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MAAILMAN PARH A AT kaupungit -kurs-

kiinnostavia kaupunkitiloja, jotka ihmiset

sin keskiössä on urbanismi – siitä käytävän

haluavat ottaa haltuun? Onko tiivistyminen

keskustelun edistäminen ja siihen kytkey-

ollut vaivan arvoista: onko se lisännyt arjen

tyvän ymmärryksen kasvattaminen. Taus-

koettua laatua? Onko samalla huolehdittu

ta-ajatuksena on, että kaupunkien tarjo-

sujuvista ja kestävistä yhteyksistä koko toi-

ama tiheys, monimuotoisuus ja sosiaaliset

minnallisen kaupunkiseudun sisällä?

verkostot pohjustavat taloudellista kasvua

Urbanismi edellä voi lähteä liikkeelle

ja inhimillistä hyvinvointia. Parhaimmillaan

sekä kasvukaupungeissa että talouskasvun

tämä voi toteutua resursseja tuhlaamatta ja

katvealueilla. Siinä missä suurkaupunkien

ympäristöä vaalien. Laadukas urbanismi ei

tiheyttä pidetään yhtenä uudistumisen ja

saa olla miltään kaupunkilaisten ryhmältä

taloudellisen kasvun avaimena1, voi urbaa-

pois eikä koetella planeettamme kantoky-

nin kaupunkitilan kautta löytää myös kas-

kyä. Löydämmekö kuitenkaan esimerkkejä

vun korvikkeita ja laadullista kasvua. Jane

kaupungeista, joissa tämä yhtälö toteutuu?

Jacobsin jo 60-luvulla esittämiä näkemyk-

Entä voimmeko paikantaa käytäntöjä, joi-

siä myötäillen, Richard Florida2 tiivistää:

den omaksumisella pääsisimme askel askeleelta kohti parempia kaupunkeja?

”The key mechanism at work here is
the city itself. Dense and interactive con-

Suomessa suurten kaupunkiseutujen

nectors, cities are economic and social or-

asukasmäärä on ollut pitkään kasvu-uralla.

ganizing machines. They bring people and

Yhdyskuntarakenteessa kaupungistuminen

ideas together, providing the platform for

on näkynyt sekä kokonaan uusien kaupun-

them to combine and recombine in myri-

ginosien rakentamisena että vanhojen tii-

ad ways, spurring both artistic and cultu-

vistämisenä, kaupunkien kasvamisena ”si-

ral creativity and technological innovation,

säänpäin”. Voidaan kuitenkin kysyä, mil-

entrepreneurship, and economic growth.”

laista urbanismia kasvu on tuottanut. Onko onnistuttu tuottamaan monimuotoisia,

1

Glaeser 2011

2

Florida 2012
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Kirjassa ”Luovan luokan nousu” Floridan3 pääteesi oli, että uudistuakseen kau-

tärkeydestä sekä sosiaalisesti tasapainoisen
kaupungin puolesta5.

punkien kannattaa kiinnittää erityistä huo-

Mielikuva hollantilaisista kaupungeista

miota avaintyöntekijäryhmän tarpeisiin:

on urbaani, ja kulutuksen ympärille raken-

tieto- ja kulttuurityöläiset asettuvat asu-

tuvien kehittämisbrändien sijaan mieleen

maan viihtyisimpiin ja kivoimpiin kaupun-

nousevat monipuolinen asuminen, tiivis

keihin, ja työnantajat seuraavat heitä. Kos-

kaupunkirakenne, pyöräily ja arkiset elämi-

ka luova luokka suosii lähiöiden ja esikau-

sen kulttuurit. Alankomaissa kaupunkimai-

punkien sijaan keskustoja ja tiivistä urbaa-

suus ei ole ensisijaisesti keino etsiä talou-

nia asuinympäristöä, niitä on pystyttävä

dellista kasvua, vaan tapa asua ja elää. Tiivis

tarjoamaan. Monissa yhdysvaltalaiskau-

kaupunkirakenne, lähellä toisia asuminen,

pungeissa tähän huutoon vastattiin eheyt-

yhteistyö, ja miksei pyöräilykin, kuuluvat

tämällä rapautumaan päässeitä keskusta-

elimellisesti hollantilaiseen elämäntapaan.

alueita. Tuloksena syntyi kuitenkin usein

Tällä ajattelulla on pitkät yhtäältä sosiaa-

yksipuolisia, kalliita ja kulutuskeskeisiä kau-

lisesta vuorovaikutuksesta, toisaalta paik-

punkialueita. Keskustat gentrifioituivat ja

kaan liittyvistä maantieteellisistä lähtökoh-

kaupunginosien väliset tuloerot kasvoivat .

dista kumpuavat juurensa. Alankomaat tar-

Liian yksioikoinen ote tiheydestä ja asu-

joaakin erinomaisen lähtökohdan poh-

kasryhmistä ei toimi. Ainoastaan mieliku-

tia, kuinka kaupunkimaisuus voi parantaa

vien ja brändien varassa kehitetty kaupun-

asukkaiden elämänlaatua sekä tukea kau-

ki on vain kupla. Nykyään myös Florida pu-

punkien taloudellista kasvua niin, että se

huu monipuolisen – esimerkiksi myös teol-

ei heikennä minkään asukasryhmän ase-

lista tuotantoa sisältävän – talousrakenteen

maa eikä koettele planeettamme kantoky-

4

3

Florida 2003

4

Florida 2009

5

Florida 2017
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kyä. Tiiviisti ja huolella rakennettu Alankomaat on myös erinomainen maa tarkastella kaupunkitilan merkitystä tämän mahdollistamisessa ja synnyttämisessä.
Laadukkaassa urbanismissa kiinnitetään huomiota siihen, miten tilat kehystävät arkeamme ja miten ne voivat vaikuttaa
myönteisesti elämänlaatuun ja arjen sujuvuuteen. Tilallinen ajattelu on tärkeässä
roolissa myös kestävyysmuutoksen välittäjänä, mahdollistamassa resurssiviisaita ratkaisuja. Laadukas urbanismi antaa tilaa luovuudelle. Siinä ei pelata pelkillä brändeillä
eikä kuljeta kaupallisten kulissien keskellä,
vaan annetaan ihmisille tilaa olla ja toimia.
Myös kasvukeskusten ulkopuolella urbanismin ymmärtäminen on tärkeää. Silloin
on kuitenkin pystyttävä hahmottamaan,
mitkä asiat ovat yleispäteviä ja mitkä riippuvat kaupungin koosta ja kehityskaaresta.

“

LAADUKAS URBANISMI ANTAA
TILAA LUOVUUDELLE. SIINÄ EI
PELATA PELKILLÄ BRÄNDEILLÄ
EIKÄ KULJETA KAUPALLISTEN
KULISSIEN KESKELLÄ, VAAN
ANNETAAN IHMISILLE TILAA
OLLA JA TOIMIA.
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TIIVIS JA URBAANI ALANKOMAAT
AL ANKOM A I S TA K ÄY TETÄ Ä N myös ni-

mutta väestömäärä satakertainen. Alanko-

mitystä Hollanti, vaikka virallisesti Hollan-

maissa asuu yli 400 asukasta neliökilomet-

nilla viitataan Pohjois- ja Etelä-Hollannin

rillä, Uudellamaalla noin 180 ja Pohjois-

maakuntiin. Alankomaat koostuu kahdes-

Karjalassa yhdeksän. Vaikka Alankomaat on

tatoista maakunnasta, jotka muodostavat

kaupunkivaltainen, tiivis rakenne ja selke-

omat, valtion ja kuntien välillä toimivat hal-

ästi rajatut kaupunkialueet luovat runsaasti

linnolliset yksikkönsä.

mahdollisuuksia myös muulle maankäytöl-

Alankomaat on yksi Euroopan tiheim-

le. Esimerkkinä vaikkapa maatalousmaan

min asutuista ja kaupungistuneimmista

suhteellinen osuus pinta-alasta: Suomessa

maista. Maan kaupunkijärjestelmän ytimen

maatalousmaata on noin 8% pinta-alasta,

muodostaa kehämäinen Randstad, johon

Alankomaissa lähes 65%.

kuuluvat maan suurimmat kaupungit Ams-

Suomalaisittain kiinnostavaa on, ettei-

terdam, Rotterdam, Haag ja Utrecht. Rand-

vät yksittäiset hollantilaiskaupungit ole

stadin alueella asuu yli puolet maan 17 mil-

kuitenkaan kovin isoja – maan suurim-

joonasta asukkaasta. Neljän kaupunkien

mat kaupungit, Amsterdam (860 000) ja

ringin keskelle jää laaja maatalousvyöhyke
”Green Heart”, jota on kansallisilla päätöksillä suojeltu rakentamiselta. Alankomai-

ALANKOMAAT

den virallinen pääkaupunki on Amsterdam,

Pinta-ala

41 543 km2

mutta maan hallinnollinen keskus sijaitsee

Asukasluku

17 282 753 (01/2019)

Haagissa.

Väestöntiheys

416/ km²

Suomeen

verrattuna

Alankomaissa

on paljon kaupunkimaista asutusta ja vähän väljiä taajamia. Ero maaseudun ja kaupunkimaisen rakenteen välillä on jyrkkä
ja selkeä. Maan tiiviydestä saa kuvaa vertaamalla sitä esimerkiksi Uudenmaan ja
Pohjois-Karjalan maakuntiin. Alankomaiden keskimääräinen asukastiheys on Uuteenmaahan verrattuna yli kaksinkertainen. Alankomaiden pinta-ala puolestaan
on kaksi kertaa Pohjois-Karjalan kokoinen,

Väestöprofiili (2018)
koko asukasluku

17 181 084, joista

Alankomaiden
kansalaisia

16 140 279

Muiden maiden
kansalaisia

1 040 805

EU:n kansalaisia
(pl. alankomaalaiset)

525 626

Työikäinen väestö
(15–75-v.)

70,5 %, joista työllistyneinä 67,8 % (2018)

BKT per capita (2017)

43 020 €
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Kaupunkiväestö eri kokoluokissa Alankomaissa. YK:n
kaupunkiseutukohtaisen määritelmän mukaan Alankomaissa
on kaksi miljoonakaupunkia. Alle 300 000:n asukkaan
seuduilla on yhteensä melkein 12 miljoonaa asukasta
Lähde: https://population.un.org/wup/Country-Profiles/
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Rotterdam (640 000) jäävät asukaslu-

Eindhoven tunnetaan virkeänä teknolo-

vultaan selvästi alle miljoonan. Vastaa-

giakeskuksena. 1900-luvun aikana käsi

vasti hollantilaiskaupungeista jopa 23 ylit-

kädessä Philipsin yritystoiminnan kanssa

tää 100 000 asukkaan rajan. Alankomai-

kasvanut perinteinen teollisuuskaupunki

den kaupunkirakenne on siis vahvasti

keksi itsensä uudelleen 1990-luvun talou-

verkostomainen, mutta myös erikoistunut.

dellisten takaiskujen jälkeen panostaen

Kaupungeilla on osin historiasta kumpua-

teknologiaan ja designiin ja on nyt tunnettu

via vahvoja ominaispiirteitä, taloudelliset ja

innovaatioiden edelläkävijänä. Avaimena

kulttuuriset yhteydet suuntautuvat eri teol-

menestykseen on ollut vahva ”triple helix”

lisuudenaloille ja kaupunkeihin. Hyvänä

-yhteistyö kaupungin, yliopiston ja yritys-

esimerkkinä tästä käyvät maan suurim-

ten välillä.

mat kaupungit: Amsterdam on historial-

Nopeasti kasvava Utrecht on histori-

linen, vahvasti turismin, koulutuksen ja

allinen kaupunki, joka tunnetaan laaduk-

Schipholin lentokentän ympärille kietou-

kaista

tuvien toimintojen leimaama kaupunki,

asumisestaan ja miellyttävästä kaupun-

kun taas Rotterdamin kansainväliset yhte-

kimiljööstään. Sijainti Randstadin laidalla

ydet

ponnistavat

yliopistoistaan,

monimuotoisesta

satamatoiminnoista.

osana sen tehokasta raideverkostoa tekee

Rotterdam on käytännössä rakennettu

kaupungista ”kokoaan suuremman”. Niin

uudelleen toisen maailmansodan jälkeen

Amsterdam kuin Rotterdam on saavutetta-

– niin pahoin se kärsi pommituksissa – ja

vissa arjen pendelöinnin puitteissa todella

historiallista rakennuskantaa ei näin ollen

kätevästi.

ole enää jäljellä kuin nimeksi. Molemmat

Heerlen puolestaan kipuilee jälkiteol-

kaupungit ovat huomattavan kansainvä-

listen haasteiden parissa ja tarjoaa kiin-

lisiä ja taloudellisesti dynaamisia, mutta

nostavan verrokin pienempien kaupun-

aivan eri tavoin.

kien

Omaleimaisia ja itsenäisiä ovat myös
opintomatkamme

tutustumiskohteet.

kehittämisestä.

Kaupungin

histo-

ria osana Limburgin kaivos- ja teollisuusaluetta näkyy edelleen vahvasti, ja alle
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HALLINTO

VÄESTÖ JA KULTTUURI

Alankomaat on parlamentaarinen, perustuslaillinen

Alankomaissa asuu 17,3 miljoonaa ihmistä. Maan kaupun-

monarkia. Kuningaskuntaan kuuluu myös kuusi itsehallin-

gistumisaste on korkea: YK:n mukaan jopa 91 % väestöstä

toaluetta ja erityisasemassa olevaa aluetta Karibianmerellä.

asuu urbaaneilla alueilla, kun EU:n keskiarvo on 76 % (UN

Ylin päätäntävalta on muodollisesti kuningas Willem-Alexan-

2018). Alankomaiden väestöstä 46 % asuu Amsterdamin,

derilla. Vuonna 2013 tehtäväänsä kruunatulla monarkilla on

Rotterdamin, Haagin ja Utrechtin käsittämällä Randstadin

omia edustajia monissa hallintoelimissä, vaaleilla valittujen

alueella, joka vastaa noin neljännestä Alankomaiden

edustajien rinnalla. Maalla on kaksikamarinen parlamentti.

pinta-alasta. Randstadin ulkopuolella asuvasta väestöstä

Ensimmäisen kamarin 75 jäsentä nimitetään lääninhallitusten

suurin osa asuu pienissä tai keskikokoisissa kaupungeissa.

toimesta, kun taas toisen kamarin eli alahuoneen 150
edustajaa valitaan yleisillä vaaleilla. Kevään 2017 vaalien
jälkeen muodostettua neljän puolueen hallitusta johtaa
oikeistoliberaalin Vapauden ja demokratian kansanpuolueen
(VVD) Mark Rutte, joka on toiminut maan pääministerinä jo
vuodesta 2010 lähtien.

Alankomaiden väestö kasvaa noin 0,3 % vuosivauhdilla.
Viimeisten kolmen vuoden aikana väestönkasvu on
johtunut lähinnä maahanmuutosta. Vuonna 2017 noin 6 %
väestöstä oli muiden maiden kansalaisia, joista 50 % oli
EU-maiden kansalaisia. Ulkomaalaisväestö on keskittynyt
enimmäkseen neljään suureen kaupunkiin, Amsterdamiin,

Vaikka Alankomaiden virallinen pääkaupunki on Amsterdam,

Rotterdamiin, Haagiin ja Utrechtiin, joissa ulkomaalais-

keskushallinto sijaitsee Haagissa, maan kolmanneksi

taustaisen väestön osuus on huomattavasti maan keski-

suurimmassa kaupungissa. Alankomaat jakautuu 12 lääniin

arvoa korkeampi. Muualla Alankomaissa asuu suhteessa

ja 355 kuntaan. Lääneillä on oma vaaleilla valittu hallintonsa.

vähemmän ulkomaalaisia. Monella alankomaalaisella on

Kunnat ja kaupungit jakautuvat läänien valvomiin 23 vesi- ja

kuitenkin monikansalliset juuret. Esimerkiksi 1500- ja

kanavahallintoalueeseen, joita hallinnoivilla johtokunnilla

1600-luvulla, jolloin Alankomaiden eteläosat kuuluivat

on toimivaltaa vesihuoltoon liittyvissä asioissa. Vesi- ja

vielä Espanjalle, maahan tuli paljon portugalilaisia ja

kanavahallinto on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, mutta

espanjalaisia juutalaisia sekä protestanttisia kauppiaita.

Alankomaille välttämätön, sillä sen tehtävänä on huolehtia

Myös Etelä-Euroopasta, Turkista ja Marokosta 1960- ja

muun muassa kuivatusjärjestelmien toiminnasta ja kerätä

1970-luvuilla saapunut vierastyövoima oli merkittävä asia

niin sanottua vesiveroa.

erityisesti Randstadin metropolialueella. Myös Surinamista
tuli maan itsenäistyttyä 1970-luvulla entiseen emämaahan
paljon siirtolaisia. 

TALOUS
Alankomaiden bruttokansantuote on Euroopan korkeimpia.
Vuonna 2017 se oli 735,87 miljardia euroa edustaen näin
1,33 % koko maailman taloudesta. BKT asukasta kohden oli
tuolloin 47 743 euroa. Alankomaiden viennistä 15 % on maataloustuotteita, 6 % luonnollisia tai rikastettuja polttoaineita,
17 % kemiallisia tuotteita, 12 % teollisuustuotteita ja
24 % koneita. Kaksi kolmasosaa viennistä suuntautuu
Saksaan, Belgiaan, Ranskaan, Yhdysvaltoihin ja IsoonBritanniaan. Alankomaat on yksi maailman suurimmista
maataloustuotteiden viejistä.
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Kuva: Petra Appelhof / Gemeente Utrecht

ALANKOMAAT ON LÄPEENSÄ SUUNNITELTU
AL ANKOM A AT ON ollut perinteisesti libe-

naalinen mutta tärkeä roolinsa myös asun-

raali monissa politiikan omantunnonkysy-

topolitiikassa: vallatut talot ovat osaltaan

myksissä. Muun muassa maan eutanasi-

helpottaneet asuntopulaa ja toimineet va-

an mahdollistava lainsäädäntö sekä salli-

raventtiilinä

va huumausainepolitiikka tunnetaan laa-

markkinoilla . Talonvaltaus kuitenkin kiel-

jasti. Maankäyttöön liittyen kansalaisten

lettiin lakimuutoksella vuonna 2010. Laki-

vapauksia korostava kysymys on ollut esi-

muutoksen jälkeen tyhjillään olleiden toi-

merkiksi talonvaltaus. Sitä koskeva lainsää-

mistotilojen määrä on kasvanut: tällä het-

däntö on mahdollistanut vähintään vuo-

kellä Alankomaiden toimistotiloista 17 % on

den ajan käyttämättömänä olleiden raken-

tyhjillään, näistä 10 % pitkäaikaisesti. Toiset

nusten valtauksen uuteen käyttöön ilman

haikailevat näitä väliaikaisesti esimerkiksi

omistajan virallista lupaa. Jos kiinteistö jää

opiskelija-asuntokäyttöön2.

ylikuumentuneilla

asunto-

1

tyhjäksi ja rapistumaan, se voidaan ottaa

Talonvaltaus on yksi esimerkki hollan-

laillisesti hyödylliseen käyttöön. Ajattelu-

tilaisten käytännöllisestä suhteesta sää-

tapa heijastelee tilan niukkuutta ja kannus-

döksiin: niitä voidaan soveltaa kaupunki-

taa pitämään rakennukset käytössä ja yllä-

laisjärjen nimissä, kunhan tämä ”anarkismi”

pidettyinä. Käytännössä vallatut talot ovat

on hyväntahtoista. Mentaliteetin sanotaan

toimineet kimppakämppinä ja asuinkom-

pätevän myös esimerkiksi pyöräilyssä. Lii-

muuneina tai vaihtoehtokulttuurin toimintatiloina, esimerkiksi näyttely- tai konserttisaleina. Käytännöllä on ollut oma margi-

1

Priemus 2015

2

Dee 2016
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“

HOLLANTILAISET TUNTUVAT
KOROSTAVAN HALLINNON
MAHDOLLISTAVAA ROOLIA
MAANKÄYTTÖKYSYMYKSISSÄ,
JA VAIKUTTAA SILTÄ, ETTÄ
IHMISET ALANKOMAISSA
EIVÄT KOE ITSEÄÄN
SUUNNITTELUN KOHTEIKSI
VAAN AKTIIVISIKSI
TOIMIJOIKSI.

kenne virtaa paikoin kaoottisesti ja sääntöjen vastaisesti, mutta asiaan ei ole tarvetta puuttua, koska kokonaisuus toimii. Kiinnostava

näkökulma

kaupunkikäytäntöjä

pohdittaessa ja vertailtaessa onkin hallinnon ja yksilön välinen suhde. Hollantilaiset
tuntuvat korostavan hallinnon mahdollistavaa roolia maankäyttökysymyksissä, ja vaikuttaa siltä, että ihmiset Alankomaissa eivät
koe itseään suunnittelun kohteiksi vaan aktiivisiksi toimijoiksi.
Alankomaissa korostuukin monia muita
Euroopan yhteiskuntia vahvempi urbanismi, jossa hallinnon lisäksi kaupunkia pyrkivät aktiivisesti muuttamaan paremmaksi
myös kaupunkilaiset. Monissa kaupungeissa kaupunkipolitiikan yksi todellinen moottori näyttääkin olevan kansalaisyhteiskunta, joka haastaa hallintoa ja poliitikkoja kaupunkikehittämisessä. Tämä heijastuu kaupunkipolitiikkaan paitsi moniäänisyytenä,
myös politiikan kunnianhimon tason kohottajana. Ei ole liioiteltua sanoa että hollantilainen kaupunkipolitiikka on enemmän
kiistat ja moniäänisyyden tunnustavaa Politiikkaa kuin kaavamaista toimintapolitiikkaa
(urban policy).

