
����������	

�
��������������������

���
�������������	�	
���������	�	
����������	���


�������		�	
��������������������

����������������	���
����������
��������	���������

��������	
����������
�
��������������



��������	

	���	�
�����
���	����

������������������������
� !"��������




 3

 

Esipuhe 
 
 
 
Tämä on vuosina 1998-2000 toteutetun Euroopan aluesuunnittelun tutkimusohjelman (SPESP = 
Study Programme on European Spatial Planning) Suomen osatutkimuksen loppuraportti.1 
Kirjoittajat ovat osallistuneet osatutkimuksen toteuttamiseen. Tämän raportin laatimisessa heidän 
työnjakonsa on ollut pääpiirtein seuraava: Kimmo Lapintie on kirjoittanut jakson Euroopan 
aluekehitystä muokkaavat trendit - politiikan konteksti vai politiikkaa itseään? Kaisa Schmidt-
Thomé on kirjoittanut kulttuuriarvojen indikaattorityöstä ja pääosan tapaustutkimuksia ja 
politiikkaimplikaatioita käsittelevistä jaksoista. Kari Oinosen laatimia ovat tekstit maankäytön 
paineista, luonnonvaroista ja infografiasta. ESDP-asiakirjaa, ESPON-tutkimusyhteistyötä ja 
typologioita koskevat jaksot ovat puolestaan Timo Hirvosen käsialaa. Muilta osin, ja sikäli kun 
käsillä olevan yhteistuumin ja -voimin laaditun raportin tekijät ovat eroteltavissa, kirjoittamisesta on 
vastannut Heikki Eskelinen. Toimitustyöstä ovat vastuullisia kaksi viimeksi mainittua. Tavoitteena 
ei ole ollut täysin yhtenäiseksi ja yksimieliseksi hiottu tutkimusohjelman "loppukommunikea", vaan 
seloste työn kotimaisille rahoittajille ja samalla kokemuksia reflektoiva keskustelupaperi, jolla on 
toivottavasti käyttöä myös aihepiirin opetuksessa ja tutkimuksessa. 
 
SPESP oli Euroopan komission ja jäsenvaltioiden yhteishanke. Suomen kansallisesta rahoituksesta 
vastasivat sisäasiainministeriö ja ympäristöministeriö. Kiitokset rahoituksesta ja yhteistyöstä. 
 
 
 
Joensuussa, Espoossa ja Helsingissä syksyllä 2000 
 
 
Tekijät 

                                                 
1Tutkimushanke toteutettiin Joensuun yliopiston (Karjalan tutkimuslaitos ja maantieteen laitos), Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen (Teknillinen korkeakoulu, Espoo) ja Suomen ympäristökeskuksen (Helsinki) yhteistyönä. Professori Perttu Vartiainen oli sen 
vastuullinen johtaja ja Heikki Eskelinen koordinaattori.  
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1 Johdanto 
 
 
Aluesuunnittelu on tyypillisesti kansallisvaltion toimintaa. Kukin maa on ohjannut territorionsa ja 
tilansa käyttöä rajojensa sisällä. Poliittinen ja taloudellinen integraatio on kuitenkin heijastunut myös 
tähän asetelmaan: on tiedostettu, että integraatio luo yhteistyön tarpeita muun muassa maankäytön ja 
liikennesuunnittelun alalla. Varsinaisesti aluesuunnittelun eurooppalaistuminen - 
integraatioryhmittymän kattavien yhteisten konseptioiden, tavoitteiden ja toimintastrategioiden 
kehittely - on kuitenkin edennyt poliittisena aloitteena ja prosessina vasta suunnilleen 
vuosikymmenen ajan. Sen toistaiseksi konkreettisin tulos on Euroopan aluesuunnittelun ja 
aluekehityksen suuntaviivat -asiakirja (ESDP, European Spatial Development Perspective), joka 
hyväksyttiin Euroopan unionin aluesuunnittelusta vastaavien ministerien epävirallisessa 
kokouksessa Potsdamissa toukokuussa 1999. 
 
EU-maiden aluesuunnittelun sekä alue- ja kaupunkikehityksen tutkijat ovat olleet kauan 
vuorovaikutuksessa monenlaisilla foorumeilla, ja alueellista tilastotuotantoa on kehitetty 
yhtenäiseksi ja vertailukelpoiseksi. Tästä huolimatta ESDP-prosessin yhteydessä kävi selvästi ilmi, 
että aluesuunnittelun yhteistyön tietopohja on monilta osin puutteellinen. Käsitteelliset erot ovat 
suuria, tutkimusotteet ja kysymyksenasettelut poikkeavat toisistaan, ja monia keskeisiä asioita on 
tarkasteltu vain maakohtaisesti, ei eurooppalaisissa puitteissa. Nämä havainnot ovat vaikuttaneet 
siihen, että EU-maiden yhteistyöhön aluesuunnittelun alalla on liitetty myös tutkimusyhteistyötä. 
Vuonna 1997 tehtiin periaatepäätös tutkimusyksiköiden verkostosta (ESPON = European Spatial 
Planning Observatory Network). Sitä ei kuitenkaan perustettu, mikä johtui lähinnä 
toimivaltaongelmista. Sen sijaan pilottivaihe, 15 jäsenmaan yhteinen Euroopan aluesuunnittelun 
tutkimusohjelma (SPESP = Study Programme on European Spatial Planning) käynnistettiin vuoden 
1998 lopussa ja se päättyi vuoden 2000 alkupuolella. 
 
SPESP-ohjelmalle asetettiin kolme tavoitetta: aluekehityksen indikaattorien kehittäminen ja 
testaaminen, strateginen tutkimus maaseudun ja kaupungin uudesta suhteesta tai kumppanuudesta 
sekä kartografiset tehtävät. Lisäksi tavoitteena oli kokeilla työmenetelmän, tutkimusyksiköiden 
yhteistyön, toimivuutta. Kussakin maassa toimii ohjelman kansallinen vastuutaho ("focal point") 
siten, että tavoitteena oli hyödyntää myös aihepiirin muiden tutkimusyksiköiden asiantuntemusta. 
Suomen kansalliseksi vastuutahoksi valittiin Joensuun yliopisto (Karjalan tutkimuslaitos ja 
maantieteen laitos) yhteistyössä Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (TKK, 
Espoo) ja Suomen Ympäristökeskuksen (Helsinki) kanssa (ks. http://www.joensuu.fi/ktl/spesp/). 
 
Käsillä olevassa raportissa luodaan katsaus ESDP-asiakirjaan johtaneeseen poliittiseen prosessiin, 
esitellään SPESP-tutkimusohjelman sisältöä ja tuloksia sekä keskustellaan ESDP:n ja SPESP:n 
suhteista ja niiden sisällöstä suomalaisesta näkökulmasta. Tärkein tavoite on antaa lukijalle käsitys 
tutkimusohjelmasta sekä kommentoida sen kokemuksia. Arvioiden kohteina ovat seuraavat 
asiakokonaisuudet: 
 
(1) Politiikan ja tutkimuksen suhde. 

Periaatteessa asetelma on selkeä: ESDP on monivaiheisen poliittisen prosessin tulos, SPESP 
aihepiirin tutkimustietoa kokoava, täydentävä ja tulkitseva tutkimushanke. Käytännössä 
tutkimusohjelman osapuolet ovat tulkinneet näiden kahden suhdetta eri tavoin, ja myös 
muuttaneet käsityksiään tutkimusprosessin myötä. Jälkikäteen voidaan kysyä: Miten 
tutkimusohjelma liittyi politiikan valmisteluun ja tekemiseen? 
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(2) Politiikan tietoperusta. 

SPESP:n tehtävä on ollut informoida poliittista prosessia aluekehityksen tilasta ja suunnista 
sekä aihepiirin käsitteellisestä, teoreettisesta ja metodologisesta keskustelusta. Alan 
tutkijayhteisö arvioi tuloksia paljolti tästä perspektiivistä. Peruskysymys on: Ovatko tulokset 
vallitsevan tietämyksen tasalla tai vievätkö ne sitä joiltakin osin eteenpäin? 

  
(3) Kansalliset erityiskysymykset ja -intressit. 

SPESP toteutettiin maakohtaisesti organisoituneiden tutkijaryhmien yhteistyönä. Laajaan 
verkostoon osallistui kolminumeroinen määrä tutkijoita Euroopan unionin 15 jäsenmaasta. 
Tavoitteena oli kattaa eurooppalainen tila, tuoda mukaan asiantuntemusta sen eri puolista. 
Tästä seuraavat kysymykset: Miten eurooppalainen näkökulma konkretisoitui käytännössä? 
Pääsivätkö maakohtaiset asiat, esimerkiksi harvaanasuttujen pohjoisten alueiden 
erityiskysymykset, esille? 

 
Viidentoista EU-maan yhdessä toteuttaman SPESP-tutkimuksen loppuraportti (Study Programme…, 
2000) ja varsinaiset tulosraportit ovat luettavissa internetistä (ks. http://www.nordregio.se/). Niitä ei 
ole tarpeellista eikä edes mahdollista kerrata tässä yhteydessä, sillä aineistoa on nelinumeroinen 
sivumäärä. Tätä raporttia laadittaessa on oletettu, että kiinnostunut lukija tutustuu tuohon 
perusaineistoon, ja myös ESDP-asiakirjaan. 
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2 Aluesuunnittelun eurooppalaistuminen: lyhyt historia 
 
 
Aluesuunnittelun maakohtaiset erot ovat suuria Euroopan unionissa. Ne koskevat esimerkiksi 
suunnittelun käsitteitä ja doktriineja, eri hallintosektoreiden ja aluetasojen tehtäviä, käytäntöjä ja 
työnjakoa, sekä myös sitä, voidaanko ylipäätään puhua aluesuunnittelun järjestelmästä 
kokonaisuutena ja aluesuunnittelun professiosta. Aluesuunnittelu viittaa joissakin maissa lähinnä 
fyysiseen suunnitteluun (vrt. Englannissa town & country planning), toisissa taas pikemminkin 
"regional policies and management" -toimintaan. Näistä suurista eroista huolimatta voidaan väittää, 
että Länsi-Euroopassa on tietty hyvinvointivaltiosta juontava strategisen aluesuunnittelun perinne. 
Tosin sen konseptiot, doktriinit ja instituutiot on haastettu sekä "markkinakäänteen" että 
"postmodernin käänteen" suunnasta (ks. esim. Healey 1998). 
 
Eurooppalaisesta aluesuunnittelusta on tehty erilaisia aloitteita 1960-luvulta alkaen; esimerkiksi 
Euroopan Neuvoston ensimmäinen dokumentti tästä aihepiiristä julkaistiin jo vuonna 1967. Vaikka 
nämä aloitteet voidaan johonkin mittaan nähdä suunnitteluprofession suppean ydinjoukon missiona 
(Kunzmann 1998, 51), yhteistyön tärkein perustelu, sektoripolitiikan koordinaation tarve, on ollut 
kiistämätön ja kasvusuunnassa. Nykyinen Euroopan unioni on kauan harjoittanut monilla sektoreilla 
politiikkaa, jolla on merkittäviä vaikutuksia eurooppalaisen tilan ja territorion käytön kannalta. 
Näiden sektorikohtaisten toimenpiteiden yhteisvaikutuksia - esimerkkeinä vaikkapa 
maatalouspolitiikka, aluepolitiikka ja ympäristöpolitiikka - ei ole kuitenkaan tarkasteltu 
kokonaisuutena. On rakennettu talousunionia, jonka sisällä tila on tulkittu lähinnä vain 
haittatekijänä; sille miten sitä käytetään, ei ole annettu roolia. 
 
Aluesuunnittelun yhteistyön kehittymistä on rajoittanut Euroopan unionin puitteissa se, ettei tämä 
toiminta ole kuulunut ylikansallisen toimivallan piiriin, eikä sitä ole sinne nostettu eräistä aloitteista 
huolimatta. Yhteistyötä ei ole ollut mahdollista toteuttaa keskusjohtoisena säätelynä direktiivein, 
vaan siihen ryhtyminen on ollut viime kädessä hallitusten asia. Nämä aktivoituivat asiassa 
sisämarkkinaohjelman toteuttamisvaiheessa. Jatkuvan prosessin lähtökohtana voidaan pitää vuonna 
1989 Nantesissa Ranskassa pidettyä aluesuunnittelusta vastaavien ministerien epävirallista kokousta, 
jossa sovittiin yhteistyön käynnistämisestä. 
  
Aluesuunnittelun yhteistyöprosessi ei ole ollut suoraviivainen, vaan sen tavoitteita ja toimintamallia 
on tarkistettu useita kertoja. Kulloinenkin puheenjohtajamaa on pyrkinyt vaikuttamaan asiaan omien 
intressiensä mukaisesti, ja aluesuunnittelusta vastaavien ministerien epävirallisissa kokouksissa on 
päätetty linjaratkaisuista. Tärkein työskentelyfoorumi on ollut vuonna 1991 perustettu 
aluesuunnittelukomitea (CSD, Committee on Spatial Development), joka koostuu jäsenmaiden 
johtavista aluesuunnitteluviranomaisista ja jonka sihteeristön ovat muodostaneet Euroopan 
komission Aluepolitiikan pääosaston (DG XVI, nykyisin DG Regio) edustajat. Tavoiteasettelun 
kannalta tärkeä oli vuonna 1993 tehty päätös yhtenäisen suunnitteluasiakirjan valmistelusta, ja 
seuraavana vuonna tehdyt ratkaisut yhteistyön poliittista periaatteista, perustavoitteista, 
toimintakentistä ja suuntaviivoista. 
 
