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1. JOHDANTO

Lontoo on yksi maailman merkittävimmistä metropoleista. Se on kaupunki, joka sykkii elämää. Eri

kaupunginosilla on värikäs historia, mikä korostuu Lontoon tilkkutäkkimäisyytenä. Lähekkäin

sijaitsevat kaupunginosat voivat poiketa toisistaan hyvinkin selvästi. Yleinen mielikuva Lontoosta

koostuu Piccadilly Circuksen teattereista tai Oxford Street -ostoskadun vilinästä. Lontoo on paljon

muutakin, josta lyhyellä vierailulla näkee vain murto-osan. Itä-Lontooseen matkaava voi kohdata

selvästi ympäristöstään erottuvan näkymän. Ensisilmäyksellä vaikuttaa siltä kuin osa New Yorkia

olisi siirretty Thames-joen rantamaille. Thamesin meanderia myötäilevä niemi, Isle of Dogs on

muuttumassa pilvenpiirtäjistä koostuvaksi toimistokaupunginosaksi.

Lontoon entinen satama-alue, joka tunnetaan yleisnimellä Docklands on muuttunut silmiinpistävästi

viimeisten kymmenen vuoden aikana. Edellä mainitut yksityiskohdat tekevät kaupungista

mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Tämä pro gradu-tutkielma pureutuu Lontoon entisen satama-

alueen rakennemuutoksen, restrukturaation tutkimiseen. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja

selittää tutkimusalueella tapahtunutta muutosta ja siihen vaikuttavia prosesseja. Tutkimusalueen

tarkastelu on temporaalista ja spatiaalista. Perusteluina muutoksen tutkimiselle ovat olleet alueen

merkittävä niin rakenteellinen kuin toiminnallinen muutos. Kaupunki- ja satamarakenne eivät ole

pysyviä, vaan ne ovat jatkuvassa muutoksen tilassa. Alueellisia rakenteita tarkasteltaessa ilmiön

intensiteetin lisäksi aika on olennainen tutkimuselementti. Kehityksen suunta ja siinä tapahtuvat

muutokset tarkentuvat vertailtaessa tapahtumia ajallisesti toisiinsa.

Tutkimuksen tausta liittyy työskentelyyni Lontoossa vuosina 1989–1990. Sykkivän metropolin

tunnelma ja Itä-Lontoon asuinympäristön yhteiskunnallinen monikerroksisuus tekivät

lähtemättömän vaikutuksen stadilaiskasvattiin. Työpaikkani sijaitsi keskustassa, Oxford Streetin

ostoskadun läheisyydessä. Asuntoni oli Itä-Lontoossa, Wappingin kaupunginosassa, muutaman

minuutin kävelymatkan päässä Wappingin maanalaisasemalta ja noin 10 minuuttia Citystä ja

Towerin-sillalta. Työni suomalaismatkailijoiden parissa liittyi päivittäin kiinteästi kaupunkiin ja sen

tapahtumiin. Paikallisista kokemuksista huolimatta tarkastelen tutkimusaluetta edelleen

ulkopuolisen, outsiderin näkökulmasta. Alueen sisäistäminen ja paikallisen insider- näkökulman

omaksuminen vaatii mielestäni pidemmän ajanjakson kohdealueella. Havainnot kuitenkin tukevat

monia, nyt myöhemmin tutkimiani yksityiskohtia ja ovat vahvistaneet käsitystäni Docklandsista.
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Kuva 1 . Uudisrakennuksia London Docks satama-altaan ääressä (kuva tekijän).

Historiallinen satama-alue käsittää monia kulttuurisesti rikkaita ja omaperäisiä kaupunginosia.

Vanhat satama-altaat asuintalojen välissä luovat laajan tilallisen vaikutelman, jota muualla

kaupungissa ei voi kokea (kuva 1.). Uudisrakentaminen on tuonut ranta-alueet jälleen

kaupunkilaisten käyttöön. Towerin sillan vieressä sijaitseva St. Katharine´s Dockin satama-allas

toimii nykyään huvivenesatamana. Satama-allasta reunustavissa vanhoissa varastorakennuksissa

toimii monia veneilyyn ja alueen historiaan liittyviä yrityksiä (Wood et al. 1988:319).

Satama-alueen fyysisen rakenteen muutos oli 1990-luvun alussa selvästi havaittavissa. Vanhaa

rakennuskantaa uusittiin ja purettujen kiinteistöjen tilalle rakennettiin aiemmasta arkkitehtuurisesti

selvästi poikkeavia kerros- ja rivitaloja. Teknologian ja konsultoinnin toimialojen liiketilat ja näissä

työskentelevät uudisasukkaat erottuivat selvästi sosiaalisesta ympäristöstään. Elämäntyylit olivat

erilaisia yhteiskunnan perustoimeentulon varassa, kaupungin vuokrataloissa asuvien perheiden sekä

modernia kaupunkikulttuuria edustavien sinkkujen välillä. Vastakohtaisuudet asumisen,

työskentelyn ja elämäntavan suhteen olivat merkittävät.

Kaupunkien historia ja kehitys liittyy monissa paikoissa merenrantasijaintiin ja satamaan.

Kaupunkien ja satamien välitön läheisyys johtui kaupankäynnistä ja tähän liittyvästä alkeellisesta

kuljetusteknologiasta. Satamat kehittyivät kaupunkien keskustojen välittömässä läheisyydessä ja

kaupunki kehittyi sataman ympärille. Satama ja kaupunki olivat vuorovaikutuksessa keskenään.
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Kaupunki toimi sataman ensisijaisena markkina-alueena ja satama linkkinä maan ja meren välissä.

Sataman kautta vaihdettiin tavaroita mutta samalla myös vaikutteita. Satamaan saapuivat

ensimmäisenä muodin ja mausteiden tuulahdukset maailmalta. Lontoon syntyyn ja kehitykseen on

vaikuttanut sen joenvarsisijainti. Joki on väylä sisämaasta Thamesin lahdelle ja sieltä Kanaaliin ja

Pohjanmerelle. Merenkulku ja satamatoiminnot ovat olleet merkittävä osa Itä-Lontoon elämää ja

kaupunkikulttuuria (kuva 2.). Toimintojen vaikutus on edelleen havaittavissa.

Vähitellen kaupunkien ja satamien väliset siteet ovat kuitenkin heikentyneet. Kaupungin kasvu,

muutokset maailmankaupassa sekä tekniikan kehittyminen ovat vaikuttaneet sataman ja kaupungin

väliseen suhteeseen (ks. Westerholm 1986; Hoyle et al. 1994 ). Satamat ovat eriytyneet omaksi

kokonaisuudekseen sijainnin kasvaessa kaupungin keskustaan nähden.

Toimintojen vähentyessä suurkaupunkien keskustojen läheisyydessä tapaa usein alueita, jotka ovat

jääneet pois käytöstä. Alueita luonnehtivat vanhat rakennukset, raihnaisine asunto- ja

varastokortteleineen. Korttelit ovat jossain vaiheessa olleet täynnä elämää mutta aika on

vääjäämättä ajanut alueen ohi. Taantuvalle alueelle ovat tyypillisiä taloudelliset ja sosiaaliset

ongelmat lieveilmiöineen (ks. Cowlard&Talman 1989).

Entiset satama-alueet ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka muutokset satamateknologiassa ja

maailmankaupassa ovat vaikuttaneet kaupungin kehitykseen. Tämä yleismaailmallinen

muutosprosessi on synnyttänyt laaja-alaisia käytöstä pois jääneitä ranta-alueita. Kehitys on

kiihtynyt 1960-luvulta lähtien vaikuttaen voimakkaasti sekä sataman teollisuuteen että sataman ja

kaupungin fyysiseen rakenteeseen. Kaksi samanaikaista kehitystä on nopeuttanut perinteisen

sataman ja historiallisen satamakaupungin välisten siteiden löystymistä: teknologiset,

organisatoriset ja logistiset muutokset laivateollisuudessa ja satamatoimintojen modernisoituminen

sekä yleinen asenteiden muuttuminen erityisesti urbaaneja ranta-alueita kohtaan (Hayuth 1994:52).
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Kuva 2. Sataman sijainti suhteessa Suur-Lontoon liikenneverkkoon.

Sataman sijainti kaupungin keskustan läheisyydessä, toimintojen jyrkkä väheneminen sekä

samanaikaisesti taloudessa tapahtuva sektoreittainen työpaikkojen muutos ovat vaikuttaneet

taantuvien sisäkaupunkialueiden syntyyn. Lontoon Docklands ei ole tästä poikkeus. Alueen

satamateollisuuden työpaikat ovat vähentyneet jyrkästi 1960-luvulta lähtien vaikuttaen

heikentävästi alueen talouteen (ks. Church 1986, 1994a, 1994b; Clout 1990). Sisäkaupunkien

ongelmia on pyritty ratkaisemaan kaupunkipolitiikalla ja erillisillä kaupunkiuudistusohjelmilla (ks.

Jauhiainen 1995).

Ranta-alueita on pyritty aktiivisesti elvyttämään. Ranta-alueiden uudistus on yleismaailmallinen

ilmiö, jota on hyödynnetty aiemmin menestyvien merimieskaupunginosien elvyttämisessä, kuten

Bostonissa, New Yorkissa, Rotterdamissa ja Torontossa (Hilling 1994:32-36). Urbaaneihin ranta-

alueisiin alettiin kiinnittää huomiota Pohjois-Amerikassa jo 1970-luvulla. Seuraavalla
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vuosikymmenellä uudistuksen periaatteita sovellettiin Euroopassa ja 1990-luvulla yhä enemmän

myös Suomessa. Pohjois-Amerikassa uudistustoimet ovat painottuneet lähinnä kaupalliseen,

markkinat huomioivaan uudistukseen. Euroopassa uudistuskohteita on tarkastelu syvällisemmin ja

uudistusmenetelmät ovat olleet monipuolisempia. Tästä on hyvänä esimerkkinä Rotterdamin

satama-alueen uudistus, jossa painotetaan uudistusalueen sosiaalisia ongelmia huomioiden alueen

paikalliset piirteet.

Isossa-Britanniassa ranta-alueiden uudistaminen on liitetty osaksi sisäkaupunki-ongelmaa (ks

Diamond 1991; Hoyle 1994). Vanhoja satamakaupunkeja, Cardiffia, Liverpoolia, Glasgowta ja

Lontoota on uudistettu jo yli vuosikymmenen ajan. Lähtökohtana uudistukselle ovat olleet

konservatiivisen ja työväenpuolueen ajamat lakiuudistukset, joilla harjoitettavaa

kaupunkipolitiikkaa ja -uudistusta on suunnattu sisäkaupunkialueille. Uudistettavien alueiden

keskeinen sijainti kaupunkikeskustan läheisyydessä on lisännyt paineita kehittämisen suunnittelulle

ja toteutukselle.
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2. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA KESKEISET KÄSITTEET

2.1. Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimus sijoittuu pääaineeni, kulttuurimaantieteen mukaan, kaupunki- ja talousmaantieteen aloille.

Sataman ja kaupungin kehitystä tarkastellaan ajan ja tilan suhteen. Satama-alue nähdään osana

metropolia, jossa toiminnot ovat erittäin monipuolisia. Kaupungin kasvun myötä sen toiminnot

monipuolistuvat ja samalla ne eriytyvät omiksi alueikseen. Sataman toiminnallinen funktio on

liikennealue. Toisaalta tapahtuva muutos asettaa alueen uuteen tilanteeseen. Jatkossa esitettävä

teoria maankoron ja saavutettavuuden suhteesta liittyy satamaan. Entinen satama-alue on

saavutettavuudeltaan keskeistä aluetta, josta eri toiminnot kilpailevat. Liiketoimintoihin keskittynyt

City on alle kilometrin etäisyydellä. Vastaavasti joenvarsi asumisfunktiona houkuttelee monine

mahdollisuuksineen.

Tutkimuksen etukäteisolettamuksia ovat olleet:

•  mikä on satama-alueen tehtävä ollut ennen ja mikä se on nykyään ?

•  mitkä tekijät ovat ohjanneet kehitystä ?

•  miten Itä-Lontoon satama-alueen kaupunkipiirit ovat muuttuneet väestön ja

talouden näkökulmasta ?

•  onko tokka-alueiden kehittämisyhtiön, LDDC:n asettamat tavoitteet toteutuneet ?

Tutkimuksen pääongelmana on etsiä vastausta kysymykseen; miten sisäkaupunkiongelma on pyritty

ratkaisemaan Lontoon satama-alueen, Docklandsin osalta? Isossa-Britanniassa keskusta-alueen

kaupunkiuudistus kytketään sisäkaupunki, inner city–ongelmaan. Tutkielman näkökulmaa on

laajennettu siten, että rakennemuutos, restrukturaatio nähdään taustalla vaikuttavana,

monimuotoisena prosessina, jonka vaikutukset välittyvät yhteiskuntaan. Rakennemuutoksen

synnyttämiin ongelmiin vastataan kaupunkiuudistuspolitiikalla, jota entisellä satama-alueella

toteuttaa kehittämisyhtiö. Sisäkaupunkiongelmaan haetaan ratkaisua eri toimijoiden ja toimintojen

kautta. Tavoitteena on kuvata, onko entisen satama-alueen uudistuksessa onnistuttu ja mitkä ovat

uudistuksen vaikutukset Itä-Lontoo kaupunkipiireissä? Tuloksia kuvataan ja selitetään Lontoon

satama-alueeseen kohdistuneen kaupunkiuudistuksen kautta. Toiminnan vaikutuksia analysoidaan

väestön ja toimialarakenteen kuvaamisella painottuen 1960-luvulta nykyhetkeen.
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2.2. Sisäkaupungin käsite

Monien suurkaupunkien keskusta-alueilla, aiemman ytimen nykyisen vanhan kaupungin lähistöillä

tapaa alueita, jotka ovat kaupungin kasvaessa jääneet sivuun niin taloudellisesta ja teknisestä kuin

sosiaalisesta kehityksestä. Kaupungin kasvu on merkinnyt näille alueille teollisuuden ja muiden

toimintojen siirtymistä uuden tekniikan mukana muualle, työpaikkojen vähenemistä,

ammattitaitoisen väestön ja nuorten poismuuttoa sekä köyhyyden ja sosiaalisten epäkohtien

kärjistymistä (Cowlard&Talman 1989:200). Tätä muutosprosessia hahmotetaan sisäkaupunki-

käsitteen problematiikalla. Ongelma kytkeytyy hyvin läheisesti talouden restrukturaatioon,

rakennemuutokseen. Sisäkaupunki on usein aluetta, jonka epäkohdat korostuvat niin taloudellisilla

kuin sosiaalisilla indikaattoreina mitattuna.

Kaupungin sisälle on syntynyt ongelma-alue, inner-city. Inner city määritellään ongelmakeskeiseksi

alueeksi, jonka tiettyjä osia luonnehtivat ikääntynyt, osittain rappeutuneessa tilassa ja

epämääräisessä käytössä oleva rakennuskanta sekä taantuvalta kaupunkiteollisuudelta käytöstä pois

jääneet teolliset joutomaat (Andersson 1990:19). Sisäkaupungille tyypillistä on myös rakenteellinen

uusiutumisen kompleksisuus. Ongelmallisen sisäkaupungin syntymisen taustalla on kaupungin

kasvu. Sisäkaupungin rajaaminen on hankalaa, mutta karkeasti rajattuna alue sijaitsee

liikekeskustan ulkopuolella jääden kuitenkin esikaupunkialueiden sisäpuolelle.

2.3. Rakennemuutos, restrukturaatio

Yhteiskunnan monipuolista ja monitasoita muutosprosessia on pyritty jäsentämään restrukturaatio-

käsitteen avulla. Restrukturaatio tarkoittaa useiden maailmanlaajuisten ja paikallisten tekijöiden

suhteiden muutoksesta johtuvaa talouden sekä sosiaalisten rakenteiden muutosta (Jauhiainen

1995:4). Restrukturaatio viittaa toisaalta tuotannon eri sektoreiden tai yritysten

uudelleenorganisoitumiseen ja toisaalta itse alueellisessa järjestelmässä tapahtuviin rakenteellisiin

muutoksiin (Sjöblom 1995:4).

Restrukturaatio ei ole varsinainen teoria, vaan pikemminkin tutkimuksen tai tutkimusohjelman

kehys, joka alunperin kuvasi 1980-luvulla kehittyneen brittiläisen yhteiskuntatieteellisen

aluetutkimuksen uusia kysymyksenasetteluja ja lähtökohtia (Jauhiainen 1995:17). Jauhiaisen (1995:

2) mukaan maantieteessä ja yhteiskuntatutkimuksessa on käyty 1990-luvulla keskustelua

restrukturaatiosta yhteiskunnan muutostekijänä. Restrukturaatio on liitetty juuri

kaupunkisuunnittelun ja -uudistuksen tutkimiseen. Brittiläisessä tarkastelussa on hahmoteltu

restrukturaatiota, jossa näkökulmana on taloudelliset, teknologiset, sosiaaliset ja poliittiset prosessit,
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jotka heijastuvat yhteiskuntaan. Muutoksen tarkastelussa juuri taustalla vaikuttavien prosessien

painotus on ensiarvoisen tärkeää.

Jauhiaisen väitöskirjassa (ks. Jauhiainen 1995), näkemys restrukturaation vaikutuksesta

kaupunkiuudistuksen projekteissa ja prosesseissa on tutkijan oma tulkinta. Jauhiainen (1995:1)

näkee kaupunkisuunnittelun, -uudistuksen ja -politiikan toisaalta reaktiona muutokseen, toisaalta

osaltaan vauhdittamassa ja syventämässä sitä.

Aluetta ja paikallisuutta painottaa Suomessa 1980-luvun lopun ja 1990-lukujen alkuun kestänyt

monitieteisen alue- ja yhdyskuntatutkimuksen projektissa mukana ollut Jarmo Kortelainen. Hän

esittää restrukturaation teoreettis-metodologisiksi lähtökohdiksi näkemyksen, jossa paikallistason

kehitystä ei voida ymmärtää irrallaan rakenteellisista yhteyksistä vaan yksittäisten paikkakuntien

kehitys on liitettävä maailmanlaajuisiin ja kansallisiin yhteiskunnan rakenteissa tapahtuviin

muutoksiin. Toiseksi paikkakuntien ainutlaatuinen historiallinen kehitys, erityispiirteineen ja

toimijat ovat olennaisia paikalliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä (ks. Kortelainen 1991).

Vastaavasti Doreen Massey (1984:117-124) tutkimuksessaan, alueellisesta työnjaosta ja

paikkakunnan kehityksestä, näkee paikkakunnat ja ihmiset osana laajempia rakenteita, joiden

elämään talouden restrukturaatio vaikutti suoraan ylhäältä käsin. Samalla Massey (1984:117-124)

toi voimakkaasti esille sen, että paikkakuntien kehitystä ei voitaisi selvittää ja ymmärtää tutkimalla

paikkakuntaa pelkästään suppeasti, vaan tarkastelunäkökulmaksi olisi otettava aikaan sidottu,

laajempi alueellinen ja maailmanlaajuinen mittakaava.

Fainstein (1990:31) esittää restrukturaation liittyen, että kaupunkien tutkimisessa voi olla kaksi

näkökulmaan, joista kumpikin on oikeassa. Toinen käsittelee kaupunkeja globaalista näkökulmasta

osana kansainvälistä kaupunkien verkostoa, joissa voi olla omat kansalliset ja paikalliset piirteet.

Kaupungit jakautuvat näihin vaikuttavien prosessien kautta voittajiin ja häviäjiin. Toinen

näkökulma tarkastelee kaupunkeja sisältä ja paikallisuudesta käsin kohti laajempia näkökulmia.

Fainsteinin (1990:31) toteaa, että kaupungit ovat osa suurta kokonaisuutta ja että ainutlaatuisia

erityisen historian tuloksia. Restrukturaatio on siis ajassa tapahtuva prosessi, joka kohdistuu

yhteiskunnan rakenteisiin. Prosessiin vaikuttavat tekijät voivat olla niin paikallisia kuin

maailmanlaajuisia.

2.3.1. Yhteiskunnassa tapahtuva muutos

Restrukturaation taustalla ovat viimeisten kahden vuosikymmenen aikana tapahtuneet laajat ja syvät

murrokset  yhteiskunnassa, joiden ymmärtäminen tapahtuu parhaiten teollisen kehityksen muutosta

tarkastelemalla (Jauhiainen 1995:18). Yhteiskunnan kehitystä voidaan käsitellä kolmessa vaiheessa,
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jotka ovat, esiteollinen, teollinen ja jälkiteollinen (Haggett 1979:393). Esiteollinen vaihe nojautui

suuresti alkutuotantoon ja sen elinkeinoihin. Teollisessa vaiheessa periaatteena oli raaka-aineiden

muuttaminen lopputuotteiksi teollisen prosessin avulla, jolloin tavoitteeksi tuli myös kasvu ja sen

tehostaminen ja hyvinvoinnin laajentaminen. Teollisen kaupungin kasvua toteuttivat sen

alkuvaiheissa teollisuuskapitalistit laajentaen tuotantoa ja tässä yhteydessä kaupunkirakentamista

(Jauhiainen 1995:18). Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana teollisuusmaissa tavoitteeksi otettiin

hyvinvointivaltio, jonka periaatteiden rakentaminen tapahtui paljolti julkisen sektorin investointien

varassa.

Jatkuva kasvu ja hyvinvointivaltion ideaali toteutuminen hidastuivat 1970-luvulla. Öljykriisi,

voimakas taloudellinen taantuma ja inflaation kasvu olivat murrosvaihe, joka tuli vaikuttamaan

pitkälle tulevaisuuteen. Laskusuhdanne johti osaltaan toimintojen rationalisointiin, mikä näkyi

voimakkaimmin massatuotantoon suuntautuneiden alojen kriisinä. Tuotantovaikeudet ja

kustannusten kasvu johtivat säästötoimenpiteisiin ja tuotannon tehostamiseen. Keynesiläinen oppi

taloudesta ja fordistinen tuotantomalli teollisuudessa eivät enää soveltuneet muuttuvaan

yhteiskuntaan. Yhtenä mahdollisena ratkaisuna taantumaan nähtiin siirtyminen yhä laajempaan

automaation ja teknologian käyttöön tuotantoprosessissa (Jauhiainen 1995:19). Jäykän

massatuotannon korvaajaksi alettiin kehittää joustavia tuotantojärjestelmiä.

2.3.2. Deindustrialisaatio ja desentralisaatio

Jo öljykriisiä edeltävänä vuosikymmenenä palvelualojen työpaikat kasvoivat teollisuustuotantoa

nopeammin. Tertiäärisektorin kasvu ja monipuolistuminen sekä siirtyminen joustavampaan

tuotantojärjestelmään siirsi kehityksen jälkiteollisen yhteiskunnan vaiheeseen. Toinen esimerkki

muutoksesta kohti jälkiteollista vaihetta oli talouspolitiikan voimakas kansainvälistyminen ja

monikansallisten markkinavoimien merkityksen kasvu alue- ja kaupunkikehityksessä.

Finanssimarkkinoilla tapahtuvan talouden kehittämisen taustalla oli teknologinen kehitys, kun

sähköisten tietoverkkojen avulla oli mahdollista toimia reaaliaikaisesti missä päin maailmaa

tahansa.

Massateollisuuden sijaintiedellytykset muuttuivat liikenneverkon ja teknologian kehityksen myötä,

jossa aiemmat resurssiorientoituneet tekijät eivät enää korostuneet. Kaupunkialueilla teollisuuden ja

tungostuvan kaupungin yleisiä haittavaikutuksia, kuten melua, saasteita ja muita ympäristö

näkökohtia pyrittiin vähentämään suunnitelmallisen deindustrialisaation, toimintoja hajauttavan

politiikan avulla. Isossa-Britanniassa kaupunkien kasvupaine suunnattiin rakennettaviin, uusiin

kaupunkeihin, New Towneihin.
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Kaupunkitilassa talouden kehitys sekä sen rakenteita hajauttava politiikka synnytti vapaata

kaupunkitilaa, jolle oli etsittävä uuskäyttöä. Yksi tapa reagoida muutokseen, julkisen sektorin

käytössä olevilla menetelmillä on kaupunkiuudistus. Kaupunkiuudistus käsittää ne suunnitelmat ja

käytännön toimenpiteet, joita uudistettavalla alueella toteutetaan.

Deindustrialisaatio on prosessi, jossa teolliset investoinnit eivät enää suuntaudukaan kiinteään

pääomaan (tehdasrakennuksiin, varastoihin ja koneisiin) vaan rahoituspääomaan ja kulutukseen.

Tämä on merkinnyt vanhan teollisuustoiminnan taantumaa sekä teollisuusalueiden ja

teollisuustilojen uuskäytön ongelmaa. Tämän problematiikan taustalla on urbaanin rakenteen

uusiutuminen (restrukturaatio), jonka selittäminen ei enää liity kaupunkiteollisuuden sijainnin

malleihin, vaan monimutkaisempaan kysymykseen kaupunkiuudistuksen periaatteista ja sitä

ohjaavista voimista (Andersson 1990:17).

2.4. Sisäkaupungin uusiutuminen

Tutkimusalueen erityispiirteistä johtuen, rakennemuutoksen tarkastelu liitetään sisäkaupungin ja

ranta-alueiden uudistamiseen. Kaupunkialueiden taantuvat teollisuuskorttelit sekä liikennealueet,

kuten satama-alue konkretisoivat sisäkaupunkiongelman. Alueita on pyritty elvyttämään

saneerauksella hyvin vaihtelevin tuloksin, sillä kysymys on yhtälailla fyysisestä kuin alueen

monikerroksisesta rakenteellisesta ongelmasta. Sisäkaupunkiongelman ratkaisu kääntää

tarkastelunäkökulman takaisin kaupungin ytimeen. Kaupunkipolitiikassa ja -suunnittelussa on

tapahtumassa muutos siirryttäessä toimintojen suunnitelmallisesta alueittaisesta työnjaosta vanhojen

rakenteiden hyödyntämiseen. Aiempi kaupungin alueellisen laajenemisen hallinta muuttuu ytimen

uudistamiseksi. Uudistamista toteutetaan julkisen sektorin toimesta vallitsevan poliittisen ilmapiirin

toiveiden ja tavoitteiden mukaisesti..