Kuva: Tuomas Ilmavirta
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Kuva: Anna Koskinen
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Hieman paradoksaalisesti yhdyskunta-

sempaa ja yksityisvetoisempaa ja neuvot-

suunnittelulla on maassa kuitenkin varsin

teluihin perustuvaa mallia. Silti vahva suun-

kokonaisvaltainen rooli. Alankomaissa on

nitteluperinne ja tiiviisti asutun maan ole-

sanonta ”pumppaa tai kuole”. Tämä on pitä-

massa olevat rakenteet ja verkostot joh-

nyt paikkansa kirjaimellisesti, kun osin me-

tavat edelleen vahvaan hallintaan. Kuten

renpinnan alla sijaitsevaa maata on asutet-

Lehtovuori4 tiivistää: ”Toisin kuin Suomes-

tu. Asumiseen ja viljelyyn kelpaavan maan

sa, Hollannissa ei ole käytännössä lainkaan

raivaaminen on edellyttänyt valtavia pon-

tyhjää tai vajaakäyttöistä maata, minkä

nistuksia. Tästä asenteesta sanotaan kum-

vuoksi jokainen suunnitteluratkaisu on to-

puavan myös hollantilaisten kokonaisval-

dellinen valinta eri arvojen, käyttöjen ja tu-

taisen suhteen suunnitteluun. Alankomai-

levaisuusperspektiivien välillä.” Tiiviisti ra-

den maisema on lähes kokonaan ihmisen

kennettujen kaupunkialueiden väliin jäävä

suunnittelemaa ja kontrolloimaa, sillä ti-

maasto ei ole kasvavien kaupunkien tila-

heästi asutussa maassa käytännössä jokai-

reservi vaan intensiivisessä maatalouskäy-

nen neliömetri on kaavoitettua . Maankäy-

tössä. Osa luonnontilaisistakin alueista on

tön vapausasteita on virallisesti vähän, ja ti-

entisiä maatalousalueita, jotka on suunni-

lankäyttö on jatkuvaa neuvottelua.

teltu suojelemaan biodiversiteettiä ja jotka

3

Alankomaiden suunnittelulainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan, ja uusi lain-

nähdään yleishyödyllisenä, elävänä kulttuuriperintönä5.

säädäntö astuu voimaan vähitellen vuo-

Nykyisessä kokonaisvaltaisesssa ympä-

desta 2021 alkaen. Edellisen kerran lainsää-

ristö- ja maankäyttölainsäädännön uudis-

däntöön tehtiin muutoksia vuonna 2008,

tuksessa keskeisiä ratkottavia kysymyksiä

jolloin aluesuunnittelulain (WRO, Spatial

ovat kasvu- ja suojelutavoitteiden välisten

Planning Act) sitovuutta ja valtiotason oh-

jännitteiden ratkaiseminen sekä strategisen

jausta karsittiin. Uudistukset ovat viemässä

poikkihallinnollisen otteen mahdollistami-

suunnittelua vähitellen keskitetystä ja ko-

nen. Tavoitteena on yhteiskunnan systee-

konaisvaltaisesta perinteestä kohti paikalli3

Lehtovuori et al. 2019

4

Lehtovuori 2019

5

Tisma & Meijer 2018
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misen muutoksen mahdollistaminen ja sen

punkien rooliin talouskasvun moottoreina,

tilallisten edellytysten turvaaminen . Astet-

1990-luvulla käynnistyi kansallinen koko-

ta konkreettisemmin haussa on progressii-

naisvaltainen suurkaupunkipolitiikka8. Huo-

visia energiaratkaisuja ja kiertotalouden ke-

mio kohdistui turvattomuuden, elinympä-

hittymistä tukeva järjestelmä, joka on kui-

ristön laadun ja työmarkkinoiden kysymyk-

tenkin

6

yksinkertainen.

siin. Nykyisen kaupunkipoliittisen agendan

Uudistus kokoaa pirstaloitunutta ympäris-

mahdollisimman

keskeisiä teemoja ovat muun muassa kas-

tö- ja maankäyttölainsäädäntöä ja määrä-

vun, erikoistumisen ja kokeilujen kannus-

yskokoelmia yhteen. Jatkossa sääntelyä on

teet, yhteistyö kaupunkien sisällä ja välillä

määrä olla vähemmän ja luottamusta yksi-

sekä innovatiivista yritystoimintaa tukevan

tyisiin toimijoihin enemmän. Vaikka erilai-

infran rakentaminen. Nämä päätavoitteet

set sopimusjärjestelmät ja kumppanuus-

on kirjattu keskeisimpään politiikka-asiakir-

mallit ovat olleet yleistymään päin, halu-

jaan Agenda Stad9 ja niiden toimenpanossa

taan edelleen sujuvoittaa lisä- ja täyden-

käytetään City Deal -kehittämissopimuk-

nysrakentamista siellä, minne väestö jat-

sia, joiden rahoitus tulee kansallisesta in-

kossa näyttäisi keskittyvän.

vestointiohjelmasta, ilman että niillä on

Kaupunkipolitiikassa

Alankomaat

on

yhteyttä kansallisen tason spatiaaliseen vi-

2000-luvulla ollut ”kokoaan suurempi”:

sioon10. Valtio näyttäisi siis painottavan ta-

maa on profiloitunut ”uuden” kaupunki-

lousvetoista kehitystä ja jättävän tilallisen

politiikan tekemisessä ja pyrkinyt vaikut-

ulottuvuuden – ja kokonaisvaltaisen kau-

tamaan myös EU:n kaupunkipolitiikkaan7.

punkipolitiikan – aiempaa vähemmälle

Siinä missä 1980-luvulla havahduttiin kau-

huomiolle.

punkien asumistason ongelmiin ja kau8

van den Berg et al. 1998

6

Lehtovuori 2019

9

Agenda Stad 2016

7

Kuokkanen 2005, EPRS 2017

10

Ache & Hospers 2016
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SUUNNITTELU JA ELINYMPÄRISTÖN
MUOKKAAMINEN ELINEHTONA

Alankomaat on nimensä mukaan suurimmaksi osaksi

tavia ponnisteluja koko yhteisöltä, sillä niiden luonti edellytti

poikkeuksellisen tasaista alankoa. Lukuun ottamatta maan

yhteistyötä, neuvotteluja, työtä ja jatkuvaa ylläpitoa. Niin

kaakkoisosia, Alankomaiden korkeuserot vaihtelevat 20

kutsutusta polder-mallista tulikin metafora, jolla viitataan

metristä merenpinnan tason yläpuolelta 6 metriin merenpin-

neuvotteluihin ja yhteisymmärrykseen hollannin kielessä.

nan tason alapuolelle1. Puolet koko maapinta-alasta sijaitsee

Toiminnallisen arvonsa lisäksi polderit ovat myös tärkeä osa

alle metrin merenpinnan tason yläpuolella ja kolmasosa

alankomaalaisten identiteettiä4.

merenpinnan tasolla tai sen alapuolella. Maan korkein kohta,
323 metriin kohoava Vaalserberg, sijaitsee maan kaakkoisosissa Belgian, Saksan ja Alankomaiden rajalla ja kuuluu
Ardennien vuoristoon. Kolme jokea, Rein (hollanniksi Rijn),
Waal ja Maas, jakavat Alankomaat kolmeen suistoalueeseen2.
Maan lounaisosat ovat lähes kokonaan jokien suistoaluetta
ja pohjois- ja eteläosat entistä merenpohjaa, joka on saatu
käyttöön rakentamalla poldereita, eli erottamalla merenpohjaa vesialueista valleilla ja padoilla ja kuivattamalla sitä
tuulimyllyjen voimalla toimivilla pumppausjärjestelmillä.

Sekä jokien ympäristö että rannikkoalueet ovat herkkiä
tulvimaan. Padot ovat murtuneet vuosisatojen saatossa
useamman kerran ja aiheuttaneet valtavia vahinkoja. Yksi
tunnetuimmista padot murtaneista myrskyistä on vuonna
1953 tapahtunut Pohjanmeren myrsky. Myrsky ja sitä
seurannut nousuvesi johti melkein 2000 hollantilaisen
kuolemaan, vei monen elinkeinon, tuhosi satoja tuhansia
rakennuksia sekä peitti alleen 200 000 hehtaaria maata.
Myrskyn murtamat padot korjattiin ja vahvistettiin osittain
vapaaehtoisvoimin. Samalla monet ennen toisistaan erilliset

Asutusta voitiin rakentaa vedestä vapautetuille alueille

saaret ja niemet yhdistettiin liikenteellisesti toisiinsa.

vasta poldereiden rakentamisen jälkeen. Varhaisin asutus

Rannikko- ja lounaisosien suistoalueiden tulvaherkkyys

kehittyi aluksi lähinnä maan kaakkoisosiin sekä lounaisosien

onkin tehnyt Alankomaista yhden tulvantorjunnan pio-

suistoalueille ja rannikolle jääkauden ja jokien virtausten

neereista. Nykyään Pohjanmeren rantaa reunustaa yli 3

muovaamille hiekkaharjuille ja pitkänomaisille hiekkasärkille.

000 kilometriä rantavallia, jotka voisi teoriassa murtaa

Muu nykyisestä Alankomaasta oli tuolloin vielä suurimmaksi

kerran 4000 vuodessa tapahtuva supermyrsky. Uudeksi

osaksi asumiseen kelpaamatonta, herkästi tulvivaa alankoa ja

uhaksi on kuitenkin tullut Alankomaihin erityisen paljon

suota2. Nykyään noin 21 % väestöstä asuu näillä merenpohjaa

vaikuttava ilmastonmuutos, sen aiheuttama merenpinnan

kuivattamalla luoduilla alueilla, joiden pitäminen asuttuna

nousu ja viime jääkaudesta johtuva maan vajoaminen, joista

vaatii edelleen nykyaikaisia pato- ja vedenpumppausjärjes-

aiheutuvaan kasvavan tulvariskin torjuntaan alankomaalaiset

telmiä. Ilman niitä viidesosa Alankomaiden maa-alasta olisi

etsivät alati järeämpiä toimia. Maassa on kehitetty erilaisia

vaarassa joutua veden valtaamaksi.

varoitusjärjestelmiä, jotka varoittavat kansalaisia vesirajan

Maan muokkaamisella ja poldereiden rakentamisella on
maassa pitkä historia. Munkit ja maanviljelijät alkoivat kuivattaa suoalueita patojen avulla 1000-luvulta alkaen luodakseen
lisää viljelykelpoista maata3. Soiden kuivattamisesta kehittyi
polderijärjestelmä, jonka merialueista luotiin uutta maa-alaa
maanviljelyä ja asumista varten. Poldereiden luonti vaati val-

1
2
3

Tisma et al. 2018
van Schoubroeck 2010
Beintema 2018

nousemisesta ja uhkaavista tulvatilanteista5. Alankomaissa
toimii muun muassa puhelimeen ladattava sovellus, josta
jokainen voi nähdä oman sijaintinsa suhteessa merenpinnan
tasoon6. Tulvantorjunta on yksi keskeinen suunnittelua ja
maankäyttöä ohjaava tekijä. Se on integroitu varsinaisten
tulvantorjuntajärjestelmien lisäksi kaupunkisuunnitteluun ja
sen tuottamaan kaupunkitilaan.

4
5
6

Tisma & Meijer 2018
Muraja 2007
Kimmelman 2017
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MAAILMAN PARHAAT KAUPUNGIT
-TOIMINTATAPA KUNTASÄÄTIÖSSÄ
MAAILMAN PA RH A AT

kaupungit 2019

tomatkan kokemuksista on taitettu leipä-

-kurssille kutsutut kokoontuivat pohtimaan

tekstin oheen.

suomalaiskaupunkien kehittämisen tarpei-

Kirjan tekstit ovat kirjoittaneet kurssin osal-

ta ja Alankomaiden ajankohtaisia kysymyk-

listujat, jotka tarkastelivat Alankomaiden

siä ja kiinnostavia esimerkkejä keväällä 2019

kaupunkeja löyhästi teemoittain. Suvi Ant-

tehdyn opintomatkan lisäksi seminaarita-

tila, Venla Bernelius, Kaisu Kuusela ja Ritva

paamisiin sekä pienryhmäsessioihin. Tämä

Viljanen pohtivat toimivan arjen ja naapu-

julkaisu kokoaa kurssin työskentelyn antia

rustojen kysymyksiä; Kauko Aronen ja Soi-

ja pyrkii nostamaan suomalaiseen kaupun-

le Kuitunen keskittyivät sosiaalisen ehey-

kikeskusteluun ajankohtaisia näkemyksiä ja

den näkökulmiin; Olli Alho, Timo Hintsa-

avauksia Alankomaista – sen urbanismista

nen ja Maarit Pimiä tarkastelivat kaupunki-

ja kaupunkikäytännöistä – sekä tuomaan

uudistusta ja kaupunkitilaa; ja Anne Jarva,

näkökulmia Suomen kaupunkipoliittiseen

Janna Puumalainen, Susanna Slotte-Kock

keskusteluun. Julkaisun aluksi johdatetaan

sekä Olli Voutilainen katsoivat Alankomaita

Alankomaihin ja kurssin teemoihin. Seu-

kaupunkien uudistumisen näkökulmasta.

raavissa luvuissa käsitellään kurssin tär-

Anna Koskinen on tuottanut Alankomai-

keäksi katsomia näkökulmia. Mielenkiintoi-

ta ja kohdekaupunkeja koskevaa materi-

simpia esimerkkejä on nostettu esille omil-

aalia omiksi kokonaisuuksikseen sekä mui-

le aukeamilleen ja syventäviä tietoiskuja

den tekstien taustaksi. Lisäksi kirjaan ovat

sekä kurssin osallistujien pohdintoja opin-

kirjoittaneet Maailman parhaat kaupungit

21

“

NYKYISEN KAUPUNKIPOLIITTISEN
AGENDAN KESKEISIÄ TEEMOJA
OVAT MUUN MUASSA KASVUN,
ERIKOISTUMISEN JA KOKEILUJEN
KANNUSTEET, YHTEISTYÖ
KAUPUNKIEN SISÄLLÄ JA
VÄLILLÄ SEKÄ INNOVATIIVISTA
YRITYSTOIMINTAA TUKEVAN
INFRAN RAKENTAMINEN.
-toimintatavan fasilitaattorit Kaisa SchmidtThomé ja Tuomas Ilmavirta, jotka ovat myös
tämän julkaisun toimittajat.
Sisällöstä vastaa koko kirjoittajajoukko, ja
kurssilaisten yhteisillä pohdinnoilla sekä seminaareissa että opintomatkalla on ollut
merkittävä rooli julkaisun kokonaisuuden
muotoutumisessa. Vastuu mahdollisista virheistä kuuluu kuitenkin toimittajille.
Toivomme, että tämä julkaisu tuo näkökulmia ja virikkeitä suomalaiseen keskusteluun ja inspiroi kaupunkiemme kehittäjiä
ennakkoluulottomaan, rentoon ja rohkeaan
otteeseen.

Kuva: Tuomas Ilmavirta

23

2.
EINDHOVENIN
MURROS
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Kuva: Edwin Hoek

EINDHOVEN
Pinta-ala

88,87 km²

Asukasluku

231 822 (01/2019)

Väestöntiheys

2 608/ km²

Väestöprofiili (2018)

E INDHOVEN ON Alankomaiden eteläosi-

koko asukasluku

229 126, joista

en suurin ja koko maan viidenneksi suu-

Alankomaiden
kansalaisia

200 234 (87,4 %)

Muiden maiden
kansalaisia

28 892 (12,6 %), joista

EU:n kansalaisia
(pl. alankomaalaiset)

12 849 (44,5 %, koko
väestöstä 5,6 %)

rin kaupunki. Se sijaitsee Pohjois-Brabantin
maakunnassa, suhteellisen lähellä Saksan
ja Belgian rajaa, mikä tekee siitä liikenteellisesti tärkeän solmukohdan. Eindhovenissa
asuu noin 230 000 asukasta ja Eindhovenin
kaupunkiseudulla noin 780 000 asukasta.
Eindhovenilla on pitkä historia teknologisen kehityksen ja teollisuuden keskuksena

Työikäinen väestö
(15–75-v.)

70,8 %, joista työllistyneinä 67,8 % (2018)

BKT per capita (2017)

43 413 € (PohjoisBrabant)

ja teknologiajätti Philipsin kotikaupunkina.
Eindhovenissa on edelleen paljon teknolo-

ja Rotterdam Seaport (maailman suurim-

gia-alojen yrityksiä ja osaamista. Nykyään

piin kuuluva satama). Brainportin kehittä-

noin neljäsosa koko alueen työpaikoista

minen alkoi 1990-luvulla osana kansallista

liittyy teknologiaan, ja 40 prosenttia Alan-

kaupunkipolitiikkaa, Eindhovenin kaupun-

komaiden investoinneista tutkimukseen ja

kiseudun 21 kunnan ja valtion yhteisellä ra-

tuotekehitykseen tehdään Eindhovenissa.

hoituksella. Nykyään yhteistyön taustaor-

Viime vuosikymmeninä Eindhoven on

ganisaatio on 2005 perustettu säätiö Brain-

niittänyt erityistä mainetta teknologiaa ja

port Foundation (Stichting Brainport), jossa

muotoilualoja yhdistäviin yrityksiin nojaa-

myös yliopistot ja yritykset ovat osallisina.

valla kaupunkiuudistuksella. Eindhovenin

Sen tytäryhtiö Brainport Development toi-

seutu tunnetaan kehittämispolitiikan kon-

mii alueen taloudellisen kehittämisen sekä

tekstissa tietointensiiviseen työhön viittaa-

brändäyksen

valla lempinimellä Brainport. Tällöin viita-

Sen tehtäviin kuuluu mm. osaajien ja inves-

taan kansalliseen työnjakoon, jossa Ams-

tointien houkuttelu, viennin, innovaatio-

terdam on Airport (Schipholin lentokenttä)

toiminnan ja aluekehityksen edistäminen.

sateenvarjo-organisaationa.
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Suuremman yleisön tuntema tarina

rakennettu. Myös 1920-luvulta alkaen Phi-

Eindhovenista on sähköisempi: se on tari-

lipsin tehtaiden lähettyville rakennetut työ-

na Philips-nimisten veljesten vuonna 1891

tekijöiden asuinkorttelit erottuvat edelleen

perustaman yrityksen ja kaupungin rinnak-

katukuvasta.

kainelosta. Hehkulamppuja ja muita säh-

Maailmansodan aikaisten pommitusten

köteknisiä laitteita valmistanut Philips toi

seurauksena Eindhovenista puuttuu monil-

kaupunkiin vaurautta, työpaikkoja ja tur-

le hollantilaiskaupungeille tyypillinen his-

vaa vuosikymmenten ajan. Se oli näkyvästi

toriallinen keskusta. Rakennusperintöä ei

läsnä kaupungissa vilkkaina tuotantoyksik-

jälleenrakennuskaudella juuri kunnioitettu,

köinä ja työntekijöille rakennettuina asun-

ja monet myös sodan tuhoilta säästyneet

toina ja palvelukeskittyminä. Tuotanto laa-

rakennukset saivat väistyä. Kaupungin jäl-

jeni valaistuksesta kulutuselektroniikkaan

leenrakentamissuunnitelmat sisälsivät pal-

ja kodinkoneisiin, kunnes 1990-luvun ta-

jon korkeaa rakentamista, ja osa suunnitel-

louslama aiheutti suuren rakennemuu-

mista myös toteutui. 1970–90-lukujen ai-

toksen kaupunkiin. Philips irtisanoi 45 000

kana toteutetut suuret lähiörakentamispro-

työntekijää – joista 6 000 Eindhovenissa –

jektit Woensel-Zudissa ja Woensel-Noor-

minkä vaikutukset näkyivät sekä työllisyy-

dissa nostivat Eindhovenin Alankomaiden

den romahtamisena että ahdinkona mo-

viidenneksi suurimmaksi kaupungiksi.

nissa kaupunginosissa. Eindhovenin kasvu

Osana kokonaisvaltaista kaupunkiuu-

oli tapahtunut suurelta osin symbioosissa

distusta Eindhoven on käynnistänyt myös

Philipsin kanssa, ja yrityksen vaikutus nä-

keskustaa elävöittäviä hankkeita, kuten

kyy edelleen myös Eindhovenin kaupunki-

“Eindhoven Laboratory City”:n, jonka tar-

rakenteessa, sillä keskeisimmät kaupunki-

koituksena on hankkia kunnan omistuk-

uudistusalueet sijaitsevat Philipsin entisillä

seen keskustan alueella sijaitsevia tyhjiä ra-

tehdasalueilla, ja moni kaupungin merkki-

kennuksia ja vuokrata niitä luovien ja kult-

rakennus on aikanaan Philipsin toimintaan

tuurialojen aloittelevien yritysten käyttöön.
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Kuva: Brainport Industries Campus

TRIPLE HELIX -MALLILLA
SITOUTUNUTTA YHTEISTYÖTÄ

sa. Brainport on myös brändi, jota käytetään Eindhovenin markkinoinnissa. Brainportista on sittemmin tullut lähes synonyy-

Talouskriisi pakotti Eindhovenin etsimään

mi myös Eindhovenin kaupunkiseudulle.

uutta. Yksi uusi ja ratkaiseva työväline ra-

Brainportin yhteistyöverkoston tarkoituk-

kennemuutoksen haasteiden kohtaami-

sena on syventää entisestään kaupunki-

sessa oli alusta asti niin sanottu Triple Helix

en ja eri toimialojen yhteistyötä ja luoda

-yhteistyö. Triple Helix on kaupungin, pai-

innovaatioihin kannustavaa ilmapiiriä. Vii-

kallisten oppilaitosten, yritysten ja tietokes-

me vuosina Brainportin alueen talouskas-

kusten luoma yhteistyöverkosto, jonka tar-

vu (2017: +4,9 %) on ollut yksi nopeimmis-

koituksena on mahdollistaa tiivis vuorovai-

ta koko Alankomaissa, ja seutu on kansal-

kutus seudun kaupunkien ja yritysten välil-

lisesti tunnustettu yhdeksi Alankomaiden

lä. Philipsin romahdettua kaupunki ei enää

talouden kolmesta tukipilarista. Eindhove-

halunnut olla riippuvainen yhdestä toimi-

nin alueen henkilökohtaiset ja institutio-

jasta, vaan luoda monipuolisen talouspoh-

naaliset verkostot ovat tiiviitä ja Eindhove-

jan, jonka perustana on vahva tietotekno-

nissa on vahva paikallinen identiteetti. Trip-

logiaosaaminen ja muotoilu sekä tiedon ja

le Helix -yhteistyön onnistumisessa tärkeää

tuotannon yhdistäminen. High Tech Cam-

olikin – rakenteiden ja rahoituksen lisäksi –

pus Eindhoven (kts kuva yllä) ja Brainport

erityisesti Eindhovenin vahva paikallisyl-

ovat esimerkkejä Triple Helixin pohjalta

peys ja yhteistyön kulttuuri1.

syntyneistä aloitteista, jotka edesauttavat
paikallisen, etenkin tietoteknologiaan liittyvän liiketoiminnan kasvua sen eri vaiheis-

1

Van Winden et al., 2007, 542
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KOULUTUKSEEN JA
TUTKIMUKSEEN PANOSTETAAN

tettiin vuonna 1956, ja erityisesti tekniikan
tutkimuksen ja teollisen toiminnan yhdistäminen on ollut merkittävää: Philipsin tut-

Vaikka teollinen rakennemuutos osui Eind-

kimuslaboratorio NatLab toimii nykyään

hoveniin kipeästi, Philipsin lähteminen on

nimellä High Tech Campus Eindhoven ja

osoittautunut Eindhovenille lopulta myön-

tukee erityisesti teknologiaan perustuvia

teiseksi käänteeksi. Kuten Rotmans2 tii-

Start Up -aloitteita. TU Eindhoven satsaa

vistää: Vaikka Philips olikin osa Eindhove-

lahjakkaiden opiskelijoiden houkutteluun

nin DNA’ta, sen lähtöä voi kuitenkin jälki-

ja näyttäviin tulevaisuusprojekteihin (kuten

käteen pitää siunauksena, joka tuli kriisik-

Eindhovenin ’Tesla’ – ja DAF-rekat)3.

si naamioituneena (a blessing in disguise).

Lisäksi Eindhovenissa on toiminut

Esimerkiksi Strijp-S:n meluisasta ja vaikeas-

pitkään myös polytekninen opisto, jo-

ti lähestyttävästä teollisesta kompleksista

ka muuntui vuonna 1997 ammattikor-

kehittyi vähitellen korkean teknologian ja

keakouluksi (FONTYS). Triple Helix -yh-

designin keskus, jonka rouhea toimitila- ja

teistyön hengessä oppilaitokset toimi-

asuntotarjonta houkuttelee pieniä ja keski-

vat tiiviissä vuorovaikutuksessa paikallis-

suuria yrityksiä ja luovaa luokkaa. Philipsin

ten yritysten kanssa. Yliopistojen ja yri-

koneiston osasta muiden kaupunginosien

tysten

joukkoon palannut Strijp-S onkin yksi Eind-

on tullut Piilaaksoon verrattava keskus:

hovenin uuden ajan symboleista, samoin

43 % maan patenttihakemuksista tehdään

kuin entinen lampputehdas, joka remont-

Eindhovenissa.

myötä

kaupungista

Eindhovenin lähtökohdat rakennemuu-

tinsa jälkeen hohtaa valkoisena rouvana
(Witte Dame) kaupungin keskustassa.

yhteistyön

toksen kohtaamiseen ovat olleet suotuisat:

Vahvan elektroniikkahistorian henges-

kaupungin väestö on koulutettua, kansain-

sä kaupunki satsaa nykyisinkin keksintö- ja

välisesti suuntautunutta, ja kaupungissa on

kokeiluvoimaan. Eindhovenin teknillinen

laadukkaita yliopistoja. Philipsin toiminnan

korkeakoulu TU Eindhoven (TU/e) perus3

2

Rotmans 2017

https://www.dutchtechnologyweek.com/

en/partner/daf-trucks-nv
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seurauksena kaupunkiin jäi valtava osaaminen teknologiakysymyksissä, muun muassa yrityksen tutkimuslaboratorio. Eindhovenin suurin yritys on nykyään ASML,
joka syntyi Philipsin perustalta. Se on alallaan johtava edelläkävijä ja työllistää useita tuhansia ihmisiä. Siten rakennemuutos
hieman poikkeaa esim. Oulun vastaavasta,
jossa yhden suuren yrityksen tilalle on syntynyt satoja pieniä.
Myös Eindhovenin rooli Alankomaiden
viidenneksi suurimpana kaupunkina on
kiinnostava. Se hyötyy asemastaan maan
toiseksi suurimman kaupunkiverkoston,
Brabantstadin, suurimpana kaupunkina, ja
uudistumisstrategiaa luotiinkiin yhteistyössä Brabantin alueen 34 kunnan kanssa. Toisaalta Randstadin, hieman rajauksesta riippuen, jopa 10 miljoonan asukkaan metropolialue resursseineen on aivan kulman takana, alle tunnin junamatkan päässä.4

DESIGNIN JA TEKNOLOGIAN
SUUNNANNÄYTTÄJÄKSI
Oleellista onnistuneessa rakennemuutoksessa oli Rotmansin5 mukaan ”välittäjien”
(mediators) rooli. Kulttuuritalouden toiminnassa usein oleellisiksi portinvartijoik-

4

Fernández-Maldonado & Romein 2010

5

Rotmans 2017

“

BRÄNDIN RAKENTAMISESSA
LÄPIMURTORESEPTIKSI ON
OSOITTAUTUNUT OPEN
SOURCE -OTE, JOSSA
MAINEKUVA SYNTYY
IHMISTEN OSALLISTUMISEN
JA KOKEMUSTEN KAUTTA
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si huomatut välittäjäorganisaatiot toivat

tiin strategian mukaisesti design-alan kor-

Eindhovenissa yhteen perinteisiä teollisia

keakoulutusta tarjoava muotoiluakatemia

toimijoita ja nousevia ja marginaalisia uu-

sekä design-viikko-nimellä kulkeva paikal-

den talouden yrityksiä. Ne yhdistivät teol-

lista muotoilua esittelevä kansainvälinen ta-

lisuuden parissa toimineet ja start-up-yrit-

pahtuma. Lisäksi yhteyksiä yritystoimintaan

täjät sekä kaupungin perinteisen tieto-tai-

tuettiin hyödyntämällä mikrosiruteknologi-

don ja uudet liiketoimintamallit. Brainport-

an mullistusta: designia pyritään hyödyn-

organisaation kaltaisen fasilitaattorin rooli

tämään teknologiateollisuudessa, ja strate-

ei rajoittunut ainoastaan törmäyttämiseen,

giassa asetettiin tavoitteeksi nousta maa-

vaan yhteensaattaminen oli aktiivista stra-

ilman johtavaksi keskukseksi muotoilun ja

tegista toimintaa, jossa samalla luotiin uusi-

insinööriosaamisen yhdistämisessä. Design

en yritysten verkostoa tukipalveluineen. Ta-

onkin yksi kaupungin valteista kansain-

voitteena – jossa jälkikäteen tarkasteltuna

välisessä teknologiakilpailussa. Näitä kah-

on onnistuttukin – oli luoda uuden yrittä-

ta alaa naitetaan yhteen varsin tietoisesti

jyyden ympärille yhteisö ja tukiverkosto ja

niin brändäyksessä, tapahtumatuotannossa

luotsata kasvuyritysten kehitystä6.

kuin konkreettisissa teollisissa sovelluksissa.