Tavoitteeksi asetetun ESDP-asiakirjan luonnos esitettiin Noordvijkissa Hollannissa vuonna 1997. 
Tämän jälkeen siitä järjestettiin yleiseurooppalainen asiantuntijakeskustelu: pyydettiin lausuntoja ja 
järjestettiin teemakohtaisia konferensseja. Kuten jo todettiin, aluesuunnittelusta sekä kaupunki- ja 
aluepolitiikasta vastaavat ministerit hyväksyivät asiakirjan uudistetun version toukokuussa 1999 
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Potsdamissa Saksassa. Suomen puheenjohtajakaudella annettiin sen soveltamista koskevia 
suosituksia lokakuussa 1999.2 
  
ESDP-asiakirjassa esitetyt perustavoitteet johdetaan integraatioprosessin virallisista pyrkimyksistä. 
Ne ankkuroidaan retoriseen kolmioon talous (kilpailukyky), yhteiskunta (koheesio) ja ympäristö 
(suojelu, kestävä kehitys). Ydintavoitteet ovat 
 -  monikeskeinen aluerakenne ja -kehitys sekä kaupungin ja maaseudun välisen suhteen 

uudistaminen, 
-  infrastruktuurin ja tiedon tasavertainen saatavuus, sekä 
-  luonnon- ja kulttuuriperinnön järkevä käyttö ja hoito. 

 
Näistä tavoitteista ensimmäinen on erottuvin linjanveto. Monikeskeisen kehityksen3 korostaminen 
tavoitteena perustuu näkemykseen, että Euroopan traditionaalinen keskus/periferiarakenne on 
muodostunut rasitteeksi kilpailukyvyn kannalta ja "useiden globaalitalouden kannalta merkittävien 
vyöhykkeiden luominen on ensiarvoisen tärkeää" (ESDP, 21). Näkemyksen taustalla on 
maantieteessä ja taloustieteessä käytävä keskustelu siitä, miten tilan käytöllä, konkreettisesti 
kaupunki- ja aluerakenteella, on vaikutusta talouden kilpailukykyyn ("geography matters"). 
  
ESDP-asiakirjaan johtanut prosessi on edustava esimerkki niistä menettelytavoista ja käytännöistä, 
joilla institutionaalista integraatiota on edistetty Euroopan unionissa myös aloilla, joilla tälle 
toiminnalle ei ole ollut olemassa lainsäädännöllistä perustaa. Jopa prosessiin osallistuneet ja sitä 
sisältäpäin katsoneet esittävät toisistaan erottuvia tulkintoja siitä, miten se eteni ja kuka sitä ohjasi 
(vrt. esim. Bastrup-Birk & Doucet 1997 ja Rusca 1998). Vaikka yhteistyön edistäminen on ollut 
ensisijaisesti hallitusten käsissä, Euroopan komissio ei ole suinkaan ollut sivustakatsoja, vaan itse 
asiassa ollut kaikkein kiinteimmin siihen osallistunut osapuoli. Kokonaisuutena aluesuunnittelun 
eurooppalaisen yhteistyön kehitykselle on tyypillistä se, että sen institutionalisoitumisen aste on 
ollut matala ja poliittinen prosessi on ollut tyypillisesti hallinnollista verkostoitumista. Edelleen 
vuorovaikutus on perustunut epävirallisiin menettelytapoihin eikä prosessilla ole ollut varsinaisesti 
sääntöjä. Näin aluesuunnittelun yhteistyöprosessi on ollut korostetun asiantuntijavaltainen ja 
teknokraattinen ja sen legitimoinnin perustelu on haettu tuloksista, ei siitä, miten niihin on päädytty 
(vrt. Weiler et al 1995). 
 
Koska ESDP-asiakirjaan johtanutta kehityskulkua ei ole ollut helppo tunnistaa, on luonnollista, että 
myös asiakirjan luonne ja merkitys ovat vaikeasti hahmotettavissa. On esimerkiksi kysytty, onko se 
vain uusin raportti erilaisten Euroopan unionin territoriota kuvailevien selvitysten joukossa ja onko 
sillä ylipäätään relevanssia "tosi maailman" Euroopan kehityksen kannalta (Williams 1999, 
Kunzmann 1998). 
 
Näitä epäilyksiä tukee se, että ESDP-asiakirja ei sido jäsenmaita poliittisesti, se ei kytkeydy 
mihinkään kiinteään institutionaaliseen rakenteeseen, eikä sen toteuttamiseksi ole olemassa 
hallinnollisia välineitä. Myös asiakirjan nimen valinta viittaa tähän: Suunnittelu viittaa toimintaan, 
johon liittyy kiinteästi hallinnollinen toteuttamiskoneisto. Sen sijaan käsitteeseen kehitys ei liity 
vastaavaa saattomiellettä. ESDP-asiakirjan nimenvalinta - englanninkielessä: kehittämisperspektiivi 
- on tässä mielessä huolellisesti harkitun epämääräinen.4 Käsite "spatial planning" siinä 

                                                 
2Näitä vaiheita ja prosessin käänteitä on selostettu yksityiskohtaisesti esimerkiksi Built Environment -lehden numerossa 4/1997 (volume 23) sekä 
raportissa Bengs & Böhme (eds.) (1998). Ks. myös Falundi (2000) ja Tampere Ministerial (1999). 

3"Polycentric" on käännetty ESDP-asiakirjan suomenkielisessä versiossa monikeskeiseksi. Monikeskuksinen olisi selkeämpi termi. 

4Saksan kielessä käytetään sanaa "Konzept", ranskan kielessä sanaa "schéma". 
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merkityksessä kuin sitä nyttemmin käytetään eurooppalaisen aluesuunnitteluyhteistyön yhteydessä 
on euroenglannin sana. Sen sisältö ei ole syntynyt siten, että jonkin maan aluesuunnittelun 
kansallinen malli olisi omaksuttu eurooppalaiseksi malliksi, eikä myöskään niin, että 
eurooppalaiseen malliin olisi päädytty pelkästään kansallisten mallien välisen neuvottelun ja 
sovittelun seurauksena. Pikemminkin on haettu erityistä Euroopan unionin integraatioprosessin 
ajankohtaisiin tarpeisiin soveltuvaa aluesuunnittelun konseptiota, jossa pyritään rakentamaan 
yhteyksiä toisiinsa lomittuvien, mutta perinteisesti erikseen tarkasteltujen yhdyskuntasuunnittelun, 
alueellisen kehittämisen ja ympäristöpolitiikan konseptioiden välille. Poliittisen prosessin - ja 
poliittisesta prosessistahan tässä on kysymys - luonteeseen kuuluu se, että myös peruskäsite jättää 
tilaa erilaisille tulkinnoille. 
 
Toisaalta edellä todetuista seikoista ei voida suoraviivaisesti vetää sitä johtopäätöstä, että 
aluesuunnittelun eurooppalainen yhteistyö jäisi merkityksettömäksi hallinnollisten ja 
professionaalisten verkostojen työstämäksi kuriositeetiksi. Kuten Groth (1999) korostaa, 
ESDP-asiakirjaa voidaan pitää yhteiskunnan, tässä tapauksessa eurooppalaisen tilan, symbolisena 
konstruointina ja sellaisena sen potentiaalinen merkitys voi olla suuri, vaikka varsinaiset 
toteuttamisvälineet eivät ole valmiina. Asiakirjan vaikutus riippuu viime kädessä siitä, miten 
eurooppalaisen suunnittelukonseption tavoitteet ja ala omaksutaan eri aluetasoilla, ja miten eri 
toimijat sitoutuvat siihen sopeuttamalla kansallisia ja alueellisia konseptioita, tavoitteita ja 
toimintakäytäntöjä. 
 
EU-maiden aluesuunnittelun viranomaisten johtavat edustajat ovat jo pitkälle sitoutuneet 
yhteistyöprosessiin toimijoina, ja lausunto- ja kuulemismenettelyt ovat laajentaneet tätä 
professionaalista piiriä. Myös SPESP-tutkimusohjelma, joka voidaan nähdä suunnitelman 
hienosäätönä, toi mukaan uusia toimijoita kaikista 15 jäsenmaasta. 
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3 ESDP:n tutkimusohjelma SPESP 
 
Euroopan aluesuunnittelun tutkimusohjelman (Study Programme on European Spatial Planning) 
tehtävänasettelu ja potentiaalinen käyttö liittyy kiinteästi ESDP-asiakirjaan johtaneeseen, ja siitä 
eteenpäin jatkuvaan poliittiseen prosessiin. Tästä syystä seuraavassa luodaan lyhyt katsaus 
poliittisen asiakirjan sisältöön, ja sen jälkeen tarkastellaan tutkimusohjelman tehtävänasettelua, 
toteuttamista ja tuloksia. 
 

3.1 ESDP: aluekehityksen ja -suunnittelun eurooppalaiset eväät 
  
ESDP-asiakirja on kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa määritellään suunnitteluasiakirjan poliittinen 
status ja esitellään koordinoidun aluesuunnittelun tavoitteet, suuntaviivat ja niiden toteuttamiseen 
tähtäävät jäsenmaille suunnatut suositukset. Toisen osan analyysi käsittelee EU:n aluesuunnittelun ja 
-kehityksen edellytyksiä sekä taloutta, yhteiskuntarakennetta ja ympäristöä koskevia kehityskuvia. 
 
Aluesuunnittelun käsitteen vakiintumattomuus, sen soveltamisen kansalliset erot sekä erilaiset 
näkemykset aihepiirin eurooppalaisen politiikan tarpeesta ja luonteesta heijastuvat ESDP-asiakirjan 
rakenteeseen ja sanavalintoihin. Ote on perusteleva ja motivoiva. Johtoajatuksena on yhteistyön 
vapaaehtoisuus ja asiakirjan esittely ajattelua ohjaavana voimana ja toimintapolitiikan yleisenä 
kehyksenä. Aluesuunnittelun ja -kehityksen kansainvälisen koordinoinnin tarvetta sekä politiikan eri 
sektoreita ja hallintotasoja koskevan vuorovaikutuksen merkitystä korostetaan. Perusteluina 
esitetään kolme kehityssuuntaa: 

- integraation eteneminen, erityisesti talous- ja rahaliitto sekä siihen liittyvä EU:n 
jäsenvaltioiden välisen vuorovaikutuksen ja riippuvuuden lisääntyminen, 

- Euroopan alueellistumista edistävien kulttuuristen ja poliittisten tekijöiden 
voimistuminen, sekä 

-  varautuminen EU:n laajenemisen asettamiin haasteisiin. 
 
ESDP-asiakirjan perustavoitteet - koheesio, kilpailukyky sekä luonnon ja kulttuuriperinnön 
säilyttäminen - liitetään näihin kehityssuuntiin viittaamalla Euroopan alueen monimuotoisuuteen ja 
EU:n kolmivaiheiseen integraatiostrategiaan. Lokeroituneiden ja keskenään ristiriitaisten 
sektorikohtaisten toimenpiteiden esitetään muokkaavan Euroopan taloudellista ja alueellista 
rakennetta hallitsemattomasti eri suuntiin. EU:n asteittaisen kehittymisen talousunionista 
ympäristöunioniksi ja myöhemmin sosiaaliunioniksi päätellään vaativan alueisiin kohdistuvien 
sosiaalisten ja taloudellisten vaatimusten sovittamista kunkin alueen ekologisia ja kulttuurisia 
ominaispiirteitä vastaaviksi. 
 
Tämän yleisen tavoitteen ohessa esitetään Euroopan - oikeastaan Euroopan unionin - kattavan 
aluesuunnittelun ja -kehityksen koordinoinnin varsinainen missio. Koska ESDP -asiakirja perustuu 
jäsenmaiden nykyisiin instituutioihin ja toimivaltasuhteisiin, siinä voidaan ainoastaan antaa 
myönteisiä kehityskuvia koskevia signaaleja, jotka rohkaisevat ja aktivoivat eri tahoja suuntaamaan 
toimintansa ESDP:n alueidenkäyttöä ja aluerakennetta koskevien periaatteiden mukaisesti. Siten 
ESDP:n tavoitteet ja suuntaviivat muodostavat eräänlaisen yhtenäisen ja monialaisen aluekehityksen 
ja -suunnittelun pitkän aikavälin viitekehyksen. Sen tärkein tehtävä on alueisiin vaikuttavien EU:n 
sektorikohtaisten toimenpiteiden, kansallisissa puitteissa harjoitettavan aluepolitiikan ja paikallisten 
kehittämispyrkimysten yhdenmukaistaminen. Horisontaalinen yhdenmukaistaminen koskee tiettyyn 
alueeseen vaikuttavia eri sektoreiden toimenpiteitä. Vertikaalisella yhteensovittamisella puolestaan 
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pyritään vaikuttamaan eri hallinnon tasoilta samaan maantieteelliseen alueeseen kohdistuviin 
toimenpiteisiin. Kokonaisuutena ESDP-asiakirjan viitekehys koostuu kolmesta 
tavoitekokonaisuudesta ja niitä tarkentavista kolmestatoista alateemasta: ks. taulukko 1. 
 
Taulukko 1. ESDP:n tavoitekokonaisuudet ja alateemat (ESDP 1999, 20-35). 
 