1980-luvulla taantuneita sisäkaupunkeja ja niiden teollisuus- ja ranta-alueita ryhdyttiin elvyttämään

ja muokkaamaan uuskäyttöä varten. Tämä kaupunkikehityksen muutos tapahtui nimenomaan

kaupunkiuudistuksen kautta, jolloin monet sisäkaupunkien kohteet kokivat täydellisen muutoksen,

kun entiselle rappeutuneelle alueelle ryhdyttiin rakentamaan kaupungin vetovoimaista kohdetta.

(Jauhiainen 1995:20).

Kaupunkeihin kohdistuvat ongelmat ovat olleet myös Euroopan unionin huolenaiheena. EU:n

rakennerahastosta Lontoolle myönnettiin vuosina 1990-92, taantuvien kaupunkialueiden ja nuorten

työttömyyden ehkäisyyn (Objective 1, 2 ja 5b) yhteensä 6,5 miljoona euroa. Itä-Lontoossa tuki

koski kahdeksaa erillistä projektia, joista osa sijaitsi Newhamin, Southwarkin ja Tower Hamletsin

kaupunkipiireissä (Briefing 1997).
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Jauhiainen (1995:19) korostaa kaupunkiuudistusta konkreettisena esimerkkinä globaalien ja

lokaalien ja eri toimijoiden välisestä limittymisestä, jossa maailmanlaajuiset kehittämisyhtiöt ja

paikallishallinto voivat toimia yhdessä ja jossa perinteinen yksityisen ja julkisen sektorin

tehtävänjako on hämärtynyt.

Monikansalliset markkinavoimat ovat kasvattaneet merkitystään kaupungin kehitykseen

vaikuttavina tekijöinä yhteiskunnan jälkiteollisessa vaiheessa, jolloin esimerkiksi suuri osa

massatuotantoon perustuneen teollisuuden tiloista on autioitunut. Kun samaan aikaan nopeimmin

kasvavat aktiviteetit ovat liittyneet finanssitoimintoihin, teknologiaan ja kulttuuripalveluihin, on

kaupunkitilan uuskäyttö yksi esimerkki restrukturaatiosta. (Jauhiainen 1995:20).
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3. TUTKIMUKSEN MALLIT JA TEORIAT

3.1. Kaupunkialue, näkökulma satamaan

Mikään alue ei ole täysin eristäytynyt muista alueista. Alueiden välillä on eroja. Ihmisen toiminnan

kannalta erot alueellisissa aineellisissa ja aineettomissa resursseissa synnyttävät vuorovaikutusta

keskusten ja näiden lähiympäristön välillä. Alueita kutsutaan toimiviksi alueiksi. Toimiva alue

koostuu siis kiinteässä vuorovaikutussuhteessa olevista paikoista. Alueen sisäisten ja ulkoisten

toimintojen kannalta on tärkeää, miten ne sijaitsevat toisiinsa nähden. Alueellisissa sijainti- ja

toimintakuviossa tapahtuvia muutoksia pyritään selittämään alueeseen vaikuttavien prosessien

kautta (Abler et al. 1971:60). Sijainnin selittävinä tekijöinä on absoluuttisen etäisyyden ohella

relatiivisen etäisyyden tarkastelun merkitys lisääntynyt.

Kaupungin ja sataman kehitys sekä yhtälailla kaupungin ja elinkeinorakenteen muutos liittyvät

läheisesti toisiinsa. Sataman merkitys on korostunut kaupungin syntyvaiheessa. Kaupungistuminen,

urbanisaatio on prosessi, jossa yhä suurempi osa väestöstä keskittyy kaupunkeihin tai

kaupunkimaisille alueille. Teollinen vallankumous sai alkunsa Brittein saarilta 1700-1800-luvun

taitteessa. Keski-Englannin hiilivarantoja ryhdyttiin hyödyntämään teollisesti ja kehräämöteollisuus

pääsi alkuun. Kasvava teollisuus vaati lisää työvoimaa, jota siirtyi maaseudulta teollisuuden varaan

rakentuviin kaupunkeihin. Kaupungit alkoivat muuttoliikkeen seurauksena kasvaa.

Sataman kautta kuljetettiin tuonti- ja vientitavarat niin kotimaan kuin ulkomaiden markkinoille.

Teollisuuden kasvu lisäsi satamatoimintoja, jotka vaikuttivat satama-alueiden laajenemiseen.

Kaupunkikeskustan läheisyydessä vapaana olevasta maa-alasta on kuitenkin pulaa. Näin ollen

sataman oli laajennuttava keskustasta ulospäin.

Liikenteen tehostuminen on edistänyt kaupunkien kasvua. Aiemmin niiden kehitystä sitoivat

paikalliset voimavarat, kuten elintarvikkeet ja muut tarvittavat raaka-aineet sekä energianlähteet.

Jatkossa teollisuus sai tarvitsemiaan raaka-aineita yhä kauempaa ja toisaalta se pystyi kuljettamaan

valmistuotteet kaukaisillekin ulkomaan markkinoille. Raide- ja tieverkon kehitys paransi tilannetta

entisestään. Innovaatiot liikennemuodoissa kasvattivat myös kaupunkialueita. Kaupunkialueet

laajenivat esikaupungistumisen myötä.

Kaupunkien kehitys voidaan jakaa eri vaiheisiin jotka ovat: esiteollinen, teollinen ja jälkiteollinen

vaihe. Tutkielman ajallinen tarkastelu tukee näkökulmaa, jossa kaupunkikehitys sidotaan historiaan.
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Esiteollinen kaupunki

Esiteollinen kaupunki vaiheessa suhteellisen suppea-alainen kaupunki erottuu suojamuurilla

ympäröivästä alueesta. Kaupunkiin liikutaan muurin porttien kautta. Kaupunkirakenne on hyvin

kompakti ja toiminnot ovat osittain eriytyneet kapealle, epäsäännöllisen katuverkon varrelle.

Kaupungin erottaa toiminnallisesti se, että tavaroiden vaihto, kaupankäynti on luvallista vain

muurien sisäpuolella. Keskiaikaisissa kaupungeissa korostui niiden puolustuksellinen mutta myös

hallinnollinen ja kirkollinen asema.

Teollinen kaupunki

Teollinen vallankumous muuttaa kaupunkirakennetta. Kaupunkiin syntyy uusia toimintoja, joilla on

tietyt sijaintivaatimukset. Raskas teollisuus sijoittuu kaupunkikeskustan vapaille reuna-alueille.

Seurauksena on korkoa korolle kasvua eli teollisen tuotannon kasvaessa työvoiman tarve lisääntyy.

Vähittäinen vaurastuminen edistää kasvukehitystä. Uuden vaurastuvan keskiluokan myötä väestö

eriytyy sosiaaliluokittain omille alueilleen. Tehdastyöpaikat ja työväen asunnot sijaitsevat

lähekkäin.

Teknologiset innovaatiot vaikuttavat joukkoliikenteessä. Katu- ja maantieyhteyksien sekä

raideliikenteen kehitys mahdollistavat päivittäisen liikkumisen, pendelöinnin työn ja kodin välillä.

Työn ja kodin välinen sijainnillinen side eriytyy toisistaan . Varakkaampi väestönosa pystyy

valitsemaan edullisemman ja viihtyisämmän asuinympäristön kaupungin laita-alueelta sekä

maksamaan liikkumisesta kertyvät kustannukset. Joukkoliikenneverkko vaikuttaa merkittävästi

kaupungin alueelliseen laajenemiseen.

Jälkiteollinen kaupunki

Jälkiteolliselle kaupungille on tyypillistä talouden sektorien välillä tapahtuva muutos.

Teollisuustyöpaikat vaikuttivat kaupunkien kasvuun, mutta jatkossa yhä useampi työpaikka on

palvelualalla. Kilpailun kiristyminen teollisuustuotannossa lisää vaatimuksia toiminnan

tehostumiselle, mikä on johtanut automatisointiin ja tätä kautta työpaikkojen vähenemiseen. Jo

aiemmin mainittu liikenteellinen kehitys on vapauttanut teollisuuden resursseihin orientoituneesta

sijainnista. Tämä on yhdessä toiminnan rationalisoinnin kanssa johtanut kaupunkiteollisuuden

jyrkkään vähenemiseen.
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Palveluala on monipuolistunut. Kaupunkien toiminnallisessa eriytymisessä korostuu liikekeskustan

toimistokaupunginosa, jossa yritystoiminta hyödyntää keskeistä sijaintia. Kaupungit on nähtävä

myös laajana vuorovaikutusverkostona, paikkana, jossa innovaatiot kohtaavat. Yritystoiminnassa

merkittäväksi resurssiksi on noussut osaava, korkeasti koulutettu työvoima.

3.2. Keskukset toimintojen keskittyminä

Ihmisen rationaaliselle toiminnalle on ominaista järjestyminen tietyllä tavoin alueellisiksi

rakenteiksi. Ihmisen ja useiden toimintojen sijoittumista ohjaava yleinen periaate on keskittyminen.

Alueet ovat erilaistuneet väestön ja toimintojen keskittymiksi. Kaupungistuminen on nyky-

yhteiskunnan merkittävin keskittymismuoto. Keskittäminen vähentää liikkumistarpeita ja luo

tehokkuutta. Liikkumisen minimointi vähentää siitä aiheutuvia kustannuksia. Keskittämistä voi

kuvata esimerkillä torista, jonne ihmiset kokoontuvat. Torilla kommunikoidaan, ja siellä vaihdetaan

tavaroita ja palveluja. Talouden näkökulmasta ostaja ja myyjä kohtaavat markkinoilla, jossa syntyy

kysynnän ja tarjonnan mukainen hinta. Lisäksi samankaltaisten toimintojen, palvelujen ja resurssien

keskittämisellä saavutetaan agglomeraatioetuja, kun liikkuminen paikasta toiseen vähenee tai

päällekkäisiä toimintoja voidaan esim. infrastruktuurin ja markkinoinnin osalta yhdistää.

Väestön ja toimintojen jatkuva keskittymien on kasvattanut kaupunkialueet niin suuriksi, että niiden

haittavaikutukset ovat tulleet yhä merkittävimmäksi huolenaiheeksi. Tungostuneiden kaupunkien

ympäristöhaitat vaikuttavat asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Jätteet, likaisuus, melu ja

ilmansaasteet vähentävät asumisviihtyisyyttä ja ovat suoranainen uhka terveydelle. Haittatekijöitä

kompensoidaan muuttamalla kauemmaksi keskustasta. Päivittäin käytettävien paikkojen välisen

etäisyyden kasvu lisää liikkumista ja kasvattaa ruuhkia. Monessa suhteessa asukkaat ovat

valintatilanteen edessä epäkohtien ja etäisyyden suhteen.

3.3. Kaupunkien rakenne

Kaupunkien alueelliseen laajenemiseen ovat vaikuttaneet monet seikat. Luonnonolot, kuten

vesialueet tai jyrkät mäet ovat asettaneet omia rajoituksiaan, kun taas tasaiset kovapohjaiset alueet

ovat soveltuneet hyvin rakentamiseen. Liikenneväylät ovat houkutelleet asutusta, teollisuutta ja

muuta liiketoimintaa varsilleen.

Vapaana olevasta kaupunkitilasta, maa-alasta kilpailevat eri toiminnot. Koska monille toiminnoille

on tärkeää keskeinen sijainti, maasta maksettava vuokra kohoaa korkeammaksi kuin muualla.

Klassisen talousteorian mukaan tiettynä ajanhetkenä, kysynnän noustessa ja muiden tekijöiden

pysyessä ennallaan, hinnat nousevat. Uusi hinta syntyy markkinoiden tasapainopisteessä, jossa
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kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Kaupungin liikekeskustassa kilpailu tilasta on kaikkein kovinta, koska

sinne on hyvät liikenneyhteydet ympäröiviltä alueilta. Keskustan saavutettavuus on parempi kuin

muiden alueiden. Etäisyys keskustaan tuo tarkasteluun tilallisen aspektin.

Kaupunkitutkijoiden piirissä kaupunkien maankäytössä ilmeneviä yhteneväisyyksiä on mallinnettu.

Näiden maantieteellisten mallien avulla on pyritty hahmottamaan kaupungin toiminnallista

eriytymistä. Kaupunkirakennemallit ovat normatiivisia, jotka kuvaavat tietynlaista ideaalia

tilannetta, jota reaalimaailmassa ei sellaisenaan ole havaittavissa. Kuitenkin useissa kaupungeissa

on eri ajanjaksoilta havaittavissa piirteitä eri mallien rakenteista. Mallit toimivat pohjana

etukäteisolettamuksille nykyaikaisissa tutkimusmenetelmissä.

Kaupunkiekologisessa lähestymistavassa kehitettiin kaupunkirakenteen malleja. Chicagolaisen

koulukunnan sosiologien mukaan teollisen kaupungin muoto perustui kaupunkitilaan

kohdistuneeseen kilpailuun ja historialliseen evoluutioon. Näiden seurauksena syntyy

homogeenisia, eri asuin- ja talouden toimintojen alueita. Urbaani systeemi pyrkii jatkuvasti kohti

tasapainoa, jossa erilaiset funktiot sijoittuvat noodin ympärille. Malleista ovat tunnetuimpia

Burgessin vyöhykemalli ja Hoytin sektorimalli sekä Harrisin ja Ullmannin moniydimalli (Carter

1981:171).

Burgess esitti kaupunkirakenteen erilaistumisen samankeskisinä kehinä. Burgessin mallissa tulee

omana kehänään näkyviin työväenluokan kaupunki, joka muodostui työväestön asuntojen ja

tehtaiden muodostamasta teollisesta ympäristöstä. Keskustasta ovat keski- ja yläluokka ovat

muuttaneet kaupungin uloimmille kaupunkikehille ja tilalle on rakennettu tehtaita, työpajoja ja

teollisuusväestön asuntoja (Andersson 1990:11).

Liikekeskustaksi (CBD) erilaistuneen kaupunkiytimen ympärillä on muodostunut muutosvyöhyke

(zone in transition), jossa teollisuustyöväen asunnot ja raskas teollisuus kilpailevat kaupunkitilasta

liikekeskustan ekspansiota aiheuttavien toimintojen kanssa (Andersson 1984: 147). Aluetta

luonnehtivat toiminnallinen epävakaisuus johon liittyy asuinympäristön rappeutumista. Seuraavassa

vyöhykkeessä ovat työväestön asuinalueet, joka on yhteydessä tehdasteollisuuden ja

liikennejärjestelmien kehitykseen.

3.4. William Alonson sovellus Von Thünenin mallista

Hahmotan työssäni Lontoon liikekeskustaa, satama-aluetta ja muuta kaupunkialuetta William

Alonson kaupungin maankäytön mallin avulla (ks. Alonso 1964). Mallissa Von Thünenin

maataloutta kuvaavaa maankäytönmallia on sovellettu kaupunkitoimintojen eriytymisen

tutkimiseen.
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Alonson mallissa tarkastellaan maanarvoa, maankäyttöä ja maankäytön intensiteettiä suhteessa

keskusetäisyyteen. Mallin pääkomponentit ovat saavutettavuus ja etäisyyden suhde

kuljetuskustannuksiin. Toimintojen oletetaan suuntautuvan ytimeen. Ihmiset matkustavat töihin ja

vapaa-aikana kaupungin liikekeskustaan. Talouksien käytettävissä olevat tulot ovat kiinteät.

Liikkumisesta aiheutuvat kustannukset kasvavat suhteessa etäisyyteen.

Toimintojen suuntautuessa ytimeen sillä on samalla paras saavutettavuus. Saavutettavuus ydintä

ympäröivillä alueilla on sitä parempi, mitä lähempänä ne sijaitsevat suhteessa päätie- ja

raideliikenneverkkoon. Eri toiminnot, kuten liiketoiminta teollisuus ja asuminen kilpailevat

saavutettavuudesta. Kysyntä nostaa maanhintaa, jota tarkastellaan maankorko-käsitteen avulla.

Ytimeen sijoittuvilla toiminnoilla on kyky maksaa saavutettavuudestaan korkein hinta. Eri

toimintojen maksukyky on suhteessa niiden tuottamaan nettovoittoon. Näin ollen toiminnot

sijoittuvat ytimen ympärille kehämäisesti suhteessa niiden maksukykyyn ja vallitsevaa

maankorkoon.

Etäisyyden kasvaessa ytimeen maankorko vähenee. Tekijöiden korrelaatio on nk. distance-decay-

malli. Jokaiselle maankäyttömuodolle on indifferenssikäyrä, joka kuvaa saavutettavuuden ja

kuljetuskustannusten suhdetta. Ytimessä on paras saavutettavuus ja kuljetuskustannukset

vähäisimmät, joten maankorko on suurin. Alonson (1964) mallissa jokaisen yksittäisen toimijan,

yrityksen ja perheen sijaintipäätös riippuu indifferenssikäyrän sijainnista eli preferensseistä

etäisyyteen ja kustannuksiin. Malli huomioi samalla myös nykyaikaisen keskuksen

moniydinpiirteet, jolloin toimijan aktiviteetti voi ensisijaisesti suuntautua myös alakeskukseen.

3.4.1. Johdettu malli

Johdettu malli kuvaa maankoron alueellista vaihtelua. Etukäteisolettamuksena se tarjoaa osittaisen

näkökulman siihen, mitkä tekijät vaikuttavat rakennemuutosprosessissa eri toimintojen

sijoittumiseen satama-alueelle. Samalla malli on tutkielman tekijän näkökulma satama-alueen

kehitykseen. Uudistamisprosessi muuttaa aluerakennetta, jossa kohteena ovat sekä fyysiset että

yhteiskunnalliset rakenteet. Yhteiskunnan ja kaupungin vanha ja uusiutuva rakenne synnyttävät

konfliktin. Uusi rakenne kyseenalaistaa vanhan, jonka rakenteisiin sisältyvien toimijoiden asema

muodostuu kyseenalaiseksi. Voiko alue kehittyä monitasoisesti ja monipuolisesti huomioiden

aiemmat rakenteet?

Satamalla on historiallisista ja alueellisista tekijöistä johtuvat sijaintitekijänsä. Satama sijoittuu

maankoron ja etäisyyden suhteen edulliseen paikkaan, jotka vastaavat teollisuuden sijaintitekijöitä.

Moninainen kehityskulku muuttaa maankorkosuoran sijaintia ja samalla molempien
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toimintaedellytyksiä, mikä synnyttää taantuvan kaupunkiosa-alueen. Muut kaupunkitoiminnot

täyttävät kilpailun kautta toiminnallisen tyhjiön. Tälle sisäkaupunkiongelmaan kytkeytyvälle

alueelle etsitään ratkaisua kaupunkipolitiikan työkaluna toimivan tokka-alueen kehittämisyhtiön

avulla.

Kehittämisyhtiön suunnitelmat ja investoinnit kasvattavat vähitellen alueen houkuttelevuutta

asunto- ja liiketoiminta-alueena. Tämä vaikuttaa asuntojen ja toimistotilojen kysyntään, joka

kohdistuu erityisesti saneerattuihin ja uusiin kiinteistöihin. Kysynnän kasvu heijastuu alueen

yleiseen hintatasoon. Asuntojen ja toimistojen vuokrat sekä kiinteistöjen osakkeiden neliöhinnat

nousevat. Kokonaiskehitys nostaa voimakkaasti maankorkoa uuteen asemaan. Alueen väestön

kannalta tilanne on kaksitahoinen, asunto-osakkeen omistajilla on tilaisuus hyötyä arvonnoususta

kun samanaikaisesti vuokralla asuvien tilanne kiristyy entisestään. Säilyykö aluerakenne entisellään

sen kohdatessa yhtälailla muutospaineen ja toimijoiden preferenssit? Ratkaisut voivat olla joko

rakennetta säilyttäviä tai uudistavia.

Mallissa huomioidaan myös maankoron ja toimintojen jakautuminen etäisyyden suhteen. Samalla

kuvataan kaupunkikehityksen eri vaiheiden suhde maankorkoon. Tutkimusalueen kannalta malli

huomioi satama-alueen saavutettavuuden ja kehittämissuunnitelmien vaikutukset maankorkoon,

sataman elinkaaren kasvuvaiheesta taantumiseen sekä kehittämisyhtiön toiminnan konkretisoituessa

(kuva 3.).

Kuva 3. Kehittämissuunnitelman vaikutus maankorkoon. (1=1.vaihe, 2=2.vaihe, 3=3.vaihe, a=CDB,
b=muutosvyöhyke, c=satama ja teollisuus, d=asuminen, A+B=satama- ja kaupunkiuudistusalue).
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Vaiheet 1. ja 2. kuvaavat kaupungin kasvua sekä sataman kasvua ja taantumista. Satamatoimintojen

vähennyttyä liikekeskustan läheisyyteen syntyy teollisuudelta vapautunutta maata, joka on poistettu

käytöstä tai on vajaakäytössä. Maa-alasta kilpailevat jatkossa eri toiminnot. Maankorko pysyy

aluksi ennallaan mutta muuttuu ensimmäisten kehittämissuunnitelmien valmistuttua.

Kaupunkiuudistusta toteuttavat eri instanssit, joilla on erityiset tavoitteensa alueen suhteen.

Kysymys on toimijoiden, kaupunginsuunnittelijoiden, rakennusliikkeiden sekä poliittisten päättäjien

intresseistä. Mallin normatiivisessa tarkastelussa tilanne hahmottuu ideaalimaailmana, jossa

toiminta optimoidaan ympäristötekijöiden suhteen. Päätöksentekijöillä on käytössään kaikki

tarvittava tieto. Tietämys päätöksen suhteen on siis täydellistä. Kuvatun homo economicuksen

toiminnan tavoite on voiton maksimointi.

Vaihe 1. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailu liikekeskustan (a) vapaasta tilasta on voimakkainta. Eri

toiminnot sijoittuvat vyöhykemäisesti keskustan suhteen. Satamatoiminnot (c) sijoittuvat

joenvarteen, hyödyntäen edullista liikennereittiä.

Vaihe 2. Toimintojen sijaintivaatimukset muuttuvat innovaatioiden kautta. Liikenneyhteydet

parantuvat, absoluuttisen sijainnin ohella relatiivinen sijainti korostuu. Suhteellinen sijainti ja

saavutettavuus korostuvat. Maanarvo vähenee edelleen keskusetäisyyden suhteen mutta kasvaa

uudestaan paikoissa (d), kuten liikenneverkon solmukohdissa, joilla on hyvä saavutettavuus.

Liikekeskustan muutos- tai vaihettumisvyöhykkeelle (b) siirryttäessä maankäytön intensiivisyys

vähenee. Erilaisia toimintoja on enemmän yhdistyneenä toisiinsa. Kaupunkikeskustojen

teollisuuslaitokset ja varastorakennukset ovat esimerkkinä semi-intensiivisestä maankäytöstä

muutosvyöhykkeellä

Vaihe 3. Taantuvat satama-alueet (A+B) ovat jättäneet jälkeensä kurjistuvia kaupunginosia, joille

keskustatoiminnot pyrkivät levittäytymään. Muutosvyöhykkeen maanarvo (A) alkaa kohota

voimakkaasti, kun alueen kehittämispotentiaali ja -suunnitelmat alkavat toteutua. Korkosuora

siirtyy uuteen asemaan (i --> i”), koska spekulaatiot tulevaisuuden suhteen nostavat maankorkoa.

Lisäksi suunnitelmiin voi sisältyä alueen liittäminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen

tehokkaamman liikenneverkon avulla, jolloin kustannukset liikkumisesta vähenisivät.

Satama-alueelle alkaa heijastua maankoron kasvun vaikutus kehityksen kolmannessa vaiheessa.

Asumistoiminnot sekä eri toimialat kokevat maankoron nousun kasvavina menoina, kuten

kiinteistöjen vuokrina. Tulevaisuudessa kaupunkiuudistusaluetta (B) tullaan kehittämään tietyn

kokonaisstrategian ja suunnitelman avulla. Tulevaisuuden odotukset nostavat hintaa entisestään,

hinnasta muodostuu spekulatiivinen, jolloin tietty arvo joka konkretisoituu sijoitusten kautta.
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Alueelle on syntymässä konflikti vanhan ja uuden rakenteen välille, jonka toteutuminen ratkaistaan

toteutettavalla kaupunkipolitiikalla. Alueen kannalta olisi keskeistä säilytetäänkö monitasoinen

kaupunkirakenne vai annetaanko markkinavoimien toimia vapaasti.

3.5. Satama kaupungissa

Sataman ja kaupungin kehitys liittyvät läheisesti toisiinsa, jossa niitä yhdistävinä tekijöinä ovat

vesikuljetus ja markkinat. Merikuljetus oli liikenteen varhaisessa vaiheessa edullisin ja nopein

kuljetusmenetelmä huonojen maayhteyksien vuoksi. Kaupungilla ja satamalla oli yhtäläiset

sijaintivaatimukset ja toisaalta molempien edullinen sijainti johti usein suotuisaan kehitykseen.

