
Toronto tunnetaan menestyvänä ja nopeasti kasvavana 

kaupunkina ja kaupunkiseutuna, joka on onnistunut 

yhdistämään globaalin verkottumisen ja paikallisen 

sitoutumisen hyvät puolet. Raportissa käsitellään Toronton 

kaupunkikehitystä ja nostetaan esiin sen kiinnostavia 

kaupunki-ilmiöitä. Julkaisun tarkoituksena on

inspiroida ja herättää kiinnostusta. Toivomme, että se 

antaa virikkeitä suomalaisten kaupunkien kehittämiselle ja 

laajemmin keskustelulle suomalaisesta urbanismista.

 

Urbanismisäätiön tehtävänä on edistää urbanismin 

ymmärtämistä Suomessa ja luoda edellytyksiä 

suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämiselle 

kaupunkikehityksen parhaiden käytäntöjen avulla. 

Säätiö on käynnistänyt suomalaisen kaupunkikehityksen 

huippuosaajille ja keskeisille vaikuttajille suunnatun 

”Maailman parhaat kaupungit – kokemusten juurruttaminen 

Suomeen” -kutsukurssin. Torontoon suuntautuneen 

ensimmäisen kurssin tulokset on koottu tähän julkaisuun.
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esipuhe

urbanismisäätiön tehtävänä on 

edistää urbanismin ymmärtämistä Suo-

messa ja luoda edellytyksiä suomalaisen 

hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle kaupunki-

kehityksen parhaiden käytäntöjen avulla. 

Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Urba-

nismisäätiö on käynnistänyt suomalaisen 

kaupunkikehityksen huippuosaajille ja kes-

keisille vaikuttajille suunnatun ”Maailman 

parhaat kaupungit – kokemusten juurrut-

taminen Suomeen” -kutsukurssin. Toimin-

tatavan keskeinen tavoite on oppia maail-

man parhaiden kaupunkien kokemuksista. 

Sen vuoksi kurssi koostuu opintomatkasta, 

seminaarityöskentelystä sekä kehittämis-

tehtävistä. Tämän ohjatun työn tulokset 

raportoidaan toimintatavan fasilitaattorin 

Aalto-yliopiston johdolla.

Käsillä on nyt ensimmäisen uutta toi-

mintatapaa toteuttavan kurssin raportti. 

Toronton kokemusten avulla se nostaa 

esiin kaupunkimaisuuden olennaisia piir-

teitä koko yhteiskuntakehityksen kannalta. 

Kaupungit ovat olleet kautta aikain uusi-

en innovaatioiden syntypaikkoja ja talou-

dellisen toiminnan keskuksia. Kaupunkien 

tarjoama tiheys, monimuotoisuus ja sosi-

aaliset verkostot ovat pohjustaneet talou-

dellista kasvua ja inhimillistä hyvinvointia. 

Kaupungistuminen on tällä hetkellä en-

nennäkemättömän nopeaa. Asumme kau-

pungeissa, työskentelemme kaupungeissa 

ja vietämme vapaa-aikaamme kaupun-

geissa enemmän kuin koskaan aiemmin. 

Kaupunki on näyttämö, jonne hakeudum-

me kohtaamaan toisiamme, jalostamaan 

olemassa olevaa kulttuuriperintöämme ja 

synnyttämään uusia ajatuksia ja keksin-

töjä. Samalla kaupungista on tullut kehys 
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yhteiskunnallisten haasteiden ja raken-

nemuutosten kohtaamiselle: esimerkiksi 

elinkeinorakenteen, huoltosuhteen ja työn 

luonteen muuttuminen, kansainvälistyvä 

muuttoliike sekä ilmastonmuutos vaikutta-

vat kaupunkeihimme merkittävästi lähitu-

levaisuudessa. Kaupunkien kehittämisen ja 

hallinnoinnin käytännöt ovat keskeisessä 

osassa tulevaisuutemme kannalta, sillä kau-

punkiemme laadulla on keskeinen merkitys 

paitsi yksilöiden arkielämälle ja hyvinvoin-

nille, myös koko yhteiskunnallemme.

Toronto on hyvä esimerkki konkretisoi-

maan kaikkea edellä kuvattua. Sitä pidetään 

pohjoisamerikkalaisessa kontekstissa eri-

tyisen menestyneenä ja uudistumiskykyi-

senä kaupunkiseutuna. Se on onnistunut 

murtamaan monia kaupunkeja rapautta-

neen rakennemuutoksen kehän poikkeuk-

sellisen hyvin.

Maailman parhaat kaupungit -kurssia 

fasilitoivat ja ekskursion ohjelmasta vasta-

sivat Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnit-

telun tutkimus- ja koulutusryhmän YTK:n 

lehtori Hanna Mattila ja yliopisto-opettaja 

Tuomas Ilmavirta. Kurssin valmisteluun ja 

töiden ohjaukseen osallistui lisäksi myös 

alan professoreita. Heistä tiiveimmin mu-

kana oli Tampereen teknillisen yliopiston 

yhdyskuntasuunnittelun teorian professori 

Panu Lehtovuori, joka on myös yksi käsillä 

olevan raportin toimittajista. 

Kurssin numero 1 toteuttamien on 

ymmärrettävästi ollut toimintatavan hake-

mista ja oppimista, mutta jo nyt voidaan 

sanoa, että toimintatapa on menestys. Se 

tulee saamaan jatkoa kurssin numero 2 

muodossa alkuvuodesta 2014 ja varmaan 

myös tämän jälkeen säätiön suunnitelman 

mukaan joka toinen vuosi. Suuret kiitokset 

kurssin ja raportoinnin ohjaukselle!

Ensimmäiselle kurssille osallistuivat  

allekirjoittaneen lisäksi: 

Kaupunginjohtaja Tomas Häyry,  

Vaasan kaupunki

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen,  

Kuopion kaupunki

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki,  

Seinäjoen kaupunki

Kaupunginsihteeri Anja Vallittu,  

Helsingin kaupunki

Yhteiskuntasuhteiden päällikkö Esa Tuomisto,  

Turun kaupunki

Kaupunginsihteeri Mari E. Immonen,  

Espoon kaupunki

Yhteysjohtaja Kirsi Koski,  

Tampereen kaupunki

Kehitysjohtaja Jose Valanta,  

Lahden kaupunki

Kehitysjohtaja Markku Heinonen,  

Lappeenrannan kaupunki

Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi,  

Vantaan kaupunki

Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala,  

Suomen Yrittäjät

Toimitusjohtaja Jarmo Eskelinen,  

Forum Virium Oy

Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki,  

Tampereen seudun kuntayhtymä ja

Toiminnanjohtaja Ritva Karinsalo,  

Ensi- ja turvakotien liitto

kiitos kuuluu koko kurssille aktiivisesta 

työskentelystä. Ilman osallistujien tiedon-

janoa, hyviä kysymyksiä ja raportointia ei 

käsillä olevan tuotos olisi mahdollinen.

Urbanismisäätiö

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 

Asiamies
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1.
Johdanto
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mitä tarkoitamme urbanismilla? 

Urbanismi on houkutteleva mutta myös 

liukas sana. Sen merkitys vaihtelee eri kie-

lissä ja ammatillisissa konteksteissa. Rans-

kan l’urbanisme tarkoittaa yksinkertaises-

ti kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelua. 

Englannin urbanism on abstraktimpi ja 

laajempi käsite, joka viittaa kaupungeissa 

ilmeneviin sosio-materiaalisiin vuorovai-

kutuksiin, näiden vuorovaikutusten tut-

kimiseen ja tutkimustiedon mahdollisiin 

sovellutuksiin suunnittelussa (planning, 

urban design). Saksan Urbanismus on 

puolestaan harvinaisempi kaupunkitut-

kimuksen (Stadtforschung, Urbanistik) ja 

kaupunkisuunnittelun (Stadtplanung) ala-

käsite, jonka voisi monessa yhteydessä 

kääntää kuvailevia ja normatiivisia ele-

menttejä yhdisteleväksi ’kaupunkiajatte-

luksi’.

Definition of URBANISM

1
: the characteristic way  

of life of city dwellers

2
a : the study of the physical needs 

of urban societies

b : city planning

3

: urbanization

Merriam-Webster Dictionary

Nykysuomen ’urbanismi’ lienee mer-

kitykseltään lähellä sanan käyttöalaa 

englannin kielessä. Puhumme siis kau-

punkimaisuudesta, kaupunkielämästä ja 

kaupunki-ilmiöistä: erilaisista asutuskes-

kuksen suuren koon, sen taajan asutuksen 

ja moninaisen väestön mukanaan tuomista 

mahdollisuuksista.

Asutuksen koko ja tiheys sekä väestön 

sosio-ekonominen, kulttuurinen ja etninen 

heterogeenisyys ovat Louis Wirthin klas-

sisen artikkelin Urbanism as a Way of Life 

(1938) kriteereitä kaupunkimaisuudelle. Jo 

Wirth totesi, että kaupungin ja kaupunki-

maisuuden yksiselitteiset määritelmät ovat 

hankalat muodostaa. Myöhemmin monet 

tutkijat ovat jopa esittäneet näistä käsit-

teistä luopumista turhina ja epätieteellisi-

nä. Toisaalta kaupunki niin käsitteenä kuin 

elettynä tilana on viime aikoina kokenut 

vahvan renessanssin. 

Käsitteiden teho ja tarkoituksenmukai-

suus luonnollisesti riippuu tutkimusalasta, 

-kysymyksestä ja -metodologiasta. Mene-

mättä lainkaan syvemmälle ’kaupungin’ ja 

’kaupunkimaisuuden’ määrittelyyn eri tie-

teellisissä ja ammatillisissa diskursseissa, 

voimme todeta että nyt käsillä olevan työn 

kannalta kaupungeilla on merkitystä muun 

muassa sosiaalisen vuorovaikutuksen aree-

noina, hallinnollisina yksiköinä, poliittisina 

foorumeina, historiallisina rakennettuina 

ympäristöinä, uuden talouden dynamoi-

na ja muistojen ja merkitysten paikkoina, 

muutamia näkökulmia mainitaksemme.
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arJen urbanismi

Jane Jacobs on kenties maailman tunne-

tuin urbanisti. Hänen kirjoituksensa kau-

punkielämästä ja kaupunkisuunnittelusta 

ovat vaikuttaneet merkittävästi kaupunkien 

kehitykseen 1960-luvulta nykypäivään. Ja-

cobs asui Torontossa vuodesta 1968 kuo-

lemaansa, vuoteen 2006, asti. Hän vaikutti 

paikalliseen kaupunkikehitykseen paitsi kir-

joitustensa, myös käytännön työn kautta. 

Jacobs vastusti kaupunkimoottoriteitä ja 

oli mukana suunnittelemassa downtownin 

uudelleenkäytön suuntaviivoja puolustaen 

ruohonjuuritasolta ponnistavien toimin-

tojen ja matalan kynnyksen tilojen merki-

tystä. Hänen perintönsä elää Torontossa 

edelleen vahvana esimerkiksi Jane’s Walk 

–kaupunkikävelyn muodossa. 

Jacobs kirjoitti klassikkoteoksensa 

The Death and Life of Great American Ci-

ties (1961) yli viisikymmentä vuotta sitten, 

mutta hänen teesinsä ovat edelleen ajan-

kohtaisia. Jacobs puhui pienimittakaavai-

sen, tiiviin, inhimillisen ja monimuotoisen 

kaupunkielämän puolesta. Jacobs näki  

 

 

moninaiset arkiset sosiaaliset kohtaamiset 

yhtenä kaupunkimaisuuden lähtökohdista.  

Hänelle ideaali kaupunkitila oli tiivis kau-

punkirakenne, jonka kaduilla kaupungin 

yllätyksellisyys ja moninaisuus näyttäytyy 

ja jossa on samalla riittävästi pysyvyyttä ja 

ihmisten välistä sosiaalista kontrollia. Ja-

cobs kutsui kaupunkielämää romanttisesti 

“katujen baletiksi”. 

Monet Toronton kaupunginosista ovat 

eräänlaisia urbaaneja kyliä, joissa suur-

kaupungin moniaineksisuus ja paikallisen 

naapuruston omalaatuisuus tukevat toisi-

aan. Laadukas arki ja hyvä elinympäristö 

liittyvät tiiviisti myös aktiiviseen toimijuu-

teen. Kaupunki on asukkaidensa ja muu-

alta tulevien tilan käyttäjien yhteinen teos. 

Suora vaikuttaminen omaan lähipiiriin ja 

poliittinen vaikuttaminen koko kaupun-

gin asioihin ovat molemmat oleellisia. Ja-

cobsin työn ytimessä oli yhteisö: katutilan 

ihmisverkosto, asuinnaapurusto tai koko 

kaupunki ihmisten yhteisönä. Torontossa-

kin vahvana elävä arjen urbanismi tarkoit-

13 



taa ihmisten kuuntelua, kaupunki-ilmiöi-

den kuulostelua ja toiminnan rakentamista 

olevien käytäntöjen ympärille, yhteisöjä 

tukien.

kaupungit taloudellisen 

renessanssin dynamoina

Sekä Wirthille että Jacobsille kaupunkia ja 

kaupunkimaisuutta määrittivät tiheys ja 

diversiteetti. Näkökulma on noussut viime 

vuosina esille kaupunkien taloudellisen 

menestyksen logiikan muuttuessa, etsit-

täessä uusia innovaatiota ja uusia tapoja 

edistää kaupunkien taloudellista menes-

tystä. 

Juuri Jacobs lienee ensimmäisenä kiin-

nittänyt huomiota kaupungin tiiveyden ja 

moninaisuuden merkitykseen uusien ide-

oiden ja uusien yritysten synnyn kannalta. 

Jacobsin mukaan luovien alojen toimin-

talogiikan kannalta olennaisia ovat tiivey-

den tuomat sosiaaliset vuorovaikutukset 

sekä monimuotoinen fyysinen kaupunki-

rakenne, jossa on myös karheaa, käytös-

tä toiseen siirtymässä olevaa tilaa. Uudet 

orastavat ideat ja toiminnot tarvitsevat 

vertaistukea, täydentävää osaamista ja ins-

piraatiota kollegoilta mutta myös halpoja 

toimitiloja. Yksi Jacobsin kiteytyksistä kuu-

luukin: ”uudet ajatukset tarvitsevat vanhoja 

rakennuksia”. 

Yksin halvat vuokrat eivät selitä luovien 

toimijoiden viehtymystä vanhoihin raken-

nuksiin. Muutoksessa olevat rakennukset ja 

kaupunkialueet tarjoavat avoimuutta eri-

laisille kokeiluille ja antavat näkymän mah-

dollisista tulevaisuuksista. Ne ovat jousta-

via, muunneltavia ja tarjoavat muutoksen 

tarvitsemaa määrittelemättömyyttä.

Torontolainen kaupunkitaloustieteilijä 

Richard Florida tarjoaa Jacobsin esiin nos-

tamiin teemoihin toisen tulokulman. Flori-

dan kirjoitukset “luovasta luokasta” (esim. 

2002, 2008) ovat vaikuttaneet kaupunkien 

kehittämiseen paitsi Pohjois-Amerikassa 

myös Euroopassa. 

Floridan mukaan luovat työläiset, jot-

ka ovat lisäarvon tuotannon ytimessä, 

valitsevat asuinpaikkansa urbaanin mo-

nimuotoisuuden ja suvaitsevan ilmapiirin 

perusteella. Työt seuraavat näitä tekijöitä. 

Tutkimustulokset antavatkin viitteitä siitä, 

että tiheästi asutetut, monimuotoisuutta 

vaalivat kaupunkialueet todella ovat paitsi 

”luovempia”, myös taloudellisesti tuotte-

liaampia kuin harvaan asutut kaupunki-

seudut (esim. Glaeser 2011a; 2011b). Syynä 

tähän ovat tiheyden mahdollistamat sosi-

aaliset vuorovaikutukset.

Luovuudelle ja innovaatioiden mah-

dollistamiselle ei ole reseptiä yksittäisen 

kaupungin tai kaupunginosan tasolla, mut-

ta on vahvoja viitteitä siitä kuinka luovien 

alojen toimintaa ja uusien innovaatioiden 

syntyä voidaan tukea. Tiiviin kaupunkira-

kenteen mahdollistama sosiaalinen vuo-

rovaikutus yhdistettynä riittävään määrään 

määrittelemättömiä kaupunkitiloja lienee 

floridalaisen kaupunkikehittäjän vastaus. 

On selvää, että luovuus ja innovaatioi-

den synty on monisyisempi prosessi eikä 

määrity ainoastaan kaupunkiympäristön 

kautta, mutta näyttää siltä että Torontos-
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sa reseptillä on saatu hyviä tuloksia. Kau-

punkeja menestyksen, houkuttelevuuden 

ja asuttavuuden mukaan luokittelevilla 

ranking-listoilla – esimerkiksi Mercerin ja 

The Economist -lehden listoilla – Toronto 

sijoittuu kärkipäähän. Tuoreessa selvityk-

sessä, jossa kartoitettiin kaupunkien asuk-

kailleen tarjoamia mahdollisuuksia, Toron-

to sijoittui kolmanneksi (Florida 2012b).

monikulttuurisuus

Noin 40 prosenttia Kanadan maahanmuut-

tajista asuu Toronton alueella (GTA). Pel-

kästään Toronton kaupunki (City of Toron-

to) ottaa tällä hetkellä vastaan 25 prosenttia 

koko Kanadan maahanmuuttajista. Yli puo-

let kaupungin asukkaista on taustaltaan 

maahanmuuttajia. Torontossa puhutaan 

yli 160 kieltä, kaupunki on tyyppiesimerkki 

monikulttuurisesta metropolista. Toronto-

lainen monikulttuurisuus korostaa kaikkien 

oikeutta oman kulttuurinsa näyttämiseen. 

Kulttuurien sulatusuunin sijaan puhutaan 

mosaiikista tai tilkkutäkistä. Monikulttuu-

risuus on yksi kaupungin tavaramerkeistä, 

ja se on nostettu jopa kaupungin mottoon, 

joka kuuluu: “Monimuotoisuus, vahvuu-

temme” (Diversity, our strength). 

Nykytilanne on monien tekijöiden 

summa. Toronton kaupungilla on lukuisia 

ohjelmia, jotka tukevat monikulttuurisuut-

ta ja maahanmuuttajien sopeutumista. 

Monikulttuuriseen yhteisöön on vaiva-

tonta sulautua. Toronton alueelle (GTA) 

muuttaa vuosittain noin 100 000 ihmistä. 

Monikulttuurisuus on erityisen merkittävä 

voimavara Torontolle paitsi kulttuurisen 

diversiteetin nimissä, myös taloudellisesti. 

Joidenkin arvioiden mukaan kaupungin 

talous romahtaisi ilman vuosittaista maa-

hanmuuttoa. 

Etnisistä naapurustoistaan ylpeän To-

ronton kaupunginosien dynamiikka on 

muutoksessa. Keskustan nopea kaupun-

kiuudistus, ”condo-buumi”, on muuttanut 

osaltaan kaupungin sosiaalista rakennetta. 

Kaupunkirakenne on tiivistynyt ja keskus-

taan on muuttanut lisää asukkaita – pää-

asiassa hyvätuloista kantaväestöä. Kehitys 

on säteillyt myös keskustaa ympäröivälle 

tiiviille pientalovyöhykkeelle, ja edelleen 

esikaupunkeihin. 

Kaupunki järjestyy edelleen suurel-

ta osin etnisiin kaupunkikyliin, “etnisiin 

enklaaveihin”, muodostaen rikkaan mo-

nikulttuurisen mosaiikin. Asuinalueilla 

on kuitenkin alkanut näkyä yhä voimak-

kaampia segregaation piirteitä. Köyhyys 

on kasaantunut tiettyihin kaupunginosiin, 

etenkin City of Toronton sisällä oleviin 

entisiin esikaupunkeihin. Kaupunginosat 

eivät muodostu enää pelkästään vapaa-

ehtoisen valinnan perusteella, vaan myös 

taloudellisen pakon sanelemana. Etnisen 

taustan ja köyhyyden välillä on havaitta-

vissa koulutustasosta riippumaton yhteys: 

eurooppalaistaustaiset maahanmuuttajat 

pärjäävät taloudellisesti huomattavasti 

paremmin kuin esimerkiksi aasialaistaus-

taiset. Rajalinjat näkyvät myös poliittisissa 

elimissä, joissa ei-valkoinen väestönosa 

on aliedustettuna. (Boudreau et al. 2009, 

85–98.)
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Eriytymiskehitys on herättänyt kri-

tiikkiä ja Toronton monikulttuurisuuspo-

litiikasta käydään keskustelua. Kriittiset 

äänet ovat kysyneet, onko monikulttuu-

risuuden korostaminen vain yksi kau-

punkimarkkinoinnin keino. Keskustan 

condo-buumi ja huonommin menestyvi-

en muutto entisiin esikaupunkeihin ovat 

nostaneet esiin jännitteitä diversiteetin 

ja segregaation välillä. (Boudreau et al. 

2009, 85–98.)

Kanadan lainsäädäntö (Canadian Emp-

loyment Equity Act) ja tilastointi käyttävät 

käsitettä ”visible minority”. Tällä tarkoite-

taan ihonväriltään muita kuin valkoisia, jot-

ka näkyvän erilaisuutensa takia saattavat 

joutua syrjinnän kohteiksi. USA:ssa käytet-

ty termi ”people of color” on lähes saman 

sisältöinen, mutta Kanadasta poiketen sii-

hen sisältyvät myös maan alkuperäisasuk-

kaat. Tässä kirjassa käytämme käsitteelle 

”visible minority” käännöksiä ”ei-valkoinen 

vähemmistö” ja ”ei-valkoinen väestönosa”.

hallinto

Toronton hallintoa leimaa vuonna 1998 

tehty päätös yhdistää kuusi Toronton alu-

een kuntaa uudeksi City of Torontoksi. 

Kaupunkiseutu on hyvin dynaaminen, ja 

keskustelua metropoliratkaisusta käydään 

edelleen. Ilmassa on samanlaista ”uuden 

ja paremman” etsintää kuin meilläkin. Seu-

dullisen yhteistyön tiivistymistä ja koordi-

nointia kaivataan. Erityisesti liikkumisen ja 

liikenteen ongelmien on Torontossa nähty 

johtuvan seudullisen yhteistyön puuttees-

ta. Myös uutta metropolihallintoa kaiva-

taan, sillä aiempi vaihe metropolihallinnol-

le loppui kun provinssi lopetti sen uhkana 

omalle vallalleen vuonna 1996.

Suomessa metropolialueen kehityksen 

nähdään pohjautuvan liikenneinfrastruk-

tuurin luomaan perustaan. Torontossa yk-

sityisautoilu on tärkeä osa elämää, julkinen 

liikenne on vähäistä ja metro toimii vain 

Toronton kaupungin rajojen sisäpuolel-

la. Liikkumisen ongelmat ovat edistäneet 

kuntien erkaantumista työssäkäyntialu-

eina toisistaan. Etenkin lentokentän lä-

hellä sijaitseva Mississauga on rakentanut 

omaa, Torontosta osittain riippumatonta 

kaupunki-imagoa ja työpaikkakeskittymää. 

Yli viiden miljoonan asukkaan seudulla aito 

monikeskuksisuus on tietenkin aivan luon-

tevaa, mutta esimerkiksi sosiaalisen ehey-

den kannalta tilanne ei ole optimaalinen.

Myös kuntaliitoksen arvostelu on To-

rontossa yleistä. Kuntaliitos oli provinssin 

omavaltainen poliittinen päätös. Odotettu-

ja hyötyjä ei ole vielä saatu. Kuntaliitos ei 

ollut vastaus koko seudun ongelmiin, sillä 

se koski vain pientä osaa GTA-alueen kun-

nista. 

Suuri eroavuus Suomeen lienee siinä, 

että Kanadassa provinssi on erittäin vahva 

toimija. Vastaavaa vahvaa valtion aluetasoa 

ei ole Suomessa. Kanadalaisilla kunnilla ei 

ole perustuslaillista turvaa. Provinssilla on 

valta päättää kuntaliitoksista ja metropoli-

hallinnosta haluamallaan tavalla. Kun kun-

ta on heikko ja valtio vahva, jää säätiöille 

ja muille kolmannen sektorin muille toimi-

joille tilaa. Metropolialueiden hallintomallit 

vaihtelevat Kanadassa. Tarvitaanko meillä-

kään yhtä ainoata ratkaisua suurten kau-

punkiseutujen yhteistyömalliksi? 

