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1 Johdanto 

Lukioissa oppikirjojen ja -materiaalien sähköistyminen etenee nyt nopealla vauhdilla. 

Oppimateriaalien lisäksi sähköiseen muotoon ovat siirtymässä myös ylioppilaskokeet. 

Erityisesti maantieteen osalta tilanne on mielenkiintoinen, sillä maantiede on yksi en-

simmäisistä oppiaineista, joissa sähköiseen ylioppilaskokeeseen ollaan siirtymässä syk-

syllä 2016. Sekä yleisen digitalisoitumisen että ylioppilaskokeiden sähköistymisen 

vuoksi on tärkeää, että lukion maantieteen opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää laa-

dukkaita sähköisiä oppikirjoja lukio-opiskelunsa aikana ja ylioppilaskokeeseen valmis-

tauduttaessa. Näin voidaan paitsi tukea opiskelijoiden tasa-arvoista opiskelua, myös li-

sätä lukion maantieteen kiinnostavuutta. 

Vaikka opetuksen sisältöä ja tavoitteita ohjaillaan opetussuunnitelmilla, on oppikirjojen 

vaikutus opetukseen hyvin voimakas. Usein oppikirjat ohjaavat opetusta jopa opetus-

suunnitelmia enemmän (Heinonen 2005). Siksi on tärkeää, että opetuksessa käytettävät 

oppikirjat ovat sekä sisällöltään että pedagogisilta ratkaisuiltaan opetusta ja oppimista 

edistäviä ja noudattavat opetussuunnitelmassa vaadittavia sisältöjä ja tavoitteita. Aina 

näin ei kuitenkaan ole, sillä oppikirjoja voi tuottaa kuka tahansa ja millä metodeilla ta-

hansa. Oppimateriaalien muuttuessa sähköisiksi, on vaarana, että harhaanjohtavaa ja jo-

pa virheellistä tietoa jakavien oppimateriaalien määrä lisääntyy. Tässä tutkielmassa 

käyttämäni tapa kehittää sähköisiä oppimateriaaleja takaa, että tuotettava oppimateriaali 

perustuu sekä laadukkaaseen tieteelliseen tutkimukseen että vastaa kentällä toimivien 

asiantuntijoiden tarpeisiin. 

Tuottamani oppimateriaali käsittelee kaupungistumiseen liittyvä riskejä ja mahdolli-

suuksia. Kaupungistuminen on yksi aikamme merkittävimmistä yhteiskunnallisista il-

miöistä, ja siihen liittyy runsaasti erilaisia sosiaalisia, taloudellisia, rakenteellisia sekä 

ympäristön muutoksia. Osa näistä muutoksista on negatiivisia, osa positiivisia. Muutok-

sien positiivisuus tai negatiivisuus riippuu usein siitä, tarkastellaanko ilmiötä luonnon, 

talouden, yksilön vai esimerkiksi liikenteen näkökulmasta. Tutkimuksessani selvitän 

millaisia riskejä ja mahdollisuuksia sekä hyötyjä ja haittoja kaupungistumiskehitykseen 

liittyy, ja mitkä näistä sisällöistä tulisi sisällyttää lukion maantieteen sähköiseen oppikir-

jaan. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittämistutkimuksen keinoin tuottaa sähköinen 

oppimateriaali lukion maantieteen Riskien maailma-kurssin sähköiseen oppikirjaan. Ta-

voitteena on kehittää oppimateriaali, jonka avulla voidaan tukea opetusta sekä oppimis-

ta, ja parantaa oppimistuloksia. Tuotetun oppimateriaalin sisältö ja pedagogiset ratkaisut 

perustuvat aihealueiden kirjallisuuskatsauksiin. Tämän lisäksi aihealueen eri asiasisältö-

jen painoarvot sekä oheismateriaalien ominaisuudet oppimateriaalissa perustuvat kentäl-

lä toimivien opettajien toivomuksiin. Nämä toiveet kartoitettiin sähköisen opettaja-

kyselyn avulla. 

Oppimateriaalien tieteellinen kehittäminen on tärkeää ajankohtaisuuden lisäksi myös 

siksi, että sähköistyminen avaa oppimateriaalien kustantajille runsaasti erilaisia pedago-

gisia mahdollisuuksia. Ei ole tarpeenmukaista, että painettujen oppikirjojen sisältö aino-

astaan muutetaan muotoon, jossa sen lukeminen digitaalisella laitteella on mahdollista. 

Sähköisiin oppimateriaaleihin ei tulisi siirtyä ainoastaan sähköistymisen itsensä vuoksi, 

vaan siksi, että sen avulla voidaan tuoda runsaasti lisäarvoa oppimateriaaleihin ja ope-

tukseen. Tutkimuksessani pyrinkin selvittämään miten sähköisyydellä voidaan moni-

puolistaa ja elävöittää lukion oppikirjaa sekä saavuttaa parempia oppimistuloksia. 

Maantieteellisen asiasisällön tulee olla tuotettavassa oppimateriaalissa keskeisessä roo-

lissa sähköistymisen mahdollistamasta monipuolistumisesta huolimatta (esim. Cantell et 

al. 2007; Rikkinen 1999). Vaikka kehittämäni oppimateriaali käsittelee ainoastaan kau-

pungistumista, ovat tutkimustulokseni yleistettävissä myös muihin maantieteen aihealu-

eisiin ja jopa yli oppiainerajojen. Etenkin tutkimustulokseni siitä, millaisista komponen-

teista sähköinen oppimateriaali tulisi koota, ovat arvokkaita oppimateriaalissa käsiteltä-

västä teemasta riippumatta. 

Käyttämäni tutkimusmenetelmä on kehittämistutkimus. Se koostuu teoreettisesta on-

gelma-analyysistä, empiirisestä ongelma-analyysistä, oppimateriaalin suunnittelusta ja 

tuottamisesta sekä tutkimustuloksia analysoivasta pohdintaosasta. Teoreettinen ongel-

ma-analyysi sisältää kirjallisuuskatsauksen maantieteen oppimiskäsityksistä, sähköisistä 

oppimateriaaleista sekä kaupungistumisen riskeistä ja mahdollisuuksista. Empiirisessä 

ongelma-analyysissä kartoitetaan kentällä toimivien opettajien näkemyksiä tuottamani 

oppimateriaalin keskeisimmistä asiasisällöistä ja oppimateriaaliin tulevista oheismateri-

aaleista, kuten kuvista ja tehtävistä. Tämän jälkeen oppimateriaali suunnitellaan ja tuo-

tetaan teoreettisen ja empiirisen ongelma-analyysin tietoja hyödyntäen. Valmis oppima-
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teriaali jaetaan lukion maantieteen opettajien arvioitavaksi, jolloin saadaan selvitettyä 

miten hyvin oppimateriaali on onnistunut vastaamaan kentällä toimivien opettajien tar-

peita. Tutkimustulokset ja johtopäätökset kootaan yhteen pohdintaosassa, jonka tehtä-

vänä on luoda uutta teoriaa aihealueen tulevien tutkimusten tarpeisiin (Pernaa 2013). 
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2 Kehittämistutkimus tutkimusmenetelmänä 

Kehittämistutkimus (engl. design research tai design-based research) on opetusalalla 

verrattain nuori tutkimusmenetelmä. Ensimmäiset tutkimusartikkelit opetusalan kehit-

tämistutkimuksesta julkaistiin vuonna 1992, kun Brown (1992) ja Collins (1992) käsit-

telivät tutkimusmenetelmän teoreettisia ja metodologisia haasteita. Kehittämistutki-

musartikkelien lukumäärä alkoi lisääntyä merkittävästi kuitenkin vasta 2000-luvun puo-

lella, jonka jälkeen kehittämistutkimusten asema opetuksen tutkimuksessa on hitaasti 

vankistunut (Anderson & Shattuck 2012) 

Opetusalan tutkimus on saanut runsaasti kritiikkiä siitä, että tutkijat eivät ole onnistu-

neet kehittämään kentällä toimivia opettajia tukevaa tietoa. Toisaalta käytännönläheistä 

opetuksen tutkimusta on arvosteltu tieteellisen pätevyyden ja luotettavuuden heikosta 

tasosta. Juuri tarve ja halu kehittää opetusta tutkimuspohjaisesti ja todellisista opetusti-

lanteista nousevien tarpeiden mukaisesti on vaikuttanut kehittämistutkimuksen nopeaan 

yleistymiseen opetusalalla. (Pernaa 2013) 

Kehittämistutkimukselle ei ole olemassa yhtä ainoaa määritelmää, vaan tutkimuksen ra-

kenne voi vaihdella riippuen siitä kenelle tai mihin tarkoitukseen kehittämistutkimusta 

ollaan tekemässä. Edelsonin (2002) mukaan kaikille kehittämistutkimuksille on kuiten-

kin ominaista teoreettisten ja kokeellisten vaiheiden syklinen vuorottelu. Käytännössä 

tämä tarkoittaa tutkittavan aiheen teoriaan syventymistä ja kentällä toimivien asiantunti-

joiden (esim. opettajat tai oppilaat) hyödyntämistä siinä, miten tieteellistä teoriaa tulisi 

käyttää aidoissa opetustilanteissa. Kehittämistutkimuksessa tutkimukseen osallistujat 

eivät ole siis vain koehenkilöitä, vaan heidän asiantuntijuuttaan hyödynnetään kehittä-

misprosessissa. Myös Juuti ja Lavonen (2006) esittävät, että opetusalan kehittämistut-

kimukset syntyvät muutoksen tarpeesta, johtavat käytettävään kehittämistuotokseen ja 

tuottavat opetusta edistävää tietoa. Koska kehittämistutkimuksissa on sekä kvantitatiivi-

sia että kvalitatiivisia vaiheita, voidaan kehittämistutkimusta kutsua monimenetelmäi-

seksi tutkimustavaksi (Collins et al. 2004). 

Kehittämistutkimuksille ei ole määritelty vakiintunutta rakennetta, mutta pääpiirteissään 

kaikki kehittämistutkimukset etenevät erilaisia syklisiä prosesseja vuorotellen. Kehittä-

mistutkimuksen aloittaa aina ongelma-analyysi. Sen tarkoituksena on selvittää kehittä-

misen tarpeet, mahdollisuudet ja haasteet (Pernaa 2013). Juutin ja Lavosen (2006) mu-
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kaan ongelma-analyysi takaa sen, että kehittämistarve on peräisin aidosta ongelmasta. 

Ongelma-analyysiä voidaankin nimittää myös tarveanalyysiksi, sillä kehittämisen tar-

peen selvittäminen on ongelma-analyysin keskeisin tehtävä. Ongelma-analyysi voi olla 

teoreettinen (kirjallisuuskatsaus), empiirinen (esim. opettajakysely tai oppimateriaalin 

sisällönanalyysi) tai yhdistelmä näitä molempia. Kattava ja laadukas teoreettinen on-

gelma-analyysi on kehittämistuotoksissa välttämättömyys, sillä kyse on tieteellisestä 

tutkimuksesta ja tutkimuksen tuloksia on pystyttävä peilaamaan aiempaan tutkimustie-

toon (Edelson 2002). Ongelma-analyysi määrittää tutkimuksen tavoitteet ja suunnitel-

man, jonka avulla kehittäminen tulee toteuttaa. 

Ongelma-analyysin jälkeen tutkimus koostuu kehittämissyklistä tai sykleistä, joissa ke-

hittämis-, arviointi- ja raportointivaiheet vuorottelevat (Pernaa 2013). Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että kehitetään ongelma-analyysin perusteella kehittämistuotos (esim. 

oppimateriaali tai kurssi), joka testataan asiantuntijaryhmällä (esim. opettajat tai oppi-

laat), ja jota saadun palautteen myötä kehitetään edelleen vastaamaan paremmin käyttä-

jien tarpeita. Lisäksi kehittämistutkimukseen kuuluvat johtopäätökset ja pohdinta, joi-

den tehtävänä on luoda uutta teoriaa tulevien tutkimusten tarpeisiin (Barab & Squire 

2004). 

Opetusalan kehittämistutkimus on saanut osakseen runsaasti luotettavuuteen kohdistu-

vaa kritiikkiä. Kehittämistutkimuksen luotettavuudelle aiheuttavat ongelmia erityisesti 

yhtenevien tutkimusmenetelmien määrittelemättömyys (Dede 2004) ja tutkijalle kertyvä 

suuri datamäärä (Pernaa 2013). Perinteisen kvalitatiivisen tutkimusperinteen mukaan 

tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti ovat tärkeitä mittareita tutkimuksen luotetta-

vuutta arvioitaessa. Kehittämistutkimuksessa sen sijaan yhdistellään sekä laadullisen et-

tä määrällisen tutkimuksen piirteitä, eivätkä nämä mittarit siksi sovellu sellaisenaan ke-

hittämistutkimuksen luotettavuuden arviointiin (Tuomi & Sarajärvi 2009). Kehittämis-

tutkimuksen luotettavuuden arviointiin voidaan johtaa suuntaviivoja laadullisen tutki-

muksen kentältä, jolloin luotettavuustarkastelu kohdistuu uskottavuuteen, siirrettävyy-

teen, luotettavuuteen ja varmuuteen sekä vahvistettavuuteen (Lincoln & Guba 1985; 

Tuomi & Sarajärvi 2009). Design-Based Research Collectiven (2003) mukaan laadukas 

ja luotettava kehittämistutkimus sisältää syklistä kehittämistä ja arviointia, pyrkii ken-

tälle siirrettävissä oleviin teorioihin, sisältää testaamista autenttisissa olosuhteissa sekä 

on yksityiskohtaisesti dokumentoitu. Pernaan (2011) sekä Pernaan ja Akselan (2012) 
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mukaan laadukkaan kehittämistutkimuksen tärkein ominaisuus on kokonaisvaltainen 

ongelma-analyysi. On kuitenkin ymmärrettävä, että laadukkaankin kehittämistutkimuk-

sen toistettavuus voi olla onnistuneesta toteutuksesta huolimatta mahdotonta suuren da-

tamäärän ja tutkimustilanteiden ainutlaatuisuuden vuoksi (Kelly 2004). 

2.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia käsit-

televä lukion maantieteen sähköinen oppimateriaali tieteellisen kehittämistutkimuksen 

keinoin. Tutkimuksen etenemistä ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Mitä riskejä ja mahdollisuuksia kaupungistumiskehitykseen liittyy? 

2. Mitkä ovat asiantuntijoiden mukaan keskeisimmät aihesisällöt ja oheismateriaa-

lit kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia käsittelevässä lukion maantie-

teen sähköisessä oppikirjassa?  

3. Millainen on laadukas lukion maantieteen kaupungistumisen riskejä ja mahdolli-

suuksia käsittelevä sähköinen oppimateriaali? 

2.2 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimukseni tavoitteena on kehittää tieteellistä tutkimusta ja luoda kentän asiantunti-

juutta hyödyntäen sähköinen oppimateriaali kaupungistumisen riskeistä ja mahdolli-

suuksista. Kehittämistutkimukseni ongelma-analyysissä on sekä teoreettinen että empii-

rinen osa. Teoreettinen ongelma-analyysi on kirjallisuuskatsaus kaupungistumisen ris-

keihin ja mahdollisuuksiin, kyseisen aihealueen opetukseen ja sähköisten oppimateriaa-

lien hyödyntämiseen opetuksessa. Empiirinen ongelma-analyysi koostuu opettaja-

kyselystä, jossa Suomen lukioiden maantieteen opettajat esittävät näkemyksensä siitä, 

mitä kyseisestä aihealueesta tulisi sähköisessä oppikirjassa opettaa. Opettajakyselyssä 

selvitetään myös sähköisen oppikirjan eri ominaisuuksien tarpeellisuutta ja hyödylli-

syyttä. 

Kokonaisvaltaisen ongelma-analyysin jälkeen kehittämistutkimuksessani on kaksi ke-

hittämissykliä. Ensimmäisessä syklissä tehdään ongelma-analyysin perusteella lukion 

sähköiseen oppikirjaan kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia käsittelevä kappa-

le. Toisessa kehittämissyklissä asiantuntijaryhmä eli opettajat altistetaan tuotetulle op-

pimateriaalille ja he arvioivat tuotetun oppimateriaalin käytännön toimivuuden. Saadun 
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arvioinnin pohjalta oppimateriaalia kehitetään edelleen vastaamaan paremmin kentällä 

toimivien opettajien ja opiskelijoiden tarpeita. 

Kahden kehittämissyklin jälkeen tuotettu oppimateriaali on valmis julkaistavaksi e-Oppi 

Oy:n sähköisessä lukion Tellus3-oppikirjassa. Tämän tutkielman viimeinen osio sisältää 

kehittämistutkimukseni pohdinnan ja johtopäätökset. 
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3 Teoreettinen ongelma-analyysi 

Teoreettisessa ongelma-analyysissa eli tarveanalyysissa syvennytään maantieteen op-

pimiskäsityksiin, kaupungistumisen opetukseen sähköisten oppimateriaalien ominai-

suuksiin sekä kaupungistumisen riskeihin ja mahdollisuuksiin. Yhdessä empiirisen on-

gelma-analyysin kanssa teoreettisella ongelma-analyysillä selvitetään, minkälaisia tar-

peita kehittämistutkimukselle on. Teoreettisen ongelma-analyysin avulla myös kartoite-

taan ja tarkennetaan tutkimuksen tavoitteita. 

3.1 Maantieteen opetus ja oppimiskäsitykset 

Tiivistetysti voidaan sanoa maantieteen tutkivan maata ihmisen kotina. Maantieteen 

opetuksessa ja oppimisessa etsitään ennen kaikkea vastauksia kysymyksiin; missä, mi-

kä, millaista, miksi, miten liittyy muihin alueisiin ja mihin suuntaan on kehittymässä? 

Näihin kysymyksiin voidaan vastata asiatekstien, karttojen, kuvien, tilastojen, kuvaus-

ten, kertomusten, videoiden sekä omien kokemusten ja havaintojen perusteella. Maan-

tieteilijän ja maantiedettä opiskelevan tehtävänä on osallistua tiedon tuottamiseen ja 

prosessointiin siten, että maantieteellinen maailmankuva kehittyy. (Cantell et al. 2007) 

Käsitykset maantieteellisestä oppimisesta ja opetuksesta ovat aikojen mukaan vaihdel-

leet. Vaikka harvoin yksi oppimiskäsitys on pystynyt täysin syrjäyttämään muita oppi-

miskäsityksiä, voidaan silti havaita aikakausia, jolloin tietyt oppimiskäsitykset ovat ol-

leet vallitsevia. Nykyisessä maantieteen oppimisessa ja opetuksessa suositaan monipuo-

lisesti piirteitä viidestä eri oppimiskäsityksestä. Nämä oppimiskäsitykset ovat beha-

vioristinen, empiristinen, humanistinen, konstruktivistinen ja kontekstuaalinen. (Cantell 

et al. 2007) 

Behavioristisessa oppimiskäsityksessä painotetaan uuden tiedon määrän lisäämistä. 

Opiskelijan odotetaan oppivan esimerkiksi oppikirjastaan lukemansa tai opettajalta kuu-

lemansa sisällön (Leino & Leino 1997). Cantellin ja kumppanien (2007) mukaan beha-

vioristinen oppimiskäsitys painottaa voimakkaasti paikannimistön ja käsitteiden hallin-

taa. Behavioristisesta oppimiskäsityksestä poiketen empiristinen oppimiskäsitys suosii 

uuden tiedon omaksumista kokeilemalla ja tutkimalla. Empiristinen opetus ja oppimate-

riaali ohjaavatkin opiskelijaa tutkimusten ja kokeiden pariin (Tynjälä 2000; Cantell et 

al. 2007). Humanistisessa oppimiskäsityksessä elämyksellisyys ja kokemuksellisuus 
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näyttelevät tärkeää roolia. Opetuksen ja oppimateriaalin tulisi olla visuaalista, tunteita 

herättävää ja opiskelijan omia kokemuksia hyödyntävää (Cantell et al. 2007). Konstruk-

tivistisen oppimiskäsityksen mukaan tiedon vastaanottaminen, käsittely ja merkitysten 

syntyminen on tärkeää. Kyseinen oppimiskäsitys korostaa voimakkaasti ajattelun taitoja 

ja uuden tiedon rakentamista aiemmin opittujen asioiden varaan. Konstruktivistista op-

pimiskäsitystä tukevassa opetuksessa ja oppimateriaalissa pohditaan syy-seuraussuhteita 

ja vuorovaikutuksia sekä tehdään avoimia tehtäviä ja tutkielmia (Cantell et al. 2007; 

Tynjälä 2000). Kontekstuaalisessa oppimiskäsityksessä painotetaan opiskeltavien asioi-

den liittämistä opiskelijan arkielämään. Koska kontekstuaalinen oppimiskäsitys painot-

taa myös opetuksen ja oppimisen yhteiskunnallista ja sosiaalista luonnetta, on hyvän 

opetuksen ja oppimateriaalin ohjattava opiskelijoita osallisuushankkeiden, aktiivisen 

vaikuttamisen ja yhteiskunnallisten ilmiöiden pariin (Cantell 2001; Cantell et al. 2007). 

Rikkisen (1999) mukaan maantieteen opetuksen tärkeimpänä tavoitteena voidaan pitää 

maantieteellisen maailmankuvan ja ajattelun kehittymistä. Tärkeässä roolissa ovat alu-

eellisen tarkastelunäkökulman omaksuminen, ajankohtaisuus, vastuullisuus ja aktiivinen 

kansalaisuus. Maantieteen tavoitteena on myös toimia opiskelijalle siltana luonnontie-

teiden ja yhteiskuntatieteiden välissä (Cantell et al. 2007). 

Lukion maantieteen opetuksen tavoitteita ohjaa voimakkaasti Opetushallituksen julkai-

sema lukion opetussuunnitelma (LOPS 2003). Opetushallituksen julkaisemat tavoitteet 

sitovat kaikkia Suomen kouluja ja opettajia. Kaikkien opettajien tulee opetuksessaan 

noudattaa opetussuunnitelmaan kirjattuja tavoitteita ja sisältöjä. Opetushallituksen 

(2003) mukaan lukion maantieteen tavoitteina on, että opiskelija: 

 ”osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten kartto-

ja, tilastoja, kirjallisia, digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää 

monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä  

 ymmärtää, mitä alueellisuus, tila ja paikka merkitsevät maantieteessä ja maantie-

teellisessä ajattelussa 

 osaa kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuoro-

vaikutussuhteita sekä osaa kriittisesti arvioida ajankohtaisia maailman tapahtu-

mia 
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 osaa havainnoida, analysoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ym-

päristön tilaa, niissä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikalli-

sesti ja maailmanlaajuisesti 

 ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee ja osaa pohtia mahdolli-

suuksia ratkaista taloudellisia ja sosiaalisia eriarvoisuusongelmia 

 tuntee ja ymmärtää erilaisia kulttuureja sekä suvaitsee ja kunnioittaa erilaisuutta 

 tuntee suunnittelun keinoja eri aluetasoilla ja tietää mahdollisuudet vaikuttaa 

oman ympäristönsä kehitykseen 

 osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin kantaaottavana ja kestävän ke-

hityksen puolesta toimivana aktiivisena maailmankansalaisena” (LOPS 2003). 

3.2 Kaupungistumisen riskit ja mahdollisuudet maantieteen opetuk-

sessa 

Kaupunkien ja kaupungistumisen opetusta on tutkittu hyvin vähän. Kaupungistumisen 

ja kaupunkimaantieteen käsittelyä yläkoulun maantiedon opetuksessa pidetään kuiten-

kin tärkeänä ja oppilaiden koetaan olevan kiinnostuneita aihealueen opetuksesta (Tani 

2005). Saman koulutuksen saaneiden opettajien toimiessa myös lukion maantieteen 

opetuksessa, voidaan samojen tuloksien olettaa pätevän ainakin jossain määrin myös lu-

kiomaantieteen puolella. 

Tanin (2005) tutkimuksen mukaan opettajat uskovat oppilaiden olevan kiinnostuneim-

pia seuraavista kaupunkimaantieteen aiheista: kestävä kehitys, muuttoliike, kaupunkien 

kasvu, monikulttuurisuus, epätasa-arvoisuus ja segregaatio. Opettajat itse pitivät Tanin 

(2005) tutkimuksen mukaan kaupunkimaantieteen tärkeimpinä sisältöinä aluesuunnitte-

lua, kaupunkien kasvua, maankäyttöä, yhteisöllisyyttä, epätasa-arvoisuutta, muuttolii-

kettä sekä kestävää kehitystä. Kaikki näistä mielenkiintoa herättäneistä ja tärkeänä pide-

tyistä sisällöistä soveltuvat myös lukion maantieteen Riskien maailma-kurssille, jossa 

tarkoituksena on käsitellä erilaisia kaupungistumiskehitykseen liittyviä riskejä ja mah-

dollisuuksia sekä kaupungistumisen hyötyjä ja haittoja. 

Kaupunki- ja kulttuurimaantieteen akateemisten asiantuntijoiden mukaan kaupunki-

maantieteen opetuksen tärkeitä sisältöjä ovat etenkin globalisaatio, kaupunkien kilpailu, 

markkinointi ja mielikuvat, segregaatio, kuluttaminen, osallistuminen, sosiaalinen tila, 

monikulttuurisuus ja identiteetit (Tani 2004). Akateemiset asiantuntijat mainitsivat 
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ajankohtaisina kaupunkimaantieteen opetuksen teemoina myös turismin, maailmankau-

punki-ajattelun ja ympäristöön liittyvät mielikuvat. Näkökulmista erityisesti yksilön 

osallistumista, sosiaalisia ulottuvuuksia ja tilan kriittisyyttä on alettu pitää tärkeänä kau-

punki- ja kulttuurimaantieteen tutkimuksessa ja opetuksessa. Kentällä toimivat opetta-

jat, oppilaat ja opiskelijat kokevat uudet aihealueet ja näkökulmat kuitenkin usein han-

kalina. Ratkaisuksi Tani (2004) ehdottaa kaupunkimaantieteen tutkimusten popula-

risointia sekä akateemisen maantieteen ja koulumaantieteen välisen yhteistyön syven-

tämistä. Pernaan (2013) mukaan kehittämistutkimuksen keinoin tuotettava opetus ja op-

pimateriaalit ovat syntyneet nimenomaan tällaisesta tarpeesta siirtää tieteellisen tutki-

muksen teorioita käytännön opetustyöhön. 