Kaupungit ja satamat muodostavat toimintojen keskittymiä, jotka jakautuvat hierarkisesti. Satamien

muodostamassa kokonaisuudessa pienin tutkittava yksikkö on yksittäinen satama. Satama

määritellään mm. paikaksi joka on tarkoituksenmukaisesti varusteltu käsittelemään laivojen ja maan

välillä tapahtuva vuorovaikutus.(Morgan 1958:13). Yleisesti tutkimuksissa satamaa kuvataan ja

selitetään toimintojen perusteella. Satama on myös solmukohta, jossa meren ja mantereen

kuljetusreitit kohtaavat (Hilling & Hoyle 1984:1). Satama nähdään osana joka on maa- tai

meriliikennettä tai molempia. Se toimii linkkinä, solmukohtana maan ja meren välissä, paikkana

jossa maa- ja merikuljetusten reitit kohtaavat. Satama sisältää noodin toiminnallisia elementtejä,

joka on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Sataman toiminnallisesta roolista on monia näkemyksiä Bird (1957:13) pitää luontevampana

määritellä satama ennemmin toimintojensa kuin muotonsa tai sijaintityyppinsä mukaan. Sen sijaan

sataman välittäjän rooli nähdään tutkimuksissa yksiselitteisempänä. Myöhemmissä tutkimuksissaan

Bird (1980:360) kuvaa satamaa porttina, gatewaynä alueiden välisessä vuorovaikutuksessa. Hoylen

(1994: 13 ) näkökulma ottaa huomioon satamatoimintoihin vaikuttavat muutokset sekä

kansainvälisen mittakaavan; ja määrittelee sataman läpikulkupaikkana kansainvälisillä

markkinoilla, jossa kuljetusmuoto vaihtuu transitiokuljetukseksi välivarastoinnin jäädessä pois.

Sataman ja alueen kehitys on jatkuvaa ja siinä on eri vaiheita, nopeasta kasvusta tasaantumiseen ja

taantumiseen. Muutokset voivat olla reaktioita pitkäaikaisiin ja mahdollisesti maailmanlaajuisiin

taloudellisiin vaihteluihin (Hilling & Hoyle 1984:5-9). Satama-alueen kehitys on seurausta

taloudellisista, teknologisista, poliittisista ja sosiaalisista tekijöistä paikallisella, kansallisella ja

kansainvälisellä tasolla.

Sataman vaikutusalue on alue, jota satama palvelee (Sjöblom 1995:9). Vaikutusalueelle suuntautuu

sataman kautta kulkeva tuonti- ja vientitavaraliikenne. Sataman kehitys erityisesti keskuksen

läheisyydessä tai kaupunkialueella synnyttää vuorovaikutusta lähialueilla. Sataman sijainti
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kaupungin välittömässä läheisyydessä määrittää samalla sataman vaikutusalueen. Kaupunki on

sataman kauppapaikka, jossa välitetyt tavarat kulutetaan. Tutkielman lähtökohtana sataman

kehityksen varhaisessa vaiheessa on se, että satama palvelee lähellä olevaa kaupunkialuetta.

Markkinat olivat suhteellisen suppeat ja tavaroiden välitys ja vaihto keskittyivät kaupunkiin. Aluksi

satama syntyi ranta-alueelle, kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen Sataman alkuvaiheessa

sen ja lähialueen välillä vuorovaikutus on intensiivistä, satama palvelee kaupunkia ja

vastavuoroisesti kaupunki satamaa. Molemmat kehittyvät ja erityisesti kaupungin taloudelliset

funktiot monipuolistuvat hyvän sataman ohessa. Kehitys on kuitenkin hidasta, koska liikennemäärät

ovat vähäisiä ja teknologia kehittymätöntä.

Satama on myös teollisuuden sijaintipaikka. Raskas, tilaavievä teollisuus hyödyntää vesikuljetusten

kustannustehokkuutta sijoittumalla joenvarsille ja rannikoille. Satamatoimintoihin liittyy myös

monipuolisia liitännäistoimintoja, jotka vaikuttavat osaltaan työpaikkojen määrään. Lähiympäristö

on sataman markkina-alue ja samalla alue, jolta se saa työnvoimaa. Kehitys on nähtävä

vuorovaikutuksena niin, että se välittyy eri alueiden ja toimintojen välillä. Teollistuminen muuttaa

kehityksen suuntaa, taloudellinen kasvu johtaa liikenteen kasvuun mikä heijastuu sataman tilan

tarpeeseen. Nopean kehityksen vaiheessa alkuperäiset satama-alueet käyvät ahtaiksi. Seuraavaksi

esiteltävät satamamallit hahmottavat sataman rakenteellista kehitystä ja suhdetta kaupunkiin.

3.6. Satamakehityksen malleja

3.6.1. Anyport-malli

James Bird (1971:66-71) kuvaa sataman rakenteellisista ja alueellista kehitystä Anyport-mallillaan

(kuva 4.). Anyport-malli on sataman fyysisen rakenteen eli satamalaitteistojen kehittymisen yleinen

malli, joka perustuu tekijänsä tutkimuksiin Brittein saarilla. Mallin nimi tulee sanoista any british

port. Sataman kehitystä tarkastellaan tiettyinä vaiheina, jossa luonnollisesti on huomioitava

muutokseen vaikuttaneet tekijät.
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Kuva 4. James Birdin Anyport-malli (kehitysvaiheet on merkitty roomalaisin numeroin). (Bird 1971:71).

Mallissa satama nähdään erillisenä ympäröivästä maailmasta eristäytyneenä yksikkönä, johon

ulkoiset tapahtumat eivät suoraan vaikuta (Westerholm 1986:216). Anyportin kasvu etenee joella

kohti avomerta. Malli huomioi kaupungin ja sataman alueellisen konfliktin, jossa kaupungin

kasvupaine suuntautuu satama-alueelle. Tämä on seurausta siitä, että satama-alue on käynyt

ahtaaksi. Kaupungin kasvu ja laajenevat eriytyneet toiminnot syrjäyttävät vähitellen sataman.

Mallissa on kuusi eri kehitysvaihetta. Ensimmäinen vaihe kuvaa satamaa ennen teollistumista.

Satama syntyy liikenteellisesti edulliseen paikkaan. Tullin ja kauppahuoneiden perustaminen tekee

toiminnasta järjestelmällisempää ja laajentaa kaupankäyntiä. Satama kasvaa joenvartta pitkin.

Satamaan syntyy tavaroiden välivarastoja. Pidempiaikaiset varastot sijaitseva kauempana. Sataman

välittömässä läheisyydessä on sataman hallinto, tulli sekä kaupungin taloudelliset elimet kuten

rahoituslaitokset. Kaupankäynnin lisääntyessä syntyy tilanpuutetta. Vähitellen satamaa laajennetaan

ytimestä ulospäin. Laajenemista rajoittavat luonnolliset esteet ja sillat. Laivakoon suurentuessa ja

alusmäärän kasvaessa sataman on joko laajennuttava tai vaihdettava paikkaa.

Teollistuminen alkaa näkyä mallin toisessa vaiheessa, kun laiturien rakentamista jatketaan

kaupunkialueen ulkopuolelle. Syntyy erillinen satama-alue. Kolmannessa vaiheessa sataman
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tilanpuutetta lievitetään uusilla laitureilla. Neljännessä vaiheessa satama laajenee ranta-alueille kun

niille rakennetaan joesta erillisiä tokkia eli satama-altaita. Satama-altaiden koko ja varustus kasvaa

laivakoon mukaan. Viidennessä vaiheessa satama-altaisiin rakennetaan suoraa laituritilaa, mikä

mahdollistaa usean eri kokoisen aluksen samanaikaisen ankkuroinnin. Viimeisessä, kuudennessa

vaiheessa rakennetaan erikoislaitureita, jotka tulevat raskaan teollisuuden ja erikoistuneiden massa-

eli bulk-tavaroiden käyttöön. Laitureita käyttävät vilja-alukset, hiililaivat ja öljytankkerit.

Kuudenteen vaiheeseen sisältyvät myös syvävesisatamien käyttöönotto öljykuljetuksissa sekä

erillisten konttilaitureiden rakentaminen. Siirtyminen kappaletavarasta erikoistuneeseen

lastinkuljetukseen synnyttää teknologian kehityksen myötä kontit. (1971:66-71)

3.6.2. Brian Hoyle, kaupungin ja sataman välinen suhde

Brian Hoyle (1994:7) kuvaa mallissaan kaupungin ja sataman välistä suhdetta ja siinä tapahtuvaa

muutosta ajan suhteen (kuva 5.). Malli jakautuu viiteen eri vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe on

”alkeellisen satamakaupungin” vaihe, jolloin sataman ja kaupungin välillä on merkittävä alueellinen

ja toiminnallinen riippuvuus. Keskiaikaisissa kaupungeissa kaupunkikeskustaa hallitsivat

kauppiaiden talot ja ranta-alueet olivat asutuksen painopiste (Hoyle 1994:7). 1800-luvulla nopea

kaupallinen ja teollinen kehitys johti satamien alueelliseen laajenemiseen. Mallin toinen vaihe on

”laajeneva kaupunkisatama”, jossa sataman kasvu vaikuttaa kaupungin maankäyttöön. Tällöin alkaa

sataman ja kaupungin toiminnallinen eriytyminen.

Kolmas vaihe on ”moderni teollinen kaupunkisatama”.1800-luvulta 1950-luvulle tärkeimmät

kaupunkisataman muutostekijät olivat aluskoon kasvu sekä teollisuuden monipuolistuminen.

Öljynjalostus ja konttien käyttöönotto kasvattavat tilan tarvetta ja siirtävät satamaa yhä kauemmaksi

kaupungista. Vaihe nopeuttaa sataman ja kaupungin eriytymistä. Neljännessä vaiheessa tapahtuu

sataman vetäytyminen, johon vaikuttavat teknologiset muutokset ja modernit satamatoiminnot.

Yleisenä trendinä ovat öljynjalostamoiden, konttiterminaalien ja lastinkäsittelylaitteiden siirtyminen

pois vanhalta satama-alueelta. Viidentenä vaiheena on ranta-alueiden uudistaminen.
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Kuva 5. Sataman ja kaupungin välisen suhteen kehitysvaiheet. (Hoyle 1994:7).
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4. TUTKIMUSALUE

4.1. Tutkimusalueen rajaus ja sijainti

Tutkimusalueena on Lontoon entinen satama-alue. Tutkimusalue on rajattu hallinnollisen - ja

tilastoaluejaon perusteella. Kaupunkipiirien osalta kriteereinä aluerajauksessa on käytetty seuraavia

tekijöitä, alue rajautuu Cityyn tai Thamesiin, alue on osa kehittämisyhtiön hallinnoimaa aluetta.

Hackney on valittu Cityn läheisyyden ja alueen teollisen luonteen ja Greenwich Itä-Lontoon ja

Thames-yhteyden vuoksi. Muut kolme kaupunkipiiriä on valittu kehittämisyhtiön toimialueen

perusteella. Muista kaupunkipiireistä poiketen Greenwich lasketaan (Outer-London) Ulko-Lontoon

-tilastoalueeseen. Tutkimusalue sijaitsee pääosiltaan Sisä-Lontoossa, Newhamin, Southwarkin ja

Tower Hamletsin kaupunkipiireissä, rajautuen lännessä Cityyn ja Tower Bridge-siltaan. Thames

jakaa tutkimusalueen, joen etelä- ja pohjoisrannoille.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan muodostavat Englannin, Walesin

ja Skotlannin autonomiset alueet ja se sijaitsee Euroopan mannermaan länsirannikon edustalla.

Väkiluku oli vuonna 1991, 54,2 miljoonaa ja väentiheys 24 as/km2 (1991 Census... 1994:35). Ison-

Britannian pinta-ala on 2293325 km2 , mikä on Suomeen verrattuna noin kolmanneksen pienempi.

Ison-Britannian alueelliset erot ovat suuria. Jakoperusteena tutkimuksissa (ks. Chalkley 1995) on

taantuva Keski-Englanti ja pohjoinen sekä vaurastuva etelä. Etelä-Englannin kaakkoisosat ovat

vaurainta ja väkirikkainta aluetta. Kaakkois-Englannissa (South East), johon Suur-Lontoo kuuluu

asuu lähes joka kolmas, 31 % Ison-Britannian kokonaisväestöstä.

Taulukko 1. Ison-Britannian suurimmat kaupungit verrattuna Lontooseen. (1991 Census... 1994:36-37).

järjestysnro. kaupunki väkiluku Lontoo / n
1 Lontoo 6400000
2 Birmingham 937763 6,82
3 Leeds 676580 9,46
4 Glasgow 653618 9,79
5 Sheffield 502840 12,73
6 Bradford 450708 14,20
7 Liverpool 449560 14,24
8 Edinburgh 421752 15,17
9 Manchester 400254 15,99

10 Bristol 372088 17,20
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Lontoo on Ison-Britannian suurin kaupunki. Kaupungin väkiluku oli vuonna 1991 noin 6,4

miljoonaa asukasta. (1991 Census... 1994:36). Seuraavaksi suurimmat kaupungit sijaitsevat

teollisen vallankumouksen alkulähteillä Keski-Englannissa. Taulukosta 1. ilmenee vuoden 1991

tilastoon (1991 Census... 1994:36-37) perustuva kaupunkien väkiluvun kokojärjestys sekä sen

suhteutus pääkaupunkiin. Lontoon väliluku on esimerkiksi Liverpooliin verrattuna yli 14 kertainen.

Ison-Britannian kaupungistumisaste on suuri, vuonna 1996 kaupunkiväestön osuus oli 89.4 %

kokonaisväestöstä (Encyc... 1999).

Pääkaupunki Lontoo sijaitsee Ison-Britannian kaakkoisosassa (kuva 6.) Kaupunki levittäytyy 1579

km2
 laajuiselle alueelle Thames-joen molemmille puolille. Yhtenäisen kaupunkialueen halkaisija on

itä-länsisuunnassa laajimmillaan 60 km, mikä vastaa yhtä lailla kaupungin etäisyyttä Thamesin-

lahdesta. Lontoon vanhimmat osat sijaitsevat Lontoon altaana tunnetun geologisen

synkliinirakenteen keskustassa (Bird 1957:16; Cowlard&Talman 1989:200). Joen varsi koostuu

soraterasseista, jotka soveltuivat hyvin rakennusalustaksi. Kaupunkia ympäröivät alueet ovat

etupäässä kosteita marskimaita, jotka toimivat liikenteellisenä esteenä kaakossa sijaitsevien

rannikon satamapaikkojen ja sisämaan välillä. (Cowlard & Talman 1989:200). Korkeuserot ovat

vähäisiä.

Sijainnin kannalta tärkein luonnonmaantieteellinen elementti on kaupungin läpi virtaava Thames.

Joki on vaikuttanut olennaisesti kaupungin syntyyn ja kehitykseen. Voimakas virtaus ja vuoroveden

vaihtelu ovat pitäneet joen avoinna jokisedimenttistä ja näin myös purjehduskelpoisena

(Cowlard&Talman 1989:200). Ensimmäinen kaupunkimainen asutus rakennettiin joen yläjuoksulle,

vuoroveden vaikutuksen ylärajalle mahdollisimman kauas rannikosta.
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Kuva 6. Ison-Britannian suurimpien kaupunkien sijainti suhteessa toisiinsa ja

 päätieverkkoon. (suorakaide = tutkimusalue).

Nykyisen suurkaupungin asema liikenneverkossa on varsin keskeinen. Se on koko maan kattavan

moottori- ja rautatieverkon solmukohta. Lisäksi reitti- ja tilauslentoliikenteen kentät (kuvat 6 ja 7.)

Heathrow, Gatwick, Stansted ja Luton sekä uusin London City Airport ovat kaupunkialueella tai

sen välittömässä läheisyydessä. Lentokenttien, kuten ensiksi mainittujen Heathrown ja Gatwickin

välillä toimii tehokkaat liityntäyhteydet. Rautatiet kytkevät liikenteen rannikon satamista

tapahtuvaan matkustaja- ja rahtiliikenteeseen, jossa jälkimmäisen vahvaksi kilpailija on noussut

Kanaalin alittava Eurotunneli.
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Kuva 7. Suur-Lontoo lähiympäristöineen. (1.London City Airport).

Lontoolaiset mieltävät kotikaupunkinsa jakaen sen West- ja East Endiin. Terminologia perustuu

roomalaisaikaan, jolloin kaupungin vanhinta osaa ympäröivä muuri jakoi kaupungin ulkopuoliset

alueet itään ja länteen. East End, Itä-Lontoo käsittää Cityn itäpuoliset alueet. West End nimensä

mukaan sijoittuu Citystä länteen. City of London on kaupungin vanhin osa ja sen vanha ydin, josta

käytetään yleisnimeä City. Vuonna 1888 City rajattiin alueelle, joka on kooltaan 2,5 km2. Tällä

finanssipiireissä merkittävällä neliömailin alueella sijaitsivat jo tuolloin ja vielä nykyisinkin monet

maailman merkittävät raaka-aineiden, ravinto- ja rahakasvien pörssit. Vähemmälle huomiolle eivät

myöskään jää Lontoon pörssi, Englannin keskuspankki tai Lloyd´sin vakuutusyhtiö.
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London Docklands, Lontoon tokka-alueet (kuva 7.) mielletään karkeasti Itä-Lontoon ranta-alueiksi,

Towerin sillalta joen alajuoksulle päin. Edellä mainitut termit ovat yhtä lailla virallisessa käytössä

sekä. kirjallisuudessa että puhekielen ilmaisuina. Useimmat tilastotiedot Lontoon satama-alueista

sisältävät Lontoon satamaviranomaisten toimialueen niin Thamesin varrella kuin myös Lontoon

ulkosatamat rannikolla.

4.2. Tilastoaineisto

Tilastoaineistona on käytetty Ison-Britannian valtakunnallisia väestölaskentoja, vuosilta 1971-1991.

Satama-alueen osa-alueittaista analyysia on tarkennettu väestönkehityksen ja toimialoittaisen

tarkastelun osalta tokka-alueiden kehittämisyhtiön julkaisemalla tilastomateriaalilla. Tilastoalueiden

rajojen ja pinta-alojen muutokset on huomioitu lukuarvoissa.

Ison-Britannian virallisissa tilastoissa (1991 Census ... 1994:1) käytetty tilastoaluejako koostuu

hierarkisesti suuralueista (Regions), kreivikunnista (Counties) ja kaupunkipiireistä (Boroughs).

Näiden lisäksi tilastoinnissa omana luokkanaan ovat merkittävimmät kaupunkialueet, metropolien

kreivikunnat (Metropolitan Counties). Tutkimusalue jakautuu Kaakkois-Englannin suuralueeseen,

Suur-Lontoon kaupunkialueeseen sekä satama-alueelle levittäytyviin kaupunkipiireihin.

4.2.1. Hallinnolliset alueet

Suur-Lontoossa hallinnolliset- ja tilastoalueet vastaavat Suur-Lontoo valtuuston, (Greater London

Council, GLC) aluejakoa (Wood 1990:2). Hallinnollinen jako perustuu itsenäisiin kaupunkipiireihin

sekä kehittämisyhtiön (London Docklands Development Corporation, LDDC) käyttämään

aluejakoon. Suur-Lontooseen kuuluu 32 hallinnollista kaupunkipiiriä (kuva 8.) ja kaksi itsenäiset

kaupunkioikeudet omaavaa aluetta: City of London ja City of Westminster. Sisä-Lontoon (Inner

London) muodostavat 12 kaupunkipiiriä: Camden, Chelsea, Greenwich, Hackney, Hammersmith &

Fulham, Islington, Kensington, Lambeth, Lewisham, Southwark, Tower Hamlets ja Wandsworth.
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Kuva 8. Suur-Lontoon kaupunkipiirijako (Wood 1990:2).

Ulko-Lontoon 20 kaupunkipiiriä ovat Barking & Dagenham, Barnet, Bexley, Brent, Bromley,

Croydon, Ealing, Enfield, Haringey, Harrow, Havering, Hillingdon, Hounslow, Kingston upon

Thames, Merton, Newham, Redbridge, Richmond upon Thames, Sutton, ja Waltham Forest.

4.2.2. Lontoon hallinto

Lontoon kreivikunnanvaltuusto (London County Council, LCC) muodostettiin vuonna 1888 ja

siihen kuului 28 kaupunkipiiriä. Kreivikunnan valtuusto korvattiin vuonna 1964 Suur-Lontoon

valtuustolla (Greater London Council, GLC).
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5. LONTOO, KAUPUNGIN JA SATAMAN KEHITYS

5.1. Lontoon asema ja sijainti Isossa-Britanniassa

Lontoo on Ison-Britannian hallinnollinen ja taloudellinen keskus. Eri aikakausien hallitsijat ovat

pitäneet valtaistuintaan kaupungissa. Pääkaupunkina Lontoo on myös selvästi suurin keskus,

metropoli, jonka toiminnallinen merkitys on monipuolista ja laaja-alaista.

Kaupungin kasvuun ja kehitykseen on olennaisesti vaikuttanut sijainti Thames-joen varrella.

Vuoroveden vaihtelu joessa mahdollisti suurikokoistenkin alusten purjehtimisen aina kaupungin

keskustaan saakka. Joelta merelle aukeava yhteys toimi linkkinä merien takaisiin valtioihin ja

kulttuureihin. Jokea pitkin tuotiin tavaroita mutta samalla myös uusia vaikutteita kaupunkiin. Joki

toimii akselina rannikon ja sisämaan välillä sekä jakajana kaupungin fyysisessä rakenteessa.

Kaupunkimaisen olemuksen paikka sai roomalaisvalloituksen v. 43 jKr jälkeen. Thamesin

pohjoisrannalle perustetusta Londiniumin varuskunnasta hallittiin tulevien vuosisatojen ajan koko

Britanniaa aina roomalaisvallan pohjoisrajaa symboloivalle Hadrianuksen muurille saakka.

Roomalaiset hyödynsivät alueen edullista sijaintia, Britannian Alamaalta liikuttiin Thamesin

lahdelle ja sieltä Manner-Eurooppaan. Vuonna 200 kaupungin ympärille rakennettiin muuri, jota on

myöhemmin keskiajalla laajennettiin.

Keskiajalla kaupungin taloudellinen, sotilaallinen merkitys kasvoi. Vilhelm Valloittajan tavoitteena

oli 1070-luvulta lähtien tehdä kaupungista kukoistava satama, josta olisi kauppayhteydet

Pohjanmeren ja Kanaalin kautta Manner-Eurooppaan (Clout 1990:19). Kaupungin puolustusta

vahvistettiin rakentamalla muurien läheisyyteen nk. Valkoinen torni, josta myöhemmin tuli

nykyisen Towerin Linnan ydin. (Encyc... 1999).

Keskiaikaisessa kaupungissa kaupankäynti, hallinto ja kirkko sijoittuivat kaupungin puolustukseksi

rakennettujen muurien sisäpuolelle. Feodaaliyhteiskunnassa väestö jakautui tarkoin määrättyihin

yhteiskuntaluokkiin (Clout 1990:19). Kasvavan muuttoliikkeen seurauksena muurien itäpuolelle

sekä myöhemmin joen eteläpuolelle syntyi järjestäytymätöntä ja alati köyhää asutusta.

Useissa Euroopan maissa oli 1500-luvulta lähtien vallalla merkantilistinen talouspolitiikka.

Politiikka korosti valtiokeskeisyyttä ja sen päähuomio kohdistui kotimaan kaupan ja teollisuuden

edistämiseen. Teollinen vallankumous sai 1700-luvun lopulla alkunsa Isosta-Britanniasta leviten

vähitellen Manner-Eurooppaan. Nopean kehityksen taustalla oli siirtomaapolitiikan mahdollistama,
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lähes rajattomien raaka-ainevarantojen hyödyntäminen. Nämä tekijät olivat Lontoon väkiluvun

kehityksen sekä sataman nopean kasvun taustalla.

5.2. Lontoon kehitys

Pääkaupungin kaupungin merkitystä kuvaa väkiluvun ja sen hallinnollisen alueen kasvu. Lontoo on

omannut hyvin kauan suurkaupungille ominaiset piirteet. Sinne on keskittynyt merkittävä osa Ison-

Britannian väestöstä ja lisäksi kaupunki on hallinnollinen keskus. Talouden toimintojen ytimessä

toimivat tavaranvaihtopörssit ja niiden läheisyydessä vireä satama.

Taulukko 2. Lontoon väestö suhteessa Englannin ja Walesin kokonaisväkilukuun.( luvut x1000) Mitchell & Deane
(1962).

Alue 1500 1600 1700 1801 1851
Suur-Lontoo 75 220 575 1117 2685
Englanti ja Wales 3000 4500 6000 8890 17983
%-osuus 2,50 4,89 9,58 12,56 14,93

Lontoon väkiluku kasvoi nopeasti 1600-luvulla (taulukko 2.). Väkiluku lisääntyi yli 2,5 kertaiseksi

sadassa vuodessa ollen 1700-luvun alussa 575000. Kyseisellä vuosisadalla valtion lähes joka

kymmenes asukas ja 1801 jo joka kahdeksas asukas asui suurkaupunkialueella. Seuraavien

viidenkymmenen vuoden aikana väkiluku kaksikertaistui lähes 2,7 miljoonaan (Mitchell & Deane

1962).

Kaupungin väkiluvun voimakas kasvu aiheuttaa ytimessä tungostumista, joka purkautuu ytimestä

ulospäin. Keskiaikaiselta, muurien ympäröivältä alueelta kasvu suuntautui 1600-luvulla myötäillen

joenrantaa itään ja länteen (kuva 9.). Kaupunki yhdistyi lännessä Westminsterin kaupunkiin ja

laajeni idässä Towerin linnan ohi nykyisen Wappingin kaupunginosaan. 1700-luvulla kasvu

painottui kohti pohjoista.

Paikallisesti olojen paraneminen, hygienian kehittyminen ja tästä seurannut kuolleisuuden

väheneminen vaikuttivat kehitykseen suotuisasti. Lontoosta kehittyi pääkaupungin statuksen sekä

brittiläisen imperiumin keulakuvan omaavana kaupunkina myös tärkein satama ja todellinen

hallinnon ja kaupankäynnin ”hermokeskus”(Clout 1990:23).
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Kuva 9. Lontoon laajeneminen keskiajalta vuoteen 1785 (Clout 1990:25).

Huomattava yksityiskohta on vähäinen kasvu joen etelärannalla. Joen etelärannalle rakennettiin jo

keskiajalla, mutta laajempaa leviämistä sisämaahan ei tapahtunut. Kehitykseen on eittämättä

vaikuttanut joen alueellista leviämistä patoava vaikutus, joka voimistaa laajenemista pohjoiseen.