Kasvu jatkuu keskuskaupungin reunoil-

la kuten Suomessakin ja reunakaupungit 

irtaantuvat keskuskaupungista. Richard 

Floridalta kysyttiin hiljattain (The Grid 2012) 

Toronton ja esikaupunkien suhteesta. Hän 
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vastasi: “Aiemmin olisin suositellut kuntalii-

toksen purkamista, jotta Toronton kaupun-

ki olisi saavuttanut täyden potentiaalinsa, 

mutta mikä olisi ollut tämän ratkaisun vai-

kutus esikaupunkeihin? Nykyään ajattelen, 

että Toronton seudun täytyy eheytyä ko-

konaisuutena ja etsiä uusia toimintatapoja 

selvitäkseen eteenpäin”. 

systeeminen muutos 

Ja tulevat aJurit

Kiinnostavaksi urbanismin – kaupungin 

kuulostelun ja uusien mahdollisuuksien 

etsinnän – tekee tulevaisuus. Läntiset 

kaupungit ovat toisen maailmansodan 

jälkeen kehittyneet teollisista lähtökoh-

distaan ensin dynaamisiksi seudullisiksi 

saavutettavuuden ja vuorovaikutuksen 

kentiksi ja sitten ICT:n myötä globaalin 

”virtojen tilan” noodeiksi. Manuel Castells 

(1989; 1996) käyttää informationaalisista 

kaupungeista nimeä mega-city. Sillä hän 

viittaa paitsi nykyurbanisaation skaalaan 

myös globaalisti toimivien ja uudella ta-

valla keskeisten kaupunkien jyrkkene-

vään sisäiseen pirstoutumiseen ja eriar-

voisuuteen. 

Nyt kaupunkien kehityslogiikka on 

jälleen muuttumassa. Petrokemian siivit-

tämän 4. ja transistorin kiihdyttämän 5. 

Kondratjevin pitkän syklin jälkeen olemme 

finanssikriisin kuopassa. Monet trendit, esi-

merkiksi energian käyttöön ja liikkumiseen 

liittyvät, ovat taittumassa; materiaalinen 

kasvu ei voi jatkua entisellään. Muutos on 

ilmassa jopa ilman ilmastokriisiä, sillä peak 

oil eli öljyntuotannon tekninen maksimi on 

joidenkin arvioiden mukaan käsillä juuri 

nyt. Myös globaalin väestönkasvun suh-

teellinen vauhti on jo pitkään hidastunut, 

vaikkakin absoluuttinen lisäys on edelleen 

nopeaa ja etenkin kaupungistuminen jat-

kuvaa ja massiivista. 

Trendit taittuvat; uusia nousee esiin. Tu-

levan noin 30 vuoden strategisen suunnit-

Kondratjevin pitkät syklit. (http://time-price-research-astrofin.blogspot.fi/2012/04/6th-kondratieff-cycle.html)
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telujakson ajurit ovat uusia, meille ainakin 

osittain tuntemattomia. Emme tiedä, miten 

bio- ja nanotekniikka vaikuttavat kaupun-

kien muutokseen – vai vaikuttavatko juu-

ri mitenkään. Merkittävämpää saattaa olla 

tekoälyn ja robotiikan pitkään odotettu 

kypsyminen. Singulariteettia, eli ihmisälyn 

ylittävää koneälyä, arvaillaan noin vuodelle 

2045. Vaikka ennuste voi hyvinkin olla jäl-

leen väärä, vähäisemmätkin pilvilaskennan 

ja hajautetun palvelurobotiikan sovellukset 

avaavat kaupunkimuodolle ja -elämälle 

uusia näkymiä, sekä utooppisia että dys-

tooppisia. 

Tässä tuntemattomien ajurien ja juu-

riin käyvän epävarmuuden tilanteessa 

urbanismi näyttäytyy uudella tavalla stra-

tegisena. Paluu kaupunkiin ei ole paluuta 

historiaan ja menneisiin malleihin, vaan 

nimenomaan tulevaisuuden kehitysmah-

dollisuuksien varmistamista ja maksi-

mointia: urbaania luovaa taloutta ja kau-

punkielämää Jane Jacobsin hengessä. 

Urbanismi ymmärrettynä moninaisuu-

deksi, vaihtoehtoisuudeksi, tiheydeksi ja 

keskeisyydeksi – kaupungin kyvyksi tuot-

taa uusia ideoita ja käytäntöjä – on kau-

punkien ja seutujen selviytymisen tärkeä 

edellytys systeemisen muutoksen ehkä 

yllättävissä olosuhteissa. Kyseessä on re-

silienssi, kyky selvitä, palautua ja löytää 

uusi etenemistie. Toisin kuin teollisen ai-

kakauden suurpiirteisesti ja mutkat oikoen 

suunnitellut suurkaupungit, tulevaisuuden 

kaupungit eivät todennäköisesti voi koos-

tua monokulttuureista. Päinvastoin, niiden 

oleellinen piirre on sosiaalisten, kulttuu-

risten ja tilallisten ”geenien” diversiteetti 

kaikilla tasoilla ja sen tuoma joustavuus ja 

sopeutumiskyky. 

Kaupunkien ja urbanismin renessans-

si tulee siis todennäköisesti jatkumaan. 

Globaalit tavaran, ihmisten ja informaati-

on virrat ovat perustana uusille kaupun-

kimuodoille; entistä koulutetumpi väestö 

hakeutuu asumaan palvelujen ja ympä-

ristön kannalta parhaille paikoille, yleensä 

suuriin ja hyvin johdettuihin kaupunkei-

hin; ekologiset vaatimukset suosivat tiivis-

tä kaupunkielämää. Samalla teollisuuden 

ja raskaiden liikenneväylien poistuminen 

vanhojen kaupunkien ja kaupunkialueiden 

ytimistä sekä monien edellisen aikakauden 

aluetyyppien vähittäinen uudistaminen 

avaavat käytännön mahdollisuuksia tehdä 

uutta ja houkuttelevaa urbaania ympäris-

töä. Käsillä on urbanismivetoinen systee-

minen muutos!

maailman parhaat kaupungit 

-kurssin raportti

Edellä esiteltyjen kysymysten ympärille 

rakentuivat myös ensimmäisen Maailman 

parhaat kaupungit –kurssin teemat. Toron-

ton kaupunki-ilmiöitä lähestyttiin neljästä 

näkökulmasta, jotka valikoituivat Toronton 

kaupunkikehityksen sekä ajankohtaisen 

kansainvälisen keskustelun pohjalta. Ur-

banismia ja tulevan kaupunkikehityksen 

heikkoja signaaleja tarkasteltiin metropo-

lialueen hallinnoinnin, luovan talouden 

ja urbaanin uusiutumiskyvyn, kaupungin 

monikulttuurisuuden ja sosiaalisen kohee-
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sion sekä elinympäristön laadun näkökul-

mista. 

Kurssin opintomatkan kohteeksi vali-

koitui Toronto erityisesti siksi, että se tun-

netaan globaalisti menestyvänä kaupunki-

na ja metropolialueena, jossa taloudelliset 

ja sosiaaliset kysymykset ovat suhteellisen 

hyvässä tasapainossa. Toronton kokemuk-

set kasvun hallinnasta, monikulttuurisuu-

desta ja metropolihallinnosta kiinnostivat, 

koska meillä painitaan juuri näiden kysy-

mysten kanssa. Lisäksi Torontossa asuu ja 

työskentelee harvinainen keskittymä kau-

punkitutkimuksen ja -suunnittelun huip-

punimiä, joista monet luennoivat matkan 

aikana. 

Osana Maailman parhaat kaupungit 

-kurssia osallistujat tekivät ryhmätehtäviä 

yllä käsitellyistä teemoista. Ajatuksena oli 

pureutua Toronton käytäntöihin ja ilmi-

öihin sekä etsiä suomalaisten kaupunkien 

kannalta kiinnostavia esimerkkejä. Tavoit-

teena on ollut tarkastella myös konteksteja, 

joissa tutkittavat ilmiöt ovat kehittyneet. 

Suoraviivaista vertailua Suomeen emme 

ole edes pyrkineet tekemään, sillä historial-

lisia kehityspolkuja, kulttuurisia käytäntöjä, 

lainsäädäntöä ja monia muita vaikuttavia 

tekijöitä on mahdotonta, ja myös tarpee-

tonta, purkaa tyhjentävästi käsiteltäessä 

monisäikeisesti kaupunkitilaan ja yhteis-

kunnallisiin rakenteisiin linkittyviä ilmiöitä 

ja prosesseja. 

Kurssijulkaisu ei siis pyri käsittelemään 

Toronton kehitystä kattavasti eikä tarjoa-

maan valmiita ratkaisuja suomalaisten kau-

punkien kehittäjille. Sen sijaan tarkoitukse-

na on inspiroida ja herättää kiinnostusta. 

Toivomme että julkaisu antaa monenlaisia 

virikkeitä suomalaisten kaupunkien kehit-

tämiselle ja laajemmin keskustelulle suo-

malaisesta urbanismista.

Kurssin osallistujat valmistelivat ryhmä-

töitä ennen matkaa kahdessa seminaarita-

paamisessa. Toronton-ekskursiolla touko-

kuussa 2012 kerättiin tietoa ja kokemuksia, 

jotka raportoitiin ryhmittäin. Ryhmätyöt 

perustuvat ryhmien ennakkotyöhön sekä 

Torontosta kerättyyn materiaaliin ja ko-

kemuksiin sekä siellä tehtyihin asiantunti-

jahaastatteluihin. Tähän julkaisuun kirjoi-

tukset on toimitettu raportin pääluvuiksi. 

Lisäksi julkaisuun on koottu mielenkiintoi-

sia esimerkkejä torontolaisista käytännöistä 

löyhästi teemojen mukaan jaoteltuina. 

Kirjan luvut on tuotettu seuraavissa 

ryhmissä: Hallinto: Mari E. Immonen, Kim-

mo Kurunmäki, Tarja Lumijärvi, Jorma Ra-

sinmäki; Luova talous: Markku Heinonen, 

Petteri Paronen, Jose Valanta, Anja Vallittu; 

Monikulttuurisuus ja sosiaalinen kohee-

sio: Tomas Häyry, Ritva Karinsalo, Anssi 

Kujala, Esa Tuomisto; Arjen laatu: Jarmo 

Eskelinen, Kirsi Koski, Kari-Pekka Mäki-Lo-

hiluoma. Ryhmien tuottamat tekstit ovat 

toimittaneet raporttiin Panu Lehtovuori ja 

Tuomas Ilmavirta. Vastuu mahdollisista vir-

heistä kuuluu julkaisun toimittajille. n

paluu kaupunkiin ei ole 

paluuta historiaan Ja 

menneisiin malleihin, vaan 

nimenomaan tulevaisuuden 

kehitysmahdollisuuksien 

varmistamista

“
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2.
hallinto, 
demokratia Ja 
kaupunkikehitys
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kanadan hallintorakenne on pää-

piirteiltään kolmitasoinen: liittovaltio, pro-

vinssit, kunnat. Osa kunnista on kuitenkin 

hallinnoltaan kaksitasoisia seutukuntia, ja 

osassa provinsseja on käytössä seutu- tai 

metropolihallinnon välitasoja. Kunnilla ei 

Kanadassa ole perustuslaillista asemaa. 

Toronton alueen fyysinen kaupunki-

rakenne ja toiminnallinen metropolialue 

ovat laajentuneet voimakkaasti ulkokehil-

le. Tämän Greater Toronto Areaksi (GTA) 

kutsutun alueen kehityksen hallitsemisek-

si ei ole omaa hallintotasoa. Muodollisesti 

metropolialueen kehitystä ohjaa Ontarion 

provinssi. Provinssin hallinnolla on erit-

täin vahva asema omalla alueellaan. Täs-

tä hyvänä esimerkkinä on päätös kuuden 

Toronton seudun kunnan liittämisestä 

uudeksi City of Torontoksi vuonna 1998. 

Maankäytön osalta provinssi laatii yleispiir-

teiset maankäyttösuunnitelmat ja -ohjel-

mat, joita Toronton tulee seurata omassa 

suunnittelussaan ja päätöksenteossaan. 

Toronton metropolialueella on kuitenkin 

havaittavissa kuilu laajan ja harvaan asutun 

provinssin ja dynaamisen Toronton seudun 

välillä. Vaikka Ontarion provinssi ohjaakin 

muodollisesti kehitystä, tulevat muutoksen 

impulssit Torontosta. Kaupungille merkittä-

vä linjaus on provinssin säätämä laki City of 

Toronto Act (2006). 

2.1 perustiedot
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ontarion provinssi 
(osavaltio)

Ontarion pinta-ala on yli 1 milj. km2, eli 

se on kolme kertaa Suomen laajuinen. 

Ontariossa on 12,9 miljoonaa asukasta 

(2011), ja se on Kanadan provinsseista 

väkirikkain. Liittovaltion pääkaupunki 

Ottawa ja suurin kaupunki Toronto ovat 

molemmat Ontariossa.

toronton metropolialue

Metropolialueen voi rajata kahdella tavalla  

•	 Greater Toronto Area (GTA), johon 

kuuluu Toronton kaupunki ja 

naapuriseutukunnat Halton, Peel, 

York ja Durham, joissa on yhteensä 24 

kuntaa. 

•	 Toronto Census Metropolitan 

Area (CMA), joka on tilastollinen 

työssäkäyntialue ja kooltaan vähän 

pienempi kuin kuin GTA. 

Toronton metropolialueella on 5,7 milj. 

asukasta (2011). Se dominoi Kanadan 

markkinoita,  sosiaalista elämää ja kulttuu-

ria. Pohjois-Amerikan metropolialueiden 

listauksessa Toronto on seitsemänneksi 

suurin. Aluerajauksesta riippuen Toronto 

voi olla myös sijalla 5. Kaupungeista City of 

Toronto on sijalla 4. (Wikipedia).

toronton kaupunki

Toronton kaupunki muodostettiin vuonna 

1998 aiemmasta Regional Municipality 

of Metropolitan Toronto -alueesta, johon 

kuului kuusi kuntaa, Toronto, Etobicoke, 

North York, Scarborough, York ja Borough 

of East York. Toronton kaupungin väkiluku 

on 2,7 milj. (2011), eli siellä asuu lähes 

puolet metropolialueen asukkaista. Sen 

pinta-ala on 630 km2.
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metropolialueen 

yhteistyön historia

Viime vuosisadan puolivälissä nopeutu-

nut väestönkasvu ja maahanmuutto sai-

vat aikaan paineita infrastruktuuriin ja 

asuntotuotantoon Toronton alueella. Esi-

kaupungistuminen sai tuolloin alkunsa; 

metroliikenne aloitettiin. Toronton metro-

polialueelle perustettiin 1954 yhteistyöelin 

(Municipality of Metropolitan Toronto, ns. 

Metro-alue). Provinssi ei aluksi kuitenkaan 

antanut sille merkittävästi toimeenpano- ja 

päätöksentekovaltaa.  

Laajemman metropolialueen yhteis-

työtä varten perustettiin 1957 Metropolitan 

Toronto and Region Conservation Authori-

ty (MTRCA), joka järjesteli tulvansuojelua ja 

hoiti puistoja ja viheralueita.  

Metroa modernisoitiin 1970-luvulla 

provinssin projektina, ja samalla perus-

tettiin GO Transit hoitamaan metroliiken-

nettä. Provinssi perusti neljä seutukuntaa 

(ylemmän tason kuntaa) Metro-alueen  

 

 

 

ulkopuolelle. Seudullinen hallinto alkoi olla 

toimijoiden lisääntyessä erittäin sekavaa. 

Kaupungistuminen jatkui, mikä johti siihen, 

että provinssi siirsi entistä enemmän toimi-

valtaa suoraan metropolialueelle.

Keskustelu erilaisista seudullisen yh-

teistyön vaihtoehdoista jatkui 1980-luvulla. 

Tultaessa 1990-luvulle maailmanlaajuinen 

lama pakotti vihdoin nostamaan kuntien 

välisen yhteistyön tiivistämisen tarpeet to-

della esiin. Tuolloin tuotiin esiin näkemys, 

että metropoliyhteistyön koordinoinnin 

puutteesta seuraa vakavia taloudellisia 

ongelmia. Alueiden välinen polarisaatio, 

asunnottomuus, kuntatalouden tasapai-

nottomuus, liikenneongelmat ja ympäris-

tönsuojelun puutteet olivat uhkakuvista 

pahimpia.

Laman aikaan 1990-luvulla oli esil-

lä muun muassa ajatus yhdestä kuntien 

yhteisestä palveluntuottajasta, joka ottai-

2.2 greater toronton 
yhteistyö Ja 
metropolihallinto
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si kunnilta tehtäviä hoitaakseen. Metro-

polialueen yhteistyötä kehiteltiin useissa 

työryhmissä ja tehtiin yhteistä visiotyötä. 

Provinssi ei kuitenkaan ollut valmis tar-

joamaan välineitä konkreettiseen yhteis-

työmallien toteuttamiseen. Provinssi vas-

tusti metropolihallinnon vahvistamista, ja 

esimerkiksi vuoden 1995 sairaanhoidon 

uudistuksissa kaikki sairaalat yhdistettiin 

provinssin alaisiksi. Samaan aikaan tilanne 

kehittyi provinssin mielipiteestä huolimat-

ta ja Toronton kaupungin ulkokehälle alkoi 

syntyä uusia vahvoja keskuksia.

Toronton metropolialueen hallinto toi-

mi vuoteen 1997 asti. Municipality of Met-

ropolitan Toronto (Metro) yhdisti Toronton 

kaupungin ja 12 kuntaa kahden tason hal-

linnoksi, jossa tehtävät jaettiin metropoli-

hallinnon ja kunnan välillä. Metropolihal-

linnolla oli oikeus kiinteistöverotukseen ja 

maankäytön suunnitteluun. Se pystyi myös 

vaikuttamaan infrastruktuuriin, sosiaalisiin 

palveluihin ja liikenteeseen alueella. Tästä 

syystä alueen asuntotuotantoa ja taloudel-

lisia resursseja saatiinkin tasapainotettua. 

Esikaupungit hyötyivät Toronton keskus-

kaupungin taloudellisesta toiminnasta ja 

sosiaalisen asuntotuotannon haasteet jaet-

tiin keskuksen ja naapurikuntien välillä. 

Ontarion provinssin pelko metropo-

lihallinnon vallan kasvamisesta oli opin-

tomatkalla tavattujen kaupunkisuunnit-

telijoiden arvion mukaan Toronton ja sen 

metropolialueen viiden muun kunnan yh-

teen liittämisen tärkein syy (Metro-aluetta 

perustettaessa 1954 sen kuntaluku oli 12). 

Provinssi päätti yllättäen vuonna 1996 lak-

kauttaa metropolihallinnon ja käynnistää 

samalla Toronton kuntaliitosprosessin. 

Syyksi se esitti, että kuntaliitoksilla sääste-

tään. Tehtyjen jälkikäteisarvioiden mukaan 

kaupungin toimintamenot kuitenkin kas-

25 



greater toronto -alueen 

kuntien yhteistyö

Kaupunkisuunnittelun yliopistotutkijat 

ja asiantuntijat (professorit Gottdiener, 

Bourne, Sorensen ja Keil) olivat kaikki va-

kuuttuneet siitä, että nykyisen Toronton 

kaupungin ja sen naapurikuntien (Greater 

Toronto Area, GTA) välillä tarvitaan uuden-

laista tiivistyvää yhteistyötä ja koordinoin-

tia maankäytön, asumisen ja liikenteen 

alalla. He esittivät, että alueelle olisi perus-

tettava uudelleen metropoliyhteistyöelin, 

jossa hallitus vastaisi palvelutuotannosta 

ja suunnittelusta. Metropolihallinnon uutta 

tulemista pidettiin yleisesti väistämättömä-

nä, varsinkin seudullisen liikenteen toimi-

mattomuuden vuoksi. Myös alueen veden-

saannin turvaaminen mainittiin yhteistyön 

perustaksi. 

GTA-alueelta puuttuu seudullinen inf-

rastruktuuri lähes kokonaan. Varsinkin  

 

 

liikenteen ongelmat ovat seurausta yhteis-

työn puutteesta. Vain 5 prosenttia asuk-

kaista Toronton kaupungin ulkopuolella 

käyttää julkista liikennettä. Suorat julkiset 

liikenneyhteydet ympäristökunnista To-

ronton keskustaan puuttuvat. Autolla liik-

kuminen on ruuhkaista ja vaikeaa. Metro 

toimii vain Toronton kaupungin alueella 

(nyt tosin on rakenteilla ensimmäinen py-

säkki kaupungin ulkopuolelle). 

Alueelle on esitetty yhteistä visiota ja 

strategiaa sekä tiiviimpää markkinointiyh-

teistyötä. Seudulta puuttuu kyky integroida 

toimijoita ja asettaa pitkän tähtäimen ta-

voitteet. Tarpeen olisi myös luoda metro-

polialueen kehityksen seurantajärjestelmä 

ja menettely tulevan kehityksen ennakoin-

tiin. Kaupunkisuunnittelun nähtiin nyky-

muodossaan perustuvan liiaksi mennee-

Kartta kunnista ja GTA-alueesta. (Lähde: Larry S. Bourne)

M
aailm

an
 p

arh
aat kau

p
u

n
g

it
K

o
kem

u
ksia To

ro
n

to
sta

H
allin

to
, d

em
o

kratia ja kau
p

u
n

kikeh
itys

26



seen kehitykseen. Syynä tähän on myös 

tilastoinnin puute. 

Kuntaliitosprosessi on kuitenkin vienyt 

Toronton kaupungin voimavarat ulkoisen 

yhteistyön kehittämisestä. Kehitys on joh-

tamassa alueiden väliseen segregaatioon 

ja voimavarojen hukkaamiseen. Ontarion 

provinssi uskoi, että liittämällä kuntia yh-

teen saadaan vähennettyä ainakin hallin-

non kustannuksia päällekkäisyyksien pois-

tuessa. Totuus oli toinen. Professori Roger 

Keilin mukaan kuntaliitos monimutkaisti 

paikallisviranomaisten toimintaa ja lisäsi 

kustannuksia.  

GTA:lla ei ole nyt yhteistä hallintoa ja 

hallitusta. Ontarion provinssi pelkää edel-

leen oman valtansa pienenemistä eikä 

halua uutta metropolihallintoa rinnalleen. 

Esimerkki provinssin ja Toronton alueen 

jännitteistä on seudullista liikennettä hoi-

tavan ja kehittävän Metrolinxin hallinto. 

Vuonna 2006 perustettu Metrolinx (en-

nen Greater Toronto Transit Authority) on 

provinssin osasto, joka koostuu kolmesta 

toimijasta: GO transit, PRESTO ja AIR RAIL 

Link. Vuonna 2008 provinssi poisti lainsää-

däntöä muokkaamalla kuntaedustajat Met-

rolinxin hallituksesta.

Toronto on jäsen provinssin tasoises-

sa Association of Municipalities of Ontario 

-elimessä.  Lisäksi toiminnassa on edelleen 

myös Toronto and Region Conservation 

Authority (TCRA), jonka hallituksen jäse-

nistä yli puolet ovat Toronton kaupungin-

valtuutettuja. Näiden molempien seutu-

yhteistyöelimen toimivalta ja tehtävät ovat 

rajallisia. Greater Toronto Alliance for Mar-

keting on julkis-yksityinen markkinointior-

ganisaatio, joka houkuttelee kansainvälisiä 

investointeja GTA-alueelle. Siihen kuuluu 

29 kuntaa tai seutukuntaa, yhdistyksiä, sää-

tiöitä ja yrityksiä. 