1 Monikeskeinen aluerakenne ja -kehitys sekä kaupungin ja maaseudun välisen suhteen 
uudistaminen 
 1.1 Hajautettu ja tasapainoinen aluerakenne ja kehitys EU:ssa 
 1.2 Dynaamiset, vetovoimaiset ja kilpailukykyiset kaupungit ja taajama-alueet 
 1.3 Omaehtoiset, monimuotoiset ja tuottavat maaseutualueet 
 1.4 Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus 
2 Infrastruktuurin ja tiedon tasavertainen saatavuus 

2.1 Yhteensovitettu lähestymistapa liikenneyhteyksien ja tiedon saatavuuden parantamiseksi 
 2.2 Useiden keskusten kehittäminen: perusta paremmalle saavutettavuudelle 
 2.3 Infrastruktuurin tehokas ja kestävä käyttö 
 2.4 Innovaatioiden ja tiedon levittäminen  
3 Luonnon- ja kulttuuriperinnön järkevä käyttö ja hoito 
 3.1 Luonnon- ja kulttuuriperintö kehityksen voimavaroina 
 3.2 Luonnonperinnön säilyttäminen ja kehittäminen 
 3.3 Vesivarojen käyttö ja hoito: aluesuunnittelun ja -kehityksen erityinen haaste 
 3.4 Luova kulttuurimaisemien käyttö ja hoito 
 3.5 Luova kulttuuriperinnön käyttö ja hoito 
 
Ensimmäinen ja keskeisin tavoitekokonaisuus käsittelee monikeskeistä aluerakennetta ja -kehitystä 
sekä tätä pyrkimystä tukevaa kaupungin ja maaseudun välisen suhteen uudistamista. 
Monikeskeisyydelle luonnehditaan sekä ylikansallinen, alueellinen että paikallinen politiikkakehys. 
Yleiseurooppalainen tavoite on luoda Euroopan nykyisen keskusalueen oheen useita 
kansallisvaltioiden rajat ylittäviä kasvuvyöhykkeitä ja dynaamisia yhtenäistalousalueita. Kyseessä 
on siis eräänlainen "hajautetun Euroopan visio", jolla "estetään taloudellisten voimavarojen ja 
väestön liiallisen keskittymisen jatkuminen EU:n ydinalueella" (ESDP, 20). Alueiden ja 
kaupunkijärjestelmän tasoilla monikeskeisyydelle annetaan kaupunkien komplementaarisuutta ja 
vuorovaikutusta painottavia merkityksiä. Tällöin monikeskeisyyden kohteena olevien alueiden koko 
voi vaihdella toiminnan laajuuden mukaan. Yhtäällä kunkin alueen pienten ja keskisuurten 
kaupunkien tulisi hakeutua yhteistyöhön ja muodostaa erikoistumisen, työnjaon ja täydentävyyden 
avulla kaupunkihierarkiassa ylempään luokkaan verrannollisia alueellisia kaupunkiverkkoja, 
-klustereita ja palvelukeskittymiä. Toisaalla alueiden ja kaupunkien välinen monikeskeinen 
yhteistyö voi koskea maantieteellisesti erillään olevia, mutta saman kaltaisten ongelmien parissa 
kamppailevia alueita. Paikallisella tasolla monikeskeisen kehityksen perustaksi asetetaan 
toiminnallisten kaupunkiseutujen sisäinen lujittuminen. 
 
Monikeskeisen kehityksen lisämääre - kaupungin ja maaseudun välisen suhteen uudistaminen ja 
uudet hallintomallit - on erityisesti tarkoitettu tukemaan viimeksi mainittua, toiminnallisten alueiden 
tiivistymiseen tähtäävää pyrkimystä. ESDP-asiakirjan sanavalinnat heijastavat luottamusta 
omaehtoiseen ja -aloitteiseen kehittämiseen sekä valavat uskoa paikalliset hallintorajat ylittävien ja 
eri toimijoita kokoavien yhteishankkeiden merkitykseen: "vanhentunut kaupungin ja maaseudun 
välinen kahtiajako" estää "yhteisiin etuihin" perustuvan alueen kilpailukyvyn vahvistamiseen 
tähtäävän "tehokkaan yhteistyön"; sitä vastoin "kaupungin ja ympäröivän maaseudun moninaiset ja 
vahvistuvat yhteydet" sekä "edellyttävät paikallisviranomaisten vapaaehtoista yhteistyötä" että 
"hyödyttävät kaikkia yhteistyöhön osallistuvia" (ks. ESDP, 20-26). Vaikka näin muotoutuviksi 
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esitettyjen toiminnallisten alueiden muoto ja koko jäävät tarkemmin määrittelemättä, sanoma on 
selvä: alueiden keskinäisten yhteyksien rakentamista ja paikallisten kehittämiskoalitioiden 
perustamista kannustetaan. 
 
ESDP-asiakirjan toinen tavoitekokonaisuus, infrastruktuurin ja tiedon tasavertainen saatavuus, 
kytkeytyy kiinteästi Euroopan laajuisen aluesuunnittelun avainasiaksi asetettuun hajautettuun 
aluekehitykseen. Fyysisen liikenneinfrastruktuurin osalta näiden kahden tavoitekokonaisuuden 
välinen riippuvuus tarkoittaa sitä, että ESDP-asiakirja linjaa liikenteen kehittämisen periaatteet 
monikeskeisen kaupunkijärjestelmän ehdoiksi ja edellytyksiksi. Tähän liittyen esitetään suosituksia 
muun muassa yleiseurooppalaisten TEN-verkkojen laajentamisesta, näihin verkkoihin pääsyn 
mahdollistavien alueellisten liikennejärjestelmien tehostamisesta sekä pääväylien vaikutuspiirien 
ulkopuolelle jäävien syrjäisten alueiden kaupunkien keskinäisten yhteyksien parantamisesta. 
 
Tiedon ja osaamisen osalta ESDP-asiakirjassa korostetaan modernin informaatioteknologian luomia 
uusia mahdollisuuksia. Tieto- ja viestintäteknologian edistyessä kehittyy hajautettuja toimintatapoja, 
joiden ennakoidaan vähentävän maantieteellisten esteiden ja huonon fyysisen saavutettavuuden 
aiheuttamia haittoja. Tulevan tietoteollisen Euroopan visioksi tarjotaan Euroopan eri osiin syntyviin 
kasvuvyöhykkeisiin, niiden välisiin kehityskäytäviin ja toiminnallisten kaupunkiverkkojen sisäiseen 
kasvudynamiikkaan perustuva aluekehitysmalli. Tämän suuntaisen kehityksen vauhdittamiseen 
esitetään keinoja, jotka ovat olleet paljon esillä myös Suomen kansallisessa aluepolitiikassa: 
innovaatiopesäkkeitä, osaamiskeskuksia ja muita liike-elämän, oppilaitosten ja viranomaistahojen 
paikallista kumppanuutta hyödyntäviä uusia institutionaalisia rakenteita. 
 
ESDP-asiakirjan kolmas tavoitekokonaisuus, joka käsittelee luontoa ja kulttuuria, on kaksijakoinen. 
Pääosin siinä keskitytään yleiseurooppalaisten suojelumallien suunnittelukysymyksiin. ESDP:n 
mukaan esimerkiksi Natura 2000 verkostosta saadut kokemukset ovat myönteisiä ja rohkaisevat 
vastaaviin, kansalliset rajat ylittäviin hankkeisiin uhanalaisen luonnon ja kulttuurin suojelemiseksi. 
Toinen, tosin varovainen keskustelunavaus liittyy tärkeiden luonto- ja kulttuurikohteiden 
tarkasteluun suhteessa aluekehitykseen. Niiden nähdään olevan merkittäviä eurooppalaisen 
monimuotoisuuden ilmentäjiä, paikallisen identiteetin vahvistajia ja vetovoimaisuuden lisääjiä. 
Edelleen pidetään todennäköisenä, että luonnon ja kulttuurin asettaminen tämänkaltaisen vision 
osaksi suuntaa yhteisön politiikkaa yleisesti. Tämä viitannee käytännössä esimerkiksi 
rakennerahastovarojen jaon kriteereihin. Tosin tähän liittyvät, suojelun, talouden ja muun 
yhteiskuntaelämän keskinäisiä suhteita koskevat avainkäsitteet - kuten "yhteensovitetut suojelu- ja 
aluekehitysstrategiat" ja "luova kulttuuriperinnön ja -maisemien hoito ja käyttö" - jäävät ESDP -
asiakirjan tekstissä epämääräisiksi. 

 

3.2 ESPON: ehdotus eurooppalaisen aluesuunnittelun ja -kehityksen tutkimuslai-
tosyhteistyöksi 
 
Aluesuunnittelun eurooppalaiseen yhteistyöhön sisällytettiin jo 1990-luvun alussa pyrkimys alan 
tutkimus- ja asiantuntijaverkoston luomiseen (ks. esim. Europe 2000, 1991). Asian virallinen 
valmistelu käynnistettiin vuonna 1994 pidetyn Leipzigin ministerikokouksen jälkeen. Tulevan 
tutkimuslaitosyhteistyön tavoitteet muotoiltiin vielä tuolloin varsin väljästi: todettiin, että 
jäsenvaltioiden ja komission aluesuunnittelua ja -kehitystä koskevan yhteistyön hallinnollisia 
vaateita täydentämään tarvitaan "relevanttia asiantuntemusta tarjoava" ja "tietoa levittävä" pysyvä 
tutkimus- ja seurantaelin, jolla on "yhteisöllinen luonne" (Ministry for Spatial..., 1997). 
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Väljä toimeksianto hidasti asian valmistelua, ja samansuuntaisesti vaikuttivat myös erilaiset 
tulkinnat muodostettavan asiantuntijaorganisaation, jäsenvaltioiden ja EU:n eri toimielinten välisistä 
toimivaltasuhteista. Tutkimuslaitosyhteistyötä ei saatu käyntiin ennen kesäkuussa 1997 tapahtunutta 
ESDP:n ensimmäisen virallisen luonnoksen julkistamista. Kyseiseen asiakirjaan kirjatut 
tutkimusyhteistyötä koskevat tarkentavat lausekkeet kuitenkin helpottivat tulkintaa koskevien 
erimielisyyksien ratkaisua. Aluesuunnittelukomitean (CSD) laatima ehdotus eurooppalaisen 
aluesuunnittelun ja -kehityksen tutkimuslaitosyhteistyöksi ja seurantajärjestelmäksi (European 
Spatial Planning Observatory Network, ESPON) hyväksyttiin Echternachin ministerikokouksessa 
joulukuussa 1997. 
 
Echternachin ESPON-suunnitelman (ks. Ministry for Spatial...,1997) mukaan Euroopan laajuisen 
tutkimuslaitosyhteistyön rungon muodostaisivat kunkin jäsenmaan itse valitsemat kansalliset 
yhteystahot (national focal point). Yhteystahona toimivan asiantuntija- ja tutkimuslaitoksen ei 
tarvitsisi olla yksi muodollisesti itsenäinen toimija vaan sellaisena voisi toimia myös useamman 
laitoksen yhteiselin tai muu toimiva yhteistyömuoto. Yhteistyötä koordinoisi komission ja 
aluesuunnittelukomitean alaisuudessa toimiva pysyvä sihteeristö. Sen tehtäviä olisivat ylikansallisen 
tutkimusyhteistyön hallinnointi, tutkimuksen tukipalvelut sekä aluesuunnittelun alan yhteyksien ja 
yhteistyön kehittäminen Unioniin kuulumattomien Euroopan maiden suuntaan. 
Tutkimuslaitosyhteistyössä keskityttäisiin niihin tieteellisiin ja teknisiin seikkoihin, jotka ovat 
tarpeellisia ensimmäisen ESDP-asiakirjan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi ja sen tulevien 
versioiden ajantasaistamiseksi. Näitä ESDP-prosessiin kuuluvia tieteellisiä ja teknisiä seikkoja on 
mainittu Echternachin ESPON-suunnitelmassa seuraavat kuusi: 

-  yleisen (s.o. käytännöllisen) aluesuunnittelun ja -kehityksen käsitejärjestelmän 
kehittäminen, 

-  alueindikaattorien kehittäminen, 
-  aluetypologioiden kehittäminen, 
-  Euroopan ja sen eri osien aluekehitystä koskevien pitkän aikavälin skenaarioiden 

laatiminen, 
-  ESDP:n seurantajärjestelmän kehittäminen, sekä 
-  karttojen tuottaminen. 

 
Echternachin ESPON-suunnitelmassa todettiin edelleen se, että nämä aluesuunnitteluasiakirjan 
päivityksen ja toimeenpanon kannalta tarpeelliseksi katsottavat tehtävät ja tutkimuksen 
sisältökysymykset määritellään tarkemmin aluesuunnittelukomitean ja sihteeristön laatimassa 
vuosisuunnitelmassa. ESDP-asiakirjaan välittömästi liittyvien tutkimusteemojen lisäksi kansallisten 
tutkimuslaitosverkostojen toiminnalle kaavailtiin pysyvämpiäkin tehtäviä. Niiden esitettiin liittyvän 
esimerkiksi kansallista aluekehitystä koskevaan tilastointiin ja tutkimukseen, alan tieteellisen 
keskustelun ja eri intressipiirien välisen vuoropuhelun edistämiseen sekä tietojen ja uusien 
tutkimustulosten välittämiseen Euroopan laajuisen aluesuunnittelun ja -tutkimuksen sekä kehityksen 
seurannan käyttöön. Edelleen Echternachin suunnitelmassa ennakoitiin, että 
tutkimuslaitosyhteistyön organisaatioita, toimivaltaa ja suhdetta poliittiseen päätöksentekoon 
voidaan kehittää niin, että ESPONin toimenkuva laajenisi ja itsenäistyisi. Tämän seurauksena 
avautuvat uudet tehtävät voisivat koskea esimerkiksi ESDP:n toteutuksen evaluointia sekä EU:n 
päätöksenteon ja toimeenpanon alueellisten vaikutusten arviointia (spatial impact assesment). 
 