Kaupungin ydintoimintojen keskittyminen joen pohjoispuolelle ja heikohkot liikenneyhteydet

eristävät etelärannat kasvukehityksestä. Tähän vaikuttaa katuverkon alhainen yhdistävyys, mikä

korostuu erityisesti vähäisinä joenylityspaikkoina. Kuvassa 9. näkyvät 1700-luvun lopun Thamesin

ylittävät sillat. Liikenneyhteyksien vaikutus näkyy Cityn eteläpuolella toimintojen laajenemisena

kyseisten siltojen ympärillä sekä suuntautumisena suoraan sisämaahaan.

Cityn väkiluku kasvoi 75000:sta (1500) 208000:een (1700). Seuraavan sadan vuoden aikana ei

tapahtunut merkittävää muutosta. Vuoden 1666 Lontoon palo muutti alueen kaupunkirakennetta,

jonka jälkeen kaupungin asumistoiminnot korvautuivat vähitellen liiketoiminnalla (Clout 1990:26).

Vuonna 1901 väkiluku oli enää viidesosa vuoden 1801 tasosta eli noin 4000 asukasta.

5.3. London Docklands, Lontoon tokka-alueet

Sataman kehitys on läheisessä yhteydessä taloudessa tapahtuviin muutoksiin. Brittiläisen

Imperiumin emämaan kehitys riippui merkittäviltä osin tuontiraaka-aineista. Kolonialismin myötä
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tavarakuljetusten volyymi muuttui yksittäistavaroista massatuotteisiin. Samalla siirtomaapolitiikkaa

vahvisti ja tuki Lontoon sataman kehitystä, noodina kotimaan markkinoille.

Lontoon tokka-alue, London Docklands levittäytyy Tower Bridge- sillalta jokea pitkin yli

kymmenen merimailia (18,3 km) itään (kuva 7.) aina North Woolwichiin ulottuvalla alueelle. Itä-

Lontoon kaupunginosilla ja satamalla on rikas historia, joka liittyy joenvarsisijaintiin ja

laivaliikenteeseen.

5.4. Varhaiset satamatoiminnot

Satama on alunperin sijainnut aivan kaupungin keskustassa, nykyisen London Bridgen kohdalla.

Laivat purjehtivat Thamesin lahdelta jokea ylös kaupunkiin, jossa ne ankkuroituivat joko joelle tai

satamalaitureihin. Bird (1957:25) kuvaa, kuinka silta muodosti kiinteän paikan tavaroiden

siirtämiselle pienempiin aluksiin kuljetettavaksi jokea ylös tai läheisille rantalaitureille. Toimintojen

lisääntyessä nykyisten London Bridge- ja Tower Bridge-siltojen läheisillä ranta-alueille syntyi

erillisiä lastauslaitureita.

Vuonna 1558 hallitsijana ollut Elisabeth I näki ulkomaankaupan tuomat mahdollisuudet. Satamaan

saapuvien laivojen tavaraliikennettä ryhdyttiin kontrolloimaan. London Bridge-sillan läheisistä joen

pohjoispuolella sijaitsevista ranta-alueista tehtiin nk lailliset laiturit (legal quays). Näissä laivat

purkivat lastinsa ja samalla niistä perittiin tullia.

Lasti siirrettiin laitureiden läheisyydessä, rannan myötäisesti sijaitseviin varastorakennuksiin

välivarastointia varten. Tuontitavarat välitettiin markkinoille rannalta Cityyn johtavan kadun

varrella sijaitsevien erillisten tavarapörssien kautta, jotka erikoistuivat välitettävän tavaravalikoiman

mukaan. Billingsgate erikoistui merenantimiin ja Queenshithe maissiin ja viljaan.
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Kuva 10. Lontoon satama-alue 1700-luvulla (1.London Bridge, 2. Vuoden 1558 tullilaiturit, 3. Vuoden 1663 nk.
sufferrance-laiturit). (Cowlard&Talman 1989:201).

Sataman alueellisen laajenemisen esteen yläjuoksulle muodosti London Bridge (kuva 10.). Samalla

paikalla on ollut silta aina roomalaisajasta asti, joka oli ensimmäisen joen ylittävän silta Lontoossa.

Jo varhaisessa vaiheessa ylityspaikan merkitys korostui etelä- ja pohjoissuuntaisessa liikkumisessa.

Kiinteä silta kuitenkin jakoi liikenteen sillan ylä-ja alajuoksulla sekä erotti joki - ja meriliikenteen.

Sillan merkitystä lisää vielä se, oli vuoteen 1749 asti kaupungin ainoa Thamesin ylittävä silta.

Lisäksi London Bridge oli Towerin sillan valmistumiseen saakka v. 1894 lähimpänä merta sijainnut

silta. Satamakehitys etenee Birdin (1971:71) ensimmäisessä vaiheessa, jossa edullinen sijainti

korostuu. Hoylen (1994:7) maininta alkeellisesta satamakaupungista ei tässä tapauksessa päde

suurkaupunkiin.

5.5. Nopean kasvun vaihe

1700-luvun alku oli sataman nopean kasvun aikaa. Liikenteen määrä kasvoi voimakkaasti, mikä

aiheutti ongelmia Alusten lastaus ja purku viivästyi ja ruuhkat satamassa kasvoivat (Cowlard &

Talman 1989:201). Joen yläjuoksulla oli pahimmillaan 1200-1400 alusta odottamassa pääsyä

satamaan (Clout 1990:29). Vuoteen 1749 mennessä oltiin tultu tilanteeseen, että jopa 1775 alusta oli

käyttämässä satamatilaa, joka oli suunniteltu vain 545 alukselle (Cowlard & Talman 1989:201).
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Taulukko 3 Satama tuonnin ja viennin kehitys vuosina 1705-1794 (£=miljoonaa puntaa) (Pudney 1975:17; Brown
1978:2).

vuosi tuonti (£) vienti (£) tonnia
1705 5,4 4,9 157000
1794 16,6 14,9 620000

Satamatoimintojen kasvua kuvaa kaupankäynnin kehitys 1700-luvulla (taulukko 3.). Saapuvan

liikenteen määrä lähes nelinkertaistui vuosina 1705 - 1794, 157000 tonnista 620000 tonniin

(Pudney 1975:17). Samana ajanjaksona tuonnin ja viennin arvo kolminkertaistui (Brown 1978:2).

Tasaisesti kasvava tavaramäärä johti lastiin kohdistuvaan näpistelyyn, kun varastotilojen puutteessa

lasti jouduttiin varastoimaan suojaamattomiin tiloihin (NELP/GLC 1986:13-18). Kasvavat

epäkohdat ruuhkautuminen, tulipalovaara sekä rikollisuus johtivat osaltaan siihen, että satama

siirrettiin pois Cityn alueelta (Church et al 1986:632). Tullattavat tavarat oli edelleen kuljetettava

laillisten laitureiden kautta markkinoille. Lontoon satamaa käytettiin tilaa vievän rahdin ja

energianlähteenä, erityisesti lämmityksessä käytettävän hiilen kuljetuksiin.

Uudistusvaatimusten kasvaessa Parlamentti julkaisi mietinnön "Raportti komitealta, joka on asetettu

tutkimaan parasta tapaa varata riittävät tilat Lontoon sataman kasvavalle kaupalle ja merenkululle".

Tässä vuonna 1796 julkaistussa mietinnössä suositeltiin sulkuporteilla suljettavien, joesta

eristettävien satama-altaiden rakentamista, jotta sataman tehottomuutta ja tappiota voitaisiin

vähentää (Cowlard&Talman 1989:200). Kauppahuoneiden esityksen pohjalta perustettiin erillinen

komitea ratkaisemaan sataman ongelmia (Bird 1957:44-49).

Parlamentin ja kauppahuoneiden mietinnöt erosivat toisistaan. Erot johtuivat niille astetuista

tavoitteista. Parlamentti esitti kokonaisvaltaista kehittämistä kun taas kauppahuoneet tavoittelivat

kasvavia voittoja. Epäkohtana mietinnöissä pidettiin varastojen eriytymistä tukkukaupasta ja

markkinoista, koska etäisyydet niiden välillä tulisivat kasvamaan.

5.5.1. Satama-altaat

Thamesin varrelle oli rakennettu 1600-luvun lopulla kaksi satama-allasta (kuva 10.). Brunswickin

(1660) ja Howlandin (1696) satama-altaita käytettiin lähinnä alusten korjausta ja varustelua varten

eikä niitä oltu suunniteltu kaupalliseen käyttöön niiden etäisen sijainnin vuoksi (Bird 1957:46).

Kaupungin keskustan läheisille maanviljelymaalle rakennettavien satama-altaiden nähtiin

ratkaisevan monia ongelmia. Tavoitteena oli luoda kompakti kokonaisuus, jossa laituripaikat ja

varastot olivat lähekkäin satama-altaan läheisyydessä ja näitä ympäröi tarvittaessa suojamuuri.
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Joelle syntyvät ruuhkat pystyttiin purkamaan satama-altaisiin ja samalla voitiin eliminoida

vuoroveden vaihtelun aiheuttamat vaikutukset lastinkäsittelyssä. Suuremmille aluksille epäkohtana

oli kuitenkin se että ne voisivat käyttää sulkuportteja vain korkeimman nousuveden aikana.

Sataman kehitys etenee Hoylen (1994:7) mallin mukaisesti ”laajenevan kaupunkisataman”-

vaiheeseen. Toimintojen eritytyminen vaikuttaa kuljetukseen ja yhteydenpitoon keskuksen ja

sataman välillä. Bird (1971:71) huomioi tarkemmin satamakehityksen fyysiset vaiheet, joissa on

yhtäläisyyksiä Lontoon kanssa.

5.5.2. Tokka-alueen kehittäminen

Kauppahuoneet, etenkin Länsi-Intian kauppahuone vaativat satamaan parannuksia tuloksellisesti,

sillä ensimmäinen satama-allas West India Dock valmistui 1802 (kuva 11.). Allas rakennettiin Isle

of Dogsin pohjoisosaan ja siinä pystyttiin käsittelemään 600 laivaa samanaikaisesti. Seuraavana

vuonna Commercial Road avattiin liikenteelle ja sen myötä Limehouse ja Poplar saivat ensimmäiset

asuinalueensa. (Clout 1990:29).

Menestyksekäs kehitys sai jatkoa vuonna 1805 Wappingin kaupunginosassa, jonne valmistui

London Docks. East India Dock valmistui Poplariin vuonna 1806 jolloin joen eteläpuolelle,

nykyisen Rotherhithen alueelle rakennettiin sarja satama-altaita ensikertaa sitten 1600-luvun

jälkeen.
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Kuva 11.Lontoon tokka-altaat avaamisvuosineen (1.London Bridge, 2. Tower of London). (Cowlard&Talman
1989:201).

Rakentamisen paine synnytti ongelmia Cityn läheisyydessä, jonne vuonna 1828 valmistui St.

Katharine´s Dock. Sen rakentamista keskelle asuntoaluetta edelsi 1250 asunnon ja 11000 asukkaan

pakkomuutto (Clout 1990:29). Kuvaavaa rakentamisen suunnittelemattomuudelle on se, ettei tokkaa

koskaan liitetty rautatieverkon yhteyteen ja maaliikenneyhteydet kapeilla kaduilla olivat jo

alunperin riittämättömät (Cowlard & Talman 1989:203).

Seuraavien kolmekymmenen vuoden aikana aluskoon kasvaessa ja höyrylaivatekniikan

syrjäyttäessä purjealukset kävi ilmeiseksi tarve rakentaa suurempia satama-altaita (Cowlard &

Talman 1989:204). Vuonna 1868 Isle of Dogsia täydennettiin Millwallin tokalla. Kauimpana idässä,

Silverstonen ja North Woolwichin kaupunginosissa sijaitsevat laajimmat satama-altaat,  Royal

Docks. Näistä Royal Victoria Dock valmistui 1855, Royal Albert Dock vuonna 1880 ja viimeisin

King George V Dock, vuonna 1921.

Satama-altaat sijaitsevat pääasiassa joen pohjoisrannalla. Kaupungin ydintä lähimpänä, lännessä

sijaitsevat altaat rajautuvat Cityyn. Jokea pitkin London Docksin itäosat ovat 2 merimailia (nm)

London Bridgen alapuolella, West India Docks 6 nm ja King George V Dock 10 nm. Satama-

altaiden rakentaminen laajensi satama-aluetta selvästi kaupungin keskustan ulkopuoliselle alueella.
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Satamatoimintojen lisääntyminen kasvatti tilatarvetta. Vapaita ranta-alueita oli tiheästi rakennetun

keskustan ulkopuolella. Sataman toimintoja sijoitettiin yhä kauemmaksi. Kehitys erotti sataman

kaupungin keskustasta ja niiden välinen etäisyys alkoi kasvaa.

5.5.3. Tilbury

Tilbury Dock avattiin 1886 Itä- ja Länsi-Intian tokkayhtiöiden toimesta vastaamaan Royal Albert

Dockilta kohdistuvaan kilpailuun(Bird 1957:108). Tokka sijaitsee 26 merimailia (47,6 km)

Lontoosta Thamesin alajuoksulle. Sijaintia hyödynnettiin aluskoon kasvaessa liikennöitäessä

kapealle joella. Varastorakennuksia ei rakennettu vaan tavarat kuljetettiin Lontooseen junalla.

Hoylen (1994:71) malli kolmas vaihe ”moderni teollinen kaupunkisatama” on aikajänteeltään varsin

joustava, 1800-luvulta aina 1900-luvun puoliväliin. Tilbury toimi jatkossa ja edelleenkin Lontoon

ulkosatamana Thamesin lahdella ja kuten Bird (1971:71) mallintaa, satama vähitellen erikoistui

toiminnoissaan.

5.6. Sataman toiminnallinen kehitys

Tavaroiden huolinnasta vastasivat tokkayhtiöt. Ne hallitsivat yksinoikeudella Imperiumin alueelta

tuotavien tavaroiden käsittelyä. 1800-luvulla satamatoiminta oli järjestäytymätöntä, mistä seurasi

tokkayhtiöille taloudellisia vaikeuksia. Vaikeudet välittyivät tokka-alueiden perinteiseen

laivateollisuuteen ja liitännäistoimintoihin. Vähitellen kannattamattomat yhtiöt yhdistyivät. Vuonna

1909 satamayhtiöiden toimintaa alueella alkoi keskitetysti organisoida Lontoon satamalaitos (Port

of London Authority, PLA) (Church 1986:632).

Satamien toiminta monipuolistui ja niiden yhteyteen kehittyi laaja joukko liitännäistoimintoja,

kuten laivahuolintaliikkeitä, sokeripuhdistamoja, myllyjä, teurastamoja, nahkojen parkitustehtaita,

liimatehtaita (Cowlard & Talman 1989:204).

Satama muodosti alueen talouden perustan. Laivojen lastinkäsittely tapahtui pitkälti lihasvoimalla ja

puurakenteisten laivojen rakentaminen ja korjaukset tehtiin käsityönä. Tokka-alueiden

läheisyydessä sijaitsivat työntekijöiden asuntoalueet (Ogden 1992:4). Työ oli luonteeltaan

lyhytaikaista ja kausittaista. Sosiaaliset epäkohdat olivat tavanomaisia Itä-Lontoon kaupunginosille,

joita kuvastivat köyhyys, väen paljous sekä slummimaiset asumukset. Toisaalta Itä-Lontoon

köyhyys johti työnhakijoiden jatkuvan tarjontaan.

Kaupunkisataman synty- ja kasvuvaiheessa on nähtävissä yhteneväisyyksiä Alonson ja siitä

johdetun mallin kanssa. Alkuvaiheessa toiminnot levittäytyvät liikenteellisesti edullisinta jokireittiä

pitkin itä-länsisuunnassa. Joenvarsialueilla saavutettavuus on hyvä, mikä venyttää erityviä



41

toimintoja yhä pidemmälle. Eri toimintojen ja toimijoiden preferenssit näkyvät kehityksessä.

Sataman kasvu levittää toimintoja edullisimmalle maa-alueelle yhä kauemmaksi keskustasta.

Liikenneyhteyksien merkitys ja relatiivinen etäisyys korostuvat kiinteässä vuorovaikutuksessa

olevien satamayhtiöiden ja markkinoiden välillä. Vastaavasti satamatoimintojen aluetaloudellisesti

merkittävä vaikutus sitoo Itä-Lontoo kaupunkipiirejä satama-alueeseen. Alhainen tulotaso ja

työpaikkojen kausiluonteisuus vaikuttavat siihen, että työpaikat ja asunnot sijaitsevat lähekkäin.

Joenvarren kaupunkipiirin vaatimattomampi sosiaalinen asema sekä alueen sisäiset

saavutettavuustekijät ja liikkumisesta syntyvät alhaiset kustannukset erittyvät satamakaupunginosat

omiksi yksiköikseen. Keskittämisestä koituvat edut toteutuvat alueen tarjoamat resurssit

huomioiden.

5.7. Sataman taantuminen

Taloussuhdanteet, maailmankaupan rakennemuutos sekä kuljetustekniikan kehittyminen ovat

vaikuttaneet satama-alueiden rakenteeseen, toimintaan ja sijaintitekijöihin. Satamiin kohdistuneita

muutoksia on tarkasteltava restrukturaatio-käsitteen avulla, jossa yhdistyvät niin maailmanlaajuiset

talouden ja kaupan trendit sekä näiden ja paikallisten tekijöiden yhteisvaikutus kaupunki- ja satama-

alueella. Lontoon tokka-alueet ovat erinomainen esimerkkinä siitä, miten edellä mainitut tekijät

muuttavat alueen kaupunkirakenteen, väestöllisen ja talouden kehityksen suunnan. Lontoon

satamat, jotka vielä toisen maailmansodan jälkeen olivat New Yorkin ja Rotterdamin jälkeen

liikennemääriltään maailman suurimmat muuttuivat taantuvaksi sisäkaupunkialueeksi

(Cowlard&Talman 1989:200).

Sataman toimintaan ja talouteen vaikuttavat taloussuhdanteet. Lontoon satama-alueen työllisyys on

kuluvan vuosisadan alussa saanut kokea taantumakaudet ja työttömyyden aiheuttaman alueen

kurjistumisen. Taloussuhdanteet etenevät sykleinä, joiden välillä on nousukausi ja

tasaantumisvaihe.

Toisen maailmansodan koettelemukset loivat synkän, pysyvämmän varjon sataman tulevaisuudelle.

Saksalaiset pommittivat strategisesti merkittäviä kohteita, joita Lontoon alueella keskustan lisäksi

oli satama-alue. Syyskuun 7. päivänä vuonna 1940 alkanut saksalaisten salamahyökkäys, Blitz

jatkui tauotta 57 yönä. Ensimmäisen yön pommituksissa London Docks ja Surrey Docks kokivat

pahimmat tappiot (Thomas 1991:64-66). Sodan loputtua investoinnit satama-alueeseen eivät

vastanneet teknologian kehityksen vaatimia pääomia. Satama menetti kilpailukykyään

satamalaitteistojen käydessä vanhanaikaisiksi. Suuremmilla valtamerialuksilla purjehtiminen ylös

Thamesia oli vaivalloista ja hidasta. Lisäksi satama-altaat kävivät ahtaiksi.
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Ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkimainigeissa siirtomaat alkoivat itsenäistyä. Itsenäiset

valtiot ajoivat etujaan ja määrittelivät vientiraaka-aineille käyvän maailmanmarkkinahinnan.

Maailmankaupassa vaihdettujen hyödykkeiden rakenne muuttui. Vilja säilytti asemansa öljyn

korvatessa osittain hiilen käytön polttoaineena. Öljystä tuli niin arvoltaan kuin määrältään tärkein

meriteitse kuljetettava kauppatavara. Kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen talouskasvu oli

jälleenrakennuksen myötä voimakasta.

Kasvukehityksen taittoi 1970-luvun alussa öljykriisi, jolloin öljyn hinnan jyrkkä nousu johti

maailmantalouden laskusuhdanteeseen. Tämä vaikutti erityisesti tuontiöljystä riippuviin

länsimaihin. Merikuljetusten muutoksen taustalla ovat taloudelliset tekijät. Churchin (1986:60)

mukaan syyt talouden muutokseen johtuivat uusista toimintatavoissa ja teknologian kehityksestä.

5.7.1. Merikuljetusten tehostaminen

Merikuljetuksia tehostettiin suhteessa kilpaileviin kuljetusmuotoihin. Tämä saavutettiin lisäämällä

kustannustehokkuutta toiminnassa ja kuljetusvolyymissa. Työvoimakustannusten kasvu merkitsi

myös satamassa tapahtuvan lastinkäsittelyn rationalisointia.

Laivojen satamassa oloaikaa lyhennettiin. Tähän päästiin nopeuttamalla laivan lastin purkauksen ja

lastauksen nopeuttamista. Tavarakontit mullistivat aluksi kappaletavaran käsittelyn koko

tavarankuljetusketjussa, valmistajalta markkinoille. Uuden tyyppiset, laivakooltaan suuremmat

roro-alukset mahdollistivat nopean lastinkäsittelyn. Satama-alueelle syntyi erillisiä

konttiterminaaleja.

Kuljetusmuodot kehittyivät joustaviksi, täydentäen toisiaan. Kontit siirrettiin suoraan satamasta

maantie- tai rautatieverkon kuljetettaviksi. Samalla eri kuljetusmuodot kilpailivat toistensa kanssa.

Maantiekuljetusten määrällinen kasvu on pitkälti johtunut joustavuudesta. Maantie- ja

rautatieverkon kehittyminen on laajentanut  yksittäisen sataman vaikutusalueen jopa valtiotasolle

asti. Kuljetus ei ole sidottu kiinteään verkkoon kuten rautatiet. Öljyn merikuljetus tankkereilla vaati

syväsatamaa, josta öljy siirretään putkia pitkin rannikolla sijaitseviin säiliöihin.

5.7.2. Tokkien sulkeminen

Satamat kilpailevat sijaintinsa ja toimintojensa edellyttämällä tavalla toistensa kanssa. Kilpailu

tehostaa toimintaa ja johtaa toimintojen erikoistumiseen. Rannikon satamat hyödynsivät erityisesti

edullista sijaintiaan. Rannikkosatamista Tilbury, Felixstowe, Dover ja Southampton pystyivät

menestyksekkäästi hyödyntämään uutta parantuvaa kilpailuasemaansa ja niiden liikennemäärät

kasvoivat. Tähän Lontoon tokka-alueet eivät pystyneet vastaamaan, mistä johtuu, ettei Lontoo enää

saavuttanut aikaisempaa johtoasemaansa Clout (1978:61-69). Cowlard ja Talman (1989:205)
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näkevät tilanteen seuraavasti: ” Lontoon satamien taantumisen 1960-luvulta 1980-luvun alkuun ei

voida katsoa olevan minkään yksityisen tekijän seuraus, ilmiön taustalla on moninainen joukko

luonteeltaan paikallisista maailmanlaajuisiin vaihtelevia tekijöitä”. Vastaavasti Hayuth (1994:52)

toteaa että, kaksi samanaikaista kehitystä on nopeuttanut perinteisen sataman ja historiallisen

satamakaupungin välisten siteiden löystymistä. Teknologiset, organisatoriset ja logistiset muutokset

sekä toisaalta yleinen asenteiden muuttuminen erityisesti urbaaneja ranta-alueita kohtaan (Hayuth

1994:52)

1960-luvun lopulta eteenpäin tokkien toiminta väheni. East India Dock suljettiin vuonna 1967 ja

tämän jälkeen vähitellen myös muut satama-altaat, viimeisimpänä vuonna 1981 Royal Dock´s.

Lontoon satama-alueiden sosiaalinen, taloudellinen ja fyysinen taantuma saavutti huippunsa

(Cowlard&Talman 1989:205). Merkittävin vaikutus kaupunkitalouteen on ollut satamatyöllisyyden

väheneminen. Sataman varassa rakentuneet Itä-Lontoon kaupunkipiirit vajosivat vuosikymmeneksi

rakennetyöttömyyteen. Tokka-alueen sosiaalista ja taloudellista muutosta käsitellään tutkielman

analyysiosassa.

Satama-alueen kehityskulussa on selvä yhteneväisyys restrukturaation kanssa, jossa toteutuvat

yhtälailla useiden maailmanlaajuisten ja paikallisten tekijöiden suhteiden muutoksesta johtuva

talouden sekä sosiaalisten rakenteiden muutos. Lisäksi viittaukset alueellisessa järjestelmässä

tapahtuviin rakenteellisiin muutoksiin toteutuvat, jolloin alueen asema järjestelmässä muuttuu

epävakaaksi.
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6. KASVAVA KAUPUNKI

6.1. Alueellinen laajeneminen

Sataman taantumisen vaikutukset ympäröiviin alueisiin tulee liittää laajempaan kontekstiin. Inner

city -ongelman taustalla nähdään kaupungin voimakas kasvu. Kasvu oli voimakasta niin väkilukua

kuin kaupunkialuetta tarkasteltaessa. Mitchell ja Deane (1962) esittävät Suur-Lontoon väkiluvuksi

vuonna 1851 noin 2,7 miljoonaa asukasta. Vuoteen 1891 mennessä Suur-Lontoon väkiluku on

tilastoaineiston (1991 Census... 1993:14) mukaan kasvanut kaksikertaiseksi, lähes 5,6 miljoonaan.

Kasvuvaikutusta selittävät pikemminkin alueellinen laajeneminen kuin pelkkä muuttoliikkeen

vaikutus. Suurkaupunkiin liittyivät alueellisen laajenemisen yhteydessä pienemmät kylät, jotka

nykyään ovat erillisiä kaupunkipiirejä.

Kuvasta 12. on nähtävissä alueellisen laajenemisen tasaisempi jakautuminen joen etelä- ja

pohjoispuolelle. Vuoteen 1850 kasvu tapahtuu pienimuotoisena kaupunkialueeseen rajautuen.

