mielestä ole yrityksiä houkutteleva ominaisuus. Eräs selitys tälle voi olla se, että
nuoret luovat vielä uraa, jolloin asuinpaikkaa koskevien omien ehtojen asettaminen työnantajalle ei
ole vaatimuslistan kärjessä.
Nuorimman ikäluokan enemmistö ei vanhempien ikäluokkien lailla nähnyt kaavoituksen vaikutusmahdollisuuksien heikkenevän siksi, ettei tietoliikennettä voi autoliikenteen lailla säädellä. Nuorimpien usko kaavoituksen voimaan myös ICT:n johdosta muuttuvissa oloissa oli suurin.
Usko maaseudun elinmahdollisuuksien paranemiseen ICT:n hyväksikäytön ansiosta kasvoi iän
myötä. Kaikissa tapauksissa väittämää puolustavien osuus oli yli 60 %. Kuitenkin on ehkä ainakin
oireena pantava merkille nuorimman ikäluokan vähäisin tuki tälle ajatukselle. Voi olla, että taustalla
on nuorten kaavoittajien yleensäkin varauksellisempi suhtautuminen maaseudun rooliin. Nuorten on
sanottu kasvavassa määrin arvostavan kaupunkimaista elämänmuotoa.
Erikoinen tulos ikäryhmien kesken syntyi väittämässä, jonka mukaan maakunnallinen suunnittelu/kaavoitus on seudullista suunnittelua/kaavoitusta perustellumpi käsittelypohja. Tulosten mukaan iän lisääntyessä sekä maakunnallista suunnittelua puolustava että vastustava kanta vahvistui.
Selitys löytyy ”vaikea sanoa” -osuuksista, joka nuorimmalla ikäryhmällä oli peräti 51 %. Iän myötä
valmius kannanottoon kasvoi. Samalla tulivat näkyviin myös erot puolesta ja vastaan olevien osuudessa. Kumpikaan vaihtoehto ei kuitenkaan saanut selvää enemmistöä taakseen. Tämä saattoi johtua
aikaisemmista kokemuksista. Maakunnallinen kaavoitus on viime vuosina ollut vähäistä, joten nuorimmilla kaavoittajilla ei ole tästä vuorovaikutuksesta ilmeisesti kovinkaan paljon käytännön kokemuksia. Kaavoituskokemuksissa on varmasti muutoinkin iso ero.
Ikäluokkien välisistä eroista on syytä erityisesti ottaa huomioon nuorten suurin luottamus kaavoituksen voimaan myös ICT-aikakaudella, vanhempia varauksellisempi suhtautuminen hyvien asuinalueiden merkitykseen sekä maaseudun elinvoiman paranemiseen.

5.4.2.3 Työnantajan perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot
Kuntien palveluksessa olevat eivät uskoneet ICT:n soveltamisen saavan aikaan alueellisia vaikutuksia hetikään siinä määrin kuin erityisesti maakuntien liittojen palveluksessa olevat. Konsulttien kannat olivat näiden kahden ryhmän välillä. Tulos on mielenkiintoinen erityisesti siitä näkökulmasta,
että maakunnallisen suunnittelun tulisi olla ohjeena alemmantasoiselle suunnittelulle ja kaavoitukselle. Tosin kaikissa tapauksissa enemmistö tuki väittämää.
Kunnallisten neuvonta- ja tietopalvelujen keskittäminen maakunnallisesti yhteen paikkaan ei saanut
kuntien palveluksessa olevien enemmistön kannatusta. Sen sijaan maakuntien liittojen ja konsulttien
palveluksessa olevien enemmistö tuki ajatusta. Kuntien kaavoittajien kantaan saattoi vaikuttaa huoli
siitä, että palvelut lähtisivät juuri heidän alueeltaan. Maakuntien ja konsulttien edustajat taasen saattoivat tarkastella asiaa yleisemmältä kannalta ja tukivat siksi väittämää.
Yllättävänä on pidettävä sitä, että konsulttien enemmistö ei maakuntien ja kuntien edustajien
enemmistön lailla kannattanut sitä, että ICT:n vaikutukset on otettava huomioon joukkoliikenneratkaisuissa. Tulosta on vaikea perustella.
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Kunnan/maakunnan menestystekijäin arviointia kannatti kaikkien ryhmien selvä enemmistö. Ero
tuli maakuntien liittojen kaavoittajien muita suuremmasta kannatuksesta. Kaikissa ryhmissä oli suuri kannatus myös väittämälle, että yhtä kuntaa laaja-alaisemman suunnittelun merkitys nyt korostuu.
Kannatus oli ymmärrettävästi suurinta maakuntien liittojen kaavoittajien keskuudessa. Konsulttien
vähäisin kannatus saattaa johtua siitä, etteivät he pohdi tällaista asiaa siinä määrin kuin kuntien ja
maakuntien liittojen edustajat.
Kehityksen alueellisten muutosvoimien ymmärtämisen tärkeydestä olivat kaikkien työnantajien
edustajat hyvin yksimielisiä. Jälleen maakuntien liittojen edustajat korostivat asiaa selvimmin ja
konsulttien edustajat varovaisimmin.
Työnantajan perusteella esiin tulleita mielipiteiden eroja edellä tarkastelluissa väittämissä voisi kuvata siten, että maakuntien liittojen edustajat pitivät ICT:n mahdollista merkitystä ja seurauksia
merkittävämpinä kuin muiden ryhmien edustajat. Konsultit puolestaan suhtautuivat näihin väittämiin muita varauksellisemmin. Erot voisivat johtua siitä, että konsulteissa on enemmän sellaisia,
jotka katsoivat oman tiedon tasonsa olevan jo nyt hyvä, tai siitä, että heistä useampi kuin muista tekee kaavoja enemmän rutiinilla, eikä uusia häiritseviä tekijöitä ole tarpeen ottaa huomioon. Maakuntien liitoissa puolestaan tarkastellaan ehkä muita enemmän laajoja alueellisia kokonaisuuksia,
niiden rakenteita ja yleisiä kehitystekijöitä, jolloin ICT uutena vaikuttajana on noussut korostetusti
esiin.

5.4.2.4 Kaavoitusmuodon perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot
Väittämään ”Liikenneverkon ja -yhteyksien toimivuus määrittää alueiden ja kuntien kilpailukyvyn”
annetuissa vastauksissa tulivat havainnollisesti esiin eri kaavoitusmuotojen roolit. Siirryttäessä
asemakaavoituksesta yleispiirteisempiin kaavamuotoihin kasvoi ”täysin samaa mieltä” kannanottojen osuus. Näin korostui liikenneverkon ja -yhteyksien merkitys alueiden ja kuntien kilpailukyvyn ilmentäjänä. Tulos on kaavoitusjärjestelmän mukainen: mitä yleispiirteisemmästä kaavasta
on kyse, sitä laaja-alaisemmin pitää vaikutuksia tarkastella.
Väittämän ”Eri toimintojen sijaintiperusteet muuttuvat” kannatus kasvoi siirryttäessä yksityiskohtaisesta kaavoituksesta yleispiirteisempiin. Tulosta ei voi verrata edellä olevaan, koska nyt oli
kyse eräästä keskeisestä merkityksestä, joka ICT:llä katsotaan olevan. Asemakaavoittajien muita
huomattavasti suurempi epäily voi selittyä joko sillä, että arkkitehdit ylipäätään suhtautuvat muita
koulutusryhmiä varauksellisemmin tähän väittämään, kuten aikaisemmin on kohdassa 5.3.4.1 todettu, tai sitten yksinkertaisesti asemakaavoittajat vain eivät usko sijaintiperusteiden muuttumiseen
ICT:n johdosta yhtä vahvasti kuin muiden kaavamuotojen edustajat.
Väittämästä ”ICT tasoittaa keskusten ja maaseudun välisiä palvelutasoeroja” löytynyt kannanottojen ero yleiskaavoittajien ja muiden kaavamuotojen edustajien, erityisesti maakuntakaavoittajien,
välillä oli suuri. Yleiskaavoittajat eivät uskoneet väittämään läheskään niin paljon kuin muut. Havaittua eroa ei selitä yleiskaavoittajien jakautuminen erikokoisiin kuntiin, koska se jakautuma on
varsin tasainen. Myöskään ero ei ilmene verrattaessa väittämää kuntien väestömäärien perusteella
saatuihin vastauksiin. Kyse on siten selvästi yleiskaavoittajien yleisestä erilaisesta mielipiteestä verrattuna muihin kaavoittajiin.
ICT:n vaikutusten huomioon ottamisesta joukkoliikenneratkaisuissa löytyi varsin hyvin selitettävissä olevat kannanottoerot eri kaavoitusmuotojen edustajien kesken. Yleiskaavoittajien suurin
kannatusprosentti on ymmärrettävä, koska yleiskaavoissa päätetään ensisijaisesti periaatteellisista
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ratkaisuista. Asema- ja yleiskaavoittajien vähäisempi kannatus selittynee ainakin osaksi sillä, että
nämä kaavoittajat muodostavat selvän enemmistön alle 50 000 asukkaan kuntien kaavoittajista. Lukumääräinen painopiste on pienemmissä kunnissa, joissa joukkoliikenteen suunnittelu ei ole niin
tärkeää kuin väestömäärältään suuremmissa kaupungeissa.
Kunnan/maakunnan menestystekijäin arviointia ICT:n kannalta kannattivat yleispiirteisempien kaavamuotojen edustajat asemakaavoittajia enemmän. Tulos on ymmärrettävä. Tällainen arviointi kuuluu luontevammin yleispiirteisempään kaavoitukseen.
Ei ollut ihme, että maakuntakaavoittajien enemmistö piti maakuntakaavoitusta sopivimpana ylikunnallisena kaavoitusmuotona. Kuntakohtaisten kaavamuotojen edustajien kannat hajaantuivat melko
tasan puolesta ja vastaan maakunnallisen ja seudullisen suunnittelun kesken: kolmanneksen osuus
molemmille vaihtoehdoille. Tämäkään jako ei tuonut selvää ratkaisua mielenkiintoisena pidettyyn
kysymykseen. Tärkeätä on kuitenkin todeta, että kuntien eri kaavamuotojen edustajat tukivat molempia vaihtoehtoja. Siten molemmille menettelyille on kannattajansa. Voisi otaksua, että käytännössä tulee esiintymään molempia menettelyjä riippuen paikallisista ja alueellisista olosuhteista.
Kaikkien kaavamuotojen edustajat olivat 84–95 %:n osuuksilla täysin tai jokseenkin samaa mieltä
kehityksen alueellisten muutosvoimien ymmärtämisen tärkeydestä. Ero tuli esiin kannanottojen
jyrkkyydessä. Maakuntakaavoittajista oli väittämästä täysin samaa mieltä 52 %, mutta yleiskaavoittajista vain 18 %.
Tärkein päätelmä edellä todetuista eroista on se, että kaavajärjestelmä näyttää toimivan, ainakin eri
kaavamuotojen edustajien kannanottojen perusteella asiaa tarkastellen. Tämä merkitsisi myös sitä,
että ICT:n alueellisia vaikutuksia pitäisi erityisesti tarkastella yleispiirteisessä kaavoituksessa. Laajempi vuoropuhelu yleis- ja maakuntakaavoittajien kesken saattaisi siten myös olla tarpeen, kun otetaan huomioon edellä todetut erot eräissä heidän mielipiteissään kaavoituksen taustalla vaikuttavista
asioista.

5.4.2.5 Kuntien väkiluvun perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot
Väkiluvun perusteella muodostetussa ryhmässä löytyi väittämiin annetuissa vastauksissa vain kolme tilastollisesti merkitsevää eroa. Väittämään ”ICT:llä ei ole vaikutusta asumiseen” annetuissa
vastauksissa erot eivät selity kokoluokkien perusteella, vaan kaavoittajien kannat hajaantuvat. Merkittävin ero tuli siitä, että suurimman kokoluokan kaavoittajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin
samaa mieltä 5 % ja pienimmän kokoluokan kaavoittajista 24 %. Siten alle 10 000 asukkaan kuntien
kaavoittajissa oli suhteellisesti eniten niitä, jotka eivät usko ICT:n vaikuttavan asumiseen. Enemmistö pienimmän kokoluokan kuntien kaavoittajistakin, 63 %, oli väittämästä jokseenkin tai täysin
eri mieltä.
Kehityksen alueellisten muutosvoimien ymmärtämisen tärkeydestä olivat kaikkien kokoluokkien
edustajat melko yksimielisiä. Pienimmässä kokoluokassa täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien
osuus oli 77 %, mutta jäi jälkeen muiden kokoluokkien 85–91 %:n osuuksista. Ehkä pienimmissä
kunnissa kaavoittajista suurempi osa kuin muualla on sitä mieltä, ettei yksin ymmärrys riitä, vaan
kehityksen turvaamiseksi tarvitaan muutakin. Väittämä itsessään ei ollut aivan parhaimpia.
Vaikka kaikkien kokoluokkien kaavoittajien enemmistö yhtyi siihen, ettei maankäyttö- ja rakennuslaki vaikeuta uusimuotoisen kehityksen edellyttämää kaavoitusta, oli alle 20 000 asukkaan kuntien
kaavoittajista muita suurempi osa eri mieltä väittämästä. Siten pienehköjen kuntien edustajista useat
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kaipaisivat lain säännöksiä uusimuotoisen kehityksen tueksi. Tulos tuntuu luontevalta. Pienissä
kunnissa kaavoitusresurssit saattavat olla niukat, ja silloin hyvät säädökset olisivat tukena.
Väkiluvun perusteella löytyneet erot kannanotoissa toivat esiin lähinnä pienten kuntien muista
poikkeavat olosuhteet, jotka vaikuttavat myös kaavoitusperiaatteisiin.

5.4.2.6 Kaavoittajakoulutuksen perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot
Eroja tarkastellaan muodostettujen kolmen ryhmän osalta erikseen. Erot tulivat yhtä tapausta lukuun
ottamatta esiin eri väittämissä. Väittämässä D.3 ”Eri toimintojen sijaintiperusteet muuttuvat” eroja
oli sekä tutkinto- että koulutus-ryhmässä.
Tutkinto-ryhmä
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden ja alemmantasoisen koulutuksen saaneiden välillä oli selvä
ero kannanotoissa, jotka koskivat edellytysten luomista kunnan/maakunnan jatkuvalle väestönkasvulle. Edelliset eivät pitäneet tavoitetta tärkeänä, mutta jälkimmäisten selvä enemmistö puolusti
sitä.
Sekä etäisyyden muuttuvasta merkityksestä että eri toimintojen sijaintiperusteiden muuttumisesta
olivat muut kuin korkeakoulututkinnon suorittaneet huomattavasti varmempia kuin korkeakoulututkinnon suorittaneet. Kannanottojen erot olivat suuria. Etäisyystekijän merkityksen muuttumisesta
tutkijoiden käsitykset ovat olleet sekä puolesta että vastaan, kuten kohdassa 3.4.1 todettiin.
Korkeakoulututkinnon suorittaneissa puolestaan oli huomattavasti muita enemmän niitä, jotka tukivat periaatetta, että on turvallisinta sijoittua isoihin keskuksiin. Tulos on linjassa kahden edellä
todetun eron kanssa. Muut kuin korkeakoulututkinnon suorittaneet kyseenalaistivat vanhat periaatteet selvemmin kuin korkeakoulututkinnon suorittaneet. Korkeakoulututkinnon suorittaneista muita
useammat katsoivat myös kodin roolin työpisteenä kasvavan. Jälkimmäinen ero voi selittyä
kaavoitustehtävien erilaisuudella tai sillä, että korkeakoulututkinnon suorittaneilla on paremmat
mahdollisuudet omien töidensä järjestelyyn.
Kuntien ja maakuntien nykyistä tasavertaisempaan kilpailumahdollisuuteen ICT:n hyväksikäytön
ansiosta luotti muun kuin korkeakoulututkinnon suorittaneiden enemmistö, kun tämä luottamus
korkeakoulututkinnon suorittaneilla jäi vähemmistön varaan. Sen sijaan perinteisen lähiökonseptin
katsoi vanhentuneen korkeakoulututkinnon suorittaneiden enemmistö ja muun koulutuksen saaneiden vähemmistö. Jälkimmäisessä tapauksessa tulos poikkesi muista edellä todetuista eroista siinä,
että nyt muut kuin korkeakoulututkinnon suorittaneet pysyttäytyivät vanhentuneeksi väitetyn (E.29)
periaatteen takana.
Yleisellä koulutustaustalla on siten merkitystä sekä kaavoittajien arvomaailmaan että käytettäviin
suunnitteluperusteisiin. Tarkastelluissa tapauksissa lukuun ottamatta lähiöväittämää muilla kuin
korkeakoulututkinnon suorittaneilla oli korkeakoulututkinnon suorittaneita suurempi usko ICT:n
alueellisia olosuhteita muuttavaan merkitykseen. Tutkimuksen perusteella ei voi päätellä mistä tämä
ero johtuu, koska sukupuoli-, ikä-, kaavoitusmuoto- ja aluejakautumat olivat näiden ryhmien kesken
varsin samanlaiset. Taustalla voivat olla niin käytännön kokemukset ICT:n hyväksikäytöstä kuin
myös koulutuksessa olevat erot.
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Koulutus-ryhmä
Arkkitehtuurikoulutuksen saaneet epäilivät eniten ICT:n vaikutusta toimintojen sijaintiperusteiden
muuttumiseen. Muissa koulutusryhmissä enemmistö (täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevat) tuki
väittämää eli katsoi sijaintiperusteiden muuttuvan. Todetun eron merkitystä korostaa se, että arkkitehtuurikoulutuksen saaneet ovat selvänä enemmistönä maamme kaavoittajista. Tätä asiaa käsiteltiin myös edellä kohdassa 5.4.2.4.
Kunnallisten neuvontapalvelujen keskittämisen kannatuksessa oli koulutusryhmissä eroja siten, että
väittämän saama tuki kasvoi sitä mukaa kuin ao. koulutuksen saaneiden osuus kaavoittajina vähenee.
Myös ilta- ja yöaikaisen liikenteen kasvua koskevassa väittämässä oli koulutus-ryhmässä eroja käsityksissä. Arkkitehtuuri- ja maanmittauskoulutuksen saaneet kannattivat väittämää vähemmän kuin
muut. Tästä väittämästä olisi odottanut löytyvän eri ikäryhmien kannanotoissa eroja, mutta niin ei
kuitenkaan tapahtunut.
Todettujen erojen perusteella ei voi tehdä yleisempiä johtopäätöksiä. Ainoastaan arkkitehtuurikoulutuksen saaneiden muita varauksellisempi suhtautuminen ICT:n merkitykseen sijaintiperusteita
muuttavana voimana on syytä panna merkille.
Enemmistö-ryhmä
Löytyi kahdeksan väittämää, joihin otetuissa kannoissa oli tilastollisesti merkitsevä ero suurimpien
kaavoittajaryhmien eli arkkitehtien ja maanmittausosastolta valmistuneiden diplomi-insinöörien
kesken.
M-osaston diplomi-insinööreillä oli arkkitehtejä vakaampi luottamus siihen, että ICT:llä on vaikutusta teollisuuden sijoittumisperusteisiin ja myös siihen, että sähköinen viestintämahdollisuus vaikuttaa palvelutasoon. Jälkimmäisessä tapauksessa kylläkin molempien ryhmien enemmistö oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. M-osastolta valmistuneet otaksuivat myös arkkitehtejä
useammin, että tyhjilleen jääneet rakennukset yhdessä hyvän koulutuksen saaneiden työttömien
kanssa ovat markkinointivaltteja toimistojen uudelleen sijoittamisessa. M-osastolta valmistuneet
uskoivat arkkitehtejä enemmän myös langattoman viestinnän toimintavapautta lisäävään ominaisuuteen niin työssä kuin vapaa-ajalla. Tässäkin tapauksessa molemmissa ryhmissä enemmistö oli
väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä.
Arkkitehtien enemmistö ja M-osastolta valmistuneiden vähemmistö puolestaan katsoivat, että rakenteelliset muutokset ovat hitaita ja että muutokset voidaan sopeuttaa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. M-osaston diplomi-insinöörit myös suhtautuivat hiukan arkkitehtejä varauksellisemmin vanhojen yhdyskuntarakenteiden ja perinteiden merkitykseen muutospaineita tasoittavana tekijänä, joskin molemmissa ryhmissä yli 80 % vastaajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa
mieltä.
Maanmittausosastolta valmistuneet epäilivät puolestaan arkkitehtejä enemmän tietoliikennepalvelujen merkitystä maakuntien ja kuntien menestykseen vaikuttavana kilpailutekijänä. Tässäkin
molemmissa ryhmissä oli väittämää kannattavia lähes samansuuruinen enemmistö.
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M-osastolta valmistuneiden enemmistö ja arkkitehtien vähemmistö katsoivat, että maankäyttö- ja
rakennuslaki ei tunnista tietoyhteiskunnan ja ICT:n alueellisia vaikutuksia ja niistä muotoutuvaa
uutta alueellista järjestystä.
Todettujen erojen perusteella voi päätellä, että M-osastolta valmistuneet diplomi-insinöörit uskoivat
arkkitehtejä enemmän ICT:n merkitykseen, lukuun ottamatta maakuntien ja kuntien menestyksen
riippuvuutta tietoliikennepalveluista. Päätelmää tukee maankäyttö- ja rakennuslakiin otettu kanta.
Arkkitehdit puolestaan painottivat M-osaston diplomi-insinöörejä enemmän olevien rakenteiden
muutospaineita vaimentavaa merkitystä. Tulos on linjassa ICT:n merkityksestä tehdyn vertailevan
havainnon kanssa.
Eroja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että kahta tapausta lukuun ottamatta niin arkkitehtien
kuin M-osaston diplomi-insinöörien enemmistö oli väittämistä samaa mieltä. Erot tulivat esiin
poikkeavien kantojen osuuksissa. Erot olivat kuitenkin edellä todetulla tavalla johdonmukaisia.
Suurimpien kaavoittajaryhmien edustajilla on siten jonkin verran periaatteellisia eroja suhtautumisessa ICT:n alueellisiin vaikutuksiin.