Kaupungistumista ja kaupunkeja esittelevät peruskoulun oppimateriaalit käsittelevät 

pääasiassa kaupunkeihin liittyviä negatiivisia ilmiöitä (Tani 2005). Myös ilmiöitä, jotka 

voivat olla toisille negatiivisia ja toisille positiivisia, käsitellään usein vain negatiivises-

ta näkökulmasta. Tanin (2005) analysoimissa oppikirjoissa kaupunkeihin ja kaupungis-

tumiskehitykseen liittyviä neutraaleja ja positiivisia ilmiöitä käsiteltiin huomattavan vä-

hän tai ei lainkaan. Lukion maantieteen oppikirjoille ei vastaavaa sisällönanalyysiä ole 

tehty. 

Tämän kehittämistutkimuksen kehittämistuotoksena valmistuu kaupungistumisen riske-

jä ja mahdollisuuksia käsittelevä oppimateriaali. Oppimateriaali on suunnattu lukion 

maantieteen Riskien maailma-kurssille. Lukion opetussuunnitelman mukaan Riskien 

maailma-kurssin yhtenä sisältönä on kaupungistuminen, mutta tarkempaa ohjeistusta 

kaupungistumisen riskien ja mahdollisuuksien opetukseen ei anneta (LOPS 2003). Op-

pimateriaalin tarkempi sisältö onkin hyvin vapaasti oppikirjailijan päätettävissä. Lukion 

opetussuunnitelman perusteissa (2003) mainitaan kurssin tavoitteena kuitenkin olevan, 

että opiskelija: 

 ”tuntee luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuoro-

vaikutukseen liittyvät riskit maapallolla sekä osaa arvioida niiden merkitystä 

ihmisen ja ympäristön kannalta 

 tuntee millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee sekä osaa vertailla ja arvi-

oida eri alueiden riskiherkkyyttä sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti 

 osaa arvioida alueiden kehittyneisyyden ja alueilla ilmenevien riskien välistä 

suhdetta 
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 osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia riskiuutisia eri medioissa sekä 

osaa soveltaa oppimaansa tietoa riskiuutisten analysointiin ja arviointiin 

 tietää, millaisten ratkaisujen avulla uhkia voidaan välttää tai niiden vaikutuksia 

lieventää 

 ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan maapallon elinkelpoi-

suuteen sekä ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen” (LOPS 2003). 

3.3 Sähköiset oppikirjat opetuksen ja oppimisen tukena 

Sähköinen oppikirja (myös e-oppikirja tai digitaalinen oppikirja) on digitaalisessa muo-

dossa oleva oppikirja, jota voidaan lukea ja muokata tietokoneella, tabletilla, kännykällä 

tai muulla soveltuvalla laitteella. Sähköisten oppikirjojen vallankumousta odotettiin 

Suomen kouluihin jo 2010-luvun alussa, mutta erinäisistä syistä johtuen painettu kirja 

on edelleen yleisessä käytössä niin perus- kuin lukio-opetuksessakin. 

Vaikka sähköisten oppikirjojen yleistyminen onkin ollut arvioitua verkkaisempaa, on 

sähköisissä oppikirjoissa runsaasti ominaisuuksia, joita voidaan pitää ylivertaisina pai-

nettuun oppimateriaaliin verrattuna. Maynard ja Cheyne (2005) listaavat sähköisen op-

pikirjan eduiksi erityisesti ajantasaisuuden, päivitettävyyden ja interaktiivisuuden. Myös 

oppikirjan helpompi liikuteltavuus ja vaivaton luokan ulkopuolinen käyttö ovat sähköi-

sen oppikirjan etuja (Kissinger 2013). 

Käytettävyyden, monipuolisuuden ja avoimuuden lisäksi sähköisten oppikirjojen puo-

lesta puhuvat myös parantuneet oppimistulokset. Maynardin ja Cheynen (2005) mukaan 

sähköistä oppikirjaa käyttäneet oppilaat ymmärsivät ja muistivat opetetun asian parem-

min. Erityisesti sähköisen oppikirjan interaktiivisuus lisäsi opiskelun mielenkiintoisuut-

ta, motivaatiota sekä opiskeluun käytettyä aikaa. Opiskelijat myös itse kokivat sähköisiä 

oppikirjojan käyttäessään voimakkaampaa pystyvyyttä ja osaamista (Kissinger 2013). 

Weber ja Cavanaugh (2006) esittävät, että sähköinen oppikirja voi myös auttaa opetuk-

sen eriyttämisessä ja parantaa sekä lahjakkaiden että erityisoppilaiden oppimistuloksia. 

Lahjakkaille pystytään tarjoamaan haastavia lisätehtäviä ja erityisoppilaille vaihtoehtoi-

sia tai helpotettuja materiaaleja. 

Miksi sähköiset oppikirjat eivät sitten ole yleistyneet nopeammin lukio-opetuksessa jos 

kerran sähköinen oppimateriaali on hyvin monessa suhteessa painettua oppikirjaa toi-
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mivampi ratkaisu? Maynardin ja Cheynen (2005) mukaan sähköisen oppikirjan suu-

rimmat ongelmat ovat näytöltä lukeminen sekä käyttöliittymien ja materiaalien seka-

vuus. Lisäksi sähköisiin oppikirjoihin siirtyminen edellyttää, että koulu ja opiskelija pi-

tävät tietotekniikkalaitteet ajan tasalla. 

3.4 Sähköisen oppikirjan piirteet ja ominaisuudet 

Sähköinen oppikirja mahdollistaa hyvin monipuolisen kuvituksen sekä äänen, liikkuvan 

kuvan, laajojen tehtäväosioiden ja runsaan tilastomateriaalin käytön opetuksen ja oppi-

misen tukena. Hyvän sähköisen oppimateriaalinkin pohjana on kuitenkin tiivis ja asia-

keskeinen tekstiosuus. Oppikirjan tekstin vaatimustason sekä käytettävien käsitteiden ja 

kielen on oltava lukijan tasoon nähden sopivia (Rikkinen 1999; Cantell et al. 2007). 

Myöskään oheismateriaaleja ei tule käyttää perustelemattomasti, sillä esimerkiksi huo-

nosti valitut ja harhaanjohtavat kuvat saattavat heikentää opiskelijoiden oppimistuloksia 

(Levie 1987). Sähköisen oppikirjan tuottamisessa on kiinnitettävä erityistä tarkkuutta 

siihen, että sähköistymisen mahdollistamat lisäominaisuudet ovat oppimista ja opetusta 

tukevia, eivätkä pelkkää koristetta. 

Useat tutkimukset (katso esim. Levie 1987; Hannus 1996; Carney & Levin 2002) ovat 

osoittaneet, että harkittu kuvien käyttäminen oppikirjatekstin ohessa parantaa opiskeli-

joiden oppimistuloksia. Erityisesti faktojen muistaminen ja sisällön ymmärrys lisäänty-

vät (Hannus 1996). Lisäksi oppikirjan kuvilla voidaan saada aikaan opiskelijoiden ta-

soeroja kaventava ja opetusta eriyttävä vaikutus (Cantell et al. 2007). Hannuksen (1996) 

mukaan kuvien oppimista edistävä vaikutus perustuu etenkin kuvien havainnollistavuu-

teen sekä tunteiden ja ajatusten herättämiseen. Paivion (2006) mukaan kuvien oppimis-

vaikutuksen taustalla on myös kaksoiskoodaus, jonka mukaan verbaalinen ja visuaali-

nen aineisto käsitellään erikseen. Näin ollen kuvituksella voidaan tarjota tekstiä tukevaa 

lisäinformaatiota. Tämä pätee perinteisten valokuvien lisäksi myös karttoihin, kaavioi-

hin ja muuhun oppikirjagrafiikkaan (Vekiri 2002). Hyvän oppikirjakuvan tulee olla in-

formatiivinen, tarkoituksenmukainen sekä tekstiä tukeva ja se voi myös herättää tunteita 

tai ajatuksia (Hannus 1996). Kuvituksen merkitys oppimistuloksissa on kuitenkin ver-

rattain pieni, eikä kuvitukselle siksi tule laittaa liikaa painoarvoa tekstiosuuden ja mui-

den oheismateriaalien kustannuksella. 
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Karttojen rooli maantieteen oppikirjoissa on ollut perinteisesti melko suuri. Runsas kart-

tojen käyttö on perusteltua etenkin maantieteen alueellisen näkökulman vuoksi. Oppi-

kirjoja käytettäessä spatiaalinen informaatio opitaan helpommin kartasta kuin sanalli-

sesta selityksestä (Rikkinen 1999). Karttojen vaikutus oppimisen tehostumiseen perus-

tuu etenkin asiasisällön parempaan muistamiseen ja mieleen palauttamiseen (Rikkinen 

1984). Kartat edistävät todellisuutta vastaavien mielikuvien syntymistä ja oppikirjateks-

tin jäsentymistä lukijan mielessä. Oppimista ja opetusta tukevaa karttaa koskevat samat 

kriteerit kuin muutakin kuvitusta. Kartan tulee olla tarkoituksenmukainen ja informatii-

vinen (Paul Weeden 1997). Kartan tulee muun kuvituksen tavoin tukea oppikirjan teks-

tiä ja mahdollisesti myös oppikirjan muita oheismateriaaleja. 

Maantieteellisiä ilmiöitä ja tapahtumia havainnollistetaan usein erilaisilla tilastoilla, tau-

lukoilla ja diagrammeilla. Cantellin ja kumppanien (2007) mukaan tilastotiedon visu-

alisointeja pidetään opiskelijoiden keskuudessa harvoin erityisen kiinnostavina niiden 

tärkeydestä huolimatta. Tilastotiedon esittämiseen oppikirjassa pätee hyvin pitkälti sa-

mat kriteerit kuin kuviin ja karttoihin. Opetusta edistääkseen tilastojen, taulukoiden ja 

diagrammien tulee liittyä oppikirjan tekstiosuuteen sekä olla selkeitä, havainnollistavia 

ja informatiivisia. Tekstiin liittyvien ja tekstiä tukevien diagrammien on todettu paran-

tavan oppimistuloksia ja vähentävän virhekäsityksien syntymistä (Butcher 2006). Tilas-

totiedon omaksumista edesauttavat oheen liitetyt oppimistehtävät ja muut elävöittämis-

tavat, kuten tarinat (Cantell et al. 2007).  

Yksi sähköisen oppikirjan suuria vahvuuksia on mahdollisuus käyttää liikkuvaa kuvaa 

ja ääntä. Videon avulla voidaan havainnollistaa sellaisia ilmiöitä ja asioita, joiden esit-

täminen kuvituksen avulla olisi hankalaa tai mahdotonta. Usein opetuksessa käytettävät 

videot ovat lyhyitä ja emotionaalisesti latautuneita (Boud & Pearson 1984). Hyvä video 

on melko lyhyt, haastaa emotionaalisesti sekä älyllisesti ja johdattaa keskusteluun, opis-

keluun ja ongelmanratkaisuun (Schwartz & Hartman 2007). Videoiden käyttämisen on 

tutkittu parantavan oppimistuloksia kaikkein tehokkaimmin, mikäli video yhdistetään 

perinteiseen kuvitukseen (Arguel & Jamet 2008) tai erilaisiin oppimistehtäviin (Lawson 

et al. 2007). Videoilla ei tule siis korvata oppikirjojen tekstiä tai staattista grafiikkaa, 

vaikka se usein olisikin jossain määrin mahdollista. 

Monet lukion maantieteen oppikirjat sisältävät tekstin ja kuvituksen ohella myös tehtä-

viä. Tehtävien avulla voidaan syventää oppimista, kerrata jo opittua tai testata osaamis-
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tasoa. Tynjälän (2000) mukaan vaihtelevat ja monipuoliset tehtävät herättävät opiskeli-

jan kiinnostuksen ja lisäävät opiskelumotivaatiota. Tehtävien runsas määrä lisää toden-

näköisyyttä, että kaikille löytyy mielenkiintoista tehtävää, vaikka opiskelijoiden miel-

tymykset olisivatkin erilaiset. Koska opiskelijoiden lähtötasossa saattaa olla suuriakin 

eroja, tulee tehtävien olla niin monipuolisia, että ne tarjoavat haastetta kaikentasoisille 

opiskelijoille. Mahdollisuus valinnaisuuteen tehtävien kanssa lisää yleensä opiskelijan 

motivaatiota. Oppimista tukevat ja motivoivat tehtävät vaativat ajattelemaan sekä sisäl-

tävät ongelmanratkaisua ja oikeaan elämään liittyviä asioita. Myös tiedon etsintä ja 

muokkaaminen parantavat oppimistuloksia ja edistävät opetettavan asian ymmärtämistä 

(Mikkilä-Erdmann et al. 1999). Kuten kuvituksen, myös tehtävien tulee liittyä oppikir-

jan tekstiin ja käsitellä opiskeltavan teeman keskeisimpiä sisältöjä. 

Kappalekohtaiset tiivistelmät ovat perinteisesti kuuluneet lukion maantieteen oppikir-

joihin. Tiivistelmien tehtävänä on kertoa lukijalle, mitkä ovat käsiteltävän kappaleen 

tärkeimmät käsitteet ja keskeisimmät sisällöt (Mikkilä-Erdmann et al. 1999). Leopold ja 

kumppanit (2013) tutkivat tiivistelmien vaikutusta opiskelijoiden oppimistuloksiin ja 

huomasivat, että asiantuntijoiden laatimilla teemakohtaisilla tiivistelmillä voidaan sel-

västi parantaa opiskelijoiden oppimistuloksia ja opetettavan asian syvää oppimista. Tii-

vistelmän huomattiin auttavan tekstissä esiintyvän tiedon jäsentämistä ja ymmärtämistä. 

Sen sijaan opiskelijan itse kirjoittamalla tiivistelmällä ei saada yhtä positiivista vaiku-

tusta oppimistuloksiin, joskin myös tämän metodin on havaittu parantavan oppimistu-

loksia myös jonkin verran (Leopold et al. 2013). 

3.5 Kaupungistumisen riskit ja mahdollisuudet 

Kaupungistuminen tarkoittaa yhteiskunnallista kehitystä, jossa kaupungissa asuvan vä-

estön suhteellinen osuus kasvaa. Kaupungistuminen on voimakkaimmin ihmisen maan-

tieteelliseen sijoittumiseen vaikuttava ilmiö ihmiskunnan historiassa. Voimakkaaseen 

kaupungistumiskehitykseen liittyy sekä mahdollisuuksia että myös riskejä. Tässä kappa-

leessa tarkastelen näitä kaupungistumiskehitykseen ja kaupunkeihin liittyviä riskejä ja 

mahdollisuuksia. 

Riskillä tarkoitetaan negatiivisen lopputuloksen mahdollisuutta. Tässä tutkielmassa ris-

killä siis tarkoitetaan kaupungistumiskehitykseen mahdollisesti liittyviä negatiivisia il-

miöitä. Joissakin tapauksessa riskit voivat realisoitua, jolloin puhutaan kaupungistumi-
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seen liittyvistä haitallisista seurauksista ja kaupunkien sekä kaupungistumisen ongel-

mista. Kaupungistumiseen liittyy myös lukuisia positiivisia mahdollisuuksia. Näitä po-

sitiivisia mahdollisuuksia kutsun tässä tutkielmassa tilanteesta riippuen joko mahdolli-

suuksiksi, eduiksi tai hyödyiksi. 

Kaupungistumiseen liittyvien riskien ja mahdollisuuksien luokittelu on erittäin haasta-

vaa. Tässä tutkimuksessa olen jakanut riskit ja mahdollisuudet neljään eri kategoriaan, 

jotka ovat: 

 fyysiset, 

 sosiaaliset, 

 ympäristöön liittyvät ja 

 taloudelliset. 

Käyttämäni luokittelu on valittu siten, että se olisi selkeä ja johdonmukainen ennen 

kaikkea kehittämäni oppimateriaalin käyttäjien näkökulmasta. Siksi luokkien määrä on 

pyritty pitämään pienenä. On selvää, että monet aihealueen ilmiöt ylittävät luokittelun 

rajat, mutta kulttuurimaantieteen opetuksessa suurten kokonaisuuksien linkittymisen ja 

erilaisten syy-seuraussuhteiden ilmenemisen on hyvä näkyä myös oppikirjoissa. 

3.5.1 Fyysiset riskit ja mahdollisuudet 

Kaupungistumiskehitykseen liittyy runsaasti erilaisia fyysisiin rakenteisiin kohdistuvia 

riskejä, mutta myös monia niihin kohdistuvia etuja, hyötyjä ja mahdollisuuksia. Kau-

pungistumisen seurauksena maankäyttö muuttuu dramaattisesti. Tiiviillä rakentamisella 

voidaan kuitenkin saavuttaa kasautumisetuja muun muassa uutta infrastruktuuria raken-

nettaessa. Joillakin kaupunkialueilla kaupungistumiskehitys on kuitenkin niin nopeaa, 

että fyysiset rakenteet jäävät puutteellisiksi ja lisäävät siten esimerkiksi liikenneruuhkia 

sekä jäte- ja vesihuollon ongelmia. Fyysisiin riskeihin ja mahdollisuuksiin luen myös 

kaupunkirakenteen hajautumisen, joka on tyypillistä erityisesti autoistuneille länsimai-

sille kaupungeille (Stutz & Warf 2007). 

Maankäytön muutokset 

Laakson ja Loikkasen (2004) mukaan maankäytöllä tarkoitetaan maa-alueiden käyttä-

mistä eri tarkoituksiin eri sijainneissa. Maankäyttöä ohjaavat paitsi markkinavoimat, 
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myös kaavoitus-, asunto- ja palvelupolitiikka. Usein maata luokitellaan käyttötarkoituk-

sen mukaan eri maankäyttöluokkiin. Luokittelu voi koostua esimerkiksi asumisen, elin-

keinotoiminnan ja liikenteen maa-alueista sekä virkistysalueista, puistoista ja rakenta-

mattomista joutomaista. Tarkoituksenmukaisuus ohjaa luokittelua ja yksinkertaisimmil-

laan maankäyttö voidaan jakaa vain kahteen osaan, kuten kaupunkimaiseen maankäyt-

töön sekä maa- ja metsätalousalueisiin. 

Kaupungistumisella on dramaattinen vaikutus kaupungistuvan alueen maankäyttöön.  

Kaupunkialueiden maankäyttö eroaa voimakkaasti ympäröivien alueiden maankäytöstä 

erityisesti rakentamisen tehokkuuden sekä maa- ja metsäalueiden pienemmän pinta-alan 

perusteella (Laakso & Loikkanen 2004). Kaupunkialueiden tehokkaampi rakentaminen 

on seurausta maan korkeammasta hinnasta. Maata pyritään käyttämään tehokkaammin 

tuottavaan toimintaan, jolloin verrattain heikosti tuottavien metsien, peltojen ja raken-

tamattomien joutomaiden osuus vähenee. Alangon (2013) tutkimuksessa Tampereen 

kantakaupungin rakennettu maa-ala kasvoi kaupungistumisen seurauksena 15:sta pro-

sentista 67:ään prosenttiin vuosina 1946–2011. 

Laakso ja Loikkanen (2004) ovat tutkineet Helsingin maankäytön profiilia. Heidän mu-

kaansa ydinkeskustan maa-alasta vain noin 15 prosenttia on rakentamatonta. Suhteelli-

sesti suurin osuus maa-alasta on liikennekäytössä, ja toimitilojen sekä asumisen määrä 

on yhteensä noin 30 prosenttia. Rakennetun maa-alan suhteellinen määrä pienenee kes-

kustaetäisyyden kasvaessa, ja samalla asuinrakentamisen määrä kasvaa. Noin puolet 

pinta-alasta on rakentamatonta puolen tunnin keskustaetäisyyden päässä. Puolen tunnin 

etäisyydellä keskustasta maata käytetään eniten asumiseen, jonka osuus koko maa-

alasta on noin 35 prosenttia. Tampereen kaupunkirakenne on Helsinkiä hajautuneempi, 

mutta pääasiassa maankäytön malli on hyvin samankaltainen (Alanko 2013). Ydinkes-

kustaa luonnehtii tiheä rakentaminen, joka keskustaetäisyyden kasvaessa vaihettuu ra-

kentamattomiksi pelto- ja metsäalueiksi. 

Kaupungistumisen seurauksena tapahtuvat maankäytön muutokset johtavat sekä suo-

raan että epäsuorasti moniin positiivisiin, mutta myös negatiivisiin kaupunkialueen il-

miöihin. Tiivis maankäyttö johtaa talouden kannalta positiivisiin kasautumisvaikutuk-

siin, joista hyötyvät niin yritykset kuin asukkaatkin (Laakso & Loikkanen 2004). Tiheä 

kaupunkialue parantaa yritysten saavutettavuutta ja kohtaamista työvoiman ja asiakkai-

den kanssa. Asukkaat puolestaan kohtaavat laajemman palvelu-, työ- ja opiskelutarjon-
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nan. Tiiviin maankäytön suurimpina haittapuolina ovat liikenneverkoston ongelmat sekä 

luonnon vähäisyys. Nämä saattavat johtaa negatiivisiin ulkoisvaikutuksiin, jotka heiken-

tävät asumisen laatua ja yritystoimintaa (Laakso & Loikkanen 2004).  

Maankäytön vaikutuksia pyritään ohjaamaan kaavoituksella. Kaupunkialueen kaavoi-

tuksella on mahdollista pyrkiä edistämään positiivisten ulkoisvaikutusten syntymistä ja 

estämään negatiivisten ulkoisvaikutusten muodostumista. Lisäksi kaavoituksella halu-

taan ohjata taloutta ja toteuttaa yhdyskunnan perusrakennetta. Kaavoituksella pyritään 

ohjaamaan samalle alueelle toimijoita, jotka hyötyvät toistensa läheisyydestä. Samoin 

ohjataan sellaiset toimijat erilleen toisistaan, joiden keskinäinen läheisyys toisistaan luo 

negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Esimerkiksi teollisuus ja varastointi kaavoitetaan usein 

pääväylien läheisyyteen ja liikenteen solmukohtiin, erilleen asutuksesta. (Laakso & 

Loikkanen 2004) 

Infrastruktuuri 

Infrastruktuurilla tarkoitetaan välttämättömiä palveluja ja rakenteita, jotka mahdollista-

vat yhteiskunnan toiminnan. Infrastruktuuri voidaan jakaa pehmeään ja kovaan infra-

struktuuriin. Pehmeä infrastruktuuri koostuu pääasiassa ei-fyysisistä osa-alueista, kuten 

sosiaali-, talous-, hallinto- ja kulttuuritoiminnoista. Monia näistä aiheista käsittelen tut-

kimukseni muissa kappaleissa. Tässä kappaleessa keskityn kuitenkin tarkastelemaan 

kovan infrastruktuurin eli liikenne- ja energiajärjestelmän sekä jäte- ja vesihuollon muu-

toksia kaupungistuvassa maailmassa. 

Nopea kaupungistuminen aiheuttaa infrastruktuurin kehittämiselle valtavia paineita. 

Kehittyneen ja toimivan infrastruktuurin rakentaminen on erittäin tärkeää kestäviä kau-

punkialueita rakennettaessa. Toimiva liikenne- ja energiajärjestelmä sekä kattava vesi- 

ja jätehuolto säästävät luontoa sekä tyydyttävät kaupunkiasukkaiden perustarpeet ja 

mahdollistavat kestävän kaupunkiasumisen. (Pugh 1996) 

Kaupunkialueille ovat ominaisia kattava liikenneverkosto, suuret liikennemäärät ja lii-

kenteen monipuolisuus. Toimiva ja laaja liikenneverkosto on myös yksi kaupunkialuei-

den tärkeimmistä vetovoimatekijöistä ja kilpailueduista (Laakso & Loikkanen 2004). 

Lisääntyvään liikenteeseen liittyy kuitenkin myös negatiivisia seurausvaikutuksia. 
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Liikenteen suorat vaikutukset kaupunkialueilla ovat maankäytön ja saavutettavuuden 

muutokset sekä kasautumishyödyt. Kaupungeissa maapinta-alasta käytetään liikenteen 

tarkoituksiin suhteellisesti suurempi osuus kuin kaupunkialueiden ulkopuolella. Esi-

merkiksi Helsingissä liikenteen tarkoituksiin on varattu jopa 15 prosenttia maa-alasta. 

Koska kaupungeissa maan arvo on korkea, on liikennejärjestelmän ylläpito kaupunki-

alueilla erityisen kallista. Helsingissä pelkästään liikenteelle varattujen maa-alueiden 

arvo oli vuonna 2000 jopa 70 miljardia euroa. Toimiva liikennejärjestelmä kuitenkin 

tuottaa runsaasti positiivisia ulkoisvaikutuksia alueen yrityksille, asukkaille ja julkishal-

linnolle ja siksi sen ylläpito yhteisin varoin on perusteltua. Näin ollen lähes kaikissa 

maissa yhteiskunta omistaa ja hoitaa liikenneverkoston. Suuri osa maan korkeasta ar-

vosta kaupunkialueilla perustuu juuri liikenteen mahdollistamaan hyvään saavutettavuu-

teen. (Laakso & Loikkanen 2004) 

Vaikka kaupunkialueilla maata käytetään runsaasti liikenteen tarkoituksiin, on liikenne-

verkoston laajuus suppeampi, kun se suhteutetaan alueen asukasmääriin. Kun Suomen 

tieverkosto jaetaan kaikkien asukkaiden kesken, on Suomessa noin 20 metriä tietä yhtä 

asukasta kohden. Helsingissä vastaava määrä on vain kaksi metriä tietä yhtä asukasta 

kohden (Laakso & Loikkanen 2004). Suhteellisesti suurempi tienkäyttäjäryhmä synnyt-

tää kaupunkialueilla ruuhkia. 

Ruuhkautuminen 

Yksi liikenteen kannalta merkittävimmistä kaupungistumisen negatiivisista seurausvai-

kutuksista ovat liikenneruuhkat. Ruuhkautuminen lisää liikenteen kustannuksia sekä 

suoraan että välillisesti. Ruuhkautumisen seurauksena liikenneverkosto ylikuormittuu, 

matka-ajat pitenevät, matkanteon kustannukset lisääntyvät, liikenteen päästöt kasvavat 

ja liikenneturvallisuus heikkenee (Laakso & Loikkanen 2004). Kun ruuhkassa menete-

tyn ajan arvo lisätään ruuhkan muihin kustannuksiin, tulevat ruuhkat erittäin kalliiksi 

sekä yhteiskunnalle, että liikenneverkoston käyttäjille. 