ESPON suunniteltiin toteutettavaksi kahdessa vaiheessa. Aluksi toimintamallia ja verkostomaista 
työskentelytapaa testataan määräaikaisen tutkimusohjelman avulla ja pysyvä ESPON-verkosto 
perustetaan myöhemmin. Echternachin ministerikokous valtuutti komission aloittamaan 
tutkimusohjelman toimeenpanon pikimmiten. Sen sijaan ESPONin perustamiseen liittyvät 
käytännön järjestelyt ja toimeksiannot lykättiin tulevaisuuteen. 
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Seuraavassa esiteltävä SPESP (Study Programme on European Spatial Planning) toteutettiin 
Echternachissa päätetyn ESPON-suunnitelman mukaisesti määräaikaisena tutkimusohjelmana, 
tutkimusyhteistyön pilottivaiheena. 
 

3.3 SPESP 
 
ESPONin pilottivaiheen eli Euroopan aluesuunnittelun tutkimusohjelman (SPESP) tehtävänasettelu 
esitettiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 26.5.1998 julkaistussa tarjouspyynnössä. 
Ohjelmalle asetettiin kolme tavoitetta: aluekehityksen indikaattorien kehittäminen ja testaaminen, 
strateginen tutkimus maaseudun ja kaupungin uudesta suhteesta tai kumppanuudesta sekä 
kartografiset tehtävät. Lisäksi tavoitteena on kokeilla työmenetelmän, tutkimusyksiköiden 
yhteistyön, toimivuutta. Kansalliset vastuutahot (ks. liite 1) valittiin marraskuussa 1998, ja ohjelma 
käynnistettiin 7.12.1998 Brysselissä. Sen päätöskokous pidettiin 21.2.2000 samassa paikassa. 
Kansallisten vastuutahojen saama rahoitus erosi suuresti toisistaan, mutta kaikki vastasivat yhteisesti 
ja periaatteessa samassa määrin tutkimusohjelman toteuttamisesta. 
 
SPESP:n tehtävät jaettiin tutkimusohjelman avauskokouksessa maakohtaisten vastuutahojen 
muodostamille työryhmille taulukossa 2 esitetyllä tavalla. 
 
Taulukko 2. SPESP:n tutkimusteemat ja työryhmät 
 
1 Alueidenkäytön ja aluekehityksen kriteerit ja indikaattorit  
(Development of indicators reflecting the criteria for spatial differentiation) 

1.1 Maantieteellinen sijainti (Geographical position); Ranska, Saksa, Suomi 
1.2 Talouden vahvuus (Economic strength); Italia, Luxemburg 
1.3 Sosiaalinen yhtenäisyys (Social integration); Itävalta, Ruotsi 
1.4 Alueidenkäytön ja aluerakenteen yhtenäisyys (Spatial integration); Belgia, Iso-Britannia, 
Portugali 
1.5 Alueidenkäyttöön kohdistuvat paineet (Land-use pressure); Alankomaat, Kreikka 
1.6 Luonnonarvot (Natural assets); Espanja, Tanska 
1.7 Kulttuuriarvot (Cultural assets); Saksa, Italia 

 
2 Strateginen tutkimus "Kohti uutta Euroopan kaupunki- ja maaseutualueiden kumppanuutta" 
(Strategic study "Towards new rural-urban partnership in Europe")  

2.1 Euroopan alueen keskeiset kehityslinjat (Main trends shaping the European territory); 
Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Kreikka, Suomi  
2.2 Euroopan kaupunkijärjestelmän tehtävät ja taloudellinen potentiaali. Kaupunkitypologia. 
(Territorial functions and economic potential of the European urban system, A typology of 
cities); Belgia, Iso-Britannia, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska 
2.3 Tapaustutkimukset maaseutu- ja kaupunkikehityksen suhteista 
(Selected issues of relevance for a partnership on rural and urban development); Alankomaat, 
Espanja, Irlanti, Italia, Luxemburg, Portugali, Ranska 

 
3 Kartografiset tehtävät 
 (Cartographic illustrations of selected transnational options) 
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Tutkimusohjelmaa koordinoi Nordregion (Nordic Centre for Spatial Development, Tukholma) 
johtama neljän organisaation muodostama konsortio (ks. liite 1). Koordinaatiotehtävä oli jaettu 
kahteen jaksoon. Myös Euroopan komission edustajat osallistuivat aktiivisesti tutkimusohjelman 
täsmentämiseen ja suuntaamiseen. 
 
Kansallisten vastuutahojen edellytettiin toimivan yhteistyössä muiden oman maansa relevanttien 
asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Sitä, miten tämä käytännössä toteutui eri maissa, ei liene 
arvioitu systemaattisesti. Koordinaatioyksikön laatiman luettelon mukaan tutkimusohjelman 
toteuttamiseen osallistui viidessätoista maan vastuutahojen muodostamissa verkostoissa 201 
aluesuunnittelun tutkijaa ja asiantuntijaa sekä lisäksi 11 koordinaatioyksiköiden jäsentä. 
Tutkimusohjelman yleiskokouksissa (Tukholmassa helmikuussa 1999, Nijmegenissä kesäkuussa 
1999 ja Roomassa lokakuussa 1999) oli kussakin osanottajia noin 60-80. Lisäksi järjestettiin 
teemakohtaisia työkokouksia. Kansallisten vastuutahojen keskeisin yhteydenpitomuoto oli 
sähköposti, ja tärkeimmän keskustelufoorumin muodostivat koordinaatioyksikön ylläpitämät 
www-sivut. Informaatioteknologian vaikutus työmuotoihin oli merkittävä. Vastaava työskentelytapa 
olisi ollut mahdoton muutamia vuosia aiemmin, ja yhteydenpito olisi epäilemättä jäänyt 
vähäisemmäksi. 
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4 Tutkimusohjelman sisältö ja tulokset 
 
 
SPESP (Study Programme on European Spatial Planning) -tutkimusohjelman kansallisten 
vastuutahojen muodostamien työryhmien tulokset sekä koordinaatioryhmät laatima loppuraportti 
ovat helposti saatavilla (ks. http://www.nordregio.se/). Seuraavassa luonnehditaan sitä, mitä 
tutkimusryhmät tekivät. Samalla esitetään huomioita tutkimusohjelman tuloksista ja 
työskentelytavoista. 
 

4.1 Indikaattorit 
 
ESDP-asiakirjassa nimetään 60 politiikkaoptiota, jotka kytkeytyvät ainakin periaatteessa kolmeen 
päätavoitteeseen, talouden kilpailukykyyn, sosiaaliseen koheesioon sekä luonnonsuojeluun ja 
kestävään kehitykseen. Sen arvioimiseksi, ovatko muutokset etenemässä näiden tavoitteiden 
suuntaan vai etääntymässä niistä, oli todettu tarvittavan yhtenäinen tietoperusta. 
Indikaattoritutkimuksen lähtökohdan muodostivat seitsemän ESDP-asiakirjassa esitettyä alueellisen 
kehityksen kriteeriä (tutkimusteemat 1.1-1.7; ks. taulukko 2). Tutkimuksessa haettiin näitä kriteerejä 
kuvaavia indikaattoreita siten, että tavoitteena oli käsitellä indikaattorien käsitteellistä määrittelyä, 
laatimista sekä empiiristä soveltamista käytettävissä olevan tietopohjan mahdollistamissa puitteissa. 
Sovelluksissa käytettiin pääsääntöisesti NUTS2-aluejakoa, joka on karkea - esimerkiksi Suomessa 
se käsittää vain kuusi aluetta. Indikaattorityön tavoitteena oli alueiden vertailu kokonaisuuksina eikä 
esimerkiksi niiden sisäisen erilaistuneisuuden kartoitus. 
 
 
Maantieteellinen sijainti 
  
Ranskan, Saksan ja Suomen vastuutahojen muodostama työryhmä nimesi neljän tyyppisiä 
maantieteellistä sijaintia kuvaavia indikaattoreita. Maantieteelliset indikaattorit viittaavat ahtaassa 
merkityksessä leveys- ja pituuspiireihin, fyysiset indikaattorit luonnon olosuhteisiin ja 
luonnonresursseihin sekä kulttuuriset indikaattorit kulttuurisiin ja historiallisiin ominaisuuksiin 
kuten kieleen. Näiden kolmen indikaattoriryhmän tarkastelu jäi kuitenkin ryhmän työssä pieneen 
sivuosaan, sillä maantieteellisen sijainnin kuvauksessa keskityttiin saavutettavuusindikaattoreihin. 
Alueen (kaupungin, käytävän) saavutettavuudella viitattiin tässä yhteydessä sen sijaintiin suhteessa 
tarkasteltavan aluejärjestelmän eri osissa tarjolla oleviin mahdollisuuksiin, toimintoihin ja 
resursseihin siten, että sitä todettiin voitavan tarkastella joko pelkästään sijaintirakenteen perusteella 
tai ottamalla huomioon liikennejärjestelmä. 
 
Saavutettavuutta koskevan tutkimuksen käsitteellinen perusta on vakiintunut ja aihepiirin empiiristä 
työtä on tehty paljon useissa EU-maissa. SPESP:n yhteydessä kuitenkin havaittiin, että eri 
tutkimustraditioiden välinen kanssakäyminen on ollut vähäistä ja sen johdosta tutkimusryhmien 
analyysiotteet eroavat yksityiskohdiltaan. Koulukuntaerot vaikuttivat siihen, ettei ryhmä kyennyt 
tuottamaan yhtenäistä loppuraporttia. Pääraportin kirjoitti lähinnä Michael Wegener (Dortmund) ja 
Ranskan vastuutaho esitti tuloksensa erillisessä raportissa. Pääraporttiin sisältyy monipuolinen eri 
saavutettavuusindikaattoreita vertaileva katsaus. Lisäksi siinä arvioidaan sitä, miten 
saavutettavuustutkimusta olisi perusteltua jatkaa EU:n aluesuunnittelun tarpeisiin. 
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Suomessa on tehty vain yksittäisiä kokeiluja saavutettavuustutkimuksen alalla. Empiirisen 
tutkimuksen esteenä on myös se, ettei suomalaisilla tutkimusyksiköillä ole käytössä tarvittavia 
yhtenäisiä koko Euroopan tai EU-alueen kattavia aluetietokantoja. Suomen vastuutahon osuus 
SPESP-ohjelman saavutettavuustutkimuksessa oli heikon saavutettavuuden ja aluekehityksen 
yhteyksien käsitteellinen tarkastelu. 
 
Työryhmä rajasi saavutettavuuden ja sosio-ekonomisen kehityksen yhteyksien analyysin 
tehtävänasettelunsa ulkopuolelle. Silti tämä avainkysymys nousi esille, sillä ovathan esimerkiksi 
Suomea koskevat havainnot tässä suhteessa kiinnostavan kaksijakoisia: Yhtäältä Suomi 
kokonaisuutena on hyvä vastaesimerkki käsitykselle, että heikko saavutettavuus toiminnallisesti 
integroituneella talousalueella johtaisi väistämättä heikkoon taloudelliseen kehitykseen. Toisaalta 
Suomen sisäiset aluetaloudelliset erot korreloivat merkitsevästi saavutettavuuden kanssa. 
Esimerkiksi lentoyhteyksien perusteella (suhteessa Euroopan unionin NUTS3-alueisiin) mitatun 
Suomen maakuntien saavutettavuuden ja henkilöä kohti lasketun bruttokansantuotteen korrelaatio 
(pl. Ahvenanmaa) on vuoden 1997 aineiston perusteella laskettuna peräti 0,88 (Eskelinen & 
Hirvonen 2000). 
 
 
Taloudellinen vahvuus 
 
Taloutta kuvaavia tilastoaineistoja on harmonisoitu ja kehitetty aktiivisesti Euroopan unionissa. 
Tästä huolimatta myös niiden vertailukelpoisuudessa ja kattavuudessa on aluesuunnittelun 
indikaattoreita koskevan työn perusteella edelleen huomattavasti parantamisen varaa. 
Tutkimusohjelman tästä osasta vastasivat Luxemburg ja Irlanti. Alueiden taloudellista vahvuutta 
kuvattiin sekä vakiintuneilla tunnusluvuilla kuten henkilöä kohti lasketulla bruttokansantuotteella 
että johdetuilla indikaattoreilla ja indekseillä, joilla pyrittiin kuvaamaan muun muassa 
globalisaatiota, paikallisia sidoksia, innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä. Näiden tarkastelu 
kytkettiin, joskin karkean aluejaon puitteissa, yhdyskuntarakenteeseen. 
 
Vertailun tulokset viittasivat vahvasti siihen aluetaloudellisissa analyyseissa usein vähälle huomiolle 
jäävään seikkaan, että maakohtaiset erot selittävät huomattavan osan alueellisista eroista. Erojen 
toiseksi perusulottuvuudeksi havaittiin perinteinen keskus/periferiarakenne, vaikkakaan kaikkein 
suurimmat keskukset eivät ole menestyneet parhaiten. Nämä havainnot ovat ilmeisen tärkeitä myös 
arvioitaessa ESDP-asiakirjan tavoitetta monikeskeisestä Euroopasta. Aluekehityksen indikaattorien 
vertailun kannalta on huomionarvoista se, että korkean tuottavuuden ja alhaisen työttömyyden ei 
havaittu liittyvän suoraviivaisesti toisiinsa. Yleinen johtopäätös on se, että alueiden talouden 
vahvuutta ei voida selittää vain taloutta kuvaavilla indikaattoreilla. 
 