5.4.2.7 Suunnittelualueiden perusteella väittämistä löytyneet mielipide-erot
Suunnittelualueiden perusteella muodostetuissa ryhmissä löytyi 28 väittämässä tilastollisesti merkitsevä ero. Neljässä väittämässä ero löytyi kahdessa eri ryhmässä, nimittäin väittämissä E.11, E.25,
E.31 ja E.44. Kolmessa ensin mainitussa erot tulivat esiin sekä aluejaot- että isot kaupunkiseudut
-ryhmissä, joista jälkimmäisen osat kuuluvat myös aluejaot-ryhmän osiin. Seuraavassa eroja käsitellään ryhmittäin.

Aluejaot-ryhmä
Väittämästä ”Liikenneverkon ja -yhteyksien toimivuus määrittää alueiden ja kuntien kilpailukyvyn”
olivat eri aluejakojen edustajat hyvin yksimielisiä. Erot tulivat esiin täysin samaa mieltä olevissa
kannanotoissa. Tulosta havainnollistaa aikaisemmin esitetty kuva 5.3.2.2. Ehkä isoissa kaupungeissa pidetään hyviä liikenneyhteyksiä itsestään selvinä ja siksi täysin samaa mieltä olevien osuus
on pienin. Vastaavasti maakuntien liittojen edustajien enemmistön täysin samaa mieltä olevien
osuus kuvastaa liikenneverkon ja -yhteyksien keskeistä roolia juuri maakunnallisen suunnittelun
eräänä tärkeänä elementtinä.
Kaavoitusolosuhteiden erilaisuutta kuvaavat väittämään ”1990-luvun laman jälkeinen kehitys loi
epävarmuutta kaavoituksen tavoitteisiin” saatujen vastausten erot. Muissa kuin isoissa kaupungeissa
vastaajien enemmistö oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Vastaukset tukevatkin
yleistä kehitysilmiötä; ongelmat ovat olleet isojen kaupunkien ja niiden lähialueiden ulkopuolella
suurempia kuin keskusalueilla. Maakuntien näkökulmasta epävarmuus nähtiin suurimmaksi.
Vastaavanlainen joskaan ei yhtä jyrkkä ero ilmeni ”Maakunnan/kunnan kilpailukyvyn turvaaminen
yritysten ja asukkaiden sijaintipaikkana” tavoitteen merkityksestä annetuissa vastauksissa. Kaikissa
ryhmissä oltiin tavoitteen tärkeydestä hyvin yksimielisiä. Erot olivat siinä, että tavoitetta erittäin
tärkeänä pitävien osuus kasvoi siirryttäessä isoista kaupungeista ja niiden seutukunnista muihin
kuntiin ja maakuntiin. Maan muissa kunnissa ja maakunnissa huoli menestyksestä on suurempi kuin
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isoissa kaupungeissa ja niiden lähialueiden kunnissa. Nykyisessä kehitystilanteessa tulos on hyvin
ymmärrettävissä.
Väittämässä ”Eri toimintojen sijaintiperusteet muuttuvat” erottui maakuntien kaavoittajien selvän
enemmistön väittämää tukeva kannatus muiden alueryhmien vastauksista. Isojen kaupunkien kaavoittajista vain vähemmistö uskoi väittämään. Myös tässä tulokseen vaikutti edellä todettu arkkitehtien yleinen varauksellinen suhtautuminen väittämään.
Vaikka kaikkien alueryhmien edustajien enemmistö arvioikin elinmahdollisuuksien paranevan maaseudulla ICT:n hyväksikäytön avulla, oli isojen kaupunkien ja maakuntien liittojen kaavoittajien
kanta huomattavasti yksimielisempi kuin isojen kaupunkiseutujen ja muiden kuntien edustajien.
Isojen kaupunkien ja niiden lähialueiden ulkopuolella huoli tietoverkkojen saamisesta tuli esiin asiaa koskevaan väittämään annetuissa vastauksissa. Muiden kuntien ryhmän kaavoittajien enemmistö
tuki ajatusta, että kaavoituksella on vaikutettava tietoverkkojen rakentumiseen ja niiden tarjoamaan
palvelutasoon, kuten muidenkin liikennemuotojen kohdalla on tapahtunut. Maakuntien liittojen
kaavoittajien tuki tälle pyrkimykselle on ymmärrettävissä yleisen alueellisen kehittämispolitiikan
kannalta asiaa katsoen.
Kunnan/maakunnan menestystekijäin arviointia myös ICT:n vaikutusten kannalta pitivät maakuntien ja muiden kuntien edustajat tärkeämpinä kuin isojen kaupunkien ja niiden seutukuntien kuntien
kaavoittajat.
Aluejakojen mukaan annetut vastaukset eivät myöskään tuoneet selvää vastausta siihen, mikä vaihtoehto olisi parhain ylikunnalliselle suunnittelulle, maakuntakaavoitus vai kuntien seudullinen yhteistyö kaavoituksessa. Maakuntien kaavoittajien enemmistö tuki nytkin omaa suunnitteluaan ja
kuntien edustajien kannat hajaantuivat: puolesta ja vastaan olevien osuudet olivat lähes yhtä suuret.
Kehityksen alueellisten muutosvoimien ymmärtämisen merkitystä tulevan menestyksen avaimena
pidettiin isoissa kaupungeissa ja maakunnissa tärkeämpänä kuin muilla alueilla.
Aluejakojen perusteella esiin tulleet kannanottoerot johtuivat useissa tapauksissa suunnittelualueiden olosuhteiden erilaisuudesta. Siten ICT:n kohdallakaan ei voida soveltaa yhtäläisiä tarkasteluperusteita eri tyyppisillä alueilla. ICT:n merkitys alueellisena vaikuttajana tuli korostuneimmin
esiin maakuntien ja muiden kuntien ryhmissä. Tulos on helppo ymmärtää erityisesti ICT:n tarjoamia uusia kehitysmahdollisuuksia silmälläpitäen. Niiden etsiminen on näissä alueryhmissä siten
keskeisempää kuin isoissa kaupungeissa ja niiden seutukuntien alueilla.

Isot kaupunkiseudut-ryhmä
Isoissa kaupungeissa on vastausten mukaan ollut parempi valmius uudistaa kaavoitus ajan tarpeita
vastaavaksi kuin niiden kaupunkiseutujen kunnissa. Isoissa kaupungeissa kaavoitusresurssit ovat
myös olleet ilmeisen ylivertaiset.
Vaikka niin isoissa kaupungeissa kuin niiden seutukuntien kunnissa runsas enemmistö oli täysin tai
jokseenkin samaa mieltä siitä, että ICT on nyt merkittävin yhteiskunnalliseen kehitykseen vaikuttava voima, oli isoissa kaupungeissa selvästi enemmän niitä, jotka olivat väittämästä täysin tai jokseenkin eri mieltä. Isoissa kaupungeissa saattaa tulla selvemmin esiin muitakin kehitysvoimia, tai
sitten ICT:n merkitystä ei vielä tiedosteta tai ei pidetä tärkeänä.
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Isojen kaupunkien kaavoittajat uskoivat selvemmin kuin niiden seutukuntien muiden kuntien kaavoittajat siihen, että kilpailu hyvästä työvoimasta johtaa yritykset sijoittumaan miellyttävien asuinalueiden tuntumaan. Onko tämä osoitus siitä, että isoissa kaupungeissa tämä uhka on jo havaittu paremmin kuin niiden seutukuntien kunnissa on tiedostettu ehkä niille avautuva mahdollisuus?
Väittämään ”Koska tietoliikennettä ei voi autoliikenteen lailla säädellä, kaavoituksen vaikutusmahdollisuudet heikkenevät” eivät uskoneet isojen kaupunkien ja niiden kaupunkiseutujen kaavoittajat, koska vain 18 % edellisistä ja 39 % jälkimmäisistä oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa
mieltä. Isoissa kaupungeissa kaavoituksen kontrolloiva rooli saattaa kuitenkin tulosten mukaan olla
suurempi kuin maantieteellisesti laajemmilla alueilla, niiden kaupunkiseutujen kunnissa.
Edellä jo todettiin aluejaot-ryhmässä isojen kaupunkien edustajien suuren enemmistön kannatus sille, että ICT parantaa maaseudun elinmahdollisuuksia. Tässä väittämässä tuli ero tilastollisesti merkitseväksi myös isojen kaupunkien ja niiden seutukuntien muiden kuntien kaavoittajien mielipiteissä. Jälkimmäiset eivät uskoneet asiaan yhtä vakaasti.
Isojen kaupunkiseutujen kunnissa kaupunki- ja maaseutualueiden välisen rajan hämärtyminen koetaan väittämään annettujen vastausten mukaan selvemmin kuin useasti maantieteellisesti suppeilla
isojen kaupunkien alueilla. Tulos tuntuu luontevalta.
Isojen kaupunkiseutujen kunnissa suhtauduttiin tietoverkkojen rakentamisen edistämiseen kaavoituksen keinoin epäilevämmin kuin isoissa kaupungeissa. Kuitenkin näiden seutukuntien edustajista
31 % oli täysin samaa mieltä siitä, että kunnan/maakunnan menestystekijät on arvioitava myös
ICT:n vaikutusten kannalta. Isoissa kaupungeissa vastaava luku oli 12 %. Tämän voi tulkita siten,
että isojen kaupunkien ulkopuolella, niiden seutukunnissa, ICT:n vaikutukset voivat olla suuremmat
kuin itse keskuskaupungissa. Mikäli näin on, voi ihmetellä miksi isojen kaupunkiseutujen kunnissa
ei ilmennyt isoja kaupunkeja suurempaa kiinnostusta käyttää kaavoitusta ICT-infrastruktuurin ja sen
tarjoaman palvelutason kehittämiseen. Ehkä sopivia vaikutuskeinoja ei yleisemmin katsota olevan.
Todetut erot kuvastavat tässäkin suunnittelualueiden erilaisuudesta johtuvia kannanottoja. Erot ovat
myös sikäli mielenkiintoisia, että suurten kaupunkien kaupunkiseuduilla on ehkä muita alueita suurempi tarve kaavoitusyhteistyöhön. Periaatteellisista kysymyksistä olevat erimielisyydet eivät ainakaan yhteistyötä helpota. Maakuntasuunnittelussa ja -kaavoituksessa joudutaan myös näistä syistä
haastavien tehtävien eteen.

Isot kaupungit-ryhmä
Vaikka myös pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa kaavoittajien enemmistö yhtyi väittämään
”Lainsäädännölliset toimet ovat välttämättömiä kaavoitusperiaatteiden uudistamisessa”, osoittavat
tulokset, että tällä alueella kaavoittajista suurempi osa kuin muissa isoissa kaupungeissa katsoi voivansa uudistaa suunnitteluperiaatteet itsenäisesti. Tämä näkyi myös siinä, että pääkaupunkiseudun
isojen kaupunkien kaavoittajista oli väittämästä täysin tai jokseenkin eri mieltä 27 % mutta muiden
isojen kaupunkien kaavoittajista vain 9 %. Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kaavoittajien itsevarmuus on siten muiden isojen kaupunkien kaavoittajia suurempi. Kuvastaako tämä myös näiden
alueiden poliittisen voiman eroja, on vaikea päätellä.
Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien edustajat katsoivat myös kunnallisten neuvonta- ja tietopalvelujen maakunnallista keskittämistä karsaammin kuin muiden isojen kaupunkien edustajat. Kuvas-
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taneeko tämä pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa mahdollisesti vallitsevaa pelkoa palvelujen
menettämisestä oman alueen ulkopuolelle?
Yllättävänä on pidettävä sitä, että navigointipalvelujen merkitystä aikaa ja vaivaa säästävänä
toimintona ei pääkaupunkiseudun isoissa kunnissa pidetty hetikään niin suurena kuin muissa isoissa
kaupungeissa. Toki molemmissa tapauksissa enemmistö oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa
mieltä. Kuitenkin päinvastainen tulos olisi ollut helpommin ymmärrettävissä, koska pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa oikeiden osoitteiden ja kulkuvälineiden löytämisen uskoisi olevan vaikeampaa kuin muissa isoissa kaupungeissa.
Muissa isoissa kaupungeissa oltiin huomattavasti yksituumaisempia kuin pääkaupunkiseudun isoissa kaupungeissa siitä, että paine loma-asuntojen ympärivuotiseen käyttöön lisääntyy. Johtuisiko ero
siitä, että muissa isoissa kaupungeissa kehitysilmiö näkyy selvemmin, koska niiden asukkailla voi
olla parempi mahdollisuus toteuttaa tavoite, koska matka loma-asunnolle saattaa olla lyhyempi?
Pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kaavoittajien oli vaikeaa ottaa kantaa siihen, vastaavatko
hyväksytyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tietoyhteiskunnan ja ICT:n haasteisiin, koska
70 % valitsi vaihtoehdon ”vaikea sanoa”. Muissa isoissa kaupungeissa tämä osuus oli 39 %. Kannat
puolesta tai vastaan hajaantuivat. Voikin kysyä, onko juuri pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien
kaavoittajien perehtyneisyys näihin tavoitteisiin ollut erityisen vähäinen.
Todetuista eroista ei löydy yhteistä punaista lankaa, vaan eroja selittää ilmeisen hyvin jälleen suunnittelualueiden erilaisuus.

Suuralueet-ryhmä
Väittämään ”Sijoittumisen vapaus korostaa entisestään sijaintipaikan ominaisuuksien merkitystä”
annetut vastaukset osoittivat, että Etelä-Suomen kaavoittajat eivät uskoneet väittämään yhtä vakaasti kuin muiden alueiden edustajat, jos kohta Etelä-Suomessakin enemmistö oli asiasta täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Tulokset kyllä oireilevat siihen suuntaan, että Etelä-Suomen ulkopuolella
nähdään olevan muitakin vetovoimatekijöitä kuin Etelä-Suomen otaksutut yleiset vahvuudet houkutella yrityksiä ja asukkaita.
On varsin luonnollinen tulos, että Etelä- ja Länsi-Suomen kaavoittajat pitävät isoja keskuksia turvallisina sijaintikohteina useammin kuin Itä- ja Pohjois-Suomen edustajat. Yhtä lailla odotusten
mukainen on päinvastainen kannanotto. Omien alueiden puolesta on syytä toimia.
Vaikka väittämään ”Tietoliikenne tulee jäsentämään alue- ja yhdyskuntarakenteita autoliikenteen
lailla” myönteisesti suhtautuvien osuudet suuralueittain olivat jokseenkin samansuuruiset, oli suhtautuminen asiaan Pohjois-Suomessa varovaisempaa kuin muualla, mikä johtuu suuresta, 46 %:n
”vaikea sanoa” -vastausten osuudesta. Siellä missä etäisyydet ovat pitkiä, on tietoliikenteen alueellisia vaikutuksia siten ilmeisen vaikea vielä arvioida.
Pohjois-Suomen kaavoittajista muita suurempi enemmistö kannatti väittämää, että kasvavan kilpailun seurauksena toiminnot siirtyvät halvemmille paikoille. Myös usko ICT:n hyväksikäytön mukanaan tuomaan kuntien ja maakuntien kykyyn kilpailla entistä tasavertaisemmin yrityksistä ja asukkaista oli Pohjois-Suomen kaavoittajilla suurin.
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Kannanotot mahdollisuuksiin vähentää työmatkaliikennettä uusilla kaavoitusperiaatteilla vaihtelivat
myös suuralueittain. Millään alueella ei enemmistö ollut asiasta täysin tai jokseenkin samaa mieltä.
Mitään maantieteellisesti yhtenäistä linjaa ei kannanotoissa ole nähtävissä.
Myös suuralueitten kesken löytyi tilastollisesti merkitsevä ero väittämästä ”Hyväksytyt valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet vastaavat tietoyhteiskunnan haasteisiin”. Epäily oli suurinta Eteläja Länsi-Suomen kaavoittajien keskuudessa, jos kohta näillä alueilla myös ”vaikea sanoa” -osuudet
olivat 50 % ja 59 %. Luvut kielivät samasta perehtymättömyydestä, mikä tuli esiin edellä isojen
kaupunkien vastauksissa.
Todetut kannanottoerot johtuvat ensi sijassa suunnittelualueiden olosuhteiden erilaisuudesta.
ICT:n otaksuttu hyödyllisyys tuli kylläkin Pohjois-Suomen kaavoittajien vastauksissa esiin selvemmin kuin muilla alueilla. Harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien alueilla tällainen tulos on sekä
ymmärrettävä että hyvä ainakin siksi, että kaavoittajat näkevät ICT:ssä keinon edistää muuten vaikeiden alueiden kehitystä.

5.4.2.8 Paikkatieto- ja kaavoitusohjelmien käytön perusteella löytyneet mielipide-erot
Paikkatieto-ryhmä
Paikkatieto-ohjelmia käyttävistä piti lainsäädännöllisten toimien välttämättömyyttä kaavoitusperiaatteiden uudistamisessa kannatettavana huomattavasti suurempi osa kuin niistä, jotka eivät käytä
ohjelmia. Jälkimmäisissä saattaa olla enemmän niitä, jotka eivät piittaa muotoseikoista.
Paikkatieto-ohjelmia käyttävien selvä enemmistö myös piti tieto- ja viestintäteknologiaa nyt merkittävimpänä kehitykseen vaikuttavana voimana. Mielipiteet erosivat varsin suuresti niiden kannanotoista, jotka eivät käytä tätä ohjelmaa. Heistä vain 38 % oli väittämästä täysin tai jokseenkin samaa
mieltä. Tulos saattaa merkitä sitä, että paikkatieto-ohjelmia käyttävät tajuavat ICT:n merkityksen
selvemmin kuin ne, jotka eivät ohjelmia käytä. On siten luonnollista, että paikkatieto-ohjelmia käyttävät uskoivat myös enemmän tietoliikenteen alue- ja yhdyskuntarakenteita jäsentävään merkitykseen kuin ne, jotka eivät ohjelmia käytä.
Niin paikkatieto-ohjelmia käyttävät kuin ei-käyttäjät olivat yksituumaisia siitä, että paine lomaasuntojen ympärivuotiseen käyttöön kasvaa. Ohjelmia käyttävistä tällä kannalla oli kuitenkin suurempi enemmistö. Ero voi tässä selittyä sillä, että paikkatieto-ohjelmia käyttävät ovat työssään joutuneet havainnollisesti tekemisiin tämän ilmiön kanssa.
Paikkatieto-ohjelmia käyttävien ja ei-käyttäjien kesken tuli esiin sittenkin varsin vähän eroavia kantoja. Todetut erot vaikuttavat luonnollisilta, mutta osoittavat samalla, että kaavoittajien kannanottoihin on vaikutusta sillä, onko perehtynyt näiden ohjelmien käyttöön vai ei.