Kaupungin nykyiset kehitystavoitteet

Brändin rakentamisessa läpimurtore-

asetettiin 2010. Yksi keskeinen tavoite oli

septiksi on osoittautunut open source -ote,

vahvistaa muotoilualaa kaupungin strategi-

jossa mainekuva syntyy ihmisten osallis-

sena kivijalkana. Konkreettisina toimina tä-

tumisen ja kokemusten kautta, ja joka tällä

hän liittyen on panostettu koulutukseen se-

tavalla takaa sisältökatteen imagolle. Kävi-

kä muotoilun näkyvyyteen ja kansainväli-

jät (mm. toimittajat) rakentavat kaupungil-

seen brändäykseen: Eindhoveniin perustet-

le sloganit oman kokemuksensa perustalta.

6

Rotmans 2017
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EINDHOVENIN AVOIMEN
LÄHDEKOODIN BRÄNDI JA
LOGO
PERINT E INE N VAA KU N A vai uusi, uljas logo?

sa viestinnässä ja markkinoinnissa, mutta se on

Jos jälkimmäinen, niin käydäänkö suunnittelu-

kaikkien muidenkin eindhovenilaisten vapaasti

kilpailu vai annetaanko brändimaakareille kallis

hyödynnettävissä.

toimeksianto? Kaupungit joutuvat säännöllisin

Visuaalista ilmettä saa käyttää kuka tahansa

väliajoin miettimään visuaalista ilmettään ja si-

ja melkein miten tahansa; materiaalit ovat va-

tä kautta myös identiteettiään: mikä kaupungis-

paasti ladattavissa Eindhovenin sivuilta. Saata-

samme on pysyvää ja millaisena haluamme jat-

villa on myös taiteilijoiden eri väreissä, eri tek-

kossa tulla nähdyksi. Eindhovenin kaupungin vi-

niikoilla ja monista materiaaleista tuottamia lo-

suaalisen ilmeen taustalla on hieman tavallisuu-

gotaideteoksia ja logon eri merkityksiä avaavia

desta poikkeava tarina.

videoita. Kaupunki on kannustanut ihmisiä ja-

Tarina alkaa vuoden 2013 Eindhovenin De-

kamaan omia Eindhovenin visuaaliseen ilmee-

sign Week -tapahtuman yhteydessä käynniste-

seen pohjautuvia luomuksiaan esim. sosiaalises-

tystä visuaalisen ilmeen suunnittelutoimeksian-

sa mediassa (esim. #sharethevibe #thisiseindho-

nosta.

ven). Logon yksinkertainen muoto antaa varsin

Eindhovenin

markkinointiorganisaatio

Eindhoven365 antoi toimeksiannon kaupunki-

hyvät mahdollisuudet tarttua haasteeseen.

seudun kymmenen luovan alan ammattilaisen

Eindhovenin visuaalinen ilme on joustavuu-

muodostamalle väliaikaiselle kollektiiville. Tu-

dessaan ja yksinkertaisuudessaan ilmeisen suo-

loksena syntyi Eindhovenin sähköteolliseen his-

sittu ja tuntuu kestävän aikaa varsin hyvin. Avoi-

toriaan, uuteen energisyyteen ja ”hyviin viboi-

men lähdekoodin idea on myös kekseliäs tapa

hin” viittaava logo – kolme sähkövirtaan viittaa-

luoda yhteisöllisyyttä.1

vaa päällekkäistä murtoviivaa – ja sen kanssa yhteensopiva tekstifontti. Tämä visuaalinen ilme
otettiin vähitellen käyttöön kaupungin kaikes-

1
https://twitter.com/freekmeerhoff/status/68430689818367
5904?s=20
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STRIJP-ALUEET –
KAUPUNKIUUDISTUSTA
ROHKEAN PAIKALLISESTI
Eindhoven on tarmokkaasti pyrkinyt luomaan

lisen toiminnan kehittymistä. Philipsin vanhat

jännittävää ja laadukasta kaupunkiympäristöä

tehdasrakennukset toimivat nykyään tapahtu-

paikassa, jossa toinen maailmansota tuhosi mer-

matiloina, moninaisten – lähinnä luovien alojen

kittävän osan vanhasta rakennuskannasta. Phi-

– yritysten toimistoina ja työpajatiloina, vuokra-

lipsiltä vapautuneet alueet ovat mahdollisuuk-

tuettuina loft-asuntoina, jne. Uudistuksista huo-

sia täydentää kaupunkia ja tuottaa uusia urbaa-

limatta alueella on säilynyt eläväinen ja muutok-

neja miljöitä yhä hieman pirstaloituneelta vai-

sia mahdollistava tuntu. Monia tehdasrakennuk-

kuttavaan kaupunkiin. Siinä missä monet muut

sia on kunnostettu vain juuri sen verran kuin on

keskieurooppalaiset kaupungit voivat ponnistaa

ollut pakko. Näissä toimii rentoja baareja, laa-

rikkaasta keskiaikaisesta historiasta, Eindhoven

dukkaita ravintoloita, ja alueen keskellä on suu-

näyttää pääsevän pitkälle kääntämällä teollisen

ri skeittihalli. Tämä on koettu ilmeisen tärkeäk-

kauden jälkiteolliseksi.

si osaksi Strijp-S:n imagoa, sillä hallin päälle on

Eindhoven tuntuisi myös osaavan löytää kiin-

rakennettu uusi asuintorni, mutta skeittihalli on

nostavia lähestymistapoja kaupunkiuudistuk-

saanut jäädä alle jatkamaan toimintaansa. Suun-

seen. Stijp-S-alueelle on toteutettu kunnianhi-

nittelulla on etsitty keinot eri toimintojen rinnak-

moisia suuren mittakaavan uudisrakennuksia, ja

kaiselolle, kun tahtoa on löytynyt.

näyttävä 1920-luvun teollisuusarkkitehtuuri on

Suuren osan alueen rakennuskannasta omis-

muunnettu luontevasti keskustamaiseksi moni-

taa nykyään yleishyödyllinen asuntotuotantoyh-

puolisia toimintoja käsittäväksi kaupunkitilaksi.

tiö Sint Trudo, ja kaikki yhtiön asunnot ovatkin

Eindhovenin asema kansallisena ”alakeskuksena”

tavalla tai toisella vuokratuettuja. Monissa alu-

mutta oman alansa kansainvälisenä hubina luo

een uudisrakennuksissa on lisäksi vinkeää kul-

kenties riittävää muttei liian suurta kysyntää. In-

maa: alueelle on parhaillaan rakentumassa pil-

vestoinnit mahdollistavat uudisrakentamisen ja

venpiirtäjä, jonka julkisivut istutetaan täyteen

tilojen remontoinnin uuteen käyttöön, mutta ky-

puita ja köynnöksiä. Valmistuessaan rakennus on

syntä ei ohjaa liian fiiniin ja yliremontoituun lop-

nimensä mukaisesti ”vertical forest”. Strijp-S:stä

putulokseen. Näin alueen toiminnallinen moni-

ollaan rakentamassa vastapainoa Eindhovenin

muotoisuus ja joustavuus tuleville tarpeille säilyy

keskustalle: modernia, monimuotoista työnte-

ja kokonaisuus tukee paremmin uuden taloudel-

on, asumisen, viihtymisen ja kulutuksen aluet-
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ta – kenties juuri tässä järjestyksessä. Etäisyyttä
keskustaan on reilu kilometri ja se taittuu laadukkaita pyöräteitä pitkin hetkessä. Kaupunkirakenteellisesti Strijp-S tuntuu kuitenkin olevan kauempana. Suuret rakennusmassat ja teollisuuden

Kuva: Sint Trudo

perintönä jääneet junaradat, varastot ja logistiikan infrastruktuuri tekevät lähiympäristöstä mit-

on ilmeeltään yhtenäinen mutta antaa kuitenkin

takaavaltaan hiukan kolkkoa eivätkä houkuttele

moninaisen, vaihtelevan ja huolellisesti suunni-

kävelemään.

tellun vaikutelman. Kokonaisuus on tiivis, mut-

Strijp-alueita kuvailtiin aikanaan ”Philips-kau-

ta rakennusten väliin jää runsaasti yhteisiä viher-

pungiksi kaupungissa”. Tuotantolaitosten lisäksi

alueita. Paikoin kovaakin mekkalaa aiheuttava

Strijp-alueet (kirjainkoodein erotetut S, T, R) kä-

Piet Hein Eekin työpaja ja asuinalue elävät vie-

sittivät toimistoja, laboratorioita, varastoja, kou-

retysten ilmeisen hyvässä sovussa muodostaen

luja, kulttuurilaitoksia sekä urheilukenttiä ja -seu-

kiinnostavan kokonaisuuden.

roja. Lähimpänä keskustaa sijaitsevan Strijp-S:n

Kaikilta Strijp-alueilta välittyy saman suuntai-

lisäksi kaksi muuta Strijp-alueeta on muunnettu

sia elementtejä ja yhteistä henkeä, vain eri mit-

uuteen käyttöön. Strijp-T:n entiset tehdasraken-

takaavassa. Alueita leimaavat paikallisuus, de-

nukset palvelevat nykyään valtavan suurena, toi-

sign- ja kokeilukulttuuri, laadukas ja kohtuuhin-

minnallisesti melko perinteisenä, yrityspuistona.

tainen asuminen. Myös kaupallisia tiloja Strijp-

Kolmas Strijp-alue on sen sijaan rakennettu suu-

alueilla on, runsaastikin, mutta ne kytkeytyvät

relta osin uudelleen. Strijp-R on alun perin ollut

usein alueen tuotantotoimintaan – ketjuja tai

huomattavasti kahta muuta Strijp-aluetta pie-

kauppakeskuksia ei löydy.

nempi. Uudistuksessa alueen keskelle on jätetty

Eindhoven vastaa rakennemuutokseen roh-

kaksikerroksinen teollisuusrakennus, joka palve-

keasti omasta kulmastaan, se ponnistaa maa-

lee maineikkaan hollantilaisen muotoilijan Piet

ilmalle omalla samaan aikaan sekä paikallisella

Hein Eekin työtilana ja myymälänä. Sen ohes-

että kansainvälisellä reseptillään, ja Strijp-alu-

sa toimii myös ravintola. Kompleksin ympäril-

eet heijastelevat tätä kunnianhimoista tavoitetta

le on rakennettu tiivis ja matala asuinalue, joka

niin toiminnallisesti kuin tilallisesti.
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INNOVATIIVISTA
ASUNTOTUOTANTOA –
SLIMMER KOEPEN -KONSEPTI
SINT T RUDO on yksi Eindhovenin suurimmis-

non ostaminen ja tukea näin myös kaupungin

ta asuntotuotantoyhtiöistä. Se rakennuttaa, ke-

sosiaalista moninaisuutta. Slimmer kopen -koh-

hittää, omistaa ja vuokraa asuntoja ja pyrkii vai-

teet myydään asukkaille 0–30 % alennuksella

kuttamaan myös aluekehitykseen. Asukaslähtöi-

– alennuksen suuruuden päättää asukas. Alen-

syyden nimiin strategiassaan vannova yhtiö on

nus kuitenkin maksetaan takaisin siinä vaihees-

kehittänyt kansainvälisestikin uniikkeja ratkaisu-

sa, kun asukas myy asunnon edelleen. Alennus

ja Eindhovenin asuntomarkkinoille ja se tunne-

on siis ikään kuin Sint Trudon asukkaalle myön-

taan rohkeista investoinneistaan ja uusista ava-

tämä koroton laina, ja 20–30 % hinnanhuojen-

uksistaan. Sint Trudo on vahvasti paikallinen ja

nus voi olla monille slimmer koepen -asukkail-

nostaa toiminnassaan tärkeäksi arvoksi Eindho-

le ratkaisevaa asuntolainan saamisen kannalta.

venin pitkäjänteisen kehittämisen. Yhtiö tähtää

Slimmer koepen -asukas omistaa asunnon täy-

innovatiivisuuteen ja ”särmikkyyteen” ja – hie-

sin ja saa muokata ja remontoida sitä. Vain asun-

man Brainportista tutulla hengellä – toisinaan

non myynti edelleen on säädelty: sitä on ensin

vain toimimaan välittäjänä, saattamaan orga-

tarjottava Sint Trudolle. Mikäli yhtiö ei käytä ta-

nisaatioita ja vuokralaisia yhteen ottamatta itse

kaisinosto-optiotaan (toistaiseksi Sint Trudo on

aktiivista roolia.

ostanut kaikki asunnot takaisin), voidaan asunto

”Trudo establishes connections to improve

myydä vapailla markkinoilla. Mikäli asunnon ar-

the quality of life in the neighborhood and the ci-

vo on noussut, arvonnousu koituu Sint Trudon

ty, to give residents a chance to develop and rise

hyödyksi vain alennusprosentin osuudelta, muu

on the social ladder and to stimulate a fascinating

voitto-osuus jää asukkaalle. Vastaavasti myös

cultural climate”, yhtiö kuvaa strategiassaan.

asunnon hinnan laskiessa tappio jaetaan yhtiön

Eräs paljon huomiota saanut Sint Trudon

ja asukkaan kesken. Sint Trudo kuitenkin tulee

kehittämä konsepti on nimeltään Slimmer Ko-

asukasta vastaan esimerkiksi remonttien osal-

pen, ”osta fiksummin”. Sen ajatuksena on myydä

ta. Tiettyjen ennalta sovittujen parannustöiden

asuntoja markkinahintaa halvemmalla, mahdol-

(esim. keittiö- tai kylpyhuoneremontti, putkire-

listaa alhaisempien tuloluokkien asukkaille asun-

montti, energiatehokkuuden parantaminen) arvo
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vähennetään kokonaisuudessaan mahdollises-

korkovähennysoikeuden; konsepti tarjoaa täy-

ta myyntivoitosta. Näin asukkaita kannustetaan

den vapauden muutoksille asunnossa – ja asun-

investoimaan ja pitämään huolta asunnoista.

totarjonta kattaa myös monenlaisia ja eri ikäisiä

Slimmer Koepen tarjoaa monipuolisen va-

asuntoja; lisäksi Sint Trudon takaisinostomah-

likoiman kohtuuhintaisia asuntoja eri puolilla

dollisuus luo asukkaille taloudellista selkänojaa1.

Eindhovenia ja tasapainottaa Eindhovenin asuntotarjontaa madaltamalla pääsyä asuntomarkkinoille. Suurin osa Slimmer Koepen -asukkaista
onkin alle 35-vuotiaita. Sint Trudolle konsepti on
nousevien kiinteistömarkkinoiden aikaan myös
suhteellisen vaivaton keino kerryttää pääomaa
uusia investointeja varten. Asukkaille Slimmer
Koepen tarjoaa taloudellista tuottoa, valinnanvapautta sekä turvaa tulevaisuuden varalta. Alennettu myyntihinta mahdollistaa pienituloisille pääsyn asuntomarkkinoille sekä asuntolainan

1

Gruit et al 2009.
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NAAPURUSTOJEN KAUPUNKI
O ECD:N MUKAAN kaupunkiseutujen sisäi-

laista ajatusta siitä, että hyvä kaupun-

nen taloudellinen ja etninen segregaatio on

ki rakentuu aktiivisista yhteisöistä – ei

jo ilmastonmuutokseen verrattava globaa-

vain

li riski. Segregaatiolla on yhteys esimerkik-

vaan yhteisöllisistä naapurustoista.

tilastoyksiköistä

tai

asuinalueista,

si lisääntyvään yhteiskunnalliseen turvat-

Esimerkki paikallisen toiminnan mer-

tomuuteen ja nuorten syrjäytymiseen se-

kityksessä globaalin haasteen ratkaisussa

kä perheiden epätasa-arvoiseen asemaan

on alueellinen sosiaalityö Woensel-Westin

suhteessa sosiaalisen nousun mahdolli-

kaupunginosassa Eindhovenissa. Maan vii-

suuksiin2. Naapurustojen väliset erot ovat

denneksi suurin kaupunki Eindhoven oli vii-

viime vuosina olleet kasvussa lähes kaikilla

me vuosisadalla merkittävä teollisuuskau-

eurooppalaisilla kaupunkiseuduilla3.

punki, jossa suuret teollisuustyönantajat

1

Alankomaiden esimerkki osoittaa, mi-

kuten Philips leimasivat monien naapurus-

ten yhteiskunnallisten rakenteiden kautta

tojen kehitystä ja tarjosivat asukkaille myös

vaikuttamisen ohella eriytymistä voidaan

palveluita. 1990-luvulla Philipsin lähtö kau-

torjua ruohonjuuritasolla naapurustoissa.

pungista ja nopea rakennemuutos kohti

Toiminnan ytimessä on asukkaisiin ja yhtei-

korkean teknologian aloja pudottivat kui-

söihin keskittyvä työ, jossa tavoitteeksi on

tenkin teollisuustyöpaikkoihin nojanneen

nostettu asukkaiden aktiivinen toimijuus

Woensel-Westin asukkaat köyhyysriskiin.

osana naapuruston sosiaalisia verkostoja.
Eindhovenin

Vielä 2000-luvun alkuvuosina Woen-

kaupungin

pyrki-

sel-Westiä pidettiin yhtenä kaupungin on-

naapurustojen

välis-

gelma-alueista, jonka mainetta leimasivat

tä sosiaalista eriytymistä eli segregaa-

rikollisuus ja katuprostituutio. Alueen kou-

tiota

lu menetti kantaväestöön kuuluvia oppilai-

mykset

torjua
heijastavat

laajempaa

hollanti-

ta, ja kaupunkilaisten mukaan moni paikal1

OECD 2018, Divided Cities

2

Nieuwenhuis et al. 2020

3

van Ham et al. 2016

linen vältteli alueella käymistä jopa päiväsaikaan. Alueen asukkaista noin puolet ovat
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ulkomaalaistaustaisia. Alueellisella työllä

voitteeksi asetettiin verkostojen vahvista-

– uusilla toimintatavoilla ja investoinneilla

minen sekä se, että toiminta tekee itsen-

– kaupunginosan olosuhteita ja mainetta

sä vähitellen tarpeettomaksi, kun verkostot

on saatu parannettua, ja nykyään Woensel-

kannattelevat yksilöitä aiempaa paremmin.

West nähdään kehittyvänä ja monimuotoi-

Eindhovenin kaupunki seuraa elinkei-

sena naapurustona.

noelämän muutoksia ja pyrkii reagoimaan
niihin välittömästi siellä, missä muutokset

SOSIAALITYÖN ON ORGANISOITU
NAAPURUSTON TASOLLA

tuntuvat asukkaan ja lähiyhteisön arjessa.
Käytännössä kaupunki on jaettu kahdeksaan osaan ja sosiaalityöntekijöiden tiimit

Joitain vuosia sitten Alankomaissa siirret-

on jalkautettu keskenään hyvin erilaisiin

tiin sosiaalityön järjestämisvastuu valtiolta

kaupunginosiin.

kuntiin. Samalla säädettiin laki, jonka mu-

Työntekijät tutustuvat kaupunginosien

kaan avun tarpeessa olevat tulee saattaa

asukkaisiin ja pyrkivät keskustelujen kaut-

tukitoimien piiriin mahdollisimman nope-

ta löytämään ja tunnistamaan avun tar-

asti. Eindhoven päätti organisoida asuk-

peessa olevat olivatpa he työttömiä, ylivel-

kaista huolehtimisen asukaslähtöisellä ja

kaantuneita, päihdeongelmaisia tai vaikka-

ennaltaehkäisevällä tavalla. Strategian ta-

pa köyhyysrajalla eläviä lapsiperheitä. Tär-
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keää työssä on kuunteleva ja empaattinen

sä apuna on koko aktiivinen yhteisö yrittä-

tapa kohdata asukkaat, mikä vaatii sekä

jiä myöten. Esimerkiksi yritykset lahjoittavat

tarkkanäköisyyttä että rinnalle asettumi-

vaatteita työhaastatteluihin pääseville ja tu-

sen taitoa. Tarkoituksena on antaa ihmi-

kevat näin työllistymisen mahdollisuuksia.

sille tuki siinä vaiheessa, kun haasteet ovat

Naapurustopohjainen työskentely käy-

vielä pieniä, ja vaalia aktiivista ja tulevai-

nnistyi Eindhovenissa vuonna 2012 ja on

suuteen luottavaa elämänasennetta asuk-

yksi hollantilaiskaupunginosien pitkäkes-

kaissa. Tässä keskeinen menetelmä on yh-

toisimmista ohjelmista. Julkisella toimijal-

teyksien vahvistaminen vaikeuksissa ole-

la on kaupungissa 30 toimipistettä, mut-

vien ja ympäröivän yhteisön sekä muun

ta toiminnan painopiste on kaduilla ja ih-

kaupungin välillä.

misten kodeissa. Näin toiminnassa paino-

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on auttaa
asukasta laatimaan oma polkunsa haasta-

tetaan elävää maailmaa ohi hallinnollisen
järjestelmän.

van elämäntilanteen yli ja löytää tarvitta-

Strategia on tekijöidensä suussa saanut

vat viranomaisyhteydet asiakkaan tukemi-

nimen Careport, joka vertautuu Eindhove-

seksi. Osana ohjelmaa kartoitetaan autetta-

nin menestyksekkääseen Brainport-yritys-

vien vahvuuksia ja tuetaan heitä elämässä

strategiaan. Woensel-Westin alueella oh-

eteenpäin kunkin vahvuuksiin nojaten. Täs-

jelman kautta ongelmiansa onnistuneesti
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Kuva: Anna Koskinen

ratkoneita on lähes 2800 henkeä, ja saman
verran on tällä hetkellä ohjelmassa. Seurannassa on 450 ohjelman läpikäynyttä.
Byrokratiallakin on kuitenkin roolinsa:

NUORTEN JA KOULUJEN
TUKI TURVATAAN
Segregaation riskit korostuvat lasten ja

asukkaiden auttamiseen liittyvät rahoitus-

nuorten

päätökset tekee alueen ulkopuolella toimi-

dessa nuoria pidetään aikuisia alttiimpina

elämässä.

Tutkimuskirjallisuu-

va kunnan virkamies. Sosiaalityöntekijän

asuinalueiden vaikutuksille, koska elämän-

ammattitaitoa on tässä tilanteessa perus-

piiri on paikallisempi, kavereiden ja rooli-

tella tukihakemus siten, että kukin autet-

mallien vaikutus on merkittävä ja elämän-

tava saa riittävän tuen voimaantuakseen

valinnat ovat vasta muotoutumassa. Tä-

aktiiviseksi osaksi yhteisöään. Toiminnan

män vuoksi asuinalueiden huono-osaistu-

vuosibudjetti on 30 miljoonaa.

minen voi johtaa myös negatiivisiin kierteisiin nuorten elämässä ja toisaalta saada
aikaan alueiden välttelyä lapsiperheiden
muuttopäätöksissä4.

4

Bernelius 2013
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WOENSEL-WESTISSÄ IHMISIÄ
TUODAAN TOISTENSA LUO
MYÖS TILALLISESTI, SILLÄ
KAUPUNKITILAA AVATAAN
VERKOSTOJEN SYNTYMISEN
PAIKOIKSI JA AKTIIVISEN
TOIMINNAN ALUSTAKSI.