Seuraavien 64 vuoden aikana kaupungin pinta-ala moninkertaistuu ja kaupungin muodossa on

selvästi havaittavissa säteittäistä kasvua. Sektorimallin mukaista laajenemista on havaittavissa

painottuen pohjoiseen, koilliseen ja etelään. Samalla kaupunkialue kasvaa idässä sataman ohi.

Kaupungin fyysisen koon kasvun ja samalla niin absoluuttisen kuin ajallisen etäisyyden kasvun

taustalla ovat liikenneolosuhteiden kehitys. 1800-luvun lopun tekniset innovaatiot loivat

edellytykset joukkoliikenteelle. Rautatiet, raitiovaunut, maanalainen sekä myöhemmin linja- ja

henkilöautot tekivät pendelöinnin mahdolliseksi kodin ja työpaikan välillä. Aiemmin jokapäiväiset

toiminnot olivat olleet kävelyetäisyydellä, mikä muuttui liikennevälineillä tapahtuvaksi

siirtymiseksi paikasta toiseen. Kaupunkiin syntyivät erilliset esikaupunkialueet, jotka ovat useissa

paikoissa säilyttäneet omaperäisen leimansa.
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Kuva 12. Lontoon alueellinen laajeneminen vuosina 1800-1960. (Clout 1990b:41).

6.2. Toimintojen hajautus

Suur-Lontoo jatkoi kasvuaan aina 1950-luvulle. Vuonna 1951 kaupungin väkiluku oli 8,2 miljoonaa

(1991 Census... 1993:14).Toista maailmansotaa seurannut jälleenrakennus piristi valtion taloutta,

mikä heijastui suurkaupungin työllisyyteen. Kaupungin taloudellinen pohja monipuolistui ja se

tarjosi työpaikan yhä useammalle. Kuvasta 12. voi havaita kuinka kaupunkialue laajeni vähitellen

Suur-Lontoon hallinnollisen rajan yli.

Kaupunkialueilla oli toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut merkittävä muutos. Suurten

kaupunkien muutto oli vaihtunut niistä poismuutoksi. Tämän johdosta väkiluku kasvoi kaupunkien

läheisissä pienemmissä keskuksissa sekä maaseudulla (Jauhiainen 1995:170). Lontoon kasvulle oli

tunnusomaista, kuten useimmille metropoleille laajeneminen ja toimintojen hajautuminen ytimestä

ulospäin. Kysymys oli pitkälti niin yritysten kuin yksityisten henkilöiden kohdalla valinnoista

sijainnin suhteen. Kauempana keskustasta oli tarjolla väljemmin rakennettuja alueita ja

viihtyisämpiä asuin- tai toimintaympäristöjä. Raskas teollisuus sekä muu yritystoiminta siirsivät

toimintojaan pois keskustasta. Tämä on esimerkki siitä, kuinka yritykset hyödynsivät
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esikaupunkialueilla maankoron laskua keskusetäisyyden suhteen. Esikaupunkialueet tarjosivat

taloudellisimpia sijaintipaikkoja mm. edullisempina liiketila- ja työvoimakustannuksina.

Samaan aikaan väestö jakaantui alueellisesti yhä kauemmaksi keskustasta esikaupungistumisen

myötä. Varakkaampi väestönosa pystyi valitsemaan viihtyisämmän asuinalueen kauempaa

tungostuneesta keskustasta. Sisäkaupunkiin jäivät ne, joille etäisyyksistä aiheutuvat kustannukset

olivat liian korkeat. Suurin väestöpako kohdistui sisäkaupunkeihin, joiden sosiaalista

polarisoitumista lisäsivät korkea työttömyys ja heikkotasoinen fyysinen ympäristö (Hambleton

1988:363). Kehitys näkyy tilastoissa, joissa Sisä-Lontoon väkiluku vähenee jyrkästi vuosina 1931-

51 (1991 Census... 1993:16).

Kaupungin nykyaikainen liikekeskusta, CBD syntyi, kun alueelle tyypilliset toiminnot vahvistivat

sijaintiedellytystensä mukaan otettaan Cityssä. Näitä olivat erityisesti vakuutus, pankki- ja

finanssiala sekä yritysten pääkonttorit sekä näihin liittyvät informaatio- ja toimistopalvelut.

Pääkaupungin statukselle tyypilliset kulttuuri, viihdeteollisuus ja turismi laajenivat samalla.

Suurkaupungin laaja väestöpohja mahdollisti taloudellisen toiminnan kasvun, monipuolistumisen

sekä innovaatioiden lisääntymisen, mikä edelleen lisäsi kasvua. Kehitys ei kuitenkaan ollut

pelkästään positiivista. Voimakas kasvu toi mukaan ongelmia. Kehityksen yhteiskunnallisten

vaikutusten arviointia varten perustettiin vuonna 1937 nk. Barlown komissio, joka raportissaan

esitti huolestumisensa mm. viljelykelpoisen maatalousmaan vähenemisestä Kaakkois-Englannissa

(Clark 1982:189).

Vuonna 1947 säädetty kaupunki- ja maaseutusuunnittelu laki (Town and Country Planning Act)

puuttui ensikertaa alueelliseen kehitykseen. Kreivikunnilta vaadittiin maankäyttösuunnitelma.

Metropolin suunnittelu oli saanut alkunsa jo vuonna 1945 Patric Abercrombien toimesta, joka esitti

Suur-Lontoon suunnitelman (Greater London Plan).

Lakiin perustuvan Suur-Lontoon suunnitelman tavoitteena oli rajoittaa kaupungin fyysistä ja

väestöllistä kasvua sekä hajauttaa talouden toimintoja. Toiseksi kehittämistä painotettiin Sisä-

Lontooseen, jossa asumisoloja ja kaupunkiympäristöä parannettiin. Kolmanneksi asuntopainetta

pyrittiin purkamaan läheisiin kreivikuntiin. Yleisesti oli hyväksytty myös laajemmat aluepoliittiset

tavoitteet, joilla Kaakkois-Englannin toiminnallista asemaa vähennettiin (Clark 1982:192).

Lontoon alueellisen kasvun rajoittamiseksi luotiin kaupungin ympärille erityinen vihreä vyöhyke,

green belt. Vihreällä vyöhykkeellä lisärakentaminen oli tarkemmin valvottua. Kaupungin

asumisoloja parannettiin rakentamalla kunnallisia vuokra-asuntoja. Väestön ja toimintojen

kasvupaine suunnattiin nk. uusiin kaupunkeihin, New Towns. Uusien kaupunkien edellytettiin
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toimivan muussa kuin pelkässä asumistarkoituksessa kuten esikaupungit. Niiden tuli olla

työpaikkaomavaraisia ja tarjota riittävät palvelut väestölleen. Kaupunkeja perustettiin kahdessa

vaiheessa vuodesta 1947 ja vuodesta 1962 eteenpäin. Ensimmäisen vaiheen kaupungit, Crawley,

Basildon, Harlow, Stevenage, Hitchin, Welwyn, Hemel Hempstead ja Bracknell rakennettiin

selvästi vihreän vyöhykkeen taakse (Clark 1982:193). Toisen vaiheen kaupungeista erityisesti

Milton Keynes on onnistunut kasvutavoitteessaan. Perustamisvaiheessa kaupungin väestö oli

40000. Vuonna 1976 väkiluku oli kasvanut 77000:een ja vuonna 1991 173000:een. (Census...

1994:38). Vihreän vyöhykkeen  ja uusien kaupunkien rakentaminen ovat konkreettisia esimerkkejä

desentralisaatiopolitiikan käytännön toteutuksesta.

6.3. Asema metropolina

Lontoon asema keskuksena on viime vuosikymmeninä muuttunut samalla kun kehityksen suunta on

kääntynyt kaupungista ulospäin. Kaupunki ei ime ympäröivien alueiden resursseja vaan on se on

saanut niistä haastajia. Väestön ja toimintojen keskittyminen kaupunkiin on pysähtynyt ja kääntynyt

laskuun, suuntautuen muualle Kaakkois-Englantiin.

Taloudelliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat ihmisten asuinpaikan valintaan. Väljästi rakennetut

asuinalueet viheralueineen ovat haaste metropolin monille epäkohdille. Keskusta-asuminen on

kuitenkin säilyttänyt asemansa. Lontoon keskusta-alueen korkeahintaisissa kaupunginosissa, kuten

Belgravessa ja Mayfairissa asuvat arvostavat kaupunkiympäristöään. City-ihmiset elävät

kaupungille eivätkä ole kiinnostuneita esikaupunkialueiden kehityksestä. City-elämä omine

alakulttuureineen kytkeytyy vahvasti asunnon sijaintiin, työpaikkaan modernilla työsektorilla sekä

vapaa-aikaan. Lontoo on virikkeellinen kaupunki, josta muoti- ja kulttuurivirtaukset suuntautuvat

muualle.

Riittävän kokonaiskuvan saamiseksi kehitystä on tarkasteltava laajemmasta perspektiivistä.

Kansainvälistyminen kytkee kaupungin osaksi globaaleja kaupunkeja. Talouden suhdanteet

heijastuvat rakennemuutoksen kautta paikallistatasolle niin hyvässä kuin pahassa. Kaupunki on

New Yorkin ja Tokion rinnalla yksi kolmesta tärkeimmästä metropolista kansainvälisessä kaupassa

ja finassitoiminnassa. Metropolien asema määrittyy pitkälti niiden taloudellisen funktion kautta,

Lontoon osalta finassi, pankki- ja vakuutustoiminnasta. Yritykset ovat laajentaneet toimintaansa

kansainvälisiin mittasuhteisiin. Suhteellisen edun käsite toteutuu yritystoiminnan eri tasoilla.

Lontoon asema Euroopan mittakaavassa on muuttunut ja se tulee jatkossakin kohtaamaan

muutospaineita Euroopan raha- ja talousliitosta, EMU:sta, jonka keskuspankki toimii Frankfurtissa.

Tämän vuoden alussa Lontoon ja Frankfurtin pörssien yhteistyö eteni konkreettiselle tasolle.
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Euroopan markkinat kattavaa osakekauppaa on mahdollista käydä molempien pörssien kautta

(Stock Exchange 1999).
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7. KAUPUNKIUUDISTUS

7.1. Ranta-alueiden uudistaminen

Kaupunkitilassa tapahtuvaa muutosta on tarkasteltu kaupunki- ja talousmaantieteen tutkijoiden

piirissä aktiivisesti. Tutkimukset ovat painottuneet muutoksen taustatekijöiden problematiikkaan ja

selittämiseen. Tutkimusnäkökulmissa korostuvat yhteiskunnalliset, taloudelliset sekä poliittiset

tekijät. Näkökulma on hedelmällinen, sillä erityisesti politiikka vaikuttaa ja konkretisoituu alueiden

kautta. Politiikalla vaikutetaan sekä menestyviin ydinalueisiin että taantuviin kehitysalueisiin.

Käytännön toteutuminen on pitkälti kiinni toimijoiden preferensseistä ja tavoitteista.

Entinen satama on ongelma-alue ja samalle se on alueellinen ongelma. Se on haaste

kaupunkitilassa, jota kaupunkiuudistuksen avulla pyritään elvyttämään. Alueelle etsitään korvaavaa

toiminnallista funktiota aiemman tilalle. Isossa-Britanniassa satama-alueen rakenteellinen

uudistaminen on osa kaupunkipolitiikan sisäkaupunkiohjelmaa. Alueeseen vaikuttavat tekijät ovat

varsin monimutkaisia.

Satamat ovat siirtyneet kaupungin ulkopuolelle, alueille joissa ne voivat laajentua. Satama-alueen

taantumisen myötä, kaupungin ytimeen ja jokeen rajautuvalle alueelle syntyi teollista joutomaata.

Väestön muuttoliike alueelta voimistui entisestään, jäljellä oleva tilaa vaativan jalostussektorin

toimintaedellytykset heikkenivät ja pienyritykset muuttivat keskustan ulkopuolelle.

Rakennemuutoksen kautta alueella oli vapaata liiketilaa sekä laajoja käyttämätöntä satamatilaa,

jolle oli löydettävä uuskäyttöä.

Satama-alueen laajat, käytöstä poistuneet ranta-alueet olivat poliitikoille ja kaupunkisuunnittelijoille

merkittävä ongelma, mutta samalla myös haaste luoda uutta, joka kytkeytyy luontevasti

ympäröivään kaupunkialueeseen. Asian ratkaisemiseksi perustettiin useita toimikuntia, joiden

tehtävänä oli määritellä periaatteet alueen kehittämiseksi. Samalla julkistetut raportit vastasivat

kyseisen ajankohdan vallassa olevan puolueen ja hallituksen poliittista linjaa, joka näkyi

harjoitettavassa kaupunkiuudistuksessa sekä -politiikassa. Hylätyille alueille on rakennettu uusia

asuin- ja toimistokiinteistöjä ja vanhaa rakennuskantaa on saneerattu. Uudistamisen muotoja ovat

siis vanhan rakennuskannan hävittäminen tai vastaavasti sen hyödyntäminen.
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7.2. Sisäkaupunkiohjelmat

1960-luvulla alueelliset erot alkoivat kasvaa kaupunkialueilla. Diamondin (1991:217) mukaan tämä

oli seurausta siitä, että sisäkaupunkien köyhyyden ja rotukysymysten ongelmat olivat kärjistyneet

voimakkaasti. Sisäkaupunkiongelman taustalla vaikuttava prosessi oli jalostussektorin jyrkkä

väheneminen Lontoon alueella. Samalla vuosikymmenellä sisäkaupunkien ongelmia painottavat

poliittiset kannanotot alkoivat lisääntyä, jolloin Isossa-Britanniassa ei vielä harjoitettu

sisäkaupunkeihin erikoistunutta kaupunkipolitiikkaa (Jauhiainen 1995:170). Peter Hall totesi

Diamondin (1991:217) kuvauksen perusteella vuoden 1986 Etelä-Lontoon työläiskaupunginosien

mellakoiden jälkeen seuraavaa:

"We are again obsessed by an inner city crisis. But the real problem is not an urban

one at all. it is a bundle of economic and social problems.. They have their roots in

the development of our economies and our societis over the last thirty years".

Ison-Britannian alue- ja kaupunkisuunnittelun kehittämiseksi esitettiin vuonna 1968 merkittävä laki

"Town and Country Planning Act 1968", jossa tärkeimpänä uutuutena oli aiemman suhteellisen

joustamattoman kehityssuunnitelman jako aluetason rakennesuunnitelmaan ja paikallistason

paikallissuunnitelmaan (Jauhiainen 1995:170). Suunnittelun taustalla ollut ideologia muuttui.

Aluesuunnittelun demokratisoitumista toi lakiuudistuksessa esitetty asukkaiden osallistuminen

suunnitelmien valmistamiseen.

Selkeää sisäkaupunkeihin kohdistuvaa politiikkaa saatiin odottaa 1970-luvun lopulle asti. Tällöin

vuosikymmenen puolivälissä aloitetussa , Birminghamin, Liverpoolin ja Lontoon sisäkaupunkeja

koskevassa tutkimuksessa (Inner Area Studies) päädyttiin siihen johtopäätökseen, että urbaanin

kriisin ongelmien syyt löytyvät talouden restrukturaatiosta, johon 1970-luvun alussa tehdyt

tutkimukset olivat antaneet jo viitteitä (Hambleton 1991:7).

Ympäristöministeriö esitti vuonna 1978 sisäkaupunkien poliittisen ohjelman lain muodossa (Inner

Urban Area Act of 1978). Lain myötä alueet saivat laajat valtuudet sekä taloudellista avustusta.

Lisäksi yhteistyötä keskushallinnon ja paikallisten (Partnership Authorities) viranomaisten kesken

lisättiin. Avustusten kautta pyrittiin torjumaan työttömyyden aiheuttamia ongelmia sekä alueiden

heikkoa asumistasoa (Bull 1991:227). Jauhiainen (1995:173) pitää lakia merkittävänä

vedenjakajana toisen maailmansodan jälkeen harjoitetulle kaupunkipolitiikalle. Uusien kaupunkien

(New Towns) rakentamiseen tarkoitettuja varoja suunnattiin sisäkaupunkien kehittämiseen.
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7.3. Docklandsin suunnitteluprosessi

Vuonna 1973 pääministeri Heathin konservatiivihallituksen toimeksiannosta konsulttitoimisto

Travers Morgan esitti raportissaan vaihtoehtoja tokka-alueen kehittämiseksi. Raportin yhtenä

vaihtoehtona korostettiin alueen asuntotuotannon, vuokra- ja omistusasuntojen lisäämistä. Europa-

suunnitelmassa, joka sai eniten huomiota osakseen, esitettiin yksityisasuntojen, toimistorakennusten

ja ostoskeskusten rakentamista sekä näiden liittämistä toisiinsa nopeilla liikenneyhteyksillä

(Coupland 1992:151).

Samana vuonna valtaan noussut työväenpuolue hylkäsi suunnitelman ja perusti Tokka-alueiden

sekakomitean (Docklands Joint Committee, DJC). Komiteassa oli edustajia Suur-Lontoon

Neuvostosta, paikallisista kaupungin osa-aluetoimikunnista sekä Lontoon satamalaitoksesta (PLA)

ja sen tehtävänä oli koordinoida alueen kehittämistä. Komitean toiminnan tuloksena julkistettiin

vuonna 1976 Tokka-alueiden strateginen kehittämissuunnitelma (Coupland 1992:151).

Suunnitelman näkökulma alueen kehittämiselle poikkesi aiemmasta. Kehittämissuunnitelmassa

korostettiin paikallista, kokonaisvaltaista kehittämistä. Kehittäminen painottuisi julkisen sektorin

asuntotuotantoon, sosiaalisten olojen ja  työllisyyden parantamiseen sekä liikenneyhteyksien

kehittämiseen. Paikallisten asukkaiden työllistämisessä korostettiin perinteisen teollisuuden ja

kuljetussektorin osuutta.

Suunnitelman käytännön toteutus osoittautui luultua hankalammaksi. Vapaana olevan maa-alan

omistus oli julkisen sektorin yhtiöiden hallinnassa, jotka eivät kuitenkaan olleet halukkaita

luopumaan omistuksestaan. Kaupunginosa-alueiden intressit kehittämiskohteista ja näiden

tärkeysjärjestyksestä erosivat voimakkaasti toisistaan. Sekakomitean kehittämisbudjetti oli

alimitoitettu tavoitteisiin verrattuna. Edellä mainitut seikat johtivat siihen, että konkreettisia tuloksia

saavutettiin erittäin hitaasti.

Vaikeuksista huolimatta julkiset palvelut parantuivat ja asuntotuotanto lisääntyi. Yksityisen sektorin

investoinnit kohdistuivat talouteen. Lontoon teollisuuspuisto valmistui Newhamiin ja Billingsgaten

kalatukku siirtyi keskustasta tokka-alueelle. News International siirsi toimintojaan legendaariselta

Fleet Streetiltä rakentaen uuden painotalon Wappingiin (Coupland 1992:151).

7.4. Kaupunkiuudistus osana politiikkaa

Kaupunkiuudistus ja harjoitettava kaupunkipolitiikka liittyvät läheisesti toisiinsa. Tokka-alueet ovat

kaupunkiuudistuskohteena toteuttajansa, vuosina 1979 - 1991 vallassa olleen konservatiivisen

hallituksen työnäyte. Aiemmista kehittämissuunnitelmista voi todeta, kuinka paljon

konservatiivisen ja työväenpuolueen poliittiset näkemykset ja tavoitteet tokka-alueella erosivat
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toisistaan. Työväenpuolue (Labour) painotti, paikalliset olosuhteet huomioivaa kehittämistä ja

oikeisto vastaavasti esitti markkinoihin perustuvia taloudellisia näkemyksiä. Margaret Thatcherin

luotsaama hallitus aloitti uuden aikakauden tokka-alueiden kehittämisessä, joka hakee lopullista

muotoaan edelleen.

7.4.1. Thatcherismin kausi (1979 - 1991)

Konservatiivipuolue käänsi vuoden 1979 vaaleissa edellisten vaalien tappion voitokseen. Margaret

Thatcherin uudistusmielinen politiikka sai tukevan otteen puolueessa. Harjoitettu linja tunnettiin

"thatcherisminä", jossa vapaan markkinatalouden lakeihin ja yrittäjyyden kulttuuriin perustuvat

periaatteet tulivat näkymään toteutettavassa hallitusohjelmassa. Thatcherin politiikkaan tuotiin

Yhdysvalloista tuttuja markkinatalouden periaatteita. ”Reagonomicsina” tunnettu talouskehityksen

ideologia koostui luottamuksesta markkinavoimiin, joustavaan maankäytön suunnitteluun, löysään

verotuspolitiikkaan ja palvelujen yksityistämiseen (Jauhiainen 1995:174).

Hallituksen ajama monetaristinen talouspolitiikka korosti yrittäjyyttä ja inflaation hallintaa.

Ensisijaisena tavoitteena oli mahdollisimman alhainen inflaatio, jota toteutettiin rajoittamalla rahan

tarjontaa. Tämä saavutettiin nostamalla korkotasoa ja veroja. Haittapuolena punnan vahvistumisesta

oli vientihintojen nousu. Thatcherin ”free-market” konservatismi iski varsinkin vaikeuksissa

olevaan vientiin suuntautuneeseen jalostusteollisuuteen.

Maan talouden rappiotilan ja taantumisen pääsyyt olivat yksityisen ja julkisen sektorin tehottomuus

hyödykkeiden ja palveluiden tuotannossa. Vanhoja rakenteita ryhdyttiin purkamaan politiikalla,

jossa tavoitteena oli vapauttaa markkinat, kaataa yksityisen ja julkisen sektorin monopolit ja

vähentää valtion osallistuminen minimiin talouden säätelyssä.

Hallituspolitiikalla vaikutetaan aluepolitiikkaan ja tätä kautta tietysti alueisiin. (Bull 1991:227).

Tulevasta kaupunkipolitiikasta tehtiin ase taloudellista lamaa vastaan. Yhdysvaloissa vallalla

olevasta kaupunkipolitiikasta tuli brittiläisten kaupunkien elvyttämisen malli ja tavoite (Hambleton

1991:4-6). Jauhiainen (1995:174) pitää kaupunkipoliittisesti merkittävänä sitä, että kaupunkien

kehittäminen nähtiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintana ja kaupunkien rooli

yrittäjäkaupunkeina. Kokonaan uusi ja erilainen näkökulma oli yksityisen sektorin tuominen

mukaan kaupunkipolitiikkaan (Jauhiainen 1995:174). Sisäkaupunkeja ei ollut mahdollista uudistaa

pelkästään valtion rahoituksella, joten tavoitteeksi tuli voimakas yksityisen sektorin vetämä

taloudellinen uudistus, jota julkinen sektori voisi avustaa (Jauhiainen 1995:174). Yksityisen

sektorin rooli nähtiin merkittävässä asemassa kaupunkien kehittämisessä (Parkinson 1989:422-423).
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7.5. Kysyntään orientoitunut kaupunkiuudistus

7.5.1. Uusi lainsäädäntö kaupunkiuudistuksen perustana

Konservatiivihallitus esitti kaupunkipolitiikan uudet piirteet alueiden kehittämisen lainsäädännön

muutoksina. Ensimmäinen tärkeä askel oli vuonna 1980 valmistunut laki "1980 Local Goverment,

Planning and Land Act". Asetuksessa luotiin kaupunkien kehittämiseksi kaksi uutta mekanismia,

jotka olivat yritysvyöhykkeet (Enterprise Zone, EZ) ja kaupunkien kehittämisyhtiöt (Urban

Development Corporation, UDC) (Jauhiainen 1995:174).

Hallitusohjelma toi kaupunkisuunnitteluun kysynnän huomioivan suunnittelun, jossa julkinen valta

luo edellytykset yritystoiminnalle rakentamalla infrastruktuurin, kuten liikenneyhteydet ja julkiset

palvelut. Aluetta markkinoidaan aktiivisesti yksityiselle sektorille, jonka toivotaan investoivan

alueelle. Investoinnit tapahtuvat maa-alueiden kaupalla. Jatkossa yhteisen ennakkosuunnitelman

perusteella rakennetaan asuntoja ja toimitiloja.

Myöhemmin 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa konservatiivisen hallituksen ajamia

kaupunkipoliittisia mekanismeja laajennettiin uusissa laeissa. Kokonaisuutena on huomattava

kaupunkipolitiikassa tapahtunut suunnanmuutos. Työväenpuolueen painottama paikallisesta

näkökulmasta tapahtuva työllisyyden ja yleisen asumistason nostaminen jäi taka-alalle. Asukkaiden

vaikutusmahdollisuudet kaventuivat ja taloudellisen kehittämisen asema nostettiin selvästi

sosiaalisen kehittämisen edelle. Lontoon hallinnolliset voimasuhteet muuttuivat radikaalista kun

Margaret Thatcherin hallitus, vuonna 1986 lakkautti Suur-Lontoon valtuuston (GLC).

Konservatiivit kokivat työväenpuolueesta koostuvan valtuuston harjoittamansa kaupunkipolitiikan

hidasteeksi ja suoranaiseksi uhkaksi.

7.5.2. Kaupunkiuudistuksen ohjelmat

Kaupunkien kehittämisyhtiöt (Urban Development Corporation, UDC)

Kehittämisyhtiöiden toiminnan periaatteista on mainintoja vuodelta 1977. Tuolloin Labour

hallituksen nk. White Paper sisälsi suuntaviivoja New Town-kaupunkien kaltaisen järjestelmän

luomisesta, jolla voitaisiin puuttua sisäkaupunkien ongelmiin (Diamond 1991:217; Jauhiainen

1995:177). Yhtiöitä perustettiin taantuvien kaupunkialueiden uudelleenkehittämistä varten.