Kaavoitusohjelma-ryhmä
Myös kaavoitusohjelma-ryhmässä tuli esiin se, että väittämää lainsäädännöllisten toimien välttämättömyydestä kaavoitusperiaatteiden uudistamiseksi kannattivat enemmän ohjelmia käyttävät kuin ne,
jotka eivät niitä käyttäneet.
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Kaavoitusohjelmia käyttävien väittämää ”Toimintojen siirtyminen halvemmille paikoille on kasvavan kilpailun seuraus” tukeva kanta oli selvempi kuin ohjelmia käyttämättömien. Myös 24/7-ilmiöön varautumista ohjelmia käyttävät tukivat enemmän kuin ei-käyttäjät. Tulosta voisi perustella sillä, että ohjelmia käyttävät ovat ohjelmia käyttämättömiä selvemmin huomanneet ilmiön käytännön
seuraukset. Tosin ”vaikea sanoa” -osuudet olivat molemmissa tapauksissa suuret, 34 % ja 45 %.
Kaavoitusohjelmia käyttävien ja ei-käyttäjien kesken oli vähän eroavuuksia. Voisi otaksua, että tällä
seikalla on vain vähän vaikutusta kaavoituspoliittisiin kannanottoihin.
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6 Johtopäätökset
Tutkimuksen tehtävänä on kohdassa 1.2 esitetyn mukaisesti ollut tutkia otaksumaa, että kehittyvä
tieto- ja viestintäteknologia ja sen hyväksikäyttö tulee uutena liikennemuotona ajan ja tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä osaltaan vaikuttamaan myös alueelliseen kehitykseen ja että tämäkin
liikennemuoto tulisi ottaa kaavoituksessa huomioon. Tutkimuksessa tehdyt havainnot osoittivat
otaksuman oikeaksi. Perusteltu johtopäätös onkin, että tieto- ja viestintäteknologia vaikutuksineen
on otettava kaavoituksessa huomioon alueelliseen kehitykseen vaikuttavana tekijänä.
Tutkimuksessa tuli esiin tutkijain käsityksiä siitä, kuinka tieto- ja viestintäteknologia tulisi ottaa
huomioon kaavoituksessa. Koska kyseessä on sittenkin varsin uusia asia, on kaavoitusmenettely
näiltä osin ilmeisen kehittymätöntä. Tämä tuli esiin niissä kaavoittajien vastauksissa, joissa varsin
yksimielisesti pidettiin ICT:n huomioon ottavan kaavoituskäytännön kehittämistä tarpeellisena.
Tutkimustulosten perusteella on mahdollista hahmotella uusia kaavoituksessa huomioon otettavia
käytäntöjä. Ne esitetään osana tutkimuksen johtopäätöksiä osiossa Tieto- ja viestintäteknologia
kaavoituksessa.
Tutkimuksessa kävi myös selville, etteivät alan lainsäädäntö ja kaikki kaavoitusta koskevat ohjeet
tunnista tieto- ja viestintäteknologian merkitystä tietoyhteiskunnan keskeisenä muutosvoimana ja
alueellisia muutoksia aiheuttavana tekijänä. Vastausten mukaan kaavoittajat kuitenkin odottavat
lainsäädännön tukea kaavoitusperiaatteiden uudistamiseen. Vastauksissa kaavoittajat myös pitivät
tarpeellisena monia muitakin kaavoituskäytännön kehittämistä tukevia toimia. Siksi osana johtopäätöksiä esitetään myös suosituksia, joiden tavoitteena on edistää tieto- ja viestintäteknologian
huomioon ottamista kaavoituksessa.

6.1 Tieto- ja viestintäteknologia kaavoituksessa
Tieto- ja viestintäteknologian ja sen käytön ja kaavoituksen suhteita tarkasteltaessa on syytä toistaa
eräitä tutkimuksessa ilmenneitä keskeisiä tekijöitä. ICT:n kehitys ja hyödyntäminen eivät ole mikään irrallinen ilmiö vaan osa meneillä olevaa suurta yhteiskunnallista muutosta, jota tutkimuksessa
kutsutaan tietoyhteiskunnan kehittymiseksi. Tämä kehitys tapahtuu myös Suomessa. Se ilmenee
mm. elinkeino-, tuotanto- ja palvelurakenteen muutoksena. Tämän johdosta myös työpaikkojen ja
asutuksen alueellisessa jakautumassa tapahtuu muutoksia. Voisi päätellä, että Suomessa asutus ja
työpaikat ovat ryhmittymässä uudelleen kohdatakseen tietoyhteiskunnan haasteet.
ICT kehittyy kaiken aikaa nopeasti. Ollaan vasta kehityksen alussa. Kuitenkin jo nyt meillä on
mahdollisuus käyttää monipuolisia ICT-tuotteita. Tietokoneet, käsipuhelimet, paikannuslaitteet ja
Internet käykööt esimerkeistä. Niiden käytön edellyttämä infrastruktuuri on rakennettu nopeasti
kautta maan, joskin palvelutasossa on vielä eroja. Yritykset ja kansalaiset ovat ottaneet uudet välineet nopeasti myös käyttöön. Kymmenessä vuodessa on tapahtunut valtava kehitys kautta koko
maan.
Tässä tilanteessa on luonnollista, ettei kaikkia ICT:n hyväksikäyttömahdollisuuksia ole vielä edes
havaittu saatikka omaksuttu. ICT:n alueelliset vaikutukset ovat myös vielä ilmeisen vähäisiä. Uusi
tekniikka on otettu käyttöön lähinnä olemassa olevan yhdyskuntarakenteen puitteissa. Tutkimustulosten perusteella voi kyllä otaksua, että uusia mahdollisuuksia aletaan käyttää hyväksi, kunhan
huomataan niiden olemassaolo. Siten kaavoituksen kannalta ollaan nyt ihanteellisessa asemassa.
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ICT:n tarjoamat alueelliset kehittämismahdollisuudet voidaan ottaa huomioon ennen kuin alueelliset vaikutukset ovat vielä laajemmin nähtävissä käytännön elämässä.
Tieto- ja viestintäteknologiaa voi kuvaannollisesti pitää tietoyhteiskunnan autona. Auton lailla ICT
vääjäämättä jättää alueiden ja yhdyskuntien kehitykseen omat jälkensä siitä yksinkertaisesta syystä,
että ICT on luonut uuden tehokkaan liikennemuodon, sähköisen tiedonvälityksen ja viestinnän. Yhtä lailla ICT on jo mahdollistanut niin yrityksille ja yhteisöille kuin kansalaisillekin uusien toimintaja organisaatiomuotojen kehittämisen, ja kehitys jatkuu. Suomalaisia on pidetty nopeina uuden teknologian käyttöönottajina mutta hitaina uusien sovellusten kehittäjinä ja niiden käyttäjinä. Sama
pätenee ICT:n alueellisten käyttömahdollisuuksien havaitsemiseen ja soveltamiseen.
Kaavoituksessa onkin perusteltua lähteä siitä, että ICT tulevine sovelluksineen on otettava huomioon kaavoitusta koskevana läpitunkevana tekijänä. Oleellinen kysymys nyt onkin, miten ICT
vaikutuksineen tulisi kaavoituksessa ottaa huomioon. Tyhjentävää vastausta ei tämän tutkimuksen
perusteella voi ymmärrettävästi antaa, mutta eräitä toimenpiteitä ja periaatteita voidaan esittää.

ICT-infrastruktuuri mukaan kaavoitukseen
ICT-infrastruktuurin käsittely on perusteltua ja myös luontevaa sisällyttää kaavoitukseen samalla
tavoin kuin liikenneverkkojen ja -väylien, energiahuollon ja muun kunnallistekniikan kanssa menetellään. Kunnissa ja maakuntien liitoissa on tällöin harkittava, mitkä asiat ja millä tavalla sisällytetään eritasoisiin suunnitelmiin ja kaavoihin.
Aluksi on tarpeen selvittää oman suunnittelualueen ICT-infrastruktuuri, sen mahdollistama palvelutaso ja niihin liittyvät kehittämissuunnitelmat. Yhtä tärkeää on olla tietoinen siitä, kuinka uudet
ICT-tekniikat on alueella otettu käyttöön ja mikä on asukkaiden kyky käyttää hyväksi uusia mahdollisuuksia. Sama koskee alueen yrityksiä ja muita toimijoita.
Edellä todettu tietous on jo varmasti useimmilla kunnilla, seutuverkoista vastaavilla kuntien organisaatioilla ja maakuntien liitoilla. Yhteistoiminta asianomaisten operaattoreiden kanssa on itsestään
selvää. Nyt on tärkeätä kytkeä näiden asioiden käsittely myös kaavoitukseen. Kyse on siten paljon
enemmän muusta kuin yksin ICT-infrastruktuurin näkyvien elementtien sijoittelusta ja niiden ympäristövaikutuksista.
Yhtä lailla tulisi käsitellä ICT-infrastruktuurin kehittämisen mahdollisia ongelmakohtia ja sitä, mitä
niiden ratkaisemiseksi voitaisiin tehdä. Luonteva tavoite olisi myös se, että pidettäisiin huoli siitä,
että kaikki uudet kiinteistöt saadaan heti alun perin ICT-infrastruktuurin piiriin kulkuyhteyksien ja
sähkö- ja vesijohtojen lailla.
Edellä todetun johdosta on korostettava, etteivät ICT-tekniikkaa ja -palveluja tuottavat yritykset tärkeästä merkityksestään huolimatta ole koko elämä. Eiväthän autotehtaat ja niiden alihankkijatkaan
merkitse niin paljon kuin autojen käyttö. Sama koskee myös ICT:tä. Oleellista on siten se, miten
muutkin kuin alan yritykset ja yhteisöt eli tavalliset kansalaiset ja perinteiset yritykset käyttävät ja
voivat käyttää ICT:tä toimissaan. Siitä johtuvat hyvin todennäköisesti myös merkittävimmät alueelliset vaikutukset.
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ICT:n alueelliset vaikutukset pohdittaviksi
ICT:n alueellisten vaikutusten analysointi on oleellisen tärkeä osa kaavoitusprosessia. Kyseessä on
uusi ja vielä outo asia, jonka vaikutusten on otaksuttu tulevan vasta vähin erin ja ajan myötä paremmin tunnetuiksi. Kaavoittajat varsin yksituumaisesti totesivat, että alueellisten muutosvoimien
ymmärtäminen on menestyksen avain.
Kohdassa 3.4, ”Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus alueelliseen muutokseen”, tehdyt havainnot
muodostavat erään perustan kaavoitusta varten tehtävälle ICT:n alueellisia vaikutuksia koskevalle
arvioinnille. Tietoyhteiskunnan kehittyminen on oleellinen huomioon otettava tekijä arvioitaessa
alueiden ja yhdyskuntien kilpailukyvyn säilymistä muuttuvissa olosuhteissa. Tässä prosessissa
ICT:llä ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyväksikäytöllä on keskeinen rooli.
ICT:n alueellista ulottuvuutta tarkasteltaessa on hyvä pitää mielessä, että ajan, etäisyyden ja paikan
merkitys monien toimintojen kannalta muuttuu. Uusi tekniikka mahdollistaa uudet työskentely- ja
toimintatavat. Sähköinen tiedonvälitys ja kommunikointi, Internetin käyttömahdollisuudet ja monet
muut toiminnot ovat mahdollisia sekä kiinteistä yhteyksistä että langattomasti, sijaintipaikasta riippumatta. Uudet sijoittumisperusteet yhdessä uusien toimintamuotojen kanssa muuttavat yhdyskuntien toimintatapoja. Näin uskotaan tapahtuvan, hitaasti mutta varmasti.
Tässä kehitysvaiheessa tulisi niin eri alueilla kuin kunnissakin arvioida jatkuvan kilpailukyvyn takaamat omat menestystekijät. Kyse ei ole vain yritysten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta,
vaan yhtä lailla asukkaille tarjottavan miellyttävän elin- ja toimintaympäristön kehittämisestä. Yhdyskuntien viihtyisyys, turvallisuus sekä omaleimaisuus ja hyvä imago katsottiin tärkeiksi vetovoimatekijöiksi.
Voidaan perustellusti kysyä, miksi yritykset tai kansalaiset ICT:n käytön johdosta muuttaisivat nykyisiltä paikoiltaan tai asuinsijoiltaan muualle, sillä eihän uuden tekniikan käyttö sitä edellytä. Syitä
uusiin sijaintiratkaisuihin on useita. Call Center -toiminta on kouluesimerkki ICT:n tarjoamien
mahdollisuuksien hyväksikäytöstä. Palvelu, jonka käyttö ei edellyttänyt asiakkaiden henkilökohtaista käyntiä, voitiin siirtää taloudellisesti ja toiminnallisesti edullisempaan paikkaan. Toimitilakustannukset pienenivät, hyvän työvoiman saanti oli helpompaa ja työvoiman vaihtuvuus on vähäisempää kuin siellä, missä kilpailu työvoimasta on suurempaa. Ehkä työvoimakustannuksissakin
säästetään.
Eräs tärkeä syy paikanvaihtoon on siten ratkaisun taloudellinen edullisuus. Yritysmaailmassa tällaiseen valintaan voi johtaa kilpailun lisääntyminen sekä myös taloudellisesti paremman tuloksen aikaansaaminen. Julkisessa hallinnossa tällaisiin ratkaisuihin voivat johtaa sekä kiristyneen talouden
aiheuttamat toiminnan tehostamistarpeet että aluepoliittiset ratkaisut, joista jälkimmäisillä voi olla
myös myönteisiä taloudellisia seurauksia sen ohella, että edistetään alueellisesti tasapainoista kehitystä.
Eräs syy alueellisiin muutoksiin voivat olla aikaisemmin todetut yritysten uudet tavat organisoida
toimintaansa. Verkostoyritysten muodostamisella haetaan sekä toiminnallista että taloudellista tehokkuutta.
Ehkä vähäisimmälle huomiolle on yleisessä keskustelussa jäänyt näkökohta, että ICT antaa kansalaisille mahdollisuuden saavuttaa sellaisia tavoitteita, joihin aikaisemmin ei ole ollut edellytyksiä.
Haave paremmasta asuinympäristöstä, omakotitalosta, suuremmasta asunnosta halvemman kustan-
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nustason alueella tai kaupunki- ja maaseutuasunnon rinnakkaiskäytöstä ovat eräitä esimerkkejä. Itse
asiassa kyse voi olla kokonaan uusien elämäntapojen kehittymisestä.
Nämä erilliset vaikuttimet voivat yhdessä aiheuttaa ketjureaktion. Siitä esimerkkinä on tutkimuksessa tullut esiin näkökohta, jonka mukaan yritykset muuttavat hyvien asuinalueiden läheisyyteen
turvatakseen laadukkaan työvoiman saannin.
Kokonaan oma lukunsa on ICT:n aktiivinen hyväksikäyttö säästöjen aikaansaamiseksi alueiden ja
yhdyskuntien toimintakuluissa. Tutkimuksessa käsiteltiin lähemmin vain mahdollisuutta vähentää
työmatkaliikennettä. Uudella toimintojen sijoittamisella se onnistuu. Kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelun tavoitteita katsottiin tutkimustulosten mukaan voitavan myös edistää. Toimenpiteitä
ei kuitenkaan yksilöity. Toimintojen sijoittaminen halvemman kustannustason alueelle voi vähentää
myös yleisiä toimintamenoja.
Esimerkit osoittavat, että ICT:n alueelliset vaikutukset on syytä ottaa vakavasti. Yritykset ja kansalaiset tulevat käyttämään ICT:tä hyväkseen pyrkiessään toteuttamaan tärkeinä pitämiään tavoitteita.
Siksi kaavoituksessa on syytä tarkastella kaikkia toimintoja ja arvioida ICT:n mahdollisia vaikutuksia, niin hyviä kuin huonoja. ICT tulee vaikuttamaan teollisuuden toimintaedellytyksiin, palvelujen
tarjontaan, toimistojen sijoittumiseen, asumiseen, työhön ja perinteiseen liikenteeseen sekä moniin
sellaisiin asioihin, joita ei vielä edes tiedosteta. Vaikutukset ovat varmasti eri alueilla erilaisia. Sekä
myönteisinä että kielteisinä pidettäviä seurauksia voi tulla esiin niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Vain mielikuvitus asettaa rajat niin ICT:n vaikutusten kuin myös mahdollisuuksien arvioinnille
osana tietoyhteiskunnan kehittymistä.