Roger Keil näkee, että metropolihal-

lintoa kehitettäessä on tärkeää kiinnittää 

huomiota siihen, millä tasolla päätökset 

tehdään. Lähidemokratia, kuntahallinto ja 

kaupunkien verkostoituminen ovat kaikki 

toimivan kokonaisuuden osia. Kuntien hy-

vän toiminnan edellytyksenä on yhteinen 

infrastruktuuri. Vaikein asia metropolihal-

linnon toteuttamisessa on Keilin mukaan 

hallinnolle riittävän kokoisen alueen mää-

ritteleminen.

toronton edustuksellinen 

demokratia Ja lähivaikuttaminen

Toronton kaupungin hallinto perustuu eril-

lislakiin (City of Toronto Act, 2006, Bill 53). 

Lain perusteella Torontolla on muita kuntia 

autonomisempi suhde sekä liittovaltioon 

että Ontarion provinssiin. Itsesääntelyllä 

Torontossa on pyritty avoimuuteen pää-

töksenteossa. Kaupunginhallinnossa on 

otettu käyttöön muun ohella säännelty 

asioiden käsittelyjärjestys, avoimet koko-

ukset ja julkiset muistiot myös kiinteistösi-

joittajien kanssa käydyistä keskusteluista, 

lobbareiden rekisteröinti sekä yleinen tilin-

tarkastus.

Toronton kaupunginvaltuustossa on 45 

jäsentä. Pormestari on heistä yksi, ja hän 
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edustaa koko kaupunkia. Loput 44 edus-

tavat vaalipiirejä (ward) niin, että jokaisesta 

vaalipiiristä on yksi edustaja valtuustossa. 

Kanadalaiseen järjestelmään kuuluu (pois 

lukien Quebec), että kunnanvaltuutetut 

eivät edusta puolueita, eivät toimessaan 

viittaa puolueeseen, eivätkä ota rahoitusta 

vastaan puolueelta. Valtuutetut edustavat 

omaa vaalipiiriään, ja vievät vaalipiirissään 

tärkeiksi koettuja asioita ja näkemyksiä 

eteenpäin kaupungin päätöksenteossa. 

Valtuutetut ovat täyspäiväisiä ja täystyöllis-

tettyjä poliitikkoja. Heillä ei saa olla muita 

poliittisia asemia, esimerkiksi provinssin tai 

valtakunnan tason politiikassa. Kaupun-

ginvaltuutettu on vahvasti sitoutunut kau-

pungin ja vaalipiirin asioihin. Eräiden kau-

pungin viranhaltijoiden sanoin ”kaupungin 

budjettiin liittyvissä käsittelyissä edustajat 

kilpailevat rahaa omalle piirilleen”.
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edustuksellisen demokratian 
rakenne torontossa:

•	 Valtuusto: 45 valtuutettua, ml. pormestari. Jokainen 

valtuutettu saa kokopäiväpalkkansa lisäksi vuosittaisen 

avustuksen avustajakunnan (n. 3 henkilöä) palkkaukseen.

•	 Seitsemän pysyvää lautakuntaa (standing policy committees)

•	 Kaupunginhallitus, jossa mm. lautakuntien puheenjohtajat

•	 Neljä kaupunginosavaltuustoa

Osa kaupungin päätöksenteosta on delegoitu neljälle kau-

punginosalle (community councils). Nämä vastaavat alueiltaan 

lähes täysin vanhan metropolihallinnon aikaisia itsenäisiä 

kaupunkeja. Kaupunginosavaltuustoilla ei ole omaa budjet-

tia, joten delegoidun päätöksenteon ohella niiden toiminta 

perustuu lähinnä asukkaiden osallistamiseen. 

Yleisesti ottaen, kansalaisten osallistuminen painottuu 

lähialueen (kunnanosa eli ward) ja kaupunginosan tasolle. Tämä 

johtuu erityisesti siitä, että valtuutetut valitaan vaalipiireittäin 

(1 edustaja / vaalipiiri), jolloin valtuutettu on tärkeässä roolissa 

asukkaan oman lähialueen asioiden edistämisessä kaupungin 

päätöksenteossa. 
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kasvava metropolialue

Mark Gottdienerin mukaan pohjoisamerik-

kalaiseen kaupunkisuunnittelukulttuuriin 

liittyy voimakkaasti markkinavetoinen kiin-

teistökehittäminen. Kiinteistökehittäminen 

ohjaa suunnittelua, ei päinvastoin. Se, mitä 

toimintoja minnekin päin kaupunkiseutua 

sijoittuu, perustuu pitkälti kiinteistökehit-

täjien päätöksiin. Kun puhutaan itse kau-

punkisuunnittelusta ammattialana, on se 

enemmän insinööriajatteluun kuin arkki-

tehtuuriin tai planning-ajatteluun nojaavaa 

toimintaa.

Provinssin tasolla maankäyttöä ohjaa-

vat asiakirjat ovat suunnittelulaki Ontario 

Planning Act sekä ohjelmallisempi Plan-

ning Policy Statement, joka ohjaa provins-

sin intresseihin kuuluvia asioita, kuten talo-

utta, asumista ja ympäristöä. Näiden lisäksi 

Ontario on laatinut muun muassa metro-

polialueen kasvun alueita määrittelevän 

Growth Planin ja Greenbelt-vihervyöhyk-

keen suunnitelman.

Kuntatason maankäytön ohjaus tapah-

tuu strategisella yleissuunnitelmalla (Of-

ficial Plan) ja tarkentavilla ohjesäännöillä  

(Zoning By-Laws, vastaa asemakaavoja 

 

Suomessa). Kuntatason suunnitelmien täy-

tyy olla linjassa provinssin suunnitelmien 

kanssa. Kuntalaisilla on oikeus muutoksen-

hakuun kuntien päätöksistä Ontarion Mu-

nicipal Boardiin eli OMB:hen. 

Mark Gottdiener, kuten moni muukin 

asiantuntija, pitää Toronton suunnittelua 

hyvänä ja edistyksellisenä pohjoisamerik-

kalaisessa kontekstissa. Yhtenä esimerkki-

nä hän mainitsee panostamisen keskusta-

alueen kehittämiseen. Professori Andre 

Sorensenin mukaan Toronto on jopa poik-

keuksellisen tiukan rakentamiskontrollin 

kaupunki. Toronto on muita Pohjois-Ame-

rikan suurkaupunkeja lähempänä euroop-

palaista suunnitteluperinnettä.

Toronton metropolialue (GTA) kasvaa 

yli 100 000 asukkaalla vuodessa. Kasvun 

paine kohdistuu erityisesti seudun ulkoke-

hälle. Kasvun myötä kehäkaupungit ovat 

kasvaneet asukasmääriltään suuriksi (Mis-

sissauga yli 700 000 as.). Yhä voimistuvana 

trendinä on kaupunkirakenteen laajentu-

minen näiden lähiö-/kehäkaupunkien (su-

burban towns) ulkopuolelle ja Greenbeltin 

taakse. Seurauksena on se, että pendelöin-

2.3 maankäyttö  
Ja suunnittelu
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tiin käytetty matkakohtainen aika on kas-

vanut voimakkaasti. Viimeisen 60 vuoden 

aikana Toronton metropolialueen raken-

nettu ala on viisinkertaistunut, kun taas 

väestömäärä on kolminkertaistunut. Kehä 

– suuntanumeron mukaisesti 905-vyö-

hykkeeksi kutsuttu alue – on pinta-alaltaan 

2/3 metropolialueen kaupunkirakenteesta. 

Vuosituhannen alussa väestönkasvusta 90 

prosenttia sijoittui tälle alueelle.

Useiden asiantuntijoiden mukaan met-

ropolialueelle tarvittaisiin uusi hallinnon 

taso, joka ulottuisi maantieteellisesti riit-

tävän kauas kattaakseen keskeisimmän 

kasvualueen. Metropolihallintoon valit-

taisiin vaaleilla edustus ja sillä olisi hoi-

dettavanaan tietyt tehtävät. Tärkeimpänä 

mainittiin maankäyttöön, liikenteeseen ja 

asumisen kehittämiseen liittyvät tehtävät. 

Ongelmana kuitenkin on se, että metropoli 

muuttuu koko ajan. Professori Larry Bour-

nen mukaan sen oletetaan kasvavan voi-

makkaasti jatkossakin, eivätkä hallinnolliset 

rajat pysy muutoksen perässä. Metropoli-

aluetta käsiteltäessä on relevanttia esittää 

Mark Gottdienerin kysymys: onko kaupun-

ki nykyaikana enää määriteltävissä oleva 

käsite? Voidaan väittää, että kaupunki käsit-

teenä on vanhentunut ja merkitykseltään 

rajallinen. Hänen mukaansa olisi parempi 

puhua monikeskuksisesta metropolista 

tai seudusta (multi-centered metropolitan 

region, MMR), jolle tulisi luoda myös uusi 

elämän laadun ja luovan kaupungin käsit-

teistö.  Myös kaupungistumisen käsite on 

epäselvä, koska ei ole yhtä mallia kaupun-

gistumiselle ja kaupunkialueiden rajat ovat 

liikkuvia. 

monikeskuksisuus, 

esimerkkinä toronton 

naapurikaupunki mississauga

Toisin kuin Euroopassa, Pohjois-Amerikan 

uudehkoissa kaupungeissa ei aina ole 

vahvaa historiallista keskustaa. Yksityis-

autoiluun perustuva järjestelmä suosii 

monikeskuksisia kaupunkeja ja kaupunki-

seutuja. Toronton metropolialueen (GTA) 

sisällä kaupungit ovat erkaantuneet toisis-

taan muun muassa heikon seudullisen lii-

kenneinfrastruktuurin takia. Näin on käynyt 

TUlojen  
mUUTos ToronTossa 
1970–2000 

Toronton seutu on 
polarisoitunut. Ydin-
Toronto ja metroreitin 
varret ovat rikastuneet 
ja etäämpänä 
keskustasta ja julkisten 
liikenneyhteyksien 
tavoittamattomissa 
sijaitsevat esikaupungit 
ovat köyhtyneet. 
Poikkeuksen 
tekevät muutamat 
downtonwin taantuvat 
”köyhyystaskut”. 
(Lähde: Roger Keil)
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esimerkiksi Torontolle ja sen naapurikau-

pungille Mississaugalle. 

Mississauga on 700 000 asukkaan auto-

riippuvainen kaupunki. Sen kehitys on pe-

rustunut seudullisen yhteistyön puutteisiin 

ja kaupungin vahvaan tahtoon panostaa 

omaan työpaikkakehitykseen. Myös Toron-

ton lentoasema on ollut tärkeä kehityksen 

ajuri. Mississaugalla on oma keskustansa 

(downtown), vaikka siitä joskus puhutaan-

kin vielä Toronton esikaupunkina. 

Mark Gottdienerin mielestä Toronton 

kaupunki on yrittänyt keskittää kaiken kas-

vun vain omaan keskukseensa. Tuloksena 

on ollut kaupungin ”kääntyminen sisään-

päin”, mistä esimerkkinä toimii metron 

rakentaminen kuntarajojen, ei toiminnal-

lisen tarpeen mukaan. Torontolla on vain 

vähän kontakteja naapureihinsa. Naapurit 

eivät ole edes oikein puheväleissä kes-

kenään. Kuvaavan esimerkin tästä antoi 

Yorkin yliopiston professori Keil kertomal-

la tarinan Mississaugan eläkkeelle lähte-

neestä pormestarista, joka halusi kutsua 

Toronton pormestarin läksiäisiinsä, kalas-

tamaan yhteistä lohta yhteisestä Ontarion 

järvestä.  Toronton pormestari kieltäytyi 

kutsusta. Mississaugan väistyvä pormesta-

ri vei lopulta lohen hänelle itse, kuvainnol-

lisena vertauksena siitä, että yhteistyötä 

täytyy tehdä. 

downtown

Toinen kasvun alue, joskaan ei volyymil-

tään niin vahva kuin ulkokehä, on Toronton 

ydinkaupunki (downtown). Tonttikohtai-

nen täydennysrakentaminen pilvenpiirtäji-

neen on helposti todettavissa kaupungilla 

kulkiessa. Toronton suunnittelun ja kau-

punkikehittämisen kulttuurissa downtown 

on hyvin merkityksellinen. Useat asiantun-

tijat pitävät downtownin elinvoimaisuutta 

yhtenä merkittävimpänä tekijänä Toronton 

menestykselle pohjoisamerikkalaisessa ja 

kansainvälisessä kontekstissa. Centre for 

Social Innovation -järjestön johtaja kiteytti 

tämän omalla listallaan, kun häneltä kysyt-

tiin Toronton menestyksen kulmakiviä:

•	 tiivis kaupunkirakenne

•	 sosiaalisen innovoinnin mahdollista-

mat kiinteistöhinnat ja -politiikka

•	 pyöräilyväylät

•	 julkinen liikenne

•	 ravintolat, lounaspaikat

•	 kaupat

Nämä tekijät löytyvät parhaiten down-

townista. 

Downtownin kehittäminen ei oikeas-

taan eroa suomalaisten suurten kaupun-

kien tämän päivän kehittämispolitiikasta. 

Myös Suomessa kaupungit ovat viime 

vuosina aktiivisesti ryhtyneet paranta-

maan keskustojen elinvoimaisuutta. Sen 

sijaan pohjoisamerikkalaisessa konteks-

tissa Toronto on poikkeuksellisen vahvasti 

ymmärtänyt keskustan merkityksen koko 

metropolialueen elinvoimaisuudessa. 

Downtowniin ovat keskittyneet esimerkiksi 

suuret urheilukompleksit (jääkiekko ja ba-

seball) sekä paljolti työpaikat.

Downtownin ohella katutilalla on suuri 

merkitys torontolaisessa kaupunkikulttuu-

rissa ja -suunnittelussa. Korkean rakenta-

misen hankkeissa kiinnitetään suurin huo-

mio siihen, millaiseksi ensimmäiset viisi 

kerrosta muodostuvat.
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Pormestarit ja lohi. (Lähde: Roger Keil)

Neighbourhood, asuinyhteisö tai naa-

purusto, on syvällä kaupunkikulttuurissa 

ja vaikuttaa maankäytön suunnitteluun. 

Kansainvälisesti tunnettu kaupunkikulttuu-

rin ja -talouden tuntija Jane Jacobs asui ja 

vaikutti pitkän ajan elämästään Torontos-

sa. Yksi hänen teeseistään oli ”kaupungin 

rakentaminen yhteisön (neighbourhood) 

ympärille”.

kaupunkirakenne

Asuntoalueiden suunnittelu on ohjattua ja 

omalta osaltaan tuottaa eheää kaupunkira-

kennetta. Sen sijaan yritysvaltaiset alueet 

suuntautuvat enemmän ”omilla ehdoillaan” 

hajauttaen rakennetta. Kaupunkirakenteel-

lisen ja toiminnallisen eheyden uhkana 

on se, ettei liikenteen ja palveluiden infra-

struktuuri kehity yhdessä etäälle ulottuvan 

kasvun kanssa. Esimerkiksi edellä mainit-

tuun Mississaugaan on Toronton kansain-

välisen lentokentän läheisyyteen syntynyt 

200 000 työpaikan yritysalue, johon ei ole 

kunnollisia julkisia liikenneyhteyksiä. Kes-

kuskaupungin ja kehyskaupunkien välillä 
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on tyypilliseen tapaan kova kilpailu inves-

toinneista ja kasvusta.

Professori Sorensen jäsentää Toron-

ton maankäytön kahteen päätyyppiin. 

Keskusta-alue on kauttaaltaan monipuoli-

sen maankäytön (mixed-use) aluetta. Siel-

tä löytyy varsin runsaasti asumista, mutta 

luonnollisesti myös kauppaa, palveluita jne. 

Kehäalueita luonnehtii puolestaan selkeä 

jakautuminen eri toimintoihin: eri alueet 

profiloituvat voimakkaasti joko työpaikka-

alueiksi, kaupan suuryksiköiksi tai asuma-

alueiksi. Kehäasuminen on ”eristyksissä” 

arjelle keskeisistä palveluista. Kiinnostava 

piirre on se, että kun keskusta-alueiden 

kehitystä ohjataan selvästi kaupungin toi-

mesta, on kehäalueiden kehitys maata 

omistavien kiinteistöyhtiöiden käsissä. 

Toronton metropolialue (Greater Toron-

to Area) koostuu Torontosta sekä Haltonin, 

Peelin, Yorkin ja Durhamin seutukunnista. 

Tälle alueelle on tunnusomaista yhtenäi-

nen kaupunkirakenne, jota reunustaa hy-

vin laaja Greenbelt-vihervyöhyke. Kaupun-

kirakenne kasvaa kuitenkin suhteessa yhä 

voimakkaammin GTA:n ulkopuolella. Tästä 

toiminnallisesta kokonaisuudesta (GTA + 

laajempi kasvun kehä) käytetään nimeä 

Greater Golden Horseshoe.

Oheiset kartat kuvaavat kaupunkiraken-

netta Greater Golden Horseshoen, Greater 

Toronto Arean ja Toronton tasoilla.

Metropolialueen väestönkasvu perus-

tuu täysin maahanmuuttoon. Maahan-

muuttajat muuttavat kantaväestön tapaan 

yhä useammin City of Toronton ulkopuo-

liselle kehälle (n. 90 minuuttia keskustasta). 

Maahanmuutolla ja sen sijoittumisella on 

suuri vaikutus asuntomarkkinoihin. Maa-

hanmuuton tyrehtyessä asuntomarkkinat 

romahtaisivat.

Toronton kaupungissa puolet raken-

tamisesta sijoittuu olemassa olevaan kau-

punkirakenteeseen. 76 prosenttia kaikesta 

rakentamisesta kohdistuu sellaisille vyö-

hykkeille, joille kaupunki haluaa ohjata kas-

vua erityisen kasvusuunnitelman (Growth 

Plan) mukaisesti. 24 prosenttia rakentami-

sesta menee alueille, joilla kasvu halutaan 

pitää pienenä.

liikkuminen

Professori Larry S. Bournen mukaan lii-

kenteen ja maankäytön yhteensovittami-

sen puute on yksi pahimmista suunnitte-

luongelmista Toronton metropolialueella. 

Henkilöautoilun suuri osuus ruuhkauttaa 

tiet ja julkinen liikenne toimii hyvin ai-

noistaan Toronton kaupungin alueella. 

Kaupungin sisällä henkilöautomatkoja on 

70 prosenttia kaikista matkoista, kun taas 

muualla metropolialueella autolla teh-

dään 95 prosenttia matkoista. Toronton 
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Greater Golden 
Horseshoe ja sen sisään 
sijoittuvat Greenbelt 
ja GTA. (Lähde: http://
www.um-smart.org/
blog/tag/toronto/)

	  

Toronton metropolialue 
(huom. kuvatekstistä 
poiketen kartta on itse 
asiassa CMA:n rajauksella 
joka poikkeaa hieman 
GTA:n rajauksesta): tiivistä 
kaupunkirakennetta 
ja Greenbeltiä. (Lähde: 
http://prod.library.
utoronto.ca/maplib/
GTA_landuse)
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seudulla onkin Pohjois-Amerikan pahim-

mat ruuhkat, ja 80–90 minuuttia on nor-

maali työmatkaan käytetty aika. Laskelmia 

ruuhkien aiheuttamista tulonmenetyksistä 

tehdään säännöllisesti. Erityisesti kaupan-

käynti USA:han hankaloituu, kun tavara 

ei pääse liikkumaan tehokkaasti Toron-

ton lähellä sijaitsevilla rajanylityspaikoilla 

(Spacing-lehti). Ulosajomoottoriteillä on 

paikoin uloin kaista varattu pelkästään au-

toille, joissa on enemmän kuin yksi henki-

lö. Kaista näytti olevan arjen kotiinpaluulii-

kenteessä melko vapaa.

Seututasolla toimii junaliikenne (GO), 

joka palvelee melko hyvin työmatkaliiken-

nettä, mutta ei ympärivuorokautista tar-

vetta. Metro on laajentumassa Toronton 

kaupungin pohjoispuolelle Yorkiin. Met-

rolinjoja ei ole montaa, mutta niihin on 

kytketty hyvin bussiliikenne. Kun jää met-

roasemalla pois, ovat bussit odottamassa 

valmiina viemään väkeä esikaupunkeihin 

ja muihin keskuksiin. Kaupungin ytimessä 

on lisäksi raitioliikenne, jonka lippujärjes-

telmä herättää tekniseen kehitystyöhön 

tottuneen pohjoiseurooppalaisen suun 

hymyyn – mutta homma toimii. Ratikan 

pysäkit ovat melko huomaamattomasti ris-

teysten läheisyydessä. Suomalaisena kiin-

nittää huomiota siihen, että autoilijat jäävät 

aina odottamaan ratikan taakse ulos tule-

via ja sisään astuvia matkustajia. Pyöräily 

on myös vilkasta (oma kaista autoilijoiden 

rinnalla). Downtownin liikennekulttuuri 

vaikuttaa hyvältä.

Ontarion provinssi on päättänyt rahoit-

taa 9 miljardilla dollarilla Toronton julkista 

liikennettä tulevina vuosina. Kaupunki ei 

ole saanut päätettyä panostaako metron 

vai ratikan laajentamiseen. 

	  

Toronton kaupunki, jossa erottuvat kuntaliitosta 
edeltävältä ajalta periytyvät kaupunginosat. (Lähde: 
http://prod.library.utoronto.ca/maplib/GTA_landuse)
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toronto kanadan suurimpana ja Poh-

jois-Amerikan kuudenneksi suurimpana 

kaupunkina ja metropolialueena on pys-

tynyt hallitsemaan vahvan kasvun toisaalta 

tiivistämällä ja korottamalla keskustan ra-

kennuskantaa ja toisaalta ohjaamalla kas-

vua Torontoon liitettyjen kaupunkien ala-

keskuksiin. Torontossa on jatkuvasti useita 

kymmeniä pilvenpiirtäjiä (yli 40 kerrosta) 

rakenteilla. Arviolta 50 % rakentamisesta 

painottuu olemassa olevaan kaupunkira-

kenteeseen ja 76 % sellaisille vyöhykkeille, 

joille kaupunki haluaa erityisesti kaupunki-

rakenteen kasvavan. 

Rakennuskannan uudistamisessa käy-

tetään tekniikkaa, joka jättää vanhasta ra-

kennuskannasta ulkokuoret, jonka taakse 

tai päälle rakentuvat uudet pilvenpiirtäjät. 

Suunnitteluperiaatteena käytetään viiden 

alimman kerroksen strategiaa eli sen osan, 

minkä jalankulkija normaalisti havaitsee 

(kts. sivut 87–87).

Huolimatta sosiaalisen asumisen 

ja joukkoliikenteen vähäisyydestä sekä 

ohuesta kaupunkipolitiikan vuoropuhelus-

ta toteuttajien, kaupungin ja yliopistojen 

välillä, yhteiskunta toimii jopa erinomaises-

ti. Ontarion liittovaltion asiakirjat Growth 

Plan ja Green Belt näyttävät toteutuvan 

käytännössä erittäin hyvin. Mistä tämä voi 

johtua? Yksityiskohtainen valvonta ja ohja-

us ylhäältä voi kohdistua vain asiakirjojen 

tavoitteiden toteuttamiseen Toronton kau-

pungin päätöksenteossa ja lupaprosesseis-

sa. Asiakirjojen ja kaupungin suunnittelu-

päätöksen, mukaan lukien kaavoitus, sisällä 

jää yksityisille tahoille riittävästi vapauksia 

toteuttaa hyvää kaupunkiarkkitehtuuria 

taloudellisesti ja tehokkaasti. Päävastuu lo-

pulta on kuitenkin yksityisillä investoreilla. 

Markkinat voivat toimia varsin itsenäisesti ja 

optimaalisesti annettujen kehysten sisällä. 

Pohjoiseurooppalaiseen hallintokult-

tuuriin tottuneella on vaikeuksia ymmärtää 

kaupunkikehityksen onnistumista näinkin 

vähäisellä valtion ja kuntien ohjauksella, 

joilla voidaan tarkoittaa lakia, rahoitusta, in-

formaatiota, resursseja, määräyksiä, ohjeita 

jne. Ohjaavien tahojen määräkin näyttää 

vähäisemmältä Suomeen verrattuna, jossa 

Euroopan Unioni, Suomen valtio, aluehal-

lintoviranomaiset, elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukset sekä kunnat omine vi-

ranomaisineen ohjaavat kaupunkikehitystä 

hyvinkin ristiriitaisin tavoittein ja ilman sel-

kää kasvun strategiaa.