Kehittämisyhtiöiden tavoitteena oli varmistaa kaupunkialueen elpyminen yksityisen sektorin

investointien ja julkisen sektorin tuen avulla sekä samalla edistää kiinteistöjalostusta (Cullingworth

& Nadin 1994:205).
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Kehittämisyhtiöt saivat myös poikkeuksellisen laajat toimivaltuudet alueellaan, jotka koskivat maan

hankintaa, maankäytön suunnittelua ja näiden toimintojen rahoittamista. Kehittämisyhtiöiden asema

on nähtävä yritystoimintana, jonka yhtenä tavoitteena on tuottaa voittoa. Tämä näkyy

kehittämisstrategiassa, joka oli lähtökohdiltaan erilainen kuin mitä paikalliset

suunnitteluviranomaiset olivat käyttäneet. Päälähtökohtana oli markkinavoimien ohjaama kehitys

siten, että maankäytön suunnittelun tuli olla joustavaa ja että sen ei tulisi toimia maankäytön

kehittämisen kontrollivälineenä (Parkinson 1989:435). Käytännössä strategian toteutus oli alueen

fyysisen ympäristön ja toimintojen raju muuttaminen ja rakennetun ympäristön laadun

parantaminen, joiden avulla uudistetulle alueella saataisiin hyvin markkinoitava imago. Tavoitteena

oli saada myös nopeasti aikaan näyttäviä tuloksia, jotka toisivat alueelle yksityisen sektorin

investointeja (Jauhiainen 1995:177). Kehittämisyhtiöitä perustettiin 1980- ja 1990-luvulla eri

puolille Isoa-Britanniaa yhteensä 13. Niiden toimikausi rajattiin lyheksi, noin kymmeneksi

vuodeksi. Organisaatiot olivat suppeita ja uudistuksen suunnittelu ja toteutus jätettiin konsulttien

tehtäväksi.

Yritysvyöhyke (Enterprise Zone, EZ)

Tärkeinä yritysvyöhykkeiden perustamisen muodollisina ehtoina olivat yritysvyöhykkeen sijainti

sisäkaupungin alueella ja korkeintaan 600 eekkerin koko (Diamond 1991:235). Ensimmäiset 11

vyöhykettä perustettiin vuonna 1981 ja vuoteen 1984 mennessä niitä oli perustettu yhteensä 25 kpl.

Vyöhykkeiden suunnittelun voimakkaana taustahahmona oli brittiläinen maantieteilijä Peter Hall,

jonka mukaan vyöhykkeet voisivat muuttaa taantuvat sisäkaupungit "Ison-Britannian pikku Hong

Kongeiksi" (Thornley 1991:186-187). Tärkeimmäksi yritysvyöhykkeeksi nousi Lontoon Isle of

Dogs.

Talous- ja suunnittelupoliittiset keinot loivat perustan yritysvyöhykkeiden toiminnalle. Tausta-

ajatuksena olivat ”thatcherismistä” juontuvat tavoitteet yksityistämisestä sekä julkisen ja yksityisen

sektorin välisestä yhteistyöstä. Yritysvyöhykkeet erosivat ympäristöstään väljemmillä kaavoitus- ja

rakentamismääräyksillä. Muutoshakumenettelyä helpotettiin niin, että maankäyttöä voitiin ohjata

taloudellisesti kannattavaan teolliseen ja kaupalliseen toimintaan. Vyöhykkeille sijoittuville

yrityksille myönnettiin taloudellista tukea rahoituksen, verohelpotusten ja korkotuen muodossa.

Tavoitteena oli saavuttaa yritysvyöhykkeiden avulla taloudellisen toiminnan paikallinen kasvu, joka

lisäisi erityisesti teollisuuden ja palveluelinkeinojen työpaikkojen määrää vyöhykkeen sisällä ja

samalla sisäkaupungissa (Jauhiainen 1995:176). Kehityksen tuloksena sisäkaupunkialue elpyisi ja

lähtisi taloudelliseen kasvuun.
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7.6. Tokka-alueiden kehittämisyhtiö

Tutkimustulokset ja kannanotot tutkimusalueesta ja siellä harjoitetusta kaupunkipolitiikasta, -

suunnittelusta ja -uudistuksesta ovat hyvin vaihtelevia. Aluetta kuvataan uuden kaupunkipolitiikan

helmenä, urbaanina laboratoriona, arkkitehtuurisena luomuksena sekä varoittavana esimerkkinä.

Alueen kehittämisestä saatuja kokemuksia ja tutkimustuloksia on hyödynnetty yksityiseen sektoriin

nojaavassa kaupunkiuudistuksessa myös muualla maailmassa. Tämän työn yksi kulmakivistä on

kirjallisuuteen ja tilastoihin nojaten, kuvata ja selittää kehittämisyhtiön toimialueeseen kohdistuvaa

moni-ilmeistä prosessia.

Lontoon tokka-alueen kehittämisyhtiö aloitti toimintansa vuonna 1981 (London Docklands

Development Corporation, LDDC), perustuen vuoden 1980 Local Government Planning and Land

Act- lakiin. Yhtiölle suunniteltu toiminta-aika oli kymmenen vuotta. Kehittämisyhtiön tavoitteena

oli varmistaa taloudellinen ja sosiaalinen rakennemuutos kaupunkiuudistusalueella;

"to secure the lasting physical, economic and social regeneration

 of the urban development area (UDA)” (Briefing 1997).

Kehittämisyhtiö on kirjannut seuraavat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi:

•  saattaa rakennukset ja maa käyttöön

•  rohkaista teollisuutta ja kaupankäyntiä

•  luoda miellyttävä ympäristö

•  tukea asumista ja sosiaalisia palveluja niin että ihmisen voivat asua ja työskennellä

alueella (Briefing 1997).

Yhtiö on ensisijaisesti toiminnoistaan vastuussa Ympäristöministeriölle (Department of

Environment, DoE). Yhtiön vuosittainen toimintasuunnitelma esitetään ympäristöministerille.

Vastaavasti tilinpäätöksen ja toiminnallinen ja taloudellinen vuosikertomus esitetään

Ympäristöministeriölle ja Parlamentille (Briefing 1997). Parlamentin jäsenet voivat esittää maan

hallitukselle kyselyjä LDDC:n toiminnasta ja politiikasta (Briefing 1997).

Valitut komiteat (Select Committees) valvovat LDDC:n toimia ympäristön, työllisyyden ja julkisten

varojen osalta. Näistä osa-alueista voidaan esittää julkisia kyselyjä Valtiovarainministerille sekä

ministeriön virkamiehille. Keskushallinto osallistuu hankkeen rahoittamiseen vuosittain noin 50

miljoonan punnan budjetilla. (Briefing 1997).
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Tavoitteena mainitaan myös, muodostaa osittain rappeutuneesta teollisuus- ja satama-alueesta

voimakas toimistokeskus, josta olisi hyvät liikenneyhteydet Lontoon keskustaan, muualle maahan

ja maailmaan. Toimintastrategiassa noudatettiin markkinoilla vallitsevaa tilannetta. Julkisen

sektorin investointien oletettiin tuovan viisinkertaisen määrän yksityistä, spekulatiivista rahoitusta,

joka investoidaan paikallisiin kiinteistöihin ja talouteen. Tätä kautta alueelle toivotaan uusia

asukkaita ja työpaikkoja (ks Briefing 1997, LDDC 1997).

Kehittämisyhtiölle annettiin laajat toimivaltuudet tehdä julkisella rahoituksella investointeja,

toteuttaa itsenäisesti joustavaa suunnittelua sekä hankkia kehittämiskelpoisia maa-alueita. Näillä

valtuuksilla se syrjäytti paikallisen kaavoituksen ja suunnittelun valvonnan toimialueellaan

(Cowlard&Talman 1989:208). Käytännössä maa-alueita parannetaan ja infrastruktuuria kehitetään

niin, että yritykset voivat investoida kehityskelpoisiin kohteisiin.

LDDC:n alkuperäinen idea oli olla alkuvaiheen käynnistäjä, joka ajan mittaan tekee itsensä

tarpeettomaksi. Yksityisen yritystoiminnan käynnistyttyä tarvitaan yhä vähemmän julkisia varoja

(Haila 1994:38). Kehittämishankkeista saadut kokemukset ovat kuitenkin osoittaneet, että mitä

enemmän yksityistä pääomaa investoitiin alueelle sitä enemmän tarvittiin julkisia varoja

infratruktuurin kehittämiseen (Coupland 1992:161).

7.7. Kehittämisyhtiön toimialue

Kehittämisyhtiön toimialue (kuva 13.) jakautuu kolmen kaupunkipiirin alueelle, jotka ovat

Newham, Southwark ja Tower Hamlets. Yhtiö on jakanut alueet neljään osaan, joista Wapping ja

Isle of Dogs kuuluvat Tower Hamletsiin, Surrey Dogs Southwarkiin ja Royal Dogs Newhamiin.

Kehittämisalueen pinta-ala on noin 21 neliökilometriä (2146 hehtaaria) ja Thamesiin rajautuvaa

rantaviivaa sillä on yhteensä 90 kilometriä. Docklandsin ytimen muodostaa alueen keskivaiheen

niemi, Isle of Dog ja kaupunginosan yritysvyöhyke. Yritysvyöhykkeen maamerkkinä on Ison-

Britannian korkein rakennus, One Canada Square. Siinä on 50 kerrosta ja se on 224 metriä korkea.

Cityä vastapäätä joen etelärannalla, Southwarkin kaupunginosassa ovat kehittämisalueen

läntisimmät osat. Joen pohjoisrannalla kehittämisalue rajautuu Towerin siltaan ja Cityyn.

Wappingin kaupunginosaa on kehitetty 1970-luvulta lähtien. Towerin sillan läheisyydestä itään

suuntautuva tie, Highway (A1203) ja Isle of Dogin pohjoispuolelta aina Bectoniin ulottuva A13-tie

muodostavat alueen pohjoisrajan.
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Kuva 13. Tokka-alueiden kehittämisyhtiön toimialue (Ogden1992:5).

7.7.1. Isle of Dogsin yritysvyöhyke

Isle of Dogsin yritysvyöhykkeen pinta-ala on 170 hehtaaria, mikä on alle 10% kehittämisyhtiön

kokonaispinta-alasta. Yritysvyöhyke on pääosiltaan Tower Hamletsin kaupunkipiirissä levittäytyen

idässä myös Newhamin kaupunkipiirin alueelle. Vyöhyke keskittyy Millwallin ja West India Docks

tokkien ympärille.

Yritystoimintavyöhykkeellä sijoittuville yrityksille tarjottiin erilaisia taloudellisia etuuksia, kuten

vapautus paikallisesta omaisuusverosta, vähennysoikeus kiinteistöistä palkka- ja

pääomaverotuksessa. Samalla paikallista suunnitteluprosessia lupamenetelmineen nopeutettiin,

yksittäistä lupahakemusta ei tarvinnut jättää, jos kehittäminen noudattaa julkistettua ja voimassa

olevaa suunnitelmaan.

Yritysvyöhykkeen tavoitteena oli kehittää alueen kaupallisia toimintoja, teknologiaan painottuvaa

tuotantoa sekä laadukasta asuntotuotantoa ranta-alueilla, perustuen suunnittelun joustavuuteen ja

alueen kehittäjien saamiin verohelpotuksiin.

7.7.2. Canary Wharf-projekti

Canary Wharf-projekti on merkittävin kaupunkiuudistusalueella toteutettu hanke, joka on saanut

eniten huomiota osakseen. Projektin toteutuminen on ollut useaan otteeseen vaakalaudalla.

Alunperin se oli yhdysvaltalaisten pankkien ja rakennusliike G. Ware Travelsteadin projekti, joka

perustamisen (v. 1985) jälkeen ajautui jo vuonna 1987 rahoitusvaikeuksiin. Tässä vaiheessa
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Docklandsin kaupunkiuudistusprojekti muutti ratkaisevasti suuntaa kun monikansallinen

rakennuttaja ja kiinteistöjenjalostusyhtiö Olympia&York otti haltuunsa koko projektin.

Olympia & York ilmoitti halukkuutensa investoida yritysvyöhykkeelle, alueen ytimeen (kuva 14.).

Suunnitelmat muuttivat kaupunkiuudistuksen mittakaavan perusteellisesti. Uudessa suunnitelmassa

alueelle esitettiin rakennettavan 24 uutta toimistorakennusta, joista kolme olisi yli 200 metriä

korkeita. Lisäksi alueelle esitettiin kehitettävän 1,4 miljoonaan neliömetriä sekalaista kaupallista

tilaa, luotavan 50000 uutta työpaikkaa , mutta vain vähän uutta asumista. Joustava suunnittelu ja

yritysvyöhykkeen tarjoamat taloudelliset edut olivat kiihokkeita nopealle kehitykselle. (Jauhiainen

1995:179).

Suunnitellut työpaikat vaativat toteutuakseen tehokkaita liikenneyhteyksiä ympäröivältä

kaupunkialueelta ja muilta aluetasoilta. Tämä toteutettaisiin mm. maanalaisen, kevytrautatien,

moottoritien ja lentokentän avulla.

Kuva 14. Näkymä West India Docksille, oikealla Isle of Dogin yritysvyöhyke (kuva tekijän).

Toimistokolossin viimeaikainen kehitys on ollut voimakasta. Tällä hetkellä alueen koko on 8,6

hehtaaria, josta Canary Wharf- on 7,1 ha ja Heron Quays-toimistokiinteistö on 1,5 ha. Yhteensä

alueella on 10 toimistokiinteistöä sekä useita eri toimintojen keskuksia kuten konferenssikeskus.

Vuonna 1997 80% toimistotilasta oli käytössä. Kevään 1999 tilastossa toimistotilan käyttöaste on

noussut 99%. Sama trendi on havaittavissa työntekijöiden määrässä, joka oli vuonna 1997 14000 ja

on noussut vuoteen 1999 mennessä 25000. (Canary Wharf Fact ... 1997:2,1999:1-2).
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7.7.3. Liikenneyhteydet

Docklandsin liikenneyhteydet ovat olleet alunperin alimitoitetut. Paikalliset ovat osuvasti kuvanneet

aluetta saarekkeena Lontoon laidalla. Alue ei ole koskaan ollut keskeisessä asemassa julkisen

liikenteen verkossa. Kaksikerroksiset bussit liikennöivät kehittämisyhtiön pohjoisrajalla kulkevaa

Highwaytä pitkin. Maanalaisella on yhteys keskustaan Wappingin kaupunginosasta East London

Line-linjalla. Jubilee Line-maanalaisen laajennuksen, London Bridge-rautatieasemalta Surrey

Docksin kautta Isle Of Dogsille arvioitu valmistumisaika on vuonna 2000.

Kuva 15. Lontoo Cityn
lentokentän ja Canary

Wharfin välinen etäisyys on
noin 5 km. (London City

Airport (1999)

Docklands Light Railway-kevytrautatie yhdistää tokka-alueen Cityyn

Tower Hillin ja Bankin asemilla. Kevytrautatieverkko haarautuu Isle of

Dogsilla pohjoiseen Stratfordiin ja edelleen itään Newhamiin, Royal

Docksille. Kehittämisyhtiö aloitti hankkeen suunnittelun ennen Canary

Wharf- projektia vuonna 1982. Hanketta jouduttiin uusien

toimistotiloihin kohdistuvien painotusten myötä muuttamaan. Canary

Wharfilta tuli olla kiinteämpi yhteys Cityyn. Kevytrautatien

kuljetuskapasiteetti oli alunperin 1700 matkustajaa tunnissa, joka

suhteutettuna lähes 30-kertaiseen työpaikkojen määrään ei ollut enää

toteuttamiskelpoinen hanke. Vuoteen 1993 kapasiteetti oli nostettu 6000

matkustajaan tunnissa (Briefing 1997).

Alueen kansainvälisiä yhteyksiä on kehitetty aktiivisesti. London City

Airport sijaitsee Royal Docks satama-altaiden välisellä maa-alueella

vain 10 km päässä Citystä. Kentältä on yhteydet muualle Isoon-

Britanniaan sekä tärkeimpiin EU:n keskuksiin, kuten Brysseliin,

Frankfurtiin ja Pariisiin (kuva 15.).
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8. VÄKILUVUN TARKASTELU

8.1. Väkiluvun kehitys

Tutkielman tässä osassa analysoidaan Itä-Lontoon ja tokka-alueen väestönkehitystä. Aluksi

esitellään yleisiä kehityssuuntauksia, vertailemalla kaupunkialueita ja Kaakkois-Englannin

tilastollisia osa-alueita toisiinsa (kuva 16.). Jatkossa analyysiä painotetaan 1980-luvulle ja sitä

tarkennetaan alueellisesti, satama-alueen kaupunkipiireihin ja kehittämisyhtiön toimialueelle.

Väestönkehityksestä saatuja tuloksia kuvataan alueellisesti ja ajallisesti tekstissä ja taulukoilla sekä

visualisoidaan teemakartoilla.

Alueittainen ja ajallinen väkiluvun vertailu kuvaa alueellista muutosta sekä aluerakennetta.

Väkiluku ja väestöntiheys antavat viittauksia rakennuskannasta, siitä onko alue tiheästi rakennettua

kerrostaloaluetta vai matalammin rakennettua rivi- tai omakotitaloaluetta. Nämä tekijät kuvaavat

myös osittain asuntojen omistussuhdetta. Rivitaloasunnot ovat todennäköisemmin asukkaiden

omistamia kuin vuokralla. Toisaalta kehitys vaikuttaa palveluiden saatavuuteen ja tarjontaan.

Positiivinen väestönkehitys mahdollistaa niin julkisille kuin yksityisille palveluille riittävän

kysynnän, jolloin palvelun toteuttaminen on todennäköisempää. Yhdyskuntarakenteessa on

taloudellisempaa luoda kompakteja asuntoalueita. Kaupunkirakenne on myös kustannuskysymys,

infrastruktuurille ja palveluilla tulee olla riittävästi käyttäjiä, jotta perustamis- ja ylläpitokulujen

edes osittainen kattaminen toteutuu.

Väestön määrällisen kehityksen tutkiminen kytkeytyy kaupungistumiseen sekä kaupunkialueen

laajenemiseen. Kaupungistumisprosessi yhdessä teollistumisen kanssa kasvattaa voimakkaasti

kaupunkeja. Ihmisten lisääntyneet liikkumismahdollisuudet mahdollistivat työn ja kodin

eriytymisen toisistaan mikä synnyttää esikaupunkialueet. Compton (1991:40) esittää yhdeksi

kaupunkialueiden ja keskusten alueellisessa jakaumassa havaittavaksi prosessiksi ulospäin

suuntautuvan muuttoliikkeen. Prosessi painottuu kaupunkien ytimiin sekä sisäkaupunkialueille,

joista muuttoliike suuntautuu kaupungin uloimmille esikaupunkialueille sekä läheisille

maaseutualueille

Kehitystä ei voida tarkastella täysin suoraviivaisesti, syy-seuraussuhteena. Syitä on etsittävä

taustalla vaikuttavista tekijöistä, joista kaupunkikehityksessä on huomioitava julkisen vallan

harjoittama kaupunkipolitiikka. Politiikka määrittelee yleiset suuntaviivat, joiden mukaan

kaupunkisuunnittelua kyseisenä ajanhetkenä toteutetaan. Ongelmalliseksi suunnittelun tekee

yhteiskunnan muutosnopeus ja kehityksen suunta. Suunnittelussa toteutetaan poliittisia päämääriä ja
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oletettua kehitystä. Ranta-alueiden uudistamista voidaan kohdistaa keskusta-alueen asuntokannan

elvyttämiseen tai toimistotilojen uudisrakentamiseen. Tavoite voi kytkeytyä myös kaupungin

imagon muokkaukseen.

Kaupunkikeskustojen tyhjeneminen ei sinänsä ole mikään uusi ilmiö. Saltin mukaan (1986:52)

Ison-Britannian kaupunkien sisäosista väestö on vähentynyt lähes vuosisadan ajan. Vastaavasti on

havaittavissa väestömäärän huipun ja asukastiheyden siirtyminen kaupungin ytimestä kehämäisesti

ulospäin (Salt 1986:52). 1940-luvulta eteenpäin hajautuspolitiikka on ollut suunniteltua.

Kaupunkikasvun haittavaikutuksia, kuten tungostumista on pyritty kaupunkipolitiikan keinoin

purkamaan lähialueille rakennettaviin kaupunkeihin. Lontoosta väestön kasvupainetta on suunnattu

erityisesti uusiin kaupunkeihin, New Towns. Lontoossa desentralisaatiopolitiikan tulokset alkoivat

vaikuttaa 1950-luvulla, jatkuen entistä voimakkaampana seuraavalla vuosikymmenellä.

Kaakkoisella tilastoalueella (South-East) tilanne on muuttunut 1960-luvulla, jolloin muuttoliike

kääntyi keskuksista lähikaupunkeihin. Suur-Lontoon väkiluku väheni yli puolella miljoonalla

asukkaalla kahdessa vuosikymmenessä (Compton 1991:49). Cloutin mukaan kokonaisvähennys oli

vuosien 1951 ja 1971 välisenä aikana 8.2 miljoonasta 7.4 miljoonaan eli noin 800000 asukasta

(1986:44). Itä-Lontoon kolmessa kaupunkipiirissä, joihin LDDC:n hallinnoima alue osana kuuluu,

kaupunkipiirien kokonaisväestö väheni 1950-luvulta, kolmessa vuosikymmenessä lähes 300000

asukkaalla. Väestön jyrkkää vähenemistä ei vielä tuolloin koettu ongelmalliseksi kaupungin

kokonaiskehitykselle.

8.2. Suur-Lontoon väestönkehityksen vertailua muihin alueisiin

8.2.1. Suur-Lontoon ja kaupunkialueiden tarkastelu

Suur-Lontoon väkiluvun kehitystä tarkastellaan aluksi suhteessa Englannin suurimpiin

kaupunkialueisiin (Metropolitan Couties) sekä Kaakkois-Englannin osa-alueisiin (Sout East).

Tavoitteena on luoda kokonaisnäkemys alueellisesta kehityksestä, jota syvennetään Lontoon osa-

alueiden osalta.
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Kuva 16. Tärkeimmät kaupunki-  ja tilastoalueet.

Kaupunkien välistä hierarkista asemaa kuvaa väkiluvun, määrä ja siinä tapahtuva kehitys. Ison-

Britannian varhainen kaupungistumiskehitys vaikuttaa siihen, että suurimpia keskuksia tutkittaessa

tulee huomioida kaupungin lisäksi myös ympäröivä kaupunkialue. Näin laajenevien

kaupunkialueiden kehityksestä saadaan, toistensa suhteen tarkempi kokonaiskuva.

Lontoon asema korostuu valtiotasolla nk. primate citynä, joka ilmenee kaupungin huomattavan

suuresta väkiluvusta verrattuna muihin kaupunkeihin. Kaupunki saavutti väestöhuippunsa muita

kaupunkialueita aikaisemmin, jonka jälkeen vähenevä kehitys on jatkunut tasaisena. Muut

kaupunkialueet kehittyivät hitaan alun jälkeen saman trendin mukaisesti, jossa kasvua seuraa

tasaantuminen. Tasaantumisen jälkeen pääkaupungin väkiluvun jyrkkä väheneminen ei ole muilla

kaupunkialueilla ollut yhtä voimakasta.
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Kuva 18. Kaupunkialueiden väkiluvun kehitys vuosina
1891-1991 (1991 Census... 1993:14).

Ison-Britannian kaupunkialueet ovat kasvaneet voimakkaasti aina 1950-luvulle asti (kuva 18.).

Verrattaessa Suur-Lontoon kehitystä (kuva 17.) muihin kaupunkialueisiin on havaittavissa yhtenevä

suuntaus alueellisine poikkeuksineen. Vuosina 1891-1911 kasvukehitys on jatkossa taittunut

suhteellisesti eniten, voimakkaimman kasvun alueilla kuten South Yorkshiressä (taulukko 4.).

Seuraavina vuosikymmeninä aina vuoteen 1951, Suur-Lontoo poislukien kaupunkialueet ovat

kasvaneet jonkin verran.

Taulukko 4. Väkiluvun prosentuaalinen kehitys Ison-Britannian suurimmissa metropoli kreivikunnissa
(Metropolitan County) vuosina 1891-1991. (1991 Census... 1993:16).

Alue 1891-1911 1911-1931 1931-1951 1951-1961 1961-1971
Greater London 28,51 13,27 1,07 -2,49 -6,76 

West Midlands M.C. 31,26 20,40 18,83 7,28 2,25
Greater Manchester M.C. 22,40 3,37 -0,40 0,14 0,33
West Yorkshire M.C. 15,87 4,68 2,41 1,00 3,10
Merseyside M.C. 27,80 15,15 4,80 3,34 -3,59 

South Yorkshire M.C. 45,35 21,75 6,83 4,03 1,47

Alue 1971-1981 1981-1991
Greater London -10,15 -4,52 

West Midlands M.C. -5,27 -5,10 

Greater Manchester M.C. -4,92 -5,38 

West Yorkshire M.C. -1,46 -2,25 

Merseyside M.C. -8,66 -8,76 

South Yorkshire M.C. -1,57 -3,68 
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Tämän jälkeen kehitys on laskuvoittoista. Vuosina 1961-71 Manchesterin kehitys muuttui

negatiiviseksi. Muiden kaupunkialueiden kehitys muuttuu vastaavaksi seuraavalla

vuosikymmenellä. Huomattavaa tässä vertailussa on se, että Suur-Lontoon väheneminen taittuu

ensimmäisenä, kun muiden alueiden muutos jatkuu entisenä tai jopa voimistuu.

Suur-Lontoo saavutti tilastomateriaalin mukaan (1991 Census... 1993:14) väestömaksimin vuonna

1951, jolloin kaupungin väkiluku oli noin 8,2 miljoonaa. Salt (1986:52) on tutkimuksissaan

päätynyt hieman varhaisempaan ajankohtaan. Hänen mukaansa väkiluvun maksimiarvo oli jo

vuonna 1939, jolloin väestön määrä oli 8,6 miljoonaa. Kaupungin kasvu oli edellisinä

vuosikymmeninä ollut voimakasta. Lisäystä oli vuosina 1891-1911 28,5% ja vuosina 1911-1931

13,27 %. Vuosien 1931-1951 väkiluvun muutoksessa on huomioitava Toisen maailmansodan

aiheuttamat menetykset. (1991 Census... 1993:12).