Oivaltavalle suunnittelulle on nyt todellinen tilaisuus
On luonnollista, että uuden vaikuttavan tekijän kytkeminen kaavoituksessa huomioon otettavaksi ei
ole yksinkertainen asia. Maailmanmeno on nykyisin sellainen, että uusia näkökulmia ja vaikuttavia
tekijöitä tulee esiin kaiken aikaa. Siten on tässäkin korostettava, että ICT ei ole ainoa kehitykseen
vaikuttava tekijä, vaan on monia muita. ICT osaltaan mahdollistaa monien erilaisten tavoitteiden
toteuttamisen. Vaikutukset siten vaihtelevat. Edellä kohdassa 3.3.1.3 kuvatut Barkerin (2001) hahmottelemat viisi aluetta, ”Five regions of the Future”, osoittavat havainnollisesti yhteiskunnallisen
ja myös alueellisen kehityksen moninaiset virtaukset. Tämä aika tuo tullessaan uusia elämäntapoja
ja toimintamuotoja, jotka myös kaavoittajat kohtaavat. Kyse on tällöin siitä, halutaanko ja millä
edellytyksillä luoda uusille pyrkimyksille toteutumisen mahdollisuus. Viranomaisilta vaaditaan siten avarakatseisuutta ja suvaitsevuutta. Monipuolinen alue- ja yhdyskuntakehitys on rikkaus, jota ei
tulisi yhtenäisyyttä edellyttävillä ratkaisuilla pyrkiä vaikeuttamaan.
Kaavoituksen suurin haaste on varmasti siinä, millä keinoin turvata suunnittelualueen kilpailukyky
tietoyhteiskunnan kehittymisen edellyttämissä ja mahdollistamissa puitteissa. Käsitystä vahvistavat
kaavoittajien lähes yksimieliset vastaukset väittämään C.15. Edellä kohdassa 3.4 esiin tuodut näkökohdat havainnollistavat tulevaisuuden vaateita ja mahdollisuuksia. Kyse ei ole kaikkialla samanlaisten yhdyskuntien kehittämistarpeesta, vaan päinvastoin kehityksen katsotaan tarjoavan monia
erilaisia mahdollisuuksia. Kyse on vain siitä, osataanko ja halutaanko omia vahvuuksia käyttää hyväksi. Uusi tilanne velvoittaa siten arvioimaan vanhojen suunnitteluperiaatteiden toimivuutta nopeasti muuttuvissa oloissa. Tutkijat otaksuivat niiden menestyvän, jotka nopeimmin huomaavat ja
omaksuvat uudet menettelytavat.
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Kaavoittajat katsoivatkin yksituumaisesti, että ICT:n mahdollistama asumisen ja työn sekoittuminen
tarjoaa tilaisuuden uusien yhdyskuntatyyppien kehittelyyn. Yhtä lailla katsottiin laajoilla työssäkäyntialueilla olevan mahdollista kehittää itsenäisiä työpaikkaomavaraisia yhdyskuntia, perinteisiä
pikkukaupunkeja. Parhaimmat edellytykset tällaiselle kehitykselle luonnollisesti tarjoavat jo olevat
yhdyskunnat, joissa perusrakenteet ovat valmiina.
Uusia mahdollisuuksia on myös pienissä asioissa. Kiinteän palvelupisteen häviäminen ei välttämättä ole katastrofi, jos vastaava tai vielä parempi palvelu on tarjolla sähköisesti. ICT voi mahdollistaa
yritysten pysymisen syrjäiselläkin paikalla tai uusien tulemisen vaikkapa tyhjilleen jääneeseen rakennukseen. Yksikin uusi yritys voi olla pienen paikkakunnan kannalta tärkeä asia. Yksittäiset ratkaisut tosin voivat aina olla riskialttiita. Ilman selviä sidoksia oleva yritys voi siirtyä helposti parempien houkutusten äärelle. Hyvät harrastusmahdollisuudet tarjoavat asuinympäristöt tai muista
erityisistä syitä houkuttelevat yhdyskunnat voivat antaa ehkä yllätäviäkin kehittämismahdollisuuksia.
Osa kaavoittajista katsoi, että kiinteistösijoitusyhtiöiden ja samalla myös vuokrattavien toimitilojen
merkitys kasvaa. Tuleeko kiinteistösijoitusyhtiöistä siten entistä tärkeämpiä toimijoita mahdollisissa
uusissa sijaintiratkaisuissa? Kaavoittajat myös arvelivat, että kilpailun kiristyminen pakottaa yritykset etsimään halvempia toimitiloja. Korkean kustannus- ja hintatason Suomessa tästä voi tulla
merkittävä uusi tekijä sijoittumispäätöksiä tehtäessä, kuten edellä todettiin.
Voidaan tietenkin kysyä, miten käy olemassa oleville yhdyskunnille. Kaavoittajat katsoivat, ettei
suuria muutoksia tapahdu ja että muutokset voidaan sopeuttaa oleviin rakenteisiin. Näin varmasti on
asian laita lyhyellä tähtäyksellä. Osa kaavoittajista arvioi, että suuriakin muutoksia tulee tapahtumaan. Kysymys on siitä, kuinka olevissa puitteissa voidaan vastata kehityksen haasteisiin.
Vallitsevaa tilannetta on aina helppo puolustaa, mutta ajan myötä olosuhteet muuttuvat. ICT ja sen
tarjoamat mahdollisuudet antavat perusteet kyseenalaistaa vanhat suunnitteluperusteet. Kaavoittajat
katsoivat, että ICT tekee mahdolliseksi työmatkaliikennettä vähentävän toimintojen sijoittelun. Näin
toimittaessa keskusta-alueiden ja erillisten asuinalueiden keskinäistä riippuvuutta voitaisiin vähentää. Tätä näkökantaa vahvistaa se, että miellyttävät asuinympäristöt koetaan niin asukkaiden kuin
monien yritysten kannalta houkutteleviksi paikoiksi. Niinpä voisi hyvin kysyä, löytyykö suunnitellun länsimetron asemien tuntumaan ajateltujen kerrostalojen asukkaille kovin pitkään Helsingin
keskustasta sopivia työpaikkoja. Onkin perusteltua otaksua, että varsinkin kaupunkiseuduilla ICT:n
vaikutusten johdosta kuntien välinen kilpailu asukkaista ja työpaikoista kiristyy. Syntyy uusi uhka
ja mahdollisuus. Kunnissa on syytä tiivistää elinkeinopolitiikan ja kaavoituspolitiikan vuorovaikutusta. Kostiaisen (2002) väitöskirjassaan tarkastelema kaupunkiseutujen elinkeinopolitiikka verkostoyhteiskunnassa tuo esiin uusia toimintamalleja.
Vaikka varsin yleisesti ja perustellusti otaksutaan, että keskeiset toiminnot pysyvät keskeisillä paikoilla, on samalla todettava, ettei kaikkien toimintojen välttämättä tarvitse olla ydinkeskustoissa.
Näiltä osin paljon muutoksia on jo tapahtunut. Tähän liittyen eräs vähemmän keskusteltu asia on
yrityksen imagon ja yrityksen sijaintipaikan välinen suhde. Onko tärkeää, että on hyvä osoite? Voi
olla, että syrjäisessä paikassa sijaitsevaa laadukasta toimijaa vielä epäillään verrattuna hyvässä
osoitteessa toimivaan yritykseen. On mahdollista, että aika tekee tässäkin tehtävänsä. Kilpailu, hyvä
palvelu ja tuotteet ratkaisevat pitkän päälle, mutta eivät varmastikaan kaikissa tapauksissa. Kaavoittajat vastauksissaan kuin myös alan tutkijat ovat todenneet, että tärkeät päätöksentekijät pysyvät
tärkeissä keskuksissa.
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Kiinnostus ICT:n alueellisiin vaikutuksiin on nopeasti heräämässä eri puolilla Eurooppaa. Yhdysvalloissa kaavoittajat ovat keskustelleet asiasta jo vuosia, joskin kiinnostuksen viriäminen on ollut
eräiden tietojen mukaan laimeaa. ICT on tullut kuitenkin jäädäkseen myös suomalaiseen kaavoituskäytäntöön. On viisautta ottaa tämä uusi vaikuttaja vakavasti. ICT:tä ymmärtäviä asiantuntijoita onkin perusteltua saada kaavoitustyöhön mukaan. Konsulteille avautuu tässä uusi ja haastava toimintaalue.
Ettei tapahtuisi yllätyksiä, on varmasti syytä arvioida olemassa olevat kaavat tietoyhteiskunnan kehittymisen ja ICT:n näkökulmasta. Asemakaavoissa tarkasteltavat asiat ovat erilaisia kuin yleis- ja
maakuntakaavoissa. Edellisissä tulee pohdittavaksi uusien toimintamuotojen sopeutuminen oleviin
rakenteisiin. Jälkimmäisissä korostuvat suuremmat kehittämispoliittiset linjat ja strategiset valinnat.
Tarkasteltavat asiat ovat erilaisia myös kaupungeissa ja maaseudulla.
Helpoin tapa toimia on varmasti sellainen, jossa lähdetään siitä, että ICT otetaan käyttöön olevien
yhdyskuntarakenteiden puitteissa. Menettely soveltuu varmasti monissa tapauksissa. Vaarana tällöin
kuitenkin on, että yhdyskuntarakenne entisestään hajaantuu, ellei ICT:n vaikutuksia oteta huomioon
ja tarjota uusia toimintamahdollisuuksia niitä haluaville. Uusia ICT:n tarjoamia mahdollisuuksia
hyväksi käyttämään pyrkivät organisaatiot ja kansalaiset hakevat varmasti paikan, jossa voivat tavoitteensa toteuttaa, ei välttämättä ehdoitta mutta kuitenkin. Siten kaavoituksesta vastuulliset joutuvat yhä useammin kysymään, onko asiakas aina oikeassa.
Kukaan ei varmasti pysty antamaan yksiselitteisiä kaavoituksessa noudatettavia menettelyohjeita.
Mahdollisuuksia on useita. Valinnat riippuvat varmasti niin kuntien kuin maakuntien omista tavoitteista. Varsin todennäköistä kuitenkin on, että ICT:n hyväksikäyttö osana tietoyhteiskunnan kehittymistä tarjoaa aineksia sekä olevien yhdyskuntien toimintaedellytysten parantamiseen ja uusien
yhdyskuntatyyppien kehittelyyn että myös kuntien väliseen kilpailuun yrityksistä ja asukkaista.
Niin yrityksiä kuin asukkaitakin kiinnostaa se, missä voi parhaiten omat tavoitteensa toteuttaa. Kaavoituksen haasteena on selvittää, minkälaisissa puitteissa nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, ja luoda siihen mahdollisuudet.

6.2 Suositukset
Tutkimuksen keskeinen johtopäätös oli, että tieto- ja viestintäteknologia vaikutuksineen on otettava
kaavoituksessa huomioon alueelliseen kehitykseen vaikuttavana tekijänä. ICT:n huomioon ottaminen käytännön arjessa ei tapahdu hetkessä eikä itsestään. Kysymyksessä on sittenkin uusi ja alueellisilta vaikutuksiltaan myös heikosti tunnettu asia. Siksi ICT:n ja sen vaikutusten huomioon ottamista on edistettävä. Tähän pyritään seuraavaksi esitettävillä suosituksilla.

Ensimmäinen suositus: Tieto- ja viestintäteknologiasta uusi näkökulma kaavoitukseen.
Tieto- ja viestintäteknologia osana tietoyhteiskunnan kehittymistä on otettava kaavoituksessa huomioon alueelliseen kehitykseen vaikuttavana tekijänä. Kaavoituksesta vastuullisten on tämä tiedostettava. Yhtä lailla ICT-infrastruktuuri ja sen kehittäminen on sisällytettävä selkeäksi osaksi kaavoitusta.
Kyselyn tulokset osoittivat, että vielä varsin harvoin oli kunnissa ja maakunnissa keskusteltu poliittisten päättäjien kanssa tieto- ja viestintäteknologian merkityksestä alueelliseen kehitykseen vaikuttavana tekijänä. Tätä keskustelua tulisi käydä kaikissa kunnissa ja maakunnissa ja päättää asian
edellyttämästä kaavoituskäytännön uudistamisesta.
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ICT voi tehdä mahdolliseksi nykyisistä rakenteista huomattavasti poikkeavat ratkaisut. Uusia ratkaisuja hyvin todennäköisesti vastustavat ne tahot, jotka katsovat menettävänsä aikaisempia asemiaan, ja puoltavat taas ne, jotka katsovat saavansa ICT:n avulla tarjolle entistä parempia toimintamahdollisuuksia. Siten ICT:n mukaanotto tuo mukanaan myös ristiriitoja aiheuttavia pyrkimyksiä.
Ehkä maakuntasuunnittelun ja -kaavoituksen yhteydessä olisi tästä syystä parhaimmat edellytykset
pohtia uusia periaatteellisia strategisia linjanvetoja.
ICT:n ja sen vaikutusten kytkemistä oleelliseksi osaksi kaavoitusta auttaisi kaavoitusohjeiden täydentäminen asiaa koskevilla esityksillä. Ympäristöministeriön maakuntakaavoitusta koskevissa ohjeissa on hyvä alku mutta ei vielä riittävän syvällinen sanoma. Asemakaavoitusta koskevissa ohjeissa tietoliikenne mainitaan osana teknistä huoltoa koskevaa lähtökohtaselvitystä.
Vaikka kunnat ja maakuntien liitot eivät olekaan vastuullisia ICT-infrastruktuurin kehittämisestä,
on siitä huolimatta perusteltua sisällyttää asia kaavoituksessa käsiteltäväksi erilliseksi osioksi. Samalla tulee tehdä esitykset hyvän palvelutason turvaaviksi ratkaisuiksi. Maakuntien liitot ja kunnat
ovat jo nyt käsitelleet tieto- ja viestintäteknologian ja sen tarjoaman palvelutason saatavuutta. Seutuverkot ovat siitä eräänä esimerkkinä. Tämän toiminnan ja kaavoituksen keskinäistä vuorovaikutusta tulisikin tarvittaessa lisätä.
Yhtä lailla ohjeissa tulisi käsitellä sitä, että ICT on keskeinen tietoyhteiskuntakehityksen muutosvoima ja luo perusteita uusien alue- ja yhdyskuntarakenteiden syntyyn ja kehittämiseen sekä sitä,
että uudet mahdollisuudet saattavat aiheuttaa hankalaksi koettavia muutoksia olemassa oleviin rakenteisiin. Kehitysmahdollisuuksien heikkeneminen onkin rinnastettavissa taantuvien alueiden ongelmiin. Syrjäisten alueiden taantuvaa kehitystä on usein pidetty valitettavana mutta ymmärrettävänä kohtalona. ICT voi kuitenkin tuoda kielteisiä seurauksia ennen vahvoina pidettyihin paikkoihin ja myönteisiä vaikutuksia kehitysmahdollisuuksiltaan aikaisemmin heikoille alueille.

Toinen suositus: Tutkimusta tehostettava.
Tieto- ja viestintäteknologian ja sen käytön alueellisia seurauksia ja mahdollisuuksia koskevaa tutkimustoimintaa on tehostettava. Tällöin on otettava huomioon myös meneillä olevan yhteiskunnallisen kehityksen seuraukset, kuten ICT:n myötä kehittyvät uudet toimintatavat, uudet elämäntavat sekä ICT:tä hyväksi käyttämällä saatavat alue- ja yhdyskuntataloudelliset säästöt ja maakunnille ja
kunnille tarjoutuvat uudet toimintaedellytykset.
ICT:n ja sen soveltamisen alueellisista vaikutuksista tiedetään vielä varsin vähän. Kysymyksessä on
uusi aihepiiri, joka vasta nyt on tulossa laajemman mielenkiinnon kohteeksi. Ilman syvällisempää
tietoa ei ole mahdollista ymmärtää ICT:n käytön seurauksia eikä myöskään etsiä uusia tapoja käyttää ICT:n tarjoamia mahdollisuuksia alueellisessa kehittämisessä. On myös välttämätöntä kytkeä
ICT ja sen käyttö tietoyhteiskunnan muodostamaan laajempaan viitekehykseen.
Alueellisen kehityksen seurantatutkimuksissa olisi syytä ottaa ICT:n vaikutus erillisenä vaikuttajana
esiin. Olisi myös syytä etsiä ICT:n mahdollistamiin uusiin toimintamalleihin perustuvia ratkaisuja.
Käytännön esimerkit ovat aina hyviä opettajia.
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Rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista koskeva tutkimus on syytä mainita erikseen. Luonnollisesti jo olevaa infrastruktuuria tulisi käyttää aina mahdollisuuksien mukaan hyväksi. ICT voi
tarjota tässäkin uusia keinoja. Kyse ei välttämättä ole vain taantuvien alueiden ongelmasta. Kehitys
voi yllättää myös kalliit keskusta-alueet.
Kokonaan oma tutkimuskohteensa on uusien elämäntapojen kehittyminen. Edellä käsitelty kaupunki- ja maaseutuasuntojen rinnakkaiskäytön yleistyminen on tästä hyvä esimerkki. Kyse ei välttämättä ole vain eläkeläisten siirtymisestä ympärivuotiseen käyttöön rakennetun loma-asunnon pysyviksi asukkaiksi, vaan myös työelämässä olevien uudesta elämäntavasta: asutaan sekä kaupungissa että maalla mielihalujen mukaan. Uusia elämisen ja toiminnan muotoja kehittyy varmasti muitakin. Tarpeet erilaistuvat. Niitä olisi hyvä ennustaa ja niihin myös varautua. Viranomaisilta on voitava odottaa myönteistä suhtautumista tällaiseen kehitykseen. Asiakas on aina oikeassa -periaate pätee tässäkin. Tietenkin kehityksen jarruksi voivat nousta vanhaa ajattelua puolustavat viranomaiset.
Näistä kysymyksistä tulisi keskustella nykyistä enemmän.
Tietoyhteiskuntaa ja tieto- ja viestintäteknologiaa koskeva tutkimus on jo nyt maassamme laajaa.
ICT:n ja sen käytön alueellisten vaikutusten selvittely ei kuitenkaan vielä ole ollut merkittävää. On
korkea aika paneutua siihen. Olemassa olevia tutkimusohjelmia tulisikin täydentää tästä näkökulmasta tai mieluummin luoda kokonaan uusi ohjelma tätä teemaa varten. Suomen Akatemia, Sitra,
VTT, yliopistot ja korkeakoulut sekä Suomen Kuntaliitto voisivat harkita asiaa. Asian merkitys
huomioon ottaen on julkinen rahoitus tässä tärkeää.
Euroopan komission kesäkuussa 2002 hyväksymä ”The Espon 2006 Programme” (European Spatial
Planning Observation Network 2002) tarjoaa mahdollisuuden ”Identification of spatially relevant
aspects of the information society” -osion perusteella myös ICT:n alueellisia vaikutuksia koskevalle
tutkimukselle. Mahdollisuutta tulisi käyttää hyväksi. ICT:n ja sen soveltamisen alueellisten vaikutusten selvittelyssä on kyseessä niin merkittävä tutkimusalue, että myös Espon-ohjelmassa se tarvitsisi oman selvästi erottuvan osion. Sellaisen aikaansaamiseen uskoisi nyt olevan hyvät mahdollisuudet, kun aihe alkaa kiinnostaa yleisemminkin eurooppalaisia tutkijoita ja viranomaisia. Yhtä
lailla EU:n kuudes tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelma tarjonnee mahdollisuuksia tämän alan
tutkimukselle.

Kolmas suositus: Uusia suunnittelumenetelmiä ja -malleja kehitettävä.
Tieto- ja viestintäteknologian ja sen käytön alueellisten vaikutusten ymmärtämiseksi ja käsittelemiseksi kaavoituksessa on tarpeen kehittää uusia suunnittelumenetelmiä ja -malleja.
Edellä todettu Vartiaisen ajatus kaupunkiverkostosta ja Jakobsonin esittämä idea aaltoilevasta kaupungista edustavat tietoyhteiskunnan ja ICT:n kehitykseen perustuvia kehityskuvia. Muita malleja
en löytänyt. Siten ei ollut yllätys, että kaavoittajat lähes yksimielisesti korostivat uusien suunnittelumenetelmien ja -mallien kehitystyön tarvetta. Uusille ratkaisumalleille on kysyntää.
ICT tuo kaavoitukseen uuden ulottuvuuden. ICT ja sen käyttö voivat luoda uusia alueellisia mahdollisuuksia ja toisaalta myös heikentää nykyisten ratkaisujen toimintaedellytyksiä. Voidaan siten
etsiä sellaisia tapoja toimia, että ICT ja sen käyttö pyritään sopeuttamaan olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja toisaalta sellaisia uusia mahdollisuuksia, joissa käytettäisiin hyväksi ICT:n
sijaintiin vaikuttavia ominaisuuksia. Käyttömahdollisuuksia on siten ainakin periaatteessa monia.
Tämä on syytä todeta, jotta mallien ja menetelmien kehitystyössä ei pidättäydytä yksin pyrkimykseen turvata vanhat käytännöt.
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Tästä kehitystyöstä soisi ainakin yliopistojen ja korkeakoulujen olevan kiinnostuneita. Maakuntien
liittojen yhteistoiminnalla Suomen Kuntaliiton kanssa on perinteitä tämäntyyppisessä kehitystyössä.
Edellä todettu ESPON 2006 -ohjelma soveltuu myös tähän hyvin. Kansainvälinen yhteistyö toisi
esiin monipuolisia näkemyksiä.
Kokeileva suunnittelu edistäisi uusien ajatusten kehittelyä. Onkin toistettava jo aikaisemmin esitetty
ajatus, että liikenne- ja viestintäministeriö tukisi hankkeita, joilla pyrittäisiin työmatkaliikennettä
vähentäviin kaavoitusratkaisuihin ja ympäristöministeriö käyttäisi valtion asuntopolitiikkaa tukemaan ICT:n käyttöä hyödyntävää yhdyskuntakehitystä. Myös muita kokeiluhankkeita tulisi kehittää.