2.4 pohdintaa toronton 
kaupungin roolista kasvun 
ohJauksessa
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Myös kiistellyssä kuntaliitoksessa saat-

taa lopulta olla hyvääkin. Tässä opinto-

matkan raportoinnissa on todettu, että To-

ronton nykyisen kaupungin liitos yhdeksi 

kunnaksi oli selkeästi poliittinen päätös. Sa-

malla on todettu, että nykyisen Toronton ja  

laajemman metropolialueen  välillä on yhä 

syvemmän yhteistyön tarpeita erityisesti 

maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä. 

Koko alueen koordinaatiotarpeet ovat  siis 

ilmeisiä, mukaan lukien sosiaalisen ehey-

den haasteet. Vaikka koordinaatiotarpeita 

laajemmalla alueella yhä on, kuntaliitos on 

aikanaan luonut edellytyksiä tarvittavalle 

ydinalueen koordinaatiolle esimerkiksi so-

siaalisen eheyden saavuttamiseksi. Myö-

hempi kehitys on eri syistä johtanut myös 

lisääntyvään segregaatioon sekä koko 

GTA-alueella että City of Toronton sisällä. 

Toisaalta kaupunki ja alue ovat ilmeisen 

kilpailukykyisiä. Sosio-ekonomisten pro-

sessien ja hallintomallin tarkkaa yhteyttä 

on tässä tapauksessa vaikea osoittaa.

pormestarin rooli Ja 

yhteistyö eri tahoille 

Huolimatta Suomen kaupunkeihin verrat-

tuna vähäisemmistä ja toisaalta erilaisista 

tehtävistä, on Toronton kaupungin talous-

arvio 13 miljardia Kanadan dollaria (MRD 

CAD), josta investointeihin menee 2,3 MRD 

CAD. Toronton talousarvio on siis noin kol-

me kertaa suurempi kuin Helsingin kau-

pungin talousarvio (asukasmäärien suhde 

noin 4,5:1). 

City of Toronto Act, 2006 § 133 ja 134 

määrittelevät pormestarin aseman, teh-

tävät ja valtuudet. Pormestarin tehtävänä 

valtuuston puheenjohtajana on toimia 

kaupungin ylimpänä toimeenpanosta vas-

taavana viranomaisena, johtaa valtuusto-

jen välillä kaupungin toimintaa tehokkaasti 

ja taloudellisesti, turvata valtuustolle riittä-

vät johtamisen välineet, edustaa kaupun-

kia sen virallisissa toiminnoissa ja vastata 

valtuuston puheenjohtajana kaikista lakiin 

perustuvista velvoitteista. Pormestarin teh-
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tävät päävastuullisena viranomaisena § 134 

mukaan ovat: ylläpitää ja edistää kaupun-

gin tehtävien toteuttamista, edistää kun-

talaisten osallistumista kaupungin toimin-

toihin ja edustaa kaupunkia paikallisesti, 

kansallisesti ja kansainvälisesti sekä osallis-

tua ja edistää toimintoja, joilla parannetaan 

kaupungin ja sen asukkaiden taloudellista, 

sosiaalista ja ympäristöllistä hyvinvointia.

Lakiin ja kaupungin sääntöihin perus-

tava pormestarin rooli on selkeä kaupun-

gin kasvoina eri tahoille. Voidaan puhua 

muodollisesta ja virallisesta pormestarista. 

Kukin pormestari tämän ohella muodostaa 

persoonansa kautta julkisuuskuvan, joka 

voi vaihdella merkittävästi eri pormestarei-

den kesken. Toronton nykyinen pormestari 

Robert Ford on valittu syksyn 2010 kunnal-

lisvaaleissa neljän vuoden toimikaudeksi. 

Oikeisto-populistiksikin kutsuttu Ford tuli 

valtaan lupauksilla alentaa veroja ja vä-

hentää kaupungin henkilöstöä kuitenkaan 

huonontamatta palvelujen määrää tai laa-

tua. Käytännössä nämä säästölupaukset ei-

vät ole toteutuneet, mikä puolestaan lisää 

veronkorotuspaineita. Ford sai valtaosan 

äänistään 905-puhelinaluekoodin eli liitos-

kuntien alueelta. 

Pormestarin ja valtuuston puheenjoh-

tajan tehtävien ja roolien yhdistäminen 

mahdollistaa yhdenmukaisen valmistelun 

ja esittelyn valtuustossa. Valmisteluproses-

sia kuvataan avoimeksi ja kansalaismyön-

teiseksi. Kaikki esitykset menevät hallituk-

sen kautta valtuustolle. Haasteeksi tulee 

valtuuston päätösten läpivienti tilanteessa, 

jossa 44 muuta valtuutettua edustavat eri 

kaupunginosia. 

Toinen haaste tulee yhteistyöstä City 

Managerin eli kaupungin palveluorgani-

saatiosta vastuussa olevan johtajan kans-

sa. Pormestarin esikunnan ja kaupungin-

johtajan organisaation yhteistyön tulee jo 

lähtökohtaisesti toimia samansuuntaisesti 

valtuuston tahtotilan ja strategian mukai-

sesti. Kolmas haaste kohdistuu Toronton 

kaupungin organisaation kokoon ja henki-

löstön määrään.

Pormestarikeskeisessä johtamisessa ko-

rostuu suurten asioiden hoitaminen onnis-

tuneesti. Joukkoliikenteeseen on Ontarion 

osavaltion taholta irrotettu merkittävästi 

varoja Toronton kaupungin käyttöön, mutta 

kaupunki ei ole kyennyt asiaa ratkaisemaan. 

Valinta autoilun edistämisen ja ympäristöys-

tävällisemmän raideliikenteen eri vaihtoeh-
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tojen välillä on edelleen auki. Pormestari-

mallissa kritiikki usein henkilöityy ylimpään 

viranomaiseen myös muissa asioissa. Por-

mestari Fordin suosio ei näytä olevan kovin 

suurta muuallakaan Kanadassa, mikä voi 

aiheuttaa haasteita myös osavaltion ja liit-

tovaltion suhteissa. Lopulta äänestäjät rat-

kaisevat uusissa vaaleissa pormestarin po-

litiikan onnistumisen edellyttäen, että hän 

asettuu ehdolle. Politiikan jatkuvuus saattaa 

vaarantua uuden pormestarin profiloidessa 

uutta toimintakautta. Joukkoliikenteen osal-

ta päätöksenteko on joka tapauksessa siirty-

nyt vallanvaihdon myötä. 

Ford on saanut rankkaa arvostelua 

osakseen. Muun muassa hänen aloitteensa 

pyöräteiden poistamiseksi sekä kommentit, 

jotka on tulkittu seksuaalivähemmistöjen 

oikeuksia väheksyviksi ovat saaneet hä-

täisimmät pelkäämään Toronton maineen 

puolesta. Richard Florida on nostanut For-

din taantumuksen sekä eriarvoistuvan ja 

kahtia jakautuvan kaupungin symboliksi. 

Florida on todennut Fordin olevan ”mo-

dernin historiankirjoituksen ajan huonoin 

pormestari” (The Grid 2012). Marraskuussa 

2012 Ford tuomittiin eroamaan virastaan 

jääviyskiistan vuoksi, mutta vuoden 2013 

alussa hän näyttää voittaneen valituspor-

taassa ja jatkaa pormestarina. n

Asukasmäärän muutokset pienalueittain (CT) 
Toronton metropolialueella (CMA). Alueen länsiosa 
ja suuntanumeron mukaisesti kutsuttu 905-vyöhyke 
Greenbeltin sisäpuolella kasvaa voimakkaasti, 
mutta downtown kerää myös lisää asukkaita. 
(Lähde: Roger Keil., vas. ja Larry S. Bourne, alla)

41 



merkit tävä esimerkki Toronton ja On-

tarion ”eurooppalaistyylisestä” rakentamis-

ta ohjaavasta suunnittelusta on seudullinen 

vihervyöhyke Greenbelt. Provinssin laatima 

Greenbelt-suunnitelma on vuodelta 2005. Sen 

tarkoituksena on vahvistaa sekä kaupunkimaisia 

alueita että maaseutualueita. Vihervyöhyke luo 

taajamarakenteen leviämiselle rajan, jonka sisä-

puolelle muodostuu hallittua kaupunkirakennet-

ta palveluineen. Itse Greenbeltillä ylläpidetään 

maaseutumaista ympäristöä ja sekä vapaa-ajan 

että elinkeinotoimintaa. Greenbelt-suunnitelma 

ottaa huomioon 1) maanviljelyn tarpeet turvaa-

malla viljelyyn riittävät alueet, 2) ympäristön- ja 

maisemansuojelun huolehtimalla luonnon mo-

nimuotoisuudesta ja luonnonresurssien (vesi 

ym.) laadusta ja riittävyydestä, 3) kulttuuripe-

rinnön, virkistysalueet ja turismin ylläpitämällä 

monipuolisia ja helposti saavutettavia luonto-

palveluita, 4) maaseutumaisen asumisen ja sii-

hen liittyvät elinkeinotoiminnot sekä 5) edellä 

mainittuihin liittyvän infrastruktuurin. (Greenbelt 

Plan 2005.) Suunnitelmassa käydään läpi vyö-

hykkeen eri osia ja määritellään niille ominaisia 

painopisteitä ja rajoituksia edellä listatuista nä-

kökulmista

Greenbeltille saa rakentaa, mutta vaatimuk-

sena pidetään 50 hehtaarin tilakokoa, mitä ei 

voi edelleen jakaa pienemmiksi tonteiksi. Täl-

lä turvataan ympäristön riittävä säilyminen, ja 

mahdollistetaan kuitenkin maatalouteen ja ”vir-

kistystalouteen” liittyvä rakentaminen. Samalla 

ehkäistään taajamien hallitsematon leviäminen. 

Suunnitelman toteutumista seuraa Greenbelt 

Council.

Greenbelt on merkittävä lähiruoan tuotan-

toalue. Internetissä on palvelu, jossa on listattu 

kaikki vyöhykkeen tuottajat. Kutakin tuottajaa 

klikkaamalla saa tiedon, missä Toronton kau-

poissa kyseisen tuottajan tuotteita on myytä-

vänä (http://www.greenbeltfresh.ca/farmers-

market-list). Näin kuluttajan on helppo tukea 

lähiruokatuotantoa.

Greenbelt toimii hyvin luontoreservinä, vir-

kistysalueena ja ruoantuotantoalueena. Haas-

teena on se, että Greenbelt-suunnitelma on 

greenbelt

M
aailm

an
 p

arh
aat kau

p
u

n
g

it
K

o
kem

u
ksia To

ro
n

to
sta

H
allin

to
, d

em
o

kratia ja kau
p

u
n

kikeh
itys

42



poliittinen paperi: se on määritelty tietyllä vaa-

likaudella, ja se voidaan purkaa milloin vain tu-

levien Ontarion hallitusten uusilla poliittisilla 

linjauksilla. (Toisaalta, niin kauan kuin Greenbelt-

ohjelma jatkuu, maankäytön suunnitelmat tulee 

mukauttaa Greenbeltiin.) Toinen ongelma liit-

tyy kaupunkirakenteeseen. Merkittävä osa met-

ropolialueen kasvusta ulottuu jo Greenbeltin 

ulkopuolelle. Asuminen ”reunalla” ja työpaikat 

”ytimessä” lisää matka-aikoja, ruuhkia ja infra-

struktuurikustannuksia. n

Greenbelt-vyöhyke 
(vihreällä pohjalla) 
ja kaupunkirakenne 
(harmaa). (Lähde: 
Toronto Greenbelt 
Plan 2005.)

greenbelt on merkittävä lähiruoan 

tuotantoalue. internetissä on 

palvelu, Jossa on listattu kaikki 

vyöhykkeen tuottaJat. kutakin 

tuottaJaa klikkaamalla saa tiedon, 

missä toronton kaupoissa kyseisen 

tuottaJan tuotteita on myytävänä.

“
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l aaJalle levinneill ä kaupunkiseuduilla viherka-

tot lisäävät ekologista monimuotoisuutta ja pidättävät 

sadevesiä. USAssa esimerkiksi Philadelphia on siirtänyt 

viemäriverkoston laajentamisen rahat viherkattoihin. 

Tiheissä keskustoissa viherkatot parantavat pienilmas-

toa ja tarjoavat hyvin suunniteltuina uudenlaisia julkisia 

puutarhoja. Ne myös lisäävät rakennusten yläpohjan 

lämmöneristävyyttä, mikä vähentää sekä lämmityksen 

että ilmastoinnin tarvetta. 

Toronton viherkattostrategia lähti liikkeelle vuon-

na 2004 Ryerson Universityn tutkimuksella. Laajah-

kojen julkisten konsultaatioiden jälkeen vuonna 2006 

strategia hyväksyttiin. Pian rakennettiin esittelykattoja 

kaupungin rakennuksiin, muun muassa Viljo Revellin 

suunnittelemaan kaupungintaloon, ja tarjottiin pilotti-

rahoitusta yksityisille. 

Vuoden 2006 City of Toronto Act antoi kaupungille 

oikeuden säätää paikallinen viherkattoja koskeva raken-

nusmääräys (bylaw), joka ylittää osavaltion rakennuslain 

vaatimukset. Tätä oikeutta käytettiin, ja vuonna 2009 as-

tui voimaan Pohjois-Amerikan ensimmäinen Green Roof 

Bylaw. Määräys on vaatinut vuoden 2010 alusta alkaen 

uusiin julkisiin, kaupallisiin ja asuinrakennuksiin raken-

nuksen koosta riippuen 20–60 prosenttia pohjan alasta 

kattavan viherkaton. Alle 2000 m2 kohteita määräys ei 

koske, ei myöskään alle 6-kerroksisia asuintaloja. Vuonna 

2012 määräys ulotettiin myös teollisuusrakentamiseen. 

Tällä hetkellä kaupungissa on noin 135 viherkattoa, 

joiden yhteispinta-ala on lienee nelisen hehtaaria – saa-

vutus joka kaupungin kokoon nähden ei vielä vaikuta 

kovin suurelta. Osa viherkatoista on hienoja puutarhoja, 

mutta monet myös yksinkertaisia ja ohuita maksaruo-

hon tai sammalen monokulttuureja. 

Vihertämisprosessi kuitenkin etenee! Hyviä esimerkkejä: 

http://www.toronto.ca/greenroofs/experience.htm

http://www.youtube.com/watch?v=o25mkIMF47w

n

viherkattoJen 
edistäminen
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3. 
luova kaupunki 
Ja urbaani 
uusiutumiskyky
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richard Floridan The Rise of Creati-

ve Class (2002) nosti kaupunkien kasvun 

avaintekijäksi perinteisten elinkeinopoliit-

tisten toimenpiteiden sijaan niiden kyvyn 

houkutella korkeasti koulutettuja työnteki-

jöitä ja luovien alojen osaajia. Kaupunkien 

elinvoima ja menestys ei hänen mukaansa 

enää perustunut lähtökohtaan, jossa työn-

tekijä myy lihastyötään työnantajille, vaan 

ennemmin heidän kykyynsä myydä tieto-

aan, älykkyyttään ja luovuuttaan. 

Floridan mukaan lähes kolmannes 

amerikkalaisista työssäkäyvistä kuuluu luo-

vaan luokkaan. Luovan luokan työnteki-

jöiksi lasketaan esittävän taiteen, kulttuurin 

tai musiikin pariin sijoittuvien ammattien 

lisäksi erityisesti suunnittelun, tuottamisen, 

ohjelmoinnin, viestintä- ja peliteknologian, 

musiikkiteollisuuden sekä uudenlaisen in-

novaatiotoiminnan alat.

Floridan mukaan kaupungin luo-

vuusindeksi sisältää neljä mittaria: 

•	 korkeasti koulutettujen osaajien määrä 

koko väestöstä

•	 kulttuuri-, viihde- ja luovilla aloilla työs-

kentelevien osuus koko työvoimasta

•	 ulkomailla syntyneiden osuus väestöstä

•	 hi-tech- ja teknologia-alan työpaikko-

jen osuus

 

Jos kaupunki haluaa tukea alueensa ja ta-

louselämänsä menestymistä jatkossa, tulisi 

julkisen rahoituksen kohdentua juuri yllä 

kuvattujen elementtien vahvistamiseen, 

Florida näkee. Pelkkä kiinnostava työteh-

3.1 avoimuus Ja sosiaalisuus 
luovien kaupunkien 
tunnusmerkkeinä
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tävä tai korkeampi asema uudessa orga-

nisaatiossa ei siis määräävällä tavalla ohjaa 

luovan luokan edustajien muuttopäätöksiä, 

vaan he vertailevat kaupunkeja toisiinsa 

yhä enemmän sen perusteella, millaisia va-

paa-ajan mahdollisuuksia, yleistä kulttuu-

rista kiinnostavuutta tai elinympäristön laa-

tua mikäkin kaupunki pystyy tarjoamaan. 

Kaupungin luovuus perustuu siis sen 

kykyyn herättää luovan alan osaajien kiin-

nostus. Tällä kehityksellä voi olla itseään 

vahvistavia piirteitä ja parhaimmillaan 

tämä voi kumuloida kaupunkiin tai laa-

jemmallekin alueelle pysyvää uutta kau-

pallista toimeliaisuutta. Florida väittääkin, 

että kaupunkien välisen muuttoliikkeen 

moottoreina toimivat luovan alan työläi-

set. Jos teollisen kaupungin aikana ihmiset 

muuttivat työpaikan perässä, jälkiteollisissa 

kaupungeissa parhaat työntekijät muut-

tavat kiinnostavimpiin ja miellyttävimpiin 

asuinympäristöihin ja työpaikat seuraavat 

heitä. ”Jobs follow people”, kuten Florida 

kiteyttää.

Luovien alojen työpaikat ovat keskit-

tyneet eritoten suuriin kaupunkikeskuksiin 

ja metropoleihin. Tästä logiikasta on vain 

muutamia mainitsemisen arvoisia poikke-

uksia, joista klassisena esimerkkinä on Ka-

lifornian piilaaksoon sijoittuva noin 60 000 

asukkaan Cupertino. Kaupunki on noussut 

oikeastaan lähes tyhjästä ja muutamassa 

vuosikymmenessä siitä on kasvanut kor-

keasti koulutettujen osaajien ja korkean 

teknologian yritysten keskittymä, jossa si-

jaitsee tänä päivänä esimerkiksi Applen, 

Trend Micron, Packeteerin, Chordiantin ja 

Seagate Technologyn pääkonttorit. Edellis-

ten lisäksi yli 60 muuta high-tech yritystä,  

mukaan lukien IBM, Olivetti ja Oracle ovat 

sijoittuneet alueelle. Kaupungin menes-

tystä luonnollisesti selittää sen liittyminen 

laajempaan San Franciscon eteläpuolelle 

levittäytyvään kaupunkiseutuun. 

suvaitsevaisuus Ja yhteisöllisyys 

avaimina menestykseen?

Torontossa sijaitseva Richard Floridan joh-

tama Martin Prosperity Institute listaa kau-

punkien menestystekijöiksi sijainnin rin-

nalla seuraavat vahvuudet:
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•	 Luovuus ja luovuuteen kannustavat 

työpaikat

•	 Avoimuus

•	 Suvaitsevaisuus, yhteenkuuluvuus ja 

inkluusio

Martin Prosperity Instituten tutkimus-

johtaja Kevin Stolarickin mukaan useissa 

pohjoisamerikkalaisissa kaupungeissa on 

ollut samankaltaiset peruslähtökohdat yri-

tystoiminnan menestymiselle. Kuitenkin 

vain harvat niistä - kuten Toronto - ovat 

pystyneet kääntämään kehityksensä kohti 

uutta kukoistusta perinteisen elinkeinora-

kenteen vähitellen murtuessa. Hänen mu-

kaansa merkittävin selittävä ero esimerkiksi 

Pittsburghin, Detroitin ja Toronton kaupun-

kien viime vuosikymmenten erilaisessa 

kehityksessä on löydettävissä kaupunkien 

henkisestä ilmapiiristä ja asukkaiden so-

siaalisesta yhteenkuuluvuudesta – tai sen 

puutteesta. Torontolle on ollut leimallista 

avoimuus, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys 

ja Stolarickin mukaan ne pitkälti selittävät 

kaupungin menestymistä. Toisena tärkeä 

tekijänä hän näkee ihmisten juurtumisen 

alueelle. 

Suvaitsevaisuus uusia asukkaita koh-

taan on tärkeä yhteenkuuluvuutta lisäävä 

tekijä.  Toronto on tässä suhteessa onnis-

tunut erinomaisesti. Ihonvärillä ja etnisellä 

taustalla ei näy juurikaan olevan merkitystä 

kaupungissa, jossa suurin osa asukkaista on 

muualta Torontoon muuttaneita. 

Professorit Roger Keil ja Mark Gottdi-

ener alleviivaavat, että maahanmuutto on 

Toronton kasvun merkittävin yksittäinen 

tekijä. Toronton metropolialueelle muutta-

vista suurin osa on maahanmuuttajataus-

taisia. Kaikista Kanadaan tulevista maahan-

muuttajista noin 40 % asettuu Torontoon ja 

tällä hetkellä 48 % kaupungin kaikista asuk-

kaista on maahanmuuttajataustaisia. Aiem-

min muuttajat tulivat Euroopasta, 2000-lu-

vulla yhä suurempi osa maahanmuuttajista 

tulee Kanadaan Aasiasta. Eri väestöryhmät, 

englantilais- ja ranskalaistaustaiset ja maa-

hanmuuttajat, eivät ole Torontossa enää 

jakautuneena omiin ryhmiinsä, vaan moni-

kulttuurisuus on synnyttänyt uutta urbaa-

nia kulttuuria.

kahden kerroksen kaupunkeJa

Kanadan kaupunkisysteemi on jakautunut 

varsin vahvasti. Globalisoituneisiin, menes-

tyviin ja dynaamisiin kaupunkiseutuihin 

lukeutuvat Galgary, Edmonton Montreal, 

Ottawa, Vancouver ja erityisesti Toronto. 

Näiden globaaleiden kaupunkikeskusten 

taloudelliset rakenteet poikkeavat toisis-

taan. Vancouver, Toronto, Ottawa ja Mont-

real kiinnittyvät tietopohjaiseen talouteen, 

kun taas Galgaryn ja Edmontonin taloudel-

linen menestys pohjautuu luonnonvarojen, 

kuten öljyn hyödyntämiseen. Toisen jou-

kon muodostavat pienemmät, taantuvat 

kaupungit, jotka eivät ole onnistuneet kas-

vamaan ja menestymään kummallakaan 

edellä mainituista tavoista. Ne sijaitsevat 

pääosin vanhalla teollisuus- ja alkutuotan-

tovyöhykkeellä idässä ja pohjoisessa. 
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Myös pienten kanadalaisten kaupun-

kien joukossa on kuitenkin kannustavia 

esimerkkejä onnistumisista. Tällaisista kau-

pungeista voitaneen mainita esimerkiksi 

Saskatoon, Halifax  ja London, jotka kukin 

ovat ymmärtäneet osaavan työvoiman 

houkuttelun sekä hyvien liikenneyhteyksi-

en rakentamisen tärkeyden. 

Kanadalaisessa alue- ja kaupunkipolitii-

kassa joudutaan jatkossa entistä enemmän 

tasapainoilemaan sen kanssa, miten yh-

täältä voidaan keskittyä koko maantieteelli-

sesti laajan maan kehittämiseen ja toisaalta 

samalla hyväksyä se, että koko maan kehi-

tys on täysin riippuvainen muutaman vah-

van kaupunkikeskuksen menestyksestä. 

Kanadan voi katsoa vähin erin jakautuvan 

kahteen leiriin: menestyviin kaupunkialuei-

siin ja kaupunkeihin jotka pyrkivät kaikin 

keinoin selviytymään hengissä. 

torontolle on ollut 

leimallista avoimuus, 

suvaitsevaisuus 

Ja yhteisöllisyys 

Ja stolarickin 

mukaan ne pitkälti 

selittävät kaupungin 

menestymistä.