Woensel-Westin naapuruston tukemi-

sää osaavia opettajia, ja positiivinen kehitys

sessa on kiinnitetty erityistä huomiota las-

on lisännyt koulun suosiota myös koulute-

ten ja nuorten yhteisöihin. Keskeisessä roo-

tumpien lapsiperheiden keskuudessa. Ny-

lissa on koulu, joka on nähty tärkeäksi se-

kyisin koululla on merkitystä myös asuin-

kä tuen kanavoimisen yhteisönä että koko

alueen vetovoimatekijänä lapsiperheiden

asuinalueen kehittämisen työkaluna. Kou-

muuttopäätöksissä.

lujen tukea on organisoitu rahoituksen ja

Alueen esimerkki osoittaa, että koululla

pedagogisen toiminnan ohella myös akti-

on suuri rooli paitsi lasten ja nuorten näkö-

voimalla alueen asukkaita auttamaan kou-

kulmasta, myös koko alueen kehitystä kan-

lulaisia. Osana paikallista “talent scania” eli

nattelevana tekijänä. Kokemukset paikal-

sosiaalisen tuen piiriin tulevien asukkaiden

listen asukkaiden laaja-alaisesta aktivoimi-

taitokartoitusta on etsitty koululaisia tuke-

sesta tukemaan koululaisia ovat Suomen

vaa osaamista. Jos asukkaat ovat lähteneet

näkökulmasta erityisen innostavia. Vastaa-

mukaan koululaisten auttamiseen esimer-

via hankkeita suomalaisissa kouluissa ei

kiksi läksyapua tai kielitaidon preppausta

juuri ole.

tarjoamalla, he saavat 150 euron suuruisen vuokranalennuksen sosiaalisen vuokra-asumisen piirissä.
Koulun tukeminen ja läksykerhot ovat

KAUPUNKITILAN UUDISTAMINEN
NAAPURUSTON EHDOILLA

paikallisten lähteiden mukaan saaneet ai-

Woensel-Westissä ihmisiä tuodaan toisten-

kaan merkittäviä parannuksia alueen nuor-

sa luo myös tilallisesti, sillä kaupunkitilaa

ten oppimistuloksissa ja koulun maineessa.

avataan verkostojen syntymisen paikoiksi

Koulun maineen paraneminen on puoles-

ja aktiivisen toiminnan alustaksi. Koulura-

taan auttanut houkuttelemaan kouluun li-

kennus esimerkiksi on remontoitu siten, et-
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tä se avautuu naapurustoon ja on tapahtu-

kee työtä kokopäiväisesti töitä asukkaiden

mineen sen sosiaalinen sydän.

auttamiseksi.

Kaupunginosaan on toteutettu laadu-

Woensel-Westin kehittäminen on suun-

kasta täydennysrakentamista hyviä materi-

nattu perheille ja asuinalueen laatua paran-

aaleja käyttäen ja kaupunkivihreää hyödyn-

netaan esimerkiksi panostamalla kouluihin.

täen. Alueella on toteutettu myös lukuisia

Nykyisin alue onkin houkutteleva etenkin

taidehankkeita, ja kaupunginosan kytkey-

ensiasunnon ostajille. Osa uudisrakennuk-

tymistä muuhun kaupunkiin on vahvistettu

sista toteutetaan mallilla, jossa rakennutta-

esimerkiksi pyöräily-yhteyksiä kehittämällä.

ja sitoutuu vuokraamaan asunnot kymme-

Lisäksi alueella on purettu vanhaa ja huo-

neksi vuodeksi kaupungin kanssa sovitulla

nokuntoista rakennuskantaa ja rakennettu

vuokratasolla. Tämän jälkeen rakennutta-

laadukkaampia asuntoja tilalle. Purettavien

ja voi myydä asunnot vapailla markkinoil-

asuntojen asukkaat eivät kuitenkaan joudu

la tai nostaa vuokraa. Mallin on nähty pi-

muuttamaan pois kotikaupunginosastaan.

tävän vuokrahinnat kohtuullisina ja samal-

Alueen suurimmaksi osaksi omistava kehi-

la takaavan rakentamisen korkean laadun,

tysyhtiö Sint Trudo pyrkii vaalimaan naa-

mikä tukee kaupunginosan monipuolistu-

puruston sosiaalista luonnetta, ja asukkai-

mista ja imagon kehittymistä. Rakennutta-

ta autetaan muuttamaan alueen sisällä uu-

misen mallia on sovellettu myös muualla

siin asuntoihin – kaksi ihmistä yhtiössä te-

Eindhovenissa.
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Kuva. Muraali kaupunkitilan jäsentäjänä
ja monimuotoistajana.

YHTEISÖLLISYYDEN ARVO
ON TUNNUSTETTU

Kuva: Tuomas Ilmavirta

on naapurustoja, joita on pitkään leimannut poikkeuksellisen aktiivinen ja elinvoimainen yhteisöllisyys. Suomalaisina esi-

Alankomaissa on maan historiasta juontu-

merkkeinä voidaan pitää esimerkiksi Hel-

va sanonta ”pumppaa tai huku”. Sanonta pi-

singin Käpylää tai Tampereen Pispalaa.

ti paikkansa kirjaimellisesti maata asutetta-

Näissä naapurustoissa asukkaat yhtäältä

essa ja se kuvaa hyvin hollantilaisten työ-

organisoivat itse monenlaista toimintaa ja

teliästä elämänasennetta ja yhteistyön te-

toisaalta työskentelevät paikallisten palve-

kemisen kulttuuria. Pumppaamiseen ei ku-

luiden puolustamiseksi myös kaupungin

kaan yksin pysty, eikä toki niin oletetakaan,

hallinnon tasolla.

vaan elintärkeä tekeminen on itsestään sel-

Alankomaiden esimerkissä on piirteitä

västi yhdessä tekemistä. Tähän kun lisätään

tällaisen yhteisöllisyyden systemaattises-

hollantilaisen kauppiaskansan avoin men-

ta tukemisesta osana kaikkien naapurusto-

taliteetti, saadaan aikaiseksi ihmisistä välit-

jen kehittämistä. Erityisen kriittistä tuki on

tävä, helposti lähestyttävä, syvälliseen yh-

huono-osaistumisriskissä olevissa naapu-

teistyöhön nojaava yhteisö. Vaikutelmam-

rustoissa, joissa keskeisenä haasteina ovat

me on, että tätä perintöä Hollannissa halu-

asukkaiden heikko kiinnittyminen yhteisöi-

taan huolella vaalia.

hin esimerkiksi kieli- ja kulttuurierojen takia

Useissa kaupungeissa ympäri maailmaa

sekä toisaalta mahdolliset vaikeat elämän-

46
Maailman parhaat kaupungit
Alankomaiden urbaani arki
Eindhovenin murros

tilanteet, jotka vaikeuttavat osallistumista
naapuruston toimintaan.
Asukkaista ja yhteisöistä lähtevän toiminnan edellytyksenä on luottamus siihen, että kaikilla on mahdollisuus aidosti
vaikuttaa asioihin. Samalla yksilöt ovat todella osallisia yhteisöissään eivätkä vain sosiaalityön kohteita; tuki hahmottuu pyrkimyksenä rakentaa asukkaille positiivisia tulevaisuuden polkuja sekä kiinnittymiskohtia muuhun yhteisöön ja koko kaupunkiin.
Yhteisöllisyys tuottaa selvästi näkökulmaksi naapuruston, ei tilastollista asuinaluetta.
Yksilöt eivät ole toiminnan kohteita vaan
toimijoita.
Oleellista julkisessa työssä on mentaliteetti ja tekemisen fiilis: tulevaisuusorientoituneisuus, toiveikkuus ja ihmisen kunnioittaminen. Suomalaisen tarkkailijan silmiin näyttää siltä, että Woensel-Westissä
hallinnon tarkoituksena on mahdollistaa
asukkaiden ”hyväntahtoinen anarkismi”:
asukkaat luottavat siihen, että heillä on
mahdollisuus vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja sääntöihin, joilla kaupunki toimii,
ja toisaalta kaupunki luottaa asukkaiden

Kuva: Tuomas Ilmavirta
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OLEELLISTA ON MENTALITEETTI
JA TEKEMISEN FIILIS:
TULEVAISUUSORIENTOITUNEISUUS,
TOIVEIKKUUS JA IHMISEN
KUNNIOITTAMINEN

venyttävän sääntöjä kohtuuden ja kaupunkilaisjärjen puitteissa. Järjestelmä tuntuu
nojaavan horisontaalisuuteen, asukkaiden
lähellä tapahtuvaan alueista oppimiseen.
Samalla aluetta uudistetaan rakenteellisestikin, mutta asukkaita kunnioittaen ja taiten.
Tästä olisi Suomeen oppia sekä asenteissa
että hallinnon järjestämisessä.
Hollantilaiskaupunkien esimerkki osoittaa, miten tärkeää on todella yhdistää eri
tasojen toiminta, kuten rakenteelliset suuremman tason ratkaisut ja naapurustojen
sisältä käsin organisoitu, yhteisöihin ja yksilöiden henkilökohtaiseen tukeen perustuvat ratkaisumallit. Ydinajatuksena on, että
jokainen tukea saava asukas pystyy myös
tavalla tai toisella auttamaan muita, ja että
yhteisöjen kannattelu tähtää ensisijaisesti
siihen, että yhteisöt vahvistuvat kannattelemaan itse itseään.
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YHDESSÄ RAKENNETTU
KORTTELI – VUOKRAASUNTOJEN
YHTEISSUUNNITTELU
ASUKKAIDEN TARPEISIIN
Eindhovenin keskustan kupeessa sijaitsevan

ta aina asuntotyyppien valintaan ja yhteistilojen

Strijp-S-alueen kehittäminen sattui aikaan, jol-

konseptointiin. Työtä koordinoi Inbo-niminen

loin kiinteistömarkkinat olivat viilentyneet. Näin

yritys, jolla oli myös aiempia näyttöjä yhteis-

ollen uudisrakentaminen käynnistyi yleishyödyl-

suunnittelusta.

listen toimijoiden hankkeilla, lähinnä vuokra-

Saatiin aikaan 402 asunnon kortteli, jossa ra-

asuntotuotannolla. Yksi kiinnostavista vuok-

kennusten huonekorkeus vaihtelee kerroksit-

ra-asuntohankkeista on nimeltään Space-S. Si-

tain sen mukaan, onko asukkaiden toiveissa ol-

tä suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä tulevien

lut saada loft-asuntoja, ja yhteistiloiksi on ideoi-

asukkaiden kanssa ja lopputulos on rohkean mo-

tu muun muassa kattopuutarha sekä harraste- ja

nimuotoinen, yhteisöllinen ja moderni asuin-

työtiloja. Asunnot vastaavat kooltaan ja tilaohjel-

kortteli.

miltaan räätälöidysti asukkaiden tarpeita.

Kehittämisen käynnistäneet non-profit-yri-

Monimuotoisen korttelin asukkaat muodos-

tykset (Woonbedrijf ja sen omistama opiskelija-

tavat moniäänisen ryhmän: joukossa on niin ta-

asuntoja tarjoava Vestide) käyttivät alueella suo-

vallisia työssäkäyviä kuin erityisryhmiin kuulu-

malaisittain omintakeista menetelmää: vuok-

via, kuten kehitysvammaisia, ja kaikkiaan ihmisiä

ratalojen asukkaat kutsuttiin suunnitteluun heti

monilta eri toimeentulotasoilta. Tämä on otet-

hankkeen alkumetreillä. Korttelin seitsemän ra-

tu vuokrasopimuksissa huomioon, sillä kohtei-

kennuksen ja niiden yhteisten ulkotilojen kehit-

den vuokrat vaihtelevat asukkaiden maksukyvyn

täminen toteutettiin yhdessä tulevien asukkai-

mukaan. Maksimivuokra kaikissa kohteissa on

den kanssa alkaen rakennusten massoittelus-

720 euroa kuukaudessa.

49

Kuva: Anna Koskinen

50
Maailman parhaat kaupungit
Alankomaiden urbaani arki
Eindhovenin murros

PAIKALLISHISTORIA
MURAALIEN PUNAISENA
LANKANA
Osana asuinalueiden kehittämistä, segregaation

distäminen elävöittää naapurustoa, luo paikallis-

torjuntaa ja mainetyötä Eindhovenissa on hyö-

ta identiteettiä ja tuo alueen ajallisen jatkumon

dynnetty taitavasti paikallista historiaa.

viehättävällä tavalla näkyväksi niillekin, joille his-

Kaupunkien lumovoima syntyy pitkälti niiden

toria ei muutoin ole tuttu. Satunnaisellekin kä-

historiasta: siitä, miten kadut, puistot ja raken-

vijälle välittyy näin kokemus eletystä paikasta ja

nukset kasvavat ajassa kerros kerrokselta. Osa

yhteisöstä, jolla on historia.  

kaupunkihistorian kannalta merkittävistä tapah-

Paikallisten asukkaiden mukaan historian

tumista ja historiallisista yhteyksistä ei kuiten-

tuominen osaksi katutilaa on nostanut alueen

kaan jätä merkkejä fyysiseen tilaan. Tämän vuok-

arvostusta ja tunnetta paikkaan kiinnittyvästä

si tärkeäkään paikallishistoria ei välttämättä väli-

yhteisöstä. Hollantilaisten kaupunkien vahvuute-

ty katutilassa millään tavoin, vaikka sillä voisi olla

na näyttäytyy ymmärrys yhteisöjen roolista kau-

alueen hengen ja paikan rakentumisen kannalta

pungin rakentumisessa, ja paikallishistorian esiin

suuri rooli.

nostaminen tukee vahvasti tätä tavoitetta. Tämä

Woensel-Westin kaupunginosassa paikalli-

on mainio tapa luoda kaupunginosalle myön-

nen teollinen historia on nostettu näkyviin tuo-

teistä imagoa – muraalit luovat yhteisön tarinaa

malla tarinoita sarjakuvamaisiin muraaleihin vä-

kannattelevia paikkoja, ja tarinat tekevät asuin-

rikkäiden talojen päätyihin. Muraaleista on luet-

alueesta naapuruston.

tavissa Philipsin tehtaiden ja 1900-luvun teollisten edistysaskeleiden tarina asukkaisiin ja vierailijoihin vetoavalla tavalla. Taloja koristavat yhtiön
hyödyntämät keksinnöt ja niiden keksijät ja sitovat näin naapurustoa vahvasti Philipsin leimaamaan Eindhoveniin. Aluetta kehitettäessä on
varmasti keskusteltu, kertovatko muraalit juuri
Woensel-Westin työläiskaupunginosan tarinaa,
mutta joka tapauksessa taiteen ja historian yh-

51

Kuva: Tuomas Ilmavirta

52

Maailman parhaat kaupungit
Alankomaiden urbaani arki
Eindhovenin murros

ERIARVOISTUMISEN EHKÄISEMINEN
EINDHOVENISSA
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Figure 7-6
Kuva 1: Asukkaiden jakautuminen kaupungin keskiarvoon suhteutettuihin kaupunginosakohtaisiin tuloluokkiin

SEGREGAATIO SUURKAUPUNGEISSAKIN
VARSIN LIEVÄÄ

punkiseutujen välisinä eroina3. Paljon riippuu myös siitä, mitä indeksiä kulloinkin tarkastellaan – vai tarkastellaanko sosio-eko-

Hollantilaisten suurkaupunkien segre-

nomista ja etnistä segregaatiota rinnakkain

gaatio on varsin lievää verrattuna moniin

– ja vakioidaanko tarkastelu esimerkiksi tu-

eurooppalaisiin verrokkeihin. Maiden pää-

lo- ja koulutuserojen suhteen.

kaupunkeja verranneessa tutkimuksessa

Kun

vertaillaan

Alankomaiden

viit-

Amsterdamin segregaatiotilanne erottui

tä suurinta kaupunkia toisiinsa (ks. kuva 1)

muista myös varsin stabiilina, kun esimer-

indikaattorina asukkaiden jakautuminen

kiksi Madridissa, Tukholmassa ja Tallinnas-

kaupungin

sa segregaatio oli huomattavasti lisäänty-

kaupunginosakohtaisiin tuloluokkiin, Haag

nyt vuosina 2001–20111.

erottuu muista sekä köyhimmissä että rik-

Hollannissa

keskiarvoon

suhteutettuihin

kaupunginosatasolla

kaimmissa kaupunginosissa asuvien suu-

segregaatiota etnisen alkuperän, tulota-

rella osuudella. Eindhovenissa puolestaan

son ja asuntotyypin sekä hallintamuodon

pienituloisimmatkaan kaupunginosat eivät

mukaan mitanneen tutkimuksen mukaan

erotu muista köyhien suurella osuudella4.

2

segregaation määrä ja laatu vaihtelee kau-

Kun verrataan tiettyjen ryhmien sijoit-

punkien välillä ja sisällä. Lisäksi tulokset

tumisen ”epätasaisuutta”, muista kuin ns.

ovat riippuvaisia tarkastelutasosta: alueel-

länsimaista peräisin olevan väestön erilai-

linen eriytyminen tulojen mukaan voi nä-

suusindeksi ylittää kaikissa suurissa kau-

kyä esimerkiksi pienehköinä köyhyystas-

pungeissa keskitason segregaationa pide-

kuina, kun etninen erilaistuminen saattaa

tyn raja-arvon – Eindhovenia lukuunotta-

hahmottua kaupunginosien tai jopa kau-

matta. Kun tarkastelu kohdennetaan turkkilais- ja marokkolaistaustaisiin väestönosiin,

1

Musterd et al. 2015; van Ham et al. 2016

3

Sleutjes et al. 2018

2

Gils 2018

4

Gils 2018
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Figure 6-2: Dissimilarity index scores four non-western minoritygroups 2017
Kuva 2: Ei-länsimaisen taustan omaavien asukkaiden sijoittumisen
epätasaisuusindeksi asukasryhmittäin

myös Eindhovenissa heidän sijoittautumisensa ylittää mainitun raja-arvon (ks. kuva
4). Erilaisuuden maantiede näkyy toki myös
tarkastelemalla kaupunginosien rakenteellisia piirteitä (esim. vallitsevia talotyyppejä) ja suhteuttamalla niitä väestön jakautumiseen. Mielenkiintoista on muun muassa
se, että asuntojen eri hallintamuotojen väliset erot sijoittumisessa ovat suhteellisen
pieniä. ”Erilaisuusmaksimia” sijoittumisen
osalta edustavatkin talotyypit akseli omakotitaloasujat vs. useamman talouden rakennuksissa asuvat. Seikalla ei liene suu-

“

ALANKOMAISSA
KOHTUUHINTAISTEN
ASUNTOJEN ROOLI ON
MERKITTÄVÄ, SILLÄ NIISSÄ
ASUU 60% VÄESTÖSTÄ.
NIIDEN OSUUS KAIKISTA
ASUNNOISTA ON 37%, JA
VUOKRA-ASUNNOISTA
75%.

rempaa merkitystä, sillä suurkaupungeissa
omakotiasujien määrä on varsin pieni.

hyystaskuihin’, joissa asuvilla ei ole yhden-

Kuten Maarten van Ham kollegoineen

vertaisia mahdollisuuksia hyvään elämään.

kirjoittaa, segregaatio ei välttämättä ole

Vaikka politiikkakeinoilla tuettaisiin sitä, et-

ongelma, jos se perustuu vapaaehtoisiin

tä naapurustoissa eläisi asukkaita eri tulo-

päätöksiin asettua samantaustaisten asuk-

ja koulutustasoilta, heikoimmassa asemas-

kaiden kanssa samoihin naapurustoihin.

sa olevien tilanne ei sillä suoraan kohene.

Ongelmia syntyy, jos eriytymisen lisäksi ta-

Köyhyyden juurisyihin puuttumiseksi tarvi-

pahtuu köyhtymistä ja eristäytymistä ’köy-

taan myös yksilöjä tukevia keinoja. Ihmis-
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3 Ethnicity groups 2017

Home-ownership 2015

4 Ethnicity groups 2014

Housing type 2015

Kuva 3: Utrechtin alueellinen erilaistuminen etnisen taustan, asuntojen
hallintamuodon ja rakennuksen tyypin mukaan.

3 Ethnicity groups 2017

Home-ownership 2015

4 Ethnicity groups 2014

Housing type 2015

Kuva 4: Eindhovenin alueellinen erilaistuminen etnisen taustan,
asuntojen hallintamuodon ja rakennuksen tyypin mukaan.
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ten on päästävä kouluttautumaan ja liikku-

etnisesti vähiten segregoitunein8.

maan työmahdollisuuksien ääreen .

Yleishyöydylliset asuntoyhtiöt, joita on

5

Socio-economic segregation is the out-

Hollannissa noin 300, tarjoavat kohtuu-

come of a combination of inequality and

hintaista vuokra-asumista ja ns. sosiaalis-

poverty, and the spatial organisation of ur-

ta asumista. Tarjonta on hyvin kaupunkira-

ban housing markets.

kenteeseen sekoittunutta. Kohtuuhintaista

6

vuokra-asumista on tarjottu myös alemASUNTOPOLITIIKAN ROOLI
SEGREGAATION HALLINNASSA

man keskiluokan väestölle, mikä on osaltaan hillinnyt segregaatiota. Tuloluokaltaan
alin kolmannes ja keskituloisten kolman-

Hollantilaista asuntopolitiikkaa pidetään

nes eroavat toisistaan vähemmän kuin tu-

yhtenä syynä siihen, että ihmisten tulo-

loluokaltaan ylin kolmannes9.

tason ja asumisolojen välinen yhteys on

Alankomaissa kohtuuhintaisten asun-

heikko . Suurista kaupungeista tämä kos-

tojen rooli on merkittävä, sillä niissä asuu

kee etenkin Amsterdamia, jossa jopa kak-

60% väestöstä. Niiden osuus kaikista asun-

si kolmasosaa asunnoista on julkisesti tuet-

noista on 37%, ja vuokra-asunnoista 75%.

7

tua tarjontaa. Nimenomaan etnistä segregaatiota

tarkasteltaessa

Hollantilaisen

investoreiden

eduval-

Amsterdamista

vontaa harjoittavan yhdistyksen (IVBN)

löytyy kuitenkin joitakin erityispiirteitä. Esi-

EU:n komissiolle tekemän valituksen seu-

merkiksi kaupungin merkittävä surinami-

rauksena Alankomaissa on jouduttu kulu-

laisvähemmistö elää muita väestöryhmiä

neen vuosikymmenen aikana tekemään

keskittyneemmin. Eindhoven on suurista

muutoksia asuntopolitiikkaan. Yleishyödyl-

kaupungeista sekä sosio-ekonomisesti että

listen asuntoyhtiöiden saama valtio tuki oli
komission mukaan kilpailuasetelman vää-

5

van Ham et al. 2016

6

van Ham et al. 2016

8

Gils 2018

7

Sleutjes et al. 2019

9

Gils 2018

57

Kuva: Tuomas Ilmavirta

ristämistä, koska se ulottui myös ns. sosiaa-

ja asukkaiden kirjon ylläpitoa naapurusto-

lisen asuntotuotannon ulkopuoliseen tuo-

tasolla11. Muutos tuli laajasta vastustukses-

tantoon10. Vuonna 2009 tehdyn päätöksen

ta huolimatta voimaan, kun valitukset tuo-

seurauksena asuntoyhtiöiden on tukikel-

mioistuimissa raukesivat vuonna 2012.

poisuutensa säilyttääkseen kohdennettava
90% tuotannostaan talouksille, jotka ansaitsevat korkeintaan 33 000 euroa vuodessa
eli ovat oikeutettuja ns. sosiaaliseen vuokraan (sociale huur). Tätä muutosta on kritisoitu laajasti, koska sen nähdään vähentävän kohtuuhintaisen asuntotuotannon
tarjontaa ja lisäävän sosiaalisen asuntotuotannon stigmaa suhteessa muuhun asumiseen sekä hankaloittavan asumismuotojen

10

European Parliament 2013

11

Priemus & Gruis 2011
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WIJEINDHOVEN
Eindhovenin kaupunkikehittämisen naapurusto-

muun lähiyhteisön toimijoiden tuella mahdolli-

lähtöisyys näkyy myös asuinaluekohtaisen sosi-

simman pitkälle niin, ettei spesialistien apua jat-

aalityön mallissa. Kaupunki hankkii ennaltaeh-

kuvasti tarvittaisi. Monitaustaisten tiimien piiristä

käisevän sosiaalityön palveluja säätiöltä nimel-

löytyy erityisosaamista sosiaalityön lisäksi mm.

tään WijEindhoven ("Wij" tarkoittaa suomek-

farmasian, päihdehuollon, koulutus- ja työlli-

si "me"). WijEindhovenin palveluksessa on sosi-

syyspolkujen tai velkaneuvonnan parista.

aali-, hoiva- ja nuorisotyön ammattilaisia, jotka

WijEindhovenin työllistymistä edistävää toi-

työskentelevät monijäsenisissä asuinaluekoh-

mintaa tehdään usein myös yhdessä alueen yri-

taisissa tiimeissä. Perusperiaatteena on olla läs-

tysten kanssa. Esimerkiksi palkattoman harjoitte-

nä naapurustossa ja sitä kautta ymmärtää ihmis-

lun kautta voi löytää uutta itseluottamusta työn-

ten tarpeita1. Tiimit pyrkivät keskittymään ihmis-

hakuun tai päästä suoraan pysyvämmän palk-

ten vahvuuksiin ja kyvykkyyksiin ongelmien si-

katyön piiriin. Yrittäjät voivat olla myös aktiivisia

jaan. Ihmisiä opetetaan sekä auttamaan itseään

yhteisöjen jäseniä esim. lahjoittamalla vaatteita

elämässä eteenpäin että tukemaan toisiaan, mi-

työhaastatteluihin pääseville ja tukemalla näin

kä tukee sosiaalista koheesiota ja naapurustojen

työllistymisen mahdollisuuksia.

muodostumista.