Neljäs suositus: ICT:n merkitys otettava huomioon alan koulutuksessa.
Tietoyhteiskunnan kehittymistä ja tieto- ja viestintäteknologian sekä sen hyväksikäytön alueellisia
seurauksia ja kaavoituksen vaikutusmahdollisuuksia tässä muutosprosessissa käsittelevää koulutusta on järjestettävä käytännön kaavoittajille sekä tarvittaessa täydennettävä korkeakoulujen ja
yliopistojen koulutusohjelmia tällaisella koulutuksella.
Uusien käytäntöjen omaksumista nopeuttaa asianmukainen koulutus. Kaavoittajat katsoivat vastauksissaan hyvin yksituumaisesti, että kaavoituksessa on ymmärrettävä elinkeinoelämän toimintatapojen muuttuminen, koska sillä on suuri vaikutus yhdyskuntien elämään. Yhtä lailla koettiin alueellisten muutosvoimien ymmärtäminen tulevan menestyksen avaimeksi. Siten niin tietoyhteiskunnan olemukseen kuin ICT:n ja sen käytön alueellisiin vaikutuksiin perehtymisellä on tämän päivän
kaavoittajalle suuri merkitys.
Muutos tulee uusien toimintatapojen ja -mahdollisuuksien kautta. Tästä syystä on tärkeää, että kaavoittajat tiedostavat uusien kehitysvirtausten taustavoimat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet.
Vaikka kaavoittajien vastausten mukaan kaavoituksessa uudistukset seuraavat viiveellä yhteiskunnallista kehitystä, on nyt tärkeätä tarjota käytännön kaavoittajille asianmukaista täydennyskoulutusta. Muutosten nopeus on suuri ja kehityksen valtavirtaan pitää päästä nopeasti mukaan.
Kaikille täydennyskoulutusta tarjoaville organisaatioille avautuu tässä uusi haastava tilaisuus.
YTK:n soisi näyttävän esimerkkiä. Kuntien, maakuntien liittojen ja konsulttitoimistojen pitäisi huolehtia siitä, että niiden oma alan henkilöstö hakeutuu koulutukseen. Sama tarve koskee yhtä lailla
kaavoitusta ohjaavia ja valvovia viranomaisia. Myös avoimien toimien täytössä tulisi kiinnittää
huomio siihen, että henkilöstön ammatillista osaamista täydennetään tietoyhteiskuntakehityksen ja
ICT:n vaikutuksia tuntevalla asiantuntemuksella. Samalla on otettava huomioon se tutkimuksessa
ilmennyt asia, että koulutustaustaltaan erilaisilla henkilöillä oli jonkin verran toisistaan poikkeavia
näkemyksiä myös ICT:n alueellisista vaikutuksista. Siten koulutukseltaan monipuolinen kaavoitushenkilöstö takaa parhaiten asioiden monipuolisen tarkastelun.
Korkeakoulujen ja yliopistojen omat koulutusohjelmat tulisi tarvittaessa tarkistaa, jotta ne vastaisivat ajan tarpeita myös nyt käsitellyissä asioissa. Harkinnan arvoinen voisi olla ajatus, että Teknillisessä korkeakoulussa arkkitehtiosasto, maanmittausosasto, rakennus- ja ympäristötekniikan osasto
sekä tietotekniikan osasto huolehtisivat yhdessä siitä, että tarjottava koulutus on aihepiiriltään kattavaa. Kiinnostuneena odotan, missä perustetaan ensimmäinen alan professuuri.
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Koska kyseessä on kasvavaa kansainvälistä kiinnostusta saava aihepiiri, voisi virtuaaliyliopisto tarjota tässä harkinnan arvoisen toimintamuodon.
Viides suositus: Lainsäädäntöä ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita täydennettävä.
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kaipaavat täydentämistä
tietoyhteiskunnan kehittymisen sekä tieto- ja viestintäteknologian ja sen käytön alueellisten vaikutusten huomioon ottamiseksi.
Kaavoittajien suuri enemmistö piti lainsäädännöllisiä toimia välttämättöminä kaavoitusperiaatteiden
uudistamisessa. Suuri enemmistö myös katsoi, että nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki on valmisteltu vallinneen alue- ja yhdyskuntakehityksen hengessä. Lähes yhtä suuri enemmistö kylläkin
totesi, ettei nykyinen laki vaikeuta uusimuotoisen kehityksen edellyttämää kaavoitusta. Kun otetaan
huomioon lainsäädännön ja sen perusteella annettavien täydentävien ohjeiden keskeinen periaatteellinen ja käytännön merkitys kaavoituksen ohjaamisessa ja myös meneillään oleva suuri alueellisia
muutoksia aiheuttava yhteiskunnallinen kehitysvaihe, on ajan tasalla olevia säädöksiä pidettävä tarpeellisena. Kaavoittajien huoli pitkäkestoisen kaavoitusprosessin aiheuttamista ongelmista lyhytkestoisten toimintojen tilaratkaisuissa on todellinen. Todetun pulman ratkaisumahdollisuutta olisi myös
syytä pohtia. Vapaamuotoisissa kommenteissa julki tuotu huoli lain huonosta soveltuvuudesta pienten ja taantuvien alueiden kaavoitukseen on varmasti myös selvittelyn arvoinen.
Jos lain pykälien muuttamista ei pidetä tarpeellisena, olisi ainakin perusteltua, että ympäristöministeriö laatisi edellä todettuja asioita käsittelevän muistion ja täydentäisi laadittuja kaavoitusohjeita vastaavasti, kuten edellä jo todettiin. Sama täydentämisvaatimus koskee valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita. Suuri osa kaavoittajista ei liene niihin perehtynyt. Tavoitteissa ei kylläkään käsitellä tietoyhteiskunnan ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä alueelliseen kehitykseen
vaikuttavina tekijöinä. Tämä puute tulisi korjata.
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita kohtaan esitetty kritiikki kohdassa 5.4.1.4 on perusteltua.
Siinä todettiin, että asioita on joko valmisteltu suppeasta näkökulmasta tai sitten painoa ei ole annettu muille kuin ympäristönsuojelullisille kannoille. Kohdassa 3.3.2.1, ”Suomi tiellä tietoyhteiskunnaksi”, myös todettiin, ettei Paavo Lipposen II hallituksen ohjelman asumista, rakentamista ja
yhdyskuntia koskevassa osiossa ole viittausta tietoyhteiskuntaan. Havaintojen perusteella voisi kärjistäen päätellä, että kaavoituksen ohjaamisessa valtio kantaa huolta liito-oravien ja muiden uhanalaisten eläinten elinolosuhteiden turvaamisesta mutta ei kiinnitä vastaavaa huomiota ihmisten elinolosuhteiden turvaamiseen yhteiskunnallisen kehityksen pyörteissä.
Parempi tasapaino ympäristöpolitiikan ja alueellisen kehittämisen välille saataisiin, jos sisäasiainministeriölle kuuluvat aluepoliittiset vastuut ja asianomainen henkilöstö siirrettäisiin ympäristöministeriöön. Näin myös kaavoituksen ja aluepoliittisen suunnittelun ohjaus tulisi samaan ministeriöön. Se helpottaisi ja ryhdittäisi myös maakuntien liittoihin kohdistuvaa ohjausta. Liitot ovat
aluetasolla vastuussa molempia asioita koskevasta suunnittelusta. Uudistus voitaisiin toteuttaa vireillä olevan keskushallinnon uudistuksen yhteydessä. Näin myös päästäisiin alun perin suunniteltuun laaja-alaiseen ympäristöministeriöön.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden täydentäminen on tietoyhteiskunnan ja tieto- ja
viestintäteknologian alueellisten vaikutusten huomioon ottamiseksi tarpeen. Harkinnan arvoinen
voisi olla ajatus, että ympäristöministeriö käynnistäisi aluksi yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön ja sisäasiainministeriön kanssa yhteisen selvityksen tietoyhteiskunnan kehittymisen ja
tieto- ja viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista.
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7 Yhteenveto
Koko tutkimuksen tekeminen juontui ajatuksesta, että Suomi on kulkemassa kohti tietoyhteiskuntaa
ja että tämän seurauksena maamme alueellinen kuva tulisi suuresti muuttumaan erityisesti kehittyvän tieto- ja viestintäteknologian tuomien uusien sijainti- ja toimintamahdollisuuksien takia. Päättelin pelkistäen, että ilmiö on analoginen sen kehityksen kanssa, kun maamme muuttui maatalousyhteiskunnasta teollisuus- ja palveluyhteiskunnaksi. Tämän kehitysprosessin myötä maamme kaupungistui ja maaseudun asutus harveni. Samalla liikenneverkot kehittyivät uusia tarpeita ja rakenteita
vastaaviksi. Aluerakenteellinen muutos oli suuri, ja eräs siihen merkittävästi vaikuttanut tekijä oli
auto ja sen myötä autoliikenne.
Tässä tutkimuksessa on edellä esitettyyn analogiaan viitaten ollut tehtävänä tutkia otaksumaa, että
kehittyvä tieto- ja viestintäteknologia ja sen hyväksikäyttö tulee uutena liikennemuotona ajan ja tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä osaltaan vaikuttamaan myös alueelliseen kehitykseen ja että
tämäkin liikennemuoto tulisi ottaa kaavoituksessa huomioon.
Tutkimuksen tavoitteina on ollut selvittää
–
–
–
–

perinteisten liikennemuotojen kehittymisen ja alueellisen kehityksen välisiä suhteita sekä alueellisen suunnittelun roolia liikenteen suunnittelussa
esitettyjä käsityksiä tietoyhteiskunnasta ja sen kehitykseen keskeisesti vaikuttavan tieto- ja
viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista ja merkityksestä kaavoitukselle
maamme kaavoittajien käsitykset tieto- ja viestintäteknologian ja sen hyväksikäytön vaikutuksista alueiden, yhdyskuntien ja maaseudun fyysiseen rakentumiseen sekä kaavoitukseen ja
kaavoittajien käsityksissä mahdollisesti ilmeneviä eroja kaavoittajien koulutustaustan, suunnittelutehtävien tai iän ja sukupuolen perusteella.

Ensimmäisen tavoitteen selvittäminen muodosti tapahtuneesta kehityksestä saadun perustan arvioida liikenteen ja alueellisen kehityksen suhteita. Toinen tavoite muodosti tutkimuksen teoreettisen
perustan. Koska kysymyksessä on vielä vähän tutkittu asiakokonaisuus, oli teoreettisten havaintojen
empiirinen testaaminen tärkeää. Kolmannen tavoitteen mukainen selvitys tehtiin maamme kaavoittajille osoitetun kyselyn perusteella. Neljännen tavoitteen mukainen selvitys täydensi kolmanteen
tavoitteeseen saatua vastausta.
Tutkimukseen sisältyy Suomen alueellista kehitystä koskeva tarkastelu sekä selvitys ICTinfrastruktuurin ja palvelutason alueellisesta ja ajallisesta kehityksestä (luku 4).
Seuraavassa yhteenvedossa tarkastellaan tutkimuksen antia.

7.1 Tutkimustulosten yhteenveto
7.1.1 Liikenteen, alueellisen kehityksen ja alueellisen suunnittelun vuorovaikutus
Luvun 2 selvitykset osoittivat, kuinka ajan saatossa liikennemuotojen kehitys oli oleellisesti vaikuttanut aluekehitykseen. Uudet liikennemuodot ja -reitit loivat talouselämälle uusia mahdollisuuksia
samalla kun asutus saattoi levitä uusille paikoille. Vuorovaikutus ei ollut yksipuolista, vaan asutuksen ja elinkeinotoiminnan tarpeet edistivät osaltaan liikennemuotojen ja -verkkojen kehitystä.
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Liikenneverkkojen kehittyminen on vaikuttanut keskeisesti niin maamme eri keskusten alueellisen
roolin muotoutumiseen ja alue- ja yhdyskuntarakenteisiin kuin myös yksittäisiin maankäyttöratkaisuihin. Maankäytön suunnittelumuodot ja -organisaatiot ovat uudistuneet yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Tämä koskee yhtä lailla suunnitelmien sisältöä. Luvun selvityksissä tuli esiin, että alueellisella suunnittelulla on voitu vaikuttaa yhteiskunnan alueelliseen rakentumiseen. Maankäytön
suunnitelmien merkitystä korostaa se, että tavanomainen liikenne on sidottu maankäyttöön.
Liikenneverkkojen kehittämisen taustalla oli yleensä myös valtaa pitävien tahto, selkeät päämäärät,
mihin toimilla pyrittiin. Sellaiset sanonnat kuten tieyhteydet kaikkiin kyliin, tapulikaupungit yhdistettävä ylämaan kaupunkeihin, valtatiet yhdistämään maan eri osat ja suuret kaupungit toisiinsa,
rauta- ja maantieyhteydet kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin kuvastavat näitä tahtotiloja.
Maamme historian varhaisimpia aikoja lukuun ottamatta julkisella vallalla on ollut keskeinen rooli
liikennejärjestelmien rakentamisessa. Monet hankkeet myös toteutettiin muilla kuin tiedostettujen
liikennetarpeiden perusteilla. Haluttiin luoda edellytyksiä kehitykselle. Tähän politiikkaan toi 1990luku suuren muutoksen, kun maassamme aloitettiin liikenteestä ja liikenneverkoista vastuullisten
viranomaisten liikelaitostaminen ja yhtiöittäminen. Tavoitteena oli tehostaa liikennepalvelujen hoitoa ja suunnata niin ylläpito- kuin kehittämistoimet pääsääntöisesti kustannusvastuun ja kannattavuuden mukaisesti. Tuntuukin siltä, että näin markkinavoimat tulivat poliittisen tahdon tilalle liikenneratkaisuissa. Tällä toimintapolitiikalla on ilmeinen keskittymistä tukeva vaikutus.
Uudistusten taustalla oli myös 1990-luvun laman seurauksena tapahtunut valtion talouden heikkeneminen. Valtiolta ei liikene aikaisempaa vastaavia resursseja liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen. Rakennetun liikenneinfrastruktuurin ylläpito ei ole kaikilta osin enää mahdollista. Maamme
asutusrakenteessa tapahtuvat muutokset myötävaikuttavat tähän kehitykseen. Erityisesti maaseudun
väestön väheneminen johtaa luonnollisesti myös liikenteen vähenemiseen. Laajenevan asutuksen ja
tihentyvän liikenneverkon kehityskuvasta ollaan siirtymässä alueellisesti supistuvan asutuksen kehitykseen, jonka myötä liikenneverkon palvelut heikkenevät tietyillä alueilla, elleivät peräti kokonaan
lopu.

7.1.2 Tietoyhteiskunta, ICT, alueellinen muutos ja kaavoitus
Luvun 3, ”Tieto- ja viestintäteknologia ja alueellinen muutos”, tarkastelussa tuli esiin yhteiskunnallisen kehityksen jatkuva muutos ja se, että suurten taloudellisten kehityskausien juuret ovat nähtävissä jo vuosikymmeniä ennen kuin niistä kehittyvät uutta aikakautta määrittävät tekijät. Tarkastelu
osoitti, että kehittyneissä maissa eletään nyt siirtymäkautta teollisuus- ja palveluyhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan. Tällöin keskeisinä tuotannontekijöinä ovat tieto ja osaavat ihmiset. Tässä prosessissa kehittyneellä ja jatkuvasti kehittyvällä tieto- ja viestintäteknologialla sovellutuksineen katsottiin olevan keskeinen merkitys.
Tieto- ja viestintäteknologian kehitystarkastelu osoitti alan kehityksen nopeuden ja jatkumisen kiihtyvällä vauhdilla. Runsaassa vuosikymmenessä erityisesti kehittyneessä maailmassa ovat kansalaiset saaneet käyttöön monipuoliset tieto- ja viestintäteknologian välineet. Ne mahdollistavat tiedon –
tekstin, tiedostojen, kuvan ja äänen – helpon käsittelyn ja siirtämisen sekä ovat luoneet ihmisille
uuden paikasta riippumattoman yhteydenpito- ja tiedonvälitysmahdollisuuden. Uudet välineet on
nopeasti otettu myös laajalti käyttöön. Näin on myös vauhditettu tietoyhteiskunnan kehittymistä.
Tietoyhteiskunnan kehittyminen on kokonaisuutena yhteiskunnallisia rakenteita syvällisesti muuttava monitahoinen prosessi, joka etenee kaiken aikaa, ei vähiten kehittyvän tieto- ja viestintätekno-
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logian ansiosta. ICT mahdollistaa uusien toimintatapojen synnyn niin talouselämässä ja julkisessa
hallinnossa kuin yhteiskunnassa kokonaisuutena ja tuo niihin suuria muutoksia, ainakin siellä missä
uuden teknologian tuotteet ovat käytettävissä. Tieto- ja viestintäteknologia mahdollistaa eri toimintojen sijaintiperusteiden arvioinnin uudella tavalla, koska etäisyyden ja ajan merkitys tulee uuteen
valoon. Kehityksen arvellaan johtavan tästä syystä myös toimintojen uudenlaisiin sijaintiratkaisuihin.
Viranomaiset pitävät tietoyhteiskunnan kehittymistä tärkeänä yhteiskunnallisia oloja suuresti muuttavana prosessina. Julkiset viranomaiset edistävät tietoyhteiskunnan kehitystä monin tavoin. Tästä
Suomen valtion ja Euroopan unionin toimenpiteet ovat hyvänä esimerkkinä. Tietoyhteiskunta nähdään suurena mahdollisuutena menestyä yhä globaalistuvassa taloudessa.
Tieto- ja viestintäteknologian alueellisia muutoksia koskenut tarkastelu osoitti, että alan tutkijoiden
mukaan perustavaa laatua olevia muutoksia on tapahtumassa yhdyskuntien rakenteissa ja toimintatavoissa. Vaikutukset koskevat kaikkia alueiden ja yhdyskuntien keskeisiä elementtejä, kuten teollisuutta, palveluja, asumista, työntekoa ja liikennettä. Siksi alueiden ja yhdyskuntien kilpailukykyä
on arvioitava uusista näkökulmista.
ICT-infrastruktuurin olemassaolo ja sähköisten palvelujen saatavuus nähtiin tulevan menestyksen
perusedellytyksiksi. Etäisyyden ja ajan muuttuva merkitys korostaa tutkijoiden mukaan paikan erityisominaisuuksien merkitystä yritysten ja asukkaiden valitessa sijoittumiskohdetta. Sekä keskittyminen että hajasijoittuminen tulevat molemmat olemaan samanaikaisia kehitysilmiöitä. Tutkijain
käsityksissä korostui hyvän asuinpaikan merkitys ei yksin kansalaisten kannalta vaan myös yritysten sijoittumiseen vaikuttavana tekijänä, ainakin silloin kun kyse on korkeaa koulutustasoa ja osaamista vaativan työvoiman saannin turvaamisesta.
Vaikka vielä vallitsee paljon epätietoisuutta ICT:n alueellisista vaikutuksista, pitävät tutkijat tärkeänä ottaa ICT huomioon kaavoituksessa osana tietoyhteiskunnan kehittymistä. Vielä ei ole tarjolla selkeää kokonaiskuvaa siitä, miten ICT:tä tulisi kaavoituksessa käsitellä. Sen sijaan on esitetty
runsaasti käsityksiä siitä, mitä tulisi ottaa huomioon, kuten kohdasta 3.4.10 ilmenee.
ICT tarjoaa mahdollisuuksia uusien yhdyskuntatyyppien kehittelyyn. Työ- ja asuinalueita ei tulisi
enää erotella, vaan pyrkiä yhdistämään nämä toiminnot saman yhdyskunnan piiriin. Yhdyskuntien
viihtyisyys ja turvallisuus ovat tärkeitä asioita. Yhtä lailla katsotaan yhdyskunnissa tärkeäksi toiminnallinen vuorovaikutus niin asukkaiden ja yritysten kuin muiden yhteisöjen kesken. Kyse ei voi
olla yksistään valokaapelein yhdistetyistä tiili- ja lasipalatseista. ICT tietoyhteiskunnan keskeisenä
muutosvoimana on siten myös kaavoitusperusteisiin vaikuttava tekijä.

7.1.3 Suomen kehityskuva, ICT-infrastruktuurin kattavuus ja sähköisten palvelujen yleisyys
Luvun 4 alun tarkastelusta käy ilmi, että maassamme tapahtuu suuria alueellisia muutoksia. Väestö
vähenee monissa maakunnissa ja kunnissa. Useissa tapauksissa sekä väestön kuolleisuus on syntyvyyttä suurempi että muuttotase negatiivinen. Puhutaan maailmanlopun alueista. Tapahtuu myös
autioitumista. Toisaalta väestönkasvu suuntautuu harvoille laajoille kaupunkiseuduille, erityisesti
seuduille, joissa tieto- ja viestintäteknologian yritykset ovat merkittäviä toimijoita. Myönteisiä ja
kielteisiä kehitysilmiöitä on kuitenkin kaikissa maakunnissa. Kehityksen syinä pidetään toisaalta
väestön rakenteellisia tekijöitä, vähäistä syntyvyyttä ja väestön ikääntymistä, ja toisaalta elinkeinoja tuotantorakenteen muutosta. Voidaankin katsoa, että kyse on luvussa 3 kuvatun tietoyhteiskunnan
kehittymisestä ja sen aiheuttamista kasvukivuista.
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Teollisuus- ja palveluyhteiskunnan myötä maamme kaupungistui ja maaseudun asutus väheni. On
perusteita nyt otaksua, että maassamme asutus on ryhmittymässä uudelleen kohdatakseen tietoyhteiskunnan haasteet. Kehityksen kokonaisilme ei ole yhtä suoraviivainen kuin kaupungistumisprosessissa. Nyt alueellisia ja paikallisia erityispiirteitä on paljon. Tapahtuvaan kehitykseen toki
vaikuttaa monia muutosvoimia kuten mm. Euroopan yhdentyminen ja globalisaatio.
Tietoyhteiskunta on nyt vain kokoava yleisnimike kehitykselle.
Tieto- ja viestintäteknologian välineet, käyttömahdollisuudet ja käyttö ovat yleistyneet viime vuosina nopeasti. Luvussa 4 suoritettu tarkastelu osoitti, että alan infrastruktuuri on rakennettu maassamme varsin kattavaksi. Ainoastaan eräät harvan asutuksen alueet olivat uusimpien palvelujen tarjonnan ulkopuolella. Samoin tarkastelu osoitti, että alan välineiden levinneisyys oli varsin tasaista,
jos kohta erojakin vielä oli. Kaavoittajille suunnatun kyselyn aikana tieto- ja viestintäteknologian
käyttömahdollisuudet ovat siten olleet melko yhtäläiset koko maassa. Koska tieto- ja viestintäteknologia kehittyy nopeasti ja uusia välineitä ja palveluja tulee kaiken aikaa, on tilanne kyselyajankohdan, helmikuun 2002, jälkeen jo muuttunut suuresti.
Tieto- ja viestintäteknologian käytön ja soveltamisen alueellisia vaikutuksia selvitettäessä on edellä
tehtyjen selvitysten pohjalta syytä kiinnittää erityistä huomiota uuden tieto- ja viestintäteknologian
tarjoamien mahdollisuuksien nopeaan yleistymiseen. Perinteiset liikennemuodot ja -välineet kehittyivät ajan saatossa vuosikymmenten aikana. Muutokset alueiden ja yhdyskuntien puitteissa olivat
useimmiten hitaita, ja niihin voitiin sekä vaikuttaa että sopeutua ilman suurempia kipuja. Nyt tilanne on monessa mielessä toinen.
Meni 50 vuotta ennen kuin ajoneuvojen määrä kasvoi 2 600:sta vuonna 1922 yhteen miljoonaan
vuonna 1973. Kahden miljoonan ajoneuvon raja ylittyi 15 vuotta myöhemmin vuonna 1988. 13
vuotta myöhemmin, vuonna 2001, määrä oli kaksi ja puoli miljoonaa. Kasvuvauhti on hiljentynyt.
GSM-puhelinliittymien määrä oli 3 000 kpl vuonna 1992. Miljoonan liittymän raja ylittyi vuonna
1997 eli viisi vuotta myöhemmin, kymmenesosassa siitä ajasta, mitä ajoneuvojen määrän vastaava
kasvu vei. Kahden miljoonan GSM-liittymän raja ylittyi seuraavana vuonna ja kolmen miljoonan
raja jälleen vuoden päästä eli vuoden 1999 alussa. Neljän miljoonan raja saavutettiin vuoden 2001
alussa. Viiden miljoonan asukkaan väestössä kyllästymisraja on lähestymässä, joskin joillakuilla on
useampia liittymiä.
Internet-liittymien määrä alkoi koko maailmassa kasvaa nopeasti vuonna 1992. Suomessa oli tällöin
Internetiin liitettyjä tietokoneita noin 20 000 kpl (4 kpl/1 000 asukasta). Vuonna 1994 Internetiin
liitettyjen tietokoneiden määrä oli 35 500, ja määrä kasvoi nopeasti. Vuoden 1998 alussa Internetliittymiä oli jo 450 000, vuoden 2000 alussa 631 000 ja vuoden 2001 lopussa 950 000. Keväällä
2002 laajakaistaliittymiä oli 100 000 kpl ja elokuussa 2002 jo yli 170 000 kpl.
Luvut osoittavat, että uuden tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto laajojen kansalaispiirien keskuudessa on tapahtunut erittäin nopeasti, 10 vuodessa. Samassa ajassa rakennettiin käytön edellyttämä infrastruktuuri. Aluksi isoihin keskuksiin, mutta sittenkin nopeasti lähes koko maata palvelevaksi rakenteeksi, kuten edellä on kuvattu. Kehitys on myös monilta osin vasta alussa. On syytä todeta, ettei tieto- ja viestintäteknologian infrastruktuuri juuri näy ympäristössä. Ainoastaan tukiasemat ovat havaittavissa, sekä käsipuhelimen käyttäjät julkisilla paikoilla.
Tapahtuneen perusteella voidaan kohtalaisen varmasti päätellä, ettei tieto- ja viestintäteknologia ja
sen soveltaminen ole näin lyhyenä aikana voinut aiheuttaa yleisiä, selvästi todettavia muutoksia