“
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globaalin talouden uudistuminen on 

johtanut viime vuosikymmeninä länsimaissa 

fyysisten taitojen ja teollisuuden merkityk-

sen vähenemiseen ja korostanut luovuuden 

sekä innovaatiokyvyn asemaa. Jälkiteollises-

ta ajasta on puhuttu tietoyhteiskuntana ja 

luovan työn aikakautena. Teollisesta luovalle 

aikakaudelle siirtyminen tarjoaa kaupungeil-

le lähes rajattoman määrän kasvun mahdol-

lisuuksia. Luovan talouden vahvistamisen 

ohella kaupunkien tulisi tavoitella luovan 

yhteisön rakentamista. Myös perinteisissä 

ammateissa mahdollisuuksia luovien taito-

jen käyttämiseen voidaan lisätä ja näin saada 

työntekijät viihtymään työssään sekä arvos-

tamaan työyhteisöään. 

Kevin Stolarick Martin Prosperity Insti-

tuutista arvioi, että paikan laatu, sen ylei-

nen kiinnostavuus, on nousemassa yhä 

merkittävämmäksi kilpailutekijäksi. Yliopis-

to-opiskelijat päättävät hänen mukaansa 

jo ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana 

kiinnittyvätkö he alueeseen vai eivät. Siksi 

kaupungin yleinen kiinnostuvuus on nou-

semassa jopa merkittävämmäksi tekijäksi 

kuin kaupungin tarjoamat työtilaisuudet, 

vaikka kilpailukyvyn näkökulmasta huomi-

ota on kiinnitetty jo jonkin aikaa urbaanin 

3.2 tarvitaan 
luovuuteen 
kannustavia 
työpaikkoJa
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elämän pehmeään infrastruktuuriin (Karisto 

2004, 34). 

Stolarickin mukaan kaupungin menes-

tystä määritteleekin jatkossa entistä enem-

män kolme t:tä: toleranssi, ”talentti” ja tekno-

logia. Useilla kaupungeilla on lahjakkaita ja 

koulutettuja työntekijöitä sekä monipuoliset 

työmarkkinat. Niukempana resurssina Sto-

larick sen sijaan pitää toleranssia ja kykyä 

integroida erilaisia ihmisiä työskentelemään 

yhdessä. Hän näkee suvaitsevan ja yhteisöl-

lisyyttä luovan ilmapiirin monen kaupungin 

pullonkaulana huippuosaajien houkuttelun 

tiellä.

kaupungit seudulliseen 
yhteistyöhön

Pohjoisamerikkalainen kaupunkikehitys kul-

kee kohti laajoja monikeskuksisia metropo-

lialueita. Alueen sisäinen kilpailu lisääntyy, 

mikä kiihdyttää myös kaupunkialueiden 

teemoittamista ja brändäystä ja näihin kyt-

keytyvää elämystaloutta. Historialliset kau-

punkikeskukset muuttuvat seutukaupun-

gin ytimiksi muiden joukossa – turismin ja 

elämystalouden keskuksiksi. Voidaan kysyä, 

onko keskuskaupunki enää luovuuden ja ta-

loudellisen kasvun moottori. 

Osaajien houkuttelussa ja muussa kau-

punkimarkkinoinnissa menestymisen edel-

lytyksenä on Stolarickin mukaan kaupungin 

identiteetin muodostaminen. Olisi syytä 

pohtia, millainen paikka kaupunki todella ha-

luaa olla. Kaikki ihmiset eivät enää halua sa-

moja asioita, toiveet elinympäristöjen 

suhteet eriytyvät. Erottautuminen muista 

on siksi sekä kannattavaa että välttämä-

töntä. Stolarick kannustaa myös ulotta-

maan katseen kaupungin rajojen yli. Kil-

pailun sijasta kaupunkien tulisi tunnistaa 

oma paikkansa ja identiteettinsä osana 

kaupunkiseutuja.

Myös suomalaisessa kaupunkipoli-

tiikassa olisi tärkeää pohtia vaihtoehtoja 

siirtymille luovuudesta ammentavaan 

elinkeinorakenteeseen. Torontossa työ-

paikat ovat kasvaneet muun muassa mu-

siikki- ja viihdeteollisuudessa, taiteen ja 

kulttuurin aloilla, koulutuksessa, teknolo-

gia-alalla sekä eritoten palveluissa.

Avainkysymyksiä myös suomalaiskau-

pungeille ja -työpaikoille ovat:

•	 miten voisimme yhdessä eri toimijoi-

den kanssa edistää sellaisen toimin-

taympäristön luomista, joka kannus-

taa luovien alojen vahvistumiseen 

sekä huomioi uudenlaisen ammattira-

kenteen kehitystarpeet?

•	 kuinka mahdollistamme luovuutta, 

itseilmaisua ja vapautta ammatteihin, 

jotka nyt ovat työtehtäviltään rajattuja 

ja rutiininomaisia? 

•	 kuinka tukisimme vireiden eläkeläisten 

kytkentöjä elinkeinoelämään, työllis-

tymisen mahdollisuuksia ja yrittäjyyt-

tä? Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa 

tässä nähdään suuria mahdollisuuksia.
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Toronton kasvu linnoitus- ja kauppakau-

pungista maailmanluokan metropoliksi 

rautateiden rakentamisen jälkeen 1860-lu-

vulta alkaen on ollut nopeaa. Jatkuva kasvu 

ylläpitää jatkuvaa rakentamista. Perusläh-

tökohdat koko Ontarion ja erityisesti To-

ronton kehitykselle ovat olleet erinomaiset. 

Eritoten kaupungissa on panostettu raken-

tamiseen, jota on vauhditettu verotuksel-

lisin ja rahoituksellisin keinoin. Suuret ra-

kennushankkeet on keskitetty kaupungin 

keskustaan.  

Toronton sanotaan usein muistuttavan 

New Yorkia. Kaupungin siluetti pilvenpiirtä-

jineen, tiiviin keskusta-alueen etniset osat 

ja paikoin rosoinen kaupunkikuva tukevat 

tätä mielikuvaa. Keskeneräiset ja rakenta-

mista odottavat rakennukset ja niitä ym-

päröivät kaupunkitilat vetävät puoleensa 

ja inspiroivat taitelijoita ja muita luovien 

alojen työntekijöitä. Torontossa on yli tu-

hat pilvenpiirtäjäksi luettavaa eli yli 46–

kerroksista tornitaloa, mikä on New Yorkin 

jälkeen enemmän kuin missään muussa 

Pohjois-Amerikan kaupungissa. Vierailum-

me aikaan, keväällä 2012, kaupungissa oli 

rakenteilla yli sata pilvenpiirtäjäksi luoki-

teltavaa rakennusta. Rakentamistahdista 

antaa kuvaa vertailu New Yorkiin, jossa sa-

maan aikaan rakennettiin kolmeatoista pil-

venpiirtäjää. 

panostus luovaan talouteen

Mike Harrisin johtaessa Ontarion osaval-

tiota perustettiin 1998 Ontario Jobs and 

Investment Board (OJIB), joka suositteli 

kuntaliitosten jatkamista ja voimassa ol-

leen kuntalain edelleen modernisointia. 

Seuraavana vuonna perustettiin Ontario 

3.3 toronto  
Ja luovan talouden 
ohJelma
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SuperBuild Corporation, jolle osoitettiin 20 

miljardin dollarin varat viisivuotiskaudelle 

tehtävänään johtaa ja koordinoida PPP-

yhteistyötä ja neuvoa hallitusta yksityistä-

mispolitiikan toteutuksessa. Vuonna 2002 

joukolle Ontarion kuntia mahdollistettiin 

verovapauksien myöntäminen alueelle 

sijoittuville yrityksille. Yrityksille tarjottiin 

myös 50 %:n korkotukea osavaltion jouk-

kovelkakirjojen muodossa infrastruktuurin 

rakentamiskuluihin. Tämä osaltaan kiihdyt-

ti Toronton downtownin huimaa rakenta-

misbuumia.

Kovan elinkeinopolitiikan vastapainoksi 

käynnistyi keskustelu sosiaalisten ongel-

mien ratkaisemisesta ja bisneksen rinnalla 

myös asukkaiden tarpeiden huomioimi-

sesta. Myös yritykset kokivat tähdellisenä 

Toimenpiteinä Toronton Creative City 

-ohjelmassa olivat muun muassa:

•	 teollisesta käytöstä vapautuneiden 

alueiden kaavoittaminen uusiin 

käyttötarkoituksiin: kulttuuri- ja 

vapaa-ajan toimintoihin, ravin-

tola- ja kaupallisiin palveluihin, 

innovaatiokeskittymiin

•	 kaupunkirakenteen tiivistäminen 

•	 luovien alojen toimintaedellytysten 

vahvistaminen: Luovan kaupungin 

strategisten suuntaviivojen ja 

tavoitteiden asettaminen 2008, 

koulutus, elokuvastudiot, taidegal-

leriat, maailmanluokan kulttuuri- ja 

arkkitehtuuripanostukset
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vanhoJen rakennusten 

uusiokäyttö Ja monimuotoista 

toimintaa mahdollistavat 

väliaikaistilat synnyttävät 

osaltaan luovaa 

ruohonJuuritason toimintaa Ja 

uutta yhteisöllisyyttä.

“

sen, että julkinen sektori investoi alueellisen 

kilpailukyvyn parantamiseen. Torontossa 

onkin Richard Floridan innoittamana raken-

nettu systemaattisesti luovan kaupungin 

identiteettiä, sillä luovissa toimialoissa näh-

tiin avain jälkiteollisten kaupunkien taloudel-

liseen menestykseen. 

Erityisesti Toronton Creative City -ohjel-

malla pyrittiin luomaan edellytyksiä paikal-

listalouden kasvulle. Vaikka Torontossa kau-

punkilaisten yleinen asenne kaikkea uutta ja 

kokeilevaa kohtaan on avointa, Creative City 

-ohjelman kohdalla kaupungin kuitenkin ko-

ettiin ajavan liian voimakkaasti vain omaa 

taloudellista etuaan, ei taiteilijoiden aseman 

parantamista. Kaupungin liialliseksi koettu 

luovuuden markkinointi johti lopulta tai-

teilijoiden vastaiskuun heidän julistaessaan 

”Live without Culture Campaign” -kampan-

jan, jottei julkinen sektori tuottaisi enempää 

rajoja tai vahinkoa taiteilijoiden työskentely-

olosuhteille.

luovaa kaupunkiuudistusta

Mark Gottdiener kritisoi luovan kaupun-

gin käsitettä. Hän huomauttaa, etteivät 

kaupungit itsessään toimi strategisella 

tavalla tai ole luovia, vaan luovuus piilee 

kaupungeissa asuvissa ihmisissä. Uusia 

innovaatioita ja menestyviä yrityksiä voi 

syntyä myös esikaupunkien autotalleissa, 

kuten Cupertinon esimerkki osoittaa. 

Luova talous liitetään kuitenkin yleen-

sä vanhojen kaupunkikeskustojen uudis-

tumiseen. Tästä on lukuisia kiinnostavia 

esimerkkejä Euroopassakin - näistä mai-

nittakoon Eindhoven, Zürich ja Essen. 

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö ja 

monimuotoista toimintaa mahdollistavat 

väliaikaistilat synnyttävät osaltaan luovaa 

ruohonjuuritason toimintaa ja uutta yhtei-

söllisyyttä. Tämä ”pörinä” voi olla jatkossa 

myös tärkeänä luovan talouden lähteenä 

ja tulla merkittäväksi vetovoimatekijäksi 

myös suomalaisille kaupungeille. n
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Toronto sijoittui vuonna 2011 The 

Economist-lehden 140 suurkaupunkia 

koskevassa kilpailukykytutkimuksessa 

neljännelle sijalle ja PwC:n laatimassa 26 

kaupungin vertailussa toiseksi heti New 

Yorkin jälkeen. Toronto on osannut myös 

hyödyntää kaupunkimarkkinoinnissaan 

menestystään eri kaupunkivertailuissa. 

Myös kaupungin asukkaat tuntevat ylpe-

yttä kotikaupunkinsa menestyksestä, joka 

näin ruokkii positiivisen kehityksen kehää.

Näyttöinä Toronton metropolialueen ja 

sen asukkaiden menestyksestä ovat:

•	 Toronto on yksi maailman voimak-

kaimmin kasvavista metropolialueista

•	 Vuonna 2010 työssäkäyvästä 

väestöstä 55,4% oli suorittanut 

korkeakoulututkinnon (Kanadassa 

km. 51,8%). Kaupungin koko väestöstä 

vastaava luku on noin 34% (OECD 

2009).

•	 Lukion keskeyttäneiden määrä on 

vähentynyt 92 % vuosien 1990-2010 

välillä

•	 Toisen polven maahanmuuttajista 

54,3 % on yliopisto-opiskelijoita, kun 

heidän vanhemmistaan yliopisto-

opiskelijoita oli 37,7 %

•	 Toronton alueella tuotettiin kuuden-

neksi eniten ICT-toimialaan liittyviä 

patentteja maailmassa 2005-2009

•	 Torontossa tehdään vähiten rikoksia 

muihin 32 Kanadan metropolialuee-

seen verrattuna

Talouden taantumalta ei kuitenkaan 

Torontokaan ole voinut kokonaan välttyä. 

Useat koulutetut maahanmuuttajat eivät 

ole löytäneet koulutustaan vastaavaa 

työtä. Nuorisotyöttömyys onkin kasvanut 

viimeisen 10 vuoden aikana runsaat 70 %.
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centre For social 
innovation Ja 
community bond 
-rahoitusmalli 
the centre for Social Innovation (CSI) on so-

siaalinen yritys, jonka tehtävänä on vauhdittaa, 

innostaa ja tukea sosiaalista innovointia Toron-

ton alueella. CSI tarjoaa alueen erilaisille yhtei-

söille työtiloja, hoitaa yrityshautomotoimintaa 

ja kehittää uudenlaisia toimintamalleja muuttu-

van maailman tarpeisiin. Työtilat ovat joko toi-

mistohuoneita, yksittäisiä työpöytiä tai jaettuja 

ryhmätyöpisteitä ”vaeltaville ammattilaisille” ja 

ne on suunnattu paikallisyhteisöä hyödyttäville 

hankkeille ja yrityksille. 

CSI:n keskeisin voimahahmo on sen johtaja 

Tonya Surman. Hänen mielestään ihmisten päi-

vittäinen kohtaaminen on tärkeää, siksi työ CSI:n 

puitteissa edellyttää läpinäkyvän ja yhteentör-

mäyttävän työyhteisön rakentamista. Hänen 

mukaansa yhteenkuuluvuuden ja luovan tilan 

rakentamisen keskeinen elementti on keittiö – 

tila jossa kaikki voivat tavata toisensa päivit-

täin vapaissa sosiaalisissa tilanteissa. CSI:ssa työ-

menetelminä käytetty lisäksi mm. salaattiklubia, 

jossa ihmiset kokoontuivat kerran viikossa yhtei-

sen lounaan äärelle ideoidakseen uusia asioita 

vapaamuotoisesti. 

CSI aloitti toimintansa vuonna 2004 yhteensä 

14 yhteisön voimin. Keskuksen suosio kuitenkin 

yllätti ja sen piiriin oli jatkuva jonotuslista. Vuon-

na 2007 keskus laajensi tilojaan 75 uudelle jär-

jestölle ja vuoteen 2009 mennessä toiminta oli 

laajentunut kattamaan jo 23.000 m² tilat ja CSI:n 

piirissä toimi yhteensä noin 180 ihmistä hankkei-

neen. Silti jonotuslista sinne jatkoi kasvuaan. 

Keskus tarvitsi siis kipeästi uutta toimitilaa, 

mutta siltä puuttui investointiin vaadittava pää-

oma. Perinteisestihän yhdistykset kautta maail-

man ovat riippuvaisia ministeriöistä, säätiöistä, 
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yritysten sponsoroinnista ja avustuksista. Samal-

la tavallisten kansalaisten rooli rahoittajina on 

ollut käytännössä katsoen poissuljettua tai se on 

mielletty vain vaatimattomina lahjoitusten läh-

teenä. 

Tässä yhteydessä heräsi ajatus uudenlai-

sen rahoitusinstrumentin, yhteisöjoukkovel-

kakirjan (community-bond) kehittämisestä. 

Yhteisöbondista muodostuikin lopulta uusi 

rahoitusinnovaatio, jonka avulla olisi jatkossa 

mahdollista rahoittaa kohteita, joiden oli muu-

ten vaikea saada kohtuuhintaista rahoitusta in-

stitutionaalisilta sijoittajilta tai pankeilta niiden 

toiminnan pienimuotoisuuden ja tätä kautta 

matalan tuotto-odotuk-

sen vuoksi. Siksi yhteisö-

joukkovelkakirja sopi eri-

tyisen hyvin sosiaalisen 

toiminnan rahoitukseen. 

Yhteisöjoukkovelkakirja –

ajattelussa tavalliset asuk-

kaat ja yhteisön jäsenet 

halutaan nähdä satun-

naisten lahjoittajien ase-

mesta toiminnan mahdol-

listavina investoijina. 

Yhteisöjoukkovelka-

kirjalainan ehkä merkittä-

vimpänä innovaationa oli 

järjestely, jossa yksittäisistä 

piensijoittajista, käytännös-

sä katsoen tavallisista kau-

punkilaisista tuli alueensa 

kehittämistoiminnan mah-

dollistajia ja takuumiehiä. 

Tämän mahdollistamiseksi yhteisövelkakirja-

järjestelmä on kytketty toiminnallisesti kanada-

laisen eläkesäästörahaston periaatteiden (RRSP 

- Registered Retirement Savings Plan) mukaisiin 

toimintaehtoihin. 

Niihin kuuluvat mm. tehtyjen sijoitusten 

verovähennysoikeus, sijoitetusta pääomasta 

syntyvien korkotuottojen verottomuus tiettyyn 

määrärajaan asti sekä mahdollisuus nostaa si-

joitettuja pääomia muuttuvan elämäntilanteen 

(esim. työttömyys) johdosta. Tällä järjestelyllä 

kyettiin minimoimaan yksittäisen kansalaisen 

kokemaa sijoitusriskiä ja näin samalla mahdollis-

tamaan yhteisöbondien käytön leviämisen laa-

jalle joukolle yksittäisiä piensijoittajia. 

Järjestelyssä, jossa yhteisövelkakirja on kiin-

nitetty lainan vakuudeksi, on sen pohjalta mah-

dollisuus tehdä myös eri yhteisöjen (tässä esim. 

CSI:n toimitilatarpeisiin kohdistuvia) investoin-

teja. Torontosta ja sittemmin myös muualta 

Kanadasta saatujen kokemusten pohjalta yh-

teisöbondit toimivat parhaiten tilanteessa, jossa 

sijoittajariski on pieni ja 

investoinnin kohteena 

olevasta toiminnasta on 

ennustettavissa myös 

tuloja – vaikka vaati-

mattomiakin – katta-

maan velanhoitokulut ja 

lyhennykset. 

Tämän rahoitusmal-

lin nähdään tukevan 

erityisesti pienten yh-

teisöjen toiveita ja mah-

dollisuuksia toteuttaa 

esim. esittävän taiteen 

tiloja, vanhusväestön 

toimintakeskuksia, jää-

halli- ja liikuntatila-in-

vestointeja tai alueel-

lisia energiaratkaisuja. 

Suomessa vastaavia to-

teutuksia on toteutettu 

lähinnä talkootyöhön ja lahjoituksiin perustuvilla 

ratkaisuilla erilaisten kylä- ja asukasyhdistysten 

toimesta, mutta niiden mittakaava on usein ol-

lut varsin pienimuotoista. Mutta luultavaa on, 

että myös Suomessa tällaiselle rahoitusmallin 

käyttöä kohtaan olisi suurta kiinnostusta mikäli 

siihen kohdistuvat kannustimet olisivat riittävän 

houkuttavia yksittäisille kansalaisille. n

tämän rahoitusmallin 

nähdään tukevan 

erityisesti pienten 

yhteisöJen toiveita 

Ja mahdollisuuksia 

toteuttaa esim. 

esittävän taiteen 

tiloJa, vanhusväestön 

toimintakeskuksia, 

Jäähalli- Ja 

liikuntatila-

investointeJa 

tai alueellisia 

energiaratkaisuJa.

“
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i don’t mince words when i say that 

communities that invest large sums 

oF public money in mega-proJects like 

sports arenas, convention centers, 

and massive new digs For the “sobs” 

– the symphony, opera, and ballet – 

are sorely mistaken iF they suppose 

this will somehow lead to economic 

growth and development.

 

the key mechanism at work here is 

the city itselF. dense and interactive 

connectors, cities are economic and 

social organizing machines. they 

bring people and ideas together, 

providing the platForm For them to 

combine and recombine in myriad ways, 

spurring both artistic and cultural 

creativity and technological 

innovation, entrepreneurship, and 

economic growth.

 

this is what Jane Jacobs taught us 

long ago in her book the economy 

oF cities. this is what the nobel prize 

winning economist robert lucas 

meant when he Formalized Jacob’s 

argument into a theory oF “human 

capital externalities” that stem 

From the dense clustering oF people 

in cities as the basic mechanism oF 

economic growth. cities themselves 

power economic progress, driving 

artistic, technological, and overall 

economic growth at one and the same 

time.

- richard Florida

(L
äh

d
e:

 F
lo

ri
d

a 
2

0
12

c)
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4. 
maahanmuutto 
Ja sosiaalinen 
koheesio
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kanadan maahanmuut topolitiik-

ka on ollut varsin vapaata ja avointa. Maan 

väestönkasvu on jo pitkään perustunut 

suurelta osin tulijoihin rajojen ulkopuolel-

ta. 1960-luvulla maahanmuuttajat tulivat 

pääsääntöisesti Euroopasta. 2000-luvul-

la on tapahtunut muutos, ja nyt valtaosa 

maahanmuuttajista tulee Aasian ja Afrikan 

maista. 

Kanada jakaa maahanmuuttajat neljään 

luokkaan. Sillä on käytössä pisteytysjärjes-

telmä (Immigration Point System), jonka 

johdosta suurin osa maahan tulijoista on 

kielitaitoisia ja koulutettuja. Vuonna 2006 

tehtiin linjanmuutos kohti humanitaarisia 

kriteereitä, ja nykyisin maahan tulee enem-

män myös haavoittuvissa oloissa eläneitä 

pakolaisia.

Maahanmuuttajien luokitus:

•	 perheluokka, jolloin tulija on Kanadan 

kansalaisen lähisukulainen

•	 taloudellinen luokka, jolloin maahan-

muuttaja on korkeasti koulutettu, liike-

mies

•	 humanitaarinen luokka, jolloin maa-

hanmuuttajaksi hyväksytty henkilö tu-

lee humanitaarisista syistä

•	 pakolainen -luokka eli on maahan-

muuttaja, joka pakenee vainoa, kidu-

tusta, julmuuksia omassa maassaan.

Kansalaisuuden voi saada jo kolmen 

vuoden Kanadassa asumisen jälkeen.

Kanadaan on suuntautunut neljä suurta 

maahanmuuttoaaltoa. Viides aalto on me-

neillään. Vuonna 2011 Kanada vastaanotti 

156 000 työperäistä maahanmuuttajaa 

omaisineen sekä lisäksi 191 000 tilapäistä 

4.1 kanadan 
maahanmuuttopolitiikan 
taustaa
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työntekijää. 80 prosenttia maahanmuutosta 

kohdistuu suuriin kaupunkeihin, ja työpe-

räisen maahanmuuton osuus on samoin 80 

prosenttia. 

Ryerson Universityn professorin Sandeep 

Kumar Agrawalin mukaan ulkomaalaisten 

määrä kasvaa neljä kertaa nopeammin kuin 

kantaväestön. Vuoteen 2031 mennessä ei-

kristittyjen osuuden ennakoidaan kasvavan 

14 prosenttiin ja ei-valkoisten vähemmistö-

jen (visible minorities) 29-32 prosenttiin. 

Toronton alueelle, maahanmuuton yh-

teen keskiöön, muuttaa vuosittain runsaat 

100 000 ihmistä eri puolilta maailmaa, mikä 

vastaa 40 prosenttia koko Kanadan maahan-

muuttajista. Toronton monikulttuurisuutta 

kuvaa se, että jo vuoden 2006 väestönlas-

kennassa ei-valkoisia vähemmistöjä oli noin 

47 prosenttia. 