Vaikka etenkin länsimaiden kaupunkialueilla autottomuus on yleisempää kuin harvaan 

asutuilla alueilla, keskittyvät ruuhkat suhteellisesti suuremman tiekäyttäjäryhmän vuok-

si juuri suuriin kaupunkeihin. Ruuhkautuminen on yksi tärkeimpiä syitä suurten kau-

punkialueiden hitaampaan työmatka- ja opiskeluliikenteeseen. Suurissa kaupungeissa 

keskimääräinen työmatka on kilometrimääräisesti harvaan asuttuja alueita lyhyempi, 
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mutta ajalliselta kestoltaan pidempi (Pekkanen et al. 1997; Laakso & Loikkanen 2004). 

Koska liikenteen matka- ja aikakustannukset ohjaavat asukkaita liikkumistavan valin-

nassa, ovat ruuhkamaksut yhteiskunnan kannalta erinomainen tapa hillitä ruuhkautumis-

ta (Laakso & Loikkanen 2004). Ruuhkamaksujen avulla liikennejärjestelmän ylläpito- 

ja kehityskustannukset jakautuvat paremmin niiden kesken, jotka liikennejärjestelmää 

käyttävät.  

Ruuhkautumista voidaan hillitä myös tiiviillä ja yhtenäisellä kaupunkisuunnittelulla se-

kä joukkoliikenteen kehittämisellä. Mitä tiiviimpi kaupunkirakenne on, sitä useammin 

asukkaat valitsevat joko joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen (Newman & Kenworthy 

2007). Esimerkiksi Suomen kaupunkialueilla autottomuus on tavallisempaa niillä asuk-

kailla, jotka asuvat tiheästi liikennöivän joukkoliikenteen läheisyydessä (Strandell 

2010). 

Liikenneonnettomuudet 

Liikenteen sujuvuuden muutosten ohella myös liikenneturvallisuudessa tapahtuu muu-

toksia tutkittavan alueen kaupungistuessa. Kaupungeille on ominaista erityisesti liiken-

neverkoston suhteellisesti suurempi käyttöaste ja alhaisemmat ajonopeudet. Liikenteen 

erilaisuus synnyttää myös erilaisia onnettomuuksia liikennejärjestelmän käyttäjille. 

Rakauskas ja kumppanit (2009) esittävät, että kuolemaan johtavia liikenneonnetto-

muuksia tapahtuu kaupunkialueilla harvemmin kuin harvaan asutuilla alueilla. Aiemmin 

samoihin johtopäätöksiin ovat tutkimuksissaan päätyneet myös Clark ja kumppanit 

(2004) sekä Li ja kumppanit (2008). Myös tilastot Suomen kuolemaan johtaneista lii-

kenneonnettomuuksista osoittavat, että kuolemaan johtavat liikenneonnettomuudet ovat 

suhteellisesti yleisempiä taajamien ulkopuolella kuin taajamissa (SVT 2012). Harvaan 

asuttujen alueiden kuolemaan johtavien onnettomuuksien suhteellisesti suurempaa mää-

rää selittävät parhaiten asukkaiden riskialttiimpi liikennekulttuuri, korkeammat ajono-

peudet, julkisen liikenteen puuttuminen, raskaammat ajoneuvotyypit sekä hitaammin 

onnettomuuspaikalle saapuva ensiapu (Brison et al. 1988; Rakauskas et al. 2009; Holz-

Rau & Scheiner 2013). 

Vakaviin vammoihin johtavat liikenneonnettomuudet jakautuvat Holz-Raun & Scheine-

rin (2013) mukaan kaupunkialueiden ja harvaan asuttujen alueiden kesken samalla ta-

valla kuin kuolemaan johtavat liikenneonnettomuudet; niitä tapahtuu kaupunkialueilla 
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asukasta kohden jopa puolet vähemmän kuin harvaan asutuilla alueilla. Kuitenkin to-

dennäköisyys joutua tieliikenneonnettomuuteen, joka ei aiheuta vakavia vammoja on 

kaupunkialueilla suurempi. Myös kevyen liikenteen ja moottoriliikenteen välisiä onnet-

tomuuksia tapahtuu suhteellisesti enemmän kaupunkialueilla, mutta kaupunkialueilla 

näistä onnettomuuksista kuolemaan johtaa kuitenkin harvempi kuin harvaan asuttujen 

alueiden onnettomuuksista (Brison et al. 1988; Zhu et al. 2008). 

Vesihuolto ja vesitalous 

Puhtaan veden riittävyys on tällä hetkellä yksi suurimmista ihmiskuntaa uhkaavista on-

gelmista. Jopa 1,2 miljardia ihmistä elää ilman riittävää puhdasta vettä (Krämer 2009) ja 

suuri osa sairauksista tarttuu juuri likaisen veden välityksellä (Niemczynowicz 1999). 

Vuosittain sadat miljoonat sairastuvat ja yli miljoona ihmistä menehtyy kaupunkien 

puutteellisen vesi- ja sanitaatiohygienian aiheuttamiin sairauksiin (Satterhwaite & Mc-

Granaham 2007). Erityisesti kehitysmaissa kaupungistuminen sekä vesi- ja sanitaatio-

ongelmat liittyvät voimakkaasti yhteen, sillä infrastruktuurin rakentamisvauhti ei riitä 

vastaamaan nopean kaupungistumisen asettamiin haasteisiin. Pitkälle kehittyneiden 

maiden kaupunkialueilla vesi- ja viemäri-infrastruktuuri on pääasiassa kaikkien ulottu-

villa. 

Kehitysmaissa nopea kaupungistuminen johtaa laajoihin kaupunkialueisiin, joilla raken-

taminen on epävirallista ja jopa laitonta. Tällaisilla slummimaisilla alueilla asuu jopa 

900 miljoonaa kehitysmaiden kaupunkilaista (Satterhwaite & McGranaham 2007). Alu-

eille on ominaista vesi- ja viemäriverkoston puute ja niistä johtuvat terveysongelmat. 

Usein etenkin Afrikan ja Aasian kehitysmaiden suurkaupungeissa vesi- ja viemäri-

infrastruktuuri on kehittymättömänpää kuin ympäröivillä harvaan asutuilla alueilla. Sat-

terhwaiten ja McGranahamin (2007) mukaan puutteelliseen vesitalouteen on johtanut 

pääasiassa slummialueiden epävirallinen asuntokanta, johon ei häätöuhan vuoksi uskal-

leta investoida. 

Nopea, jopa hallitsematon kaupungistuminen on kehitysmaissa vakava uhka toimivan 

vesi- ja viemäriverkoston järjestämiselle. Kaupunkiväestön kasvun myötä puhtaan ve-

den riittämättömyydestä kärsii vuosi vuodelta yhä useampi maapallon asukas. Koska li-

kainen vesi ja sanitaation puutteessa saastunut asuinympäristö ovat merkittävimpiä ter-

veyttä heikentäviä kaupunkialueen vitsauksia, tulee vesitalouden kehittämiseen panos-



 

27 
 

taa voimakkaasti. Ratkaisut kohti kestävää urbaania vesi- ja sanitaatioinfrastruktuuria 

ovat sekä hallinnollisia, teknisiä että taloudellisia (Niemczynowicz 1999). Asuinalueet 

tulee saada virallisiksi, jotta vesi- ja viemäriverkostoon uskalletaan investoida. Teknis-

ten ratkaisujen tulee olla sellaisia, että myös pienituloisilla kaupunkilaisilla on mahdol-

lisuus ostaa ja käyttää palveluja. Lisäksi sekä yksityisten yritysten että julkisen sektorin 

tulee yhteistyössä suunnata enemmän pääomaa puutteellisen vesi- ja viemäriverkoston 

kehittämiseen, jolloin tiiviin kaupunkiasumisen mittakaavaedut saadaan parhaiten hyö-

dynnetyksi (Satterhwaite & McGranaham 2007). 

Jätehuolto 

Ihmiskunta ympäri maailman tuottaa valtavat määrät erilaista jätettä. Erityisen paljon 

syntyy kiinteää jätettä, jonka kerääminen sekä loppusijoittaminen vaativat yhteiskuntien 

jätehuolloilta merkittäviä ponnisteluja. 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet jätemäärien lisääntymisen olevan yhteydessä kau-

pungistumiseen (Hoornweg & Bhada-Tata 2012; Vij 2012; Pai et al. 2014). Kaupungis-

tuminen ei itsessään lisää jätemääriä, mutta kaupunkialueiden suuremmat tuotanto- ja 

kulutusmäärät vaikuttavat voimakkaasti syntyvän jätteen määrään. Kaupungistuneiden 

alueiden suurempi tuotanto nostaa asukkaiden elintasoa, joka puolestaan lisää asukkai-

den kuluttamista (Hoornweg & Bhada-Tata 2012). Jätteet taas ovat erittäin merkittävä 

kuluttamisen sivutuote. Hoornwegin ja Bhada-Tatan (2012) mukaan kaupunkialueiden 

ulkopuolella jätemäärien kasvua hillitsevät alhainen tulotaso, maltillisempi kulutuskult-

tuuri sekä kierrätys ja uusiokäyttö. 

Kaupunkialueiden suuremmat jätemäärät aiheuttavat valtavia taloudellisia, terveydelli-

siä, ympäristöllisiä sekä maisemallisia haittoja. Monissa kehittyvien maiden kaupun-

geissa jätehuolto on kaupunkien suurin yksittäinen taloudellinen menoerä, jonka lisäksi 

joissakin näistä kaupungeista jätehuolto on jopa suurin työllistävä ala (Hoornweg & 

Bhada-Tata 2012). Tästä huolimatta köyhimpien maiden kaupungeissa jätehuollon re-

surssit riittävät keräämään syntyvästä jätteestä vain reilusti alle puolet. Keräämättä jää-

nyt jäte aiheuttaa asukkaille tautiriskin, saastuttaa maaperän ja vesistöt sekä heikentää 

asumisen laatua. Biohajoavasta jätteestä puolestaan muodostuu sen hajotessa metaania, 

joka toimii ilmakehässä voimakkaana kasvihuonekaasuna (Myllymaa et al. 2008). 
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Kaupunkirakenteen hajautuminen 

Kaupunkirakenteen hajautumisella tarkoitetaan kaupunkialueen kasvamista ja leviämis-

tä kaupunkia ympäröiville alueille. Hajautuminen on yksi ajankohtaisimmista kaupun-

gistumiseen liittyvistä keskustelunaiheista. Pääasiassa kaupunkirakenteen hajautuminen 

nähdään negatiivisena ilmiönä, mutta hajautumiseen liittyy myös etenkin reuna-alueille 

muuttavien asukkaiden hyvinvointia lisääviä osa-alueita. 

Kaupunkirakenteen hajautuminen johtuu väestön lisääntymisestä, tulojen kasvusta sekä 

alentuneista matkakustannuksista (Brueckner 2000). Laakson ja Loikkasen (2004) mu-

kaan sekä väestön että teollisuuden hajautumiseen ovat lisäksi vaikuttaneet kaavoitus-, 

asunto- ja palvelupolitiikka sekä kaupunkikeskustoihin liittyvät negatiiviset ominaisuu-

det kuten rikollisuus, ruuhkat ja korkeat hinnat. 

Kaupunkirakenteen hajautumisesta aiheutuu monenlaisia seurausvaikutuksia. Harvem-

man väestöntiheyden alueelle muuttavat asukkaat pääsevät hyötymään alhaisemmasta 

maan hinnasta, paremmasta ilmanlaadusta, vähentyneestä rikollisuudesta, avoimemmas-

ta tilasta sekä yleensä myös luonnon läheisyydestä. Myös suuri osa teollisuudesta ja 

toimistoyrityksistä hyötyy pidemmästä keskustaetäisyydestä erityisesti alentuneiden ti-

lakustannusten ja nopeampien liikenneyhteyksien muodossa. Teollisuus ja toimistoala 

ovat esikaupungistuneet väestön esikaupungistumisen vanavedessä ja näin ollen ne ovat 

hyötyneet myös siirtymisestä lähelle työntekijöitä. (Laakso & Loikkanen 2004) 

Kaupunkialueen laajenemisella ja rakenteen hajautumisella on myös useita negatiivisia 

seurauksia. Biodiversiteetin köyhtyminen, luonnon pirstaloituminen ja veden kiertoku-

lun häiriintyminen ovat esimerkkejä ei-toivotuista vaikutuksista, joita kaupunkialueen 

laajeneminen ympäröivien alueiden luonnolle aiheuttaa (Savitch 2003; Redeloff et al. 

2005). Pidentyvät välimatkat lisäävät liikennettä, jonka seurauksena myös liikenneva-

hingot, ruuhkat, ilman epäpuhtaudet ja liikennemelu lisääntyvät (Savitch 2003; Laakso 

& Loikkanen 2004). Myös energiankulutus asukasta kohden kasvaa yhdyskuntaraken-

teen hajautuessa (AK 2010). Lisäksi työpaikka-, koulu- ja harrastusetäisyyksien kasva-

minen vähentävät kevyen liikenteen mahdollisuuksia. Kaupunkirakenteen hajautumisel-

la onkin havaittu yhteys arkiliikkumisen vähentymiseen sekä liikalihavuuteen (Savitch 

2003; Vandegrift & Yoked 2004). 
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Kaupunkirakenteen hajautumisesta aiheutuvat haitat ja kustannukset jakautuvat nykyi-

sin epätasa-arvoisesti. Etenkin kaupunkien reuna-alueille rakennettavasta infrastruktuu-

rista, laajenemisen vuoksi menetetyistä luontokohteista ja lisääntyneestä liikenteestä ai-

heutuvat kustannukset eivät nykyisin kohdistu riittävästi niihin, jotka haluavat asua ja 

harjoittaa liiketoimintaa kaupunkien laidoilla ja kehyskunnissa. Mikäli hajautumisesta 

aiheutuvat kustannukset suunnataan uudelleen, vähenee kaupunkien levittäytyminen 

ympäröiville alueille. Brueckner (2000) esittää, että erilaisilla kaupunkien reuna-

alueiden asukkaille kohdistettavien lisäverojen ja tietullien avulla kaupunkirakenteen 

hajautumisesta aiheutuvat kustannukset jakautuisivat oikeutetummin.  

3.5.2 Sosiaaliset 

Kaupunkialueilla erityisesti ihmisten paljous ja suuri julkisten tilojen määrä vaikuttavat 

voimakkaasti ihmisten väliseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kaupungeissa voi-

daankin havaita useita maaseutuasumisesta eroavia piirteitä asukkaiden sosiaalisessa 

toiminnassa ja keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Kaupungit luovat asukkaille muun 

muassa monipuolisen sosiaalisen ympäristön, mahdollisuuden hakeutua samankaltaisten 

ihmisten joukkoon sekä mahdollisuuden pysyä kasvottomana niin halutessaan. Kaupun-

kielämään liittyvä sosiaalisten tilanteiden epävarmuus voi kuitenkin lisätä myös turvat-

tomuutta, rikollisuutta ja sosiaalisten ongelmien kasautumista sekä vähentää yhteisölli-

syyttä ja sosiaalista kontrollia. Kaupungistuminen vaikuttaa voimakkaasti myös luon-

nolliseen väestönkasvuun ja muuttoliikkeisiin erityisesti lisääntyvien työ- ja opiskelu-

mahdollisuuksien sekä elintason nousun myötä. Tässä kappaleessa esittelen kaupunki-

alueiden sosiaaliseen elämään ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä riskejä ja 

mahdollisuuksia sekä kaupungistumisen vaikutuksia väestön alueelliseen sijoittumiseen. 

Rikollisuus 

Lukuisat tutkimukset (Glaecer & Sacerdote 1999; Kuo & Sullivan 2001; Sirèn & Hon-

katukia 2005; Bruinsma 2007) ovat osoittaneet, että rikollisuuden absoluuttinen ja suh-

teellinen määrä on kaupungeissa suurempi kuin maaseutumaisilla alueilla. Rikollisuu-

den on huomattu olevan kaikkien runsainta kaupunkien keskustoissa, joista poispäin 

kuljettaessa rikollisuuden määrä vähitellen pienenee. Kaikkein vähiten rikollisuutta koh-

taavat maaseutumaisten ja harvaan asuttujen alueiden asukkaat. Rikollisuutta voidaan 

näin ollen pitää yhtenä kaupungistumisen negatiivisista lieveilmiöistä. 
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Kaupunkialueiden ja maaseutumaisten alueiden väkivaltaa on tutkittu monissa eri valti-

oissa. Suomessa kaupunkilainen kohtaa Sirènin ja Honkatukian (2005) mukaan keski-

määrin noin puolitoista kertaa enemmän väkivaltaa kuin maaseutumaisella alueella asu-

va. Yhdysvaltain metropolialueilla väkivaltaa esiintyy jopa 79 prosenttia enemmän kuin 

maan muilla kaupunkialueilla (Glaeser & Sacerdote 1999). Haja-asutusalueisiin verrat-

tuna Yhdysvaltain metropolialueilla on väkivaltaa jopa 300 prosenttia enemmän. 

Bruinsman (2007) mukaan myös Alankomaissa sekä väkivalta- että omaisuusrikoksien 

määrä kasvaa moninkertaiseksi siirryttäessä harvaan asutuimmilta alueilta maan suu-

rimpiin kaupunkeihin. 

Kaupunkialueiden runsaampaan rikollisuuteen on löydetty monia selittäviä tekijöitä. 

Bruinsman (2007) mukaan harvaan asuttujen alueiden tiivis yhteisöllisyys ja sen muka-

na kehittyvä epävirallinen sosiaalinen kontrolli ovat voimakkaasti rikollisuutta vähentä-

viä tekijöitä. Kaupungeissa puolestaan kasvottomuus, organisoituun toimintaan osallis-

tumattomuus ja liikkuva elämäntapa ovat yhteydessä rikollisuuden suurempaan mää-

rään. Myös Sirèn ja Honkatukia (2005) ovat tutkimuksessaan Suomalaiset väkivallan 

uhreina tulleet samaan johtopäätökseen suomalaista alueellista väkivaltaa tutkiessaan. 

Sosiaalisen kontrollin ja yhteisöllisyyden seurauksena rikolliseen käyttäytymiseen tai-

puvat asukkaat saattavat muuttaa harvaan asutuilta alueilta kaupunkeihin, joihin rikolli-

seen toimintaan osallistuvat näin keskittyvät. Rikollisia saattaa houkutella tiheästi asu-

tuille alueille myös rikosten parempi tuotto sekä alhaisempi kiinnijäämismahdollisuus. 

Rikollisuuteen liittyvät poikkeuksetta hyvin voimakkaasti samat käyttäytymismallit, 

kuin yritystoimintaankin. Kaupunkialueilla rikollismarkkinat ovat harvaan asuttuja alu-

eita laajemmat ja tuottavammat (Glaeser & Sacerdote 1999). 

Turvattomuus kaupunkitilassa 

Kaupungeissa koetaan enemmän turvattomuutta kuin maaseutumaisilla asuinalueilla ja 

haja-asutusalueilla (Kortteinen & Vaattovaara 1999; Korander 2000; Kortteinen 2001; 

Myllyniemi 2006). Kaupunkialueiden turvattomuuden syyt ovat usein hyvin moninaisia, 

mutta niiden voidaan katsoa koostuvan kahdesta suuremmasta kokonaisuudesta, jotka 

ovat ympäristön ominaisuudet ja yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet. Henkilökohtai-

siksi ominaisuuksiksi lasketaan muun muassa ikä, sukupuoli ja koulutustausta. Nämä 

ominaisuudet ilmenevät kaupungistumisesta riippumatta. Sen sijaan koettuun turvatto-
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muuteen vaikuttavat asuin- ja elinympäristön ominaisuudet liittyvät voimakkaasti kau-

pungistumiskehitykseen. 

Elämä kaupungeissa eroaa hyvin voimakkaasti maaseutumaisesta elämästä. Koetun tur-

vattomuuden näkökulmasta suurimpia kaupunkialueiden ja maaseutualueiden eroja ovat 

väestöntiheys ja sosiaalisten kontaktien laatu. Maaseudulla asukkaita on vähemmän ja 

usein fyysiset kontaktit johtavat automaattisesti myös sosiaaliseen kontaktiin (Korander 

2000). Kaupungeissa väenpaljous johtaa sosiaalisten kokemusten pinnallisuuteen ja 

kasvottomuuteen. Nämä ominaisuudet ovat yksilölle usein jopa välttämättömiä kaupun-

kielämässä selviytymiseen. Kaupunkimaiseen elämänrytmiin kuuluvat usein myös no-

peat muutokset ja epävarmuus, jotka voivat lisätä turvattomuuden kokemista. Yksi mer-

kittävä turvattomuutta kaupungeissa lisäävä tekijä on rikollisuuden suurempi määrä 

(Honkatukia & Siren 2005). Kaupungeissa on tavallaan luonnollistakin kokea turvatto-

muutta enemmän kuin maaseudulla, koska rikoksen uhriksi joutumisen todennäköisyys 

on suurempi. 

Kaupunkimaisessa ympäristössä turvattomimmiksi paikoiksi koetaan erityisesti pimeät 

puistot ja syrjäiset kujat (Koskela & Pain 1995). Tutut paikat ja ympäristöt koetaan 

usein turvallisempina kuin vieraat. Myös kaupunkitilan fyysisten rakenteiden kunto vai-

kuttaa siihen miten turvalliseksi alue koetaan. Vaikka muiden ihmisten läsnäolo koetaan 

kaupunkitilassa usein turvallisuudentunnetta lisääväksi, voi väenpaljous esimerkiksi öi-

sellä ravintola-alueella lisätä turvattomuutta (Myllyniemi 2006). Tätä voidaan pitää 

luonnollisena, sillä etenkin väkivaltarikollisuuden uhriksi joutumisen uhka on suurempi 

kaupunkien keskustoissa yöaikaan (Sirèn & Honkatukia 2005). 

Sosiaalinen eriytyminen ja segregaatio 

Sosiaalisella eriytymisellä tarkoitetaan taustoiltaan erilaisten asukkaiden kasautumista 

eri sijainteihin. Kaupunkialueella näitä sijainteja edustavat eri asuinalueet ja kaupungin-

osat. Asukkaiden ominaisuuksia, joiden katsotaan indikoivan tietylle asuinalueelle si-

joittumista, ovat muun muassa koulutustaso, sosio-ekonominen asema, etninen tausta 

sekä asuntokuntien ikä- ja kokojakauma (Vaattovaara 1998; Laakso & Loikkanen 

2004).  

Sosiaalisesta eriytymisestä puhuttaessa ilmiötä ei pidetä ainoastaan negatiivisena ilmiö-

nä. Sen sijaan sosiaalinen segregaation käsitteellä viitataan Vaattovaaran (1998) mu-
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kaan tutkimuskirjallisuudessa usein nimenomaan negatiivisten ominaisuuksien ja teki-

jöiden kasautumiseen tietyille alueille. Sekä sosiaalinen eriytyminen, että sosiaalinen 

segregaatio ovat voimakkaasti kaupungistumiseen liittyviä ilmiöitä. 

Ihmisellä on luonnollinen tarve ryhmittyä yhteen erilaisten sosiaalisten ja kulttuuristen 

ominaisuuksien perusteella (Vaattovaara 1998). Jo tämä kehitys itsessään synnyttää eri-

laisten sosiaalisten ominaisuuksien kasautumista tietyille asuinalueille. Myös kaupunki-

taloustieteessä ilmiön lähtökohtana nähdään asukkaat ja erityisesti asunnon valintaan 

liittyvät mekanismit, joita ohjaavat asukkaiden erilaiset preferenssit (Laakso & Loikka-

nen 2004). Useimmiten preferensseistä voimakkaimmin asunnon valintaan vaikuttavat 

asumiskustannukset. Vaattovaara (1998) mainitsee yhdeksi eriytymisen mekanismiksi 

myös elämänpolitiikan ja elämän tyylittämisen. Tällä hän tarkoittaa ihmisten halua aset-

tua tietynlaisiin elämäntyyliyhteisöihin, joita määrittävät asumiseen ja elämiseen liitty-

vät valinnat sekä samanlaiset kulutustottumukset. Tietyille asuinalueille tai etäälle jois-

takin asuinalueista voidaan hakeutua myös samaistumisen tai erilaistumisen toivossa 

(Jallinoja 1997). 

Pahlin ja kumppanien (1983) mukaan ilmiön taustalla on kuitenkin myös institutionaali-

sia tekijöitä, kuten markkinavoimien ohjaus, kaupunkisuunnittelu sekä poliittiset pää-

tökset, joiden avulla sosiaalista erilaistumista ylläpidetään. Myös kaupunkitaloustietees-

sä vallitsee näkemys, jonka mukaan asuntomarkkinat saattavat tiettyjä väestöryhmiä 

syrjimällä edistää sosiaalista eriytymistä sekä segregaatiota (Laakso & Loikkanen 

2004). 

Kaupunkialueilla sosiaalinen eriytyminen näyttäytyy erilaisina asuinalueina ja asukkai-

den erilaisten ominaisuuksien kasautumisena tiettyihin sijainteihin. Suomessa sosiaali-

sen eriytymisen voimakkuus on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna vähäistä, mutta Vaat-

tovaaran (1998) mukaan etenkin pääkaupunkiseutumme on jo sosiaalisesti eriytymässä. 

Pääkaupunkiseutu on jakautumassa keskiluokkaisten lapsiperheiden, vähävaraisten 

vuokra-asujien, urbaanien elämäntyylittäjien sekä väljästi asuvien varakkaiden asuin-

alueisiin. Huono-osaisuuden voimakasta kasautumista ei kuitenkaan ole toistaiseksi 

päässyt syntymään. Segregaatiota ovat kuitenkin hillinneet väestön homogeenisuus, al-

haiset tuloerot, alhainen maahanmuuttajamäärä, asuntopolitiikka, laajat julkiset palvelut 

sekä kaupunkisuunnittelu (Laakso & Loikkanen 2004).  



 

33 
 

Slummiutuminen 

Slummeiksi kutsutaan asuinalueita, joilla kaikkein vähävaraisimmat asukkaat asuvat 

vailla kehittynyttä infrastruktuuria. YK:n (YK 2014) määritelmän mukaan ihminen asuu 

slummissa, mikäli hänellä ei ole mahdollisuutta yhteen tai useampaan seuraavista; puh-

das vesi, kehittynyt sanitaatio, riittävä asuintila, pysyvä asunto sekä oman asunnon hal-

lintaoikeus. Tämän määritelmän mukaan Suomessa ei ole slummiksi määriteltäviä 

asuinalueita, mutta jopa monista länsimaisista suurkaupungeista löytyy slummin määri-

telmän täyttäviä kaupunginosia. Koko maailmassa arvioidaan olevan yli 800 miljoonaa 

slummeissa asuvaa kaupunkilaista (YK 2010). Etiopiassa, Tsadissa ja Afganistanissa 

kaupunkiväestöstä yli 98 prosenttia asuu YK:n määritelmän mukaan slummeissa, mutta 

väkiluvultaan suurimmat slummit sijaitsevat Kiinassa ja Intiassa (Davis 2006). 