229
alue- ja yhdyskuntarakenteisiin. Uusi teknologia on otettu aluksi käyttöön olevissa puitteissa. Poikkeuksen muodostaa monien tieto- ja viestintäteknologiaa kehittävien ja tuottavien yritysten sijoittuminen muutamille harvoille alueille, kuten edellä on todettu. Samoin Call Center -toiminta ja
eräät muut luvussa 3 kerrotut esimerkit ovat myös selvästi todettuja alueellisia seurauksia. Kansalaisten toimintatavat ovat kylläkin monin tavoin muuttuneet uuden tekniikan käyttöönoton myötä,
kuten luvussa 4 on esimerkein osoitettu. ICT:n hidas käyttöönotto alueellisissa, sijaintiin liittyvissä
ratkaisuissa on siten vastaava, johon Naisbitt edellä kohdassa 3.3.1 suoritetussa tarkastelussa viittasi
koskien informaatioteknologian käyttöönottoa teollisuudessa. Ensiksi uutta teknologiaa sovellettiin
vanhassa teollisuudessa, ja vasta ajan myötä hyväksikäyttö laajeni uusiin toimintoihin, prosesseihin
ja tuotteisiin.
Edellisestä seuraa, ettei vielä olisi kuin osittain mahdollista tehdä tapahtuneeseen kehitykseen ja
kokemukseen perustuvia päätelmiä tieto- ja viestintäteknologian mahdollisista alueellisista seurauksista. Kyse on vielä paljolti luvussa 3 tarkastelluista, ajateltavissa olevista seurauksista ja mahdollisuuksista. Tutkimuksen empiirisessä osassa selvitettiin kaavoittajien käsityksiä ICT:n alueellisista
vaikutuksista.

7.1.4

Kaavoittajille suunnatun kyselyn tulosten sanoma

Tutkimuksen kolmantena ja neljäntenä tavoitteena kohdan 1.2 mukaisesti oli selvittää
–

–

mitkä ovat maamme kaavoittajien käsitykset tieto- ja viestintäteknologian ja sen hyväksikäytön vaikutuksista alueiden, yhdyskuntien ja maaseudun fyysiseen rakentumiseen sekä kaavoitukseen ja
onko näissä käsityksissä eroja kaavoittajien koulutustaustan, suunnittelutehtävien, suunnittelualueen tai iän ja sukupuolen perusteella.

Kaavoittajien käsitysten selvittämiseksi suoritettiin asiasta erillinen kysely. Siinä saatiin 310 kaavoittajalta 129 väittämään 40 000 kannanottoa ja 80 sanallista kommenttia. Kannanottoja on analysoitu sekä yleisesti että vastaajien taustatietoihin perustuen 14 eri näkökulmasta kohdissa 5.1–5.3.
Tällöin tutkittiin vastausten yleisjakautumat ja erityisesti etsittiin tapaukset, joissa vastaukset olivat
yhdensuuntaisia siten, että tulokset olivat tilastollisesti merkitsevästi vinoja. Samoin tutkittiin kaavoittajien taustatietojen perusteella muodostetuilla ryhmillä sitä, onko kannanotoissa tilastollisesti
merkitseviä eroja. Tuloksia on pohdittu kohdassa 5.4. Analysoinnin ja pohdintojen taustalla on
myös luvuissa 2 ja 3 tehdyissä kirjallisuusselvityksissä esiin tulleita havaintoja ja myös luvun 4 alun
tietoja.
Kyselyn tulokset antavat yksityiskohtaisen kuvan kyselyyn vastanneiden kaavoittajien käsityksistä
esitetyistä väittämistä. Niissä tulee esiin tutkimuksen kannalta tärkeitä yksityiskohtia. Tuloksista ja
niiden perusteella tehdyistä päätelmistä saa myös vastauksen edellä mainittuihin tavoitteisiin. Seuraavassa esitetään kyselyn tuloksista kokoava yhteenveto.
Uusien suunnitteluperiaatteiden omaksuminen ei ole itsestään selvää
Tuloksista ilmeni, että suuren enemmistön mielestä yhteiskunnallisen kehityksen murros uudistaa
myös kaavoitusperiaatteet ja että on myös ollut valmius kaavojen uudistamiseen vastaamaan kehityksen haasteisiin. Kuitenkin lainsäädännölliset toimet katsottiin välttämättömiksi kaavoitusperiaatteiden uudistamisessa.
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Tulokset osoittivat, että uudet suunnitteluperusteet omaksutaan hitaasti. Uudet suunnitteluperiaatteet ovat myös vaarassa unohtua ajan saatossa, ellei niitä ole otettu oleelliseksi osaksi kaavoitusprosessia. Uusia suunnitteluperiaatteita saatetaan myös tulkita ahtaasti.
Liikennemuodoilla ja -verkoilla ollut suuri merkitys alueelliselle kehitykselle
Tutkimuksen mukaan kaavoittajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että autoliikenne on keskeisimmin
vaikuttanut nykyiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja että liikenneverkon ja -yhteyksien toimivuus määrittää alueiden ja kuntien kilpailukyvyn.
Kaavoittajat pääosin samaa mieltä esitetyistä ICT:n periaatteellisista alueellisista vaikutuksista
Kaavoittajien suuri enemmistö yhtyi tutkijoiden esittämiin käsityksiin tieto- ja viestintäteknologian
periaatteellisista alueellisista vaikutuksista, jotka koskivat niin eri toimintojen sijaintiperusteiden
muuttumista kuin sijaintipaikan ominaisuuksien merkityksen korostumista sijoittumisen vapauden
lisääntyessä. Tosin monen mielestä ICT:n merkitystä sijaintipaikan valintaan vaikuttavana tekijänä
ei vielä tiedosteta. Myös oltiin yhtä mieltä siitä, että organisaatioiden ja yksilöiden uudet toimintatavat muuttavat yhdyskuntien toimintamuotoja. Sen sijaan kannat hajaantuivat etäisyyden merkityksen vähentymistä koskevaan väittämään annetuissa vastauksissa. Kaavoittajien selvä enemmistö
torjui ajatuksen, ettei ICT:n soveltamisella ole alueellisia vaikutuksia.

ICT:n mahdollistamia uusia toimintamuotoja pääosin kannatettiin, osin epäiltiin
Kaavoittajat yhtyivät moniin ICT:n tarjoamia uusia toimintamahdollisuuksia koskeviin väittämiin.
Erityisen yksituumaisia kannanotot olivat silloin, kun ne voitiin perustaa jo oleviin käytäntöihin tai
ilmeisiin omiin kokemuksiin. Kaavoittajat näkivät ICT:llä olevan myönteisen merkityksen yritystoiminnalle. Sähköinen viestintä poistaa monia etäisyyden tuomia esteitä ja parantaa siten saavutettavuutta ja kilpailukykyä. ICT mahdollistaa myös uusimuotoisen yritystoiminnan synnyn. Erityisesti langattoman viestinnän nähtiin tuovan joustavuutta arjen toimintoihin ja mm. lisäävän sijaintipaikasta riippumatonta työntekoa. Etätyön yleistymiseen osa uskoi, osa ei. Osittainen etätyö kuitenkin
nähtiin kasvavaksi toimintamuodoksi. Kaavoittajat kokivat riskiksi sen, että ICT mahdollistaa aikaisempaa helpommin tuotannon siirtämisen halvemman työvoiman alueille. Halvan ulkomaisen työvoiman käyttö etätyöntekijöinä sekä työn tehokkuuden lisääminen aikavyöhykkeistä johtuvia eroja
hyödyntäen jakoivat mielipiteet. Myös 24/7-ilmiön yleistymisestä kannat jakaantuivat. ICT:n tarjoamaan mahdollisuuteen hajauttaa merkittävästi valtion viranomaisten toimipisteitä suhtauduttiin
varsin kielteisesti tai epäilevästi.
ICT vaikuttaa monien toimintojen sijaintiratkaisuihin; nopeisiin alue- ja yhdyskuntarakenteen muutoksiin ei uskottu
Kaavoittajat katsoivat ICT:n voivan vaikuttaa monien toimintojen sijaintiratkaisuihin. Kouluesimerkkeinä voidaan pitää pääkonttoreiden tukitoimintojen siirtämistä halvempiin sijaintipaikkoihin ja ns. Call Center -toiminnan yleistymistä. Kaavoittajat otaksuivatkin yritysten sijoittumisvapauden lisääntyvän. Samoin katsottiin monen ammatinharjoittajan vapauden valita asuinpaikkansa kasvavan. Kodin muuttuminen työpaikaksi sekä miellyttävien asuinalueiden merkitys
yritysten sijaintipäätöksissä nähtiin myös merkittäviksi kehitysilmiöiksi. Pientalojen kysynnän kasvu sekä kaupunki- ja maaseutu(loma)asunnon rinnakkaiskäytön yleistyminen ovat kaavoittajien
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mukaan myös ICT:n mahdollistamia seurausvaikutuksia. Ajatus hyvät harrastusmahdollisuudet tarjoavista paikoista pysyvinä asuinalueina jakoi kuitenkin mielipiteet. Samoin kävi yleisemmälle väittämälle, ettei työpaikan sijainti määritä asuinpaikkaa enää siten kuin ennen.
Merkittävänä on pidettävä sitä kaavoittajien varsin yleistä käsitystä, että kilpailun kiristyminen pakottaa yritykset siirtymään halvemmille paikoille. Sen sijaan mielipiteet hajaantuivat ajatuksesta,
että liikenneongelmat ja pitkät työmatkat olisivat syynä toimintojen siirtämiseen kalliilta keskustaalueilta toiminnallisesti ja taloudellisesti edullisempiin paikkoihin.
Vaikka monien toimintojen sijoittumisperusteiden muuttuminen hyväksyttiinkin, eivät kaavoittajat
yleisesti uskoneet, että ICT ja sen soveltaminen johtaisi nopeasti merkittäviin alue- ja yhdyskuntarakenteellisiin muutoksiin. Kannanotoissa korostui näkemys, että muutokset voidaan sopeuttaa oleviin rakenteisiin ja vanhat perinteet tasoittavat muutospaineita. Usko hallittuun muutokseen oli suuri, joskin tunnustettiin, että hitaasti mutta varmasti ICT:n hyväksikäyttö muuttaa olevia yhdyskuntarakenteita. Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajaantumisen katsottiin myös voimistuvan, mutta kaupunki- ja maaseutualueiden rajan hämärtymiseen ei uskottu.
Muutoksista huolimatta kaupunkien merkitys keskeisenä elämän ja toiminnan foorumina myös vastaisuudessa sai lähes jakamattoman kannatuksen. Enemmistö tuki käsitystä, että teollisten yritysten
on turvallisinta sijoittua isoihin keskuksiin. Varteenotettavana kannanottona on yhtä lailla pidettävä
sitä, että ICT:n katsottiin parantavan myös maaseudun elinmahdollisuuksia.
Tietoliikennepalveluja pidettiin merkittävänä maakuntien ja kuntien menestykseen vaikuttavana tekijänä. Erityisesti kaupunkiseuduilla tämä saattaa vaikuttaa kuntien keskinäiseen kilpailuun asukkaista ja työpaikoista. Ylipäätään tieto- ja viestintäteknologian ja sen myötä sähköisten palvelujen
hyväksikäyttö nähtiin tärkeäksi palvelutasoa turvaavaksi tekijäksi. Kuitenkaan sähköisen kaupankäynnin ei katsottu johtavan kiinteiden myymälöiden poistumiseen eikä postitoimipaikan hyvän
saavutettavuuden korvaavan kiinteiden palvelupisteiden puutetta. Kaavoittajat kylläkin katsoivat,
että kunnan/maakunnan tulisi tukea tietoliikennepalvelujen aikaansaamista alueille, joille palvelut
eivät kaupallisin perustein tule. Tätä varmasti auttaisi, jos ICT:n roolista alueellisena toimijana keskusteltaisiin myös poliittisten päättäjien kanssa. Tuollainen keskustelu oli vielä ollut vähäistä.
Kaavoituksessa ICT:n vaikutus otettava huomioon
Kaavoittajat näkivät ICT:n ja sen soveltamisen avaavan monia mahdollisuuksia uusille suunnitteluperiaatteille, kuten työpaikkaomavaraisten yhdyskuntien kehittelylle. Samoin asumisen ja työn
sekoittumisen katsottiin tarjoavan hyvät mahdollisuudet uusien yhdyskuntatyyppien kehittelyyn.
Enemmistö myös uskoi perinteisen lähiökonseptin aikansa eläneeksi. Vaikka selvä enemmistö katsoi ICT:n mahdollistavan työmatkaliikennettä vähentävän toimintojen sijoittelun, niin suuri osa vastaajista ei pitänyt mahdollisena työmatkaliikenteen vähentämistä uusilla kaavoitusperiaatteilla.
Vanhoja suunnitteluperiaatteita ei moni olisi siten valmis suoralta kädeltä hylkäämään. Tätä varovaisuutta korostavat kaavoittajien toteamukset, että on sittenkin suuria vaikeuksia ymmärtää, miten
ICT tulee vaikuttamaan alueelliseen kehitykseen ja kansalaisten toimintatapoihin.
Kaavoittajien uskoa ICT:n merkitykseen alueellisena vaikuttajana kuitenkin osoittaa hyvin yksimielinen näkemys, että kaavoja uudistettaessa on ICT:n tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet otettava huomioon. ICT:n vaikutusten johdosta myös yhtä kuntaa laaja-alaisemman alueellisen suunnittelun merkitys heidän mukaansa korostuu. Kannat kuitenkin hajaantuivat siinä, kumpi suunnittelualue, maakunnallinen vai seudullinen, olisi tässä tapauksessa parempi.
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Kaavoittajat olivat lähes yksimielisiä tietoyhteiskunnan ja ICT:n alueellisia vaikutuksia koskevan
tutkimuksen ja uusien suunnittelumenetelmien ja -mallien kehitystyön tarpeellisuudesta. Aihetta
koskeva koulutus ja keskustelu koettiin myös tärkeäksi.
Kaavoittajien näkemykset maankäyttö- ja rakennuslain kelvollisuudesta nykyisessä yhteiskunnallisessa kehitysvaiheessa ovat tärkeitä. Uusi laki ei vastaa ajan tarpeita. Myös laaditut valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet osoittautuivat ilmeisen vieraiksi. Tavoitteissa ei kylläkään käsitellä tietoyhteiskunnan ja ICT:n mahdollisia alueellisia seurauksia, niihin varautumista ja niiden hyödyntämistä.

Taustatietojen mukaisista ryhmistä löytyi kannanotoissa eräitä mielenkiintoisia eroja
Vastaajien taustatietojen perusteella muodostetuissa ryhmissä löytyi väittämiin otetuista kannanotoista yli 80 tilastollisesti merkitsevää eroa. Erot johtuivat vain muutamassa tapauksessa siitä, että
osa kannatti väittämää ja toiset olivat sitä vastaan. Useimmiten erot tulivat esiin kannanottojen jyrkkyydessä.
Mielenkiintoista oli todeta, että kaavoittajien sukupuoli ja ikä eivät juurikaan vaikuttaneet väittämiin annettuihin vastauksiin. Todetut erot eivät olleet merkittäviä. Eri kaavoitusmuotoja edustavien
vastauksista kävi ilmi, että tieto- ja viestintäteknologiaa ja sen vaikutuksia pidettiin tärkeinä erityisesti yleispiirteisessä kaavoituksessa, yleis- ja maakuntakaavoituksessa. Väkiluvun ja suunnittelualueiden mukaisten ryhmien kannanotoissa ilmenneet erot toivat esiin alueellisten erityispiirteiden
ja olosuhteiden merkityksen. ICT:n merkitys alueellisen kehittämisen välineenä korostui maakuntien ja muiden kuntien (isojen kaupunkien ja niiden seutukuntien ulkopuolella olevat kunnat)
kannanotoissa. Siten tieto- ja viestintäteknologian vaikutus ja merkitys voi vaihdella eri alueilla.
Yleisellä koulutustaustalla havaittiin olevan jonkin verran vaikutusta kannanottoihin. Korkeakoulututkinnon suorittaneet eivät olleet yhtä vakuuttuneita ICT:n alueellisia olosuhteita muuttavasta vaikutuksesta kuin alemman tutkinnon suorittaneet. Arkkitehdit puolestaan uskoivat maanmittausosastolta valmistuneita diplomi-insinöörejä enemmän olevien yhdyskuntarakenteiden muutospaineita
vaimentavaan merkitykseen. Vastaavasti M-osastolta valmistuneet uskoivat arkkitehtejä enemmän
ICT:n merkitykseen alueellisena vaikuttajana. Havainnot tukevat koulutustaustaltaan monipuolisen
kaavoittajaryhmän käyttöä.