Tämän jälkeen väkiluvun kehitys on ollut negatiivista. Väheneminen kiihtyi -10,15 prosenttiin

vuosina 1971-1981, jolloin absoluuttinen väheneminen oli yli 755000 asukasta. 1980-luvulla

väheneminen tasaantui -4,52 prosenttiin.

8.2.2. Suur-Lontoon ja Kaakkois Englannin kehitys

Kaakkois-Englannin väkiluvun kasvu on jatkunut vuoteen 1971 asti. Vuosisadan alun

voimakkaamman kasvuvaiheen jälkeen 1950- ja 1960-luvulla prosentuaalinen muutos on ollut alle

kymmenen prosenttia.

Tilastomateriaalista on havaittavissa kuinka väestönkasvu on siirtynyt Suur-Lontoosta muualle

Kaakkois-Englantiin (taulukko 5.). Vuosisadan alkupuoliskolla kaikki osa-alueet kasvoivat.

Voimakkainta kasvu on ollut Suur-Lontoon lähialueella (Outer Metropolitan Area), joka saavutti

kasvumaksimin vuosina 1931-1951, jolloin väkiluku lisääntyi 38 prosenttia. 1960-luvulta eteenpäin

alueiden positiivinen kehitys on tasaantunut. Outer Metropolitan Area sekä Outer South East-

alueiden väestökehitys on pysynyt positiivisena

.
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Taulukko 5. Kaakkois-Englannin väkiluvun prosentuaalinen kehitys vuosina 1891-1991: (1991 Census... 1993:16).

Alue 1891-1911 1911-1931 1931-1951 1951-1961 1961-1971
South East 27,67 14,95 11,45 7,50 5,86
Outer South East 20,48 11,81 18,42 10,19 18,33
Outer Metropolitan Area 34,76 25,19 38,00 29,23 18,58
Greater London 28,51 13,27 1,07 -2,49 -6,76 

Outer London 99,52 48,79 40,42 -0,40 -1,76 

Inner London 11,36 -2,10 -24,81 -5,07 -13,20 

Alue 1971-1981 1981-1991
South East -1,17 0,36
Outer South East 7,65 6,36
Outer Metropolitan Area 4,40 1,26
Greater London -10,15 -4,52 

Outer London -5,00 -3,55 

Inner London -17,65 -6,15 

8.2.3. Suur-Lontoo osa-alueittain, Sisä- ja Ulko-Lontoo

Suur-Lontoota analysoitaessa osa-alueittain, kehityksessä on havaittavissa eroja (taulukko 5.). Sisä-

Lontoo saavutti väestömaksimin 4,9 miljoonaa vuonna 1911 ja Ulko-Lontoo neljä vuosikymmentä

myöhemmin, jolloin rikkoutui 4,5 miljoonan asukkaan rajan. (1991 Census... 1993:12).

1950-luvulta eteenpäin myös Sisä-Lontoon väkiluku alkoi vähetä. Alueella tapahtuva muutos oli

Suur-Lontoon keskiarvoa voimakkaampaa (-5,1%) kun taas Ulko-Lontoo kehitys oli vähäistä (-

0,4%). 1960-luvulla Sisä-Lontoon väkiluku väheni muita alueita huomattavasti voimakkaammin (-

13,2%) ja saavutti huippunsa seuraavalla vuosikymmenellä (-17,6%), jolloin väestö väheni

absoluuttisesti yli 535000 asukkaalla.

Ulko-Lontoon muutos on vastannut Sisä-Lontoossa tapahtunutta kehitystä mutta se on ollut selvästi

maltillisempaa. Vuosina 1971-81 alueen väkiluku väheni eniten, -5 prosenttia. Aiemmin tekstissä

esitetyn mukaan alueittain kehitys, kasvun taittuminen ja myöhemmin negatiivinen kehitys levisi

kaupunkien ytimestä ulospäin
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8.2.4. City of London ja City of Westminster

Tilastoaineiston pienin aluetaso on kaupunkipiiri. Cityn ja Westminsterin väkiluvun kehitys kuvaa

kaupungin kahden vanhan ydinalueen muutosta. City of Londonin ja City of Westminsterin

tarkastelussa on huomioitava alueiden asema ja historia. Lisäksi sisäkaupungin kehityksen

lähtökohta on osaltaan näillä alueilla, koska alueiden kaupalliset ja hallinnolliset toiminnot pyrkivät

levittäytymään muutoksen vyöhykkeelle. Väkiluku on romahtanut muiden keskustatoimintojen

korvatessa asumistoiminnot.

Lontoon City saavutti väestöhuippunsa jo vuonna 1800, jolloin alueella oli 129000 asukasta.

Väestön määrä pysyi lähes samana seuraavan viidenkymmenen vuoden aikana romahtaen sitten

vuonna 1901 27000:een (Mitchell 1962). 1950-luvulta eteenpäin alueen väkiluku on tasaantunut

4000-5000 asukkaaseen, vuonna 1991 väkiluku oli 4230. (Census 1971 1971:10; Census 1981

1981:18; 1991 Census ... 1994:36).

Vastaavasti City of Westminster saavutti väestöhuippunsa vuonna 1871, jolloin väkiluku oli 500000

(Salt 1990:52). Tällä vuosisadalla, tarkemmin 1950-luvulta eteenpäin väkiluku on vähentynyt

keskimäärin noin 10% vuosikymmenessä. Kun väestön määrä vuonna 1951 oli 300000 vuoteen

1991 mennessä se oli vähentynyt 178000:een. (Census 1971 1971: 10; Census 1981:18; (1991

Census ... 1994:36).

8.2.5. Itä-Lontoon kaupunkipiirit

Itä-Lontoon paikallistason väkiluvun kehitystä tarkastellaan kaupunginpiirien tilastoaineistolla.

Tavoitteena on löytää Sisä-Lontoon kaupunkipiireissä ilmeneviä alueellisia eroja, joita verrataan

Sisä-Lontoon keskiarvoon.

Yleisesti ottaen Itä-Lontoon kaupunginosien kehitys, Greenwichiä lukuunottamatta vastaa jo

aiemmin esitettyä. Siellä väheneminen on ollut keskiarvoa selvästi vähäisempää (taulukko 6.).

Tower Hamletissa väheneminen oli muita alueita voimakkaampaa jo 1950-luvulla (-10,88%), Sisä-

Lontoon keskiarvon ollessa -5,06%. Hackney muodostaa yllättävän poikkeuksen, vähennystä -

2,95%. 1960-luvulla Tower Hamlets on edelleen suurin menettäjä samalla Sisä-Lontoon keskiarvo

on noussut selvästi ja Hackneyn ja Southwarkin kaupunkipiirit vahvistavat samaan suuntausta (-

14,46 %, -16,36%). 1970-luvulla negatiivisimmat alueet ovat Southwark (-19,24%) ja Hackney (-

18,19%). Tower Hamletsin vähenevä kehitys tasaantuu. (Census 1971 1971:10; Census 1981

1981:18; 1991 Census ... 1994:36).
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Taulukko 6. Itä-Lontoon kaupunkipiirien väestönkehitys vuosina 1951-1981. (Census 1971... 1971:10; Census
1981... 1981:18; 1991 Census... 1993:36; LDDC 1997:15).

Alue 1951 1961 1971 1981
Inner London 3679000 3493000 3031935 2496800
Hackney 265349 257522 220279 180200
Newham 294017 265388 237390 209300
Southwark 337638 313413 262138 211700
Tower Hamlets 230790 205682 165776 143000
Lewisham 303071 290582 268474 233200
Greenwich 235549 229810 217664 211800

Alue %-m. 1951-61 1961-71 1971-81
Inner London -5,06 -13,20 -17,65 

Hackney -2,95 -14,46 -18,19 

Newham -9,74 -10,55 -11,83 

Southwark -7,17 -16,36 -19,24 

Tower Hamlets -10,88 -19,40 -13,74 

Lewisham -4,12 -7,61 -13,14 

Greenwich -2,44 -5,29 -2,69 

Kolmessa vuosikymmenessä, vuosina 1951-1981 kuuden kaupunkipiirin väliluku väheni 453000:lla

(taulukko 6.). Kolmen tokka-alueen kaupunkipiirin osuus tästä oli 295000. Newham, Tower

Hamlets ja Southwark menettivät vuosina 1961-71 119000 ja vuosina 1971-81 101000 asukasta.

(Census 1971 1971:10; Census 1981 1981:18; 1991 Census ... 1994:36).

8.3. Väestönkehitys 1980-luvulla

Verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin 1980-luku näyttää muodostuvan käännekohdaksi niin

Kaakkois-Englannin kuin Suur-Lontoon kehityksessä. Kaakkois-Englannin kehitys on tasaantunut

1970-luvulta eteenpäin. Vuosien 1971 ja 1991 välisenä aikana muutos on ollut vähäistä ja väkiluku

on vakiintunut noin 16.8 miljoonaan. Osa-alueittainen tarkastelu vastaa aiempaa kehityskulkua.

Kaksi Suur-Lontoon ulkopuolista osa-aluetta, Outer Metropolitan Area sekä Outer South East

kasvavat edelleen.

Suur-Lontoon kehityksen negatiivinen suuntaus on vähitellen taittumassa (taulukko 7.). Väkiluvun

väheneminen oli vuosina 1981-91, -4,52 prosenttia. Kaupungin osa-alueista Sisä-Lontoo on

edelleen suurin menettäjä. Alueen väestö väheni -6,2%, mikä on selvästi Suur-Lontoon ja Ulko-

Lontoon (-3,5%) keskiarvoja suurempi osuus. Vastaavasti Ulko-Lontoon muutos on ollut

vähäisempää. Nousua on edelliseen lukuarvoon on 1,45%.

Itä-Lontoossa suurimmat menettäjät ovat Hackney (-9,67%), Lewisham (-7,60%) ja Southwark (-

6,04%). Kehitys on maltillisempaa Greenwichissä (-4,845) ja Newhamissa (-4,12%). Huomattavaa
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on Tower Hamletsin kehityssuunnan muuttuminen positiiviseksi. Alueen väkiluku on

vuosikymmenessä kasvanut 7,2%. Absoluuttisesti väkiluku on kasvanut yli kymmenellätuhannella

(10255).

Taulukko 7. Itä-Lontoon kaupunkipiirien väestönkehitys vuosina 1981-1991. (1991 Census... 1993:36, LDDC
1997:15).

Alue 1981 1991 %-m. 1981-91 %-m 1981-91 

pois l. LDDC
Greater London 6696200 6393568 -4,52 

Outer London 4199400 4050435 -3,55 

Inner London 2496800 2343133 -6,15 

Hackney 180200 162772 -9,67 

Newham 209300 200678 -4,12 -8,46 

Southwark 211700 198916 -6,04 -9,51 

Tower Hamlets 143000 153255 7,17 3,01
Lewisham 233200 215483 -7,60 

Greenwich 211800 201545 -4,84 

Kaupunkipiirien osa-alueittaisessa tarkastelussa on huomioitava LDDC:n vaikutus. Laskelmista

LDDC:n toimialueen vaikutus on kolmen kaupunkipiirin osalta poistettu vähentämällä vuosien

1981 ja 1991 väestölaskennasta  LDDC:n alueen väestönmuutos (1991 Census ... 1994:36; LDDC

1997: 15). Kehitysyhtiön toiminnan vaikutus kasvattaa osa-alueiden lukuarvoja positiivisesti.

Todellisuudessa Tower Hamletsin kasvu olisi 4,2% vähäisempää jääden 3,0 prosenttiin. Vastaavasti

myös menetykset kasvaisivat, jolloin Southwark pysyisi edelleen suurimpana menettäjänä (-9,5%)

ja Newhamin väestö vähenisi -8,5%.

8.3.1. Docklands

Tarkempi alueellinen analyysi osoittaa sen, että 1980-luvulla LDDC:n hallinnoimalla alueella

väkiluvun kehitys on kääntynyt voimakkaan positiiviseksi (kuva 19.). Vuodesta 1981, väkiluku on

kasvanut 39429:stä vuoteen 1996 mennessä 76849:een, jolloin lisäystä on tapahtunut 94,9

prosenttia. Kehittämisyhtiön kymmenenä toimintavuotena, vuosina 1981-1991 alueen väestö on

kasvanut 54,1%. Kasvun ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Alueen kokonaisväkiluvun

oletetaan kasvavan vuoteen 2001 mennessä 96396:een ja seuraavan kymmenen vuoden aikana

vuoteen 2011 mennessä 109783:een (LDDC 1997:15).
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Kuva 19. Väkiluvun suhteellinen muutos Itä-Lontoossa (Inner London) sekä LDDC:n alueella vuosina 1981-1991.
(1.. Wapping/Limehouse, 2. Surrey Docks, 3. Isle of Dogs & 4Royal Docks. Cityn muutosta ei kuvata kartalla). (1991
Census... 1993:36, LDDC 1997:15).

Taulukko 8.LDDC:n osa-alueittainen väkiluvun kehitys vuosina 1981-1996. (LDDC 1997:15).

Alue 1981 1986 1991 1996 2001 2011
Wapping/Limehouse 5226 7000 8798 10490 15146 17155
Surrey Docks 9055 9000 15548 21403 26213 28283
Isle of Dogs 15472 15800 18471 22092 25692 29421
Royal Docks 9676 12900 17943 22864 29345 34924
UDA yht. 39429 44700 60760 76849 96396 109783

Alue %-m. 1981-91 %-m.1981-1996
Wapping/Limehouse 68,35 100,73
Surrey Docks 71,71 136,37
Isle of Dogs 19,38 42,79
Royal Docks 85,44 136,30
UDA yht. 54,10 94,90
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Kumpanakin tarkasteluajankohtana, vuosina 1981-1991 ja vuosina 1981-1996 alueelliset erot ovat

huomattavia. Vuosina 1981-1991, läntisimmät ja samalla pinta-alaltaan pienimmät alueet, Wapping

ja Surrey Docks ovat kasvaneet 68,4% ja 71,7% (taulukko 8.). Voimakkainta positiivinen kehitys

on ollut pinta-alaltaan suurimmassa Royal Docksissa (85,4%).

Toiminnan ensimmäisenä viitenä vuotena, 1981-1986 kasvu oli koko alueella vähäistä (13,4%/5271

as). Kasvualueita olivat Wapping/Limehouse (33,9%, 1774 as.) sekä Royal Docks (33,3%, 3224

as.). Isle of Dogsin ja Surrey Docksin väkiluvuissa on tapahtunut vähäisiä muutoksia (2,1% ja -

0,6%) (LDDC 1997:15).

1980-luvun kehityksen huippu oli vuosina 1986-1991, jolloin koko LDDC:n alueen väkiluku kasvoi

absoluuttisesti 16060 asukkaalla ja suhteellisesti 35,9% (LDDC 1997:15). Merkittävin kasvualue on

siirtynyt joen etelärannalle, Surrey Docksiin, jonka väkiluku kasvoi 72,8%. Alueen kehitys pysyy

yhtä vahvana aina tarkasteluajankohdan loppuun asti vuoteen 1996. Royal Docksissa kasvu on

39,1% ja Isle of Dogsilla on havaittavissa selvää kehityksen nopeutumista 16,9%. Wappingissa

kasvu on edellistä jakso vähäisempää, 25,7%.
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Kuva 20. LDDC:n osa-alueittainen väkiluvun kehitys vuosina 1981-1996. (LDDC 1997:15).

Vuodesta 1991 vuoteen 1996 kasvu jatkuu, vaikkakin hieman vähäisempänä. Kehittämisalueen

väestö kasvoi 26,5%. Surrey Docksin kehitys oli edelleen voimakkainta, kasvua 37,7%. Isle of

Dogsin edellisenä viisivuotiskautena alkanut kasvu jatkuu samoin kuin Royal Docksin (kuva 20.).
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8.4. Väestönkehitys suhteessa absoluuttiseen muutokseen

Edellä esitetyt kasvuluvut huomioivat alueittaisen kehityksen. Alueittaiset muutokset eivät

kuitenkaan huomioi muutosta suhteessa kokonaiskasvuun. Kehitysyhtiön tehtävänä on toteuttaa

kaupunkiuudistusta hallinnoimallaan alueella.

Seuraavassa tarkastellaan väestön absoluuttista muutosta osa-alueittain suhteessa koko ajanjakson

kehitykseen. Alueittainen osuus saadaan jakamalla muutoksen määrä kokonaismuutoksen määrällä.

Kahden tarkasteluajankohdan osa-alueittainen kokonaisvaikutus LDDC:n alueella on siis 100%.

Painottamalla kokonaismuutosta, vuosina 1981-86 Royal Docksin osuus kasvusta on 61,16%,

Wappingin 33,65% ja Isle of Dogin 6,22%. Surrey Docksin osuus on negatiivinen –1.04% (kuva

21.).

Vuosina 1986-91 Surrey Docksin osuus kasvusta on 40,77%, Royal Docksin 31,4%, Isle of Dogsin

16,63% ja Wappingin 11,19%. 1991-1996 Surrey Docksin kasvu taittuu hieman, 36,39%.

Siirtymistä tapahtuu Isle of Dogin hyväksi, 22,51%. Royal Dogs ja Wapping säilyttävät osuutensa,

30,59% ja 10,51%.
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Kuva 21. Kokonaismuutokseen suhteutettu väkiluvun kehitys vuosina 1981-1996. (LDDC 1997:15).

Väestöllisessä tarkastelussa, kasvu sekä osa-alueittain että suhteessa kokonaismuutokseen on ollut

voimakkainta itäisimmällä, Royal Docksin alueella. Alun voimakas kasvu jatkuu koko

tarkasteluajankohdan ajan. Vuosina 1981-1991 alueen osuus kokonaiskasvusta on 38,76%, Isle of

Dogin jäädessä 30,44 prosenttiin. Pidennettäessä tarkastelua edellisestä vuoteen 1996 asti, osuudet

ovat Royal Docks 35,24% ja Isle of Dogs 33,0 %.

Pinta-alaltaan laajimman osa-alueen, Royal Docksin vapaana oleva rakennuskelpoinen maa-ala on

mahdollistanut uudisasuntotuotannon. Vastaavasti Surrey Docksin ostoskeskus ympäristöineen

muodostaa alueen toiminnallisen ytimen. Molempien osa-alueiden, Royal Docksin (5505 asuntoa)

ja Surrey Docksin (7208 asuntoa) asuntotuotanto on ollut vuosina 1981-1996 selvästi, Isle of Dogia

(3617 asuntoa) ja Wappingia (3514 asuntoa) voimakkaampaa. (LDDC 1997:10).
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9. TYÖLLISYYS JA TOIMIALAKOHTAINEN TARKASTELU

9.1. Työllisyys

Maailman suurkaupungit ovat vähitellen menettäneet asemansa teollisuustuotantokeskuksina ja

niihin on keskittynyt yhä enemmän tertiääri- ja kvartäärisektorin työpaikkoja. 1960-luvulta alkanut

työpaikkojen kansainvälinen uusjako on johtanut teollisuuden automatisointiin ja toiminnan

rationalisointiin (Short 1989:173). Dicken (1992:18-27, 44-45) kuvaa muutosta globaalilla

tarkastelutasolla, jossa ydinalueilta teolliset työpaikat siirtyvät semiperiferiaan ja periferiaan.

Jälkiteollisessa yhteiskunnassa kaupunkien työpaikat siirtyvät yhä enemmän palvelusektorille, jossa

yhtenä merkittävänä kasvualana on ollut finanssisektori. Yhteiskunnassa käynnistynyttä prosessia

voidaan tarkastella deindustrialisaatio-käsitteen avulla. Deindustrialisaatiolla tarkoitetaan taloudessa

tapahtuvaa huomattavaa vähenemistä, joka kohdistuu teollisuustuotantoon, työllisyyden

kehitykseen tai tuotantomuotoon. Kehitys liittyy myös teollisuuden alenevaan kilpailukykyyn niin

kotimaan kuin ulkomaanmarkkinoilla (Johnston 1997:123).

Perinteisen fordistisen, massatuotantoon perustuvan raskaan teollisuuden työpaikat ovat

vähentyneet jyrkästi. Osasyynä muutoksessa on se, että liikenneyhteyksien ja teknologian

kehittyminen on mahdollistanut siirtymisen jäykästä, joustavampaan toimintamalliin. Toimintaa on

tehostettu koneiden korvatessa työvoimavaltaisimmat tuotantovaiheet, mikä on vaikuttanut suoraan

työpaikkojen määrään. Yritystoiminnan sijaintitekijät ovat muuttuneet. Aiemmin tärkeänä pidetty

sijainti suhteessa resursseihin ja markkinoihin on jäänyt taka-alalle, jolloin joustavampi

toimintatapa on edesauttanut yritysten vapaampaa sijoittumista. Nopeat, sektoreittaiset muutokset

ovat johtaneet työmarkkinoiden polarisoitumiseen. Kouluttamattoman, ruumiillisessa sekatyössä

olevan väestönosan on ollut yhä vaikeampi työllistyä. Vastaavasti teknologiatyöpaikat vaativat

ammatillista osaamista, mistä on lyhyellä aikavälillä syntynyt vaje korkeammin koulutetusta

työvoimasta tertiääti- ja kvartäärisektoreille.

Deindustrialisaatio-prosessi on vaikuttanut kaupunkialueen fyysiseen ja toiminnalliseen

rakenteeseen. Kilpailu vapaana olevasta maa-alasta on kiihtynyt kaupunkikeskustoissa.

Jalostustoiminta ei ole pystynyt kilpailemaan keskeisestä, usein paljon tilaa vaativasta sijainnista.

Kaupunkikeskustojen tungostuminen ja haittavaikutusten kasvu on johtanut jalostustoiminnan

siirtymiseen kaupungin laita-alueille. Anderssonin (1990:15-19) mukaan deindustrialisaatio on
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vaikuttanut kaikkein voimakkaimmin juuri teollisten työpaikkojen varaan rakentuneisiin

kaupunkiyhteiskuntiin. Kaupunkien taloudellisen toiminnan perusta on muuttunut.

Ison-Britannian talous on kokenut rakenteellisesti radikaaleja muutoksia. Saarivaltakunnan talous

kärsi pitkään taantumasta, jonka nähtiin johtuvan heikosta kilpailukyvystä ja investointien

vähäisyydestä. Nämä heijastuivat teollisuustuotantoon työpaikkojen menetyksenä.. Ison-Britannian

suurimpien keskusten teolliset työpaikat vähenivät vuosina 1971-1981 1,8 miljoonalla (Short

1988:173).

Jalostussektorin osuuden väheneminen on heijastunut sektorin liitännäistoimintoihin. Raaka-

aineiden ja valmistuoteiden kysynnän muutokset vaikuttavat kuljetusverkon käyttöasteeseen ja tätä

kautta reitteinä ja linkkeinä toimivien paikkojen, kuten satamien ja rautateiden työllisyyteen.

9.2. Määrällinen muutos

Lontoon työpaikkojen määrällinen tarkastelu antaa kehityksestä hyvin kaksijakoisen kuvan. Toisen

maailmansodan jälkeinen nopean kasvun vaihe jatkui seuraavalla vuosikymmenellä. Vuosina 1951–

1961 konurbaation työpaikkojen määrä kasvoi 4,29 miljoonasta 4,46 miljoonaan, painottuen

jalostus- ja palvelusektorille (Manners 1990:44). 1960-luvulta eteenpäin  ongelmaksi on

muodostunut teollisuustuotannon työpaikkojen jyrkkä lasku. Vuosina 1961-1976

sekundäärisektorin työpaikat Suur-Lontoon alueella vähenivät lähes 45 %, 1,4 miljoonasta 790

000:een (Keeble 1978:101;Manners 1990:48). Vuoden 1973 öljykriisin vaikutukset välittyivät

maailmantalouteen ja kansallisiin talouksiin, josta oli seurauksena yleinen laskusuhdanne. Vastaava

kehityssuuntaus on jatkunut 1980-luvulla, mistä on seurausta että vuonna 1989 vain noin 12%

työpaikoista oli jalostusektorilla (Coupland 1992b:27). Finanssisektorin työpaikat ovat vastaavana

aikana kehittyneet positiivisesti. 1980-luvun alun tasainen kasvu kääntyi vuosikymmenen

puolivälissä nousuun. Absoluuttisesti 1980-luvulla, vuoteen 1989 mennessä, finanssisektorin

työpaikkojen lisäys oli 350000:tta (Coupland 1992b:27).
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9.2.1. Itä-Lontoon työpaikat

Itä-Lontoon työpaikkojen kehitykseen ovat vaikuttaneet Lontoon talouden yleiset kehityspiirteet.

Alueen ongelmallisuutta on lisännyt se, että Lontoon itäosiin oli keskittynyt runsaasti

jalostusteollisuutta, joka liittyi satamatoimintoihin. Epäsuotuisa kehitys vaikutti suoraan myös

sataman liitännäistoimintoihin ja tätä kautta alueen koko talouteen. Taantuminen, toimintojen

väheneminen sekä osittainen alasajo olivat voimakkaimmillaan 1960-luvulta eteenpäin. Yksistään

Lontoon satamavaltuuskunnan alueella (PLA) satamatyöpaikkojen määrä väheni vuosina 1960-

1981 25000 työpaikasta 4100 työpaikkaan (Church 1986:633).

Taulukko 9. Ison-Britannian rekisteröityjen tokkatyöläisten määrällinen kehitys, 1925-1966 (Bird 1971:62).