Slummit syntyvät pääasiassa kaupunkiväestön lisääntyessä hallitsemattomasti etenkin 

kehitysmaissa. Usein viranomaisten poliittinen tahto sekä kaupunkisuunnittelu ovat riit-

tämättömiä tarvittavan infrastruktuurin ja köyhimmille tulomuuttajille sopivien asumus-

ten rakentamiseksi. Tulomuuttajien köyhyyden vuoksi ainoana mahdollisuutena on 

usein asettua kaupunkien laidoilla sijaitseville epävirallisille asuinalueille, joissa asumi-

nen on edullisinta. (Giok & Phua 2007) 

Toinen slummien syntytapa on prosessi, jossa kaupunginosan rappeutuminen saa hyvä-

tuloiset muuttamaan alueelta pois ja alueelle asettuu köyhempää väestöä. Näin jo ole-

massa oleva infrastruktuuri rappeutuu huonokuntoiseksi tai jopa käyttökelvottomaksi. 

Tällainen kehitys on selvimmin havaittavissa länsimaisten suurkaupunkien keskustaa 

lähellä olevilla aluilla. Kyseinen kehityssarja johtaa usein asuinalueen uuteen nousukau-

teen alueen arvon laskettua investoijia kiinnostavalle tasolle. Rappeutumisesta synty-

neissä slummeissa asuu kuitenkin vain murto-osa koko maailman slummiväestöstä. 

(Andersen 2003) 

Slummien muodostumista voidaan parhaiten ehkäistä poliittisilla ja taloudellisilla pää-

töksillä, jotka vauhdittavat välttämättömimmän infrastruktuurin ja kaikkein edullisim-

pien asumusten rakentamista. Maailmanpankin mukaan jo muodostuneiden slummien 

parantaminen asuinalueina onnistuu parhaiten niiden perusinfrastruktuuria kehittämällä 

ja asukkaiden hallintaoikeuksia laajentamalla (MP 2009). 
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Tuloerot 

Tulo- ja varallisuuseroilla tarkoitetaan taloudellista epätasa-arvoa yhteiskuntien välillä 

ja niiden sisällä. Tutkimuksissa on havaittu, että sekä kehitysmaissa että kehittyneissä 

maissa kaupungistuneilla alueilla asuvan väestön tulot ovat keskimäärin suurempia kuin 

harvaan asutuilla alueilla asuvan väestön (Miller & Rowley 2002; Sicular et al. 2007). 

Tämän lisäksi tuloerot kaupunkien sisällä ovat usein suurempia kuin kaupungin ja maa-

seudun välillä, ja tuloerot ovat yleensä suurempia kaupungeissa kuin maaseutumaisilla 

alueilla (WB 2000). Longin ja kumppanien (1977) mukaan väestön tulo- ja varallisuus-

erot ovat keskimäärin sitä suuremmat, mitä isompi tutkittava kaupunki on. 

Wilkinsonin ja Pickettin (2009) mukaan suuret tuloerot heikentävät väestön fyysistä ja 

psyykkistä terveyttä. Suuret tuloerot lisäävät myös väestön sosiaalista eriytymistä ja 

segregaatiota kaupunkialueella (Clark 2009). Koska väestö on asettunut kaupunkialueil-

le hyvin tiiviisti, ovat suuret tuloerot helposti havaittavissa katukuvassa. Davis (2006) 

väittää, että tämä silmin havaittava taloudellinen epätasa-arvo voi johtaa epätoivon syn-

nyttämään väkivaltaan etenkin köyhien kehitysmaiden megakaupungeissa. Kaupungeis-

sa vähäosaisten on helpompi löytää toisensa ja järjestäytyä yhtenäiseksi ryhmäksi. 

Yhteisöllisyys, sosiaaliset suhteet ja mahdollisuus kasvottomuuteen 

Nykypäivän asumiseen ja elämiseen liittyvät aina jollakin tavalla sosiaaliset suhteet 

muihin ihmisiin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että sosiaalisten suhteiden merkitys ih-

misen terveyteen ja hyvinvointiin onkin merkittävä (House et al. 1988). Yhteisöllisyy-

den puolestaan voidaan katsoa olevan tila, jossa sosiaalisen kanssakäynnin osapuolet 

kokevat yhteenkuuluvuuden tunnetta jonkin tietyn osapuolia yhdistävän tekijän kautta. 

Sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys kuitenkin muuttuvat jatkuvasti, eivätkä vähiten 

suurten alueellisten väestöliikkeiden, kuten kaupungistumisen seurauksena. 

Kaupungistumisen vaikutusta sosiaalisten suhteiden määrään ja laatuun pidetään pää-

asiassa negatiivisena (Knox & Pinch 2000; Kääriäinen & Lehtinen 2001). On havaittu, 

että kaupungeissa ensisijaisten ja syvällisten ihmissuhteiden kuten perhe-, sukulais- ja 

ystävyyssuhteiden merkitys on vähentynyt ja pinnallisten ihmissuhteiden merkitys ko-

rostunut. Pinnallisten ihmissuhteiden korostuminen kaupunkiympäristössä on osin myös 

luonnollista seurausta ihmisten suuremman määrän ja tiheyden vuoksi. Knoxin ja Pin-

chin (2000) mukaan kaupungistumisen vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin eivät kuiten-
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kaan ole yksinomaan negatiivisia. Heidän mukaansa syvien ihmissuhteiden määrä ei 

varsinaisesti vähene kaupungistumisen seurauksena, mutta ihmisten välinen kanssa-

käyminen muuttuu oleellisesti pinnallisten ihmissuhteiden määrän ja erilaisten arkimah-

dollisuuksien lisääntyessä. Myös Hakala (1990) toteaa, ettei ystävyyssuhteiden määrä 

juurikaan muutu alueen kaupungistumisasteen muutosten seurauksena. 

Etenkin helpottunut liikkuminen, monipuoliset sosiaaliset mahdollisuudet, yksilöllisten 

tarpeiden korostuminen ja taloudellinen kehitys ovat johtaneet elämänrytmiin, jossa 

oman asuinalueen paikallisyhteisöä ei koeta enää yhtä merkittävänä kuin ennen (Knox 

& Pinch 2000). Myös Hakalan (1990) ja Strandellin (2010) tutkimuksista käy ilmi kau-

punkialueiden heikkenevät naapurisuhteet ja paikallisyhteisön merkityksen vähenemi-

nen. Kaupunkiasumiselle tyypillisten asuinalueen vaihtamisten, esikaupungistumisen 

sekä suurten paikallisyhteisöjen katsotaan johtavan asuinyhteisöllisyyden ja paikallisen 

sosiaalisen kontrollin heikkenemiseen. Tämän alueeseen sitoutumattomuuden katsotaan 

edelleen lisäävän sosiaalisia ongelmia ja vähentävän yhteisestä ympäristöstä huolehti-

mista. Samalla kun paikallisyhteisöllisyys on heikentynyt, haetaan kaupungeissa yhtei-

söllisyyttä erilaisesta harrastus-, opiskelu- ja järjestötoiminnasta. Yhteisöllisyyteen on 

siten entistä monipuolisemmat mahdollisuudet, mutta automaattinen asuinyhteisöllisyys 

on harvinaisempaa kuin harvemmin asutuilla alueilla. 

Kaupungistumisen vaikutukset sosiaaliseen kanssakäymiseen voidaan nähdä sekä uhka-

na että mahdollisuutena. Pinnalliset ihmiskontaktit vievät yhä enemmän aikaa syvällisil-

tä ja merkityksellisiltä ihmissuhteiltamme. Samaan aikaan kaupunkialueilla on kuiten-

kin yhä enemmän valinnanvaraa ystävien, yhteisöjen ja ihmiskontaktien suhteen. 

Asuinyhteisöjen heikkenemiseen on alettu kiinnittää kaupunkialueilla huomiota kasva-

vissa määrin ja yhteisölliset asumisratkaisut ovat lisänneet suosiota. 

Monikulttuurisuus ja vähemmistöjen elinolot 

Etniset vähemmistöt ovat tutkimusten mukaan keskittyneet kaupunkialueille ja erityi-

sesti kaikkein suurimpiin kaupunkeihin (Munter 2005; Stillwell & Duke-Williams 

2005). Suurkaupungeissa sekä vähemmistöjen absoluuttiset että suhteelliset osuudet 

ovat suurempia. Munterin (2005) mukaan vuonna 2004 Helsingin väestöstä yli viisi 

prosenttia oli ulkomaalaisia, kun vastaava luku koko Suomessa oli noin 2 prosenttia. 

Myös kaupunkien sisällä etniset ryhmät ovat yleensä voimakkaasti keskittyneet tiettyi-
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hin sijainteihin (Kaplan et al. 2004; Munter 2005). Etnisen eriytymisen voimakkuus kui-

tenkin vaihtelee voimakkaasti eri kaupungeissa ja eri valtioissa (Musterd 2005). 

Etnisten ryhmien ja seksuaalivähemmistöjen kasautumiseen suurkaupunkeihin ja tiet-

tyihin kaupunkien sisäisiin sijainteihin ovat johtaneet monet eri tekijät. Kasautumisen 

keskeisimmät syyt ovat ihmisen luontainen taipumus ryhmittyä samankaltaisten ihmis-

ten kanssa, ryhmän suojaaminen ulkopuolisilta uhilta sekä ryhmän tarjoama turva. Li-

säksi yhdessä ryhmän jäsenten on helpompi säilyttää oma elämäntapa ja identiteetti. 

Niin etnisiä kuin seksuaalivähemmistöjäkin kaupunkeihin houkuttelee myös kaupunkien 

tarjoama laajempi anonymiteetti ja toleranssi vaihtoehtoisia elämäntyylejä kohtaan. 

(Knox & Pinch 2004) 

Vähemmistöjen voimakkaaseen kasautumiseen ja eriytymiseen liittyvät samat ongelmat 

kuin muuhunkin sosiaaliseen eriytymiseen. Vähäosaisimpiin asuinalueisiin kasautuvat 

monet ongelmat, kuten huumeet, rikollisuus ja alhainen tulotaso. Voimakas eriytyminen 

saattaa myös vähentää yhteiskunnallista osallistumista erityisesti etnisten vähemmistö-

jen keskuudessa. (Musterd 2005) 

Muuttoliikkeet 

Kaupungistumiseen liittyy oleellisesti suuria muutoksia muuttoliikkeissä. Muutokset 

koskevat niin kaupunkien ja harvaan asuttujen alueiden välisiä muuttoja kuin kaupunki-

en sisäisiäkin muuttoja. Kaupungistuminen länsimaissa on edellyttänyt vilkasta muutto-

liikettä maalta kaupunkiin. Muuttopäätöksiin ovat vaikuttaneet sekä työntävät tekijät et-

tä vetävät tekijät. Aron (2007) mukaan kaupungistumista vauhdittavia työntäviä tekijöi-

tä ovat olleen muun muassa alkutuotannon koneellistuminen sekä haja-asutusalueiden 

palvelujen supistuminen. Vetävistä tekijöistä tärkeimpiä ovat olleet kaupunkialueiden 

työ- ja opiskelumahdollisuuksien kasvu sekä palvelujen ja asuntotuotannon lisääntymi-

nen (Okko et al. 2000; Luukko 2001; Aro 2007). Myös Knoxin ja Pinchin (2000) mu-

kaan kaupunkeihin tapahtuva muutto perustuu pääasiassa kaupunkien tarjoamiin talou-

dellisiin mahdollisuuksiin. 

Kehitysmaissa vastaava muuttoliike kaupunkeihin on yhä voimakasta, ja jopa liian no-

peaa kaupunkien tarpeisiin nähden. Pääasiassa kehitysmaiden kaupungistuminen perus-

tuu teollisuusmaiden kaupungistumisen tapaan maaseutujen heikkoon työ- ja opiskelu-

tarjontaan sekä toiveisiin paremmista taloudellisista mahdollisuuksista kaupungeissa. 
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Erona on, että kehitysmaiden kaupungeissa ei usein ole vastaavaa taloudellista kehitystä 

kuin oli teollistuvissa länsimaissa niiden kaupungistuessa (Henderson 2003). Muutto-

liikkeen voimakkuuden ylittäessä kaupunkien sietokyvyn, puhutaan ylikaupungistumi-

sesta. Tällöin muuttoliike kaupunkeihin on suurempaa kuin kaupunkien tarjoamat työl-

listymismahdollisuudet (Williamson 1988; Kaplan et al. 2004). 

Kaupunkien sisällä muutetaan vilkkaasti. Uudessa-Seelannissa, Australiassa ja Pohjois-

Amerikassa jopa 15–20 prosenttia kaupunkiväestöstä muuttaa vuosittain, kun vastaava 

luku Euroopassa on viiden ja kymmenen prosentin välillä (Knox & Pinch 2000). Syyt 

kaupunkien sisäisiin muuttoliikkeisiin ovat sekä yksilöllisiä että institutionaalisia. Vaat-

tovaara (1999) esittää, että muuttoliikkeitä ohjaavat osittain ihmisen luonnollinen tai-

pumus ryhmittyä samankaltaisten seuraan sosiaalisten, kulttuuristen ja uskonnollisten 

tekijöiden perusteella. Kaupunkien sisäisen muuttoliike voi synnyttää toisistaan sosiaa-

lisesti eriytyneitä alueita. 

Luonnollinen väestönkasvu 

Tutkimuksissa on ilmennyt, että kaupunkien asukkaat saavat vähemmän lapsia kuin 

maalla asuva väestö (Guo et al. 2012). Näin ollen kaupungistumisella on voimakas yh-

teys luonnollisen väestönkasvun hidastumiseen. Alhaisempi luonnollinen väestönkasvu 

ei kuitenkaan johdu kaupungistumisesta itsessään, vaan kaupungistumisen epäsuorista 

vaikutuksista. 

Syntyvyyteen vaikuttavien tekijöiden kirjo on laaja, eikä kaikkien yksittäisten tekijöiden 

merkitystä syntyvyyteen osata vielä tarkkaan arvioida. Beckerin (1991) mukaan tulojen 

ja mahdollisuuksien lisääntyminen nostaa lasten hankinnan vaihtoehtoiskustannuksia. 

Lisäksi lasten katsotaan heikentävän erityisesti naisten mahdollisuuksia työmarkkinoil-

la. Lapsista saatavan nettohyödyn väheneminen vähentää syntyvyyttä ja nostaa lapsiin 

käytetyn ajan kustannuksia (Caldwell 2005). Hyvinvoinnin suunta on etenkin kehitty-

neissä maissa kääntynyt vanhemmilta lapsille. On tutkittu, että työmahdollisuuksien ra-

jallisuus lisää naisten lapsilukua ja siten laajemmat mahdollisuudet työmarkkinoilla 

alentavat syntyvyyttä (Friedman et al. 1994). Lisäksi syntyvyyteen vaikuttaa voimak-

kaasti sukupuolten välinen tasa-arvo sekä käytettävissä olevien ehkäisymenetelmien te-

hokkuus ja saatavuus (Lesthaeghe & Moors 2000). Kaupungeissa tasa-arvo ja ehkäisy-

tietoisuus ovat keskimäärin kehittyneempiä. Monissa länsimaissa ja etenkin niiden kau-
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pungistuneilla alueilla luonnollinen väestönkasvu on jo kääntynyt laskuun (Kohler et al. 

2002). 

3.5.3 Ympäristöön liittyvät 

Kaupungistumisella on erittäin voimakas vaikutus luonnonympäristöön. Paikalliset vai-

kutukset ovat usein suurimpia, mutta myös globaalit vaikutukset esimerkiksi ilmastoon 

voivat olla huomattavia. Kaupungistumiskehitys nähdään luonnonympäristön kannalta 

pääasiassa negatiivisena. Kaupungistumisen seurauksena tapahtuu voimakkuudeltaan 

eritasoisia muutoksia luonnon monimuotoisuudessa, veden kiertokulussa, ilmastossa, 

paikallisissa sääilmiöissä, ympäristömme saastumisessa sekä luonnonvarojen käytössä. 

Tässä kappaleessa esittelen miten kaupungistuminen vaikuttaa luonnonympäristön eri 

osa-alueisiin. 

Biodiversiteetti 

Kaupungistumisen seurauksena on tapahtunut maankäytön muuttumista, joka on histo-

riallisesti tarkasteltuna täysin ainutlaatuista. Voimakkaat muutokset maankäytössä vai-

kuttavat etenkin paikalliseen biodiversiteettiin. Muutos poikkeaa muista ihmisen ai-

kaansaamista maankäytön muutoksista siten, että kaupungistumisen aiheuttama muutos 

on poikkeuksellisen kokonaisvaltainen ja ajallisesti pitkäkestoinen (McKinney 2002). 

Kaupungistumista voidaan pitää monilla alueilla tämän päivän merkittävimpänä uhkana 

biodiversiteetille (McKinney 2006). 

Kaupungistumisen rakennusvaiheessa valtaosa alkuperäisestä kasvillisuudesta ja jopa 

osa maaperästä poistetaan rakentamisen helpottamiseksi. McKinneyn (2002) sekä Cha-

sen ja Walshin (2004) mukaan eliöstö reagoi nopeasti kasvillisuuden muutoksiin ja esi-

merkiksi lintujen lajirunsaus vähenee dramaattisesti, kun paikallinen kasvillisuus poiste-

taan rakentamisen alkuvaiheessa. Rakentamisen jälkeen kasvillisuutta on mahdotonta 

palauttaa alkuperäistilaan. Keskimäärin noin puolet kaupunkialueiden maankäytöstä 

muodostuu rakennuksista ja erilaisista päällysteistä (McKinney 2002). Uusien kaupun-

kialueiden rakentamattomille alueille istutettava kasvillisuus on harvoin lajistoltaan sa-

mankaltainen kuin ennen rakentamista (McKinney 2006). Näin ollen myös alkuperäisen 

eläinlajiston paluu alueelle on hyvin epätodennäköistä. Myös kaupungeille ominaiset 

muutokset mikroilmastossa asettavat haasteita niin kasvillisuudelle kuin eläimillekin. 

Lisäksi liikenteen ja ihmismäärän lisääntyminen, melu, valaistus, saasteet sekä maape-
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rän tiivistyminen ja sen pH-arvon muuttuminen vaikuttavat alueen biodiversiteettiin 

(McKinney 2002; Grimm et al. 2008). 

Kaupungistumisen seurauksena paikallinen lajikoostumus muuttuu oleellisesti verrattu-

na alueen luonnolliseen lajistoon (McKinney 2002; McKinney 2006). Kaupungin kes-

kustasta muodostuu kaupunkialueen lajiköyhin alue. Keskimäärin keskusta-alueita asut-

taa vain puolet siitä lajimäärästä, joka tavataan kaupunkia ympäröivillä luonnontilaisilla 

alueilla (McKinney 2002). Suurimpia syitä kaupunkikeskustojen lajiköyhyyteen ovat 

kasvillisuudelle varattujen alueiden vähäisyys, viheralueiden hoito sekä muut ihmistoi-

minnasta johtuvat häiriöt. 

Esikaupunkialueilla lajirunsaus nousee jopa korkeammaksi kuin kaupungin ulkopuoli-

silla luonnontilaisilla alueilla. Tähän suburban peak -ilmiöön on monia syitä, joista 

merkittävimpiä ovat puistojen ja piha-alueiden eksoottiset lajit, elinympäristöjen moni-

puolisuus sekä ihmistoiminnan hyödyntäminen (Grimm et al. 2008; McKinney 2002). 

On kuitenkin merkittävää, että alkuperäinen eläin- ja kasvilajisto on taantunut myös esi-

kaupunkialueilla ja vieraslajien määrä on lisääntynyt voimakkaasti.  

Erilaiset kasvi- ja eläinlajit voidaan jakaa kolmeen ryhmään niiden sopeutumisasteen 

mukaan. Etenkin suuret nisäkkäät, luonnontilaiset puut, kosteikkokasvit ja muut ihmis-

toiminnasta häiriintyvät lajit viihtyvät heikosti kaupunkialueilla (McKinney 2002). 

Kaupunkialueille sopeutuviin lajeihin kuuluvat useimmiten esteettiset kasvilajit, joita is-

tutetaan ja hoidetaan piha- ja viheralueilla. Eläimistä parhaiten sopeutuvat ne, joita saa-

listavat pedot eivät menesty alueella sekä ne, jotka osaavat parhaiten hyödyntää kau-

punkialueiden ihmistoimintaa. Monet kaupunkien eläin- ja kasvilajeista ovat riippuvai-

sia ihmistoiminnasta. Parhaiten menestyvät saasteita sietävät kasvilajit sekä eläimet, 

jotka saavat ravintonsa ja asuinpaikkansa ihmistoiminnan seurauksena. McKinneyn 

(2002) mukaan nämä lajit siirtyvät kaupungista toiseen ihmisen toiminnan seurauksena 

ja ovat tyypillisiä suurkaupungeissa ympäri maailman alkuperäisluonnon lajikoostu-

muksesta riippumatta. 

Kaupungistumisen seurauksena alueen alkuperäinen lajisto vähenee ja tilalle tulee run-

saasti vieraslajeja. McKinneyn (2006) mukaan joissakin suurkaupungeissa jopa yli puo-

let alkuperäisestä kasvi- ja eläinlajistosta on hävinnyt ja tilalle on tullut lähes saman ver-

ran vieraslajeja. Suhteellisesti eniten vieraslajeja löydetään kaupunkien ydinkeskustois-
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ta. Chasen ja Walshin (2004) mukaan lintubiomassa on kaupunkimaisilla alueilla suu-

rempi kuin kaupunkia ympäröivillä luonnontilaisilla alueilla. Ongelmana onkin kaupun-

kialueiden selvästi köyhempi lajisto ja alkuperäisten lajien jääminen vieraslajien var-

joon. Vaikka paikallisesti kaupungistuminen saattaakin lisätä lajirunsautta, on kaupun-

gistuminen globaalissa mittakaavassa voimakkaasti biodiversiteettiä homogenisoiva il-

miö. Tämä johtuu siitä, että kaupungit ovat homeostaattisia järjestelmiä, jotka ovat 

elinympäristöinä hyvin samankaltaisia ympäri maailman. 

Alkuperäisten elinympäristöjen säilyttämiseksi ja ennallistamiseksi on tehokkaita keino-

ja (McKinney 2002; Chase & Walsh 2004; McKinney 2006). Tärkeintä on jo rakennus-

vaiheessa säilyttää mahdollisimman laajasti alkuperäistä kasvillisuutta. Tämän lisäksi 

istutuksissa tulee suosia paikallisia lajeja ja alkuperäisen lajiston rakennetta esteettisiksi 

koettujen vieraslaji-istutusten sijaan. Yksi suurimmista haasteista kaupunkiluonnon en-

nallistamisessa on asukkaiden vieraantuminen paikallisluonnosta. Kun asukkaat tulevat 

tietoiseksi paikallisista alkuperäislajeista, on niiden suosiota piha- ja viheralueilla mah-

dollista lisätä. 

Mikroilmasto 

Lämpösaarekeilmiöksi kutsutaan tilannetta, jossa kaupunkialueen lämpötila poikkeaa 

ihmistoiminnan seurauksena selvästi kaupunkia ympäröivän alueen lämpötilasta (Heis-

ler & Brazel 2010). Lämpösaarekeilmiöön liittyvät voimakkaasti myös muut ilmastote-

kijät kuin pelkät lämpötilamuutokset. Ilmiöllä on monenlaisia vaikutuksia ihmistoimin-

taa, ihmisen terveyteen, sääilmiöihin, ympäristön hyvinvointiin ja jopa taloudelliseen 

toimintaan. 

Kaupunkien lämpösaarekeilmiön synnyn taustalla on kolme merkittävää tekijää (Taha 

1997). Voimakkain vaikutus on kaupunkiympäristön pienemmällä albedolla eli heijas-

tamiskyvyllä, joka eroaa merkittävästi luontoympäristön albedosta (Akbari et al. 2001). 

Tämä johtuu sähkömagneettisen säteilyn voimakkaammasta absorboitumisesta tummiin 

pintoihin, kuten katupäällysteisiin ja kattoihin. Absorboitunut energia muuttuu lämpö-

energiaksi, jolloin ympäristön lämpötila kohoaa.  

Toinen merkittävä tekijä lämpösaarekeilmiön muodostumisessa on kokonaishaihdunnan 

heikkeneminen. Voimakkaampi valunta sekä kasvillisuuden ja paljaan maaperän pieni 

määrä kaupunkialueilla ja etenkin ydinkeskustoissa vähentää haihtumisen aiheuttamaa 
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lämpötilan viilenemistä (Taha 1997; Akbari et al. 2001). Haihdunnassa lämpöenergia si-

toutuu vesihöyryyn, jolloin lämpötila alenee. Kaupunkimaisilla alueilla kokonaishaih-

dunta on kuitenkin ympäröiviin alueisiin verrattuna vähäistä ja näin ollen myös lämpöti-

la nousee korkeammaksi. Kolmas ja heikoin mekanismi kaupunkisaarekeilmiön taustal-

la on ihmistoiminnasta vapautuva lämpöenergia (Taha 1997). Pääasiassa lämpöenergia 

vapautuu liikenteestä, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmistä sekä energiantuotannosta. 

Lämpösaarekeilmiön aiheuttamat säätilan muutokset pohjoisen pallonpuoliskon kau-

pungeissa ovat melko voimakkaita. Keskimäärin ilmiön seurauksena kaupungeissa on 

12 prosenttia vähemmän auringon säteilyä, 8 prosenttia enemmän pilviä, 14 prosenttia 

enemmän sadantaa, 15 prosenttia enemmän ukkosmyrskyjä ja noin kaksi astetta lämpi-

mämpää kuin kaupunkia ympäröivillä alueilla. Lämpötilan suhteellisesti suurin nousu 

tapahtuu aivan kaupungin ydinkeskustoissa, joissa liikenteen, rakennetun ympäristön, 

sähkönkulutuksen ja muun ihmistoiminnan määrä on suurin, ja kasvillisuuden määrä 

vastaavasti pienin. Voimakkaimmat lämpösaarekeilmiöt tavataan usein joko kaikkein 

kylmimpinä tai kuumimpina aikoina, jolloin esimerkiksi lämmitys- ja ilmastointijärjes-

telmät vapauttavat normaalia enemmän lämpöenergiaa ympäristöönsä. (Taha 1997) 

Lämpösaarekeilmiön voimakkuuteen voidaan vaikuttaa sen syntymekanismien kautta. 