 
Sosiaalinen yhtenäisyys 
 
Vaikka kasvavan sosiaalisen eriytymisen ja eriarvoistumisen aiheuttamat ongelmat ovat EU:ssa 
tunnistettu, ESDP-asiakirjassa tähän teemaan ei kiinnitetä juurikaan huomiota. Varsinaisesti vain 
yksi 60 politiikkaoptiosta liittyy siihen. Sosiaalisen yhtenäisyyden indikaattoriryhmä, jonka 
muodostivat Ruotsin ja Itävallan vastuutahot, painotti työmarkkinakysymyksiä, vaikka se esitti myös 
väestörakennetta, taloudellista rakennetta, työmarkkinoita, tuloja, koulutusta, asuin- ja elinoloja sekä 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja poliittista aktiivisuutta kuvaavia indikaattoreita. 
 
Sosiaalisen yhtenäisyyden indikaattorien valinnan lähtökohta on hankala ja pysyy sellaisena: 
aihepiirin tutkimukselle ei ole olemassa yhtenäistä käsitteellistä perustaa samaan tapaan kuin 
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esimerkiksi saavutettavuuden kuvaamisessa, ja se jakautuu kohdeilmiön monitahoisuuden vuoksi 
lukuisiin suuntauksiin. Tätä taustaa vasten ei ole yllätys, että tutkimusohjelman työ jäi näiltä osin 
lähinnä vain keskustelunavaukseksi. Tärkein, mutta tavallaan triviaali, johtopäätös on tarve syventää 
aihepiirin teoreettista erittelyä. Ilman analyyttista pohjaa ja käsitteellistä kehikkoa empiiriset 
indikaattorit jäävät satunnaisiksi kokeiluiksi. Toisaalta on ilmeistä, etteivät sosiaalisen syrjäytymisen 
syiden ja seurauksien yhteydet ole ylipäätään tiivistettävissä muutamiksi vertailukelpoisiksi 
tunnusluvuiksi. 
  
Työryhmän tekemät empiiriset kokeilut havainnollistivat vertailun rajoitteita. Esimerkiksi 
pitkäaikaistyöttömyyden todettiin olevan Pohjois- ja Keski-Euroopassa lähinnä rakennemuutoksen 
kourissa olevien teollisuusalueiden piirre, kun taas Etelä-Euroopassa se liittyy pikemminkin 
maatalousalueisiin. Vastaavasti työllisyysaste on selkeästi kulttuurisesti määräytynyt siten, että 
naisten työssäkäyntiaste vaihtelee voimakkaasti. 
 
 
Alueidenkäytön ja aluerakenteen yhtenäisyys 
 
Käsitettä "spatial integration" on käytetty aluesuunnittelun eurooppalaisessa yhteistyössä, mutta se 
on jätetty pois ESDP-asiakirjan lopullisesta versiosta (1999). SPESP:ssa sitä valotettiin tutkimuksin, 
joissa kuvattiin alueiden välisiä virtoja ja alueiden eroja. Erityisesti valtioiden rajojen merkitykset 
tulivat havainnoissa esille. Yhtäältä tavaravirtoja koskevat havainnot osoittivat sen, että hyvinkin 
avoimet rajat, esimerkkinä Ranskan ja Belgian raja, ohjaavat edelleen merkittävästi taloudellista 
vuorovaikutusta. Toisaalta alueiden bruttokansantuotteen eroja koskevat havainnot viittasivat siihen, 
etteivät Euroopan unionin sisärajat ole enää taloudellisia jakolinjoja yhtä suuressa määrin kuin kaksi 
vuosikymmentä sitten. 
 
"Spatial integration" -teeman käsittely SPESP:n indikaattoritutkimuksessa oli kokeilu. Politiikan 
tekijät tarjosivat tutkijoille käsitteen jäsennettäväksi ja arvioitavaksi. Britannian, Portugalin ja 
Belgian vastuutahojen organisoima työ sisälsi joitakin innovatiivisia kuvauksia alueiden 
keskinäisistä yhteyksistä ja jakolinjoista. Avainkäsitteen yhteys teoriaan - kuten myös 
ESDP-asiakirjassa luonnehdittuihin politiikan toimintalinjoihin - jäi kuitenkin väljäksi ja välilliseksi. 
 
 
Alueiden käyttöön kohdistuvat paineet 
 
Mitä on maankäyttö? Mikä on paine? Mikä paineita aiheuttaa? Miten mitataan maankäytön paineita? 
Mikä on mittauksen alueyksikkö? Maankäytön paineet -indikaattoriryhmä, jonka ytimen 
muodostivat Hollanti ja Kreikka, kamppaili näiden peruskysymysten parissa koko 
työskentelyperiodinsa. Koska EU:n alue on kaikkea muuta kuin yhtenäinen, myös maankäytön 
rakenteen ja maankäyttöpolitiikan välinen suhde eroaa sen eri osissa. Muun muassa Saksassa ja 
Englannissa maankäyttö on varsin säänneltyä, kun taas esimerkiksi Kreikassa näin ei ole asianlaita. 
Suuret vaihtelut esimerkiksi väestöntiheydessä, maatalouden intensiteetissä ja menetelmissä, 
taloudellisessa aktiviteetissa ja elinkeinorakenteessa vaikeuttavat yleisten ja kaikkialla pätevien 
maankäytön paineita koskevien indikaattoreiden määrittämistä. 
 
Indikaattoriryhmä otti käyttöön paine-tila-vaikutus-vaste -ketjumallin, jota on laajalti sovellettu 
muun muassa EEA:ssa (European Environment Agency) ympäristöön, sen tilaan ja harjoitettavaan 
politiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tämän mallin mukaan on olemassa tekijöitä, jotka aiheuttavat 
(maankäytön) paineita (esim. liikenteen aiheuttamat päästöt) ja muutoksia alueen tilaan (saastunut 
ympäristö). Tilan muutoksella on puolestaan seurauksia (esim. ekosysteemi muuttuu), joihin 
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voidaan vaikuttaa politiikan avulla (esim. tekemällä liikennepoliittisia päätöksiä). 
Indikaattorityöryhmä ei kuitenkaan soveltanut mallia kovin systemaattisesti maakäytön paineiden 
analysointiin, vaan käytti sitä lähinnä erilaisten tilastoaineistojen hyödyntämisen viitekehyksenä. 
Mallin käyttäminen edellyttää, että saatavissa on sopivalla alueyksikkötasolla tietoja, mieluimmin 
aikasarjoja, jotka vastaavat sen osien vaatimuksiin. Maankäytön paineen mittaamisen kannalta 
alueyksikön koko on ratkaiseva: on aivan eri asia tarkastella vaikkapa kaupungistumista 
NUTS-alueyksiköillä kuin Corine landcover -tasolla. Eräs ongelma on, että tarkin lähes kattavasti 
käytössä oleva aineisto, Corine landcover, kuvaa pääasiassa maanpeitettä eikä maankäyttöä. 
 
Työryhmän kokoonpano heijastui indikaattorien valintaan, sillä valituiksi tulivat maanviljelyn 
intensiteetti, maanviljelysmaan hylkääminen sekä kaupungistumisen aiheuttamat paineet. 
Potentiaalisen paineen indikaattoreiksi valittiin juomaveden saastuminen ja maan hinta. Työryhmä 
totesi loppuraportissaan, ettei indikaattoriluettelosta kyetty tekemään systemaattista, vaan aika kului 
maankäytön paineiden peruskäsitteiden selvittelyyn. 
 
Työryhmän esittämien indikaattorien käytölle on ilmeisiä rajoitteita. Esimerkiksi indikaattorilla 
"maankäytön hylkääminen" ei saada Suomessa näkyviin metsätalouden aiheuttamia maankäytön 
paineita eikä toisaalta niihin liittyviä korjaavia toimenpiteitä. Indikaattorin "kaupungistumisen 
aiheuttamat paineet" arviointia vaikeuttaa se, ettei Suomesta ollut vuonna 1999 käytettävissä 
kunnollista Corine landcover -aineistoa. Lisäksi Suomen erityispiirteet, kuten epämääräinen raja 
taaja- ja haja-asutuksen välillä sekä matala väentiheys, voivat tuottaa erikoisia tuloksia 
eurooppalaisissa vertailussa. Työryhmän mukaan NUTS2-tasolla kaupungistumisesta ja 
taloudellisesta kasvusta johtuvat paineet ovat suurimmat Pohjois-Suomessa ja pienimmät 
Uudellamaalla! Eräät esitetyistä indikaattoreista olivat puolestaan jo lähtökohdiltaan tiettyyn 
alueelliseen ilmiöön sidottuja. Esimerkiksi indikaattorit "juomaveden saastuminen" ja "maan hinta" 
ovat käyttökelpoisia eräissä Euroopan osissa, mutta ovat suhteellisen hyödyttömiä esimerkiksi 
Ruotsin ja Suomen maankäytön kuvauksessa. 
 
 
Luonnonarvot: luonnonvaroista ympäristöindikaattoreihin 
 
Luonnonvarojen alueellisilla eroilla viitataan ESDP-asiakirjassa ekosysteemien ja muiden 
luontoalueiden ominaispiirteisiin; niiden suhteelliseen merkitykseen, herkkyyteen, laajuuteen tai 
harvinaisuuteen. Koska luonnonvarat on käsitteenä merkitykseltään rajattu ja harhaanjohtava, on 
perustellumpaa tarkastella ympäristöä ja sen laatua kokonaisuudessaan. Tällaiseen valintaan 
päädyttiin myös SPESP:n indikaattorityössä. 
 
Indikaattoreita ja erityisesti ympäristöindikaattoreita voidaan määritellä monessa teoreettisessa ja 
käsitteellisessä viitekehyksessä. Yleisimmin on käytössä kausaalinen viitekehys, jossa kiinnitetään 
erityistä huomiota ympäristöä koskevaan päätöksentekoprosessiin. Vaikutusketju hahmotetaan 
seuraavasti: Ihmisen toiminta saa aikaan paineita ympäristössä, ja nämä paineet muutoksia 
ympäristön laadussa ja ominaisuuksissa, minkä vuoksi yhteiskunta reagoi muutoksiin ja yrittää 
tasapainottaa niitä. Tämän perusmallin eri versioita ympäristöindikaattoreiden käsittelyyn on 
kehitetty erityisesti OECD:ssa, YK:n kestävän kehityksen komissiossa ja Maailmanpankissa. 
Malliversioita, joissa otetaan huomioon myös paineita aiheuttavat tekijät, on luotu muun maussa 
Eurostatissa ja Euroopan ympäristövirastossa. Lähtökohtana tässä työssä on ollut se, ettei 
indikaattoreiden kehittelyyn ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa. 
 
SPESP:n ympäristöindikaattoriryhmä, jonka muodostivat Espanja ja Tanska, laajensi viitekehystä 
liittämällä yhteen kausaalisen perspektiivin (paine, tila, vaste), habitaattien mukaisen rakenteen 
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(ilmakehä, vesi (veden laatu ja kulutus), rannikko- ja meriympäristön (maaperä, biosfääri ja 
luonnontuhot) sekä eräitä sektoraalisia näkökulmia (saastuminen, jätteet, ilmastonmuutos, jne.). 
Habitaattien tarkastelu tuo analyysiin tieteellistä koherenssia, kun taas kausaalisia tekijöitä 
kuvaamalla luodaan yhteyksiä päätöksentekoprosessiin. Tuloksena oli suuri joukko primäärejä 
indikaattoreita, jotka voisivat olla osa tulevaa Euroopan ympäristöindikaattorijärjestelmää. 
Primääri-indikaattoreiden pohjalta laskettiin synteettiset indikaattorit (yhdistelmäindikaattorit) 
ESDP-prosessin tarpeisiin, mutta sopivien ja kattavien tietokantojen puute muodosti merkittävän 
rajoitteen. Lisäksi vaikeutena oli se, että eräät ympäristöindikaattorit riippuvat käytetystä 
alueyksiköstä samaan tapaan kuin maankäytön painetta kuvaavat indikaattorit. Työryhmä esitti 
seuraavat synteettiset indikaattorit: 
 -  ympäristöön kohdistuvat paineet (paine), 
 -  saastuttavien kaasujen päästöt (paine), 
 -  veden laatu (tila), 
 -  vesivarat (tila), 
 -  rannikkojen arvo (tila), 
 -  ekosysteemin diversiteetti (tila), 
 -  biodiversiteetti (tila), 
 -  direktiivin 92/43/CEE mukainen arvo (tila), 
 -  potentiaalinen tuottavuus (tila), 
 -  luonnontuhot (tila), 
 -  luonnonvarojen uhat (tila), sekä 
 -  suunnitellut ja toteutetut suojelualueet (vaste). 
 