Maahanmuutto 
ja syntyvyys 
Kanadassa 
vuosina 
1850–2000
(Lähde: 
Wikimedia 
Commons)

Spadina Avenue 
China Townissa
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4.2 maahanmuutto 
kanadan Ja toronton 
me nestystekiJänä

erit yisesti t yöperäisen maahan-

muuton voidaan Kanadassa sanoa olevan 

hallitseva yhteiskunnallinen kehitystren-

di. Aihe värittää vahvasti niin liittovaltion, 

osavaltion kuin Toronton kaupungin ke-

hityksestä käytäviä keskusteluja. Väestöl-

tään ikääntyvä, alhaisesta syntyvyydestä ja 

kroonisesta työvoimapulasta kärsivä, mut-

ta maapinta-alaltaan ja luonnonvaroiltaan 

valtava, harvaan asuttu maa kilpailee terä-

vimmistä aivoista ja osaavimmista ihmisis-

tä globaalissa asetelmassa.

Kilpailu parhaista osaajista on kovaa. 

Uusimpien tutkimusten mukaan jopa 13 

prosenttia koko maailman aikuisväestös-

tä haluaisi muuttaa omasta kotimaastaan 

toisaalle. Maailman vuotuiseksi muuttovo-

lyymiksi on laskettu huimat 640 miljoonaa 

ihmistä. Mielipidemittausten mukaan ha-

lutuin muuton kohdemaa on Yhdysvallat 

(23%). Kanada on tässä joukossa kolmas 7 

prosentin osuudella. Sen kovimpia kilpai-

lijoita ovat Iso-Britannia, Australia ja Uusi-

Seelanti.

Kanadassa työperäisen maahanmuuton 

valikointi on tiukkaa. Halukkaiden ammat-

titaitoa arvioidaan vuodesta 1967 käytössä 

olleella pisteytysjärjestelmällä. Järjestel-
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mää ollaan parhaillaan uudistamassa. Tä-

mänhetkinen pisteytys koostuu kuudesta 

osatekijästä, joiden yhteenlaskettu maksi-

mipistemäärä on 100. Eri osatekijöillä on 

omat painotuksensa ja pistemaksiminsa: 

Koulutus (25), työpaikka valmiina (10), iyö-

kokemus (21), ikä (10), kielitaitovalmiudet 

(24) ja sopeutumiskyvykkyys (10). Tämän-

hetkinen minimipistemäärä ”sisäänpääsyl-

le” skilled workers -kategoriassa on 67.

Taistelussa maailman muuttajien sie-

luista Kanadalta kuitenkin puuttuu yhte-

näinen kansallinen toimintapolitiikka. Sitä 

enemmän kyse on maan eri osavaltioiden 

ja suurimpien kaupunkien keskinäisestä 

kilpailusta. Tässä monikulttuurisella ja talo-

udellisesti erittäin nopeasti kehittyvällä To-

ronton kaupungilla on varsin pysyvä hyvä 

asema, huolimatta painopisteiden jatkuvis-

ta vaihteluista maan sisällä. Kanadassa uu-

det muuttoryntäykset kohdistuvat yhäkin 

varsin usein (hieman Kalifornian vuoden 

1849 kultaryntäyksen malliin) uusiin luon-

nonvarojen hyödyntämishankkeisiin. Tästä 

yhtenä esimerkkinä on Edmontonin alueel-

la avattu massiivinen öljyhiekkaesiintymä, 

jonka jalostamohankkeen toteuttamiseen 

tarvitaan tuhansia ulkomaisia insinöörejä, 

mekaanikkoja ja metallimiehiä.

Yksi keskeisimpiä kilpailutekijöitä 

osaajien houkuttelun maailmanlaajuisilla 

markkinoilla on maan yliopistojen brän-

din vahvuus ja pärjääminen kansainväli-

sissä vertailututkimuksissa. Uusien kana-

dalaisten metsästys alkaa luentosaleista. 

Tässä kilpailutilanne Yhdysvaltain ja Ison-

Britannian huippuyliopistojen kanssa on 

Kanadankin tapauksessa varsin epäonni-

nen. Harvardin, Oxfordin, Princetonin ja 

Etniset ryhmät Toronton väestönlaskenta-
alueella (Lähde: Sandeep Kumar Agrawal)

etninen ryhmä määrä 
2001

määrä 
2006

muutos  
(%)

Britit 1825230 1307925 -28.3

Eteläaasialaiset 487620 712275 46.1

Kiinalaiset 435870 535295 22.8

Italialaiset 429520 465110 8.3

Tummaihoiset  
(mukaan lukien karibialaiset)

320180 463680 44.8

Venäläiset ja ukrainalaiset 167865 289345 72

Juutalaiset 161450 141070 -12.6

Filippiiniläiset 141105 180650 28

Portugalilaiset 172090 187160 8.8
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Yalen kaltaisten yliopistoikonien maine 

ja vetovoimaisuus on täysin omassa luo-

kassaan. Kansainvälisen opiskelijavaihdon 

tutkimusten mukaan USA on ylivoimainen 

ulkomaisten opiskelijoiden kohdemaa 20 

prosentin osuudella. Seuraavana on Iso-

Britannia 12 prosentilla. Kanadan osuus on 

vaatimattomat 4 prosenttia, kun esimerkik-

si yliopistovolyymiltään vastaava Australia 

on sitä huomattavasti vetovoimaisempi 7 

prosentin osuudella.

Vuonna 2007 Kanadan maahanmuut-

tovirasto tarttui haasteeseen lieventämäl-

lä jatko-opiskelijoiden oleskelulupa-aikaa 

kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen 

valmistumisen jälkeen. Myös vaatimus vä-

littömästä työllistymisestä valmistumisen 

jälkeen poistettiin oleskeluluvan myöntä-

misen ehdoista.

Hyvin mielenkiintoinen globaalin maa-

hanmuuttokilpailun taustatekijänä on Ka-

nadan ”teknologiaimago”. Kanadankaan 

tapauksessa ei riitä, että maahan houku-

tellaan osaajia tarjoamalla mahdollisuuksia 

hyvään elämään ja turvattuun toimeentu-

loon. Ei riitä myöskään, että vedotaan Ka-

nadan yhteiskunnan suvaitsevaisuuteen, 

vastaanottavaisuuteen ja pitkään monikult-

tuurisen elämänmuodon perinteeseen. To-

dellisten huippuosaajien houkuttelussa on 

voitava vakuuttaa mahdolliset tulijat myös 

ja ehkä ennen kaikkea siitä, että kohdemaa 

on uusien innovaatioiden kärjessä – uusi-

en keksintöjen ja sovellusten ja teknologis-

tieteellisen kehityksen eturintamassa.

Haasteen voi ilmaista vaikka siten, että 

menestyäkseen maailmanlaajuisessa osaa-

jakilpailussa yhtenä vaatimuksena on suo-

rittaa uskottava mielikuvahyppy metsän 

siimeksestä huippulaboratorioon. Roger 

Keilin mukaan, Kanadan imagonrakennus 

on tässä jatkuvaa tasapainottelua kahden 

päämielikuvan, luonnonvaratalouden ja 

T&K-talouden, välillä. Keilin mukaan taus-

talla vaikuttaa osaltaan ihmisten perus-

mentaliteetti, joka Kanadassa – hieman 

Suomen tapaan – on jollakin tavoin säily-

nyt vahvasti ei-urbaanina, siitä huolimatta 

että 80 prosenttia väestöstä asuu kaupun-

geissa.
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Sosiaalinen koheesio tarkoittaa yhteiskun-

nan sisäistä eheyttä. Termi viittaa ennen 

kaikkea ihmisten kokemaan yhteenkuu-

luvuuden tunteeseen ja esimerkiksi ra-

sististen ilmausten puuttumiseen. Kau-

punkisuunnittelun ja politiikan kannalta 

on oleellista huomata, että sosiaalisen 

koheesion taustalla vaikuttavat eri sosio-

ekonomisten ja etnisten ryhmien suhteelli-

sen tasainen sijoittuminen kaupunkitilaan, 

tasa-arvoiset mahdollisuudet saada koulu-

tusta, edetä työelämässä ja toimia julkisissa 

ja kolmannen sektorin instituutioissa. 

Kanadan voi katsoa onnistuneen tuli-

joiden asettautumisen tukemisessa ja no-

peassa työllistämisessä. Professori Agra-

walin mukaan Multiculturalism Act (1988) 

muistuttaa jokaisen kansalaisen ja yhteisön 

oikeuksista ja velvollisuuksista kanadalai-

sen yhteiskunnan rakentamisessa. Moni-

kulttuurisuuden tulee näkyä toiminnassa ja 

käytännöissä. Onnistuneen maahanmuut-

to- ja kotouttamispolitiikan taustalla voi 

nähdä oleskelulupaa hakevien pisteytyksen 

merkityksen, mutta myös hallinnon eri ta-

sojen vahvan sitoutumisen ja resursoinnin. 

Kotoutumispalvelujen laajuus, johdonmu-

kaisuus ja laatu ovat auttaneet luomaan 

sosiaalista koheesiota. Kanada panostaa 

siihen, että maahanmuuttajat työllistyvät 

4.3 sosiaalisesta 
koheesiosta

69 



mahdollisimman nopeasti omalle ammat-

tialalleen. Järjestöt tuottavat palvelut, joita 

viranomaiset rahoittavat pitkäjänteisesti. 

Helsingin kaupungin Henkilöstökes-

kuksen matkaraportissa (1.7.2009) kuvataan 

maahanmuuttosopimusta, jonka toimen-

pidesuunnitelma sisältää neljä keskeistä 

strategista tavoitetta:

•	 asettautumispalveluilla on selkeä, jous-

tava ja koordinoitu kokonaisuus, joka 

rakentaa maahanmuuttajalle polut kie-

likoulutukseen, työhön ohjaamiseen ja 

sosiaalipalveluihin

•	 kielipalveluissa arvioidaan, ohjataan ja 

koulutetaan niin, että tulija oppii mah-

dollisimman nopeasti joko englannin 

tai ranskan kielen

•	 liittovaltio, osavaltio ja kunta muo-

dostava kumppanuuden, jonka ta-

voitteena on tulijoiden integrointi 

alueen sosiaaliseen ja taloudelliseen 

elämään

•	 asettautumis- ja kielikoulutus rahoite-

taan sen mukaan, miten ne vastaavat 

asetettuja tavoitteita.

Viranomaiset, järjestöt ja Toronton 

kaupunki näkevät maahanmuuttajat ja 

monimuotoisuuden tärkeimpänä menes-

tystekijänään ja lähtökohtanaan elinkeino-, 

talous- ja suurkaupunkipolitiikassa. Yleisen 

ilmapiirin voi tulkita suosivan maahan-

muuttoa: 85 prosenttia kanadalaisista nä-

kee kasvavan etnisen monimuotoisuuden 

voimavarana koko maalle.
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vierailu toronto community 

Foundationissa 

Toronto Community Foundation on sää-

tiö ja yhteisö, joka kerää liikemaailmalta ja 

yksityisiltä ihmisiltä rahaa filantrooppises-

sa tarkoituksessa. Keräämillään varoilla se 

toteuttaa hankkeita ja tekee lahjoituksia 

kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. 

Säätiön visiona on ”varmistaa Toronton 

elinvoimaisuus ja tehdä siitä lahjoitusten 

voimalla paras paikka maailmassa asua, 

tehdä työtä, opiskella ja kasvaa”.

Säätiön yksi tuote on vuosittain tuotet-

tu laaja raportti, Toronto´s Vital Signs, jossa 

arvioidaan kaupungin tilaa mm. koulutuk-

sen, asumisen, työllisyyden, turvallisuuden, 

liikenteen, terveyden ja tuloerojen näkö-

kulmista. Raportin tarkoituksena on nostaa 

keskusteluun korjattavia asioita ja säätiö 

myös rahoittaa erilaisia hankkeita elinolo-

jen parantamiseksi. 

Vuoden 2011 raportissa Royson James 

kertoo artikkelissaan Life in our divided city, 

että sosiaaliset indikaattorit näyttävät kau-

pungin jakautuvan rikkaisiin ja köyhiin. Ma-

talapalkka- ja tilapäistyöt lisääntyvät eikä 

näin ollen saada turvattua ja riittävää tuloa 

perheen elättämiseen. Työttömyys kasvaa 

erityisesti alle viisi vuotta maassa asunei-

den keskuudessa, joista 19 prosenttia on 

vailla työtä. Luku on muihin asukkaisiin 

verrattuna kaksinkertainen. 

Raportti osoittaa myös, että keskian-

sio on Kanadassa kasvanut 1970-luvulta 

17 prosenttia, mutta kasvu on kohdistunut 

pieneen, hyvin toimeentulevaan väestön-

osaan. Kaupungin sosiaalista jakautumista 

ei pidetä nykyisen Toronton synnyttäneen 

kuntaliitoksen (1998) seurauksena, mutta 

entisten esikaupunkien kehityssuunta on 

sosiaalisen eheyden kannalta huolestutta-

va. Kaupungin tulisi nyt kiinnittää huomi-

ota ja resursseja sekä estää epätoivotun 

kehityksen jatkuminen, kirjoittaa Royson 

James.

Säätiön toimitusjohtaja Rahul Bhard-

waj kyseenalaistaa käsityksen, että kaikki 

asukkaat hyötyvät taloudellisesta kasvus-

ta. Vuonna 1970 kaksi kolmesta seudun 

asukkaasta väestölaskennan mukaan oli 

keskituloisia, 2005 neljä kymmenestä ja 

ennusteen mukaan vuonna 2025 vain 9 

prosenttia. Alimpaan tuloluokkaan kuuluu 

asuinaluista nyt neljä kymmenestä, ennus-

teen mukaan 2025 jo kuusi kymmenestä. 

Bhardwajin kuvauksen mukaan kaupunki 

on jakautumassa köyhiin ja rikkaisiin alu-

eisiin suhteessa 70–30. Kehityksen suunta 

näyttää olevan muissakin maailman kau-

pungeissa samanlainen ja tämä kehitys 

on omiaan lisäämään levottomuuksia ja 

esikaupunkien rapautumista. Torontossa 

köyhtyvien alueiden asukkaista suuri osa 

on juuri maahan tulleita, joiden on nyt ko-

touttamispolitiikasta huolimatta vaikea löy-

tää osaamistaan vastaavaa työtä.
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Bhardwajin mukaan Toronton on nyt 

aika ryhtyä toimiin ja yhdistää esikaupun-

keja downtowniin luomalla toimivat lii-

kenneyhteydet työ- ja asuinpaikkojen vä-

lille. Hallinnossa ja asuntopolitiikassa tulee 

myös vahvistaa uusien maahantulijoiden 

integroitumista torontolaiseen elämän-

menoon. Torontoon on jo muodostunut 

esimerkiksi vahvat italialais-, kiinalais- ja 

somalialueet.

Huolimatta siitä, että säätiön jul-

kaisuissa ja puheissa on huolenaiheita 

sosiaalisen koheesion vähenemisestä, 

listataan kahdessa eri julkaisussa To-

ronto halutuksi kaupungiksi asua. Eco-

nomist Magazinen listauksen mukaan 

Toronto on neljänneksi halutuin ja Pri-

cewaterhousecoopersin mukaan toi-

seksi halutuin 26 kaupungin vertailussa. 

Tutkijoiden arvioiden mukaan talouden 

painoarvon lisäksi turvallisen ja ter-

veen elämän mahdollisuudet vaikutta-

vat ihmisten valintoihin ja mielikuviin. 

Toronton voi katsoa onnistuneen näillä 

kriteereillä mitattuna hyvin, kertoo toi-

mitusjohtaja Bhardwaj.

Sosiaalista koheesiota vaarantavana 

tekijänä Toronto´s Vital Signs mainitsee 

muun muassa nuorisotyöttömyyden, 

joka oli edellisenä vuonna Toronton alu-

eella 18,1 prosenttia ja maahan muutta-

neiden nuorten (15–24 v.) kohdalla jopa 
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kaksinkertainen. Suuri osa työpaikois-

ta syntyy IT-alalle, jossa työvoima on 

nuorta (alle 35 v.) ja korkeasti koulutet-

tua (jopa 97 prosentilla korkeakoulutus). 

Keskitason työpaikat ja perinteisempi työ 

on vähenemässä ja tämä luo omalta osal-

taan niin taloudellista kuin sosiaalista po-

larisaatiota.

Eriarvoisuuden kasvamista, kuten kas-

vavaa lapsiköyhyyttä, pidetään raportissa 

myös sosiaalista koheesiota heikentävänä 

tekijänä. Köyhissä perheissä käytetään tu-

loista suhteessa enemmän rahaa perus-

tarpeisiin kuten ruokaan, mutta terveellis-

tä ruokaa ei silti ole varaa ostaa. Köyhissä 

perheissä elävien elinajanennusteen ero 

rikkaisiin on miehillä 7,4 vuotta ja naisilla 

4,5 vuotta.

Alueen vahvuuksina voidaan katsoa 

olevan edelleen maahanmuutto. Alueelle 

tulee kolmannes koko Kanadaan muutta-

vista ja puolet Ontarion alueen vastaavis-

ta. Vaikka maahanmuuttajien työttömyys 

on nousussa ja tulee Torontolle kalliiksi, 

itse maahanmuuttajat ovat tyytyväisiä elä-

määnsä. Neljä vuotta maassa olleista vain 7 

prosenttia kertoo olevansa tyytymättömiä 

ja lähes puolet kuvaa elämäänsä parem-

maksi kuin odotti tullessaan. Rikollisuus 

yleensä on ollut alenemaan päin ja suurin 

osa torontolaisista kokee asumisen ja elä-

misen turvalliseksi.
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vierailu thorncliFFe 

parkissa 

Thorncliffe Neighbourhood keskus on 

Thorncliffe Parkissa sijaitseva yhteisö, jonka 

perustehtävä on rakentaa alueesta turvalli-

nen ja terveellinen yhteisö tukemalla maa-

hanmuuttajia heidän kotoutumisessaan. 

Alue on entistä teollisuus- ja asuinaluet-

ta, joka liitettiin uuteen City of Torontoon 

vuoden 1998 suuressa kuntaliitoksessa. 

Keskus kuuluu nykyisin Toronton sosiaali- 

ja monikulttuuriosaston alaisuuteen.

Thorncliffe Park on tällä hetkellä alu-

eena tunnettu korkeasta työttömyydestä 

ja alhaisesta tulotasosta, mutta myös al-

haisista rikollisuusluvuista. Alueen asuk-

kaista suurin osa on maahanmuuttajia 

ja muslimeja, mikä on tuonut alueelle 

moskeijat, omanlaisen ruokakulttuurin ja 

kauppoja. 

Thorncliffe Neighbourhood tarjoaa 

maahanmuuttajille kotoutumista tukevia 

palveluja kuten kielen opetusta, ryhmiä 

naisille, lapsille ja nuorille, työpajoja ja 

työllistymisen tukipalveluja sekä erilaisia 

ohjelmia, neuvontaa ja ohjausta alueen 

asukkaille. Keskus pyrkii osaltaan vahvista-

maan sosiaalista eheyttä alueella ja asuk-

kaiden keskuudessa.

Keskuksen toimintaan ovat tervetul-

leita kaikki alueella asuvat. Keskuksessa 

työskentelee lähes 100 henkilöä, joiden 

päätehtävä on auttaa asukkaita löytämään 

omat voimavaransa ja osallistumaan alu-
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Puisto on rakenteellisesti mielenkiintoinen: 

keskellä on lasten leikkipuisto ja sen ympä-

rillä koulut, päiväkodit ja asuntalot. Koulu 

on yksi suurimmista Kanadassa ja sitä käy 

noin 1500 oppilasta. Koulun alueella on hy-

vät urheilukentät ja muut urheiluharrastus-

ta mahdollistavat välineet ja tilat.

Esel Laxa Panlaquinin (Community 

Engagement Coordinator) toi esiin naisiin 

kohdistuvan väkivallan ja sen näkymisen 

keskuksen asiakkaiden elämässä. Ilmiö on 

keskuksessa valitettavan tuttu ja siihen 

puuttumiseksi on erityisiä toimintaperiaat-

teista ja auttamisen malleja. Myös valistus-

työtä tehdään jatkuvasti. 

Thorncliffe Neighbourhoodin toimin-

nassa tunnistaa Setlementtiliikkeen toimin-

takulttuurin ja toimintatavat. Myös Suo-

messa toimii elinvoimainen Setlementti ja 

sen 36 paikallista toimijaa. Yksi merkittävä 

toimiala on nykyisin monikulttuurinen työ. 

Muita toimialoja ovat lapsi- ja nuorisotyö, 

kansalaistoiminta, tuettu asuminen, senio-

ri- ja vanhustyö sekä opinto- ja kulttuuri-

toiminta. 

een eheyden rakentamiseen. Keskuksen 

toiminnassa yhdistyy pitkäjänteinen moni-

kulttuurisuusosaaminen ja innovatiivisuus. 

Keskus rakentaa toimintansa arvojen va-

raan, joita ovat luottamus ja kunnioittami-

nen. Tämän tulee näkyä esimerkiksi toisia 

arvostavassa puhetavassa. Kaikkien äänen 

tulee kuulua ja kaikkien mielipiteet tulee 

huomioida. Päätökset tehdään avoimessa 

dialogissa ja kaikkia rohkaistaan osallistu-

maan hyvän yhteisön rakentamiseen. Vie-

railun aikana keskuksen toimintaa esitteli 

moni toiminnassa mukana oleva ja koke-

mus osoitti, että arvot elävät käytännössä.

Saimme tutustua myös Keskuksen ti-

loihin ja teimme kävelyretken puistoon. 
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Suomessa käynnistyi keväällä 2012 maa-

hanmuuttostrategian valmistelu otsikolla 

”Maahanmuuton tulevaisuus 2020”. Hank-

keessa määritellään Suomeen kohdistuvaa 

muuttoliikettä lähitulevaisuudessa ja linja-

taan maahanmuuttoa, kotoutumistoimia, 

työmarkkinoita ja korkeakouluja koskevia 

tavoitteita. Hanke on yksi hallitusohjelman 

kärkihankkeita. Hallitusohjelmassa maini-

taan, että maahanmuuton tulee tukea mo-

niarvoisen, turvallisen ja suvaitsevan Suo-

men rakentamista.

Hankkeen taustalla on väestön demo-

grafinen muutos ja edessä oleva pula työ-

voimasta. Strategian laadinta liittyy Suomen 

talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn 

vahvistamiseen. Keskeinen kysymys on 

maahanmuuttajien työllisyysasteen nos-

taminen. Huomio kiinnittyy siihen, että 

vaikka Suomessa elää jo kolmannen polven 

maahanmuuttajia joiden lapset käyvät hy-

vällä menestyksellä koulua, työllistyminen 

on edelleen suuri ongelma.

Suomen on ratkaistava millaista maa-

hanmuuttoa tarvitaan tulevaisuudessa. Ka-

nadan esimerkistä on paljon opittavaa: hu-

manitaarista näkökulmaa ei ole unohdettu, 

mutta pääasiassa maahanmuutto nähdään 

kansallisen kilpailukyvyn ylläpitäjänä. Maa-

hanmuuttopolitiikka on aktiivista ja etenkin 

tulijoiden työllistyminen varmistetaan kai-

kin keinoin. Yhteiskunnassa ovat korostu-

neesti esillä avoimuus, suvaitsevaisuus ja 

palveluhenkisyys.

4.4 maahanmuuton 
tulevaisuus 2020 suomessa
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setlementtiliike

Setlementtityön synty liittyy Englannissa yliopisto-

opiskelijoiden 1800-luvun puolivälissä alkaneeseen 

yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen herätykseen. Vuonna 

1884 perustettiin ensimmäinen setlementti, Toynbee Hall, 

joka sijaitsi East Endin työläiskortteleissa. Sen toimintaohje 

kuului:

“Se tahtoo valmistaa sivistystilaisuuksia ja virkisty-

skeinoja sekä lisätä viihtyisyyttä Lontoon ja muiden 

kaupunkien köyhien kortteleissa. Se tahtoo tutkia köyhien 

olosuhteita, miettiä ja laatia suunnitelmia, jotka voisivat 

edistää tämän väestön hyvinvointia. Työ aloitetaan 

ostamalla tai muulla tavalla hankkimalla talo asumukseksi 

niille, jotka tahtovat edustaa ihmisystävällistä toimintaa ja 

sivistystyötä. Työntekijän tulee asettua asumaan (to settle) 

köyhien keskuuteen. Se on oppimista yhtä paljon kuin 

opettamista, saamista yhtä paljon kuin antamista.”