Konkreettiset teot kaupunkiympäristön albedon vähentämiseksi, kokonaishaihdunnan li-

säämiseksi sekä ihmistoiminnan tuottaman lämpöenergian määrän pienentämiseksi ovat 

tehokkaita keinoja ilmiön heikentämiseksi. Auringon säteilyä heijastavien pintojen li-

sääminen kaupunkialueella voi alentaa lämpötilaa jopa 2-4 celcius astetta (Taha 1997) 

ja vähentää siten kesäaikaan energiankulutusta jopa 20 prosenttia (Akbari et al. 2001).  

Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen 

Kaupungistuminen itsessään ei aiheuta ilmaston lämpenemistä tai suuria globaalin il-

maston muutoksia. Sen sijaan kaupungistumiseen yhteydessä oleva elintason nousu se-

kä kulutuksen ja tuotannon voimakas lisääntyminen kaupunkialueilla lisäävät kasvihuo-

nepäästöjä, ja sitä kautta myös ilmaston lämpenemistä. Kaupunkialueiden merkittä-

vimmät kasvihuonekaasupäästöt aiheutuvat teollisuudesta, energiantuotannosta, liiken-

teestä ja jätteistä (Dodman 2009). Vuonna 2007 kaupungit tuottivat jo 80 prosenttia kai-

kista kasvihuonekaasupäästöistä, vaikka kaupungeissa asui vain puolet maailman väes-

töstä (UN 2007; Hoornweg et al. 2011). 
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Kaupunkien välisissä kasvihuonekaasupäästöissä on kuitenkin valtavia eroja. Kehitty-

neissä ja suurissa kaupungeissa päästöt asukasta kohden ovat usein huomattavasti alle 

valtion keskiarvon (Dodman 2009; Hoornweg et al. 2011). Sen sijaan monissa kehitys-

maiden suurkaupungeissa, kuten Kiinassa, päästöt asukasta kohden voivat olla monin-

kertaisia maan keskiarvoon verrattuna. Tämä johtuu etenkin saastuttavan teollisuuden 

siirtymisestä kehittyneistä kaupungeista köyhemmille kehitysmaiden kaupunkialueille 

(Bai 2007). Dodmanin (2009) mukaan myös kaupunkien ja maaseudun väliset suuret tu-

loerot selittävät kaupunkialueiden suhteellisen suuria kasvihuonekaasupäästöjä vähem-

män kehittyneissä maissa. Suurissa ja kehittyneissä kaupungeissa päästöt asukasta koh-

den ovat pienet, koska tiivis asuminen mahdollistaa tehokkaiden ja ympäristöystävällis-

ten energia-, jätehuolto- ja liikenneratkaisujen kehittämisen ja käyttämisen (Dodman 

2009). Kaupungistumista ja kaupunkisuunnittelua voidaan pitää välineenä kasvihuone-

kaasupäästöjen vähentämiseksi lähitulevaisuudessa. 

Veden kiertokulku 

Kaupunkimaisilla alueilla veden kiertokulku poikkeaa voimakkaasti kaupunkien ulko-

puolella tapahtuvasta veden kiertokulusta. Hollisin (1975) mukaan huippuvirtaaman 

voimakkuus on kaupungeissa kaikilla sademäärillä suurempi kuin rakentamattomilla 

alueilla. Myös huippuvirtaaman kesto on pidempi sateen voimakkuudesta riippumatta 

(Booth & Jackson 1997). Elinympäristöjä häiritsevien ja sedimenttejä poikkeuksellisen 

paljon kuljettavien voimakkaiden virtaamien esiintymisfrekvenssi kasvaa kaupungistu-

neilla alueilla (Booth 1991). 

Veden kiertokulun muutokset johtuvat useammasta kaupunkimaisille alueille ominai-

sesta piirteestä, jotka ovat kaikki joko suoraan tai epäsuorasti ihmistoiminnan tulosta. 

Kasvillisuuden ja kosteiden alueiden hävittäminen, maaperän tiivistyminen, ojitus sekä 

maanpinnan peittäminen rakennuksilla ja erilaisilla pinnoilla ovat kaikki tyypillisiä kau-

pungistumista luonnehtivia tapahtumia. Lisäksi rakennettujen ja pinnoitettujen alueiden 

sadevedet ohjataan nopeasti yhteen sadevesikourujen, räystäiden ja viemärien avulla, 

jolloin valunta voimistuu oleellisesti asumattomiin alueisiin verrattuna. Pinnoitettujen 

alueiden suodattamiskapasiteetti on heikko tai jopa täysin estetty, mutta myös näkyvissä 

olevat maa-alueet ovat tiivistymisen ja paljaaksi jättämisen seurauksena menettäneet 

suuren osan vedensuodattamiskapasiteetistaan. (Booth & Jackson 1997) 
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Sen lisäksi, että valumavedet päätyvät kaupunkialueilla näihin virtoihin nopeammin 

kuin rakentamattomilla alueilla, kohdistuu kaupunkialueiden vesiväyliin myös muita 

stressitekijöitä. Rakennetuilla alueilla joet, purot ja muut vesivirrat on ohjattu pääasiassa 

kulkemaan ihmisen määräämää reittiä luonnollisen reitin sijaan. Tämän lisäksi jokivar-

sien muokkaus on yleisempää kuin harvaan asutuilla alueilla, jolloin sedimenttien määrä 

virtauksissa lisääntyy (Booth et al. 2004). 

Kaupunkisuunnittelulla on ratkaiseva merkitys veden kiertokulun saattamisessa kestä-

välle tasolle. Boothin ja Jacksonin (1997) mukaan paras tapa normalisoida veden kier-

tokulkua on hidastaa sitä luonnonmukaisilla ratkaisuilla. Etenkin paikallisten sadevesien 

valunnan hidastaminen kasvillisuudella, kosteikkoalueilla ja erilaisilla valumalammilla 

on osoittautunut toimivaksi tavaksi ehkäistä kaupunkialueiden suuria huippuvirtaamia ja 

niiden haittavaikutuksia, kuten kaupunkitulvia. Nämä toimenpiteet lisäävät ympäristön 

vedensuodattamiskapasiteettia ja vähentävät sekä tasaavat siten virtaamia rakennetuilla 

alueilla. 

Luonnonvarojen ja energian kulutus 

Luonnonvaroilla tarkoitetaan kaikkea luonnossa olevaa, jota ihminen voi omassa toi-

minnassaan hyödyntää. Luonnonvarat jaetaan kahteen pääluokkaan; uusiutuviin ja uu-

siutumattomiin. Kaupunkialueet vaativat rakennusaineeksi valtavan määrän niin uusiu-

tuvia kuin uusiutumattomiakin luonnonvaroja. Tämän lisäksi kaupunkien korkeampi 

tuotanto- ja kulutustaso lisäävät painetta luonnonvarojen liikakäyttöön. Shen ja kump-

panit (2005) esittävätkin, että kaupungistuminen on voimakkaasti yhteydessä lisäänty-

vään luonnonvarojen kulutukseen. Monien uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymi-

nen tulevaisuudessa on todennäköistä. Lisäksi myös useiden uusiutuvien luonnonvaro-

jen käyttö on jo nyt monin paikoin kestämättömällä tasolla (Place et al. 2013). 

Energiaa saadaan joko uusiutumattomista tai uusiutuvista energianlähteistä. Uusiutu-

mattomia energianlähteitä käytettäessä energianlähde palaa sellaiseen muotoon, jossa 

sen uudelleenkäyttäminen on usein mahdotonta. Energiankulutuksen kasvun ja kaupun-

gistumisen yhteys on todettu, mutta sen alueellinen vaihtelu on suurta. Kehittyvissä 

maissa, kuten Kiinassa, energiankulutuksen on todettu olevan huomattavasti suurempaa 

kaupungeissa kuin kaupunkien ulkopuolisilla alueilla (Cai & Jiang 2008). Norman ja 

kumppanit (2006) tutkivat energiankulutusta puolestaan Torontossa ja osoittivat, että 
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energiankulutus asukasta kohden kasvoi jopa kaksinkertaiseksi kun siirryttiin tiheästi 

asutuilta alueilta harvaan asutuille alueille. Muun muassa tutkittavan alueen elintaso se-

kä ilmasto vaikuttavat energiankulutukseen. Kokonaisuutena kaupunkialueiden on kui-

tenkin tutkittu kuluttavan jopa 75 prosenttia kaikesta tuotetusta energiasta (UN 2007). 

Saastuminen 

Ihmisen toiminnan seurauksena ympäristöön vapautuu monenlaisia saasteita. Saasteiksi 

katsotaan erilaiset ympäristöä ja terveyttä vahingoittavat aineet sekä sellaiset aineet, jot-

ka heikentävät yleistä viihtyvyyttä. Saastuminen voidaan jakaa vesien, maaperän sekä 

ilman saastumiseen. Näiden perinteisten saastumistyyppien rinnalle ovat keskustelussa 

nousseet nyt myös melu-, valo- sekä lämpösaasteet. Koska saastumisesta suurin osa joh-

tuu ihmistoiminnan vuoksi ympäristöön vapautuneista kemikaalipäästöistä, ovat kau-

punkimaiset väestökeskittymät hyvin alttiita saastumiselle. (Niemelä 2011) 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaupunkialueilla ilmansaasteiden määrä on suurempi 

kuin kaupunkialueiden ulkopuolella (Liu et al. 2005; Dashdendev et al. 2011). Ilman-

saasteiden merkittävimmät lähteet ovat teollisuudessa, energiantuotannossa sekä liiken-

teessä poltettavat fossiiliset polttoaineet, joista vapautuu muun muassa ympäristölle ja 

terveydelle haitallisia typen oksideja, rikkidioksidia sekä häkää (Holgate et al. 1999). 

Myös kasvihuonekaasut luokitellaan ilmansaasteiksi, mutta niitä käsittelen tarkemmin 

kappaleessa ilmastonmuutos. Cohen ja kumppanit (2005) tutkivat ilmansaasteiden vai-

kutuksia ihmisen terveyteen ja löysivät useita akuutteja ja pitkän aikavälin terveyshait-

toja. Yhteys on löydetty ainakin ilmansaasteiden sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön 

sairauksien, akuuttien silmä- ja keuhkosairauksien, keuhkosyövän, astman sekä aikai-

semman kuolleisuuden väliltä. 

Maaperän saastuminen liittyy yleensä polttoaine- ja teollisuusalueisiin, jätteenkäsitte-

lyyn sekä liikenteeseen (Sauerwein 2010). Pääasiassa maaperän saastuminen johtuu öl-

jyhiilivedyistä sekä raskasmetalleista, jotka maaperässä aiheuttavat haittaa pohjavedelle, 

kasvillisuudelle, eliöille sekä ihmisen terveydelle (SY 2015).  

Karn & Harada (2001) esittävät, että vesien saastuminen on huomattavasti yleisempää 

kaupunkialueilla kuin harvaan asutuilla alueilla. Myös Shao ja kumppanit (2006) ovat 

tutkimuksessaan tulleet johtopäätökseen, jonka mukaan kaupungistuminen lisää vesien 

saastumista. Kaupunkialueiden vesien saastuminen johtuu pääasiassa erilaisissa kotita-



 

45 
 

lous- ja yrityslähteissä syntyneistä jätteistä sekä puhdistamattomista jätevesistä. Vesien 

saastuessa niin pinta- kuin pohjavesienkin laatu heikkenee, ympäristö kuormittuu ja 

asukkaiden terveys vaarantuu. 

Kaupunkialueiden veden, ilman ja maaperän saastumista voidaan välttää ja saastuneita 

alueita voidaan pyrkiä ennallistamaan. Saastumisen välttäminen on erityisen tärkeää 

maaperän kohdalla, sillä saasteiden poistaminen maaperästä täysin on usein mahdotonta 

(Sauerwein 2010). Saasteiden pääsemistä maaperään, ilmakehään ja vesiin voidaan vält-

tää käyttämällä kehittyneitä puhdistusjärjestelmiä ja kannustamalla siirtymään vähem-

män saastuttavaan teknologiaan, uusiutuviin energiamuotoihin ja matalapäästöisiin lii-

kenneratkaisuihin. Koska kasvillisuus puhdistaa saasteita ja epäpuhtauksia ilmasta, voi-

daan kaupunkialueiden ilmanlaatua parantaa kasvillisuutta lisäämällä (Nowak et al. 

2006).   

3.5.4 Taloudelliset 

Erilaiset taloudelliset hyödyt ovat merkittävimpiä syitä kaupungistumiskehitykseen 

(Laakso & Loikkanen 2004; Stutz & Warf 2007). Väestön, työpaikkojen, yritysten ja 

muiden toimintojen kasautumisella saavutetaan taloudellisia etuja ja lisätään taloudelli-

sen toiminnan mahdollisuuksia. Tässä kappaleessa esittelen millaisia taloudellisen toi-

minnan muutoksia kaupungistumiskehitykseen liittyy ja millaiset edellytykset kaupun-

kialueilla on opiskelu-, työ- ja yritystoiminnalle. Selvitän myös asukkaiden kulutustot-

tumuksien muutosta kaupungistumisen seurauksena sekä kaupungistumisen ja globali-

saation yhteyttä. 

Tuottavuus 

Kaupunkialueilla taloudellisen toiminnan tuottavuus asukasta kohden on suurempi kuin 

harvaan asutuilla alueilla (Ciccone & Hall 1996; Henderson 2003; Loikkanen & Laakso 

2004, Loikkanen et al. 2012). Vaikka globaalisti tarkasteltuna samankokoisten kaupun-

kialueiden tuottavuus voi erota huomattavastikin toisistaan, ovat kaupunkialueet kuiten-

kin paikallisella tasolla aina selvästi tuottavampia kuin niitä ympäröivät maaseutumaiset 

alueet. Kaupunkien ylivertainen tehokkuus harvaan asuttuihin alueisiin verrattuna ei 

kuitenkaan johdu kaupungistumisesta itsessään. Tämä voidaan todeta tarkastelemalla 

esimerkiksi monia Afrikan suurkaupunkeja, joissa kaupunkien nopea kasvu ei ole lisän-

nyt tuottavuutta länsimaiseen tapaan. Kaupungistumisen seurauksena tapahtuva tuotta-
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vuuden kasvu johtuu pääasiassa kasautumisen synnyttämistä erilaisista sijaintieduista ja 

ulkoisvaikutuksista (Henderson 2003). 

Kaupunkialueen tuottavuuden on laskettu nousevan keskimäärin 3-8 prosenttia työllis-

ten määrän kaksinkertaistuessa (Loikkanen & Laakso 2004; Carlino et al. 2007; Loik-

kanen 2012). Ciccone ja Hall (1996) tulivat samankaltaisiin tuloksiin jo aiemmin ja las-

kivat työllisten määrän kaksinkertaistumisen lisäävän tuottavuutta noin kuusi prosenttia. 

Loikkasen ja Laakson (2004) mukaan Suomen kaikki 35 suurta kaupunkialuetta ovat 

asukasta kohden tuottavampia kuin maaseutumaiset alueet. Maaseutualueiden keski-

määräinen tuottavuus on vain noin 70 prosenttia maamme keskimääräisestä tuottavuu-

desta. 

Kaupunkialueiden suurempi tuottavuus johtuu kasautumisen synnyttämistä sijain-

tieduista ja ulkoisvaikutuksista (Laakso & Loikkanen 2004). Sijaintieduilla tarkoitetaan, 

että kaupunkialueiden voimakas kilpailu sekä mahdollisuus suurtuotantoon ja erikois-

tumiseen antaa yrityksille tuottavuusetua harvaan asuttuihin alueisiin verrattuna. Kau-

punkialueille sijoittuvat yritykset hyötyvät julkisista ulkoisvaikutuksista, kuten koulute-

tusta työväestöstä, hiljaisen tiedon nopeasta leviämisestä, runsaista markkinoista sekä 

läheisistä kontakteista muihin yrityksiin (Bacold et al. 2009). Kaupungeissa työllisten ja 

työpaikkojen tiivis sijainti lisää myös innovaatioiden syntymistä (Carlino et al. 2007). 

Kulutustottumukset 

Useat tutkimukset (Antonides & Fred van Raaij 1998; Knox & Pinch 2000; Sun & Wu 

2004) ovat osoittaneet, että kaupunkialueilla asuvien kulutustottumukset eroavat har-

vaan asuttujen alueiden asukkaiden kulutustottumuksista. Sun ja Wu (2004) esittivät 

tutkimuksissaan, että kiinalaisten kaupunkiasukkaiden kuluttaminen ja ostoskäyttäyty-

minen on spontaanimpaa, brändi-tietoisempaa, uusia innovaatioita suosivampaa sekä 

useammin toistuvaa. Knoxin ja Pinchin (2000) mukaan kaupunkilaiset pyrkivät luo-

maan omaa julkisuuskuvaansa useammin suuntaamalla kuluttamista tiettyihin tuotteisiin 

ja palveluihin. Sun ja Wu (2004) esittävät, että harvaan asutuilla alueilla asuvat ovat 

hintatietoisempia sekä perinteisempiä tuotteita ja palveluja suosivia. 

Sekä Antonides ja van Raaij (1998) että Sun ja Wu (2004) toteavat kulutustottumuksis-

sa olevien erojen selittyvät pääasiassa kaupunkien laajemmalla tuote- ja palvelutarjon-

nalla. Kaupungeissa asuva väestö on maaseutuväestöä heterogeenisempaa, jonka vuoksi 
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kaupungeissa on sekä suhteellisesti, että absoluuttisesti laajempi kysyntä erilaisille tuot-

teille ja palveluille. Näin ollen kaupungeissa kulutetaan lukemattomasti artikkeleita, joi-

den kysyntä on harvaan asutuilla alueilla marginaalista. 

Mäenpään (2005) mukaan kulutuskeskeinen kaupunkikulttuuri alkoi yleistyä toisen 

maailmansodan jälkeen ensin vauraimmissa länsimaissa. Suomeen kulutuskeskeinen 

kaupunkikulttuuri saapui varsinaisesti vasta 1980-luvulla ja monissa kehittyvissä maissa 

samansuuntaisen kehityksen voidaan katsoa olevan käynnissä juuri tällä hetkellä. Kulu-

tuskeskeisessä kaupunkikulttuurissa ihmisiä ohjataan kuluttamaan mainonnalla, katu-

tasopalveluilla sekä kulutustapahtuman kokemuksellisuudella ja elämyksellisyydellä. 

Kaupunkiympäristö muuttuu stimuloivaksi ja kuluttamiseen ohjaavaksi, ja kuluttajalle 

mahdollistetaan sekä kulutusympäristössä viihtyminen että mykkä suhde kulutettaviin 

tuotteisiin ja palveluihin katutasoliikkeiden sekä ostoskeskusten avulla. Harvaan asutuil-

la alueilla väestölle ei ole tarjolla vastaavia kulutusympäristöjä, jolloin kuluttaminen on 

arvoltaan ja ajankäytöltään vähäisempää sekä laadultaan yksipuolisempaa. 

Työ- ja opiskelumahdollisuudet sekä palvelut 

Työ-, opiskelu- ja palvelutarjonta on voimakkaasti keskittynyt kaupunkialueille. Mitä 

suurempi kaupunki, sitä laajemmat mahdollisuudet työn, opiskelujen ja palvelujen suh-

teen kaupungissa yleensä on. Keskittyminen johtuu markkinaprosessista, jossa yritykset 

pyrkivät maksimoimaan saamansa tuotot. Kaupungeissa erityisesti koulutettu ja runsas 

työväestö, markkinoiden läheisyys, tiivis liikenneverkosto ja yhteistyökumppanien lä-

heisyys houkuttelevat työ-, opiskelu- ja palvelutarjontaa alueelle. Tuloja maksimoivan 

markkinaprosessin lisäksi myös julkisen valta voi vaikuttaa työ-, opiskelu- ja palvelutar-

jonnan sijoittumiseen erilaisin kannustein ja rajoituksin. (Laakso & Loikkanen 2004) 

Sekä työpaikat, opiskelumahdollisuudet että palvelut ovat jakautuneet kaupunkien ja 

maaseudun kesken hierarkkisesti. Peruspalveluita, kuten posteja, lähikauppoja ja perus-

kouluja sijaitsee myös hyvin harvaan asutuilla alueilla. Nämä ovat myös niitä palveluja, 

joita asukkaat eniten arvostavat (Strandell 2011). Peruspalvelujen kannattavuuteen riit-

tävät usein hyvin pienet asiakasmäärät tai ne voidaan kustantaa julkisin varoin. Puoles-

taan suurin osa asiantuntijatyöpaikoista, korkeakouluista ja harvemmin käytetyistä pal-

veluista, kuten lakineuvonnasta ja erikoiskaupoista sijaitsee puolestaan suurissa kau-

pungeissa, joissa asiakkaita ja työntekijöitä on riittävästi (Kolko 2010). 
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Kaupunkien paremmat työ- ja opiskelumahdollisuudet sekä runsaampi palvelutarjonta 

toimivat muuttoliikkeissä vetävänä tekijänä. Laajemmat työ- ja opiskelumarkkinat sekä 

palveluiden suuri määrä lisäävät asukkaiden mahdollisuuksia ja parantavat siten kau-

punkiväestön hyvinvointia. Kaupungistumisen ja kaupunkien kasvun seurauksena kas-

vava kaupunkiväestö mahdollistaa uudenlaisten työ- ja opiskelupaikkojen sekä erikois-

palveluiden kehittymisen. (Tuorila 2002) 

Kaupunkialueiden taantuminen 

Kaupunkialueen taantumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa kaupunkialueen ja etenkin 

lähellä keskustaa olevien alueiden väkiluku vähenee pitkällä aikavälillä. Kaupunkien 

taantuminen on ollut hyvin yleinen ilmiö etenkin kehittyneiden eurooppalaisten ja poh-

jois-amerikkalaisten valtioiden teollisuuskaupungeissa viimeisen 40–50 vuoden aikana. 

(Reckien & Martinez-Fernandez 2010) 

Kaupunkien taantumiseen on monia syitä, joista tärkeimpinä voidaan pitää talouden 

globalisaatiota, elinkeinorakenteen muutosta, liikenteen kehittymistä sekä asumisen ja 

työpaikkojen esikaupungistumista (Rieniets 2009; Reckien & Martinez-Fernandez 

2010; Martinez-Fernandez et al. 2012;). Martinez-Fernandezin ja kumppanien (2012) 

mukaan talouden globalisaation lisää kilpailua ja muuttaa globaalia työnjakoa, jolloin 

etenkin työvetoinen ja saastuttava teollisuus siirtyy alueille, jossa tuotanto on edulli-

sempaa. Reckien ja Martinez-Fernandez (2010) esittävät, että teollisuuden katoaminen 

ja esikaupungistuminen ovat toisiaan kiihdyttäviä ilmiöitä. Teollisuustyöpaikkojen siir-

tyminen pois kaupunkien keskustoista saa myös asukkaat muuttamaan kaupunkien reu-

na-alueille tai kehyskuntiin. Työikäisen väestön muuton seurauksena lisää teollisuutta 

pakenee kaupungeista lähemmäs työntekijöitä. Liikenneverkoston kehittyminen ja yksi-

tyisautoilun lisääntyminen puolestaan voimistavat esikaupungistumiskehitystä (Rieniets 

2009). Teollisuustyöpaikkojen katoamisella on yleensä merkittävin rooli taantumiskehi-

tyksessä ja siksi vaikeimmat taantumat on koettu erityisesti hyvin yksipuolista teolli-

suustoimintaa harjoittaneissa kaupungeissa. 

Teollisuustyöpaikkojen ja työikäisen väestön poismuutto lisää työttömyyttä, rapistaa ve-

ropohjaa, heikentää palveluja, voimistaa segregaatiota ja vähentää investointihalukkuut-

ta (Rieniets 2009; Reckien & Martinez-Fernandez 2010; Martinez-Fernandez et al. 

2012). Etenkin nuoren, koulutetun ja työikäisen väestön poismuutto laskee kaupungin 
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verotuloja, heikentää tulevaisuuden kehitystä ja vähentää investointihalukkuutta. Vero-

tulojen heikentyessä palvelujen määrä ja laatu alenee (Rieniets 2009). Sosiaalinen eriy-

tyminen ja segregaatio voimistuvat, kun matalatuloisten vuokra-asuntoalueet rapistuvat 

ja hyvätuloiset muuttavat kaupunkien reuna-alueille ja kehyskuntiin (Martinez-

Fernandez et al. 2012). Usein kokonaisia asuin- ja teollisuusalueita muuttuu autioiksi 

etenkin lähellä kaupunkien keskustoja. Martinez-Fernandez ja kumppanit (2012) esittä-

vät kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin vähentyvän taantumisen myötä, mutta Hollan-

derin (2011) mukaan taantuminen ei vaikuta asukkaiden kokemaan hyvinvointiin. Taan-

tuman synnyttämä negatiivinen maine kuitenkin karkottaa potentiaalisia sijoittajia ja 

vähentää investointihalukkuutta. 

Taantuvien kaupunkien kaupunkisuunnittelussa ja kehittämisessä on kiinnitetty poikke-

uksellisen vähän huomiota taloudellisen kehityksen vauhdittamiseen ja työpaikkojen 

luomiseen (Bontje 2004). Asumisen ongelmat sekä autiot asuin- ja teollisuusalueet ovat 

usein taantuvien kaupunkien keskeisimmät huolenaiheet (Martinez-Fernandez et al. 

2012). Autioituneita alueita on usein purettu, jonka jälkeen on rakennettu viher- ja vir-

kistysalueita sekä muita julkisia tiloja (Bontje 2004; Martinez-Fernandez et al. 2012). 

Bontjen (2004) mukaan vanhoille teollisuusalueille on vaikea houkutella uusia yrityksiä 

huonon maineen, heikkojen liikenneyhteyksien ja saastuneen ympäristön vuoksi. Taan-

tuvissa kaupungeissa tulisi pyrkiä infrastruktuuria ja talouden edellytyksiä parantamalla 

houkuttelemaan uusia yrityksiä, innovaatioita, työntekijöitä ja työpaikkoja (Bontje 

2004) 

Globalisaatio 

Globalisaatioksi kutsutaan prosessia, jossa kulttuurit, pääomat, ideat, ihmiset ja tuotteet 

liikkuvat yli valtioiden ja mannerten rajojen lähentäen valtioita ja maanosia keskenään. 