Kyselyn tulokset pähkinänkuoressa
Kaavoittajien käsitysten mukaan tieto- ja viestintäteknologia ja sen soveltaminen mahdollistaa monia uusia toimintoja ja toimintamuotoja, joilla on moninaisia alueellisia vaikutuksia. Niiden ei uskota kuitenkaan johtavan nopeisiin alue- ja yhdyskuntarakenteellisiin muutoksiin, vaan muutosten
otaksutaan tapahtuvan vähin erin. ICT otetaan vielä useimmiten käyttöön olemassa olevissa puitteissa. Perinne ja nykyiset rakenteet myös tasoittavat muutospaineita. Tapahtuvan kehityksen nähtiin tarjoavan uusien sijoittumisperusteiden johdosta monia mahdollisuuksia uusien suunnitteluperiaatteiden soveltamiseen. Kaavoittajat kylläkin katsoivat, että sittenkin on vielä rajalliset mahdollisuudet ymmärtää ICT:n merkitys alueellisena vaikuttajana. Ollaan vielä tässä mielessä kehityksen
alussa. Siksi alan tutkimukseen, kaavoituksen tuotekehittelyyn ja koulutuksen tulee kiinnittää suuri
huomio.
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7.2 Johtopäätösten yhteenveto
Tutkimuksen tehtävänä on ollut tutkia otaksumaa, että kehittyvä tieto- ja viestintäteknologia ja sen
hyväksikäyttö tulee uutena liikennemuotona ajan ja tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä osaltaan
vaikuttamaan myös alueelliseen kehitykseen ja että tämäkin liikennemuoto tulisi ottaa kaavoituksessa huomioon. Tutkimuksessa tehdyt havainnot osoittivat otaksuman oikeaksi. Perusteltu johtopäätös onkin, että tieto- ja viestintäteknologia vaikutuksineen on otettava kaavoituksessa huomioon
alueelliseen kehitykseen vaikuttavana tekijänä.
Tutkimustulosten perusteella hahmoteltiin uusia kaavoituksessa noudatettavia käytäntöjä ja esitettiin suosituksia, joiden tavoitteena on edistää tieto- ja viestintäteknologian huomioon ottamista kaavoituksessa.
Tieto- ja viestintäteknologia kaavoituksessa
Tutkimustuloksiin viitaten katsottiin, että kaavoituksen kannalta ollaan nyt ihanteellisessa asemassa,
koska ICT:n tarjoamat alueelliset kehittämismahdollisuudet voidaan ottaa huomioon ennen kuin
alueelliset vaikutukset ovat vielä laajemmin nähtävissä käytännön elämässä. Kaavoituksessa on nyt
perusteltua lähteä siitä, että ICT tulevine sovelluksineen on otettava huomioon kaavoitusta koskevana läpitunkevana tekijänä.
ICT-infrastruktuurin käsittely on tärkeää ottaa osaksi kaavoitusta. Tämän tarkastelun pitää sisältää
selvitys ICT:n alueellisesta palvelutasosta ja siihen liittyvät kehittämissuunnitelmat. Tulisi myös
käsitellä kehittämistoimien ongelmakohtia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.
ICT:n alueellisten vaikutusten analysointi on sisällytettävä tärkeäksi osasi kaavoitusprosessia. ICT
on nähtävä tietoyhteiskuntakehityksen merkittäväksi vaikuttajaksi. On tärkeää selvittää mahdollisuudet oman suunnittelualueen kilpailukyvyn turvaamiseksi muuttuvissa oloissa. ICT muuttaa monia keskeisiä alueiden ja yhdyskuntien toimintamuotoja ja -rakenteita. Yritysten ja kansalaisten tavoitteet saattavat muuttua ICT:n tarjoamien uusien mahdollisuuksien myötä.
Oivaltavalle suunnittelulle on nyt hyvä tilaisuus. Yleisenä haasteena on löytää ratkaisuja, jotka varmistavat alueen tai kunnan kilpailukyvyn muuttuvissa olosuhteissa. ICT voidaan otaksua otettavan
käyttöön nykyisen alue- ja yhdyskuntarakenteen puitteissa. Yhtä lailla ICT tarjoaa mahdollisuudet
uusien yhdyskuntatyyppien kehittelyyn, joissa työ- ja asuinalueet sekoittuvat. Ne voivat olla myös
itsenäisiä työpaikkaomavaraisia yhdyskuntia. Tärkeintä on pyrkiä luomaan yhdyskuntia, joissa on
miellyttävät asumisen ja elämisen mahdollisuudet ja jotka tarjoavat myös yrityksille hyvät toimintapuitteet. Ratkaisut eivät voi olla kaikkialla samanlaisia, vaan kehitys tarjoaa vaihtelevia mahdollisuuksia. Kuntien välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä varmasti kiristyy. Yrityksiä ja asukkaita
kiinnostaa se, missä voi parhaiten toteuttaa omat tavoitteensa. Kaavoituksen tehtävänä on osaltaan
selvittää, minkälaisissa puitteissa nämä tavoitteet voidaan toteuttaa, ja luoda siihen mahdollisuudet
ottaen huomioon maakunnan tai kunnan omat tavoitteet.
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Suositukset
Suosituksilla halutaan edistää tieto- ja viestintäteknologian huomioon ottamista käytännön arjessa.

Ensimmäinen suositus: Tieto- ja viestintäteknologiasta uusi näkökulma kaavoitukseen.
Tieto- ja viestintäteknologia osana tietoyhteiskunnan kehittymistä on otettava kaavoituksessa huomioon alueelliseen kehitykseen vaikuttavana tekijänä. Kaavoituksesta vastuullisten on tämä tiedostettava. Yhtä lailla ICT-infrastruktuuri ja sen kehittäminen on sisällytettävä selkeäksi osaksi kaavoitusta.

Toinen suositus: Tutkimusta tehostettava.
Tieto- ja viestintäteknologian ja sen käytön alueellisia seurauksia ja mahdollisuuksia koskevaa tutkimustoimintaa on tehostettava. Tällöin on otettava huomioon myös meneillä olevan yhteiskunnallisen kehityksen seuraukset, kuten ICT:n myötä kehittyvät uudet toimintatavat, uudet elämäntavat sekä ICT:tä hyväksi käyttämällä saatavat alue- ja yhdyskuntataloudelliset säästöt ja maakunnille ja kunnille tarjoutuvat uudet toimintaedellytykset.

Kolmas suositus: Uusia suunnittelumenetelmiä ja -malleja kehitettävä.
Tieto- ja viestintäteknologian ja sen käytön alueellisten vaikutusten ymmärtämiseksi ja käsittelemiseksi kaavoituksessa on tarpeen kehittää uusia suunnittelumenetelmiä ja -malleja.

Neljäs suositus: ICT:n merkitys otettava huomioon alan koulutuksessa.
Tietoyhteiskunnan kehittymistä ja tieto- ja viestintäteknologian sekä sen hyväksikäytön alueellisia
seurauksia ja kaavoituksen vaikutusmahdollisuuksia tässä muutosprosessissa käsittelevää koulutusta on järjestettävä käytännön kaavoittajille sekä tarvittaessa täydennettävä korkeakoulujen ja
yliopistojen koulutusohjelmia tällaisella koulutuksella.

Viides suositus: Lainsäädäntöä ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita täydennettävä.
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kaipaavat täydentämistä
tietoyhteiskunnan kehittymisen sekä tieto- ja viestintäteknologian ja sen käytön alueellisten vaikutusten huomioon ottamiseksi.
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8 Lopuksi
Tässä tutkimuksessa on voitu osoittaa, että tieto- ja viestintäteknologialla ja sen soveltamisella on
niin alan tutkijoiden kuin maamme kaavoittajien käsitysten mukaan merkittäviä alueellisia vaikutuksia. Kaavoittajat olivat hyvin perillä niistä periaatteellisista mahdollisuuksista, joita kehitys voi
tuoda tullessaan.
Tutkimuksessa voitiin tieto- ja viestintäteknologian alueellisia vaikutuksia käsitellä lähinnä periaatteellisesta näkökulmasta. Mikäli suoritettu kysely havahdutti kaavoittajat pohtimaan tietoyhteiskunnan vaikutuksia ja ICT:n ja sen käytön tarjoamia mahdollisuuksia, on työ jo täyttänyt yhden tehtävän.
Koska ICT:n ja kaavoituksen keskinäisissä suhteissa on kyseessä merkittävä ja kaavoitukseen läpitunkevasti vaikuttava sittenkin uusi tekijä, on edellä esitetyt käsitykset kaavoituksessa huomioon
otettaviksi periaatteiksi ymmärrettävä myös keskustelun avaukseksi ICT:n roolista kaavoituksessa.
Olemme vielä epätietoisia siitä, miten ICT ja sen hyödyntäminen vaikuttaa pitkän ajan kuluessa eri
organisaatioiden ja ihmisten käyttäytymiseen ja toimintamuotoihin. Uudet elämisen muodot kehittyvät vähin erin. Siten alueelliset muutokset eivät tapahdu hetkessä. Muutos on jatkuva prosessi,
jonka syiden ja seurausten ymmärtäminen on kaavoittajille nyt oleellisen tärkeää. Menestyjinä voidaan pitää niitä, jotka tajuavat kehittymässä olevan uuden alueellisen järjestyksen, ”The New Spatial Order”, kuten Lincoln Institute of Land Policy otsikoi erään julkaisunsa (2001), tosin kysymysmerkillä varustettuna.
ICT tarjoaa tietoyhteiskunnan kehittymisen myötä oivaltavalle suunnittelulle uusia mahdollisuuksia.
Olevat alue- ja yhdyskuntarakenteet muuttuvat ja uudistuvat. Turvallisuutta on nytkin haettava
muutoksesta eikä pysyvyydestä.
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Helsinki 15.2.2002

Arvoisa kaavoittaja
Teen väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolla tieto- ja
viestintäteknologian alueellisista vaikutuksista erityisesti alueiden käytön suunnittelun kannalta.
Tutkimuksen tarkoitusperiä on selostettu kääntöpuolella.
Tutkimuksen keskeisenä perustana tulee olemaan erilaisissa kaavoitustehtävissä toimivien henkilöiden käsitykset tutkimuksen aihepiiriin kuuluvista asioista. Koska informaatioteknologian soveltaminen kansalaisten arjessa on sittenkin vielä varsin uutta ja alan kehitys jatkuu nopeana, on tässä
vaiheessa selkeiden kehitysilmiöiden tilastollinen esiin saaminen vielä vaikeaa. Kuitenkin kaiken
aikaa asiassa tapahtuu. Siksi varmin tapa todentaa tapahtuvaa ja ennen kaikkea sitä, miten
kaavoittajien piirissä tieto- ja viestintäteknologian merkitys koetaan, on suorittaa kysely.
Omasta kokemuksesta tiedän, että kyselyihin suhtautuminen on varauksellista. Toivoisin kuitenkin,
että voisitte kyselyyn vastata. Uskon nimittäin, että tämä tutkimus tuo aikanaan kaavoittajille käytännön tarpeita palvelevaa tietoa.
Kyselyn saajien nimet on kerätty SAFA:ssa pidettävästä kaavan laatijoiden rekisteristä, Suomen
kaavoitusinsinöörien jäsenluettelosta, eräistä maakunnan liitoista saaduista tiedoista sekä kuntien ja
maakunnan liittojen Internet- sivuilta. Kaikkiaan kysely on lähetetty 805 henkilölle.
Itse olen aikoinani toiminut eräissä vapaaehtoisissa seutusuunnitteluorganisaatioissa, Seutusuunnittelun keskusliitossa, sittemmin Suomen maakuntien liitossa ja lopuksi Suomen kuntaliitossa ennen eläkkeelle jäämistä. Tutkimusaihe juontuu jo1980- luvulta, jolloin kirjoitin artikkelin nimellä
”Tietoyhteiskunnan Suomi on hyvää vauhtia muotoutumassa”. Nyt kiinnostaa selvittää onko näin
todella tapahtumassa, varsinkin koska tätä aihepiiriä ei juurikaan ole tutkimuksissa Suomessa käsitelty.
Kyselyn vastaukset käsitellään eriteltyinä kokonaisuuksina eikä vastaajien henkilöllisyys tule missään vaiheessa ilmi eikä yksittäisiä vastauksia julkisteta.
Toivon, että näette sen vaivan, että vastaatte kyselyyn ja postitatte lomakkeen mukana olevassa kirjekuoressa viimeistään 28.2.2002. Postimaksu on maksettu.

Vastauksestanne etukäteen kiittäen.

Juha Talvitie, tekn.lis.
Puh. 09 481 829, kännykkä 050 64 829
Sähköposti: juha.talvitie@kolumbus.fi
käännä

250
Tutkimuksen tavoitteista ja sisällöstä taustaksi kyselylle
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, vaikuttaako tieto- ja viestintäteknologia, lyhyesti informaatioteknologia, ja sen soveltaminen alueiden, yhdyskuntien ja maaseudun fyysiseen rakentumiseen ja
voidaanko tähän kehitykseen vaikuttaa alueellisessa suunnittelussa, kuntien ja maakuntien kaavoituksessa.
Tutkimuksen tavoite perustuu siihen yleiseen havaintoon, että liikennemuotojen kehitys on kaikkina
aikoina tuonut ihmisille uusia mahdollisuuksia niin elinkeinotoiminnassa, asumisessa, palvelusten
hankinnassa kuin vapaa-ajan toiminnoissa. Uudet liikennemuodot ovat myös aina osaltaan muovanneet alueiden ja yhdyskuntien rakenteita. Satamat, rautatiet, maantiet ja kadut sekä lentokentät ja
näiden mahdollistama liikenne ovat kukin osaltaan olleet vaikuttamassa niin alueellisen rakenteen
kuin yhdyskuntien ja maaseudun rakentumiseen. Liikenneverkot ja – alueet ovat myös aina olleet
kaavoituksen keskeisiä elementtejä.
Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen edustaa uutta liikennemuotoa, tietoliikennettä. Tämän teknologian soveltaminen on johtanut ja johtaa myös uusiin toimintatapoihin niin yrityksissä,
yhteisöissä kuin kansalaisten arjessa. Siten pitkällä tähtäyksellä voisi olettaa, että kehittyvä tietoyhteiskunta erityisesti informaatioteknologian hyväksikäytön avulla tulee muovaamaan itseään palvelevan alue- ja yhdyskuntarakenteen. Tämän rakenteen hahmottaminen ei ole tutkimuksen tavoitteena. Siihen ei liene vielä edellytyksiä, koska informaatioteknologia nykyisessä muodossa on uusi ilmiö ja kehittyy kaiken aikaa nopeasti. Sen sijaan tavoitteena on selvittää todettavia alueelliseen kehitykseen vaikuttavia ilmiöitä ja sitä, kuinka kaavoittajat niihin suhtautuvat. Näiden käsitysten tärkeyttä korostaa se näkemys, että alue-ja yhdyskuntarakenteen muutokseen vaikuttavien tekijäin tiedostaminen auttaa myös kaavoittajia ajan tarpeita palvelevien suunnitelmien laadinnassa.
Kysymysten taustalla on tämän tutkimuksen teoreettisessa osassa tehtyjä havaintoja ja alan kirjallisuudessa esitettyjä käsityksiä.
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TEKNILLINEN KORKEAKOULU / Maanmittausosasto/ Juha Talvitie/ 12.02.2002
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN ALUEELLISET VAIKUTUKSET
Kaavoittajille suunnattu kysely

Kyselylomake on kaksipuolinen

Pyydän teitä vastaamaan jokaiseen kysymykseen rengastamalla sen vaihtoehdon, joka vastaa
teidän henkilökohtaista mielipidettänne ja täyttämään A- osan kysymysten avoimet kohdat.
A. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT (aineiston tilastollista ryhmittelyä varten)
1. Sukupuoli 1. Nainen 2. Mies 2. Ikänne 1. Alle 30 vuotta 2. 30 - 40 vuotta 3. 41-50 vuotta 4. Yli 50 vuotta
3. Kaavoittajakoulutus
1. Arkkitehti
2. Rakennusarkkitehti
3. Dipl.ins. maanmittausosasto
4. Maanmittausinsinööri AMK
5. Dipl.ins. rakennusosasto
6. Teknikko
7. FM: Suunnittelumaantiede
8. FM: Muu, mikä _____________
9. Muu, mikä_________________

4. Palvelussuhde
1. Kunnan toimihenkilö
2. Maakunnan liiton toimihenkilö
3. Konsulttitoimiston palveluksessa
4. Aluearkkitehti
5. Muu, mikä _________________
5. Kaavoitusmuoto, johon pääasiallisesti osallistuu
1. Asemakaavoitus
2. Yleiskaavoitus
3. Maakuntasuunnittelu- ja kaavoitus

6. Suunnittelualue
1.Iso kaupunki, rengasta oma: a) Helsinki, b) Espoo, c) Tampere, d) Vantaa, e) Turku, f) Oulu, g) Lahti, h) Kuopio,
i) Jyväskylä tai j) Pori
2.Kunta, joka kuuluu johonkin seuraavista seutukunnista, rengasta oma: a) Helsingin, b) Tampereen, c)Turun,
d) Oulun, e) Lahden, f) Kuopion, g) Jyväskylän tai h) Porin seutukunta
3.Em. alueisiin kuulumaton kunta, nimeä maakunta, jossa kunta sijaitsee__________________________
4.Maakunta, nimeä _________________________
5.Useita alueita, nimeä jos mahdollista _________________________________________________
7. Kunnan väkiluku. Ei koske maakunnan liiton toimihenkilöä. Konsultit ja aluearkkitehdit merkitsevät keskeisimmän suuruusluokan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yli 100 000
Yli 50 000 alle 100 000
Yli 20 000 alle 50 000
Yli 10 000 alle 20 000
Yli 6 000 alle 10 000
Alle 6 000

8.Tieto- ja viestintätekniikan käyttö omassa työssä
1.
2.
3.
4.
5.

Käytän paikkatieto-ohjelmia suunnittelussa
Käytän kaavoitusohjelmia suunnittelussa
Käytän Internet - palveluja tiedon hankinnassa
Työnantajani kotisivulla on kaavoitusta koskevaa tietoa
Kotisivun kautta on mahdollista antaa palautetta

a) Kyllä,
a) Kyllä,
a) Kyllä,
a) Kyllä,
a) Kyllä,

b) En
b) En
b) En
b) Ei
b) Ei
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B. MIELIPITEET PERINTEISTEN LIIKENNEMUOTOJEN VAIKUTUKSISTA ALUEJA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN SEKÄ KAAVOITUKSEEN
Perinteisiin liikennemuotoihin luetaan vesi-, rautatie-, maantie-, katu- ja lentoliikenne.
Kantanne seuraaviin väittämiin:

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin
Vaikea
samaa mieltä sanoa

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

1.Kaavoituksen suunnitteluperiaatteet ovat
uudistuneet liikennemuotojen kehityksen myötä

1

2

3

4

5

2. Liikenneviranomaiset ovat ratkaisuillaan
tukeneet kaavoituksen tavoitteita

1

2

3

4

5

3. Liikenneverkon ja –yhteyksien toimivuus
määrittää alueiden ja kuntien kilpailukyvyn

1

2

3

4

5

4. Autoliikenne on keskeisimmin vaikuttanut
nykyiseen alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

1

2

3

4

5

C. MIELIPITEET YLEISTEN YHTEISKUNNALLISTEN KEHITYSTRENDIEN VAIKUTUKSISTA KAAVOITUKSEEN
Kantanne seuraaviin väittämiin:

Täysin samaa mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Vaikea
sanoa

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

1. On ollut valmius kaavojen uudistamiseen
vastaamaan kehityksen haasteisiin

1

2

3

4

5

2. Kestävän kehityksen tavoite mielletään
kaavoituksessa lähinnä ympäristönsuojeluksi

1

2

3

4

5

3. Luonnonolosuhteiden hyväksikäyttö energiaa
säästävissä kaavoitusratkaisuissa on 1970-luvun
energiakriisien alkuvaikutusten jälkeen hiipunut

1

2

3

4

5

4.Väestön ikääntymiseen on kaavoituksessa
varauduttu jo 1980-luvulta lähtien

1

2

3

4

5

5. 1990-luvun alun laman jälkeinen kehitys
loi epävarmuutta kaavoituksen tavoitteisiin

1

2

3

4

5

6. 11.9.2001 tapahtumilla on vaikutuksia
myös kaavoitusperiaatteisiin

1

2

3

4

5

7. Alueellista kehitystä on nyt vaikea ennakoida

1

2

3

4

5

8. Kaavoituksella voidaan ohjata myös
taantuvien alueiden kehitystä

1

2

3

4

5

9.Kunnan ja maakunnan selkeät strategiset
tavoitteet ovat kaavoitukselle tärkeät

1

2

3

4

5

10. Suunnittelun merkitys korostuu epävarmoina
aikoina

1

2

3

4

5

11. Yhteiskunnallisen kehityksen murros
uudistaa myös kaavoitusperiaatteet

1

2

3

4

5

12. Lainsäädännölliset toimet ovat välttämättömiä kaavoitusperiaatteiden uudistamisessa

1

2

3

4

5
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Mikä on seuraavien tavoitteiden merkitys

Erittäin Tärkeä Melko
tärkeä
tärkeä

Vain vähän
merkitystä

Ei merkitystä

13. Yhteiskunnallisen kehityksen nopeista muutoksista huolimatta on vältettävä kantavien
suunnitteluperiaatteiden jatkuvaa muuttamista