Tämä toimintaohje selittää setlementtityön edel-

leen jatkuvaa työtapaa. Setlementtiin asettui asumaan 

yliopiston opettajia ja opiskelijoita, joilla oli halu tehdä 

työtä köyhien ihmisten parissa. Setlementin ja sen asuk-

kaiden tehtävä oli murtaa ihmisten välisiä muureja ja ottaa 

huomioon erityisesti köyhät ja köyhyys. “Antakaa itsenne, 

ei rahojanne”, oli kutsu, jota levitettiin parempiosasten 

keskuudessa. 

(www.setlementti.fi).  n
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toronto community 
Foundation Ja vital 
signs -kartoitus

pohJoisamerikkal aisen kult tuurin 

mukaisesti Torontossa on useita säätiömuotoisia 

kolmannen sektorin organisaatioita, jotka toimi-

vat suomalaisittain katsottuna osin julkisen sek-

torin kentällä rahoittaen ja koordinoiden hyvin-

vointipalveluja sekä kehittämishankkeita. 

Säätiöt ovat vakiintuneita yhteiskunnallisia 

toimijoita ja usein ne ovat erikoistuneet johon-

kin teemaan. Tutustuimme opintomatkallamme 

muutamaan erityisesti kaupunkikysymyksiin 

keskittyneeseen säätiöön. Yksi näistä oli Toronto 

Community Foundation (TFC), joka kokoaa yh-

dessä paikallisten yliopistojen kanssa kehittämis-

hankkeidensa raamiksi mittavaa tietopakettia, 

jolla ohjataan projektien rahoittamista. 

Tietopaketti on nimeltään Vital Signs ja sen 

avulla ohjataan yksityisiltä lahjoittajilta kerättä-

vät tulot kaupungin kannalta ajankohtaisiin ja 

tärkeisiin kohteisiin. Vital Signs -selvitys tehdään 

vuosittain ja sen tarkoituksena on antavaa karkea 

yleiskuva kaupungin tilasta, sen vahvuuksista ja 

kehittämiskohteista – poikkileikkaus kaupunki-

laisten hyvinvointiin vaikuttavista trendeistä ja 

kysymyksistä. Vital Signs jaottelee tiedon kym-

meneen teemaan ja nostaa kustakin esille kehit-

tämistarpeita.

Raporttia hyödynnetään laajasti kaupun-

gin kehittämisessä ja myös Toronto Communi-

ty Foundationin keräämät varat ohjataan Vital 

Signsin esiin nostamiin kehittämiskohteisiin. Ja 

kääntäen, Vital Signs on samalla myös jatkuva 

hankehakukuulutus, jonka puitteissa kuka ta-

hansa voi esittää projekteja, joille toivoo TFC:n 

hankkivan rahoitusta.

Yksi Vital Signsin ilmeisiä tavoitteita on myös 

pyrkiä luomaan yhteisöllisyyttä ja paikkaan kiin-

nittymistä, torontolaista kaupungin henkeä. Kau-

punkilaisuutta luodaan kannustamalla ihmisiä 

osallistumaan kaupunkinsa kehittämiseen ja 

tarjoamalla avauksia julkiseen keskusteluun. Vie-

raillessamme TFC:ssä, säätiön toimitusjohtajan 

Rahul Bhardwajin puheessa vilahtelivat yhteis-

vastuuta ja yhteisöllisyyttä korostavat sloganit: 

”Asukkaat investoivat kaupunkiinsa kauttamme”, 

”Haluamme ihmisten investoivan yhteisöjensä 

rakentamiseen”. 

Vital Signs kattaa osin myös varsin perintei-

siä hyvinvointiin ja infrastruktuurin ylläpitoon 
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liittyviä kunnallisia toimia. Kiinnostavaa on koko 

konseptin sitominen yhteisöllisyyteen, yhteis-

vastuullisuuteen sekä paikallisdemokratian ja 

paikallisen toimijuuden vahvistamiseen. Tämä 

näkökulma on nostettu myös yhdeksi kymme-

nestä pääotsikosta.

Vakuuttavasti kehystetty selvitys tuntuu mie-

lekkäältä tavalta kartoittaa kaupunginosatason 

tarpeita ja koordinoida yksityisiä varoja kau-

pungin kehittämiseen. Vital Signs -malli onkin 

otettu käyttöön jo kolmessakymmenessä kana-

dalaisessa kunnassa. Vaikka säätiörahoitteinen 

kehittämistoiminta on vierasta suomalaisille, 

olisi laajapohjaisella yhteistyöllä tehty kartoitus 

kaupunkien tilasta – vahvuuksista ja kehittämis-

tarpeista – varmasti kiinnostava mahdollisuus 

suomalaisillekin kaupungeille. Erityisesti Vital 

Signsin pyrkimys luoda yhteisöllisyyttä ja yhteis-

tä maaperää keskustelulle kaupungin tilasta tun-

tuu arvokkaalta avaukselta. n

yksi vital signsin ilmeisiä tavoitteita on myös pyrkiä luomaan 

yhteisöllisyyttä Ja paikkaan kiinnittymistä, torontolaista 

kaupungin henkeä. ihmisiä kannustetaan osallistumaan 

kaupunkinsa kehittämiseen Ja tarJotaan avauksia Julkiseen 

keskusteluun. 

“

How is the profile of poverty

changing in Toronto?

Toronto is Canada’s least equitable
metropolitan region:
á The only Canadian metro to get a

“C” on income distribution on the

2012 Toronto Board of Trade’s

Scorecard on Prosperity, Toronto

slipped to 16th of 24. Toronto still

remains ahead of seven U.S. metros

on the scorecard.
á Between 1980 and 2005, median

earnings of full-time workers in the

top income group increased 16.4%

while median incomes of full-time

workers in the bottom group de-

clined 20.6%.

367,910 families and single-person
households in Toronto (30.3% of
the total) were living in poverty in
2010:

á The number of low-income, lone-

parent families declined almost 5%

between 2009 and 2010, while the

numbers of low-income single

people, particularly seniors, grew.
á 70,700 more people were “work-

ing poor” in Toronto between 2000

and 2005 (a 39% increase, com-

pared to 15% across Canada). Al-

most 3 in 4 were immigrants.

Rising consumer prices dispropor-
tionally affect poor families:

á Overall price increases for con-

sumer goods and services (20.2%

since 2002) masked an even larger

jump in some staples (home fuel oil

increased by 140%, bread by

79.5%, and pasta by 52.7%). Some

luxury items (hotels and recre-

ational equipment) dropped in

price.

Food bank users on social assis-
tance pay, on average, 73% of
income on housing and utilities,
leaving about $5.67/person/day for
food, clothing and all other expens-
es:

á 70% of food bank visitors pay

market-value rents.

The number of households headed
by a disabled person has increased
45% in Ontario in the last 10 years:

á Ontario Disability Support Pay-

ments represent more than 60% of

the cost of social assistance.

June 7 is Destitution Day:

á A single Toronto resident needs

about $20,000 to stay above the

poverty line. June 7 is the day that

the more than 70,000 single adults

living at the poverty line on social

assistance, run out of money.

GAP BETWEEN RICH

AND POOR We have much to be proud of, but

can Toronto reach its waste di-

version goal of 70%?

Toronto diverts less than 50% of
residential waste from landfills —
still a long way from its 70% di-
version goal:
á Green-bin recycling increased

8.6% in 2011 as more multi-unit

dwellings began participating, but

80% of multi-unit residences are

still not diverting waste.

The protected farmlands, river
valleys, forests and wetlands of
Toronto’s Greenbelt are home to a
fragile biodiversity:

á The Greenbelt houses 78 of On-

tario’s 190 species at-risk.

Toronto is taking steps towards a
greener future, but could go much
further:

á The number of buildings that met

the LEED Gold standard jumped by

88% between April 2011 and March

2012.
á 68% of the Toronto District

School Board’s 591 schools are now

certified Eco Schools.
á Toronto’s Green Roof Bylaw has

saved an estimated 1.5 million kWh

of electricity since 2009, and creat-

ed 125 new full-time jobs.
á 8 of Toronto’s 11 beaches are again

flying Blue Flags, identifying them

as some of the cleanest in

the world.

Residential
water
consumption

was down 2.7% in
Toronto in 2011:

á Per-capita con-

sumption has

dropped 18% since

2003, due to the

combined impact

of Toronto’s Water

Efficiency program,

residential water

meters and higher

water rates.

Heat-alert days in
Toronto increased
for the third year in
a row in 2012:

á The 20 heat-alert

days recorded by mid-August 2012

exceed those in 2010 and 2011 (in-

cluding more extreme heat alerts

than in any year since 2005).

Extreme weather is occurring more
often:

á Two 1-in-10-year storms and six

1-in-50-year storms struck Toronto

between 1996 and 2011.

860,000 ash trees in Toronto
(8.4% of the tree canopy) are
threatened by the Emerald Ash
Borer and are expected to die with-
in six years:

á 60% of Toronto’s forest cover is

on private land, and it will be im-

portant for residents to replace ash

with other native species.

ENVIRONMENT

About Toronto Community Founda-
tion: Our mission is to connect phi-

lanthropy with community needs and

opportunities, all with a vision to

make Toronto the best it can

be. As an independent public

foundation, we work with

donors to create endowments

and invest in Toronto.

About the report: The Community

Foundation partners with researchers

to produce the Toronto’s Vital Signs®

Report. The report identifies progress

to be proud of and challenges that

need to be addressed. It is a snapshot

of the trends and issues affecting the

quality of life in our city. Each of the

interconnected issue areas is critical

to the well-being of Toronto and its

residents.

This two-page spread is a condensed

version of the Toronto’s Vital Signs®

Report. For an in-depth view, access

the full report at www.tcf.ca.

The report is used by residents, busi-

nesses, community organizations,

universities, colleges and government

departments. In addition, it is a mod-

el now being used for strategic plan-

ning by cities around the world.

About Community Knowledge
and Solutions: Our unique posi-

tion enables us to be a catalyst

for change. We facilitate dialogue

on issues highlighted in the report

and mobilize hundreds of indi-

vidual and family donors, a

vast array of high-impact

community organizations,

and cross-sector leaders to

tackle complex quality-of-life

issues in creative and

inspiring ways. We collaborate to

develop and support innovative solu-

tions through our grant programs,

special initiatives, and Commu-

nity Knowledge Centre.

The Community Knowledge

Centre (www.tcf.ca) is an

online showcase of more than

200 organizations working on solu-

tions to the issues identified in the

Toronto’s Vital Signs® Report.

Through video and prose, it tells a

story of positive transformation tak-

ing place in our city and provides you

with an opportunity to get involved.

About Community Foundations:
Since Toronto’s first Report in 2001,

Vital Signs® has grown to be a com-

munity check-up, adopted by 30

community foundations across Cana-

da, which mea-

sures the vi-

tality of our

communities

and identifies significant trends in a

range of areas critical to our quality

of life. Community Foundations of

Canada coordinates this nation-wide

project.
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Torontonians value healthy life-

styles, but how do we get moving

towards better health?

42.8% of Torontonians over 18
report being overweight or obese
(based on BMI):

á Obesity affects 1 in 7 Torontoni-

ans (18 and older).
á 1 in 3 Toronto children (aged 2 to

11) is overweight or obese.

For the sixth year, Canadian chil-
dren received an ‘F’ for physical
activity in the Active Healthy Kids
Canada Report Card:
á 46% of Canadian children spend

3 hours or less a week — including

weekends — in active play. In To-

ronto, that’s about 184,400 of the

city’s 400,840 children.
á 38.2% of the city’s youth (12-19

years) reported being physically

inactive during leisure time, in 2010.
á Physical inactivity is now costing

the Canadian economy more than

$6.8 billion annually.

Most newcomers arrive in Toronto
healthier than the average Canadi-
an, but many become less healthy
as they live here longer:

á Newcomers initially report good

physical and mental health, in-

cluding lower rates of depression,

mood and anxiety disorders, and

alcohol dependence. Over time,

changes in diet, stress, and

economic marginal-

ization take their toll.

Longer-term immigrants

are more likely than new-

comers to smoke, drink

heavily and be overweight

or obese.

The combination of home-
lessness, mental illness,
addictions and poverty
create a “perfect storm” of
serious illness and early
death for Toronto’s margin-
alized:

á The poorest 20% of Cana-

dians (compared to the

wealthiest 20%) have more

than double the rate of diabe-

tes and heart disease, and a

60% higher rate of suffering from

two or more chronic diseases.

Type 2 diabetes has doubled in a
decade in the city’s northwest and
east, with rates among the highest
in Ontario. In some neighbour-
hoods, 1 in 5 people has the dis-
ease:

á In 2001, prevalence ranged be-

tween 2.8% and 7.7% in Toronto.

By March 2011, 10% of adults were

living with diabetes.

HEALTH AND

WELLNESS

The numbers tell us Toronto is

getting safer, but do Torontonians

feel safer?

Toronto Police Service statistics
show a 5.6% decline in reported
criminal offences in 2011:
á The overall number of crimes

dropped for the fifth straight year

to 164,144 — a 35% decrease in just

five years.
á Property crimes continued a

six-year decline.
á The number of hate crimes fell to

the lowest level since statistics

were first gathered in 1993.

The number of homicides in 2011
was the lowest in 12 years, but
increasing levels of gun violence in
the summer of 2012 alarmed many
city residents:

á Between Jan. 1 and the end of

August 2012, there were 33 homi-

cides (the same number as in 2011).

40 were reported in the same peri-

od in 2010.
á Shootings causing injury or death

were up 43.8% by the end of Au-

gust, over the year before. Shoot-

ings not resulting in injury also

jumped by 38.8% in 2012.

89% of Toronto high school stu-
dents felt safe at school in 2010:
á 80% reported that their school

wasn’t violent (compared to just

67% in 2001):
á However, almost 4 in 10 respon-

dents to the Toronto Police survey

said they were concerned about

gang activity in their schools.

Sexual assaults increased by al-
most 4% in Toronto in 2011, one of
the few crime statistics to increase:

á The rise is troubling because

sexual assaults tend to be highly

underreported and disproportion-

ately affect young people, espe-

cially young women.

97% of residents described feeling
safe in Toronto neighbourhoods:
á In a 2010 survey, almost everyone

(97%) felt the city was generally

safe (much higher than the 86% in

2009), with no significantly differ-

ent responses based on gender,

age, visible minority status or

neighbourhood.

Toronto does a great job of attract-

ing young workers, but how do we

ensure job opportunities for them?

The Toronto Region scores high on
labour attractiveness — in 5th
place out of 24 global centres:

á From 2005-’10, the city attracted

the highest number of new young

residents (25-44) in the GTA.
á However, transit congestion and

Toronto’s growing income inequality

are detractors from the Region’s

otherwise enviable position.

The creation of new jobs isn’t keep-
ing up with a rising population:

á In July 2012, about 1 in 10 people

in Toronto’s workforce were un-

employed — one-third higher than

Canada’s rate at 7.3%. 

The youth unemployment rate in
the Toronto Region remained above
17% in 2011:
á The average unemployment rate

for 15-24 year-olds remained 51%

higher than in 2001.
á In June 2012, youth unemploy-

ment was 19.8% (unadjusted for

seasonality) — significantly higher

than the 14.2% national figure.

New research on the city’s “hour-
glass” economy shows wide wage
disparities between knowledge and
entry-level jobs:

á Toronto has 40% more knowl-

edge work (jobs requiring high

levels of skill and education) than

the rest of Ontario.
á Visible minorities and immigrants

are highly overrepresented in entry-

level work, which offers low pay

and little opportunity to advance.

Immigrant unemployment levels
continue to be substantially higher
than for those born in Canada:

á In June 2012, the unemployment

gap between immigrants and those

born in Canada was 3.1 percentage

points (9.0% vs. 5.9%).

Initial earnings for successive
groups of immigrants have de-
clined significantly over 25 years:

á Recent university-educated im-

migrants have the same levels of

low income as non-immigrants

without high school completion.

WORK

How serious are we about resolv-

ing our affordable-housing crisis?

Housing affordability has deterio-
rated by 40% in the Toronto Re-
gion since 2004:
á In June 2012, average house pric-

es climbed to $554,077 (8% higher

than in June the year before).
á The vacancy rate for rental units

in the GTA fell below 2% in 2011.

Vertical Poverty Revisited confirms
the importance of private high-rise
rental housing in Toronto’s inner
suburbs for new immigrants as well
as long-term residents:

á 75% of high-rise residents are

immigrants.

The City of Toronto has not yet
found a way to bring public housing
into a state of good repair:

á The Toronto Community Housing

Corporation, which holds 63% of

Toronto’s social housing stock,

much of it aging and in disrepair,

now requires about $750 million to

make necessary renovations.

The monthly waiting list for social
housing reached new record num-
bers every month since the reces-
sion loomed in 2008:

á There were 68,505 households

on the active waiting list for social

housing in the city of Toronto at the

end of December 2011 (a 3% in-

crease from December 2010). Of

that number, 30% were senior

households, and 31% were families

with dependents.

80% of the Toronto Region’s new-
comers spend more than 30% of
their income on housing:

á Households spending half or

more of their income on shelter are

at risk of homelessness.

HOUSING
How will Toronto achieve a con-

sensus on funding a much-needed

regional transit network?

Canada’s transit systems need to
invest $39 billion between 2012
and 2016 (80% of it in the Toronto
Region), to meet demand:
á Less than half of the GTA’s 200

million square feet of office space is

within reach of rapid transit.
á In 2011, the TTC set a ridership

record for the second year in a row,

with more than half a billion riders.
á GO Transit had 61 million riders in

2011, an increase of 7% over 2010.
á In 2012, Toronto City Council

weighed various options for $8.4

billion in provincial transit funding

and committed to building four

Light Rail lines, but the region is still

without an affordable, long-term

funding strategy for transit.
á The City already spends about

$2.8 billion on transportation annu-

ally — about $2,725 per household.

GTA residents are open to a variety
of options to fund rapid transit,
including congestion fees and
regional sales tax increases:

áMore than half of GTA residents

polled in 2011 believe public transit

is the highest funding priority, and

55% supported a “congestion fee”

similar to the one in London.
á A 2012 poll found that 74% of

GTA respondents support a 0.5%

sales tax increase, if revenue is

used for transit improvement.

In 2011 the City removed more bike
lanes than it constructed:

á At the end of 2010, Toronto had

installed 116.8 km of on-street bike

lanes (20% of its planned 495 km).

In 2011, it added 2.7 km, but re-

moved 5.9 km.

GETTING AROUND
What should be done with all the

“extra” space in Toronto’s schools?

70,000 spaces in Toronto’s ele-
mentary schools are empty:

á The average utilization rate is

76% for elementary schools and

78% for high schools, which means

that at least 1 in 5 school spaces is

unfilled. In the 905 region, some

boards are above 100% capacity.

Less than half of Toronto elementa-
ry school children are getting 20
minutes/day of physical activity
during the school day (the pro-
vincial guideline):

á In recent research, not one stu-

dent sustained moderate to vigor-

ous physical activity for 20 minutes.

In 99% of Toronto elementary
schools, newcomer students need
support learning English:

á 27% of Toronto elementary

schools are unable to meet the

English Language Learner needs of

students, up from 23% last year.

In July 2012, there were 21,605
children on the City’s waiting list
for a childcare fee subsidy, up 21%
from June 2010:

á Toronto has lost more than 3,100

childcare centre spaces since 2010.
á There are 268,575 children (0-9

years) living in Toronto. About 1 in 5

(21%) is served by the available

licenced childcare spaces.

The number of Toronto Region
residents with a post-second-
ary credential has increased
20% in a decade:

á 56.2% have a diploma,

certificate or degree (up from

46.9% in 2001).
á The percentage of high-school

graduates has also risen (from

77.1% in 2001, to 83.6% in 2011).

LEARNING

If Toronto made the same invest-

ment in arts and culture as other

big cities in Canada, what econom-

ic and social impact would it have?

Toronto experienced 14% growth in
net cultural investment between
2006 and 2009. Toronto is in last
place compared to other Canadian
cities (Calgary, Ottawa, Montreal
and Vancouver averaged 85%):

á The 2012 City budget of $16.3

million in grant funding to cultural

organizations was unchanged from

2011 and 2010.
á A thriving cultural sector is not

only good for the economy, but

fosters greater citizen engagement

and sense of belonging, higher

levels of giving and volunteering,

and improved health.

Toronto’s film, television and com-
mercial production rebounded in
2011, close to the peak of 2001:

á The city’s thriving film, TV and

digital media sector earned more

than $1.13 billion from on-location

shooting in Toronto in 2011.

Toronto has the largest neigh-
bourhood-based library system in
the world. Its 99 branches wel-
comed 19 million visitors in 2011:

á Circulation increased by 2.9%

over 2010, to 33,252,235 (the high-

est in North America).
á Visits increased by almost 4% to

19,064,857 (about 7 visits per cap-

ita).
á Program attendance was up by

9.4%.
á Youth programming increased by

37% between 2008 and 2011, and

youth attendance was 51% higher in

2011, than in 2008.
á The number of adults gaining

crucial literacy skills through Toron-

to Public Library adult literacy pro-

grams was up 42% between 2008

and 2011.
á The cost per use of library servic-

es dropped to $1.71 in 2010 (from

$1.74 in 2009) due to increased

usage and more efficient service

without reducing hours (self-service

check-out is now available in 42

branches).

In 2011, more than 18.2 million
people attended City-funded or
City-programmed cultural events.

ARTS AND CULTURE

Why is the diversity gap in leader-

ship not closing in a diverse city

like Toronto?

Elected officials still have a long
way to go to reflect population
diversity:

á Visible minorities made up only

7% of 253 municipal council mem-

bers in the GTA in 2011, and only

11% of all elected officials.
á There are 5 visible-minority coun-

cil members out of 45 in the City of

Toronto, rather than the 21 who

would more accurately reflect the

city’s population.
á Although women are 51.3% of the

population, in 2011 they held less

than 30% of senior leadership

positions across seven sectors in

the GTA.

City of Toronto voter turnout in the
federal election in May 2011 was
61.9% (compared to 60.7% across
the Toronto Region and 61.1% na-
tionally):

á However, only 56.7% of Toronto’s

eligible voters cast a ballot in the

2008 federal election.

Young people, recent immigrants,
and single parents of young chil-
dren are the least likely to vote:

á Of the 7.5 million eligible voters in

Canada who reported that they

didn’t cast a ballot in the last feder-

al election, more than one quarter

(27.7%) said it was because they

were “not interested”. Almost one

quarter more (23%) said they were

“too busy” to vote.
á Just over half (51%) of all recent

immigrants didn’t vote in the last

federal election.

Toronto residents have a strong
sense of belonging to their city:

á 87% of respondents to a recent

poll said that “Torontonian” best

describes who they are. The sense

of identification with the city was

stronger in Toronto than in three of

Canada’s other largest cities.
á Torontonians identify their city as

enriched by diversity (90%), a

global financial centre (79%) and a

city that embraces newcomers

(86%).
á 80% of Torontonians expressed

satisfaction with life in the

city. But one-third named

traffic and transit as

their main headache,

and only 28%

thought City govern-

ment was doing a

“good job”.

22.5% of City of Toron-
to tax filers made chari-

table donations in 2010:

á The median charitable

donation for Toronto tax filers

was $380.

LEADERSHIP,

CIVIC ENGAGEMENT

AND BELONGING
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THE CITY: population 2,750,000

Toronto or “the city” refers to the former Metropolitan

Toronto, which consisted of Toronto,

Etobicoke, North York, Scarborough, York

and the Borough of East York.
á The city houses 20.3% of Ontario’s population and

7.8% of Canada’s.

THE REGION: population 5,583,064

The “Toronto Region” or “Region” refers to the Toronto

Census Metropolitan Area (CMA), an area slightly

smaller than the Greater Toronto Area (GTA) and the

largest metropolitan area in Canada. Almost half

the population of the Toronto Region resides in the

city of Toronto.
á 7th largest metropolis in North America.
á 9.2% growth in the five years between Census counts

(2006 and 2011) — a much faster rate than Toronto alone

(4.5%).