Globalisaation voimistumiseen ovat vaikuttaneet erityisesti liikenteen ja tietotekniikan 

kehittyminen. Nopea globalisaatio on luonut kaupungeille erilaisia kulttuurisia, talou-

dellisia ja poliittisia mahdollisuuksia. Kehitys on kuitenkin luonut kaupungeille myös 

monenlaisia uhkakuvia. (Lo & Yeung 1998; Short 2012) 

Kulttuurien, pääomien, ideoiden ja ihmisten liikkeestä suuri osa tapahtuu kaupunkien, 

erityisesti suurkaupunkien, välillä. Näin ollen globalisaation voidaan katsoa vaikuttavan 

ensin suuriin kaupunkialueisiin ja etenevän sen jälkeen hierarkkisesti kohti pienempiä 



 

50 
 

väestökeskittymiä. Yeung`n (2000) mukaan maailmanlaajuinen vuorovaikutus lisää se-

kä kilpailua, että mahdollisuuksia työllistymisessä ja johtaa sen vuoksi väestön suurem-

paan liikkuvuuteen. Myös Kaplan ja kumppanit (2004) toteavat globalisaation lisäävän 

muuttoliikkeitä etenkin harvaan asutuilta alueilta kaupunkeihin ja kehitysmaista länsi-

maihin. Samalla globalisaatio lisää mieltymystä demokratiaan, avaa uusia markkinoita 

kaupungeissa valmistettaville tuotteille ja palveluille sekä mahdollistaa pääomien pa-

remman saatavuuden (Yeung 2000; Sassen 2001; Kaplan et al. 2004). Globalisaation 

voimistuessa kaupunkien valta poliittisina, taloudellisina ja kulttuurisina keskuksina 

vahvistuu. 

Vaikka globalisaatio lisää kaupunkien mahdollisuuksia ja vaurautta, on sen tutkittu 

myös lisäävän sekä kaupunkien välistä että sisäistä eriarvoisuutta. Yeung`n (2000) mu-

kaan kaupunkien välisen sekä niiden sisäisen väestöllisen polarisaation on todettu lisää-

vän väkivaltaa, rikollisuutta ja köyhyyttä. Kaupunkien voimakas keskinäinen vuorovai-

kutus johtaa myös etenkin markkinoiden ja kulttuurien samankaltaistumiseen, jonka 

seurauksena monet alueelliset kulttuuripiirteet uhanalaistuvat. 

Sekä kaupungistumisen, että erityisesti globalisaation voimistumisen seurauksena kau-

punkien merkitys maapallolla on kasvanut niin merkittäväksi, että on alettu puhua maa-

ilmankaupungeista ja niiden verkostosta. Maailmankaupungeilla tarkoitetaan kulttuuri-

sesti, taloudellisesti ja poliittisesti merkittäviä suurkaupunkeja, ja maailmankaupunkien 

verkostolla näiden kaupunkien välistä vuorovaikutusta (Kaplan et al 2004). 
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4 Empiirinen ongelma-analyysi I 

Kehitettävään oppimateriaaliin sisällytettävien aihesisältöjen ja oheismateriaalien tar-

vetta kartoitettiin kyselylomakkeen avulla. Kyselyn tavoitteena oli kerätä oppimateriaa-

lin kehittämistä varten tietoa siitä, mitä sisältöjä ja oheismateriaaleja kentällä toimivat 

opettajat pitävät tärkeänä kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia käsittelevässä 

sähköisessä oppimateriaalissa. Kyselylomake luotiin Helsingin yliopiston e-

lomakepohjalle ja kysely suunnattiin sähköpostitse 601:lle maantieteen aineenopettajal-

le. Puolistrukturoidun e-kyselylomakkeen suunnittelu ja laatiminen on kuvattu tarkem-

min luvussa 4.1. Kyselyn strukturoiduille vastauksille suoritettiin kuvaileva tilasto-

analyysi, ja kyselyn avoimet vastaukset luokiteltiin sisällön erittelyä käyttäen. E-

lomakekyselyn keskeisimmät tulokset on esitelty luvuissa 4.2 sekä 4.3. 

 

4.1 Kyselylomakkeen laatiminen 

Kyselyä varten laadittu e-lomake on tutkimuksen liitteenä (liite 1). Kyselylomakkeen 

laadinnassa pyrittiin luomaan selkeästi jäsennelty ja loogisesti etenevä kokonaisuus, 

jonka kysymykset ja väitteet ovat helposti ymmärrettävissä, ja niihin vastaaminen on-

nistuu nopeasti (KvantiMOTV 2015). Lomakkeeseen valikoitiin pääasiassa strukturoitu-

ja kysymyksiä, mutta vastaajille annettiin myös mahdollisuus täydentää vastauksiaan 

vapaaehtoisiksi asetettujen avoimien kysymyksien avulla. 

Kyselylomake jaettiin kolmeen osaan: 

1. Vastaajan taustatiedot 

2. Oppimateriaalissa käsiteltävät sisällöt 

3. Oppimateriaalissa käytettävät oheismateriaalit 

Taustatiedoissa selvitettiin vastaajan sukupuoli, pääaine, opetuskokemus ja opintojen 

päättymisvuosi, sekä aiemmat kokemukset Riskien maailma-kurssin opettamisesta ja 

sähköisistä oppikirjoista. Oppimateriaalin sisältöä selvittävässä osiossa vastaajia pyy-

dettiin arvioimaan kuinka tärkeänä he pitävät kyselylomakkeessa valmiiksi annettuja 

kaupungistumisen riskeihin ja mahdollisuuksiin liittyviä sisältöjä Riskien maailma-

kurssin oppikirjassa. Strukturoiduissa kysymyksissä käytettiin Likert-asteikkoa, jonka 

vastausvaihtoehdoiksi valittiin 1 = voimakkaasti eri mieltä, 2 = hieman eri mieltä 3 = ei 
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samaa eikä eri mieltä, 4 = hieman samaa mieltä ja 5 = voimakkaasti samaa mieltä. Vas-

taajille annettiin mahdollisuus lisätä muut tärkeänä pitämänsä sisällöt avoimeen vasta-

uskenttään. 

Erilaisten oheismateriaalien tärkeyttä selvitettiin niin ikään strukturoiduilla kysymyksil-

lä, jonka Likert-asteikon vastausvaihtoehdot olivat samat kuin sisältöjä käsittelevässä 

osiossa. Vastaajien tehtävänä oli merkitä kuinka tärkeänä he pitävät erilaisia oheismate-

riaaleja, kuten kuvia ja karttoja maantieteen sähköisessä oppikirjassa. Tässä osiossa vas-

taajilta pyydettiin myös kertomaan tarkemmin avoimissa vastauskentissä minkälaisia 

oheismateriaaleja he kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia käsittelevään maan-

tieteen sähköiseen oppimateriaaliin sisältöjen ja ominaisuuksien osalta haluaisivat. 

Avoimille vastauksille suoritettiin sisällön erittely, jossa saadut vastaukset luokiteltiin 

omiksi ryhmiksi.  

Kysely suoritettiin 13.1.2014 - 31.1.2014. Kyselyn ohessa vastaajia lähestyttiin saatekir-

jeellä, jossa tutkimus ja sen tavoite esiteltiin tarkemmin (liite 1). Vastaajia motivoitiin 

vastaamaan kyselyyn arpomalla kolme kappaletta e-Oppi Oy:n sponsoroimia minitab-

letteja kyselyyn osallistuneiden kesken. 

4.2 E-lomakekyselyn tulokset: vastaajien perustiedot 

Kyselylomakkeeseen vastasi 82 maantieteen aineenopettajaa. Vastaajien sukupuolija-

kauma on naisvaltainen, sillä vastaajista 56 on naisia ja 26 miehiä. Vastaajista 52 ilmoit-

ti opiskelleensa pääaineenaan biologiaa ja 34 maantiedettä. Näin ollen vastaajien jou-

kossa on neljä henkilöä, jotka ovat opiskelleet pääaineenaan sekä biologiaa että maan-

tiedettä. Vastaajilla on keskimäärin hyvin vankka opetuskokemus, sillä lähes 70 pro-

senttia vastaajista on toiminut opettajana yli kymmenen vuotta. Viisi vuotta tai vähem-

män opetuskokemusta omaavia vastaajia on ainoastaan 12. Yksi kyselyyn vastanneista 

ei kirjannut kyselylomakkeeseen opetuskokemustaan. Kyselylomakkeeseen vastannei-

den pääaineiden ja opetuskokemuksen jakautumista havainnollistetaan pylväsdiagram-

mein kuvassa 1. 
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Kuva 1. Kyselyyn vastanneet pääaineen ja opetusvuosien mukaan. 

Kyselylomakkeeseen vastanneista aineenopettajista 63 ei ole käyttänyt lainkaan sähköi-

siä oppikirjoja (ks. kuva 2). Sähköisiä oppikirjoja aiemmin käyttäneistä vastaajista vain 

kuusi mainitsi käyttäneensä sähköisiä oppikirjoja maantieteen opetuksessa. Sen sijaan 

kolmea vastaanottajaa lukuun ottamatta kaikki vastaajat ovat opettaneet Riskien maail-

ma (ge3)-kurssia (ks. kuva 2). Lisäksi vastaajista 60 on voimakkaasti sitä mieltä, että 

Riskien maailma (ge3)-kurssilla tulee käsitellä kaupungistumiseen liittyviä uhkia ja 

mahdollisuuksia (ks. kuva 2). 

Kuva 2. Kyselyyn vastanneet sähköisten oppikirjojen käyttökokemuksen ja Riskien 

maailma-kurssin opetuskokemuksen mukaan, sekä vastaajien näkemys kaupungistumi-

sen riskien ja mahdollisuuksien tärkeydestä Riskien maailma-kurssin oppikirjassa.  
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4.3 E-lomakekyselyn tulokset: vastaajien näkemykset tuotettavan 

oppimateriaalin sisällöistä ja ominaisuuksista 

Kun tuloksia tarkastellaan keskiarvon mukaan, on kaikkien kyselylomakkeessa esitetty-

jen aiheiden käsittely kehitettävässä oppimateriaalissa vastaajien mukaan tärkeää (ks. 

kuva 3). Tärkeimpinä aiheina pidetään slummiutumista, saasteita, jätehuoltoa, luonnon-

varojen ja energian kulutusta, sosiaalista segregaatiota, maankäyttöä, liikenneruuhkia ja 

-onnettomuuksia sekä kaupungistumisen eroja kehittyneiden ja vähemmän kehittynei-

den maiden välillä. Sen sijaan asukkaiden yhteisöllisyyden, talouden toiminnan tehos-

tumisen, työ-, opiskelu- ja palvelutarjonnan sekä yksilön kulutustottumusten ja sosiaa-

listen verkostojen laajuuden käsittelyä ei pidetä erityisen tärkeänä. Lisäksi vastaajilla oli 

mahdollisuus täydentää avoimeen vastauskenttään sellaisia tärkeäksi katsomiaan sisältö-

jä, joita ei kyselylomakkeessa valmiiksi mainittu. Sisällöt, jotka saivat vähintään kaksi 

mainintaa ovat pelon maantiede, ekologinen kaupunkirakentaminen ja tartuntatautien 

leviäminen kaupunkialueilla. 

Kuva 3. Aihealueen sisältöjen tärkeys kehitettävässä oppimateriaalissa vastaajien mu-
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kaan (2 = voimakkaasti samaa mieltä, 1 = hieman samaa mieltä, 0 = ei samaa eikä eri 

mieltä, -1 hieman eri mieltä, -2 voimakkaasti eri mieltä). 

Vastaajien mukaan valokuvat ovat lukion maantieteen sähköisessä oppimateriaalissa 

selvästi tärkein oheismateriaali (ks. kuva 4). Myös taulukkoja ja tilastoja, diagrammeja 

ja kaavioita, videoita, karttoja ja tehtäviä pidetään keskimäärin melko tärkeinä. Vaikka 

piirroskuvat, animaatiot, tiivistelmät ja esimerkit aihealueen tieteellisistä tutkimuksista 

saivat edellä mainittuja oheismateriaaleja vähemmän kannatusta, pidetään myös niitä 

keskimäärin tärkeänä osana lukion maantieteen sähköisen oppikirjan oheismateriaaliva-

likoimaa. 

Kuva 4. Oheismateriaalien tärkeys kehitettävässä oppimateriaalissa vastaajien mukaan 

(2 = voimakkaasti samaa mieltä, 1 = hieman samaa mieltä, 0 = ei samaa eikä eri mieltä, 

-1 hieman eri mieltä, -2 voimakkaasti eri mieltä). 

Jokaisen oheismateriaalin kohdalla vastaajalla oli mahdollisuus selventää avoimeen vas-

tauskenttään millaisia sisältöjä ja ominaisuuksia hän haluaisi kehitettävässä oppimateri-

aalissa juuri kyseisellä oheismateriaalilla havainnollistettavan. Avoimille vastauksille 

suoritettiin sisällön erittely. Vastaajien avoimet vastaukset jaettiin kahteen pääryhmään: 

sisältöä koskevat toiveet ja ominaisuuksia koskevat toiveet. Näiden pääryhmien alla 

vastauksissa mainitut sisällöt ja ominaisuudet ryhmiteltiin edelleen pienempiin alaluok-

kiin. Kunkin oheismateriaalin kohdalla esitellään pylväsdiagrammein ne aihesisällöt ja 

oheismateriaalien ominaisuudet, jotka mainittiin vastauksissa kaikkien useimmin. 

Kyselyn avoimessa vastauskentässä 82:stä vastaajasta 30 mainitsi aiheita, joita toivoisi 

tuotettavan oppimateriaalin valokuvien käsittelevän. Vastauksissa eniten mainintoja 

saaneet aiheet ovat erilaiset kaupungit ja kaupunkialueet sekä slummit (ks. kuva 5). 11 
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vastaajaa toivoo valokuvia monipuolisesti eri sisällöistä nimeämättä mitään tarkkaa ai-

hetta. Myös monet muut sisällöt, kuten ekokaupungit, kaupunkien ihmiset, ilmansaas-

teet, rakennukset, maankäyttö ja sosiaalinen segregaatio mainitaan avoimissa vastaus-

kentissä kukin 1–2 kertaa. Kaikista vastaajista 32 listasi ominaisuuksia, joita tuotettavan 

oppimateriaalin valokuvilta toivoo. Vastausten perusteella valokuvien tärkeimmät omi-

naisuudet ovat vertailevuus, havainnollistavuus ja informatiivisuus, monipuolisuus, aja-

tuksien ja tunteiden herättäminen sekä tehtäviin yhdistäminen (ks. kuva 5). 

Kuva 5. Kehitettävän oppimateriaalin valokuviin toivotut aiheet ja ominaisuudet vastaa-

jien mukaan. 

82:stä vastaajasta 15 esitti vastauksessaan sisältöjä, joita toivoo käsiteltävän tuotettavan 

oppimateriaalin piirroskuvissa. Tärkeimpinä piirroskuviin sisällytettävinä aiheina kyse-

lyyn vastanneet pitävät kaupunkialueen rakennetta ja maankäyttöä, mikroilmastoa, hyd-

rologista kiertoa ja ilmansaasteita (ks. kuva 6). Lisäksi infrastruktuuri, muuttoliikkeet ja 

sosioekonomiset alue-erot saivat kyselyssä kukin yhden maininnan. Kaikista 82:stä vas-

taajasta yhdeksän esitti näkemyksensä ominaisuuksista, joita pitää piirroskuvien osalta 

tärkeinä. Piirroskuvien tärkeimpinä ominaisuuksina vastaajien keskuudessa pidetään 

kuvan havainnollistavuutta, informatiivisuutta, selkeyttä sekä sitä, että oppimateriaalissa 

olevat piirroskuvat tukevat oppimateriaalin tekstiosuutta (ks. kuva 6). 
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Kuva 6. Kehitettävän oppimateriaalin piirroskuviin toivotut aiheet ja ominaisuudet vas-

taajien mukaan. 

82:stä vastaajasta 26 mainitsi avoimessa vastauksessaan aiheita, joita toivoisi käsiteltä-

vän tuotettavan oppimateriaalin taulukoissa ja tilastoissa. Eniten mainintoja saivat maa-

ilman suurimmat kaupungit, kaupungistumisaste eri alueilla ja kaupunkien asukasluku-

jen kehitys (ks. kuva 7). Kolme vastaajaa mainitsi toivovansa taulukoita ja tilastoja mo-

nipuolisesti eri aiheista mainitsematta mitään tarkkaa aihetta. Vastaajista 20 mainitsi 

ominaisuuksia, joita toivoo kehitettävän oppimateriaalin taulukoilla ja tilastoilla olevan. 

Vastaajien mukaan tärkeimmät ominaisuudet ovat vertailevuus, ajantasaisuus sekä tau-

lukoiden ja tilastojen yhdistäminen tehtäviin (ks. kuva 7). 

Kuva 7. Kehitettävän oppimateriaalin taulukoihin ja tilastoihin toivotut aiheet ja 

ominaisuudet vastaajien mukaan. 
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26 vastaajaa 82:stä esitti kyselyssä näkemyksensä aiheista, joita kaavioissa ja diagram-

meissa tulisi käsitellä. Kyselyyn vastanneiden opettajien mukaan tärkeitä aiheita ovat 

erityisesti kaupungistumisasteet, kaupunkien väestönkasvu ja kaupunkiväestön ikäja-

kauma (ks. kuva 8). Kolme vastaajaa ilmoitti toivovansa kaavioihin monipuolisesti eri 

aihesisältöjä mainitsematta mitään tiettyä aihetta. 1–2 mainintaa kyselyssä saivat myös 

kaupunki-ilmasto, sosiaalinen segregaatio, tuloerot, kaupunkien kokovertailu, muutto-

liikkeet, kaupunkien taantuminen, aikaetäisyydet, sosioekonomiset vertailut sekä raaka-

aine-, jäte- ja liikennevirrat. Kaikista kyselyyn osallistuneista vastaajista 20 esitti näke-

myksenä ominaisuuksista, joita oppimateriaaliin tuotettavien kaavioiden tulisi sisältää. 

Ominaisuuksista tärkeimpinä pidetään vertailevuutta, selkeyttä, helppoa ymmärrettä-

vyyttä sekä diagrammilajien monipuolista käyttöä oppimateriaalissa (ks. kuva 8). Myös 

tiedon ajantasaisuus, kaavion havainnollistavuus ja informatiivisuus sekä kaavion yhdis-

täminen tehtävään saivat kyselyssä kukin kaksi mainintaa. 

Kuva 8. Kehitettävän oppimateriaalin kaavioihin toivotut aiheet ja ominaisuudet vastaa-

jien mukaan. 

Yhteensä 22 vastaajaa mainitsi avoimessa vastauskentässä aiheita, joita toivoisi oppima-

teriaalin animaatioiden käsittelevän. Näistä ehdotuksista selkeästi toivotuin aihe tuotet-

tavan oppimateriaalin animaatioihin on kaupunkirakenteen kehittyminen, eli synty, kas-

vu ja laajeneminen (ks. kuva 9). Myös jäte- ja raaka-ainekierrot, slummit, ilmansaasteet 

ja liikenteeseen liittyvät aiheet saivat vastaajilta kukin 1–3 mainintaa. 82:stä vastaajasta 

7 esitti näkemyksensä ominaisuuksista, joita animaatioissa tulisi olla. Ominaisuuksista 
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tärkeimmiksi mainitaan havainnollistavuus ja informatiivisuus, selkeys sekä lyhyt pi-

tuus (ks. kuva 9). 

Kuva 9. Kehitettävän oppimateriaalin animaatioihin toivotut aiheet ja ominaisuudet vas-

taajien mukaan. 

82:stä vastaajasta 38 mainitsi kyselyssä aiheita, joita toivoisi tuotettavan oppimateriaa-

lin videoiden käsittelevän. Aiheet, joita vastaajat kaikkein useimmin mainitsivat, olivat 

yleinen kaupunkielämä, slummit, asukkaiden haastattelut ja liikenne (ks. kuva 10). 

Myös maankäyttöä ja jätehuoltoa käsittelevät videot mainitaan toiveissa 2–3 kertaa. 

Kahdeksan vastaajaa toivoo oppimateriaaleihin videoita monipuolisesti mainitsematta 

mitään tiettyä aihesisältöä. Kaikista kyselyyn vastanneista 18 vastaajaa esitti näkemyk-

sensä ominaisuuksista, joita oppimateriaalissa esiteltäviltä videoilta toivoisi. Videon 

ominaisuuksista tärkeimpinä pidetään lyhyttä kestoa, ratkaisukeskeisyyttä sekä havain-

nollistavuutta ja informatiivisuutta (ks. kuva 10). Lisäksi sekä vertailevuus että videon 

yhdistämistä tehtäviin saivat kyselyssä kumpikin kaksi mainintaa. 
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Kuva 10. Kehitettävän oppimateriaalin videoihin toivotut aiheet ja ominaisuudet vastaa-

jien mukaan. 

30 vastaajaa 82:stä mainitsi aiheita, joita tuotettavan oppimateriaalin karttojen tulisi kä-

sitellä. Vastaajien mukaan tärkeimmät karttoihin sisällytettävät aiheet ovat kaupunkien 

kasvu, kaupunkien sijoittuminen, erilaisten kaupunkien kartat ja maankäyttö (ks. kuva 

11). Viisi vastaajaa mainitsi toivovansa karttoja monista eri sisällöistä mainitsematta 

kuitenkaan mitään tiettyä aihetta. Lisäksi monet aihealueet, kuten liikenne, segregaatio, 

kaupungistumisaste ja muuttoliike saivat kukin 2–4 mainintaa. Kaikista vastaajista 21 

esitti näkemyksensä ominaisuuksista, joita oppimateriaalin kartoilla tulisi olla. Karttojen 

ominaisuuksista tärkeimpinä vastaajat pitävät teemapohjaisuutta, interaktiivisuutta, ver-

tailevuutta, havainnollistavuutta ja yhdistämistä tehtäviin (ks. kuva 11). 

Kuva 11. Kehitettävän oppimateriaalin karttoihin toivotut aiheet ja ominaisuudet 

vastaajien mukaan. 
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Vastaajista 21 mainitsi sisältöjä, joita kehitettävän oppimateriaalin tiivistelmän tulisi 

käsitellä. Kehitettävän oppimateriaalin tiivistelmän tärkeimmiksi ja ainoiksi 

aihesisällöiksi lomakekyselyssä mainittiin eniten palstatilaa tekstissä saaneet sisällöt 

sekä keskeisimmät käsitteet (ks. kuva 12). 82:stä vastaajasta 15 mainitsi ominaisuuksia, 

joita toivoisi kehitettävän oppimateriaalin tiivistelmällä olevan. Tärkeimmät 

tiivistelmältä toivottavat ominaisuudet ovat vastaajien mukaan selkeys ja lyhyt pituus 

(ks. kuva 12). 

Kuva 12. Kehitettävän oppimateriaalin tiivistelmään toivotut aiheet ja ominaisuudet 

vastaajien mukaan. 

13 vastaajaa mainitsi kyselyssä aiheita, joita toivoisi tuotettavan oppimateriaalin 

tehtäväosiossa käsiteltävän. Heistä viisi mainitsi toivovansa tuotettavaan 

oppimateriaaliin tehtäviä monipuolisesti eri sisällöistä. Tarkemmin eritellyissä 

vastauksissa tehtävien toivotaan käsittelevän kaupunkien välisiä eroja sekä suurimpien 

kaupunkien sijaintia (ks kuva 13). 45 vastaajaa 82:stä mainitsi avoimessa 

vastauskentässä ominaisuuksia, joita toivoisi tuotettavan oppimateriaalin tehtäväosiolla 

olevan. Vastaajista 22 toivoo oppimateriaalin tehtävien olevan ymmärtämistä vaativia ja 

korostavia. Lisäksi vastaajat toivovat, että tehtäviin sisällytettäisiin kartta-, kuva-, 

tilasto- ja diagrammitulkintaa, interaktiivisuutta, internet-tiedonhakua, vanhoja 

ylioppilaskysymyksiä sekä termien selityksiä (ks. kuva 13). 
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Kuva 13. Kehitettävän oppimateriaalin tehtäviin toivotut aiheet ja ominaisuudet 

vastaajien mukaan. 

19 vastaajaa 82:stä listasi aiheita, joita toivoisi tuotettavan oppimateriaalin 

tutkimusesimerkeissä käsiteltävän. Mahdollisista tutkimusesimerkeissä käsiteltävistä 

aiheista eniten mainintoja saivat pelon maantiede, sosioekonomiset erot ja segregaatio, 

miellekarttatutkimus, vaikutusalue ja saavutettavuus, tutkimuksen tekeminen ja 

kaupunkiluonto (ks. kuva 14). Lisäksi kaksi vastaajaa mainitsi toivovansa 

tutkimusesimerkkejä monipuolisesti eri sisällöistä tarkkaa aihetta mainitsematta. 

Vastaajista 12 mainitsi vastauksissaan ominaisuuksia, joita toivoisi 

tutkimusesimerkeillä olevan. Tärkeimpinä ominaisuuksina vastaajat pitävät 

tutkimusesimerkkien lyhyttä pituutta ja esiteltävän tutkimuksen ajankohtaisuutta (ks. 

kuva 14).  
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Kuva 14. Kehitettävän oppimateriaalin tutkimusesimerkkeihin toivotut aiheet ja 

ominaisuudet vastaajien mukaan. 

82:stä kyselyyn osallistuneesta vastaajasta 17 mainitsi kaipaavansa oppimateriaaliin 

myös muita oheismateriaaleja kuin niitä, jotka olivat kyselylomakkeessa valmiiksi 

listattuna. Eniten mainintoja muista oheismateriaaleista saivat aihealueeseen liittyvät 

internet-linkit (8 mainintaa) ja uutiset (2 mainintaa) sekä opettajamateriaali, joka 

sisältäisi sähköiset opetuskalvot, tehtävien vastaukset ja taustatietoa kuvituksesta (3 

mainintaa).  

4.4 Yhteenveto 

Kyselyyn vastasi runsas ja monipuolinen joukko lukion maantieteen opettajia (n = 82). 

Vaikka vastaajien taustat poikkesivat hyvin voimakkaasti toisistaan, pitivät vastaajat 

pääasiassa hyvin tärkeänä, että kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia opetetaan 

lukion maantieteen Riskien maailma-kurssilla. 