Tätä ehdotusta voidaan joistakin puutteistaan huolimatta pitää hyvänä lähtökohtana tulevalle työlle. 
Eräs ongelma on kuitenkin sellaisen vasteindikaattorin puuttuminen, jonka avulla voitaisiin kuvata 
ympäristöongelmiin vaikuttavia toimenpiteitä. Pohjoismaiden näkökulmasta esitykseen olisi ollut 
perusteltua sisällyttää myös alueiden, erityisesti metsien, luonnontilaisuuden indikaattori. 
Eri ilmiöiden yhteismitallistaminen on vaikeaa myös ympäristöindikaattoreita laadittaessa. 
Esimerkiksi ympäristön kestokyky vaihtelee. Eteläisessä Euroopassa kestävä päästötaso voi 
pohjoisessa olla kestämätön. Vastaavasti biodiversiteetin indikaattorit saavat suuria arvoja Etelä-
Euroopassa, mutta jos otetaan huomioon esimerkiksi habitaattien lukumäärä (edustavuus, 
luonnontilaisuus, ala henkeä kohti), monimuotoisuudesta saadaan aivan toisenlainen kuva. 
 
 
Kulttuuriarvot 
 
ESDP-asiakirjassa "Cultural assets" -teeman suomennos on kulttuuriarvot, mutta sen voisi toki 
suomentaa myös sanalla kulttuurivaranto. Teemaa työstänyt ryhmä käänsi kuitenkin alusta lähtien 
keskustelun aiheeseen "cultural heritage", kulttuuriperintö. Tämä merkitsi tutkimuksen rajaamista 
koskemaan kulttuurimaisemia ja rakennettua ympäristöä. Rajausta perusteltiin sillä, että myös 
ESDP:ssä esitettyjen suuntaviivojen lähestymistapa oli samanlainen. Taustalla on ajatus siitä, että 
rakennetulla kulttuuriperinnöllä on kiinteämmät alueelliset sidokset kuin esimerkiksi 
sinfoniaorkestereilla tai taidenäyttelyillä. Tällä menettelyllä alueellisesti juurettomampi 
("footloose") kulttuuriperintö rajattiin käsittelyn ulkopuolelle. Vaikka ryhmän valinta on 
perusteltavissa, ei muun kulttuuriperinnön (tai -varannon) rajaaminen käsittelyn ulkopuolelle ole 
likimainkaan ongelmatonta. Esimerkiksi paikallinen kulttuurinen potentiaali on kiistatta eräs 
aluekehityksen voimavara, joten on pidettävä valitettavana, ettei sitä edes yritetty tarkastella tässä 
yhteydessä. 
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Kulttuuriarvot-työryhmän muodostivat Saksan ja Italian vastuutahot. Saksalaiset keskittyivät 
kulttuurimaisemiin liittyviin kysymyksiin ja italialaiset rakennuksiin, monumentteihin ja 
kaupunkikokonaisuuksiin. Kummassakin alaryhmässä indikaattoreita selvitettiin kansallisille 
vastuutahoille suunnatulla kyselyllä. Kyselyissä esiteltiin erilaisia indikaattoreita ja 
laskentaperusteita sekä pyydettiin arvioimaan niiden merkittävyyttä, ymmärrettävyyttä ja 
tarvittavien tilastotietojen saatavuutta. 
 
Suomen vastuutaho vastasi maisemaindikaattoreita koskevaan kyselyyn laatimalla 
asiantuntijalausunnolla täydennetyn katsauksen kansallisesta tilastotuotannosta. Rakennettua 
ympäristöä koskevaan kyselyyn pyydettiin Museoviraston lausunto. Asia kiinnosti avustaneita 
tahoja, vaikka kyselyn lähestymistapa vaikutti sopivan paremmin kulttuuriperinnön liiasta käytöstä, 
lähinnä turistimassoista, kärsiville alueille. 
 
Kulttuurimaisema-ryhmän tuloksena esiteltiin kolme synteettistä indikaattoria, jotka kuvasivat 
kulttuuriperinnön merkittävyyttä, uhanalaisuutta ja monimuotoisuutta. Indikaattoreiden valintaan 
vaikutti edustavuuden lisäksi myös tilastomateriaalin saatavuus. Merkittävyyttä koskeva indikaattori 
muodostettiin maataloustuotannon ja tilarakenteen sekä matkailijavirtojen perusteella. 
Uhanalaisuutta kuvattiin väestönkasvun, maisemien pilkkoutumisen ja energiankulutuksen avulla. 
Monimuotoisuus laskettiin Euroopan ympäristöviraston (EEA) maankäyttöluokituksen perusteella. 
Kartoissa käytettiin Eurostatin tietokantaa, koska tutkimusohjelman puitteissa ei ollut mahdollisuutta 
kerätä ja käyttää kansallisella tasolla laadittuja tilastoja. 
 
Rakennus- ja monumenttiasioita käsitellyt alaryhmä esitti puolestaan viisi indikaattoria: kohteiden 
olemassaolo, keskittyneisyys, käyttöpaineet (matkailijavirrat), alueiden matkailupainotteisuus 
(suhteessa muihin elinkeinoihin) ja synteesi kulttuuriperinnön kestävästä käytöstä. Synteesissä 
kestävä käyttö määriteltiin kapasiteetin ja käytöstä aiheutuvien paineiden välisenä suhteena. 
Tilastotietojen puutteiden ja yhteensovittamisen vaikeuden takia esityksestä ei saatu aikaan kattavaa 
karttaesitystä. Indikaattorityön lisäksi ryhmä selvitti rakennetun perinnön kestävää käyttöä 
tapaustutkimuksin, joita tehtiin matkailukohteina suosituista historiallisista kaupungeista. 
 
Ryhmän tuottamien karttojen perusteella voidaan tehdä vain hyvin karkeita johtopäätöksiä 
kulttuuristen ilmiöiden alueellisesta jakautumisesta. Tässäkin ryhmässä indikaattorityön keskeisenä 
vaikeutena oli tarkasteluun sopivan tilastomateriaalin puute. Osittain kysymys oli myös 
kulttuuriperinnön eurooppalaisen ulottuvuuden ja alueellisen lähestymistavan ensimmäisiin 
yhdistämisyrityksiin liittyvistä vaikeuksista. 
 
Pohjoismaisesta näkökulmasta kulttuuripalvelujen ja -teollisuuden poissulkeminen indikaattorityöstä 
tuntuu perusteettomalta. Toisaalta ahtaasti määritellyn kulttuuriperinnön indikaattorien kehittäminen 
on Suomenkin osalta sinänsä tarpeellista, sillä kansainvälisessä vertailussa suomalainen panostus 
varsinkin kulttuurimaisemien suojeluun on vaatimatonta. Suomi on kulttuuriarvot-ryhmän 
selvityksen mukaan ainoa EU-maa, jonka kulttuurimaisemilla ei ole omaa suojelulainsäädäntöään - 
vain valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja 
maisemanhoidon kehittämisestä vuodelta 1995. 
 
Vaikka työryhmän valitsemaa lähestymistapaa voi monessa suhteessa arvostella, se oli kuitenkin 
sisäisesti varsin looginen kokonaisuus. Taustalla vaikuttava ja julkilausuttukin pyrkimys oli erityisen 
mielenkiintoinen ja haastava: työryhmä halusi osaltaan vaikuttaa uudenlaisen suojeluajattelun 
nousuun. Tämä ESDP-asiakirjassakin esiintuotu ajattelu korostaa kulttuuriperinnön 
sosio-ekonomista potentiaalia ja sitä kautta nousevia suojelumotiiveja, jotka voivat olla jopa 
vahvempia kuin suojelun perinteiset konservointiin liittyvät motiivit. Kulttuuriperinnön harkitusta 
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käytöstä hyötyvät siis paitsi kansalaiset myös itse kulttuuriperintö, jolloin ei enää ole niinkään kyse 
perinnön säilömisestä tai "pakastamisesta", vaan sen säilymisestä, "sulassa" muodossa. 
 
 
Synteesi 
 
Seitsemää alueellisen erilaistumisen ulottuvuutta koskevia indikaattoreita analysoitiin 
SPESP-tutkimusohjelmassa myös siten, että niiden perusteella pyrittiin määrittelemään Euroopan 
alueiden osajoukkoja tai -klustereita. Näiden analyysien tulokset eivät sinänsä yllättäneet. Euroopan 
ydinalueen metropolit erottuvat muista alueista, ja myös Länsi-, Keski- ja Pohjois-Euroopan alueet 
ryhmittyvät omiksi kokonaisuuksikseen. Euroopan unionin alueellisessa erilaistuneisuudessa on 
SPESP-ohjelmassa tuotettujen indikaattorien perusteella havaittavissa alueiden keskusasemaan 
(keskus/periferia), etelä/pohjoinen -jakoon (traditionaalinen/moderni) ja kaupunki/maaseutu -jakoon 
(talous ja väestörakenne) liittyvät ulottuvuudet. 
 
Yleisesti alueellisen erilaistuneisuuden indikaattorien valinta edellyttää käsitteiden erittelyä, 
kuvauskohteiden ja ongelmien tunnistamista sekä tilastoaineistojen saatavuuden ja 
vertailukelpoisuuden arviointia. SPESP-tutkimusohjelma ei tietenkään kyennyt ratkaisemaan näitä 
kysymyksiä, mutta joitakin niistä ainakin tunnistettiin. Lisäksi indikaattorit osoittivat - taas kerran - 
konkreettisesti Euroopan unionin alueellisten ongelmien ja kehityssuuntien erilaistuneisuuden. 
Keskeiset johtopäätökset indikaattorien kehittämistarpeista ovat seuraavat: Ensinnäkin, jos 
indikaattorien perusteella halutaan seurata poliittisten tavoitteiden toteutumista, nämä tavoitteet on 
määriteltävä riittävän yksiselitteisesti. Esimerkiksi "monikeskeinen Eurooppa" ja "spatiaalinen 
integraatio" ovat kovin monitulkintaisia tavoitteita. Toiseksi alueellisen kehityksen ongelmien 
kuvaaminen riippuu merkittävästi valitusta aluejaosta, ja sen suhteen on ilmeisen vaikea löytää 
kaikenkattavaa ja perusteltua kompromissia. Kolmanneksi on ilmeistä, että eräät indikaattorit ovat 
ankkuroitavissa selkeään käsitteellis-teoreettiseen viitekehykseen, kun taas joidenkin toisten osalta 
tällaista perustaa ei ole tarjolla. Tämä suuntaa aluesuunnittelun eurooppalaisessa yhteistyössä 
käytettäviä indikaattoreita koskevaa tutkimustyötä tulevaisuudessa. 
 
 

4.2 Strateginen tutkimus maaseudun ja kaupungin kumppanuudesta 
 
SPESP:n toinen osatehtävä jakautui neljään osaan. Niitä kolme ensimmäistä - trendit, typologiat ja 
tapaustutkimukset - käynnistettiin ohjelman alkuvaiheessa, neljäs - poliittiset implikaatiot - otettiin 
työn alle vasta myöhemmin. 
 
 
Euroopan aluekehitystä muokkaavat trendit - politiikan konteksti vai politiikkaa itseään? 
 
Trendin käsite kuuluu ESDP-asiakirjan kaikkein ongelmallisimpiin. Sen yhteydessä viitataan (osassa 
B) eurooppalaiseen aluejärjestelmään ja sen taustatekijöihin (kuten väestömuutoksiin ja 
taloudellisiin reunaehtoihin) liittyviin muutoksiin, joiden voidaan ajatella muodostavan 
aluesuunnittelun ja -politiikan varsinaisen toimintaympäristön. Toisaalta näistä taustaehdoista 
siirrytään toistuvasti ja varoittamatta kuvaamaan itse politiikkaa, muun muassa "haasteiden" ja 
"mahdollisuuksien" sekä luonnollisesti aluepolitiikan tavoitteiden erittelyn kautta. Tämä siitä 
huolimatta, että osassa A on jo huolellisesti paneuduttu ESDP:n poliittiseen ulottuvuuteen ja EU:n 
käytössä olevaan politiikka-arsenaaliin. 
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Tämä poliittiselle dokumentille tyypillinen epämääräisyys ja jopa ristiriitaisuus heijastui myös 
SPESP:n tehtävänasetteluun. Otsikolla "Main Trends Shaping the European Territory" kuvattu 
tutkimusteema oli määritelty "strategiseksi tutkimukseksi", joka liittyi laajempaan teemaan 
"Towards a New Urban-Rural Partnership". Tällainen asetelma on tietysti tutkimuksellisesti erittäin 
ongelmallinen. Vaikka ESDP:n tärkeimmät politiikkakonseptit (monikeskeisyys ja kaupungin ja 
maaseudun uusi kumppanuus) ovat sellaisenaan kiinnostavia ja haasteellisia, ei ole mitenkään 
itsestään selvää, että Euroopan aluekehitystä muokkaavat trendit välttämättä "johtaisivat" 
esimerkiksi kaupunkien ja maaseudun kumppanuuteen. Trendien teoreettisesti ja empiirisesti 
perusteltu pohdiskelu ilman politiikkaulottuvuutta antaisi pikemminkin mahdollisuuden arvioida 
politiikkakonseptien uskottavuutta ja mahdollista sisältöä. Tämä olisi sitäkin tärkeämpää ottaen 
huomioon käynnissä olevien muutosprosessien (kuten globalisaation, tietoteollisen 
rakennemuutoksen, modernisaation ja näihin liittyvien yhteiskunnallisten ja sosiokulttuuristen 
muutosten) mittakaavan verrattuna kansallisiin tai edes EU:n aluepolitiikan 
interventiomahdollisuuksiin. 
 