Vastuu sosiaalityöstä siirtyi Alankomaissa

Käytännössä tiimit toimivat sekä naapurus-

paikallistasolle osana laajempaa sosiaaliturvan ja

ton keskellä sijaitsevista monitoimitiloista käsin

työllisyyspalvelujen reformia ja desentralisaatio-

että vierailevat ihmisten kodeissa ainakin asiak-

prosessia2. Kaupunginosakohtainen malli luon-

kuuden alkuvaiheessa. Kussakin tiimissä on sekä

nosteltiin vuonna 2011 ja sen käyttöönotto alkoi

"generalisteja" että "spesialisteja". Kaikkien työn

2015. Neljä viidestä kunnasta on jo ottanut käyt-

keskiössä on ihminen kokonaisuutena, vaikka

töön kaupunginosakohtaisen integroivan sosi-

työtekijöiden taustat ja erityisosaaminen vaih-

aalityön mallin, vaikka kunnat voivat edelleen or-

televat. Ideana on päästä generalistin avulla ja
1

https://wijeindhoven.nl/en/about-us/organization

2

Eleveld & van Vliet 2013
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ganisoida palvelutarjonnan myös toisin3.

leet varsin myönteisiä. Aktivoiva lähestymistapa

Eindhovenin kaupunki oli alusta lähtien mu-

on tuottanut tulosta etenkin vajaatyökykyisten

kana hollantilaisen mallin kehittämisessä ja pilo-

ja sosiaalisen avun saajien integroitumisessa ta-

toimisessa, joka tehtiin tiiviissä vuorovaikutukses-

kaisin yhteiskuntaan. Kuntien välillä on kuitenkin

sa kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteeksi asetettiin

eroja siinä, miten ”porkkanaa” ja ”keppiä” on käy-

verkostojen vahvistaminen: toiminta voi tehdä

tetty, mitä mm. Eleveld & van Vliet5 pitävät yh-

itsensä vähitellen tarpeettomaksi, jos verkostot

denvertaisuuden kannalta ongelmallisena. Myös

kannattelevat yksilöitä aiempaa paremmin.

yleinen toimintaan kohdennettujen varojen leik-

Vuonna 2013 WijEinhovenin toiminta käynnistyi kahdessa kaupunginosassa, ja vuodesta

kaus on rajoittanut kaupunginosalähtöisen mallin kehittämistä.

2015 toiminta laajeni koko kaupungin kattavaksi

Suomessa suuntana on ollut sosiaali- ja ter-

kymmenen tiimin malliksi. Työtapa korostaa ih-

veyspalvelujen organisointivastuiden keskittä-

misten ja yhteisöjen voimaa eikä edellytä edus-

minen – samoilla finanssipoliittisilla tavoitteil-

tuksellisuutta tai tiettyjen tahojen valitsemista

la kuin Hollannissa on menty päinvastaiseen

paikallisiksi äänitorviksi4.

suuntaan. Hollannin myönteiset kokemukset

Yksi mallin hankauskohdista liittyi olemassa-

vastuiden hajauttamisesta ja asuinalueiden ja

olevien järjestöjen huomioimiseen paikallises-

yhteisöjen tasolla toimivasta mallista ovatkin

sa kehittämisessä. Alkuvaiheessa WijEindhoven

erittäin tärkeitä Suomen sote-uudistajien työn

tuntui astuvan joidenkin etabloituneiden toi-

kannalta. Eindhovenin tapaan Suomessakin olisi

mijoiden varpaille. Parannetun vuorovaikutuk-

mahdollista organisoida asukkaista huolehtimi-

sen ja tiettyjen uudelleenjärjestelyjen jälkeen

nen tavalla, jossa korostuu asukaslähtöisyys ja

yhteistyö on lähtenyt sujumaan. Kaiken kaikki-

ennaltaehkäisevyys.

aan kokemukset hajauttamisesta ja horisontaalisesta koordinaatiosta asuinaluetasolla ovat ol3

van der Ham et al. 2018

4

Urbact 2016

5

Eleveld & van Vliet 2013
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3.
UTRECHTIN KASVU JA
LAAJENTUMINEN
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UTRECHT
Pinta-ala

99,21 km²

Asukasluku

353 392 (01/2019)

Väestöntiheys

3562/ km²

Väestöprofiili (2018)

UTRECHT SIJAITSEE Alankomaiden

koko asukasluku

343 038, joista

Alankomaiden
kansalaisia

313 742 (91,5 %)

Muiden maiden
kansalaisia

29 296 (8,5 %), joista

EU:n kansalaisia
(pl. alankomaalaiset)

12 412 (42,4 %, koko
väestöstä 3,6 %)

Työikäinen väestö
(15–75-v.)

75,4%, joista työllistyneinä 72,3 % (2018)

BKT per capita (2017)

52 130 € (Utrechtin
maakunta)

kes-

läpäisevät joenuomat, joiden varaan luotiin

kiosissa, maa- ja rautatieliikenteen ja ka-

kaupungin sisäinen satamaverkosto. Veden

navaväylien solmukohdassa. Se on maa-

rajaan, laiturien yhteyteen rakennettiin va-

kuntansa pääkaupunki ja Alankomaiden

rastotiloja, joiden päälle maantasoon ra-

neljänneksi suurin kaupunki. Utrechtissa

kennettiin tiet ja niiden varrelle asuinraken-

asuu tällä hetkellä noin 350 000 asukasta.

nukset. Rakenne luo kaupungin keskustaan

Samalla kun kaupunki on Alankomaiden

omaleimaisen tunnelman.

nopeimmin kasvava kaupunki, se on myös

1800-luvulle tultaessa kaupungin muu-

yksi maan vanhimmista kaupungeista. Sen

rit purettiin ja Utrecht alkoi levitä keskiaikai-

vuonna 1636 perustettu yliopisto on maan

sen keskustan ulkopuolelle. Vuonna 1843

suurin. Useine korkeakouluineen Utrecht

avattu rautatieyhteys Utrechtista Amster-

onkin eloisa opiskelijakaupunki: opiskelijoi-

damiin teki Utrechtista Alankomaiden rau-

ta on jopa 70 000 eli noin 20 % väestöstä.1

tatieverkon keskuksen. Teollinen kehitys

Utrecht syntyi alun perin roomalaisten

ruokki kaupungin kasvua, ja sekä keskus-

leiripaikaksi, mutta kasvoi kaupankäynnille

tan itä- että länsipuolelle syntyi useita uu-

suotuisan sijaintinsa ansiosta. 700-luvulta

sia kaupunginosia. Toisen maailmansodan

lähtien se toimi myös maan uskonnollisena

saksalaismiehityksen jälkeen rakennettiin

keskuksena ja oli maan tärkein kauppapaik-

jälleen uusia kaupunginosia, ja kaupunki

ka aina Hollannin ns. kultakauteen saakka.

laajeni edelleen. Utrechtin rautatieaseman

Yksi kaupungin vahvuuksista oli mittava ka-

ympäristöön, aivan keskiaikaisen keskustan

navaverkosto, joka tuki kasvavaa kauppaa

kylkeen, rakennettiin 1960-luvulta lähtien

ja auttoi tulvavesien hallinnassa. Verkoston

massiivisia toimistokomplekseja ja kauppa-

perustan loivat Rein-joen virtauksen muu-

keskuksia.

toksen seurauksena kuivuneet, keskustan

Vuonna 1965 Utrechtin kaupunki päätti
muuttaa suuren osan keskiaikaisesta kes-

1

https://www.utrecht.nl/city-of-utrecht/studying/.

kustasta kokonaan autottomaksi lauantai-
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iltapäivien ajaksi. Puolivuotisesta kokeilusta

88 miljoonaa matkustajaa. Matkustaja-

tuli sen suosion vuoksi ensin vuoden mit-

määrän odotetaan nousevan 100 miljoo-

tainen, ja sen piiriin otettiin myös keski-

naan vuoteen 2030 mennessä. Rautatie-

viikkoiltapäivät. Lopulta autottomuudesta

liikenteen lisäksi asema toimii bussi- ja

tehtiin pysyvä järjestely, mikä on edesaut-

raitiovaunuliikenteen solmukohtana ja sen

tanut kivijalkakauppojen menestymistä ja

yhteydessä on suuri kauppakeskus. Rauta-

lisännyt ympäristön viihtyisyyttä sekä tur-

tieaseman kylkeen on avattu myös maa-

vallisuutta2.

ilman suurin polkupyöräparkki, jossa on

Utrechtin rautatieasema on Alanko-

yhteensä 12 500 pyöräpaikkaa. Utrechtia

maiden suurin ja vilkkain. Sen ympäristö

kehitetään kaupungin strategian mukaan

on 1990-luvun lopulta lähtien ollut suu-

maailman pyöräily-ystävällisimmäksi. Tällä

ressa muutoksessa. Muutostyöt ovat osa

hetkellä kaikista kaupungin alle 7,5 km pi-

valtiollista asemanseutujen kehittämisoh-

tuisista matkoista 43 % tehdään polkupyö-

jelmaa, jonka yhtenä tuloksena, vuonna

rällä. Keskustaan saapuvista 60 % saapuu

2016, avattiin Utrechtin uusi rautatieasema.

sinne polkupyörällä ja pelkästään Utrechtin

Se on yli kolme kertaa aiempaa asemaa

keskustan läpi kulkevan, maan vilkkaim-

suurempi ja sen kautta kulkee vuosittain yli

man pyörätien Vredenburgin kautta kulkee
33 000 pyöräilijää päivittäin.

2
https://bicycledutch.wordpress.com/2014/11/06/car-freecity-centre-in-utrecht/
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Utrechtin sijainti Randstadin ytimessä

vuodelta 1977 toi keskusteluun liikennetar-

ja vain puolen tunnin junamatkan pääs-

peen vähentämisen ja maankäytön suoran

sä Amsterdamista näkyy vahvana kasvu-

valtiollisen ohjauksen.

na. Kasvun hallinta onkin yksi kaupungin

VINEX-ohjelma siirsi politiikan paino-

avainhaasteista. Kyse on kestävästä yhdys-

pisteen hajakeskittämisestä (concentrated

kuntarakenteesta,

asuntotuo-

deconcentration), eli uusien tytärkaupun-

tannosta ja älykkäistä liikenneratkaisuista.

kien ja sekoittuneiden lähiöiden rakenta-

Siinä missä Suomessa puhutaan MAL-sopi-

misesta, kompaktiin kaupunkiin (compact

muksista, Alankomaissa keskusteluun liitty-

city). Tavoitteeksi nousi olemassa olevien

vä akronymi on VINEX.

kaupunkien tiivistäminen ja uudistaminen.

riittävästä

Keinoina tiivistämisessä olivat käyttötarkoituksen muutokset eli brownfield-rakenta-

VINEX

minen, olemassa olevia kaupunkirakenteita

Hollannissa 1990-luvulta 2000-luvun al-

täydentävät VINEX-alueet ja vanhojen kau-

kupuolelle toteutettu valtakunnallinen VI-

punkikeskustojen uudistaminen.

NEX-toimintaohjelma3 on hyvä esimerkki

yhdyskuntarakenteen

Toimintaohjelman tavoite oli tuottaa

parantamisesta

vuosina 1996–2005 Hollantiin 455 000

maankäyttöä, asumista, liikennettä, pal-

uutta asuntoa. Keskeisinä pyrkimyksinä oli

veluja ja elinkeinoja yhteen sovittamalla.

sijoittaa uusi rakentaminen julkisen raide-

VINEX-ohjelma on sodanjälkeisen Hollan-

liikenteen piiriin niin että ihmisten työ- ja

nin neljäs peräkkäinen kansallisen tason

asiointimatkat lyhenevät ja että keskisuuret

suunnitelma. Vuonna 1966 hyväksytystä

kaupungit saavat uusia asukkaita ja inves-

toisesta ohjelmasta alkaen tiivis kaupun-

tointeja. Tärkeässä osassa oli esimerkillinen

kirakenne on ollut yksi seutusuunnittelun

yritysten, kauppojen ja julkisten palvelui-

keskeisistä tavoitteista. Kolmas ohjelma

den sijoittumista ohjaava sijaintien ABCjako, joka pakotti paljon käytetyt tilat raide-

3

Fourth Report on Physical Planning Extra, 1991

liikenteen piiriin ja keskustoihin.
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Kokonaisuutena VINEX mahdollisti laa-

Houteniin (50 000 asukasta). Uusien tytär-

jan asuntotuotannon erityisesti keskisuu-

kaupunkien rakentaminen perustui vuoden

ria kaupunkeja täydentävällä tavalla, työ-

1977 kolmanteen kansalliseen suunnitel-

matkojen lyhentämisen, raideliikenteen ja

maan.

muun joukkoliikenteen systemaattisen ke-

Kun VINEX-ohjelma muutti 1990-luvul-

hittämisen, kävelyn ja pyöräilyn edistämi-

la suunnitteluperiaatteita siten, että kasvua

sen, yritysten ja palveluiden sijainninohja-

ohjattiin tiiviisti olemassa olevien kaupunki-

uksen sekä kaupunkirakenteeseen liittyvän

en täydennysrakentamiseen, tuli Utrechtin

ympäristöpolitiikan.

länsipuolella olevasta Leidsche Rijnin kau-

Asuntotuotannon osalta ohjelma ylitti

punginosasta yksi VINEX-ohjelman suu-

tavoitteensa, sillä ohjelmakaudella raken-

rimmista yksittäisistä kohdealueista. Leid-

nettiin peräti 800 000 asuntoa. Sekoittu-

sche Rijn laajentaa Utrechtin kaupunkia

neen kaupunkirakenteen tuottaminen ei

20 000–30 000 asunnolla, laajalla kaupun-

sen sijaan kaikin osin onnistunut, ja monia

kipuistolla ja vielä laajemmalla työpaikka-

uusia VINEX-alueita pidetään lähiömäisinä.

alueella. Täten Leidsche Rijn miltei kaksin-

Toisaalta suurimpien kaupunkien asukaslu-

kertaistaa Utrechtin kaupungin urbaanin

vun laskeva trendi saatiin käännettyä.

alueen. Alueen ensimmäinen yleiskaavaehdotus valmistui vuonna 1995, ja aluetta
on suunniteltu VINEX-politiikan mukaisesti

LEIDSCHE RIJN
Utrechtin

alueella

vahvasti joukkoliikenteeseen nojautuvaksi,
kasvu

suunnattiin

1970-luvulla kahteen uuteen tytärkaupun-

monitoimintoiseksi mutta asumiseen painottuvaksi kaupunginosaksi.

kiin: Nieuwegeiniin (62 000 asukasta) ja

Ypenbergin VINEX-alue on tunnettu arkkitehtuuristaan. Kuva: Anna Koskinen
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LEIDSCHE RIJNIN KESKUSTAN SIJAINTI

keinen Leidsche Rijnin maantieteellisellä kartalla vaan pikemminkin se kurkottaa

Leidsche Rijn perustuu kompaktin kau-

eräänlaiseksi rakenteelliseksi napanuoraksi

pungin käsitteeseen. Tavoitteena on pi-

Utrechtin historiallisen keskustan (binnen-

tää etäisyydet lyhyenä, lyhentää matka-

stad) suuntaan sijaiten jokseenkin Leidsche

aikoja ja tehostaa maankäyttöä. Leidsche

Rijnin itäisimmässä kolkassa. Tällä pyritään

Rijn sijaitsee Utrechtin länsipuolella, joka

pienentämään sekä todellista että koettua

aiemmin oli osa Randstadin Green Heart

etäisyyttä vanhan keskustan ja vahvasti

-viheraluetta. VINEX-ohjelmassa alue osoi-

kasvavan uudisalueen välillä. Laskelmien

tetiin kuitenkin rakentamiselle. Leidsche

mukaan on arvioitu, että noin puolet Leid-

Rijn on Hollannin suurin uudelle alueelle

sche Rijnin ja Utrechtin vanhan keskustan

(greenfield) sijoittuva aluekehittämishanke.

välisestä mittavasta pyöräilyliikenteestä tu-

Leidsche Rijn on hyvä esimerkki Randsta-

lee tulevaisuudessa kulkemaan Leidsche

din seutukaupungin mittakaavoista: se on

Rijnin keskustaan johtavan Hogeweidebru-

osa Utrechtin laajenevaa kaupunkiseutua,

gin sillan kautta. Tämä osaltaan perustelee

mutta yhtä lailla se voidaan nähdä itsenäi-

Leidsche Rijnin keskustan sijaintia asiointi-

senä kaupunkikokonaisuutena tai asuin-

liikkumisen ja saavutettavuuden näkökul-

alueena

masta.

Randstadissa.

Kaupunginosan

suunnittelu heijastelee kiinnostavasti näitä

Toiseksi Leidsche Rijnin keskustaan si-

eri mittakaavoja. Tärkeä strateginen valinta

joittuu myös alueen päärautatieasema

Leidsche Rijnin suunnittelussa on ollut se,

(Utrecht Leidsche Rijn). Koko valtakunnal-

miten ja millä perusteella valitaan alueen

linen Randstad-ajattelu perustuu suurim-

keskuksen sijainti (Leidsche Rijn Centrum).

pia kaupunkeja kehämäisesti yhdistävään

Keskustan sijainti ei ole erityisen kes-

liikennejärjestelmään, jossa painotus on
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nopeilla raideyhteyksillä. Se yhdessä kaupunkiseudun oman liikennejärjestelmän
tavoitteiden kanssa ohjaa siihen, että päärautatieaseman on edullista sijaita väestön painopisteen mukaisessa paikassa eikä
maantieteellisessä keskipisteessä.
Kolmas Leidsche Rijnin keskustan sijoittumisen peruste on riippuvainen kahdesta
edellisestä: keskusta sijaitsee nimittäin A2moottoritietunnelin pohjoispäässä. Tämä
mahdollistaa moottoritiekannen hyödyntämisen kaupunkirakenteen epäjatkuvuuskohdan poistamiseen. Samalla kuitenkin
mahdollistuu risteävä raideliikenne, jota ei
teknisistä - ja turvallisuussyistä - ole mahdollista painaa kannen alle.
Sen sijaan moottoritien liikennettä ei erityisesti pyritä houkuttelemaan Leidsche
Rijnin keskustaan – ei asioimaan eikä edes
raideliikenteen käyttäjiksi liityntäpysäköinnin ja sujuvien ajoyhteyksien avulla. Tämä
korostaa Leidsche Rijnin keskustan keskeistä luonteenpiirrettä: se on selkeästi tarkoitettu ensisijaisesti alueen sisällä asuville,
työskenteleville ja liikkuville.
Leidsche Rijnin keskustan rakenteessa

“

LEIDSCHE RIJN PERUSTUU
KOMPAKTIN KAUPUNGIN
KÄSITTEESEEN.
TAVOITTEENA ON PITÄÄ
ETÄISYYDET LYHYENÄ,
LYHENTÄÄ MATKA-AIKOJA JA
TEHOSTAA MAANKÄYTTÖÄ.
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“
on päädytty moottoritietunnelin pohjoisen
ajoaukon läheisyyden ja siitä johtuvaan
rautatieaseman sijoittumisen myötä vielä
yhteen erityispiirteeseen: rautatieasema on

LEIDSCHE RIJNIN
KESKUSTA ON SELKEÄSTI
TARKOITETTU
ENSISIJAISESTI ALUEEN
SISÄLLÄ ASUVILLE,
TYÖSKENTELEVILLE JA
LIIKKUVILLE.

keskustan reunalla – ei siis keskustan ytimessä. Radan pohjoispuolelle osoitetaan
vain suhteellisen vähän uutta rakentamista.

rusteet Leidsche Rijnissa tulevatkin koetun

Asemalla on siten monista muista asemista etäisyyden vähentämisen ja viihtyisyyden
poiketen vain pienehkö rooli radan eri puo- parantamisen näkökulmista. Maastonmuolilla kehittyvien alueiden integroijana.

toilut, liikennemeluttomat virkistysalueet,
pyöräily-yhteydet,

MOOTTORITIETUNNELIN VAIKUTUS
YLEISSUUNNITELMAAN

maisema-arkkitehtuuri

osana luontaisia maastonmuotoiluja – näillä näkökulmilla on hollantilaisessa miljöössä
odottamattoman suuri merkitys.

Olennainen piirre ja Suomessa totutus-

Vertailukohdaksi voidaan nostaa Espoon

ta poikkeava ajattelutapa on se, miten Keilaniemessä juuri meneillään oleva Kehä 1
Leidsche

Rijnin

integroimisessa

muu- -väylän tunneloiminen. Länsimetron myö-

hun kaupunkirakenteeseen perustellaan tä raideliikenteeseen tukeutuvaa kaupunkiA2-moottoriten tunneloimista.