Kyselyn vastausten perusteella kehitettävän oppimateriaalin toivotaan käsittelevän hy-

vin monipuolisesti erilaisia kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia sekä esittele-

vän aihealueen sisältöjä laajan oheismateriaalivalikoiman keinoin. Kaikkia kyselylo-

makkeessa esiteltyjä teemaan liittyviä aiheita pidetään keskiarvon mukaan niin tärkeä-

nä, että ne tulisi sisällyttää kehitettävään oppimateriaaliin. Vastaajat ovat keskimäärin 

myös sitä mieltä, että kaikkien kyselylomakkeessa esiteltävien oheismateriaalien käyttö 

kehitettävässä oppimateriaalissa on tärkeää. Lisäksi vastaajat listasivat useita kyselylo-
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makkeesta puuttuneita aiheita ja oheismateriaaleja, joita he lisäksi toivoisivat kehitettä-

vään oheismateriaaliin. Kokonaisuutena voidaan todeta, että lukion maantieteen opetta-

jat toivovat kehitettävän oppimateriaalin olevan sisällöltään laaja, oheismateriaaleiltaan 

monipuolinen, ja käsittelevän tarkasteltavaa aihetta monista eri näkökulmista. 

Oppimateriaaliin suunniteltujen aihesisältöjen tärkeydessä on kuitenkin hyvin suuria 

keskinäisiä eroja (ks. kuva 3). Samoin toisia oheismateriaaleja pidetään selvästi tärke-

ämpinä kuin toisia (ks. kuva 4). Nämä sisältöjen ja oheismateriaalien väliset paino-

tuserot tulee ottaa huomioon oppimateriaalia kehitettäessä.  
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5 Kehittämisprosessi 

Teoreettisen ja empiirisen ongelma-analyysin perusteella kartoitettiin tutkimuksen ta-

voitteet. Tässä luvussa kuvataan yksityiskohtaisesti kyseiset tavoitteet sekä kehittämis-

tuotoksen suunnittelu (ks. luku 5.1), luominen (ks. luku 5.2) ja julkaisu (ks. luku 5.3), 

jotta tutkimus on toistettavissa kuvattujen vaiheiden avulla. 

Oppimateriaalin tuottamisessa tavoitteena olivat: a) lukion maantieteen opiskelijoiden 

taitotasoon sopivan opetustekstin kirjoittaminen (Rikkinen 1999; Cantell et al. 2007), b) 

oppimateriaalin sisältöjen valinta asiantuntijoiden näkemysten perusteella (ks. luku 4; 

Tani 2004; Tani 2005), c) oppimateriaalin sisältöjen keskinäinen painottaminen asian-

tuntijoiden näkemyksien mukaisiksi (ks. luku 4; Tani 2004; Tani 2005), d) oppimateri-

aalin tekstin ja oheismateriaalien perustaminen laajaan tieteelliseen kirjallisuuskatsauk-

seen (ks. luku 3.5), e) eriyttämiseen soveltuvan ja oppimistuloksia parantavan oppimate-

riaalin kokoaminen (Weber & Cavanaugh 2006), sekä d) oppimista ja opetusta tukevien, 

sekä asiantuntijoiden näkemyksiä mukailevien oheismateriaalien kehittäminen (ks. luku 

4.3; Rikkinen 1999; Cantell et al. 2007). 

5.1 Sähköisen oppimateriaalin suunnittelu 

Oppimateriaalin tekstissä ja oheismateriaaleissa käsiteltävät aiheet valittiin teoreettisen 

ja empiirisen ongelma-analyysin perusteella, empiiristä ongelma-analyysiä painottaen. 

Koska empiirisen ongelma-analyysin perusteella maantieteen aineenopettajat pitivät 

kaikkia kyselylomakkeessa esiteltyjä kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia käsi-

teltäviä aiheita tärkeinä, pyrittiin niistä mahdollisimman moni sisällyttämään oppikirjan 

tekstiin, kuvitukseen ja tehtäviin. Sisältöjen saamaa laajuutta tekstissä ja oheismateriaa-

leissa kuitenkin painotettiin asiantuntijoiden näkemyksien mukaiseksi (ks. luku 4.3; Ta-

ni 2004; Tani 2005). 

Oppimateriaalia tuotettaessa oli tarkoituksena yhdistää asiapitoinen ja selkeä teks-

tiosuus, monipuolisia valokuvia, havainnollistavia karttoja, informatiivisia tilastoja, sel-

keitä diagrammeja, tunteita herättäviä videoita ja eritasoisia tehtäviä. Näitä osa-alueita 

yhdistelemällä pyrittiin luomaan oppimateriaali, jonka avulla voidaan parantaa oppimis-

tuloksia, lisätä maantieteen opiskelun mielenkiintoa ja helpottaa aihealueen opettamista 

(Maynard & Cheyne 2005; Weber & Cavanaugh 2006; Kissinger 2013). 
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Oppimateriaalissa esiintyvät valokuvat valittiin shutterstock.com-kuvapankista. Kartto-

jen, piirroskuvien, taulukoiden ja tilastojen valmistamisesta vastasivat e-Oppi Oy:n yh-

teistyö-graafikot, jotka toteuttivat ongelma-analyysien pohjalta tekemäni grafiikka-

suunnitelmat. Kaikki oheismateriaalit pyrittiin tekemään ominaisuuksiltaan sellaisiksi, 

että ne vastaavat mahdollisimman tarkasti empiirisessä ongelma-analyysissä esiteltyjä 

asiantuntijoiden toiveita (ks. luku 4.3). Ongelma-analyysien perusteella sähköisessä op-

pimateriaalissa tulisi käsitellä eri sisältöjä myös videoiden, animaatioiden ja tutkimus-

esimerkkien muodossa (ks. luku 4.3; Lawson et al. 2007; Arguel & Jamet 2008). Tar-

koituksenmukaisia videoita ja animaatioita ei kuitenkaan ole juuri lainkaan tarjolla, ja 

resurssien puutteessa omien kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia käsittelevien 

videoiden luominen ei ollut tämän tutkimuksen puitteissa mahdollista. Tästä johtuen vi-

deoiden ja animaatioiden määrä tuotetussa oppimateriaalissa jouduttiin jättämään alhai-

semmaksi kuin sen ongelma-analyysien perusteella tulisi olla. Ratkaisu tutkimusesi-

merkkien poisjättämisestä perustuu lomakekyselyyn, jonka mukaan tutkimusesimerkke-

jä pidetään vähiten tärkeänä oheismateriaalina lukion maantieteen sähköisessä oppikir-

jassa (ks. luku 4.3). 

5.2 Sähköisen oppimateriaalin luominen peda.net-alustalle 

Oppimateriaalin luominen tapahtui peda.net-alustalle, jossa kaikki e-Oppi Oy:n tuotta-

mat oppikirjat julkaistaan. Peda.net-alustalla tekstiä ja oheismateriaaleja sijoitetaan 

omiin moduuleihin, jolloin rakenteesta voi muodostaa jäsennellyn kokonaisuuden (ks. 

kuva 15). Valmiissa oppimateriaalissa kaikki tuotettu teksti ja grafiikka vuorottelevat 

sulavasti yhdellä sivulla, ja ainoastaan oppimateriaalin tehtävät sijaitsevat omilla sivuil-

la, joihin siirrytään linkkien kautta. 

Kuva 15. Oppimateriaalin etusivu sekä esittely- ja tehtävä-moduulit 
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Peda.netin vahvuutena on sen selkeys ja soveltuvuus monenlaisille sähköisille laitteille. 

Näin ollen oppimateriaalia on helppo pitää aina mukana. Käyttäjien on myös mahdollis-

ta muokata oppimateriaalia henkilökohtaisten tarpeiden mukaan, ja he voivat lisätä op-

pimateriaaliin esimerkiksi omia kuvia, muistiinpanoja tai linkkejä. Peda.netissä oppima-

teriaalin ylläpitäjä voi tarvittaessa muokata oppimateriaalia, päivittää oppimateriaalin 

tietoja tai lisätä oppimateriaaliin uusia ajankohtaisia sisältöjä. 

5.3 Sähköisen oppimateriaalin julkaiseminen 

Valmis oppimateriaali avattiin julkiseksi peda.net-alustalle, jotta kentällä toimivien 

maantieteen aineenopettajien oli mahdollista tutustua tuotettuun oppimateriaaliin ja ar-

vioida kehitystyön onnistuminen. Oppimateriaaliin oli mahdollista tutustua ilmaiseksi 

yhden kahden päivän ajan, jonka jälkeen oppimateriaalin ilmainen käyttöoikeus poistet-

tiin. 

Koska oppimateriaali on osa e-Oppi Oy:n myyntitarkoitukseen tuotettua Tellus3-

oppikirjaa, tulee oppimateriaalia käyttääkseen ostaa kyseisen kirjan käyttöoikeudet e-

Oppi Oy:ltä peda.net-alustan kautta. Oppikirja on käyttäjälle henkilökohtainen ja elin-

ikäinen. 
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6 Kehittämistuotos 

Tässä luvussa esitellään tuotettu oppimateriaali ja päätökset, joihin oppimateriaalin ke-

hittäminen perustuu. Tavoitteena oli luoda sähköinen oppimateriaali, jossa käsitellään 

sisältöjä ja oheismateriaaleja, jotka perustuvat sekä laajaan tieteelliseen tutkimusaineis-

toon että kentällä toimivien asiantuntijoiden näkemyksiin ja kokemuksiin. Oppimateri-

aali on tämän tutkimuksen liitteenä (liite 3). Luvussa 6.1 esitellään kehitetty oppimateri-

aali sekä esitellään ja perustellaan oppimateriaaliin valitut aiheet ja tuotetut oheismate-

riaalit. Luvussa 6.2 valmis oppimateriaali arvioidaan kentällä toimivien lukion maantie-

teen opettajien toimesta. Kyselylomakkeen laatiminen esitellään luvussa 6.2.1, ja e-

lomakekyselyn tulokset esitellään luvussa 6.2.2. 

6.1 Kaupungistumisen riskit ja mahdollisuudet – sähköinen 

oppimateriaali 

Sähköinen oppimateriaalin tuottamisessa tehdyt kehittämispäätökset perustuvat teoreet-

tiseen ongelma-analyysiin (ks. luku 3) ja empiirisen ongelma-analyysin opettaja-

kyselyyn (ks. luku 4).  

Oppimateriaalin (liite 3) pääsivu koostuu kymmenestä moduulista, joiden otsikot ovat:  

1. kaupungistumiskehityksessä on suuria alueellisia eroja, 

2. maankäytön muutokset, 

3. kuvia kaupungeille ominaisista tapahtumista ja ilmiöistä, 

4. kaupunkirakenne, 

5. kaupungistumisen haitat ympäristölle ja terveydelle, 

6. kaupungistumisen sosiaaliset ongelmat, 

7. kuvia erilaisista kaupungeista, 

8. kestävä kaupungistuminen ja kaupunkisuunnittelu, 

9. tiivistelmä ja 

10. tehtävät. 

Jokainen moduuli on oma kokonaisuutensa ja keskittyy aina tietyn aihealueen käsitte-

lyyn. Moduulit seuraavat toisiaan ja etenevät loogisessa järjestyksessä muodostaen sel-

keän rakenteen. Tehtävä-moduulia lukuun ottamatta kaikki oppimateriaalin teksti ja ku-
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vitus on oppimateriaalin etusivulla suoraan näkyvissä (ks. kuva 15). Tehtävä-moduuli 

sen sijaan koostuu linkeistä, joita painamalla siirrytään kunkin tehtävän omalle sivulle. 

Ensimmäinen moduuli käsittelee kaupungistumista yhteiskunnallisena ilmiönä sekä 

kaupungistumisen alueellisia eroja. Moduulissa listataan myös lyhyesti merkittävimpiä 

kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia. Oheismateriaalien osalta moduuli sisältää 

kaupungistumisasteita ja suurkaupunkien sijoittumista havainnollistavan kartan, maail-

man suurimmat kaupungit listaavan taulukon sekä kaaviot kaupungistumisasteen kehi-

tyksestä maanosittain, kaupunkiväestön ja maaseutuväestön suhteesta ja erikokoisten 

kaupunkien lukumäärän kehittymisestä. Kartan tehtävänä on parantaa spatiaalisen tie-

don oppimista (Rikkinen 1999). Myös taulukoita ja diagrammeja käyttämällä pyritään 

parantamaan opiskelijoiden oppimistuloksia ja vähentämään virhekäsitysten syntymistä 

(Butcher 2006).  Oheismateriaalien aihesisällöt ja ominaisuudet perustuvat opettaja-

kyselyn tuloksiin (ks. luku 4.3). Moduulin keskeisenä tavoitteena on herättää opiskelijan 

mielenkiinto ja luoda nopea yleissilmäys kaupungistumiseen sekä sen riskeihin ja mah-

dollisuuksiin. 

Toisessa moduulissa tutustutaan kaupungistumiskehityksen aiheuttamiin maankäytön 

muutoksiin. Tekstissä esitellään miten maankäyttö kaupungistumisen seurauksena 

muuttuu, ja miten kaupunkialueet voivat taantua. Tekstin aihesisällöt perustuvat kirjalli-

suuskatsaukseen (ks. luku 3.5) ja opettajakyselyyn (ks. luku 4.3). Moduulin oheismate-

riaaleina ovat yksi havainnollistava valokuva Hongkongin tiiviistä kaupunkirakenteesta 

sekä yksi kartta Helsingin maankäytöstä vuonna 2012. Oheismateriaalien valinta, omi-

naisuudet ja niissä käsiteltävät aiheet perustuvat opettajakyselyn tuloksiin (ks. luku 4.3). 

Kolmannessa moduulissa (ks. kuva 16) on seitsemän valokuvan kokoelma. Kuvissa esi-

tellään kaupungistumiseen liittyviä haittoja, hyötyjä ja ilmiöitä. Ensimmäinen kuva esit-

telee hajautunutta kaupunkirakennetta Los Angelesissa, toinen tiivistä rakentamista 

Delhissä, kolmas omakotitalovaltaista esikaupunkialuetta Ukrainassa, neljäs hienosto-

aluetta Rio de Janeirossa, viides ruuhkamaksutullia Hongkongissa, kuudes täydennysra-

kentamista Hồ Chí Minhissä ja seitsemäs taantuvaa kaupunkialuetta Detroitissa. Oppi-

materiaalin kuvien aiheisiin ja runsaaseen lukumäärä päädyttiin opettajakyselyn tulosten 

(ks. luku 4.3) perusteella. Kuvien käyttö oppimateriaalissa on tärkeää, sillä tekstiosuutta 

tukevien kuvien avulla opiskelijat saavuttavat parempia oppimistuloksia (katso esim. 

Hannus 1996; Carney & Levin 2002; Paivio 2006). 
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Kuva 16. Oppimateriaalin kolmas moduuli on kuvagalleria. 

Oppimateriaalin neljäs moduuli käsittelee kaupunkirakennetta ja liikennettä kaupunki-

alueella. Tekstissä esitellään kaupunkirakenteen hajautumisen määritelmä sekä hajau-

tumisen syitä ja seurauksia. Lisäksi esitellään kaupunkiliikenteelle ominaisia piirteitä, 

kuten ruuhkautumista. Oheismateriaaleiksi moduuliin valittiin kaksi valokuvaa ja yksi 

kartta. Ensimmäisessä valokuvassa esitellään hajautunutta kaupunkirakennetta São Pau-

lossa ja toisessa valokuvassa aamuruuhkaa Chicagossa. Moduulin ainoa kartta kuvaa 

kaupunkirakenteen hajautumista Keski-Uudellamaalla 1960–2012. Sekä moduulin teks-

tiosuuden aiheet että oheismateriaalien aiheet ja ominaisuudet perustuvat opettaja-

kyselyn tuloksiin (ks. luku 4.3) ja kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia käsitte-

levään kirjallisuuskatsaukseen (ks. luku 3.5.1). 

Viidennessä moduulissa (ks. kuva 17) käsitellään kaupungistumisen ympäristölle ja ter-

veydelle aiheuttamia haittoja. Tekstiosuudessa tarkastellaan muutoksia biodiversiteetis-

sä, hydrologiassa, ilmastossa ja maaperässä. Lisäksi esitellään jätehuollon ongelmia, 

kaupunkialueiden tautiriskejä sekä kaupunkien päästöjä ja saasteita. Haittojen ja riskien 

esittelyn lisäksi aihealueen ilmiöiden syy-seuraussuhteita kuvataan lukio-opintoihin so-

veltuvalla vaatimustasolla. Moduulin oheismateriaalit koostuvat neljästä valokuvasta ja 

yhdestä kaupunkisaarekeilmiötä havainnollistavasta piirroskuvasta. Valokuvien aiheina 

ovat kaupunkialueiden istutetut vieraslajit, maankäytön muutoksista johtuva nopeutunut 

valunta, kaupunkialueiden vesisaasteet sekä kaupunkien ilmansaasteet. Tekstissä käsi-

teltävät sisällöt sekä kuvitusratkaisut perustuvat opettajakyselyn tuloksiin (ks. luku 4.3) 

sekä ympäristöön liittyvien riskien kirjallisuuskatsaukseen (ks. luku 3.5.3). 



 

71 
 

Kuva 17. Oppimateriaalin viides moduuli käsittelee kaupungistumisen haittoja ympäris-

tölle ja terveydelle. 

Oppimateriaalin kuudennessa moduulissa (ks. kuva 18) käsitellään kaupungistumisen 

sosiaalisia ongelmia, kuten turvattomuutta, rikollisuutta, slummiutumista, tuloeroja, 

asumisen laatua sekä sosiaalista eriytymistä ja segregaatiota. Tässä, kuten muissakin 

moduuleissa, ovat keskeiset käsitteet tummennettu ja lihavoitu. Linkit muille sivustoille 

näkyvät alleviivattuina sinisellä, ja niihin linkitetyt sivustot aukeavat käyttäjälle yhdellä 

klikkauksella. Moduulin oheismateriaalikokonaisuuden muodostavat kaksi kuvaa 

slummeista, yksi kuva varakkaiden asuinalueesta ja kolmen kartan kokoelma pääkau-

punkiseudun sosiaalisesta eriytymisestä. Sosiaalisen eriytymisen kahdessa ensimmäi-

sessä kartassa kuvataan pääkaupunkiseudun asuinalueet enintään peruskoulun käynei-

den asukkaiden ja köyhyysrajan alapuolella elävien asukkaiden suhteellisten osuuksien 

perusteella. Kolmannessa kartassa kuvataan Helsingin vieraskielisten asukkaiden suh-

teelliset osuudet kaupunginosittain. Kaikki moduulin tekstissä ja kuvituksessa käsiteltä-

vät aihesisällöt sekä kuvituksen ominaisuudet perustuvat kaupungistumisen riskejä ja 

mahdollisuuksia käsittelevään kirjallisuuskatsaukseen (ks. luku 3.5) sekä opettaja-

kyselyn tuloksiin (ks. luku 4.3). 
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Kuva 18. Oppimateriaalin kuudes moduuli käsittelee kaupungistumisen sosiaalisia on-

gelmia. 

Seitsemäs moduuli on kuvagalleria, joka sisältää kahdeksan kuvaa erilaisista kaupun-

geista. Valokuvissa esiteltävät kaupungit ovat Norjan Bergen, Saksan Burghausen, Iso-

Britannian Edinburgh, Suomen Helsinki, Intian Mumbai, Kenian Nairobi, Uuden-

Seelannin Queenstown sekä Japanin Tokio. Gallerian tarkoituksena on antaa opiskeli-

joille nopea yleiskuvaus siitä, miten erilaiset kaupungit poikkeavat yleisilmeeltään toi-

sistaan, ja miten erilaisista kaupungeista löytyy kuitenkin paljon yhdistäviä piirteitä. 

Oppimateriaalin kahdeksas moduuli kokoaa yhteen kestävän kaupungistumisen periaat-

teita ja kaupunkisuunnittelun keinoja. Moduulin tarkoituksena on esitellä toimivia kau-

punkiratkaisuja sekä etuja ja hyötyjä, joita kestävällä kaupungistumisella ja kaupunki-

suunnittelulla voidaan saavuttaa. Tekstissä esitellään runsaasti erilaisia keinoja ja ratkai-

suja, joiden avulla kaupungistumisen suurimmat haitat ja ongelmat voidaan välttää. 

Moduulin oheismateriaalit koostuvat yhdestä piirroskuvasta ja kolmesta valokuvasta. 

Piirroskuvassa esitellään kaavamaisesti suunniteltua kaupunkirakennetta ja valokuvissa 

kaupunkien viheralueita, joukkoliikennettä ja tiiviin kaupunkirakenteen etuja. Moduulin 

oheismateriaalit perustuvat opettajakyselyn tuloksiin (ks. luku 4.3), ja moduulin teksti-

sisältö perustuu kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia käsittelevään kirjallisuus-

katsaukseen (ks. luku 3.5). 

Yhdeksäs moduuli sisältää oppimateriaalin sisällön tiivistettynä (ks. kuva 19). Tiivis-

telmä etenee rakenteeltaan samalla tavalla kuin kappale tiivistäen kaikki oleellisimmat 
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kaupungistumisen riskit ja mahdollisuudet. Tiivistelmän avulla pyritään parantamaan 

opiskelijoiden oppimistuloksia sekä oppimateriaalin sisällön syvempää oppimista (Leo-

pold et al. 2013). Tiivistelmään valitut sisällöt perustuvat opettajakyselyn tuloksiin (ks. 

luku 4.3). 

Kuva 19. Oppimateriaalin yhdeksännessä moduulissa tiivistetään oppimateriaalin kes-

keisin sisältö. 

Oppimateriaalin kymmenes moduuli sisältää oppimateriaalin kaikki oppimistehtävät. 

Erilaisia tehtäväkokonaisuuksia on yhteensä 11 kappaletta. Tehtävät sisältävät termien 

selitystä, kuva-, diagrammi-, kartta- ja videotulkintaa (ks. kuva 20), tiedonhakua, yleis-

tehtäviä, monivalintoja sekä ylioppilastehtäviä. Kukin tehtävä käsittelee jotakin tiettyä 

kaupungistumisen riskiä tai mahdollisuutta, haittaa tai hyötyä. Vaihtelevan, monipuoli-

sen ja tiedonhankintaa sekä muokkaamista sisältävän tehtäväosion tavoitteena on paran-

taa opiskelijoiden oppimistuloksia ja opiskelumotivaatiota (Mikkilä-Erdmann et al. 

1999; Tynjälä 2000). Tehtävien aiheet sekä tehtävätyypit ja tehtävien ominaisuudet ovat 

valittu opettajakyselyn tulosten perusteella (ks. luku 4.3). 
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Kuva 20. Tehtävä 7: videotulkinta. 

6.2 Empiirinen ongelma-analyysi II 

Valmis sähköinen oppimateriaali asetettiin lukion maantieteen opettajien arvioitavaksi. 

Arvioinnin tavoitteena oli selvittää miten hyvin kehittämisessä oli onnistuttu, ja vaatisi-

ko oppimateriaali mahdollisesti jatkokehittämistä. Arvioinnin ajaksi oppimateriaali ase-

tettiin ilmaiseksi näyteluvuksi. Tämän jälkeen lukion maantieteen opettajia pyydettiin 

tutustumaan oppimateriaaliin ja vastaamaan puolistrukturoituun kyselylomakkeeseen 

(liite 2) lähettämällä oppimateriaali ja kyselylomake 581:lle opettajalle, ja julkaisemalla 

oppimateriaali sekä kyselylomake opettajille suunnatulla BiGeTt-materiaalit Facebook-

sivulla. Kyselylomakkeen laatiminen on kuvattu tarkemmin luvussa 6.2.1. Kyselyn 

strukturoiduille vastauksille suoritettiin kuvaileva tilastoanalyysi, ja kyselyn avoimet 
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vastaukset luokiteltiin sisällön erittelyä käyttäen. Kyselylomakkeen tulokset esitellään 

kappaleessa 6.2.2. 

6.2.1 E-lomakekyselyn laatiminen 

Kyselyä varten laadittu e-lomake on tutkimuksen liitteenä (liite 2). Kyselylomakkeen 

laadinnassa pyrittiin esittämään selkeitä sekä nopeasti vastattavia kysymyksiä ja väittei-

tä, jotta vastausprosentti nousisi mahdollisimman korkeaksi. Lomakkeeseen valikoitiin 

pääasiassa strukturoituja kysymyksiä, jotta tulosten analysointi olisi mahdollisimman 

luotettavaa. Vastaajille annettiin kuitenkin myös mahdollisuus mainita avoimissa vasta-

uskentissä oppimateriaalin vahvuuksia ja heikkouksia. 

Kyselylomake jaettiin kolmeen osaan: 

1. Vastaajan taustatiedot 

2. Oppimateriaalin arviointi 

3. Oppimateriaalin osa-alueiden arvosanat 

4. Avoimet kehitysideat sekä oppimateriaalin vahvuudet ja heikkoudet 

Taustatiedoissa selvitettiin vastaajan sukupuoli, pääaine sekä aiemmat kokemukset säh-

köisistä oppikirjoista. Toisessa osiossa vastaajille esitettiin 21 kysymystä tai väitettä, 

joihin annettiin kuhunkin viisi eri vastausvaihtoehtoa Likert-asteikon mukaisesti. Kol-

mannessa osiossa vastaajia pyydettiin antamaan arvosana oppimateriaalin kullekin osa-

alueelle asteikolla 4–10. Kyselylomakkeen neljännessä osiossa vastaajilla oli mahdolli-

suus mainita avoimissa vastauskentissä mahdollisia kehitysideoita sekä oppimateriaalin 

suurimpia vahvuuksia ja heikkouksia. 

Kysely suoritettiin 24.4.2015 - 29.4.2015. Kyselyn ohessa vastaajia lähestyttiin saatekir-

jeellä, jossa tutkimus ja sen tavoite esiteltiin tarkemmin (liite 2). 

6.2.2 E-lomakekyselyn tulokset 

Oppimateriaalin kehittämistyötä arvioivaan lomakekyselyyn osallistui 12 lukion maan-

tieteen opettajaa. Vastaajista yhdeksän oli naisia ja kolme miehiä. Neljä vastaajista oli 

opiskellut pääaineenaan maantiedettä ja kahdeksan biologiaa. Vastaajista viisi oli käyt-

tänyt sähköisiä oppikirjoja aiemmin. Sähköisiä oppikirjoja aiemmin käyttäneistä vastaa-

jista kaksi oli käyttänyt opetuksessaan e-Oppi Oy:n sähköisiä oppikirjoja. 
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Kuva 21. Kehitetyn oppimateriaalin pituus, sekä tekstiosuuden aiheiden tarkoituksen-

mukaisuus ja määrä vastaajien mukaan. 