Tutkimusohjelman "Main Trends" -tutkimusosiosta vastannut työryhmä5 oli alusta lähtien hyvin 
tietoinen tehtävänsä kaksinaisesta luonteesta, ja se tuli toistuvasti esille myös komission ja 
koordinaattorin edustajien kommenteissa tutkimusohjelman yleiskokouksissa Tukholmassa, 
Nijmegenissä ja Roomassa. Käytännössä se merkitsi vuorotellen tutkimuksellisen (jopa koko 
tutkimushankkeen kokonaisuutta hahmottavan) roolin korostamista, vuorotellen taas alkuperäisen 
politiikkaulottuvuuden esiin nostamista. Asetelman ongelmallisuus näkyy lopulta myös 
raportoinnissa: tutkimusryhmän 87-sivuisesta loppuraportista on SPESP:n koordinaatioryhmän 
kokoamaan (ja lähinnä DG Regiolle suunnattuun) tutkimusohjelman loppuraporttiin sisällytetty vain 
otsikot, minkä jälkeen siirrytään suoraan tapaustutkimuksista johdettujen politiikkamahdollisuuksien 
esittelyyn. Tutkimusohjelman loppuraportti ei siten tältä osin toiminut ESDP-asiakirjaa syventävänä 
ja sille tieteellistä kritiikkiä tarjoavana foorumina. 
   
Vaikka tehtävänasettelu oli ristiriitainen, "Main Trends" -tutkimusryhmä asetti tavoitteekseen 
tietyissä suhteissa "ylittää" aluekehitystä kuvaavat politiikkadokumentit Eurooppa 2000, Eurooppa 
2000+ ja ESDP, vaikkakin sen oli tapahduttava käytettävissä olevan ajan puitteissa ja ilman 
varsinaista uutta perustutkimusta. Myös tutkimusohjelman uusi rakenne ja työtapa oli haaste: koska 
tämäntyyppisestä verkostomaisesta työskentelystä ei ollut kokemuksia, oli alusta alkaen epävarmaa, 
missä määrin kansallisten vastuutahojen verkosto oli hyödynnettävissä tämänkaltaisessa tehtävässä. 
Saatujen kommenttien valossa työsuunnitelmaa jouduttiinkin useaan otteeseen merkittävästi 
tarkistamaan. Tukholman yleiskokouksessa helmikuussa 1999 esitettiin kansallisten tahojen 
suoritettavaksi melko haasteellinen tehtävä, jonka pohjalta toteutettiinkin yksi raportti Hollannin 
aluekehityksen trendeistä. Tukholman kokouksen jälkeen perustettu "Task Force" -työryhmä (jonka 
tavoitteena oli kaupungin ja maaseudun kumppanuutta käsittelevien strategisten tutkimusten 
yhtenäistäminen) ehdotti kuitenkin selvästi yksinkertaisempaa mallia, joka olisi perustunut lähinnä 
muutamien muutosta kuvaavien indikaattorien erittelyyn. Koska toisaalta paluu pelkkään 
perusindikaattorien luettelointiin ei tuntunut tarkoituksenmukaiselta, "Main Trends" -työryhmä 
muutti strategiaansa: kansallisten tutkimuslaitosten verkoston kommentoitavaksi esitettiin lyhyt 
kuvaus Euroopan territorion 1900-luvun kehityksestä ja sen keskeisistä teemoista. Saatujen 
kommenttien pohjalta käsittelyä laajennettiin ja syvennettiin lähinnä käytettävissä olevan 
tutkimuskirjallisuuden pohjalta. 
 

                                                 
5 Työryhmään kuului edustajia Britanniasta (UK), Kreikasta, Suomesta, Irlannista ja Itävallasta. Työryhmän organisoinnista ja raportoinnista vastasi 
Patsy Healey, ja eri osien kirjoittamiseen osallistuivat hänen lisäkseen Hazel Craigie, Gavin Daly, Grigoris Kafkalas, Kimmo Lapintie, Rauno Sairinen 
ja Kaisa Schmidt-Thomé. 
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Toisin kuin indikaattorityöryhmät, "Main Trends" -työryhmä pyrki siis kiinnittämään muutokset ja 
politiikkamahdollisuudet laajempaan keskusteluun EU:n yhdentymiskehityksestä, globalisaatiosta, 
tietoteollisesta rakennemuutoksesta ja myöhäismodernista kulttuuri- ja yhteiskuntakehityksestä. 
Kompleksinen suhde politiikkaulottuvuuteen pyrittiin ratkaisemaan siten, että kehitystrendejä 
pohdittiin suhteessa poliittiseen tilaan: mitä uusia politiikkamahdollisuuksia käynnissä oleva muutos 
avaa ja mitä se sulkee tai tekee hankalammaksi? Muutostrendien ja politiikan suhde pyrittiin 
näkemään - toisin kuin ESDP-asiakirjassa - historiallisen ja teoreettisen tarkastelun välityksellä, 
jolloin myös monikeskeinen kumppanuusvisio voitiin asettaa kriittisen tarkastelun kohteeksi. 
 
Tutkimusosiossa ei kuitenkaan nostettu esille uusia trendejä tai annettu tiedossa oleville muutoksille 
radikaalisti uusia tulkintoja. Globalisaatiolla viitattiin taloudellisen toiminnan entistä 
voimakkaampaan maailmanlaajuiseen riippuvuuteen, mikä näkyy tuotannon ja kulutuksen 
kansainvälistymisenä, maailmankaupan ja monikansallisten yritysten kasvuna mm. fuusioiden 
seurauksena ja siihen liittyvinä kilpailutilanteen muutoksina, sekä tuotteiden elinkaaren 
lyhentymisenä, mikä puolestaan edellyttää globaaleja markkinoita. Tämä kehitys liittyy puolestaan 
elimellisesti tietoteolliseen rakennemuutokseen, jolla tässä yhteydessä viitattiin tuotannon 
tietointensiivisyyden kasvuun eli innovaatioiden, teknologisen kehityksen, muotoilun, 
markkinoinnin ja laajasti ymmärretyn sisällöntuotannon roolin korostumiseen. Sen yhteys 
koulutukseen, kulttuuritoimintaan ja esimerkiksi korkeakoulujen ja elinkeinoelämän uuteen 
kumppanuuteen on useasti todettu. 
 
Näiden muutosten rinnalla kulkevilla, myöhäismoderneilla kulttuuri- ja yhteiskuntamuutoksilla 
viitattiin mm. perinteisten perheeseen, yhteiskuntaluokkaan ja paikallisyhteisöön liittyvien sidosten 
heikkenemiseen, yksilöiden entistä valinnaisempaan kytkeytymiseen viiteryhmiinsä sekä erilaisten 
ja muuttuvien sosiaalisten verkostojen merkityksen kasvuun. Sopimuksellisuus, elämäntyyli- ja 
kieliyhteisöt sekä elämänkaaren projektiluontoisuus perinteisten luonnollisten valintojen ja 
urakehityksen vastapainona ovat esimerkkejä näistä muutoksista. Hallinnon ja politiikan kannalta 
tämä merkitsee hierarkkisten rakenteiden väistymistä muuntuvien ja jatkuvasti uudelleen 
organisoituvien yhteistyömuotojen tieltä, joka tuo mukanaan myös uudenlaista epävarmuutta ja 
vaikeuksia kiinnittyä sen enempää paikallisiin kuin toiminnallisiinkaan rakenteisiin. Kehityksen 
tuloksena on siten uudenlainen poliittinen toimijuus, uudenlainen kansalaisuus (citizenship), jossa 
on aineksia individualismista, paikallisista sidoksista ja globaaleista vapausasteista. 
Mielenkiintoinen on myös näiden liittyminen myöhäis- tai postmodernista kulttuurikehityksestä 
käytävän keskustelun "heterotopian" käsitteeseen (Foucault 1970, Connor 1997). 
 
Näiden eri kehitystrendien yhtaikainen tarkastelu merkitsee tietysti kompleksisuuden kasvua tavalla, 
joka tekee Euroopan tason kaiken selittävän tai kaiken kattavan analyysin mahdottomaksi. Tämä 
johtuu sekä muutosten ja muuttumattomuuden päällekkäisyydestä (alueilla on aina samanaikaisesti 
paikalliseen perustuotantoon, perinteiseen teollisuustuotantoon ja jälkiteolliseen uuteen tuotantoon 
perustuvia taloudellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita) että muutosten ajallisesta ja 
paikallisesta vaihtelusta: kaupungit ja alueet ovat varsin vaihtelevalla tavalla omaksuneet uusia 
tuotannon ja hallinnan malleja, ja toisaalta kulttuuriset virtaukset määrittelevät vaihtelevalla tavalla 
alueiden identiteettiä; Fornäsin ternimologiaa käyttäen myöhäismodernin kulttuurin juuret ja reitit 
ovat moninaisia, risteileviä ja arvaamattomia (Fornäs 1998, 14). 
 
Vaikka kompleksisuus on termi, jonka taakse on liian helppo kätkeytyä vaikean tai jopa 
mahdottomalta tuntuvan tutkimusteeman yhteydessä (kuten tutkimusohjelman keskusteluissa  usein 
todettiin), jo tämä havainto antaa aihetta pohtia kriittisesti Eurooppa-tason aluepoliittista retoriikkaa. 
Jos käynnissä olevan taloudellisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen keskeisenä 
yhdistävänä tekijänä on fragmentoituminen, siirtyminen "massoista nisseihin", myös fordistiseen 
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massayhteiskuntaan kuulunut luokitteleva kontrolli ja sen kautta kohdistettu politiikka (johon EU:n 
aluesuunnittelu ja -politiikka pitkälti vielä kuuluu) asettuu kyseenalaiseksi. Kompleksisuus ja 
arvaamattomuus on siten olennainen osa uutta toimintaympäristöä: yksityisten kansalaisten ja 
yritysten kannalta se merkitsee samanaikaisesti uusia mahdollisuuksia ja uusia riskejä, hallinnon ja 
politiikan kannalta taas siirtymistä laajoista tavoitteenasetteluista ja toteutettavista ohjelmista 
joustaviin interventioihin, joihin eri toimijat reagoivat usein arvaamattomalla tavalla. 
 
Vaikka fragmentoituminen merkitsee hierarkkisen kontrollin ja ohjelmapolitiikan kannalta 
kontrollin menetystä ja käytännössä inkrementalismin voimistumista, asia voidaan nähdä myös 
rakentavammin. Jos keskeiset muutostrendit merkitsevät toisaalta uusien mahdollisuuksien, toisaalta 
uusien riskien nousua toimijoiden odotushorisonttiin, hallinnon ja politiikan uudeksi rooliksi tuntuisi 
nousevan luontevimmin näihin mahdollisuuksiin ja riskeihin liittyvät, entistä tarkemmin 
kohdennetut interventiot. Ne voivat liittyä toisaalta toiminnan esteiden (kuten kilpailuesteiden tai 
saavutettavuusesteiden) purkamiseen, toisaalta turvallisuuden varmistamiseen (esimerkiksi 
sosiaalisten turvaverkostojen tai ympäristövalvonnan kautta). Yhteiskunnallisten toimijoiden 
muuttuminen entistä selkeämmin politiikan objekteista subjekteiksi ei siten välttämättä merkitse 
hyvinvointivaltion kriisiytymistä tai demokraattisen hallinnon vetäytymistä keskeisiltä 
toimintasektoreiltaan (kuten hyvinvointipalvelujen tuottamisesta tai opetus- ja kulttuuritarjonnasta). 
Hallinnon osittainen korvautuminen tai täydentyminen erilaisilla kumppanuuteen perustuvilla 
hallintakäytännöillä (governance) liittyy pikemminkin uusia mahdollisuuksia luoviin innovaatioihin, 
joissa hallinnon kankeus ja hierarkkisuus on usein osoittautunut haitalliseksi. Alueellisen kehityksen 
keskeisinä edellytyksinä voidaan toisaalta nähdä perinteiset "turvallisuusvarat" (safety assets), 
toisaalta uusia mahdollisuuksia luovat varat (opportunity assets). 
 
Vaikka globalisaation ja myöhäismodernin yhteiskunta- ja kulttuurikehityksen tiimoilla käytävä 
keskustelu onkin pääosiltaan johdonmukainen, sen suhde alueellisuuteen ja tilallisuuteen on vielä 
varsin hahmottumaton ja jopa ristiriitainen. Toisaalta korostetaan etäisyyksien voittamisen ja 
tietoteollisen rakennemuutoksen luomia uusia mahdollisuuksia myös perinteisesti perifeerisillä 
alueilla ja siihen liittyviä paikallisten resurssien ja ominaisuuksien kytkeytymistä 
maailmanlaajuiseen talouskehitykseen, toisaalta taas epäillään tämän saman kehityksen koituvan 
nimenomaan ennestään vahvojen kasvukaupunkien ja -seutujen hyödyksi. Individualisoitumisen, 
refleksiivisyyden ja paikallisen juurettomuuden, aivan samoin kuin taloudellisten investointien 
paikallisen ja alueellisen sidoksen rapautumisen, voidaan olettaa johtavan sekä alueelliseen 
keskittymiseen että hajautumiseen. Ilmeistä onkin, että nämä molemmat trendit ovat samanaikaisesti 
näkyvissä, painottuen eri tavoin eri puolilla Eurooppaa. Samoin hallinnollinen kulttuuri ja 
institutionaalinen kapasiteetti yleisemminkin voi sekä avata että sulkea näitä mahdollisuuksia. 
 