1

2

3

4

5

14. Myös kaavoituksella on luotava turvallisuuden tunnetta nopeasti muuttuvissa olosuhteissa

1

2

3

4

5

15. Maakunnan/ kunnan kilpailukyvyn turvaaminen yritysten ja asukkaiden sijaintipaikkana

1

2

3

4

5

16.Omintakeisen maakunnan/ kunnan imagon
luominen

1

2

3

4

5

17.Edellytysten luominen kunnan/maakunnan
väestön jatkuvalle kasvulle

1

2

3

4

5

D. MIELIPITEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN JA SE KÄYTÖN ALUEELLISISTA VAIKUTUKSISTA
Tieto- ja viestintäteknologian piiriin luetaan kaikki alan nykyajan tuotteet, kuten tietokoneet oheislaitteineen ja ohjelmineen, kaikkinainen sähköinen tiedonvälitys, jossa käytetään niin kiinteitä kuin langattomia yhteyksiä mukaan lukien
matkapuhelimet, satelliittikommunikointi, Internet ja vastaavat sekä näiden mahdollistamat palvelut tiedon, äänen ja
kuvan digitalisoinnin avulla. Tämä tekniikka ja sen tarjoamat sovellukset myös kehittyvät kaiken aikaa, joten kattavaa
luetteloa ei voi antaa. Myös monen tekniikan osalta on vielä vaikea esittää läheskään kaikkia käyttömahdollisuuksia,
kuten esimerkiksi digitaalisen television kohdalla on asian laita.
Tieto-ja viestintäteknologiasta käytetään jatkossa lyhennettä ICT, Information and Communication Technology.
Kannanotot eräisiin keskeisiin ICT:n ja sen käytön yleisiä alueellisia vaikutuksia koskeviin väittämiin
Täysin samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Vaikea
sanoa

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

1. ICT on nyt merkittävin yhteiskunnalliseen
kehitykseen vaikuttava voima

1

2

3

4

5

2. Etäisyys menettää merkityksen, niin aikana
kuin matkana mitaten

1

2

3

4

5

3. Eri toimintojen sijaintiperusteet muuttuvat

1

2

3

4

5

4. Organisaatioiden ja yksilöiden uudet toimintatavat muuttavat yhdyskuntien toimintatapoja

1

2

3

4

5

5. Sijoittumisen vapaus korostaa entisestään
sijaintipaikan ominaisuuksien merkitystä

1

2

3

4

5

6. ICT:n merkitystä sijaintipaikan valintaan
vaikuttavana tekijänä ei vielä tiedosteta

1

2

3

4

5

7. ICT:n soveltamisella ei ole alueellisia
vaikutuksia

1

2

3

4

5
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Täysin saJokseenkin
maa mieltä
samaa mieltä
Kannanotot väittämiin ICT:n alueellisista vaikutuksista teollisuuteen

Vaikea Jokseenkin
sanoa
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

8. ICT:n avulla voidaan eliminoida maamme
syrjäisen sijainnin aiheuttamat ongelmat

1

2

3

4

5

9. ICT lisää riskiä tuotannon siirtymiseen
taloudellisesti edullisempaan paikkaan

1

2

3

4

5

10. ICT parantaa pienten yritysten kilpailukykyä
(eloonjäämistä) laajentuvilla markkinoilla

1

2

3

4

5

11.Yritykset haluavat vuokrattavat toimitilat

1

2

3

4

5

12. Turvallisinta sijoittua isoihin keskuksiin

1

2

3

4

5

13. ICT:llä ei ole vaikutusta teollisuuden
sijoittumisperusteisiin

1

2

3

4

5

Kannanotot väittämiin ICT:n alueellisista vaikutuksista palvelujen sijoittumiseen ja hankintaan
14. Sähköinen kaupankäynti johtaa kiinteiden
myymälöiden poistumiseen

1

2

3

4

5

15. Postitoimipaikan hyvä saavutettavuus
korvaa kiinteiden palvelupisteiden puutteen

1

2

3

4

5

16. ICT tasoittaa keskusten välisiä palvelutasoeroja

1

2

3

4

5

17. ICT tasoittaa keskusten ja maaseudun
välisiä palvelutasoeroja

1

2

3

4

5

18. Ilman verkkoyhteyttä ja kykyä käyttää
sähköisiä palveluja nykyinen palvelutaso
sijaintipaikasta riippumatta laskee

1

2

3

4

5

19. Kunnallisia neuvonta- ja tietopalveluja voidaan keskittää maakunnallisesti
yhteen paikkaan

1

2

3

4

5

Kannanotot väittämiin ICT:n alueellisista vaikutuksista toimistojen sijoittumiseen
ICT antaa mahdollisuuden monien palvelujen ja toimintojen entistä vapaampaan sijoittumiseen erityisesti silloin kun
asiat voidaan hoitaa sähköisen viestinnän avulla ilman henkilökohtaisia käyntejä.
20. Pääkonttoreiden tukitoimintoja siirretään
pois halvempiin sijaintikohteisiin

1

2

3

4

5

21. Ns. Call Center palvelutoiminta yleistyy

1

2

3

4

5

22. Valtion viranomaisten toimipisteitä
hajautetaan merkittävästi

1

2

3

4

5

23. Kalliit keskusta-alueet liikenneongelmineen
ja pitkine työmatkoineen vievät toimistot taloudellisesti ja toiminnallisesti edullisempiin
paikkoihin

1

2

3

4

5
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Täysin samaa mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Vaikea
sanoa

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

24. Toimistotilojen tarve vähenee toimintojen
uudelleen organisoinnin vuoksi

1

2

3

4

5

25. Yritykset rakentavat toimitiloja ympäristöllisesti hyviin paikkoihin häiriintymätöntä
lyhytaikaista työskentelyä varten

1

2

3

4

5

26. Tyhjilleen jääneet rakennukset ja hyvän
koulutuksen saaneet työttömät ovat toimistojen
uudelleensijoittumisessa markkinointivaltteja

1

2

3

4

5

27. Keskeisten päätöksentekijäin sijaintipaikat
pysyvät suurissa keskuksissa

1

2

3

4

5

28. Imagosyistä pysytään arvostetuilla paikoilla

1

2

3

4

5

29. Kiinteistösijoitusyhtiöiden merkitys toimistojen sijaintiratkaisussa tulee kasvamaan

1

2

3

4

5

Kannanotot väittämiin ICT:n vaikutuksista työnteon luonteen muuttumiseen
30. Työyhteisössä toimivien etätyö ei yleisty

1

2

3

4

5

31. ”Muutama päivä viikossa etätyötä ”
käytäntö tulee yleistymään

1

2

3

4

5

32. Kodin rooli työpisteenä kasvaa

1

2

3

4

5

33. 24/7 ilmiö, 24 tuntia vuorokaudessa ja
seitsemän päivää viikossa toiminta, yleistyy

1

2

3

4

5

34. Halpaa ulkomaista työvoimaa aletaan
käyttää etätyöntekijöinä ICT:n avulla

1

2

3

4

5

35. Työn tehokkuutta lisätään käyttämällä
hyväksi aikavyöhykkeistä johtuvia eroja
eri työvaiheiden suorittamisessa

1

2

3

4

5

Kannanotot väittämiin langattoman viestinnän alueellisista vaikutuksista
Langaton viestintä on kehittynyt nopeasti. Nopean kehityksen otaksutaan jatkuvan. Sanonta: ”koska tahansa - mihin
tahansa” kuvastaa tavoitetta, johon yhteydenpidossa jo nyt osin päästään, pian myös multimedia-toiminnoin. Langaton
viestintä on tuonut inhimilliseen toimintaan uuden ulottuvuuden, paikasta riippumattoman viestinnän.
36. Lisää sijaintipaikasta riippumatonta
työskentelyä

1

2

3

4

5

37. Lisää yritysten sijoittumisvapautta

1

2

3

4

5

38. Monen ammatinharjoittajan asuinpaikan
valintaan tulee suurempi vapaus

1

2

3

4

5

39. Navigointipalvelut säästävät aikaa ja vaivaa

1

2

3

4

5

40. Lisää toimintavapautta niin työssä kuin
vapaa-ajalla

1

2

3

4

5
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Täysin saJokseenkin
maa mieltä
samaa mieltä
Kannanotot väittämiin ICT:n alueellisista vaikutuksista asumiseen

Vaikea
sanoa

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

41. Työpaikan sijainti ei määritä asuinpaikkaa
siten kuin ennen

1

2

3

4

5

42. Koti muuttumassa myös työpaikaksi

1

2

3

4

5

43. Pientalojen kysyntä kasvaa

1

2

3

4

5

44. Kaupunki- ja maaseutu (loma) asunnon
rinnakkaiskäyttö yleistyy

1

2

3

4

5

45. Hyvät harrastusmahdollisuudet tarjoavien
paikkojen ( Lappi, saaristo yms.) suosio
pysyvinä asuinpaikkoina kasvaa

1

2

3

4

5

46. Kilpailu hyvästä työvoimasta johtaa
yritykset sijoittumaan miellyttävien
asuinalueiden tuntumaan

1

2

3

4

5

47. Työpaikkojen siirtyminen etäämmälle
keskustoista johtaa asutuksen siirtymiseen
yhä kauemmaksi halvempiin paikkoihin

1

2

3

4

5

48. Lyhytaikaisten työsuhteiden yleistyminen
lisää suurten kaupunkiseutujen suosiota

1

2

3

4

5

49. Laajakaistaiset viestintäyhteydet
tulevat asuntojen vakiovarusteiksi vesi-ja
sähköjohtojen lailla

1

2

3

4

5

50. ICT:llä ei ole vaikutusta asumiseen

1

2

3

4

5

Kannanotot väittämiin ICT:n vaikutuksista perinteiseen, fyysiseen liikenteeseen
51. Etätyö vähentää työmatkaliikennettä,
mutta lisää asiointiliikennettä

1

2

3

4

5

52. Langaton viestintä vähentää
liikennettä niin työssä kuin vapaa-aikana

1

2

3

4

5

53. Sähköinen kaupankäynti vähentää asiakkaan mutta lisää myyjän kuljetustarpeita

1

2

3

4

5

54. Videokonferenssit ja vastaavat eivät
vähennä henkilökohtaisia tapaamisia

1

2

3

4

5

55. Ilta- ja yöaikainen liikenne kasvaa

1

2

3

4

5

56. ICT mahdollistaa työmatkaliikennettä
vähentävän toimintojen sijoittelun

1

2

3

4

5

57. Joukkoliikenneratkaisuissa on ICT:n
vaikutukset otettava huomioon

1

2

3

4

5

58. ICT:llä ei ole vaikutusta perinteiseen
fyysiseen liikenteeseen

1

2

3

4

5
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E. MIELIPITEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN ALUEELLISTEN VAIKUTUSTEN HAASTEISTA JA MAHDOLLISUUKSISTA KAAVOITUKSELLE
Edellä on tarkasteltu tieto- ja viestintäteknologian mahdollisia alueellisia vaikutuksia eri näkökulmista. Ne eivät varmastikaan kata kaikkia mahdollisia vaikutuksia, vaan osan. Seuraavassa tarkastellaan mitä haasteita ja mahdollisuuksia
tämä kehitys saattaa asettaa ja antaa kaavoitukselle sen eri muodoissa.
Kannanotot seuraaviin väittämiin
Täysin samaa mieltä
1. On suuria vaikeuksia ymmärtää miten ICT
tulee vaikuttamaan kaupunkien ja maaseudun
yhdyskuntarakenteeseen
1

Jokseenkin
samaa mieltä

Vaikea Jokseenkin
sanoa
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

2

3

4

5

2. On vaikea ennakoida miten ICT tulee vaikuttamaan kansalaisten toimintatapoihin

1

2

3

4

5

3. ICT hämärtää paikan, ajan ja etäisyyden
merkityksen kaavoituksessa

1

2

3

4

5

4. ICT:n yhteisvaikutus tulee perusteellisesti
muuttamaan keskusten tärkeimpiä elementtejä:
toimistoja, asuntoja, tehtaita, kauppoja

1

2

3

4

5

5. Kaavoituksessa on ymmärrettävä tuotannon,
palvelujen, markkinoinnin ja jakelun toimintatapojen muutos, koska niistä syntyvät verkostot
pitävät yhdyskuntia koossa

1

2

3

4

5

6. Tietoliikenne tulee jäsentämään alue-ja
yhdyskuntarakenteita autoliikenteen lailla

1

2

3

4

5

7. Koska tietoliikennettä ei voi autoliikenteen
lailla säädellä, kaavoituksen vaikutusmahdollisuudet heikkenevät

1

2

3

4

5

8. Toimintojen siirtyminen halvemmille
paikoille on kasvavan kilpailun seuraus

1

2

3

4

5

9. Lyhytkestoiset toiminnot edellyttävät
mahdollisuutta muuttaa joustavasti
rakennusten käyttötarkoitusta

1

2

3

4

5

10. Olevien investointien uusiokäytttöä
voidaan ICT:n avulla edistää

1

2

3

4

5

11. Elinmahdollisuudet paranevat maaseudulla
ICT:n hyväksikäytön avulla

1

2

3

4

5

12. Paine loma-asuntojen ympärivuotiseen
käyttöön kasvaa

1

2

3

4

5

13. ICT:n hyväksikäyttö parantaa kestävän
kehityksen ja ympäristönsuojelun tavoitteiden
toteuttamista

1

2

3

4

5

14. 24/7 ilmiön vaikutuksiin on varauduttava
myös kaavoituksessa

1

2

3

4

5
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Täysin samaa mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Vaikea Jokseenkin
sanoa
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

15. Kaupunki- ja maaseutualueiden välinen
raja hämärtyy

1

2

3

4

5

16. Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen
hajaantuminen voimistuu

1

2

3

4

5

17. Rakenteelliset muutokset ovat hitaita
ja muutokset voidaan sopeuttaa olevaan
yhdyskuntarakenteeseen

1

2

3

4

5

18. Vanhat yhdyskuntarakenteet ja perinne
tasoittavat muutospaineita

1

2

3

4

5

19.Kaupungin/keskuksen merkitys elämän ja
toiminnan keskeisenä foorumina säilyy

1

2

3

4

5

20. ICT:n hyväksikäyttö muuttaa hitaasti mutta
varmasti olevia yhdyskuntarakenteita

1

2

3

4

5

21. Yhdyskuntarakenteen muutoksen merkit
ilmenevät ensimmäiseksi kaupunkiseuduilla

1

2

3

4

5

22. Maakuntien ja kuntien menestys riippuu
suuresti niiden alueilla käytettävissä olevista
tietoliikennepalveluista

1

2

3

4

5

23. Kaupunkiseuduilla kuntien välinen kilpailutilanne työpaikoista ja asukkaista muuttuu

1

2

3

4

5

24. Kunnilla ja maakunnilla on ICT:n vaikutusten johdosta tasavertaisemmat mahdollisuudet
keskinäiseen kilpailuun yrityksistä ja asukkaista

1

2

3

4

5

25. Kaavoituksella on vaikutettava tietoverkkojen rakentumiseen ja niiden tarjoamaan palvelutasoon kuten muidenkin liikennemuotojen
kohdalla on tapahtunut

1

2

3

4

5

26. Laajoilla työssäkäyntialueilla on mahdollisuus
itsenäisten työpaikkaomavaraisten yhdyskuntien
kehittämiseen (perinteinen pikkukaupunki)

1

2

3

4

5

27. Asumisen ja työn sekoittuminen tarjoaa
hyvät mahdollisuudet uusien yhdyskuntatyyppien kehittelyyn

1

2

3

4

5

28. Työmatkaliikennettä pystytään uusilla
kaavoitusperiaatteilla oleellisesti vähentämään

1

2

3

4

5

29. Perinteinen lähiökonsepti on aikansa elänyt

1

2

3

4

5

30.Valtion asuntopolitiikalla on tuettava ICT:n
käyttöä hyödyntävää yhdyskuntakehitystä

1

2

3

4

5

31.Kunnan/ maakunnan menestystekijät on
arvioitava myös ICT:n vaikutusten kannalta

1

2

3

4

5
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Täysin samaa mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Vaikea Jokseenkin
sanoa
eri mieltä

Täysin
eri mieltä

32. Kaavoja uudistettaessa on ICT:n tarjoamat
mahdollisuudet ja haasteet otettava huomioon

1

2

3

4

5

32. Yhtä kuntaa laaja-alaisemman alueellisen
suunnittelun/kaavoituksen merkitys korostuu

1

2

3

4

5

33. Maakunnallinen suunnittelu/kaavoitus
on seudullista suunnittelua/kaavoitusta
perustellumpi käsittelypohja

1

2

3

4

5

34. Tarvitaan tietoyhteiskunnan ja ICT:n
alueellisia vaikutuksia koskevaa tutkimusta

1

2

3

4

5

35. Tarvitaan uusien suunnittelumenetelmien
ja – mallien kehitystyötä

1

2

3

4

5

36. Tarvitaan monipuolista keskustelua
ja koulutusta uuden ajattelun herättämiseksi

1

2

3

4

5

37. Asenteet ovat niin lukkiutuneet, ettei ennen
selkeitä muutoksen merkkejä ole mahdollista
muuttaa vallitsevia käytäntöjä

1

2

3

4

5

38. Myös kaavoituksessa uudistukset seuraavat
viiveellä yhteiskunnallista kehitystä

1

2

3

4

5

39. Orastavien alueellisten muutosvoimien
hyväksikäyttö alueellisessa suunnittelussa/
kaavoituksessa on osaamisesta kiinni

1

2

3

4

5

40. Kehityksen alueellisten muutosvoimien
ymmärtäminen on tulevan menestyksen avain

1

2

3

4

5

Kannanotot maankäyttö- ja rakennuslakia koskeviin väittämiin tietoyhteiskuntakehityksen ja ICT:n vaikutusten kannalta
41. Laki valmisteltu vallinneen alue- ja yhdyskuntakehityksen hengessä

1

2

3

4

5

42. Laki ei tunnista tietoyhteiskunnan ja ICT:n
alueellisia vaikutuksia ja niistä muotoutuvaa
uutta alueellista järjestystä

1

2

3

4

5

43. Laki ei vaikeuta uusimuotoisen kehityksen
edellyttämää kaavoitusta

1

2

3

4

5

44. Hyväksytyt valtakunnalliset alueidenkäytön
tavoitteet vastaavat tietoyhteiskunnan ja ICT:n
haasteisiin

1

2

3

4

5

45. Pitkäkestoinen kaavoitusprosessi muodostuu
ongelmaksi mm. lyhytkestoisten toimintojen
tilaratkaisuissa

1

2

3

4

5
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F. ERITYISIÄ NÄKÖKOHTIA
Tähän mennessä julkinen valta on vastannut pääsääntöisesti liikenneverkkojen rakentamisesta. Nyt valtion liikenneinvestoinneissa korostetaan kustannusvastaavuutta ja on suuria vaikeuksia ylläpitää olevia verkostoja. Tietoliikennepalvelujen tuottaminen on liikeperiaatteilla toimivien yritysten vastuulla. Siten palvelutarjonnan edellytyksenä on toiminnan
taloudellinen kannattavuus. Tästä syystä on keskusteltu niin Suomessa kuin eräissä muissakin maissa siitä, tulisiko julkisen vallan taloudellisesti edistää mm. laajakaistaisten yhteyksien aikaansaamista kaikkialle ja erityisesti alueille, joissa palvelutarjonta saattaisi jäädä keskusalueita heikommaksi tai palvelujen kustannukset nousta korkeiksi.
Vastaukset seuraaviin kysymyksiin
1.

2.

3.
4.

Tulisiko kunnan/maakunnan tukea tietoliikennepalvelujen aikaansaamista alueille, joihin niitä ei taloudellisen
kannattamattomuuden takia tultaisi luomaan

a) Kyllä

b) Ei

Onko kuntanne/ maakuntanne vaikuttanut tähän
mennessä alueen tietoliikennepalvelujen tarjontaan
muuten kuin päättämällä rakenteiden edellyttämistä luvista

a) Kyllä

b) Ei

a) Kyllä

b) Ei

a) Kyllä

b) Ei

Onko kunnallanne/ maakunnallanne kokonaissuunnitelma
tietoliikennepalvelujen kehittämiseksi alueella
Ovatko tieto- ja viestintäteknologian merkitys ja mahdolliset vaikutukset nousseet periaatteelliseksi kysymykseksi
kunnan/maakunnan päättäjien kaavoituspoliittisissa
keskusteluissa

G. MUITA NÄKÖKOHTIA JOIHIN HALUATTE KIINNITTÄÄ HUOMIOTA

KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄNNE
Olkaa hyvä ja postittakaa vastauksenne palautuskirjekuoressa viimeistään 28.2.2002.