Olem- rakenteen tiivistämistä alueella tarvitaan, ja

me tottuneet, että tämän tunneliratkaisun kannen yhteyteen toteutetaan vanhastaan
tyyppisiä

infrainvestointeja

perustellaan yksipuolista

joko toimivuuden parantamisella tai uusia

toimistokaupunginosaa

mo-

nipuolistavaa korkeaa asuntorakentamista

rakentamisalueita vapauttavina kaupunki- palveluineen. Keilaniemen hankkeella on
kehityshankkeina. A2-väylän tunneloimi- ensisijaisina tarkoituksina synnyttää asusessa Utrechtissa ei ole kyse kummasta- miskelpoista rakennusaluetta, saada joukkaan, vanha A2 oli toimivuudeltaan aivan koliikenteelle käyttäjiä ja tuoda uutta ymriittävä. Eikä A2:n tunnelin päälle tai tun- pärivuorokautista elävyyttä alueelle. Espoon
nelin ja rannan väliin entistä paremmin hankkeessa ei Leidsche Rijnin tapaan paisaavutettavia alueita myöskään osoiteta noteta uusien laajojen kehittämisalueiden
tonttimaaksi rakentamiseen kuin Leidsche integroimista olemassa olevaan kaupunkiRijnin kapealle kiilamaiselle alueelle. Pe- rakenteeseen.
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LEIDSHCE RIJN JA MOOTTORITIEN
TUNNELOINTI

Yksi keskeisistä ratkaistavista asioista Leidsche Rijnin suunnittelussa
on ollut Utrechtin kaupunkialueen ja Leidsche Rijnin välissä olevan
A2-moottoritien estevaikutus. Ensimmäisessä yleiskaavaehdotuksessa kaavailtiin moottoritien siirtämistä tunneliin noin kahden
kilometrin matkalta. Perusteena oli estevaikutuksen poistaminen,
maankäytön tehostaminen sekä melun ja ilmansaasteiden haittavaikutusten pienentäminen.
Moottoritien tunnelointi kahden kilometrin mittaisena herätti laajaa
keskustelua ratkaisun teknisestä toteutuksesta. Hollannin liikenneministeriö vastusti ehdotusta vedoten liikenneturvallisuuteen, mm.
vaarallisten aineiden kuljetukseen. Hollannissa moottoritieverkoston
toimivuus on erittäin tärkeää muun muassa Rotterdamin sataman
toiminnan kannalta.
Seuraavan kymmenen vuoden aikana selvitettiin useita erilaisia
tunnelointi- ja moottoritien kattamissuunnitelmia. Liikenneturvallisuuden lisäksi keskusteltiin melusta, ilmansaasteista ja muista
ympäristövaikutuksista. Eri vaihtoehtojen kustannuksia verrattiin
maankäyttöhyötyyn.
Yli kymmenen vuotta kestäneen jatkosuunnittelun jälkeen palattiin
miltei lähtöruutuun. Vuonna 2006 päätettiin, että moottoritie
siirretään tunneliin 1,65 km:n matkalta. Tunnelia pidettiin lopulta
parhaana vaihtoehtona kustannusten, ilmanlaadun, rahoituksen ja
kaupunkikehittämisen kannalta. 
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RANDSTAD –
MONIMUOTOINEN JA
INHIMILLINEN MEGALOPOLI
RA NDSTAD ON tiiviisti rakennettujen kaupun-

kan pysyvyys edistää sosiaalista integraatiota ja

kialueiden kokonaisuus Alankomaiden keski-

“investointia” omaan alueeseen, sillä kukin tie-

össä. Siihen lukeutuvat Amsterdam, Rotterdam,

tää toimillaan rakentavansa omaa ja läheistensä

Haag ja Utrecht sekä näitä ympäröivät alueet.

tulevaisuutta. Lisäksi verkostomainen rakenne

Urbanistin huomio kiinnittyy etenkin Randsta-

ja tehokas julkinen liikenne mahdollistavat eri-

din työmarkkina-alueiden, kestävien, kiinnos-

laisia ”urbanismeja” metropolialueen puitteissa.

tavien ja houkuttelevien asuinympäristöjen ja

Samalle työssäkäyntialueelle mahtuu Rotterda-

toimivan päivittäisen liikkuvuuden välisiin suh-

min ja Amsterdamin suurkaupunkialueet mutta

teisiin: Randstadissa kaupunkimainen elämän-

myös Utrechtin kaltaisia keskisuuria kaupunki-

laatu ja turvattu toimeentulo voivat löytyä pai-

keskuksia sekä lukuisia pienempiä keskittymiä.

kallisjunien takaaman liikkuvuuden turvin, ilman

Laadullisesti tarjolla on rohkean modernin Rot-

huomattavaa ympäristökuormitusta. Esimerkiksi

terdamin ja historiallisen Amsterdamin lisäksi

suur-Lontoossa, jolla on yksi keskeisesti metro-

pittoreskia, luonnonläheistä, maaseutumaista,

polia määrittävä ydin, tilanne on toinen. Lontoo

arkisen urbaania ym. asuinympäristöä. Metropo-

on kuin jättimäinen työvoiman palastelu- ja ka-

lialue luo vaihtelevia asuinympäristöjä, ja asun-

lastelualue, jossa etäisyydet työn ja asunnon vä-

totarjonta on erittäin monimuotoista, mikä las-

lillä voivat kustannussyistä kasvaa hyvinkin suu-

kee myös asuntojen hintapainetta. Randstadin

riksi ja vaikeuttaa perheratkaisuja ja sosiaalista

alueella on siis suhteellisen helppoa elää kestä-

yhteenkuuluvuutta.

vän kehityksen mukaista elämää. Monikeskuk-

Randstadissa ei tarvita megainvestointeja
supernopeisiin juniin, koska kaupunkikeskukset

sisuus on Randstadin metropolialueella elettyä
todellisuutta1.

kytkeytyvät toisiinsa tiheiden vuorovälien raideliikenteellä. Asuinpaikkaa ei tarvitse muuttaa,
vaikka työpaikka alueen sisällä muuttuisi. Myös
monien työnantajien subventoima julkisen liikenteen lippu auttaa arjen järjestämistä. Kotipai-

1

Terämä, & Schmidt-Thomé, 2019.
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LAADUKASTA KAUPUNKITILAA
LUODAAN MYÖS
VIHREYDELLÄ JA VÄREILLÄ
SA NOTAAN, E T TÄ Hollannissa ei ole yhtään

toista. Erilaiset kukat kukkivat vuorotellen ke-

koskematonta maa-aluetta. Suuri määrä ihmi-

väästä myöhäiseen syksyyn. Puistot ja puistikot

siä asuu suhteellisen pienellä maa-alueella, jopa

eivät ole viimeisen päälle siistittyjä ja leikattu-

niin pienellä että maata on pitänyt varastaa me-

ja nurmikkoja, vaan kasvien annetaan rehottaa

reltä ihmisten käyttöön. Tilan niukkuus näkyy

rennosti. Ryteiköntapaista heinikkoa löytyy mo-

kaupunkisuunnittelussa. Yhdyskuntarakenne on

nesta korttelikulmasta. Jopa vanhojen tehdasra-

tiivistä, mutta sen mittakaava on miellyttävä ja

kennusten putkien päälle ja väleihin on laitettu

ympäristön laatu korkea. Ihmisen kokoinen mit-

istutuksia. Talojen seiniä pitkin kasvaa kasvilli-

takaava, viihtyisyys ja hyvä saavutettavuus ovat

suutta ja kerrostalojen kattoterasseilla viljellään

avainasemassa sosiaalisesti kestävää ja laadu-

yhdessä hyötykasveja.

kasta kaupunkitilaa luotaessa.

Katutilan jäsentäminen ja mitoitus on hyvin

Tiiviissä kaupunkimiljöössä viherympäristön

ihmisen mittakaavaan sopivaa. Katutilan suun-

merkitys korostuu. Monipuolinen viherympä-

nittelussa on huomioitu rakentamisen korkeus

ristö lisää kaupunkiympäristön viihtyisyyttä, ja

ja katutilan sopiva väljyys, kuitenkin siten, että

vihersuunnitteluun panostetaan Alankomaissa.

muodostuu selkeää katutilaa. Koska asuintalot

Esimerkiksi katupuukujanteet, hulevesien imey-

ovat tyypillisesti suhteellisen matalia, asuinalu-

tysalueet, puistot, asuinkortteleiden etupihat,

eista muodostuu valoisia, ja monipuolinen vi-

asuinkaduille levittäytyvät yksityiset oleskelualu-

herympäristö luo kaupunkitilasta viihtyisää.

eet sekä kortteleiden vihreät sisäpihat huomi-

Viher- ja katusuunnittelun yksityiskohdat nä-

oidaan suunnittelussa. Katuvihreä on merkittä-

kyvät hollantilaisessa katumiljöössä. Esimerkiksi

vässä roolissa myös asuntokatujen katumiljöön

sadevesikaivojen ja ylipäätänsä sadeveden joh-

jäsentämisessä.

taminen katutilassa on suunniteltu ja toteutettu

Vihreää ja vehreää on tuotu kaupunkirakenteeseen suunnitelmallisesti. Niittymäiset kort-

hyvin. Suunnittelussa on huomioitu myös esteettömyys ja estetiikka.

teleiden väleihin jäävät lämpäreet hehkuvat

Asuinalueiden pysäköintipaikat ovat usein

kukkien väriloistoa, ja kasvillisuus on monimuo-

joko kadun varressa tai kortteleiden sisäpihoil-
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Kuva: Anna Koskinen

la. Pysäköinnin, sekä autojen että polkupyörien,

porsaita koristellaan värein, kouluun vie iloisesti

yhteensovittaminen katu- ja viherympäristöön

maalattu kävely- ja pyöräilyväylä, sateenkaaren

parantaa kaupunkikuvaa ja kaupunkiympäristön

väreillä päällystetty pyörätie johtaa vilkkaan ris-

viihtyisyyttä. Hollannissa asuntoalueiden pysä-

teyksen läpi. Väreillä ja taiteella luodaan uniikkia

köinti on järjestetty pienemmiksi kokonaisuuk-

kaupunkitilaa. Esimerkiksi Eindhovenin Woen-

siksi istutusten ja erityisesti katupuiden avulla.

sel-Westin lähiön uudistamistyössä on nostettu

Myös pyöräpysäköinti on sijoitettu alueen muut

alueen imagoa muun muassa runsaalla värien

toiminnot

käytöllä ja taiteen keinoin. Pahamaineisista ja

huomioiden

hyvin

saavutettaviin

paikkoihin.
Tilaa on annettu paitsi kaupunkivihreälle,

turvattomista alueista on näillä tavoin luotu houkuttelevampia, viihtyisämpiä ja turvallisempia.

myös väreille ja taiteelle. Hollannissa uskalletaan

Hollannissa on selkeästi ymmärretty, että

selvästi leikitellä visuaalisilla elementeillä kau-

tuomalla laadukasta vihreyttä ja väriä kaupun-

punkirakenteessa. Talojen julkisivuissa ei värejä

kirakenteeseen voidaan vaikuttaa alueen asuk-

säästellä. Seinämaalauksia ja -taidetta tulee vas-

kaiden hyvinvointiin, terveyteen ja sosiaaliseen

taan monella kujalla. Katuja maalataan, betoni-

yhteenkuuluvuuden tunteeseen.
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KAUPUNKIELÄMÄ KAUPUNKITILAN
NÄYTTÄMÖLLÄ

Hollantilaiset asunnot avautuvat hyvin usein suoraan
julkiseen katutilaan. Perinteisiin kaupunkitaloihin kuljetaan
suoraan kadulta, ja ylemmissä kerroksissa on laajoja ikkunapintoja ja parvekkeita ja ylimmissä kerroksissa terasseja.
Pääovi sijaitsee usein osana varsin tasaista julkisivupintaa,
ilman erillisiä kuisteja tai erkkereitä. Pääovet ovat kuitenkin
hyvin yksilöllisiä ja ne voivat erottua toisistaan esimerkiksi
värityksensä osalta.
Varsin usein hollantilaiseen kaupunkielämisen tapaan
kuuluvat katutilaan sijoitetut istuskelupaikat. Hollantilaiset
istuskelevat ulkosalla osana kaupungin katuvilinää joko
avoimella etupihalla tai kotiovensa pieleen sijoitetuilla
penkeillä. Myös yksityiset puuhat – lukeminen, nikkarointi

Kuva: Juhani Katainen

tai vaikkapa veneen huolto – voivat levittäytyä asunnon

Uudisrakennuksissa vanhaa, perinteistä rakennustapaa

edustalle. Yksityisen pihan ja julkisen katutilan raja hämärtyy,

– asuntojen avautumista suoraan katutilaan – on voitu

ja muodostuu puolijulkista kaupunkielämän näyttämöä.

muuttaa siten että asuntojen pääsisäänkäynti avautuukin

Uudemmissa asuinrakennuksissa asumisen ja julkisen

suoraan yhteiseen, korttelin sisäiseen katutilaan. Julkisivujen

katutilan suhde vaihtelee. Rakennusten käyttötarkoitus

ja katutilan suunnittelun periaatteet noudattavat kuitenkin

näkyy myös katutilassa. Katutasossa rinnatusten voivat

perinteisen kaupunkirakentamisen tapaa: asuinrakennusten

sijaita esimerkiksi asuntojen katutilaan avautuvat terassit,

julkisivuja jäsennetään pienempiin kokonaisuuksiin vanhojen

ajoneuvopysäköinnin sisäänajot sekä liiketilat. Toimintojen

kaupunkitalojen tyyliin materiaalien ja värityksen vaihteluilla.

sekoittuneisuus lisää kaupunkimiljöön monipuolisuutta,

Kaiken kaikkiaan katutila on hyvin ihmisen mittakaavaan

viihtyisyyttä ja ajallista kestävyyttä.

sopivaa ja helposti lähestyttävää. Vaikka Hollannissa rakennetaan tiiviisti ja tehokkaasti, on rakentamisen mittakaava

72

Kuva: Tuomas Ilmavirta
inhimillinen, ja rakennukset ovat melko matalia.

periaate on jäänyt elämään. Kilpaileviakin selityksiä

Asuinalueista muodostuu valoisia, ja julkisivujen ja

tavan historiallisista juurista on. Yleisen liberaalin

rakennusten korkeuden vaihtelevuus sekä rohkea

ajattelun lisäksi uskottavin niistä liittyy kaupunkira-

värien ja materiaalien käyttö luovat kaupunkitilasta

kentamisen historiaan. Kiinteistöveroa on maksettu

viihtyisää. Kodit avautuvat terassi- tai parvekeratkaisu-

talon kuluttaman katutilan mukaan. Tämän vuoksi

jen ja suurten ikkunoiden kautta naapurustoon.

perinteinen hollantilainen kaupunkitalo on kapea ja

Suomessakin voitaisiin pohtia hollantilaisesimerkkien
pohjalta, miten julkinen katutila ja yksityinen oleskelu
lomittuvat toisiinsa. Esimerkiksi rauhallisilla asuntokaduilla asuntojen oleskelualueet voisivat laajentua

syvä, niin sanottu town house. Tämän malliseen asuntoon virtaa luonnonvaloa vain kahdesta suunnasta,
ja rungon ollessa syvä asunto jää pimeäksi elleivät
ikkunat ole suuria.

rohkeammin kadun puolelle. Näin myös katumiljööstä

Katutilan luonteen kannalta perinteinen hollantilainen

muodostuisi mielenkiintoisempi ja sieltä avautuisi

malli on kiinnostava – syntyy eräänlaista hybridiurba-

näkymiä yksityisille oleskelualueille.

nismia. Asukkaat käyttävät katutilaa kotinsa jatkeena,

Hollantilaiskodeissa on suuret ikkunat ja harvoin
verhoja. Tavan sanotaan johtuvan maan kalvinistisesta
historiasta. Hollannissa tyypillisessä protestantismin
muodossa korostetaan vahvaa työetiikkaa, kurinalaisuutta ja säästäväisyyttä. Kalvinistinen usko osoitetaan
muun muassa säästäväisellä ja kohtuullisella elämällä,
ja avoimilla verhoilla on esitetty yhteisölle, ettei kotien
yksityisissäkään tiloissa ole mitään piiloteltavaa.
Ylellisyydet on Alankomaissa kulutettu suljettujen
ovien ja verhojen takana1. Vaikka nykyään yli puolet
hollantilaisista tunnustautuu ateisteiksi, avoimuuden

1

Lenny 2019

istuskelevat kahvilla tai puuhailevat arkisia askareita, ja
myös kotien ensimmäiset kerrokset altistuvat kadulla
kulkevien katseille. Katutila on aktiivista ja monimuotoista, mutta samalla kotien yksityisyys tulee osaksi
julkista tilaa. Yksityisen ja julkisen tilan raja hämärtyy
ja kadun julkinen sfääri muuntuu puolijulkisen kautta
kotien puolijulkiseksi tilaksi ja edelleen syvemmällä
asunnossa, kadun katseilta piilossa, yksityiseksi tilaksi.
Vaikutelma on samaan aikaan erittäin urbaani ja
kuitenkin privaatti. Vierailijalta kestää hetki sopeutua
hollantilaisen kaupunkikulttuurin yksityisen ja julkisen
rajaan. 

Kuva: Kaisa Schmidt-Thomé
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4.
HEERLENIN NOUSUT
JA LASKUT
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HE E RLE N ON 86 600 asukkaan kaupun-

lous säilyi pääelinkeinona aina 1900-luvun

ki Alankomaiden kaakkoisosassa, Limbur-

vaihteeseen saakka. Vuonna 1874 Heerle-

gin provinssissa, aivan Saksan rajan tun-

nin Valkenburgerwegistä löytyi kivihiiltä,

tumassa. Se on suurin Parkstad Limburgin

mutta kivihiiliteollisuuden kehittyminen

kaupunkiseutuun kuuluvista kahdeksasta

eteni hitaasti vaadittujen investointien

kunnasta. Heerlenissä toimii Alankomai-

mittavuuden takia. Kun valtio vuonna 1901

den avoin yliopisto sekä Hogeschool Zuyd

teki merkittäviä investointeja Heerlenin

-ammattikorkeakoulu. Heerlenin historia

kivihiiliteollisuuteen, Heerlenin asukaslu-

on hollantilaisittain poikkeuksellinen, sillä

ku lähti nopeaan nousuun. Kun väkiluku

1900-luvulla kaupunki tuli tunnetuksi kivi-

vuonna 1910 väkiluku oli 12 000 asukas-

hiilikaivoksistaan, joista viimeisimmät sul-

ta, vuonna 1930 Heerlenissä asui jo yli 32

jettiin 1974. Tämän jälkeen kaupunki on

000 henkeä. Muuttovoiton, luonnollisen

taistellut taantumista vastaan.

väestönkasvun ja Heerleniin liitettyjen ki-

Ensimmäinen teollinen vallankumous

vihiilikaivosten tuntumaan rakentuneiden

ei ulottunut Heerleniin asti, vaan maata-

kylien myötä Heerlenin asukasluku mo-
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HEERLEN
Pinta-ala

45,53 km²

Asukasluku

86 877 (01/2019)

Väestöntiheys

1908/ km²

Väestöprofiili (2018)
koko asukasluku

87 189, joista

Alankomaiden
kansalaisia

82 477 (94,6 %)

Muiden maiden
kansalaisia

4712 (5,4 %), joista

EU:n kansalaisia
(pl. alankomaalaiset)

2484 (52,7 %, koko
väestöstä 2,8 %)

Työikäinen väestö
(15–75-v.)

63,2 %, joista työllistyneinä 60,3 % (2018)

BKT per capita (2017)

38,075 € (Limburg)

ninkertaistui, ja Heerlenistä muodostui

nissä vain 21 %:lla työikäisistä asukkaista

yksi Alankomaiden varakkaimpia kaupun-

oli korkeakoulututkinto. Paikallinen kou-

keja. Kaupunki modernisoitui, ja monia

lutettu työvoima myös lähti teollisuuteen

keskustan vanhoja rakennuksia purettiin

turvautunutta

uusien tieltä.

taantuvasta kaupungista kohti parempia

työväestöä

herkemmin

Kivihiiliteollisuus kannatteli kaupungin

mahdollisuuksia, ja epäsuhta tarjolla ole-

kasvua aina 1960-luvun loppuun saakka.

van korkeakoulutetun ja kouluttamatto-

1950-luvun lopulla kivihiilen louhinta alkoi

man työväestön välillä kasvoi entisestään.

kuitenkin siirtyä asteittain halvempiin mai-

Heerlenin työttömyysaste nousi korkeaksi,

hin, kuten Puolaan ja Pohjois-Amerikkaan.

eivätkä hallinnon muutkaan toimet, kuten

Myös maakaasun löytyminen Groninge-

erilaiset kehitysohjelmat tai rahallinen tuki

nin provinssista vaikutti siihen, että vuo-

juuri auttaneet kaupunkia toipumaan kivi-

sien 1965–1975 aikana kaikki Heerlenin ki-

hiiliteollisuuden loppumisesta.

vihiilikaivokset suljettiin. Koska Heerlenin

Asukasluku lähti kuitenkin kasvuun

talous oli ollut lähes täysin riippuvainen

1980-luvulla, ja vuonna 1995 Heerlenis-

kivihiilestä, Heerlenissä ja sen lähialueil-

sä asui 94 000 asukasta. Väestönkasvu ei

la 60 000 ihmistä menetti työpaikkansa

kuitenkaan vähentänyt työttömyyttä, sillä

ja talous kääntyi jyrkkään laskuun. Valti-

saavutettu väestönkasvu muodostui lä-

onhallinto yritti helpottaa tilannetta si-

hinnä korkeasti koulutetuista ulkopaik-

joittamalla Heerleniin useita hallinnollisia

kakuntalaisista, jotka tulivat täyttämään

virastoja, kuten tilastokeskuksen (CBS) ja

hallinnon luomat virastotyöpaikat. Vuo-

eläkerahaston (ABP). Ongelmana oli kui-

situhannen vaihteessa kaupungin väes-

tenkin, että virastoihin olisi tarvittu kou-

tönkehitys kääntyi uudelleen laskuun ja

lutettuja työntekijöitä, ja tuolloin Heerle-

vuosina 2000–2015 Heerlenin asukasluku
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laski lähes 10 prosenttia. Heerlen on nyky-

huumeongelma loi turvattomuutta. Pitkä-

äänkin yksi Alankomaisen eteläosien no-

aikaistyöttömyys ja epätietoisuus tulevai-

peimmin kutistuvista kaupungeista.

suudesta ruokki alueen päihdeongelmaa.
Ongelmaa ei helpottanut se, kun Heerlenin lähellä sijaitsevaan sotilastukikohtaan

HEERLENILLÄ ON VAIKEA SUHDE

kotiutettiin Vietnamin sodan aikana huu-

TEOLLISEEN MENNEISYYTEENSÄ

meisiin addiktoituneita amerikkalaissoti-

Vaikka kivihiiliteollisuus sai kaupungin ai-

laita. Huumeiden käyttö, myynti ja jopa

koinaan kukoistamaan, ei kaupungissa ole

niihin liittyvä huumeturismi yleistyi, ja

juurikaan jälkiä teollisesta historiasta. Kai-

Heerlen tunnettiin vuosikymmeniä Alan-

vosalueiden rakennukset muutettiin teolli-

komaiden huumepääkaupunkina. Vasta

sen toiminnan loppumisen jälkeen toiseen

vuonna 2000 aloitettu Operatie Hartslag

käyttöön tai purettiin. Jopa kaupungin

“Operaatio Sydämenlyönti” onnistui ko-

maamerkki, aikoinaan Euroopan korkein

hentamaan kaupungin keskustan turvalli-

savupiippu eli 135 metriin kohonnut Lange

suutta ja viihtyisyyttä. Hankkeen ytimessä

Jan, purettiin, ja kaivosalueet joko maise-

oli huumeiden käytön ja huumerikollisuu-

moitiin tai muutettiin kokonaan muuhun

den vähentäminen. Kaupunki, poliisi, ylei-

käyttöön. Yksi harvoista säilyneistä raken-

nen syyttäjä ja sosiaalipalvelut tekivät tii-

nuksista toimii maan kaivoshistorian mu-

viimpää yhteistyötä, ja huumeriippuvaisille

seona. Teollisen perinnön väistyttyä kau-

avattiin päivä- ja yöasemia korvaushoi-

pungin identiteetti on ollut jäsentymätön.

toineen. Kaupunki panosti myös julkisten

Vaikka seudulla on jonkin verran uudempaa

alueiden siisteyteen ja muuhun ylläpitoon,

teollisuutta, kuten petrokemikaali-, auto, ki-

ja turvattomuuskierre saatiin katkaistua.

vituote- ja sementtituotantoa, ei niistä ole
ollut uuden heerleniläisyyden aineksiksi.
Rakennemuutoksen

elvyttämisen

myös

toisia ja osin myös korjauskelpoisia ra-

Heerlenin keskusta alkoi näivettyä, ja kur-

kennuksia on purettu ja korvattu uusil-

jistumisen myötä Heerleniin kehittynyt

la. Vuosien 2010–2015 välillä noin 3000

Kuva: Tuomas Ilmavirta

myötä

Kiinteistömarkkinoiden

nimissä tyhjillään seisoneita, huonokun-

80

“

HEERLENIN KESKUSTAA ON
KOHENNETTU MYÖS TAITEEN
KEINOIN: RAKENNUSTEN
JULKISIVUIHIN ON
ILMESTYNYT SARJA SEKÄ
NIMEKKÄIDEN PAIKALLISTEN
ETTÄ TUNNETTUJEN
TAITEILIJOIDEN TEOKSIA.

asuinrakennusta eri puolilla Heerleniä kor-

Voiko kaupunki kääntää taantuman voi-

vattiin noin 500 uudella. Heerlenin keskus-

tokseen? Tähän Heerlen näyttäisi jossain

taa on kohennettu myös taiteen keinoin:

määrin tähtäävän: kaupunki pyrkii kasvat-

rakennusten

tamaan elämisen ja asumisen laatua sen

julkisivuihin

on

ilmesty-

nyt sarja sekä nimekkäiden paikallisten

sijaan että tavoittelisi vain kasvua.

että tunnettujen taiteilijoiden teoksia.
Nykyään Heerlen vaikuttaa verrattain
elävältä ja elinvoimaiselta. Keskustan tiivis
kaupunkirakenne on säilynyt ja vuosikym-

IBA PARKSTAD LIMBURGIN
STRATEGISENA SIIRTONA

menten kerrostumat – muun muassa kai-

Yksi yritys löytää Heerlenin seudun kehityk-

vosteollisuuden kukoistuksen loppuvai-

selle uusi vaihde, on ollut Parkstad Limbur-

heissa rakennetut teatteri ja kylpylämuseo

gin "kansainvälinen rakentamisnäyttely" eli

– ympäröivät pienimittakaavaista kävely-

IBA (Internationale Bauausstellung). IBA on

keskustaa. Monet vanhoista rakennuksista

Saksassa ja muualla saksankielisessä Euroo-

on korvattu uusilla, mutta tiivis kaupunki-

passa käytössä ollut kaupunki- ja alueke-

rakenne mahdollistaa elävän ja käveltävän

hittämisen toimintatapa ja kehittämistyön

kaupunkikeskustan, jossa tuntuu olevan

brändi. Parkstad Limburgin IBA on ensimm-

elinvoimaa enemmän kuin monissa suu-

mäinen kerta, kun IBA-toimintamalli on

remmissakin suomalaiskaupungeissa. En-

käytössä saksankielisen alueen ulkopuo-

nusteiden mukaan kaupungin kutistumi-

lella, vaikkei toki kaukana Saksan rajasta.

nen ja ikääntyminen kuitenkin jatkunee,

Heerlenissä IBA on nähty mahdollisuutena

eikä uutta talouskasvun moottoria ole

kohentaa kaupungin ilmettä ja nostaa ke-

näköpiirissä. Mutta tarvitaanko sitä edes?

hittämistyön laatua. IBA Parkstadtin valmis-
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Kuva: IBA Parkstad
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telu käynnistyi 2013, ja toteutusvaihe – sekä