Lontoo Iso-Britannia
1925 55000 -
1931 36000 -
1938 43000 130000
1949 26798 74850
1955 31448 80577
1966 20023 45728

Birdin (1971:62) kuvaus Lontoon ja Ison-Britannian tokkatyöläisten määrällisessä kehityksessä on

havaittavissa yhtenevä trendi (taulukko 9.). Satamatyöpaikat riippuvat merkittävästi

taloussuhdanteista. Satamatyöläisten määrä väheni Lontoossa vuosien 1925 ja 1931 välisenä aikana

19000:lla. Lyhyen kasvun vaihe vuoteen 1938 taittui toinen maailmansodan jälkeen vähentäen

työpaikat 27000:een. Vuosien 1955-1966 välinen aika osoittaa alkavan laskusuuntauksen

molemmilla tarkastelutasoilla.

Churchin (1986:633) mukaan jokaista menetettyä satamatyöpaikkaa kohden katosi kolme muuta

paikallista työpaikkaa, tuotannon, laivankorjauksen ja liikenteen aloilta. LDDC (Briefing 1997)

arvioi liitännäistoimintojen työpaikkojen vähentyneen vuosina 1960-1981 200 000:lla. Churchin

(1986:633) arvioon verrattuna, määrä on yli kolminkertainen. Itä-Lontoon viiden kaupunkipiirin,

Greenwich, Newham, Lewisham, Southwark ja Tower Hamlets työpaikat vähenivät vuosina 1971-

1981 -16%. Toimialakohtaisesti huomattavinta oli jalostussektorin työpaikkojen väheneminen -

44%. Jakelu- ja liikennetoimialojen vähennys oli -40% (Church 1994b:67).
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9.2.2. LDDC:n aika

Vuonna 1983 tokka-alueiden kehittämisyhtiö määritteli toimialat, joihin se tulisi jatkossa

keskittymään ja panostamaan markkinointiaan. Toimialat painottuivat moderneihin kasvaviin

sektoreihin, joiden oletettiin tuovan alueelle uusia, pysyviä työpaikkoja. Toimialat olivat

telekommunikaatio ja informaatioteknologia, finanssipalvelut, julkaisutoiminta, bioteknologia sekä

vapaa-aika ja turismi. Aiempaan verrattuna  täyskännös toiminnan suuntaamiseksi uusille aloille oli

alkanut (Church 1994:67).

Taulukko 10. LDDC:n toimialueen työpaikkojen määrällinen ja suhteellinen muutos vuosina 1981-1994 (LDDC
1997:6)

1981 1985 1994 %-muutos 1981-1994 %-muutos 1985-1994
Isle of Dogs - 7593 32837 - 332,46
Royal Docks - 9562 9055 - -5,30 

Surrey Docks - 5062 14323 - 182,95
Wapping/Limehouse - 5906 9648 - 63,36
UDA yht. 27123 28123 65863 142,83 134,20

Taulukko 10. sisältää uudet sekä muualta siirtyneet työpaikat. Vuosina 1981-1994 työpaikkojen

määrä on kasvanut 134%. Kehitys oli alussa hidasta, vuosina 1981-85 kasvu oli noin 1000

työpaikkaa. Vuoteen 1987 mennessä työpaikat olivat lisääntyneet 36386:een. Seuraavien kuuden

vuoden aikana vuoteen 1991 kasvu oli ripeämpää. Työpaikkojen määrä kasvoi 53000:een, lisäystä

tuli lähes 25000 työpaikkaa (Church 1994b:67). Tämän jälkeen vuoteen 1994, kasvua on ollut

11863 työpaikkaa.

Tarkasteltaessa vuosien 1985-1994 kehitystä osa-alueittain työpaikat ovat lisääntyneet eniten Isle of

Dogsilla, noin 333 % mikä on huomattavasti kehittämisalueen keskiarvoa suurempi kasvuosuus.

Surrey Docksilla kasvu oli noin 183 % ja Wappingissa 63%. Yllättävänä havaintona voidaan pitää

Royal Docksin työpaikkojen absoluuttista vähenemistä. Määrällinen muutos korreloi

kehittämisyhtiön uudistamiskohteiden kanssa. Kaupallista ja teollista tilaa on rakennettu eniten Isle

of Dogille ja Surrey Docksille. Royal Docksin työpaikkojen väheneminen johtuu ainakin osittain

kehittämisyhtiön strategiasta, jossa alueella on edellä mainituista tekijöistä eniten kasvupotentiaalia

(LDDC 1997:7-8). Ilmakuvasta on havaittavissa selkeästi asuntoalueet sekä idempänä sijaitsevat

varastotilat. Lisäksi jo aiemmin esitelty osa-alueittainen uudisasuntotuotanto vaikuttaa muun

kaupallisemman tilan käyttöönottoon.
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9.3. Toimialat

Edellä tarkastellun työpaikkojen määrällinen muutos on ollut seurausta tokka-alueen taloudessa ja

työmarkkinoilla tapahtuneesta kehityksestä. Kehittämisyhtiön laskelmien mukaan alueelle

sijoittuneet yritykset ovat vuoteen 1985 mennessä työllistäneet 5677 henkilöä. Merkittävä osa

työpaikoista on sijoittunut kasvutoimialoille. Työpaikoista 30 % on pankki-, finanssi- ja

vakuutusyhtiöissä, joista useimmat sijaitsevat World Trade Centerissä, St Katherine Docksissa

(Church 1994a:208).

Taulukko 11. LDDC:n toimialueen toimialakohtainen työpaikkojen muutos vuosina 1981-1994 (Church 1994b:68,
LDDC 1997:7).

1981 %-osuus 1990 %-osuus 1994 %-osuus
maatalous 645 2,37 287 0,69 1116 1,69
jalostus 1368 5,03 237 0,57 555 0,84
metallihyödykkeet 1130 4,15 798 1,93 655 0,99
muu jalostustuotanto 7901 29,03 7968 19,24 10517 15,97
rakentaminen 1964 7,22 5805 14,01 3846 5,84
jakelu, hotelli & catering 4220 15,51 6076 14,67 9414 14,29
kuljetus 5652 20,77 2959 7,14 3727 5,66
pankki-, rahoitus- 1452 5,34 9824 23,72 20525 31,16
muut palvelut 2851 10,48 4594 11,09 7377 11,20
luokittelemattomat 30 0,11 2873 6,94 8131 12,35
yhteensä 27213 100,00 41421 100,00 65863 100,00

Taulukko 11. kuvaa Docklandsin työpaikkojen määrällistä ja suhteellista toimialakohtaista

jakautumista vuosina 1981-1994. Taulukon luvut sisältävät sekä uudet että muualta siirtyneet

työpaikat. Vuoteen 1990 mennessä työpaikat ovat lisääntyneet 41421:een. Kasvu keskittyi neljälle

toimialalle, muu jalostustuotanto, rakentaminen, pankki- ja rahoituspalvelut sekä jakelu, hotelli ja

catering (kuva 22.): Toimialojen työllistävä osuus oli kasvanut 72 prosenttiin, kun se vuonna 1981

oli 57%. Rakentamisen työpaikat kasvoivat lähes 4000 ja pankki- ja rajoitustoiminnan yli 8000

työpaikalla. Muun jalostustuotannon työpaikkojen kasvun taustalla on julkaisutoiminta, joka siirtyi

Fleet Streetiltä Wappingiin (Church 1994:68). Pankki- rahoituspalvelujen ja vakuutustoiminnan

kasvu on seurausta suurten yksittäisten yritysten muutosta alueelle (Church 1994:68).
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Kuva 22. Kehittämisyhtiön toimialueen toimialakohtainen työpaikkojen suhteellinen muutos vuosina 1981-1994
(LDDC 1997:7).

Hotelli - ja catering toimialoilla kasvuun ovat vaikuttaneet supermarkettien kuten Isle of Dogsilla

Asdan sekä Surrey Quays ostoskeskuksen avaaminen Surrey Docksilla. (Church 1994:68).

Toimialoista suurin menettäjä on kuljetus, jossa vähennystä oli -2693 työpaikkaa.

Seuraavana neljänä vuotena, 1990-1994 työpaikat vähenivät eniten rakentamisessa, -1959

työpaikkaa. Muu jalostustuotanto sekä jakelu, hotelli & catering kasvoivat edelleen. Suurin

kasvuala, sekä kyseisenä että koko tarkasteluajanjaksona on pankki- rahoituspalvelut ja

vakuutustoiminta. Toimialalla oli kehittämisalueen joka kolmas uusi tai sinne siirtynyt työpaikka.

Toimialan kokonaiskasvu oli 19073 työpaikkaa. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu kasvu on ollut

38650 työpaikkaa (LDDC 1997:7).

Church (1994b:68-69) esittää relevantin näkökulman työpaikkojen nettolisäyksestä alueella.

Työpaikkoja on syntynyt merkittävästi, samaan aikaan kun yritykset ovat siirtyneet muualle tai

lopettaneet toimintansa. Työpaikkamenetykset ovat olleet vuosina 1981-1990 , -20532, mikä

merkitsee nettomuutokseksi 20889 työpaikkaa. Työpaikkojen lisäys uuden yritystoiminnan piirissä

on ollut kohtalaista, sillä kaikista työpaikoista 60% on siirtynyt muualta kehittämisalueelle (Church

1994:69).
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Kehittämisyhtiön painottama toimialakohtainen muutos on osittain onnistunut. Vaikkei

Docklandsista ole tullut telekommunikaatio- ja bioteknologia painotteista toimialuetta,

kehittämisyhtiön harjoittama politiikka on tuonut alueelle uusia yrityksiä. Vuosina 1981-1994

yritysten määrä on lisääntynyt 1378:lla (LDDC 1997:7). Kehitys on yhtäläistä verrattuna

toimialakohtaiseen muutokseen. Pankki- rahoitus- ja finanssipalvelut ovat kasvaneet 486 yrityksellä

ja hotelli ja catering 359 yrityksellä (LDDC 1997:7). Tower Hamletsin kaupunkipiirin

tutkimuksessa (London Borough... 1988) Isle of Dogsille muuttaneista 241 yrityksestä, 19 %

motiivina olivat paremmat yrittäjyys näkymät ja 18% vapaana oleva toimistotila. Vaikka motiivit

ovat paikallisia osa kehityksestä selittyy ainoastaan, kun huomioidaan kansalliset ja kansainväliset

prosessit (Church 1994:69).

Rahoituspalveluiden voimakas kasvu on ollut seurausta Lontoon pörssin ja rahamarkkinoiden

säätelyn vapauttamisesta. Vuonna 1986 nk. Big Bang, suuressa pamauksessa kaupankäynti

rahamarkkinoilla ja pörssissä tuli mahdolliseksi myös ulkomaisille rahoitusliikkeille (Stock

Exchange, Coupland 1992b:28). Samaan aikaan ulkomaisten suuryritysten kiinnostus Lontooseen

lisääntyi, mikä johti toimistotilojen kysynnän kasvuun (kuva 23.). Rakennusliikkeet vastasivat tähän

nopeasti toteutettavilla projekteilla, jotka sijoittuivat Cityyn mutta yhä enemmän myös Itä-Lontoon

alueelle (Banker 1991:22)
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Kuva 23. Kevytrautatie yhdistää Canary Wharfin Lontoon Cityyn (Ogden 1992).

9.4. Paikallisuus

Lontoon tokka-alueiden kehittämisyhtiön harjoittama politiikka on tuonut uusia toimialoja alueelle.

Yritykset toimivat toimialojensa mukaan yhä laajenevilla ja kansainvälistyvillä markkinoilla.

Kehittämisyhtiön toiminnan tavoitteissa mainitaan alueen talouden ja sosiaalisten olojen

kehittäminen. Voidaankin kysyä, kenelle aluetta kehitetään, sillä kehittämisyhtiön toiveena on ollut,

se että positiivinen muutos välittyisi myös paikalliseen jo olemassa olevaan yritystoimintaan. Tätä

kautta ja uusien yritysten myötä paikallisten työllisyysmahdollisuuksien oletetaan paranevan.

Yritysten ja työikäisten asukkaiden välistä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista työmarkkinoilla

kuvaa kaupunkipiirien työttömyysaste. Itä-Lontoon työttömyysprosentti oli 1980-luvun alussa

keskimäärin 24 %, jossa merkittävä yksityiskohta on työikäisten miesten 32% työttömyysaste

(Briefing 1997; Church 1986:633). Vastaavasti Docklandsin kolmessa kaupunkipiirissä (Newham,

Southwark & Tower Hamlets) työttömyysprosentti oli vuonna 1981 15% ja vuonna 1982 18%.

Tilanne kehittämisyhtiön alueella oli kyseisenä ajankohtana vieläkin huonompi, työttömyysasteen

ollessa 22% ja 26% (Church 1994b:70).
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Kokonaistilanne ei ole kehittynyt toivottuun suuntaan. Vuonna 1991 työttömiä työnhakijoita oli

Docklandsin kolmessa kaupunkipiirissä 47570 kun vuosikymmen aiemmin vastaava luku oli ollut

36000. Kahden vuosikymmenen kehitys on ollut hyvin vaihtelevaa, jossa vuonna 1986 ja vuonna

1993 on selvä työttömyysasteen huippukohta (LDDC 1997:14). Näin ollen työttömyysprosentti

muuttuu syklittäisesti. Vastaavanlainen kehitys on havaittavissa pienemmällä LDDC:n alueella.

(Church 1994b:71).

Työttömyysprosentti sykleissä tapahtuva kehitys ja työllisten työhakijoiden määrän kasvu yli 1980-

luvun tason kuvaa Itä-Lontoossa vallitsevaa moninaista, yhteiskunnan rakenteissa olevaa

problematiikkaa. Ison-Britannian talouden selviytyminen laskusuhdanteesta uuteen

kasvuvaiheeseen sekä aktiivisen sisäkaupunkipolitiikan konkretisoituminen entisellä satama-

alueella eivät ole ratkaisseet korkeaa työttömyyttä.

9.5. Väkiluvun, työllisyyden ja toimialakohtaisen tarkastelun yhteenveto

Aiempaan kehitykseen verrattuna 1980-luku muodostaa käännekohdat väestöllisessä tarkastelussa.

Suur-Lontoon väkiluvun negatiivinen kehitys taittuu ensimmäisenä verrattaessa tilannetta Ison-

Britannian suurimpiin kaupunkialueisiin. Kaakkois-Englannin tilastoalueella väkiluku kasvaa eniten

Suur-Lontooseen rajautuvilla alueilla. Kehitys tasaantuu 1970-luvulta lähtien, jääden Kaakkois-

Englannin osalta, viimeisenä tarkasteluajanjaksona, vuosina 1981-91 vain 0,36 prosenttiin.

Itä-Lontoo väestöllinen kehitys muuttaa vastaavasti suuntaa 1980-luvulla. Edelliseen

vuosikymmeneen verrattuna väkiluvun negatiivinen muutos on puolittunut, vaikka kaupunkipiirien

suhteellinen muutos on edelleen Sisä-Lontoon keskiarvoa suurempaa. Tokka-alueiden

kehittämisyhtiön kaupunkiuudistuksen vaikutukset rajoittuvat hyvin tiukasti sen toimialueelle,

vaikka merkkejä heijastusvaikutuksesta läheisiin kaupunkipiireihin on nähtävissä. Southwarkissa

LDDC:n vaikutus on 3,5% ja Newhamissa 4,3%, vaikka molempien muutos on edelleen

negatiivinen. LDDC:n vaikutuksen huomioiden, Tower Hamlets muodostaa poikkeuksen

molemmissa tarkasteluissa, koska kaupunkipiirin väkiluku kasvaa 7,17% tai LDDC:n vaikutus

vähentäen 3,0%. Kaupunkipiiri eroaa muista, koska se levittäytyy kahdelle kehittämisyhtiön osa-

alueelle.

Tokka-alueen kehittämisyhtiön vaikutus, hitaasta alusta huolimatta tulee esille sekä vuosien 1981-

1991 että vuosien 1981-1996 kehityksessä. Kokonaiskehitystä vertailtaessa sekä alueittain että

absoluuttiseen muutokseen vahvistuu tutkimustuloksissa kasvun olleen voimakkainta itäisimmällä

Royal Docksin-alueella.
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Satama-alueen työllisyyteen on vaikuttanut samanaikaisesti sekä deindustrialisaatio kehitys että

maailmantalouden muutokset, jota on alueen kannalta edelleen pahentanut kuljetusteknologian

kehittyminen ja rannikkosatamien kilpailun koveneminen. Väheneminen on ollut Itä-Lontoossa

erittäin voimakasta painottuen tuotanto- ja jalostustoimintaan kiinteästi liittyvään raskaaseen

teollisuuteen. Aluetalouden kokonaisvaikutus on siirtynyt myös sataman liitännäistoimintoihin.

Tämä kehitys on ollut tyypillistä, erityisesti vanhan perinteisen teollisuuden varaan rakentuneissa

kaupungeissa. Sisäkaupunkiongelman syntymistä on samanaikaisesti vahvistanut yrityksissä ja

kaupunkipolitiikassa vallalla olleet toiminnan rationalisointi sekä hajautuspolitiikka.

Toimialoittaiset muutokset osoittavat selvästi Docklandsin työpaikkojen keskittyvän

palvelusektorille. Kehittämisyhtiön toimialoittaiset painotukset ovat osittain toteutuneet ja

tulevaisuudessa kehitys tulee mitä todennäköisimmin jatkumaan samansuuntaisena. Työllisyyden

kehityksen tarkastelu antaa yksiselitteisen kuvan uudistuksen toteutumisesta. Markkinoihin

suuntautunut kehittäminen on tuonut alueelle uusia yrityksiä ja työpaikkoja, joista molempien osalta

suurin osa on siirtynyt alueelle muualta Lontoosta. Työllistävä vaikutus paikallistasolla on ollut

suhteellisen vähäistä. Näin ollen Churchin (1994b:71) esittämä trickle down effect, kehityksen

välittyminen paikalliselle tasolle ei ole toteutunut työpaikkojen osalta laajennettaessa tarkastelua

1990-luvulle. Palvelusektorin työpaikkojen merkitys korostuu 1990-luvulla painottuen yhä

enemmän pankki- rahoitus- ja finanssipalveluihin.
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10. LOPPUPÄÄTELMÄT

Maailmanlaajuinen talouden ja teknologian kehitys on välittynyt paikallistasolle

rakennemuutoksena. Restrukturaatio yhdistyneenä kaupunkikehitykseen on synnyttänyt satama-

alueen muutosprosessin, jossa satamatoiminnot taantuvat. Toiminnot ovat siirtyneet rakenteellisten

ja kilpailullisten tekijöiden seurauksena rannikolle, joka yhdistyneenä talouden

deindustrialisaatioprosessiin on synnyttänyt kaupunkirakenteessa toiminnallisen tyhjiön ja käytöstä

poistunutta satama- ja teollisuustilaa. Prosessi on vaikuttanut merkittävimmin juuri Itä-Lontoon

sataman ja raskaan teollisuuden varaan rakentuneisiin kaupunkiyhdyskuntiin, jotka samalla ovat osa

Lontoon sisäkaupunkiongelmaa.

Alueeseen kohdistuneet muutokset ovat olleet seurausta poliittisista, taloudellisista ja

yhteiskunnallisista prosesseista. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan aktiivisella

kaupunkiuudistuspolitiikalla, jota Lontoon entisellä satama-alueella toteuttaa tokka-alueen

kehittämisyhtiö, LDDC (London Docklands Development Corporation). Kaupunkikehityksen

suunta on muuttunut alueellisesta laajenemisesta sisäisen kasvun vahvistamiseen.

Aiemmista, muurin takana sijainneista Itä-Lontoon työläiskaupunginosista on ranta-alueiden osalta

kehittymässä ympäristöstään erottuva kaupunkiuudistusalue. Satama-alueen toiminnallinen funktio

on hävinnyt. Satamatoiminnot ovat siirtyneet liikenteellisesti edullisempaan ja sekä tilallisesti että

teknologisesti kehittyneempään Tilburyyn. Kustannustekijät ja saavutettavuus joen yläjuoksulla

ovat edesauttaneet rannikkosatamien kilpailukykyä. Maantie ja rautatieverkon maanlaajuinen

kattavuus ja yhdistävyys on tehnyt Tilburystä merkittävän sataman, joka samalla toimii Lontoon

ulkosatamana.

Kehitys on ollut sidoksissa sekä paikallisiin että maailmanlaajuisiin tekijöihin. Nopean kasvun

vaiheen mahdollisti Ison-Britannian siirtomaapolitiikan tuoma valta-asema ja näin ollen turvatut

raaka-ainevarannot. Maailmankaupan rakenteen painottuminen massatavaroihin ja öljyyn sekä

satamatoimintojen rationalisointi että satamateknologian nopea kehittyminen muuttivat satamien

sijainti- ja toimintaedellytyksiä. Laivakoon kasvu asetti omat rajoituksensa toiminnalle. Yhdessä

nämä tekijät johtivat sataman taantumiseen, joka samalla heijastui liitännäistoimintoihin ja tätä

kautta koko Itä-Lontoon työllisyyteen.

Entiset tokka-alueet ovat rakenteellinen ja toiminnallinen ongelma, jolle etsitään ratkaisua

kaupunkiuudistuksen keinoin. Toteutunut kehitys on ollut seurausta kaupunkisuunnittelun ja

markkinavoimien yhteisvaikutuksesta, johon on vaikuttanut valassa oleva poliittinen suuntaus.
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Kehittämisyhtiö on muuttanut suunnittelun kysyntään orientoituneeksi, jossa korostuvat

markkinavoimat ja yritysten päämäärät.

Yhtälailla kaupunkiuudistuksen toteuttamisessa, tavoitteiden asettelussa ja toteutuksessa

taustatekijöinä ovat olleet pikemmin maailmanlaajuiset kuin paikalliset tekijät. Kehittämisyhtiön

organisoima maa- ja kiiinteistökauppa on synnyttänyt uutta toimistotilaa, jota markkinoidaan

kansainvälisillä markkinoilla toimiville suuryrityksille. Samalla Lontoon asema maailman

metropolien New Yorkin ja Tokion rinnalla vahvistuu entisestään

Tokka-alueiden kehittämisyhtiö on onnistunut kysyntään ja markkinoihin suuntautuneissa

tavoitteissaan. Asuin- ja toimistotilojen saneeraus sekä uudisrakentaminen ovat kasvattaneet

väkilukua sekä tuoneet uusia työpaikkoja alueelle. Sisäkaupunkiongelmalle tyypillinen ulospäin

suuntautuvat muuttoliike on tasaantunut, joskaan se ei Tower Hamletsia lukuun ottamatta ole

muulla tutkimusalueella kääntynyt positiiviseksi

Toimialakohtainen tarkastelu viestittää laajemmin tokka-alueen fyysisen ja yhteiskunnan

rakenteellisen muutoksen konfliktista. Nopea työllistämiskehitys uusien yritysten ja

työmahdollisuuksien näkökulmasta ei toteudu. Alueen ytimen Isle of Dogin-yritysvyöhykkeelle

toteutettu Canary Wharf-projekti on muuttanut uudistuksen mittakaavan. Alueesta on tullut

kaupungin toiminnallisen ytimen jatke, uusi alakeskus, joka on muuttanut alueen funktion.

Docklandsin yritysvyöhyke liittyy kiinteästi liikekeskustan toimintoihin ja sen vaikutusalue on

käytännössä globaali. Samalla se siirtää yrityksiä ja työpaikkoja muualta Lontoosta alueelle.

Kehittämisyhtiön toimialoittaiset painotukset ovat entisestään heikentäneet teollisuustuotannon

toimintaedellytyksiä ja ne ovat joutuneet siirtymään muualle. Paikallisesta näkökulmasta

tarkasteltuna yritysvyöhykkeen taloudelliset tulokset ovat ristiriitaiset. Vastaavasti Docklandsin

muut osa-alueet nivoutuvat tiiviimmin ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Taloudessa, työpaikkojen ja työikäisen väestön kysyntä-tarjontatekijöitä peilaava

työttömyysprosentti osoittaa ongelmien moninaisuuden ja syventää tarkastelua.

Työttömyysprosentti on kaupunkiuudistustoimenpiteistä huolimatta noussut 1980-luvun tasolle,

mistä voidaan vetää se johtopäätös, että Itä-Lontoon kaupunkipiirien paikalliset tekijät vaikuttavat

edelleen voimakkaasti. Väestön jakautuminen jyrkästi eri sosiaaliluokkiin ja alhainen koulutustaso

heijastuvat työllisyyteen. Uudet työpaikat ovat sijoittuneet yhä enemmän kehittämisyhtiön

painottamille, korkeaa koulutusta vaativille finanssi- ja teknologiatoimialoille.

Uudet asunnot liittyvät läheisesti moderniin urbaaniin elämäntapaan, jossa työn merkitys ja

sinkkuasuminen korostuvat. Eri sosiaalisen statuksen omaavat asukkaat voimistavat vanhoissa
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satamakaupunginosissa gentrifikaatiota. Liikenneyhteyksiin panostaminen, yhdistää tokka-alueet

yhä paremmin ympäröivään kaupunkitilaan. Cityn lentokentän vaikutusalue ulottuu Manner-

Eurooppaan.

Kehittämisyhtiön tavoitteet kokonaisvaltaisemmasta tokka-alueen kaupunkiuudistuksesta eivät

toteudu ainoastaan fyysisten rakenteiden uudistamisella. Talouden ja yritystoiminnan voimakas

muutos ei välity positiivisena vaikutteena paikallistasolle. Vastaavasti työpaikkojen uudelleen

sijoittuminen muualta Lontoosta alueelle lisää kaupungin sisäistä pendelöintiä.

Taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakennemuutoksen alueellinen tarkastelu Lontoon entisellä

satama-alueella osoittaa sen, että aktiivinen sisäkaupunkipolitiikka ei ole ratkaissut Itä-Lontoon ja

Docklandsin työttömyysongelmaa. Sisäkaupunkiongelman ratkaisu vaatii toteutuakseen ongelman

kaikkien osa-alueiden kehittämistä paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Pelkkä fyysinen

kaupunkiuudistus ei ulotu yhteiskunnan paikallisiin rakenteisiin.
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