GREATER TORONTO AREA: population 6,135,087
á 18.1% of Canada’s population

lives in the GTA.
á The median age in Toronto rose from

36.9 to 39.2 years in the past 15 years.
á The median age in the Region is 38.6;

younger than the Canadian median (40.6

years).
á By 2031, there will be about twice as many

seniors as youth in the GTA.
á In 2011, close to half of the GTA’s seniors (48%)

lived in Toronto.
á By 2031, almost 80% of Toronto residents will likely

be immigrants or children of immigrant parents.
á In 2012, the Region will welcome about 85,000

international immigrants.
á 8 out of 10 immigrants arriving in the Region are

identified as minorities.

WHO WE ARE

The Mercer Quality of

Living Survey ranks

Toronto 15th out of 51

cities. Vancouver is

5th, Ottawa 14th.

1 Vienna

2 Zurich

3 Auckland

4 Munich

5 Vancouver

5 Dusseldorf (tied)

7 Frankfurt

8 Geneva

9 Bern

14 Ottawa

15 TORONTO

The Economist’s

Global City Compet-

itiveness Index ranks

120 cities on compet-

itiveness — their

ability to attract cap-

ital, businesses, talent

and visitors.

1 New York

2 London

3 Singapore

4 Paris

5 Hong Kong

6 Tokyo

7 Zurich

8 Washington

9 Chicago

10 Boston

11 Frankfurt

12 TORONTO

OUR RANK ON

WORLD STAGEABOUT THE REPORT

WHERE IS TORONTO ECONOMICALLY VULNERABLE?

At the end of 2011, Toronto’s economic mo-
mentum was at its highest level in 10 years:
á Toronto ranked first on the Canadian Met-

ropolitan Economic Activity Index. 
á In 2012, the city received an Aa1 credit

rating (one level below Aaa) for the 10th

straight year.
á There were 189 high-rises under construc-

tion at the start of 2012, compared to 97 a

year earlier.
á Personal bankruptcies declined to their

lowest number since 2000 (24% lower in

2011 than in 2010). 

Much of the $20-billion private sector in-
vestment in green energy in Ontario has
flowed into the GTA:

á The 1,000 or more “green” organizations

and businesses in the Toronto region have

generated 20,000 jobs and injected $2

billion into the regional economy.

á Toronto region is a major destination with

9.8 million overnight visitors contributing

$4.6 billion to the economy in 2011.

INDICATORS OF ECONOMIC VITALITY

City Council approved a $9.39 billion operat-
ing budget in 2012, about $20 million lower
than the 2011 budget:
áMore than half of property-tax-funded

expenditure growth since 2003 (54%) has

been in police, fire and emergency services.
á $9.9 billion (67%) of Toronto’s $14.8 billion

2012-2021 capital budget plan is allocated to

bringing city infrastructure into a state of

good repair.
á The City’s capital funds can support only

20% of the overall $14.8 billion budget.
á The TTC will have to defer capital improve-

ments of $1.1 billion in the next decade to

accommodate its capital shortfall.

By 2025, almost 60% of Toronto neigh-
bourhoods could be low-income:

á Projections by U of T researchers predict a

virtual disappearance of middle-income

neighbourhoods by 2025 (from 66% in 1970

to 20% of Toronto’s neighbourhoods in

2025). The starkest change will be in the

proportion of very high- and very low-in-

come neighbourhoods.
á Neighbourhoods with incomes more than

40% above average could make up 20% of

the city (up from 7% in 1970).
á Neighbourhoods with incomes more than

40% below average could comprise 30% of

all neighbourhoods (compared to 1% in

1970).

GDP growth in Toronto lags behind growth
in the Region as a whole, and trails national
GDP growth by almost 1 percent.

The community group Not Far From The Tree picks fruit from privately owned trees, then offers one third of the
harvest to the owner, one third to the pickers and one third to food banks, shelters and community kitchens.

LAURA REINSBOROUGH PHOTO
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5. 
toronton 
arJesta
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5.1 arJen 
sietämisen 
keveys

viikko torontossa opetti ainakin sen, 

että sujuvuus, suvaitsevaisuus ja menestys 

ovat suhteellisia käsitteitä. Suomessa on 

tapana kategorisoida asioita, mutta liioitte-

lematta voi väittää että kaikki on kanadalai-

sittain hyvin suvaitsevaista. Suvaitsevaisuus 

ja ihmisläheisyys ovat arjessa monella ta-

valla läsnä ja sellainen tekee torontolaisia 

katuja kävellessä olon miellyttäväksi. Äk-

kinäinen päätelmä on, että homma toimii. 

Sitten kun pysähtyy yksityiskohtien ääreen, 

huomaa, että moni asia näyttää ulospäin 

vaatimattomalta, kohtuullisessa kunnossa 

olevalta tai vanhahtavalta. Mutta, mutta, 

se tunnelma; toimii ja sujuu. Ovatko ka-

nadalaiset ymmärtäneet sietämisen ole-

muksen keskittymällä arjen hyvinvointiin 

sisällöllisesti enemmän kuin rakenteisiin? 

Yhtä suoraa vastausta ei löytynyt ja arkikin 

näytti monet kasvonsa riippuen siitä käveli-

kö pilvenpiirtäjien keskellä vain muutaman 

korttelin päässä asuinalueen takapihoilla tai 

China Townissa.

Kun esitimme kysymyksiä vierailles-

samme eri kohteissa, oli vastaus yksise-

litteinen: kaikki lähtee maahanmuutosta. 

Maahanmuutto on kasvun ja kehityksen 

elinehto. Maahanmuuttajia tarvitaan. Maa-

hanmuuttajiin suhtautuminen on hyvin 

käytännönläheistä; tervetuloa töihin, kun-

han muuttajalla on jokin koulutus, rahaa 

jonkinlaiseen elämiseen ja työtä. Työtä 

tekemään heitä tarvitaankin ja toisaalta 

samalla he kiinnittyvät osaksi paikallista ar-

kea. Siinä se on pelkistettynä: kun suhtau-
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tuminen on luonnikasta niin kaikkien on 

helppo kokea itsensä torontolaisiksi. 

Taksinkuljettajat olivat varsinaisia To-

ronton markkinoijia. Sujuvasti ja arkisesti 

sain autossa ensimmäisten minuuttien ai-

kana myyntipuheen siitä, missä kannattaa 

Torontossa käydä ja kuinka mukava maa 

Kanada onkaan. Samalla he olivat hyvin 

avuliaita kaikin tavoin. Ensimmäisen koh-

dalla ajattelin kuljettajan olevan poikkeuk-

sellinen, mutta kolmannen kohdalla ajatte-

lin, että hyvä on, torontolaiset ovat tällaisia, 

uskotaan. Kysymykseen siitä, mikä on hy-

vin Torontossa sai monta samaa vastausta: 

täällä saa tehdä töitä, täällä saa elää. Van-

hahko mies, taksinkuljettaja, oli lähtöisin 

Pakistanista. Hän oli asunut pitkään Toron-

tossa ja kertoi näkemyksenään että vuoden 

2001 tapahtumat New Yorkissa vaikuttivat 

tunnelmaan, mutta Kanadassa ’voi elää 

edelleen’. Hän kiteytti elämän viisautensa 

lauseeseen ’rahaa voit antaa toiselle käytet-

täväksi, mutta elämä pitää itse elää’, ja Ka-

nadassa se suodaan jokaiselle.

Kerroin jo edellä, että kaduilla oli mu-

kava liikkua, mutta moni asia näytti ole-

van ajasta jäljessä, ulkoisesti. Perusinfran 

laatu on suomalaisin silmin katsottuna 

heikommassa kunnossa ja paljon olisi kun-

nallistekniikassa korjattavaa. Rahoituksen 

hankkiminen investointeihin on kuullun 

mukaisesti haasteellista ja maksujen korot-

taminen on edessä. Eipä ollut ratikkakaan 

kovin uusi, poletteihin perustuvasta rahas-

tusjärjestelmästä puhumattakaan, mutta 

liikenne sujui. Kunnioitus eri liikenneväli-

neiden kesken oli hyvä ja jälleen voi vain 

todeta, että homma sujui. Pysäkki saattoi 

olla pelkästään merkintä asfaltilla ja kun 

ratikka pysähtyi, hiljensivät pyöräilijät ja 

autoilijat myös joustavasti vauhtiaan koh-

teliaasti aamuruuhkassakin. Ruuhkia riitti 

kantakaupungin ulkopuolella tuntitolkul-

la suuntaansa. Aiheeseen sen enempää 
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torontolaisittain sisältö 

tulee ensin. taidamme suomessa 

aJatella Ja yrittää tehdä 

kaiken liian valmiiksi.

“

pysähtymättä voi vaan todeta, että arjen 

sujuvuus ei tullut mieleen ensimmäisenä 

niitä jonoja katsellessa. Moottoriteillä oli 

sentään yksi kaista varattu niille, jotka eivät 

olleet yksin henkilöautolla liikenteessä.

Toronton väestönkasvu on huimaa, 

mutta arjen asioiden kehittäminen tai 

suunnitelmallisuus eivät avautuneet suo-

malaiselle. Esimerkiksi joukkoliikennejär-

jestelmän kehittäminen näytti toteutuneen 

irrallisina palasina, ei niinkään kokonaisuu-

tena. Palveluverkossa merkillepantavaa oli 

se, että terveydenhuollon suuret yksiköt 

keskittyivät kantakaupunkiin ja terveysase-

mia ei käytännössä ole. Toisaalta kouluja ei 

ole keskustassa ja siten lapsiperheet eivät 

asu keskustassa. Lapsiperheiden haastei-

ta kuvaa myös kommentti siitä, että pitää 

tuntea oikeita ihmisiä, jotta saa lapset hy-

vään kouluun. Kaupungin omat vuokra-

asunnot oli vieras käsite.

Mieltä jäi askarruttamaan ainakin se, 

että miten tavallisen torontolaisen arki säi-

lyy siedettävänä ja sujuvana jatkossa, kun 

kaupungin kasvu on valtava. Torontossa 

koulutustaso maahanmuuttajilla ja heidän 

lapsillaan on tosin muuta maata korkeampi. 

Nähtäväksi jää kuinka kaupunki sopeutuu 

muutoksiin ja taloudellisiin haasteisiin yhä 

suurempana ja monimuotoisempana. 

Torontolainen yhteiskunta on hyvin ker-

rostunut ja suomalaisittain hieman hirvittää 

se, miten nopea kasvu on muuttanut asiat 

suhteettoman isoiksi. Voiko suvaitsevaisuus 

torontolaisen arjessa säilyä yhä kaiken sen 

vetovoimaisuuden ja suuruuden keskellä? 

Pilvenpiirtäjiä on sivulla, edessä ja ta-

kana, mutta keskustassa liikkuessa se ei 

hallitse näkymää. Sanomattakin on selvää, 

että niitä rakennetaan kymmenittäin uusia 

kokoajan. Torontolaisille tärkeintä on se, 

mikä on katutasossa ja siihen myös panos-

tetaan. Katutila näyttää pienimuotoiselta 

ja jotakin kumman kohteliasta arjessa on. 

Se ei ole päälle liimattua vaan luonnikasta 

toisten ihmisten kohtelua. Moneen kertaan 
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on jo mainittu, että maahanmuutto on 

keskiössä ja se nähdään kehityksen edel-

lytyksenä. Talouskasvu perustuu suurelta 

osin maahanmuuttoon. Suvaitsevaisuus ei 

ole Kanadassakaan kuitenkaan tullut itses-

tään, vaan kuulimme, että 1950–60-luvulla 

on ollut kaikissa kouluissa vahva ohjelma 

tasa-arvoisen ihmiskohtelun puolesta. On 

siis keskitytty järjestelmällisesti asenteisiin 

vaikuttamiseen. Aihetta kuvaa hyvin erään 

professorin aikanaan esittämä kysymys: 

’kun katson ulos, ketä minun pitäisi vihata, 

sillä kaikki ovat muualta tulleita, yhtä ar-

vokkaita’.

Jottei nyt jää sitä käsitystä, että aivan 

kaikki oli sujuvaa, kerrottakoon soveltami-

sen taidon puutteesta esimerkki. Hotellin 

aamiainen sai farssin piirteitä, kun muu-

tama ryhmästämme erehtyi soveltamaan 

voucherissa määriteltyä aamupalakokonai-

suutta. Torontolaiselle hotellintyöntekijälle 

teimme ylivoimaisen soveltamistapauksen, 

kun otimme ’vääränlaisen munakkaan’ Ra-

hallisesti se ei ollut kalliimpi, mutta kun 

sellainen tuote ei lukenut voucherissa niin 

eihän sellainen ollut mahdollista käytän-

nössä.

Pohdittavaa jäi sellaisestakin näkökul-

masta, että kiinnitämmekö me Suomes-

sa liiaksi huomiota ulkoisiin puitteisiin ja 

rakenteisiin. Toivottavasti emme puunaa 

seiniä ja lattioita sen kustannuksella, ettei 

rahaa jää elämän sisältöihin. Torontolai-

sittain sisältö tulee ensin. Taidamme Suo-

messa ajatella ja yrittää tehdä kaiken liian 

valmiiksi. 

Kanadalainen suvaitsevaisuus on sitä, 

että toimeen tullaan ja suhtaudutaan asi-

oihin käytännöllisesti. Sitä arjen sietämisen 

keveyttä riitti tuliaisiksi asti. n
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vaikka toronton ydinkeskustaan rakenne-

taan pilvenpiirtäjiä ennätysmäistä vauhtia, kau-

pungin katutila on varsin pienimittakaavaista 

ja lähestyttävää. Korttelit ovat kokonaisuuksina 

eheitä ja yksityiskohdissa vaihtelevia ja rikkaita. 

Kadut muodostavat melko yhtenäisen kaupun-

kitilan. 

Lieneekö syynä Jane Jacobsin perintö, mut-

ta Toronton kaupunkisuunnittelu kiinnittää eri-

tyistä huomiota katutilan suunnitteluun. Jos 

rakennusten korkeuden osalta sallitaan paikoin 

suuriakin vapauksia, säädellään rakennusten 

ensimmäisten kerrosten suunnittelua sitäkin 

tarkemmin. 

Toronton korkeiden rakennusten suunnitte-

luun on laadittu erillinen ohjeistus (Design Crite-

ria), joka säätelee erityisesti rakennusten jalustaa, 

ensimmäistä 3–5 kerrosta, “podiumia”. Tavoittee-

na on sulauttaa pilvenpiirtäjät osaksi kaupunki-

kudosta ja muodostaa miellyttävää katutilaa ja 

turvallista sekä kiinnostavaa kävely-ympäristöä, 

joka tukee elävän ja monimuotoisen kaupungin 

rakentamista 

Katutilan muodostumista säädellään seitse-

mällätoista pääperiaatteella. Näiden johtoaja-

tuksena on muodostaa eheä ja yhdenmukainen 

mutta vaihteleva kokonaisuus. Säädös on ilmei-

sen onnistunut. Lukuisista pilvenpiirtäjistään 

huolimatta Toronton keskusta vaikuttaa inhi-

milliseltä. Kadut muodostavat monimuotoisen 

ja jatkuvan julkisten tilojen systeemin. Tämä on 

tärkeää viihtyisän elinympäristön kannalta, sillä 

kaupunki koetaan katutasolla – kävelemällä, kat-

selemalla, vuorovaikuttamalla. n

viisi ensimmäistä 
kerrosta – 
pilvenpiirtäJien 
kulmakivi
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kadut muodostavat 

monimuotoisen Ja Jatkuvan 

Julkisten tiloJen systeemin. 

tämä on tärkeää viihtyisän 

elinympäristön kannalta, sillä 

kaupunki koetaan katutasolla 

– kävelemällä, katselemalla, 

vuorovaikuttamalla.

“
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Jane’s walk Ja  
king–spadina-alueen 
kaupunkiuudistus

Jane Jacobsin innoittamana käynnistettiin 

Torontossa vuodesta 2007 alkaen uudenlai-

seen vapaaehtoistoimintaan perustuvat kau-

punkikävelyt. Nyt toiminta on levinnyt jo 19 

maahan ja 85 eri kaupunkiin. Yksin Torontos-

sa Jane’s Walk opastettuihin kaupunkiretkiin 

osallistuu vuosittain 5 000 kaupunkirakenta-

misesta ja kaupunkikuvan vaalimisesta kiin-

nostunutta. Ideana on tuoda esille kaupunki-

kehityksen etenemistä ja sen ongelmakohtia 

asukasnäkökulmasta. Kaupunkikävelyt luovat 

myös yhteisöllisyyttä ja juurruttavat toronto-

laisia kotikaupunkiinsa.

Ekskursioryhmämme osallistui Toronton 

entisen kaupunginarkkitehdin Paul Bedfordin 

vetämälle kävelylle, joka käsitteli Toronton ydin-

keskustan laidalla sijaitsevan alueen uudelleen-

rakentumista. Niin sanotulla King and Spadina 

alueella oli 1990-luvulle tultaessa vapautunut 

valtaosa rakennuksista teollisesta käytöstä ja 

alue oli kaupungin takapihaa keskeisestä sijain-

nistaan huolimatta.

Jane Jacobs ja silloinen pormestari päättivät 

toteuttaa 1990-luvun valtavirrasta poikkeavan 

kaupunginosan, jossa keskeistä oli monimuotoi-

suuden ja vanhan rakennuskannan vaaliminen. 

Jacobsin ajatusten mukaisesti tavoitteena oli ak-

tivoida eri tyyppisten toimintojen sekoittumista 

ja kiinteistöjen uudelleenkäytön monipuolisuut-

ta ja matalaa kynnystä.

Kaupunkikierroksemme alkoi vanhasta paah-

timorakennuksesta, joka purku-uhan väistyttyä 

palvelee nyt runsaan 40 pienyrityksen ja luovien 

alojen eri käyttäjäryhmien edullisena vuokrati-

lana. Työpaikkoja tässä viisikerroksisessa raken-

nuksessa on vuonna 2012 enemmän kuin sen 

toimiessa aikanaan teollisessa käytössä. 

Kiinteistön peruskorjauksen rahoitti kaupun-

kikuvan säilyttämisestä ja vaihtoehtoisesta käyt-

tötarkoituksesta innostunut yksityishenkilö. Ka-
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tolle on rakennettu Torontossa suosiossa oleva 

viherpuutarha. 

Suomalaisryhmämme tutustui paikallisten 

asukkaiden joukossa 40 eri kohteeseen, jossa 

kävelyn tavoite ei yksinomaan ollut uuden teho-

rakentamisen vastustamisessa. Katutilan ja taka-

pihojen toivottiin toimivan vetovoimatekijänä, ei 

vain läpikulkupaikkoina.

Toronton kaupunginarkkitehdin virasta eläköi-

tynyt Paul Bedford kertoi ylpeänä, että kaupunki-

suunnittelijoiden kritiikkiä suunnitteluvaiheessa 

saaneet King-Spadina-alueen suunnitelmat ovat 

toteutuneet vielä asetettuja tavoitteita paremmin. 

Alueelle on sijoittunut 30 000 työpaikkaa 

viihteen, kulttuurin, kaupan ja palvelujen aloille 

ja samalla mahdollistanut valtaisan uusien asun-

tojen tuotannon. Alueen menestys uhkaakin 

vaarantaa alkuperäissuunnitelman toteutumi-

sen, kun sijoittajia kiinnostaa yhä tehokkaampi 

rakentaminen. n

ideana on tuoda esille 

kaupunkikehityksen 

etenemistä Ja sen 

ongelmakohtia 

asukasnäkökulmasta. 

kaupunkikävelyt luovat 

myös yhteisöllisyyttä 

Ja Juurruttavat 

torontolaisia 

kotikaupunkiinsa.

“
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toronton 

salaisuus 

on radikaali 

avoimuus 

kaikkea uutta 

kohtaan.

- roger keil

“

Kuvat: Panu Lehtovuori
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yhteistyö on 

kirJoitettu 

tämän kaupungin 

geeneihin.

- rahul bhardwaJ

“
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6. 
lopuksi
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kaupungin monimuotoisuus on tärkeä voimavara. Maailmanta-

louden suhdanteet vaihtuvat nopeasti, korkeasti koulutetut osaajat ovat mo-

biileja, ja trendit muuttuvat nopeammin kuin kaupunkirakenne. Kaupunkien 

henkivakuutus kansainvälisessä kilpailussa on monipuolisuus: laaja elinkeino-

rakenne, monimuotoinen, suvaitseva ja monikulttuurinen elinympäristö sekä 

hyvät koulutusmahdollisuudet.

kynnyksen t yöel ämään Ja Julkisiin instituutioihin pitää 

oll a matal a. Esimerkiksi maahanmuuttajien potentiaali ei toteudu elleivät 

he pääse todella mukaan ja vaikuttamaan. Torontolainen kaupunkiajattelu on 

avointa ja siitä välittyy tietty huolenpito. Erilaisilla toimijoilla – julkisella sekto-

rilla, säätiöillä, löyhästi organisoiduilla kaupunginosajärjestöillä ja yksittäisillä 

ihmisillä – on paikkansa kaupungin kehittämisessä. Kaupunkia tehdään yh-

dessä.

me teemme suomessa kaiken liian valmiiksi.  Torontolaista kaupun-

kikehitystä ja mentaliteettia yleisemminkin leimaa joustavuus ja kyky hyödyn-

tää epävarmuutta ja tilapäisyyttä, tehdä kaupunkia askel kerrallaan. Kaupunki 

ei ole koskaan valmis. Toimintojen ja käyttöjen joustavuus ja muunneltavuus 

ovat avainkysymyksiä paitsi kaupunkien kulttuurien, myös taloudellisen ja toi-

minnallisen ketteryyden, urbaanin uusiutumiskyvyn, kannalta. 

sitoutuminen paikkaan luo sosiaalista pääomaa. Monet Toron-

ton kaupunginosista ovat eräänlaisia urbaaneja kyliä, joissa suurkaupungin 

moniaineksisuus ja paikallisen naapuruston ominaispiirteet tukevat toisiaan. 

Torontolaiset ovat kaupunginosistaan aidosti ylpeitä. Arkinen toiminta ja aktii-

vinen vaikuttaminen omaan elämänpiiriin ovat osa kaupunkilaisuutta.

kaupungin henkeä luodaan myös keskustelemall a. Torontossa 

käydään julkista keskustelua niin kaupunginosien kehittämisestä kuin kaupun-

gin poliittisista päätöksistä. Samalla luodaan yhteistä ymmärrystä kaupungin 

identiteetistä, kiteytetään torontolaisille tärkeitä arvoja ja rakennetaan Toron-

ton imagoa monikulttuurisena ja dynaamisena keskuksena.
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yksi maailman parhaat kaupungit  -toimin-

tatavan kantavista ajatuksista on nostaa suomalaiseen 

yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun urbanismia edis-

täviä kysymyksiä. Olemme koonneet oheen viisi nä-

kökohtaa, jotka mielestämme nousevat esiin raportin 

esimerkeistä.

Toivomme tämän julkaisun tuovan virikkeitä ilahdutta-

van vilkkaana viime aikoina käyneeseen keskusteluun 

suomalaisten kaupunkien kehittämisestä ja laajemmin-

kin suomalaisesta urbanismista. Muun muassa kaupun-

kitapahtumat, kaupunkitilojen haltuunotto, korkea ra-

kentaminen sekä kunta- ja palvelurakenne ovat saaneet 

runsaasti palstatilaa. Toivottavasti näin on jatkossakin. 

Monet raportissa esitellyt tapausesimerkit voivat tar-

jota inspiraatiota uusille kokeiluille ja toimintapojen 

muutoksille Suomessakin. Kannustavana esimerkkinä 

toimii Jane’s Walk, joka toteutettiin Maailman parhaat 

kaupungit -kurssin ja Toronton esimerkin innoittama-

na neljässä suomalaiskaupungissa ensimmäistä kertaa 

toukokuussa 2013.

Kaupunki muuttuu tekemällä. Olkaamme, kuten toron-

tolaiset, radikaalin avoimia kaikelle uudelle. n
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