Vaikka Parkstadin IBAssa korostetaan

varsinainen näyttelyvaihe – jatkuu vuoden

kaikkien osallisuutta ja ideaa ”kaikkien

2021 loppuun. Suomen Asuntomessuihin

kaupungista”, on toteutustavassa selväs-

verrattuna IBA on kaupunkikuvaa paljon

ti havaittavissa jännitteitä virallisen pää-

laajemmin ja syvällisemmin muuttamaan

töksenteon ja kansalaisten sekä erilaisten

tähtäävä ja yhteisöllisempi prosessi. Park-

kansalaisryhmien välillä. Syntyy vaikutel-

stad Limburgin eli Heerlenistä, naapuri-

ma, että hallinto mieltää IBA:n taas uu-

kaupungeista ja laajemmasta seudullisesta

deksi yritykseksi saada Parkstadin alueen

kokonaisuudesta koostuvassa IBA:ssa on 47

ja Heerlenin talous kasvu-uralle. Jotkut

projektia. Niiden rahoittamista varten, mak-

kansalaisryhmittymät ja yksittäiset aktiivit

simissaan 50 %:n rahoitusosuudella, on va-

puolestaan toivovat, että IBA:n myötä

rattu 64 miljoonan euron budjetti. Proses-

Heerlen voisi tunnustaa ja tunnistaa ”pie-

sia johtaa erillinen IBA-toimisto, joka pyrkii

neksi kasvamisen” olevan sille tarkoituk-

mm. yksityisen rahoituksen kautta kasvatta-

senmukaista ja tavoiteltavaa monessa

maan projektien kokonaisbudjetin jopa 400

mielessä.

miljoonaan euroon.
Parkstadin

IBA-projekteja

IBAa on syytetty liiasta panostamiseshaettiin

ta yksittäisiin megahankkeisiin. Esimerkik-

avoimella haulla, johon saatiin yli 200

si Wilhelminabergin huipulle suunniteltu

hanke-ehdotusta. Valituksi tulleita aihioi-

jättimäinen maamerkki on viemässä mer-

ta muokattiin ja yhdisteltiin heti alkuvai-

kittävän siivun IBA Parkstadin budjetis-

heessa, ja niitä on myös jatkojalostettu,

ta. Kahden toisiinsa kytkeytyvän renkaan

osin varsinaisen IBA-prosessin ulkopuo-

muodostama "oloidi" rakennetaan kai-

lella. IBA-toimiston kautta hankkeet ovat

vannaisjätekukkulan päälle, kaiken kansan

toimineet tiiviissä yhteistyössä hankkeita

yhteiseksi näköalapaikaksi, jonka lakipiste

tukeneen arkkitehdin ja muiden asiantun-

38-metrisen oloidin lakipisteessä on 263

tijatahojen kanssa. Hankkeiden kautta on

metrin korkeudessa. Tämän rakennus-

pyritty siihen, että IBAn myötä Parkstadis-

hankkeen rinnalla monet kansalaisläh-

ta tulee vahvempi, sopeutuvampi ja muu-

töiset hankeryhmittymät ovat syystäkin

tosvalmiimpi seutu, jonka talous rakentuu

olleet kriittisiä. Yhtenä myönnytyksenä

aiempaa kestävämmälle pohjalle, mm.

tähän kritiikkiin on luotu jatkuvarahoittei-

kiertotalouden ja viherrakentamisen mah-

nen väylä asukkaiden pienille projekteille,

dollisuudet huomioiden. Myös elämänlaa-

joiden ei tarvitse tähdätä IBA:n varsinai-

tuun kiinnitetään huomiota: Parkstadista

seen näyttelykauteen vuosina 2020–2021.

halutaan houkutteleva paikka asua, tehdä
töitä ja rentoutua.
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IBA - PEHMEÄN JA KOVAN
KAUPUNKIKEHITTÄMISEN
RAJAPINNALLA

IB A ELI KANSAINVÄL I N EN rakentamisnäyttely
(Internationale Bauausstellung) on Saksassa 1900-luvun
alkupuolelta asti toiminut konsepti, jolla koordinoidaan
ja toteutetaan mittavia hankekokonaisuuksia. IBAa voisi
luonnehtia kaupunki- ja aluekehittämisen välineeksi ja
toimintakehykseksi, mutta se on myös kehittämistyön
brändi. IBA-sateenvarjon alla kehitettävän kohteen
tavoitetaso ja kunnianhimo noteerataan laajasti. Ideana on
reagoida ajankohtaisiin kontekstisidonnaisiin haasteisiin ja
etsiä niille ominaisia kehittämismalleja. Koska IBA-prosessi
edellyttää useiden toimijoiden yhteispeliä sekä luonnollisesti
rahoituksen ym. järjestämistä hankkeille, IBA:n käynnistyminen perustuukin väistämättä laajempaan paikalliseen ja
alueelliseen tahtotilaan Tavoitteena on ollut, että paikallisten

“

KESKEINEN KYSYMYS ON,
MITEN ANTAA POSITIIVISIA
IMPULSSEJA JA OHJATA
KEHITYSTÄ TOIVOTTUUN
SUUNTAAN PIDEMMÄLLÄ
TÄHTÄIMELLÄ. TÄLLÖIN
ON TARPEEN SEKÄ LUODA
JOTAIN PYSYVÄÄ HYVÄÄ
FYYSISTEN RAKENTEIDEN
TASOLLA ETTÄ EDISTÄÄ
SUUNNITTELUUN JA
TOTEUTUKSEEN LIITTYVIÄ
TOIMINTAKULTTUUREJA
JA OTOLLISEEN SUUNTAAN
VIEVIÄ SOSIAALISIA
PROSESSEJA.
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OVERZICHT IBA’S

ratkaisujen lisäksi pystyttäisiin tuottamaan kontekstista

pidemmällä tähtäimellä. Tällöin on tarpeen sekä luoda jotain

toiseen siirrettävissä olevia esimerkkejä. Esimerkiksi Ruhrin

pysyvää hyvää fyysisten rakenteiden tasolla että edistää

alueen IBA Emscher Parkin myötä yleinen tietoisuus ja

suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä toimintakulttuureja ja

ymmärrys teollisen rakennusperinnön potentiaalista ja nousi

otolliseen suuntaan vieviä sosiaalisia prosesseja.” 

entistä vahvemmin yleiseen keskusteluun.
Kuten Maailman parhaat kaupungit -julkaisussa ”Kaupunkien
Saksa”1 kirjoitetaan: ”Keskeinen kysymys on, miten antaa
positiivisia impulsseja ja ohjata kehitystä toivottuun suuntaan

1

Ilmavirta & Schmidt-Thomé 2015
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Kuva: Tuomas Ilmavirta

KASVUAJATTELUN HAASTAMINEN

“

EI OLE HELPPOA
Heerleniläinen tutkija ja kansalaisaktiivi

TOIMINNAN TULEE
PERUSTUA NIIHIN
IHMISIIN, JOTKA ASUVAT
KAUPUNGISSA, JA
PALVELLA HEITÄ.

Maurice Hermans kritisoi pakonomaista
kasvuajattelua. Kasvun autuaaksi tekevän

IBA Parkstadiin Hermans ei ota selvää

voiman sijasta tulisi hänen mukaansa tun-

kantaa: kasvuhakuisia lippulaivaprojekteja

nustaa tosiasiat: kutistuvat

kaupungit ja

hän ei kiittele, muttei toisaalta romantisoi

alueet ovat valtavirtaa. Niin sanottu ”win-

pikkuhankkeita. Hänen suosikkinsa on EU-

ner takes it all -urbanismi” on johdattanut

rahoitustakin saanut lähiösaneeraus- ja

meitä harhaan. Vain harvat suurkaupungit

kiertotalousprojekti Super Local (taustal-

ovat jatkuvan kasvun uralla, mutta keskus-

laan Super Circular Estate -niminen UIA),

telu urbanismin luonteesta tapahtuu tämän

jonka toteutuksessa on sosio-kulttuurista

joukon ehdoilla. Miten muutkin kaupungit

herkkyyttä. Ison asuinrakennuksen pur-

voisivat ottaa hyödyn urbanismista? Mi-

kamisesta ja materiaalien osittaisesta uu-

ten kaupunki voisi ”kasvaa pienemmäksi”

delleenkäytöstä tehtiin paikallishistoriaa

ja samalla entistä ehommaksi? Herman-

kunnioittava spektaakkeli. Purkutyöt käyn-

sin mukaan pitää satsata pehmeään suun-

nistyivät näytöksellä, jossa entiset asuk-

nitteluun: pitää purkaa järkevästi ja löytää

kaat olivat kunniavieraita. Talon paloittelu

uusia tilankäyttöratkaisuja; tulee korostaa

ja nostokurkien tanssi rakennuksen ympä-

inhimillistä otetta sekä elävää kaupunki-

rillä olivat kuin tietyn aikakauden päättä-

kulttuuria. Toiminnan tulee perustua niihin

vä rituaali, jonka kautta asukkaat pystyivät

ihmisiin, jotka asuvat kaupungissa, ja pal-

työstämään suhdettaan menneeseen ja

vella heitä.

luopumaan siitä kiitollisina.
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Heerlenin väliluku 2000–2020
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Heerlenin väkiluvun kehitys. Oliko pohjakosketus vuonna 2018?
lähde: https://heerlen.incijfers.nl/dashboard/Bevolking

Luopuminen ja sitä kautta avautuva laa-

tyvyys tuottaa myös taloudellisia hyötyjä.

dullisen kasvun mahdollisuus on poliittisille

Mutta onko "pieneksi kasvaminen" sitten-

päättäjille vaikea aihe. Pieneksi kasvamisen

kin vain pieni hengähdystauko? Heerlenin

strategiaa on hankalaa perustella asukkail-

väestötilastot vuosilta 2018–2019 osoitta-

le, kun perinteinen kaava on ollut jatkuva

vat pientä kasvukäännettä väestökehityk-

kasvuhakuisuus hyvinvoinnin ja elinvoiman

sessä. Onko urbanismiin panostaminen ja

turvaamiseksi. Pienentymisen tarkoituk-

luottaminen ollut väline myös määrällisen

senmukaisuutta on vaikeaa myydä myös

kasvun käynnistämisessä uudelleen erään-

investoreille ja kiinteistökehittäjille.

laisen pohjakosketuksen jälkeen? Voiko

Toisaalta on selvää, että laatua, osalli-

kaupunki pienen etsikkoajan kautta uusiu-

suutta ja ihmisten arkea parantavaa pien-

tua ja sopeutua uuteen yhteiskunnalliseen

tä, pehmeää kehittämispolitiikkaa tuskin

tilanteeseen ja uuteen tuotantotapaan?

kukaan vimmaisesti vastustaa. Keskustan
tiivistäminen ja sitä tukeva kulttuuristrategia etenevätkin hyvää vauhtia. Esimerkiksi Heerlenin keskustan parantunut viih-
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LAATUA TAANTUMASTA

VOIDAANKO TALOUDELLISEN kasvun puuttumi-

nen kääntää laadun lisääntymiseksi? Tätä ky-

dollisuuksia laadulliseen kasvuun ja luo mielikuvia tulevaisuudesta ja näin myös toivoa.

symystä on pohtinut tutkija ja aktivisti Maurice

2. Tähän liittyen on luotava rituaaleja. Yhtä

Hermans kirjassaan De Antistad1. Hermans on

lailla kuin harjannostajaisia, myös talojen

tutkinut Heerlenin muutosta ja kaupungin yri-

purkamista on juhlittava – sekin avaa uusia

tyksiä vastata jälkiteollisen rakennemuutoksen

mahdollisuuksia laadukkaampaan ympäris-

kiperiin haasteisiin. Heerlen ei kuulu jälkiteolli-

töön ja toisaalta luo mahdollisuuksia tulevai-

sen kaupunkikilpailun voittajiin, kaikkea muuta;

suuden kuvittelulle.

kasvu ei näytä todennäköiseltä millään mittaril-

3. Pienemmäksi kasvamiseen tarvitaan kään-

la tarkasteltuna. Hermans väittää kirjassan, et-

teistä pioneerihenkeä, hiljaisia sankarei-

tei se ole tarpeenkaan. Kasvun sijaan pitäisikin

ta, jotka eivät tavoittele kasvua vaan etsivät

keskittyä laatuun. Hermans esittelee kirjassan

mahdollisuuksia tyhjistä kiinteistöistä ja et-

”pienemmäksi kasvamisen” käsitteen, jolla hän

sivät nöyrästi uusia mahdollisuuksia kutistu-

tarkoittaa kokonaisvaltaista ja hallittua muutosta

misen luomista olosuhteista.

kohti kestävämpää, asumisen näkökulmasta laa-

4. Pienemmäksi kasvamiseen tarvitaan kaikkia.

dukkaampaa ja talouden kannalta kohtuullisem-

Asukkaiden osallistuminen ja sitoutuminen

paa kaupunkia. Hermans esittelee seitsemän

yhteisen tulevaisuuden luomiseen on tärke-

kohdan agendan, joka hänen mukaansa auttaa

ää ja synnyttää omistamisen tunnetta.

ymmärtämään taantuvien alueiden haasteita ja

5. Kutistuminen mahdollistaa kokeiluja. Kun

luomaan kehittämisnäkökulmia pienemmäksi

tulevaisuutta ei määritä ennalta tunnettu

kasvamiseen.

kasvuskenaario, syntyy mahdollisuuksia ko-

1. Kutistumisesta huolimatta – tai juuri tämän

keiluille. Niitä suorastaan edellytetään. Tu-

vuoksi – on katseen oltava tiukasti tulevai-

levaisuuden suunta täytyy löytää ja etsiä

suudessa. Tulevaisuusnäkökulma avaa mah-

joka tapauksessa – näin syntyy tilaa uusille
ratkaisuille.

1

Hermans 2016
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Kuva: IBA Parkstad

6. Pienemmäksi kasvaminen muuttaa kaupunkisuunnittelun roolia. Perinteisen suunnitteluotteen sijaan täytyy etsiä ratkaisuja pehmeillä suunnittelukeinoilla: neuvottelemalla,
kansalaisten itseorganisoitumista korostamalla, erilaisten interventioiden kautta.
7. Huomio pitää kiinnittää kutistumisprosessiin, ei suureellisiin kasvutavoitteisiin. Pienistä
muutoksista ja yksityiskohdista tulee tärkeitä,
mikä ohjaa pohtimaan myös alueellista identiteettiä ja muutokseen sopeutumista. Tähän
tarvitaan prosessiälyä.
Lisäksi Hermans korostaa kaupunkikehittämisen osallisten roolien merkitystä. Kutistuvalla
alueella roolit muuttuvat, ja opitut toimintamallit
eivät enää toimi. Kaupunkikehittäminen ei olekaan rakentamista vaan mahdollisuuksien näkemistä kutistumisessa. Mitä saamme lisää, kun
asioita poistetaan?
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KAUPUNKIRAKENTEEN
INTEGROINTI JA RATAPIHAN
KORVANNUT MAANKWARTIER
Eurooppalaisten kaupunkien kehittämisessä tär-

keat hinnat ja hankkeen tarpeellisuus: kutistu-

keään rooliin on noussut laajojen ratapiha-alu-

vassa kaupungissa kun on jo ennestään ylitar-

eiden kehittäminen. Käyttämättömäksi jääneitä

jontaa asunnoista.

ratapihoja muunnetaan monikäyttöisiksi kes-

Maankwartier ja uusi matkakeskus avattiin

kusta-alueiksi, ja keskustoja lävistäviä, kaupunkia

elokuussa 2019, ja kiistanalaisuudestaan huoli-

jakavia rata-alueita pyritään mahdollisuuksien

matta hanke on ainakin toiminnallisesti varsin

mukaan kattamaan ja näin eheyttämään kau-

onnistunut: kukkulan aukioita ja kivajalkakaup-

punkirakennetta.

poja ohittaessaan ei lainkaan koe ylittävänsä

Heerlenissä ratapihan eri puolet on pyritty

ratapiha-aluetta. Toisaalta kortteli voi vaikuttaa

yhdistämään rohkealla keinolla. Kaupunkiseudun

juurikin kuusta tipahtaneelta. Huismanin mu-

matkakeskuksen yhteyteen, pääosin ratapihan

kaan ’kuun valo’ on juuri sitä mitä kaupunki tar-

päälle, on toteutettu italialaisista kukkulakau-

vitsee, kun ’paikkaa auringossa’ ei ole tarjolla.

pungeista ja alueen perinteisestä kaupunkiarkki-

Kuu on myös peili, jonka kautta opimme asioita

tehtuurista esikuvansa hakeva Maankwartier eli

itsestämme, Huisman selittää hankkeen sivuilla.

Kuukortteli. Huolella suunnitelluista portaikoista,

Kuukortteli pyrkii siis tukemaan heerleniläisten

pengerryksistä ja useista rakennuksista koostu-

itseymmärrystä ja viemään sitä kohti valoa.

va kortteli on ympärivuorokautisesti elävä ja se
sisältää monipuolisia toimintoja palveluista, työpaikkoihin ja asumiseen.
Suunnittelusta

on

vastannut

yksittäinen

taiteilija-arkkitehti, Heerlenistä itsekin kotoisin
oleva Michel Huisman, joka on päässyt toteuttamaan kiistanalaista visiotaan suhteellisen tinkimättömästi. Keskustelua ovat herättäneet hankkeen mittakaava, näyttävä ja vahvasti historiasta
ammentava ulkoasu, asuntojen suhteellisen kor-

90

Kuva: Anna Koskinen

Kuva: Anna Koskinen

5.
PYÖRÄILY OSANA
ARKEA
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PYÖRÄILY L I I TETÄ Ä N mielikuvissa tii-

oloisesti ohjaustangolla istuen. Klassinen

viisti osaksi Alankomaita ja hollantilaista

alankomaalainen piirroshahmo Miffy pyö-

elämäntapaa – eikä syyttä. Jokainen vaik-

räilee eräässä Miffy-sarjan kirjassa tapaa-

kapa Amsterdamissa vieraillut on saanut

maan sukulaisiaan ja joutuu paluumatkal-

väistellä vauhdikkaasti kanavien varsilla

la sadekuuroon. Tämä kuitataan kirjassa

puikkelehtivia pyöräilijöitä ja työmatka-

vain raikastavana yllätyksenä – pikku sade

aikaan katkeamattomilta tuntuvia pyörä-

ei pyöräilijää haittaa. Hollantilainen pyö-

jonoja. Myös monikerroksiset pyöräparkit

räilyä tutkinut professori Marco te Bröm-

rautatieasemilla hämmästyttävät turistia

melstroet nostaa muun muassa tämän

ja kertovat pyöräilyn suosiosta. Matkai-

esimerkiksi maan pyöräilykulttuurista1.

luesitteitä kuvitetaan arkisia askareitaan

Modernistisen kaupunkisuunnittelun

pyöräillen hoitavista paikallisista, ja pyö-

ja siihen kytkeytyneen nopean autois-

räily on ollut perinteisesti tärkeä jokapäi-

tumisen myötä pyöräily väheni alanko-

väinen liikkumistapa. Hollanti on tasainen

maissa 1900-luvulla, mutta viime vuosi-

maa ja – yhdistettynä maan tiiviisiin kau-

kymmeninä pyöräily on noussut jälleen

punkeihin – tarjoaa oivat pyöräilyolosuh-

uuteen suosioon2. Pyöräilyn olosuhteita

teet. Toisaalta sateet ja tuulet aiheuttavat

on onnistuttu edistämään myös muualla

kiusaa pyöräilijöille, eivätkä maantiede

kuin historiallisissa, tiiviissä kaupungeis-

tai ilmasto-olosuhteet selittäne pyöräilyn

sa. Esimerkkinä käy modernistisen kau-

suosiota tai sen puutetta. Hollantilaisessa

punkisuunnittelun kyllästämä, suhteelli-

kulttuurissa pyöräily on osa elämäntapaa

sen väljästi rakennettu Eindhoven, jossa

ja siihen sosialisoidutaan jo nuorena: lap-

on kuitenkin luotu erinomaiset olosuh-

sia pyörällä kouluun kuljettavat vanhem-

teet pyöräilylle.

mat ovat tyypillinen näky kaupunkien
kaduilla, ja pikkulapset kulkevat mukana
erillisissä koreissa tai paikoin uhkarohkean

1
https://twitter.com/fietsprofessor/status/1153262825923645440
2

Kirkels 2011
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Alankomaalaiset käyttävät pyörää arkiliikkumiseen

ylivoimaisesti

maailman

eniten: yli neljännes kaikista matkoista

MIKSI PYÖRÄILY ON SUOSITTUA
ALANKOMAISSA?

tehdään pyörällä. Alankomaita tilastossa

Pyöräilyn suosio Alankomaissa ei ole

seuraavat Pohjoismaat, joista pyöräilyval-

sattumaa, vaan sitä on edistetty niin ak-

taisimpana Tanska (noin 17% kaikista mat-

tiivisella

koista tehdään pyörällä) pitää kakkossijaa.

määrätietoisella

Suomessa pyöräilyn kulkutapaosuus on

Asukkaita kannustetaan pyöräilemään eri-

noin 8%.

laisten etuuksien ja polkupyöräilyyn hou-

mielipidevaikuttamisella

kuin

kaupunkisuunnittelulla.

kuttelevien sovellusten avulla. Työnantajat
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voivat esimerkiksi maksaa työmatkapyö-

ta myös miellyttävämpää ympäristöä. Se

räilijöille verovapaata, enintään 19 sentin

ei aiheuta melua eikä tuota pakokaasuja,

suuruista, oman auton käytöstä makset-

parkkeeraaminen vaatii autoja vähemmän

tavaan korvaukseen rinnastuvaa, kilomet-

tilaa ja niin ikään pyöräilyn infrastruktuuri

rikorvausta. Monilla kaupunkiseuduilla on

vaatii vähemmän tilaa kuin autotiet.

myös käytössä matkapuhelimeen ladat-

Pyöräilyn ja kävelyn edistämistä mo-

tava sovellus, jonka kautta käyttäjä saa

tivoidaan usein myös terveydellisillä ja

ruuhka-aikoina kilometrikorvausta polku-

näihin liittyvillä taloudellisilla näkökul-

pyörällä tehdyistä matkoista.

milla. Pyöräilyllä ja kävelyllä on terveyssit-

vaikutuksia, ja pyöräilyn suosion kasva-

ten edistetään? Eräs ilmeinen peruste-

Millä

argumenteilla

pyöräilyä

essa säästetään myös terveydenhuollon

lu pyöräilyn edellytysten parantamiselle

kustannuksia3.

2000-luvulla on ekologinen kestävyys ja

tämä retoriikka on Yhdysvalloissa, mut-

tähän liittyen ilmanlaatu: pyöräily ei tuo-

ta

myös

ta lainkaan hiilidioksidipäästöjä ja jokai-

sa

terveysnäkökulmaa

nen pyörällä tehty matka vähentää muilla,

asukkaita

Erityisen

hollantilaisessa
kannustetaan

voimakasta
keskustelus-

tuodaan

pyöräilemään,

saastuttavammilla, tavoilla tehtyjä matkoja. Pyöräily luo kaupunkien näkökulmas-

3

esille;

kts. esim. Trolley 2011; Leinberger & Alonzo 2016
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ja näin perustellaan myös pyöräilyn investointeja.

Esimerkiksi

Groningenin

pyöräilystrategiassa tuodaan esiin4, että
työmatkapyöräilijöiden

sairauspäivien

määrän on huomattu olevan pienempi
(keskimäärin 7,4 päivää vuodessa) kuin eipyöräilijöiden (8,7 päivää vuodessa).
Pyöräilyllä on myös taloudellisia vaikutuksia: pyöräilijät ja kävelijät käyttävät
lähipalveluja autoilijoita enemmän ja tukevat näin pienyrityksiä ja kivijalkakauppoja. Esimerkiksi Australian Melbournessa

Kuva: cu2030.nl

yritysten tuottavuuden on huomattu kasvavan kevyen liikenteen osuuden kasva-

Groningenissa ajatellaan, että kaupungin

essa5. Saman suuntaisia tutkimustuloksia

taloudellisen kasvun potentiaali kytkey-

on saatu myös muualta. Lisäksi keskeise-

tyy tieto- ja kulttuuritalouden kasvuun, ja

nä taloudellisena argumenttina pyöräilyn

viihtyisä kaupunkiympäristö houkuttelee

puolesta

autoiluinfrastruktuuriin

tämän sektorin työntekijöitä. Kaupungin

kuluvien varojen säästyminen sekä au-

toimii

strategiassa teemaa nostetaan esiin näin:

toilun aiheuttamien haittojen pienene-

”Knowledge-intensive economic sectors

minen. Näiden suorien taloudellisten vai-

and institutes are seeking each other out

kutusten lisäksi muun muassa Groningen

in attractive cities with a flourishing city

on tunnistanut myös välillisiä vaikutuksia.

centre, an exciting cultural climate and a
high level of facilities. The spatial quality

4

City of Groningen 2015, 17

5

Rawnsley, Terry 2018

of Groningen is therefore of the greatest
economic importance. It attracts additio-
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nal visitors and that benefits the retail and

Traffic Circulation Plan -nimellä kulkenut

hospitality sectors. With a bicycle our city

suunnitteludokumentti

can be used more intensively and remain

neljään lohkoon, joihin kuhunkin johti au-

attractive at the same time. In short, good

totiet keskustaa kiertävältä kehätieltä. Loh-

bicycle facilities are important to a sustai-

kojen rajoja ei voinut suunnitelman myötä

nable economic development of the city.”