Vastaajista yhtä lukuun ottamatta kaikki ovat sitä mieltä, että kehitetty oppimateriaali 

on pituudeltaan sopivan mittainen (ks. kuva 21). Suuri enemmistö vastaajista kokee 

myös, että oppimateriaalin tekstiosuudessa käsitellään tarkoituksenmukaisia aiheita, ja 

että tekstiosuuteen on sisällytetty sopivasti tietoa (ks. kuva 21). 75 prosenttia vastaajista 

on sitä mieltä, että tekstiosuuden vaatimustaso on sopiva, ja runsaan enemmistön mu-

kaan tekstiin on sisällytetty sopiva määrä aihealueen tärkeitä käsitteitä (ks. kuva 22) 

Kuva 22. Kehitetyn oppimateriaalin tekstiosuuden vaatimustaso ja sisällytettyjen käsit-

teiden määrä vastaajien mukaan. 
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Suurin osa vastaajista pitää kehitetyn oppimateriaalin karttojen määrää sopivana, mutta 

neljäsosa vastaajista toivoisi karttojen määrän olevan suurempi (ks. kuva 23). Vastaaji-

en mukaan kehitetyn oppimateriaalin karttojen koetaan käsittelevän hyvin tarkoituk-

senmukaisia aiheita (ks. kuva 23). 

Kuva 23. Kehitetyn oppimateriaalin karttojen määrä ja niissä käsiteltävien aiheiden tar-

koituksenmukaisuus vastaajien mukaan. 

Vastaajista 75 prosenttia pitää kehitetyn oppimateriaalin neljän diagrammin ja taulukon 

lukumäärää sopivana (ks. kuva 24). Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki vastaajat 

ovat sitä mieltä, että kehitetyn oppimateriaalin diagrammit ja taulukot käsittelevät tar-

koituksenmukaisia aiheita (ks. kuva 24). 

Kuva 24. Kehitetyn oppimateriaalin diagrammien ja taulukkojen määrä, sekä niissä kä-

siteltävien aiheiden tarkoituksenmukaisuus vastaajien mukaan. 
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Kahta kyselyyn vastannutta lukuun ottamatta kaikki vastaajista kokee, että tehtävien 

määrä ja vaikeustaso kehitetyssä oppimateriaalissa on sopiva (ks. kuva 25). Vastaajista 

selvä enemmistö on myös jokseenkin samaa mieltä siitä, että kehitetyn oppimateriaalin 

tehtävät käsittelevät tarkoituksenmukaisia aiheita (ks. kuva 25). 

Kuva 25. Kehitetyn oppimateriaali tehtävien määrä, vaikeustaso ja niissä käsiteltävien 

aiheiden tarkoituksenmukaisuus vastaajien mukaan. 

Kymmenen vastaajaa 12:sta on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kehitetyn 

oppimateriaalin tiivistelmässä käsitellään oppimateriaalin keskeisimmät sisällöt (ks. ku-

va 26). Enemmistö vastaajista pitää kehitetyn oppimateriaalin kuvien määrää sopivana 

ja kuvissa käsiteltäviä aiheita tarkoituksenmukaisina (ks. kuva 26). 
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Kuva 26. Kehitetyn oppimateriaalin tiivistelmän ja kuvien aihesisällöt sekä kuvien mää-

rä vastaajien mukaan. 

Oppimateriaalin kehitystyössä päädyttiin kehittämisprosessissa (ks. luku 5) ja kehittä-

mistuotoksessa (ks. luku 6.1) esitellyistä syistä johtuen tuottamaan oppimateriaali ilman 

animaatioita ja tutkimusesimerkkejä sekä käyttämään videoita vähemmän kuin tarve-

analyysin (ks. luku 3.4 & luku 4.3) perusteella olisi ollut suotavaa. Kehittämistuotoksen 

arvioinnissa haluttiin selvittää, olivatko nämä kehittämispäätökset kentällä toimivien lu-

kion maantieteen opettajien mukaan vääriä. Yli puolet vastaajista toivoisi oppimateriaa-

liin lisää videoita, ja puolet vastaajista toivoisi oppimateriaalin sisältävän enemmän 

animaatioita (ks. kuva 27). Sen sijaan tutkimusesimerkkien lisäämistä oppimateriaaliin 

vastustaa puolet vastaajista. 

Kuva 27. Vastaajien näkemykset tiettyjen oheismateriaalien määrästä kehitetyssä oppi-

materiaalissa. 
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Kyselyn vastaajilta tiedusteltiin myös heidän näkemyksiään oppimateriaalin toimivuu-

desta kokonaisuutena, oppimateriaalissa esiteltävistä aihesisällöistä sekä valmiudesta 

käyttää kehitettyä oppimateriaalia omassa opetuksessa. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta 

kaikki kyselyyn vastanneet olivat samaa mieltä siitä, että oppimateriaali on kokonaisuu-

tena selkeä ja toimiva (ks. kuva 28). Kolme neljäsosaa vastaajista olisi valmis myös 

käyttämään kehitettyä oppimateriaalia omassa opetuksessaan (ks. kuva 28). Yli puolet 

vastaajista oli myös sitä mieltä, että kehitetyssä oppimateriaalissa käsitellään kaikki tär-

keimmät kaupungistumiskehitykseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet (ks. kuva 28). 

Kuva 28. Vastaajien näkemykset oppimateriaalissa käsiteltävistä sisällöistä, oppimateri-

aalista kokonaisuutena sekä valmiudesta käyttää oppimateriaalia omassa opetuksessa. 

Vastaajia pyydettiin myös antamaan kehitetyn oppimateriaalin eri osa-alueille numero-

arvosanat asteikolla 4–10. Eri osa-alueiden keskiarvot poikkeavat toisistaan melko vä-

hän, sillä kaikkien osa-alueiden keskiarvo sijoittuu välillä 7,7–8,8 (ks. kuva 29). Osa-

alueista parhaimmat keskiarvot saivat kuvat sekä tehtäväosio. Heikoin keskiarvo muo-

dostui kehitetyn oppimateriaalin kartoille. 
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Kuva 29. Kehitetyn oppimateriaalin eri osa-alueiden saamat keskiarvot vastaajien mu-

kaan asteikolla 4–10. 

Kyselylomakkeen lopuksi vastaajia pyydettiin listaamaan niitä asioita, joissa oppimate-

riaalin kehitystyössä on onnistuttu kaikkein parhaimmin ja kaikkein heikoimmin. Kuten 

strukturoiduissa kysymyksissä kävi jo ilmi (ks. kuva 25, kuva 26 & kuva 29), pidetään 

oppimateriaalin vahvuutena sen kuvitusta ja tehtäväosiota (ks. taulukko 1). Myös kehi-

tetyn oppimateriaalin selkeä ja jäsennelty kokonaisuus, selkeä tekstiosuus sekä dia-

grammit mainittiin vahvuuksiksi useammin kuin kerran (ks. taulukko 1). 

Oppimateriaalin vahvuudet Mainintojen määrä 

Tehtävät 5 

Kuvat 4 

Selkeä ja hyvin jäsennelty kokonaisuus 4 

Selkeä teksti 3 

Diagrammit 2 

Kartat 1 

Suuret kaupungit -taulukko 1 

Ajankohtaisuus 1 

Taulukko 1. Kehitetyn oppimateriaalin vahvuudet vastaajien mukaan. 

Oppimateriaalin suurimmaksi heikkoudeksi mainittiin karttojen taso ja niiden vähäinen 

määrä (ks. taulukko 2). 
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Oppimateriaalin heikkoudet Mainintojen määrä 

Karttojen taso ja määrä 3 

Tiettyjen aiheiden suppea selittäminen 1 

Suomen esimerkit vain pääkaupunkiseudulta 1 

Yhteenvetojen/tiivistelmien vähäinen määrä 1 

Diagrammien vähäinen määrä 1 

Interaktiivisuuden puute 1 

Videomateriaalin vähäinen määrä 1 

Tekstin pirstoutuminen kuvituksen vuoksi 1 

Oppimateriaaliin mahdutettu joitakin epäolennaisia asioita 1 

Taulukko 2. Kehitetyn oppimateriaalin heikkoudet vastaajien mukaan. 
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7 Tutkimuksen luotettavuus 

Design-Based Research Collectiven (2003) mukaan luotettava kehittämistutkimus sisäl-

tää syklistä kehittämistä ja arviointia, pyrkii kentälle siirrettävissä oleviin teorioihin, si-

sältää testaamista autenttisissa olosuhteissa sekä on yksityiskohtaisesti dokumentoitu. 

Monimenetelmäisenä tutkimustapana kehittämistutkimuksen luotettavuustarkastelu 

kohdistetaan uskottavuuteen, siirrettävyyteen, luotettavuuteen ja varmuuteen sekä vah-

vistettavuuteen (Lincoln & Guba 1985; Tuomi & Sarajärvi 2009). Pernaan (2011) sekä 

Pernaan ja Akselan (2012) mukaan laadukkaan ja luotettavan kehittämistutkimuksen 

tärkein ominaisuus on kokonaisvaltainen ongelma-analyysi. 

Tutkimukseni luotettavuuden parantamiseksi tutkimus sisältää laajan ja laadukkaan tar-

veanalyysin, joka sisältää sekä teoreettisen että empiirisen osan. Tarveanalyysiin sisäl-

tyvän empiirisen ongelma-analyysin tiedonkeruu, tulokset ja tulosten analysointi ovat 

raportoitu yksityiskohtaisesti (ks. luku 4; liite 1). Tarveanalyysin perusteella suoritettu 

kehittämisprosessi on kuvattu tarkasti luvussa 5. Tarveanalyysiin perustuva kehittämis-

tuotos ja kehittämisessä tehdyt kehittämispäätökset selvitetään perusteellisesti luvussa 6. 

Lisäksi kehittämistuotos on kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen liitteenä (liite 3). 

Tutkimuksen uskottavuuden kannalta on tärkeää, että kehittämistutkimuksessa valmistui 

tieteellisesti kehitetty oppimateriaali, joka julkaistiin e-Oppi Oy:n lukion maantieteen 

Tellus3-oppikirjassa. Tutkimuksen uskottavuutta parantaa myös kehittämistutkimuksel-

le ominainen syklinen eteneminen, jossa empiiriset ja teoreettiset osat vuorottelevat. 

Siirrettävyyden kannalta mahdollisuus kehitetyn oppimateriaaliin käyttöön lukion 

maantieteen opetuksessa on tärkeää. Oppimateriaalin vahvaa siirrettävyyttä kentällä 

toimivaan opetukseen puoltavat laaja tarve-analyysi (ks. luku 3 & luku 4) sekä oppima-

teriaalin pohjautuminen lukion opetussuunnitelmaan (LOPS 2003). Luotettavuuden ja 

vahvistettavuuden parantamiseksi tutkimuksen eteneminen ja kaikki kehittämispäätök-

set ovat yksityiskohtaisesti dokumentoitu kaikissa tutkimuksen osissa. 

Koska lomakekyselyn tulokset ohjaavat tutkimuksen kehittämisprosessia, tulee lomake-

kyselyn tutkimustulosten luotettavuutta tarkastella erityisen kriittisesti. Etenkin suuri 

tietomäärä, jota kyselylomakkeiden avoimissa kysymyksissä kerättiin, luo haasteita tut-

kimuksen luotettavuudelle. Tässä tutkimuksessa suoritettujen lomakekyselyiden etene-

minen ja tulokset ovat raportoitu tutkimuksessa yksityiskohtaisesti tutkimuksen luotet-
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tavuuden ja toistettavuuden takaamiseksi (ks. luku 4 & luku 6.2). Molempien kyselyi-

den kyselylomakkeet ovat tutkimuksen liitteenä (liite 1 & liite 2). 

Tutkimuksen luotettavuutta ja siirrettävyyttä olisi voitu parantaa edelleen testaamalla 

valmista oppimateriaalia täysin autenttisissa luokkahuonetilanteissa, ja ottamalla myös 

opiskelijat mukaan oppimateriaalin kehittämiseen ja arviointiin. 
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8 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää opetusta ja oppimista tukeva lukion sähköinen op-

pimateriaali, joka käsittelee kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia (liite 3). Mah-

dollisimman laadukkaan oppimateriaalin kehittämiseksi tutkimuksessa tuli ensin selvit-

tää mitkä ovat kaupungistumisen merkittävimmät riskit ja mahdollisuudet (ks. luku 8.1) 

sekä aiheet ja oheismateriaalit, joiden esittelyä ja käyttöä asiantuntijat pitävät tärkeänä 

kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia käsittelevässä oppimateriaalissa (ks. luku 

8.2). Tämän luvun viimeisessä kappaleessa vedetään yhteen kehittämistyön eteneminen 

ja kehittämistyön tavoitteiden toteutuminen (ks. luku 8.3). 

8.1 Kaupungistumisen riskit ja mahdollisuudet 

Ensimmäinen tutkimusta ohjaava tutkimuskysymys tiedusteli mitä riskejä ja mahdolli-

suuksia kaupungistumiskehitykseen liittyy. Tähän tutkimuskysymykseen vastattiin teo-

reettisessa ongelma-analyysissä (ks. luku 3.5) kattavalla kirjallisuuskatsauksella. Kau-

pungistuminen on hyvin kompleksinen ilmiö ja siksi tutkimuskysymykseen vastaami-

nen edellytti laajan kirjallisuuskatsauksen luomista. 

Kaupungistumiseen liittyy lukemattomia riskejä ja mahdollisuuksia, ja usein se, onko 

jokin kaupungistumiseen liittyvä tapahtuma riski vai mahdollisuus, riippuu tarkastelta-

vasta näkökulmasta. Siksi on mahdotonta listata kaikkia kaupungistumiskehitykseen 

liittyviä tapahtumia joko riskiksi tai mahdollisuudeksi, ja monen kaupungistumiseen 

liittyvän tapahtuman kohdalla päädyin ainoastaan esittelemään tarkasteltavan tapahtu-

man kattavasti. 

Myös kaupungistumisen riskien ja mahdollisuuksien sekä mahdollisten hyötyjen ja hait-

tojen luokittelu on hyvin hankalaa, jopa mahdotonta. Käytännössä lähes kaikki kaupun-

gistumiskehitykseen liittyvät maantieteelliset ilmiöt ovat osa jotakin suurempaa koko-

naisuutta, jolloin yksinkertaisten ja selkeiden syy-seuraussuhteiden löytäminen on vai-

keaa. Teoreettisessa ongelma-analyysissä (ks. luku 3.5) pyrin luokittelemaan kaupungis-

tumiseen liittyvät ilmiöt ja tapahtumat neljään eri luokkaan siten, että ne muodostaisivat 

kokonaisuuksia, joiden sisällä olevat aiheet liittyisivät mahdollisimman voimakkaasti 

toisiinsa tai muodostaisivat loogisesti etenevän kokonaisuuden. 
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Koska tutkimuksen suurimpana tavoitteena oli tuottaa kaupungistumisen riskejä ja 

mahdollisuuksia käsittelevä lukion maantieteen sähköinen oppimateriaali, pyrin tarkas-

telemaan erilaisia riskejä ja mahdollisuuksia lukiolaiselle sopivasta näkökulmasta. Lu-

kio-opetuksessa yhtä teemaa käsitellään ajallisesti hyvin vähän, jolloin eri ilmiöiden 

opiskelussa jäädään usein kuvailevalle tasolle. Siksi pääpaino ensimmäiseen tutkimus-

kysymykseen vastaamisessa on kaupungistumiskehitykseen liittyvien ilmiöiden ja ta-

pahtumien esittelyssä, kuvailussa, selittämisessä sekä mahdollisten syiden ja seurausten 

pohdinnassa. 

8.2 Kehitettävän oppimateriaalin keskeiset sisällöt ja oheismateriaalit 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin sekä teoreettisessa ongelma-analyysissä että 

ensimmäisessä empiirisessä ongelma-analyysissä. Näissä luvuissa esiteltiin asiantunti-

joiden näkemyksiä maantieteen oppimiskäsityksistä (ks. luku 3.1) ja keskeisistä kau-

pungistumisen aiheista opetuksessa (ks. luku 3.2 & luku 4.3) sekä laadukkaan sähköisen 

oppimateriaalin piirteistä (ks. luku 3.3 & luku 3.4). 

Laadukkaan maantieteen oppimateriaalin tuottamiseksi tulee selvittää, mitkä ovat maan-

tieteen oppimiskäsitykset ja miten niitä voidaan hyödyntää laadukasta oppimateriaalia 

tuotettaessa. Luvussa 3.1 eritellään viisi oppimiskäsitystä, jotka nykyisessä maantieteen 

opetuksessa edustavat käytetyimpiä oppimiskäsityksiä. Kehitettävässä oppimateriaalissa 

kunkin oppimiskäsityksen näkemys laadukkaasta oppimateriaalista otettiin huomioon. 

Kehitetyssä oppimateriaalissa käsitellään behavioristisen oppimiskäsityksen mukaisesti 

uutta tietoa ja käsitteitä, ohjataan empiristisen oppimiskäsityksen mukaisesti uuden tie-

don etsintään ja tulkintaa sekä annetaan humanistisen oppimiskäsityksen mukaisesti 

elämyksiä visuaalisen ja tunteita herättävän oheismateriaalitarjonnan välityksellä (Leino 

& Leino 1997; Cantell et al. 2007). Lisäksi kehitetyssä oppimateriaalissa rohkaistaan 

opiskelijoita konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti pohtimaan avoimia kysy-

myksiä ja syy-seuraussuhteita sekä luomaan itse uutta tietoa ajattelun taitoja korostavil-

la oppimistehtävillä (Tynjälä 2000). Viidennen eli kontekstuaalisen oppimiskäsityksen 

mukaisesti oppimateriaali ohjaa opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen ja yhteiskun-

nalliseen vaikuttamiseen esittelemällä erilaisia riskejä ja epäkohtia, niitä ehkäiseviä rat-

kaisumalleja sekä ohjaamalla pohtimaan erilaisia aiheeseen liittyviä yhteiskunnallisia 

ongelmia (Cantell 2001; Cantell et al. 2007). 
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Maantieteen asiantuntijoiden näkemyksiä kaupungistumisen opetuksen ja oppimateriaa-

lien keskeisistä sisällöistä selvitettiin sekä teoreettisessa ongelma-analyysissä (ks. luku 

3.2) että empiirisessä ongelma-analyysissä (ks. luku 4). Aiemmissa tutkimuksissa oli 

selvitetty, että opettajien mukaan kaupungistumisen opetuksessa tärkeimpiä aiheita ovat 

erilaiset ihmismaantieteen ilmiöt, ja erityisesti ihmisten toimiminen suhteessa toisiinsa 

kaupunkialueilla (Tani 2005). Akateemiset kulttuuri- ja kaupunkimaantieteen asiantun-

tijat pitivät aihealueen opetuksessa tärkeänä pääasiassa samoja asioita kuin aineenopet-

tajat, mutta lisäksi he pitivät tärkeänä myös kaupunkitilan käsitettä ja talousmaantieteel-

lisiä näkökulmia. Aiemmissa tutkimuksissa oli keskitytty tulosten mukaan erityisesti 

kulttuurimaantieteen osa-alueisiin kaupungistumiskehityksessä, joten oli tärkeää, että 

tutkimukseni käsitti myös empiirisen ongelma-analyysin, jossa kaupungistumiskehityk-

seen liittyvät luonnonmaantieteelliset tapahtumat ja ilmiöt otettiin huomioon (ks. luku 

4). 

Ensimmäisen empiirisen ongelma-analyysin perusteella havaittiin, että kentällä toimivat 

lukion maantieteen opettajat haluavat kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia kä-

sittelevän oppimateriaalin olevan laaja ja monipuolinen niin sisällöiltään kuin oheisma-

teriaaleiltaankin (ks. luku 4.3). Kyselylomakkeen vastausten perusteella opettajat arvos-

tavat kaupungistumiskehityksen tutkimista ja tarkastelua monipuolisesti eri näkökulmis-

ta ja monenlaisia oheismateriaaleja käyttäen. 

Tavoitteen ollessa laadukkaan sähköisen maantieteen oppimateriaalin kehittäminen, tuli 

tutkimuksessa selvittää miten sähköisiin oppimateriaaleihin siirtymisellä voidaan tuoda 

lisäarvoa juuri oppimateriaalin maantieteellisyyttä silmällä pitäen. Maantieteen oppi-

mistuloksia voidaan kehittää sähköisen oppimateriaalin avulla erityisesti käyttämällä 

laadukkaita oheismateriaaleja, kuten karttoja, videoita ja kuvagallerioita (Rikkinen 

1999; Carney & Levin 2002). Myös monipuoliset internetiä hyödyntävät tiedonhaku-

tehtävät ovat sähköisen maantieteen oppimateriaalin vahvuus. Laadukkaan tekstiosuu-

den roolia ei pidä kuitenkaan missään nimessä väheksyä uusista sähköisen oppimateri-

aalin kehittämismahdollisuuksista huolimatta (Rikkinen 1999; Cantell et al. 2007). 

8.3 Yhteenveto 

Kokonaisuutena kehitystyön voidaan katsoa onnistuneen hyvin. Tutkimus tuotti loma-

kekyselyn avulla tehdyn arvioinnin (ks. luku 6.2.2) perusteella hyvän oppimateriaalin, 
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jota enemmistö oppimateriaalia arvioineista lukion maantieteen aineenopettajista olisi 

valmis käyttämään omassa opetuksessaan (ks. kuva 28). Kehitetty sähköinen oppimate-

riaali on arvioinnin perusteella selkeä ja jäsennelty kokonaisuus, ja siinä käsitellään kat-

tavasti aihealueen keskeisiä sisältöjä. Erityisen hyvin onnistuttiin oppimateriaalin kuvi-

tuksen ja tehtäväosion kehittämisessä, joiden onnistuminen arvioitiin lähes kiitettäväksi 

toisessa empiirisessä ongelma-analyysissä (ks. luku 6.2.2). Heikoimmin kehittämistyö 

onnistui oppimateriaalin karttojen suhteen. Vaikka oppimateriaalissa (liite 3) on useita 

karttoja keskeisistä kaupungistumiskehitykseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista, 

arvioitiin karttojen olevan oppimateriaalin heikoin osa-alue (ks. kuva 29). Voidaan to-

deta, että kentällä toimivat opettajat vaativat maantieteen oppimateriaalin kartoilta erit-

täin korkeaa laatua. Oppimateriaaliin olisi myös kaivattu lisää liikkuvaa kuvaa videoi-

den ja animaatioiden muodossa (ks. kuva 27). 

Tämä tutkimus kokonaisuudessaan vastaa kolmanteen tutkimuskysymykseen. Hyvä lu-

kion maantieteen kaupungistumisen riskejä ja mahdollisuuksia käsittelevä sähköinen 

oppimateriaali on sisällöltään laaja, oheismateriaaleiltaan hyvin monipuolinen ja koko-

naisuudeltaan jäsennelty ja selkeä. Vaikka tämä tutkimus käsitteli ainoastaan oppimate-

riaalien kehittämistä kaupungistumisen riskein ja mahdollisuuksien osalta, voidaan tut-

kimuksen tuloksia etenkin oheismateriaalien tärkeyden osalta laajentaa koskemaan 

myös muita maantieteen oppimateriaaleja. Sähköisiltä oppimateriaaleilta vaaditaan in-

novatiivisuutta, eikä niiden haluta olevan painettuja oppikirjoja digitaalisessa formaatis-

sa. Innovatiivisuuden ei kuitenkaan haluta syrjäyttävän maantieteen oppimateriaalien 

perinteisesti tärkeiksi koettuja osa-alueita, kuten selkeää tekstikokonaisuutta, yksinker-

taisia karttoja ja havainnollistavaa kuvitusta. Sähköisiin oppimateriaaleihin siirtymisellä 

toivotaankin pääasiassa lisäominaisuuksia, jotka eivät painetussa kirjassa ole mahdolli-

sia. Erityisesti kuvien, karttojen, tilastojen ja kaavioiden runsaampi määrä sekä liikku-

van kuvan, äänen, interaktiivisuuden, internet-linkkien ja ajankohtaisuuden lisääminen 

nähdään sähköistymisen vahvuuksina. Sähköistymisen ei siis tule itsessään olla oppima-

teriaalien kehittämisen tavoitteena, vaan kehitystyössä tulee pyrkiä tuomaan sähköisyy-

dellä oppimateriaaleihin jotakin uutta lisäarvoa. Tämä synnyttää luonnollisesti painetta 

oppikirjakustantajille, joiden tulee tässä murrosvaiheessa onnistua kehittämään oppima-

teriaaleja, jotka vakuuttavat kentällä toimivat opettajat. 
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Oppimateriaalien tieteelliselle kehittämiselle on tarvetta. On tärkeää, että oppimateriaa-

leissa esiteltävät ja käsiteltävät sisällöt perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Tieteelli-

sen kehittämisen keinoin voidaan varmistua siitä, että kehitettävä oppimateriaali perus-

tuu ajankohtaiseen ja laadukkaaseen tutkimukseen. Myös oppimateriaalin pedagogisten 

ratkaisujen tulee olla perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia. Pelkkä perustuminen vah-

vaan tieteelliseen taustaan ei tee oppimateriaalista erinomaista. Oppimateriaalin on toi-

mittava teorian lisäksi myös käytännön tasolla. Siksi on tärkeää, että oppimateriaalin tu-

levat käyttäjät, eli opettajat ja opiskelijat, osallistuvat oppimateriaalien kehitystyöhön. 

Yhteistyö akateemisten tutkijoiden ja kentän käyttäjien välillä on mielestäni erityisen 

keskeistä juuri nyt, kun ollaan vauhdilla siirtymässä kohti sähköisiä oppimateriaaleja. 

Tässä tutkimuksessa oppimateriaalin kehittämiseen osallistui useita kymmeniä lukion 

maantieteen opettajia. Tulee siis huomata, että kehitetty oppimateriaali perustuu laajaan 

tieteelliseen tutkimuskatsaukseen (ks. luku 3) sekä opettajien näkemykseen ja tarpeisiin 

(ks. luku 4 & luku 6.2.2), mutta ei opiskelijoiden tarpeisiin. Olisi tärkeää, että jatkossa 

tutkittaisiin myös opiskelijoiden oppimateriaaleihin kohdistuvia näkemyksiä ja tarpeita, 

sekä testattaisiin tuotettavia oppimateriaaleja autenttisissa luokkatilanteissa. Näin saa-

taisiin entistä luotettavammin selville, millaisia oppimateriaaleja kentällä toimiville 

käyttäjille, eli opiskelijoille ja opettajille, tulisi kehittää. Tästä kehitystyöstä hyötyisivät 

niin oppimateriaalien kustantajat, akateemiset tutkijat kuin kentällä toimivat käyttäjät-

kin. 
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