6

autolla ylittää, joten pahimmillaan tai par-

Pyöräilyn edistäminen näyttäytyy koko-

haimmillaan naapurikortteliin ajamiseksi

naisvaltaisena kaupunkien kehittämisen

piti kiertää koko keskusta kehätietä pitkin.

välineenä.

Pyöräily ja kävely muodostuivat näin ol-

jakoi

keskustan

len ylivoimaisiksi kulkutavoiksi keskustaALANKOMAISSA PYÖRÄILLÄÄN
ENEMMÄN KUIN MISSÄÄN MUUALLA

alueella. Suunnitelma implementoitiin ja
sen periaatteet ovat edelleen käytössä, ja
tulokset ovat olleet hämmästyttäviä. Gro-

Vaikka pyöräilykulttuuri ja sen olosuhteet

ningenissa tehtävistä matkoista jopa yli

ovat olleet Alankomaissa otolliset, autot

60% taitetaan nykyisin pyörällä. (Toisaalta

ovat kuitenkin dominoivat hollantilais-

joukkoliikenteen osuus on vain 3%).

kaupunkeja vielä 1900-luvun puolivälissä.

Vaikka Amsterdamia voisi nimittä maa-

Modernismin kriitikoiden saatua äänensä

ilman

kuuluviin, pyöräilyä on edistetty paikoin

valtavirtaistui kaupungissa vasta 70-lu-

radikaaleillakin suunnitteluratkaisuilla. Esi-

vulla osin protestina autojen ja autoilun

merkiksi pahoin autojen ruuhkauttama

määrän kasvua sekä suuria yksityisautoi-

Groningenin keskusta uudistettiin 70-lu-

lua tukeneita infrastruktuurisuunnitelmia

vulla kokonaisvaltaisesti ja pyöräily nos-

vastaan. Vahva argumentti pyöräilyn puo-

tettiin

lesta oli auto-onnettomuuksien lisäänty-

kaupungissa

prioriteettiasemaan.

pyöräilypääkaupungiksi,

pyöräily

minen, ja pyöräilyä puolustettiin tunteisiin
6

City of Groningen (2015)

vetoavasti lasten liikenneonnettomuuksi-
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en vähentämiseen vedonneella ”lopettakaa lapsiemme murhaaminen” -kampanjalla.7 Amsterdamissa erityisesti 2000-luku
on ollut vahvaa pyöräilyn kasvun ja sen
olosuhteiden paranemisen aikaa. Mentaliteetti on, että autot ovat kaupungin keskustassa vieraana, pyöräily ja kävely ovat
ensisijaiset kulkutavat. Tämä näkyy esimerkiksi työmatkapyöräilyn ällistyttävänä
suosiona. Vuonna 2016 peräti 48% kaupungissa tehdyistä työmatkoista taitettiin
pyöräillen.
Kaikki kaupunkialueella tehdyt matkat
mukaan luettuna pyöräilyn osuus Amsterdamissa on reilu kolmannes. Maailman
parhaat kaupungit -opintomatkan kohdekaupungeista vielä Amsterdamiakin suositumpaa pyöräily on Utrechtissa, jossa se
muodostaa noin 40 % kaikista tehdyistä
7

Fried 2013

Kuva: Anna Koskinen

“

MENTALITEETTI ON, ETTÄ
AUTOT OVAT KAUPUNGIN
KESKUSTASSA VIERAANA,
PYÖRÄILY JA KÄVELY OVAT
ENSISIJAISET KULKUTAVAT.
VUONNA 2016 PERÄTI 48%
AMSTERDAMISSA TEHDYISTÄ
TYÖMATKOISTA TAITETTIIN
PYÖRÄILLEN.

Kuva: Tuomas Ilmavirta

matkoista. Eindhovenissa luku on noin 30

ka vaihtelevat jonkin verran. Syntyperäi-

%. Heerlenissä sen sijaan ei ole omaksuttu

set hollantilaiset (27 % kaikista matkoista)

hollantilaista pyöräilykulttuuria, vaan siel-

pyöräilevät enemmän kuin maahanmuut-

lä pyöräilyn kulkutapaosuus on ”vain” noin

tajat (reilut 21 %), mutta vastaavasti myös

10 %. Työmatkapyöräilyn lisääntyminen

autoilevat enemmän (34 % vs. 23 %). Maa-

ei välttämättä kuitenkaan vähennä auto-

hanmuuttajat puolestaan tekevät suu-

jen määrää kaduilla. Verrattaessa vuoteen

remman osan matkoista kävellen (noin 27

2005 työmatka-autoilijoiden määrä oli

% vs. n. 16 %). Erityisen kiinnostava tulos

Amsterdamissa säilynyt lähes entisellään,

tutkimuksessa on syntyperäisten hollan-

mutta hieman yllättäen, julkisen liiken-

tilaisten julkisen liikenteen käyttömäärä

teen käyttäjien määrä oli vähentynyt.8

– se on nimittäin lähes olematon, noin

Kaupungeissa liikkumisen kulttuurei-

2 % kaikista matkoista. Maahanmuuttajat

hin liittyy myös kiinnostavia sosio-eko-

sen sijaan kulkevat julkisella liikenteellä

nomisia

Hollantilaistut-

noin 10 % kaikista matkoistaan. Julkisen

syntyperäisten

liikenteen rooli Hollannissa vaikuttaa tut-

hollantilaisten ja ei-länsimaisten maa-

kimustulosten perusteella melko margi-

hanmuuttajien liikkumistottumuksia, jot-

naaliselta ja jossain määrin luokittuneelta,

yksityiskohtia.

kimuksessa

selvitettiin9

pyöräily sitä vastoin on keskeinen osa liik8
Netherlands Institute for Transport Policy Analysis 2018;
City of Groningen 2015
9

Netherlands Institute for Transport Policy Analysis 2018

kumiskulttuuria kaikissa sosio-ekonomi-

Kulkutapaosuudet Alankomaissa (2017) & Suomessa (2013)

60 %

45 %

30 %

15 %

0%
autoilu

kävely
Suomi

joukkoliikenne

pyöräily

Hollanti

sissa ryhmissä ja ikäluokissa10. Uusimpana

lukossa on vertailtu Alankomaiden ja Suo-

pyöräilytrendinä nousussa on sähkömoot-

men kulkutapaosuuksia.

torilla ryyditettyjen pyörien suosio. E-pyörien tekninen kehitys on ollut nopeaa ja
niiden käyttö on kasvanut vauhdikkaasti
erityisesti iäkkäämpien kansalaisten kes-

PYÖRÄILYN OLOSUHTEITA
SUUNNITELLAAN HUOLELLA

kuudessa. Osittain sähköpyörien vauhdit-

Paitsi liikennejärjestelmien tasolla, pyö-

tamana yli 60-vuotiaiden pyöräily onkin

räilyä suunnitellaan myös pyöräilyn inf-

kasvanut selvästi viime vuosina.

rastruktuuria ja olosuhteita parantamalla.

Vaikka esimerkiksi maahanmuuttaji-

Alankomaiden pyöräilyn suunnittelu pe-

en pyöräilyosuus vaikuttaa pieneltä ver-

rustuu maineikkaaseen, ensimmäistä ker-

rattuna Alankomaissa syntyneisiin, on se

taa 1970-luvulla julkaistuun, CROW-ma-

kuitenkin yli kaksinkertainen suomalais-

nuaaliin, jossa käsitellään maan pyöräilyn

kaupunkeihin verrattuna. Oheisessa tau-

järjestäminen yksityiskohtaisesti katuhierarkiasta aina infrastruktuurien suunnitte-

10

Mobiliteitsbeeld 2017

luun. Hollannin pyörätieverkosto on jaettu
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pääpiirteissään neljään tasoon.

aikoina rakennettu lisäksi ”pyöräpika-

•

”Tavalliset” pyörätiet kulkevat autotei-

teitä” (fietssnelweg). Nämä palvelevat

den yhteydessä, mutta niistä sekä jalka-

työmatka- tai kuntopyöräilijöitä. Pyörä-

käytävistä erotettuina. Molemmille kul-

pikateiden piirteitä ovat erityisen hyvä

kusuunnille on varattu omat kaistansa.

pintamateriaali, tavanomaista leveäm-

Pyöräkaistat autoteillä (Fietsstrook) on

mät kaistat sekä tasainen ja mutkaton

erotettu tiessä punaisella värillä.

reitti, jossa ei ole lainkaan liikennevaloja

Pyöräilykadut (Fietstraat) erotetaan au-

tai risteyksiä autoteiden kanssa. Esimer-

toteistä maalaamalla ne kokonaan pu-

kiksi Randstadin alueella pyöräpikatiet

naisiksi. Myös autot saavat ajaa pyö-

toimivat yhtenä elementtinä kaupun-

räilykaduilla, mutta autot ovat tällöin

kien välisessä liikennejärjestelmässä.

”vieraana”. Tätä kategoriaa hyödynnet-

Samoin Eindhoven yhdistyy naapu-

tiin alun perin pääasiassa asuinalueilla,

ripaikkakuntiinsa

jolloin autojen määrä on jo valmiiksi

seudun kehitystä. Pyöräilyn suunnitte-

rajoitettu. Mutta viime aikoina pyöräily-

lu onkin Alankomaissa myös osa alue-

katuja on rakennettu myös kaupunkien

suunnittelua ja seutukaupunkiajattelua.

•
•

tällaisilla

palvellen

läpikulkureiteiksi tai rinnakkaisreiteiksi
vilkkaasti liikennöidyille autoteille. Esimerkiksi Eindhovenissa yksi pohjoisilta
asuinalueilta keskustaan johtavista pää-

•

MYÖS KAUPUNKIEN IMAGOA

väylistä on Fietstraat ja työmatka-

Pyöräilyn olosuhteita parannetaan paitsi

aikaan varsin vilkkaasti liikennöity.

luomalla turvallisia ja houkuttelevia kul-

Erilliset pyörätiet kulkevat usein suorinta

kuväyliä, myös huomioimalla pysäköinti ja

reittiä kaupunginosien välillä. Ne on ero-

säilytys.

tettu autoteistä ja voivat näin hyödyntää
•

PYÖRÄILYHANKKEET RAKENTAVAT

Näyttävien

pyöräilyinfrastruktuurien

esimerkiksi puistoja oikoreitteinä.

mainosarvo osataan myös hyödyntää.

Kaupunkien ja kylien välille on viime

Yksi

maineikas

pyöräilyinfrastruktuuri-

102

hanke on Eindhovenin esikaupunkialueel-

lic space. As a city we can contribute by

la sijaitseva Hovenring – sillalle rakennettu

changing boring walls into a sort of fitness

”leijuva” pyörien kiertoliittymä. Hovenring

instruction for our citizens”, Eindhovenin

rakennettiin vuonna 2008 ja sen taustalla

kaupunginvaltuutettu

oli tarve lisätä pyöräilyn turvallisuutta sekä

kertoi tunnelin avajaisissa.

Yasin

Torunoglu

11

pyöräilyn ja autoilun sujuvuutta suhteel-

Kaupungeissa toimii sekä maksulli-

lisen vilkkaasti liikennöidyssä risteykses-

sia että maksuttomia pyöräparkkeja. Siinä

sä. Tavoitteet saavutettiin erottamalla lii-

missä suomalaiskaupungeissa louhitaan

kennemuodot toisistaan. Toiminnallisesti

torien alle parkkiluolia autoille, esimerkiksi

modernistista

kulkutapojen

Eindhovenin ydinkeskustaan torin alle on

erottelusta noudattanut uudistus on ollut

rakennettu pyöräparkki. Se on ilmaiseksi

suosittu, ja huomiota herättävä ulkomuo-

1350 pyörän käytössä aamu kahdeksasta

to rakentaa myös kaupungin imagoa osa-

puolille öin. Varsinainen nähtävyys on kui-

na Brainport-brändiä.

tenkin Utrechtin aseman pyöräparkki, jota

periaatetta

Imagotietoinen on ollut myös Eindho-

tosin tekee mieli kutsua pyörähotelliksi

venin keskustassa sijaitsevan pyöräilytun-

tai -hoitolaksi. Kolmikerroksinen raken-

nelin uudistus. Sen yhteydessä tunnelin

nus voi majoittaa kaikkiaan 12 500 pyörää,

seiniin toteutettiin brittiläisen koomikko-

ja alle vuorokauden mittainen pysäköinti

ryhmä Monty Pythonin klassikkosketsiin

on maksutonta. Parkki on avoinna ympä-

”Minister of Silly Walks” perustuva seinä-

ri vuorokauden, ja sisään pääsee julkisen

maalaus, jossa koomikko John Cleese on

liikenteen matkakortilla. Paikoista 1 000

kuvattuna sketsin eri vaiheista poimittui-

on varattu kaupunkipyörille (OV-fiets), jot-

hin

kävelyasentoihin.

ka ovat osa kansallista julkisen liikenteen

Hanke toteuttaa Eindhovenin julkisten ti-

eriskummallisiin

järjestelmää. Rakennuksen sisälläkin pol-

lojen strategiaan kuuluvaa tavoitetta, jota

jetaan, yksisuuntaisia väyliä pitkin, mikä

kaupunki kutsuu nimellä “smile factor”. “…
We try to give a new meaning to our pub-

11
https://bicycledutch.wordpress.com/2016/06/14/andnow-for-something-completely-different/
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“
tekee asioinnista nopeaa ja miellyttävää.
Digitaalinen järjestelmä neuvoo vapaiden
paikkojen löytämisessä. Tiloja valvotaan,
ja yli 28 päiväksi jätetyt pyörät poistetaan
parkista. Tarjolla on myös korjauspisteitä
ja huoltopalveluita sekä pyöräpesula.
Nuenenissä, vain viitisen kilometriä
Eindhovenin ytimestä itään, sijaitsee jännittävä pyöräiltävä taideteos. Lähellä Vincent van Goghin 1880-luvun asuinpaikkaa
kulkeva pyöräreitti on 600 metrin matkalta öisin hehkuva nähtävyys. Van Goghin
Tähtikirkas yö -teoksen innoittama pyörätie on kivetty tuhansilla yöaikaan loistavilla
kivillä. Tämän vuonna 2014 avatun osuuden on toteuttanut Studio Roosegarden
osana teiden valaistukseen liittyvää Smart
Highway -projektia. Projektin puitteissa
on toteutettu muitakin kohteita, joissa tiemateriaalien päiväsaikana lataama energia
valaisee reittejä öisin. Pyöräreittejä ajatellaan Alankomaissa myös seudullisina kokonaisuuksina tai kokonaisen provinssin
matkailun kannalta. Esimerkiksi Brabantissa Van Goghin taiteilijaelämän maisemien
läpi kulkee yli 400 kilometrin edestä erilaisia opastettuja pyöräilyreittejä.

PYÖRÄREITTEJÄ
AJATELLAAN
ALANKOMAISSA
MYÖS SEUDULLISINA
KOKONAISUUKSINA
TAI KOKONAISEN
PROVINSSIN MATKAILUN
KANNALTA. ESIMERKIKSI
BRABANTISSA
VAN GOGHIN
TAITEILIJAELÄMÄN
MAISEMIEN LÄPI
KULKEE YLI 400
KILOMETRIN EDESTÄ
ERILAISIA OPASTETTUJA
PYÖRÄILYREITTEJÄ.
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PYÖRÄILY
ELÄMÄNTAPANA

Opintomatka Hollantiin ei olisi mitään ilman henkilökohtaista
tuntumaa maan pyöräilykulttuuriin tai kuvaavammin pyöräilyelämäntapaan. Vuokrapyörällä kokee ja näkee läheltä, ettei
Hollantia turhaan pidetä pyöräilyparatiisina. 2000-luvulla
pyöräilyä on painotettu vahvasti kaupunkisuunnittelussa ja
sekä kävelijät, autoilijat että joukkoliikenne tuntuvat jäävän
toiseksi. Maan hallitus ja kaupungit ovat päättäneet satsata
pyöräilyyn entistä enemmän ja sen osuutta kasvatetaan
edelleen. Tilaa otetaan yksityisautoilulta katu kerrallaan,
pysäköintiruutu kerrallaan.
Varsinkin Utrechtin kaupunki on todellinen pyöräilykaupunki.
Pyöräilyinfraan on satsattu ja pienetkin yksityiskohdat
on mietitty sujuvoittamaan pyöräilijöiden liikkumista.
Pyöräilijöille on rakennettu leveitä katuja, kiertoliittymiä
ajoneuvoliikenteen päälle, laadukkaita pyöräparkkeja,
liikennevaloetuuksia, siltoja ja ramppeja jne. Pyörätiet on
usein maalattu siten, että ne erottuvat selvästi katukuvassa
ja pyöräliikenne on aina yksisuuntaista, kävelijöistä ja muusta
liikenteestä erotettua. Rautatieasemalle on juuri valmistunut
maailman suurin pyöräpysäköintitalo, joka näyttää lähinnä
luksustason pyörähotellilta. Vaikuttaa siltä, että kaikki ovat
liikkeellä pyörillä. Businesspukuiset, nuoret ja vanhat, useaa
lasta pyörän päällä tai laatikkopyörässä kuljettavat vanhemmat. Pyörävirta velloo jatkuvasti ja sekaan on vain uskallettava liittyä virran vietäväksi, eikä pyöräillessä liikennesääntöjä
noudatetakaan ihan pilkulleen. Juuri kukaan ei käytä kypärää,
eivät edes lapset. Tennarit vaihdetaan tarpeen vaatiessa
korkkareihin perille päästyä.
Tämä elämäntapa on tuonut Hollannille ja sen asukkaille
paljon hyvää. Kaupungit ovat muuttuneet turvallisemmiksi
ja viihtyisämmiksi. Ilmanlaatu on parantunut, ihmisten
hyvinvointi, elämänlaatu ja onnellisuus ovat kasvaneet.
Kaupungeista on tullut entistä houkuttelevampia ja eläväisiä.
Hymy on herkässä myös vuokrapyöräilevillä
opintomatkalaisilla. 
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Y KSI MAAI L M A N parhaat kaupungit -toimintatavan kantavista ajatuk-

sista on nostaa suomalaiseen yhteiskuntapoliittiseen keskusteluun urbanismia edistäviä kysymyksiä ja näkökohtia sekä avata keskustelua siitä,
kuinka parhaita kansainvälisiä käytäntöjä voitaisiin juurruttaa Suomeen.
Olemme koonneet keskustelun avauksiksi oheen seitsemän näkökohtaa,
jotka mielestämme nousivat esiin julkaisun ja opintomatkan annista. Toivomme niiden sekä koko tämän julkaisun tuovan virikkeitä keskusteluun
suomalaisten kaupunkien kehittämisestä.

NAAPURUS TOA JAT TELU

M O N IM UO T O IS TA K E H IT TÄ M IS TÄ

Alankomaalaiset kaupunginosat ovat leimallisesti

Kaupunkien parantamisessa tarvitaan sekä rakenteel-

naapurustoja. Termi naapurusto korostaa kaupungin-

lisia suuremman tason ratkaisuja että naapurustojen

osien sosiaalisia merkityksiä, ihmisiä sekä asumisen ja

sisältä käsin organisoituja, yhteisöihin ja yksilöiden

elämisen arkisia kulttuureita. Naapurustojen olemus

henkilökohtaiseen tukeen tai aktiivisuuteen perustuvia

ja imago syntyvät hiljalleen asukkaiden rakentamien

malleja. Top down hyötyy bottom up -näkökulmasta,

merkitysten ja arjen käytäntöjen pohjalta. Naapu-

ja ruohonjuuritason interventiot voivat olla ratkaise-

rustohenki luo myös sitoutumista omaan asuinym-

van tärkeitä katalysaattoreita kaupungeille ja yrityksil-

päristöönsä ja rakentaa sosiaalisia verkostoja – ovat

le. Hollantilaiset kutsuvat toisinaan omaa asennettaan

ne sitten elintärkeitä turvaverkkoja tai elämänlaatua

”hyväntahtoiseksi anarkismiksi”. Muutoksella, siihen

lisääviä naapurisuhteita.

sitoutumisella ja kaupunkilaisjärjellä voi olla säädöksiä
suurempi arvo.

Kuva: Anna Koskinen
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KOKE ILUT
Syntyvät ne sitten hallinnon kannustamina tai olosuhteiden ohjaamina esimerkiksi kasvun puuttumisen
pakosta, kokeilut avaavat kaupunkikehittämiseen
uusia perspektiivejä ja monipuolistavat kaupunkeja.
Alankomaissa kokeilukulttuuri on syvälle juurtunutta
ja sitä sovelletaan kaiken kokoisissa hankkeissa.
Kokeilut luovat paikkojen ja toimintatapojen ympärille
myös sitoutumista ja me-henkeä.

EL Ä M Ä M O N IK E S KUK S IS E S S A
MIE LIKUVIT US

KU D E LM A S S A

Tulevaisuutta ei kannata ottaa annettuna, vaan olla

Alankomaiden urbaani keskiö, tiiviisti rakennettujen

tekemässä sitä itse. Tekeminen vaatii toki mielikuvi-

kaupunkialueiden kokonaisuus, tunnetaan nimellä

tusta, olemassa olevien rakenteiden haastamista ja

Randstad. Se on monipuolisten työmarkkina-alueiden,

uusien sanoittamista. Tähän on Alankomaissa tarjolla

kestävien ja houkuttelevien asuinympäristöjen

sekä käsitteellistä osaamista että käytännönläheisiä,

sekä toimivan päivittäisen liikkuvuuden jättiläinen.

yhteistoiminnallisia menetelmiä. Löytyy myös

Randstadissa kaupunkimainen elämänlaatu ja turvattu

rohkeutta ajatella toisin ja kyseenalaistaa valtavirran

toimeentulo voivat löytyä paikallisjunien takaaman

viestejä. Alue- ja kaupunkikehityksessä voidaan

liikkuvuuden turvin, ilman huomattavaa ympäris-

talouskasvun havittelun sijaan panostaa sosio-kult-

tökuormitusta. Asuinpaikkaa ei tarvitse muuttaa,

tuuriseen herkkyyteen ja paikallisten ominaispiirteiden

vaikka työpaikka alueen sisällä muuttuisi. Lisäksi

kunnioittamiseen.

verkostomainen rakenne ja tehokas julkinen liikenne
mahdollistavat monipuolisia asumisympäristöjä ja
erilaisia ”urbanismeja” metropolialueen puitteissa.

YH TE ISE N KAUPUN K I TI L A N L A ATU

Monikeskuksisuus on Randstadin elettyä todellisuutta.

Kun tila on kortilla ja asutaan tiiviisti, kaupungin
jokaiselle neliölle on ottajia ja käyttäjiä. Yhteinen kaupunkitila alkaa heti kotiovelta eikä vasta sieltä mistä

K A I K ILL A O N A N N E T TAVA A

kaavamerkinnät antaisivat olettaa. Tila kannattaa ottaa

Kukaan ei ole avuton, vaan kukin voi vuorollaan laittaa

haltuun, sillä joku sen joka tapauksessa tekee. Mitä

hyvän kiertämään. Naapurustotason sosiaalityössäkin

laadukkaampi tai inspiroivampi ympäristö on, sitä

ydinajatuksena on, että jokainen tukea saava asukas

suurempi on sen hyötysuhde. Rakennetun ympäristön

pystyy myös tavalla tai toisella auttamaan muita, ja

laatuun on satsattava myös siksi, että se on hollantilai-

että yhteisöjen kannattelu tähtää ensisijaisesti siihen,

silla väestöntiheyksillä kovalla kulutuksella.

että yhteisöt vahvistuvat kannattelemaan itse itseään.
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Maailman parhaat kaupungit -kutsukurssin
tarkoituksena on edistää keskustelua urbanismista ja luoda
edellytyksiä suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn
tukemiselle kaupunkien kehittämisen parhaiden
käytäntöjen avulla. Kurssi järjestetään joka toinen vuosi
suomalaisen kaupunkikehityksen huippuosaajille ja
keskeisille vaikuttajille. Tämä julkaisu esittelee kurssin
kokemuksia Alankomaista.
Alankomaissa kaupunkimaisuus ei ole ensisijaisesti keino
etsiä taloudellista kasvua, vaan tapa asua ja elää. Tiivis
kaupunkirakenne, lähellä toisia asuminen, yhteistyö, ja
miksei pyöräilykin, kuuluvat elimellisesti hollantilaiseen
elämäntapaan. Alankomaiden huolella rakennetuissa
kaupungeissa pääsee näkemään, miten keskeinen rooli
kaupunkitilalla elämänlaadun kannalta on.
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