"Main Trends" -tutkimusosiossa tätä ristiriitaa ei pyritty ratkaisemaan, vaan toisaalta keskittymiseen, 
toisaalta uuteen monikeskeiseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä pyrittiin kokoamaan yhteen. 
Keskeisenä, joskin varsin tuttuna johtopäätöksenä erottuikin tarve tunnistaa alueellisesti ja 
paikallisesti eriytyneitä oppimisen ja innovaatioiden mahdollisuuksia ja esteitä ja kehittää tämän 
mukaisesti kohdennettuja politiikkoja. Silti voidaan päätellä, että monikeskeinen kehitys voi olla 
alueellisen suunnittelun ja kehittämisen lopputulos, mutta tuskin varsinainen suunnitelma. 
Onnistuessaankin se merkitsee varsin monitahoista, useiden päällekkäisten monikeskeisyyksien 
verkostoa. 
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Typologiat 
 
ESDP-asiakirjassa monikeskeinen Eurooppa ja sitä tukeva kaupunkien ja maaseutualueiden 
kumppanuus on ensisijaisesti poliittinen ohjelmajulistus: kaupunki- ja maaseutualueilla on yhteisiä 
intressejä, joten niiden välille on luotava yhteistyötä ja toiminnallisia järjestelyjä. Useimmat 
hyväksyvät tämän tavoiteasettelun periaatteessa. Lisäksi kumppanuuden perusteluna voidaan vedota 
käynnissä oleviin muutoksiin, esimerkiksi alueellisen kehittämisen uusiin strategioihin ja 
instituutioihin. Kumppanuuden periaatteen operationalisointi on kuitenkin vaikeaa. Esimerkiksi 
EU:n rakennerahastojen avulla toteutettavat kumppanuutta edistävät hankkeet käsittävät hyvin eri 
tyyppisiä toimenpiteitä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Vaikka eri käytäntöjen voidaan 
katsoa heijastavan asian moniulotteisuutta, niiden taustalla on myös aitoa epäselvyyttä maaseutu- ja 
kaupunkialueita koskevan kumppanuuspolitiikan perustelluista toimintatavoista. 
 
SPESP-tutkimusohjelman typologia-osion perimmäinen pyrkimys oli eurooppalainen kaupunki- ja 
alueluokitus, jota voitaisiin soveltaa monikeskeisen kehityksen sekä sitä tukevan kaupunki- ja 
maaseutualueiden kumppanuuden toimintamalleja kehitettäessä. Näin typologiaa työstäneellä 
kuuden maan työryhmällä oli edessään vaativa tehtävä: Miten alue- ja kaupunkijärjestelmien 
tutkimustraditioon voitaisiin liittää kaupunki- ja maaseutualueiden suhdetta kuvaava ulottuvuus, ja 
miten eri kriteereiden perusteella tehtyjen kaupunki- ja alueluokitusten avulla voitaisiin jäsentää 
Euroopan alue- ja yhdyskuntarakenteen kirjoa? 
 
Typologiatyöryhmä aloitti työnsä laatimalla synteesiin neljästä eurooppalaisen kaupunkijärjestelmän 
kuvauksesta. Synteesissä EU15-alueella sijaitsevat yli 200 000 asukaan kaupungit järjestettiin 
kaupunkien keskusmerkityksen ja tuotannollisen profiilin perusteella kuuteen luokkaan. Työryhmän 
mukaan tällä kaupunkiluokituksella on kaksi tehtävää. Ensinnäkin luokitus jo sinällään identifioi ja 
luonnehtii monikeskeisen kehityksen merkittävimpiä keskuksia. Toiseksi kaupunkiluokitus tarjoaa 
lähtökohtia ja perusteita kaupunkiseutujen erityispiirteitä huomioivalle profiloivalle 
kumppanuuspolitiikalle. 
 
Kaupunkitypologia herätti tutkimusohjelman osanottajissa ristiriitaisia tunteita. Yhtäältä 
kaupunkitypologiaa kiiteltiin ansiokkaaksi aikaisempien tutkimusten päivitykseksi ja syntetisoivaa 
"meta-analyysia" pidettiin tarkoitukseen sopivana metodina. Toisaalta kaupunkitypologia ja 
varsinkin sen laatimistapa herätti myös arvostelua. Suomen vastuutaho kyseenalaisti valitun 
kaupunkikoon alarajan: laajat alueet varsinkin Euroopan pohjoisosissa jäävät ilman nimeä 
luettelossa ja väriä kaupunkikartoissa ja tästä syystä ne mielletään monikeskeisen Euroopan 
reserviksi tai kokonaan asumattomiksi. Lisäksi arvosteltiin sitä, että vuonna 1995 liittyneiden 
jäsenmaiden kaupunkiverkko sovitettiin synteesissä käytettyjen tutkimusten EU12-aluetta koskeviin 
kategorioihin. Tältä osin typologian tekijät tunnustivat työnsä puutteet ja pitivät Suomen ja Ruotsin 
vastuutahojen vaatimuksia Pohjoismaiden kaupunki- ja aluejärjestelmän piirteitä valottavasta 
lisämateriaalista aiheellisena. Sittemmin typologiatyöryhmän loppuraporttiin otettiinkin mukaan 
Suomen ja Ruotsin kaupunkijärjestelmiä kuvaavat erilliset liitteet.6 
 
Kärkevin kritiikki kohdistui kuitenkin siihen, että laadittu typologia eritteli kaupunkeja lähinnä vain 
suhteessa toisiinsa ja kaupunkijärjestelmästä käsin, ikään kuin irrotettuina omista paikallisista 
yhteyksistään ja aluejärjestelmistään. Tässä suhteessa kaupunkitypologia oli jo lähtökohdiltaan 
ristiriidassa tutkimusohjelman läpäiseväksi strategiseksi periaatteeksi asetetun kaupunki/maaseutu 
-suhteen uudistamisen kanssa. Kyseistä ongelmaa koko tutkimusohjelman kannalta pohtinut "Task 
Force" -työryhmä suosittelikin kaupunkitypologian täydentämistä ESDP-asiakirjan soveltamisen 

                                                 
6 Suomen kaupunkijärjestelmän kuvauksessa käytettiin artikkelia Antikainen & Vartiainen (1999a). 
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kannalta "poliittisesti relevantilla" alueluokituksella. Se toi esimerkkinä esiin Roberto Camagnin 
ideoiman ja Italian vastuutahon laatiman maaseututypologian, jossa analysoidaan eksplisiittisesti - 
joskin maatalouteen painottuen - maaseudun elinkeinorakenteen ja kaupunkikasvun suhdetta eri 
tyyppisillä maaseutualueilla. 
 
Ranskan vastuutaho laati NUTS3-tasoisen alueanalyysin. Luokitteluaineistona käytettiin 
ranskalaiseen taajamajakoon ja -määritelmiin perustuvaa Geopolis-aluetietokantaa. Tarkastelun 
kohteena oli 728 aluetta ja niissä sijaitsevat noin 5200 yli 10 000 asukkaan keskusta EU:n 
jäsenmaissa ja niiden naapurivaltioissa. Seuraavia kuutta muuttujaa käytettiin alueiden asutus- ja 
aluerakenteen indikaattoreina: 

-  kaupungistumisaste: taajamaväestön prosenttiosuus, 
-  maaseudun väestötiheys, 
-  kaupunkirakenteen tasaisuus: taajamien kokojakauman (asukasluvun logaritmi) 

variaatiokerroin,  
-  kaupunkitiheys: alueen taajamien keskimääräinen välimatka, 
-  kaupunkirakenteen hierarkkisuus: kahden suurimman kaupungin väkilukujen suhde, 

sekä 
-  suurimman kaupungin koko viisiluokkaisella asteikolla mitattuna. 

 
Muuttujien avulla alueet ryhmiteltiin kuuteen luokkaan. Metropolien dominoimille alueille on 
ominaista kaupunkijärjestelmän hierarkkisuus ja keskuksen korostunut asema alueen sisäisessä 
järjestymisessä. Typologian mukaan tämän tyyppinen metropolisoituminen on tyypillistä useimmilla 
läntisen ja itäisen Euroopan suurilla pääkaupunkiseuduilla. Monikeskuksisia alueita puolestaan 
leimaa tiheä asutus ja kattava kaupunkiverkko siten, että useat saman tyyppiset ja saman kokoiset 
kaupungit sijaitsevat lähekkäin ja niiden päivittäisalueet lomittuvat ja sekoittuvat toisiinsa 
pikkukaupunkiverkon täplittämällä urbaanilla maaseudulla. Typologiassa näitä monikeskuksisia ja 
kaupungistuneita alueita paikannettiin muun muassa monilta varhain teollistuneilta ja 
liikenteellisesti edullisesti sijaitsevilta rannikkoseuduilta sekä erityisesti Reinin alueelta Keski-
Euroopasta. 
 
Näiden kahden kaupunkimaisen kategorian lisäksi typologia koostuu neljästä maaseutumaisesta 
aluetyypistä. Näistä ensimmäisen muodostavat metropoleja ympäröivät maaseutualueet, 
"pääkaupunkien periferiat". Tällaisilla alueilla politiikan ja talouden valtarakenteet sekä keskittävät 
hierarkiat ovat heikentäneet kaupunkien kasvuedellytyksiä ja asutus on säilynyt maaseutumaisena. 
Toista maaseutualueiden kategoriaa voidaan kutsua Iso-Britannian malliksi. Sen 
kaupunkijärjestelmä muistuttaa monin tavoin edellä mainittua monikeskuksista mallia, mutta 
kaupunkien välinen maaseutu on harvemmin asuttua. Kolmannen maaseututyypin mukaisilla 
tasapainoisen kaupunkiverkon maaseutualueilla etäisyydet dominoiviin keskuksiin ja muut 
kansallisiin hallinto- ja aluerakenteisiin liittyvät syyt ovat suojelleet ja vahvistaneet alueellisia 
keskuksia. Tämän seurauksena sekä kaupungit että maaseutualueet ovat säilyneet kohtuullisen 
elinvoimaisina. Syrjäinen ja syvä maaseutu muodostaa neljännen maaseututyypin. Tavanomaisesta 
poiketen syrjäisyys määritellään ensisijaisesti alueen oman kaupunkijärjestelmän ja erityisesti 
kaupunkitiheyden perusteella: typologian mukaan NUTS3-maaseutualue on syrjäistä ja syvää, jos 
kaupunkeja on vähän ja/tai ne sijaitsevat kaukana toisistaan. 
 
Tässä Ranskan vastuutahon laatimassa aluetypologiassa käytetty indikaattorijoukko oli ilmeisen 
huolellisesti valittu. Varsinkin Länsi- ja Keski- Euroopan aluejärjestelmien ominaispiirteet tulevat 
mielenkiintoisesti esiin. Metropolisoituminen ja siihen liittyvä pääkaupungin kaikenkattava 
korostuminen heijastuu muiden muassa Ranskalle ja Espanjalle ominaisena ohuena sisämaan 
kaupunkiverkkona. Typologia kuvaa osuvasti myös sitä, miten talousjärjestelmä vahvisti "Pariisin 
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mallin" mukaisia kaupunkiverkon hierarkioita Itä-Euroopassa. Monista eurooppalaisista 
kaupunkijärjestelmän kuvauksista tutun "Reinin mallin" erottaminen omaksi monikeskuksiseksi 
aluetyypikseen tuntuu myös luontevalta. Sen sijaan lähinnä Iso-Britanniaa koskevan 
maaseutukategorian perustelut eivät vakuuta samassa määrin. Tiheän kaupunkiverkon ja harvan 
maaseutuasutuksen yhdistelmä voi toki selittyä Iso-Britannian asutus- ja aluerakenteen poikkeavilla 
piirteillä, mutta asian taustalla voi vaikuttaa myös maan tilastollinen aluejako. Toinen typologian 
tulkintaa ja hyödyntämistä haittaava piirre on se, että kaupunkien keskinäisen aseman ja 
kokojakauman painottaminen kärjistää tarpeettomasti joitakin alueiden välisiä eroja ja 
ominaisuuksia. On perusteita olettaa, että juuri kyseisen metodisen valinnan johdosta monet 
kansallisesti syrjäiset, mutta eurooppalaisittain varsin hyvin saavutettavat alueet määrittyvät 
hierarkkisen kaupunkijärjestelmän maissa maaseutumaisiksi ja jopa syvän syrjäisiksi. 
 
NUTS3-aluejako ja käytetty alue- ja kaupunkitietokanta selittävät myös sitä, että typologian 
välittämä kuva Euroopan pohjoisten alueiden aluerakenteesta on ennakkokäsitysten vastainen.7 
Esimerkiksi Suomesta vain Ahvenanmaa määrittyy syrjäiseksi maaseutualueeksi. 
Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Hämeen läänit ovat typologian luokituksen mukaan Saksan 
ydinalueiden ja Benelux-maiden kaltaisia tiheästi asuttuja monikeskuksisia alueita. Sen sijaan muu 
Suomi aina Lappia myöten on luokiteltu tasapainoisen kaupunkiverkon maaseutualueiden ryhmään 
kuuluvaksi. Näistä havainnoista keskusteltiin, mutta typologiatyöryhmä ei muuttanut Pohjoismaita 
koskevaa luokitustaan. Loppuraportti sisälsi ainoastaan huomautuksen pohjoisten jäsenmaiden 
erottuvista olosuhteista ja tähän ongelmaan liittyvästä eri maiden tilastointitapojen ja 
tilastokäsitteiden epäyhtenäisyydestä. Ratkaisuksi ja tulevan yhteiseurooppalaisen typologiatyön 
avainteemaksi työryhmä ehdotti NUTS5-aluejakoon perustuvaa eurooppalaisten toiminnallisten 
kaupunkialueiden luokittelua (European Functional Urban Area), jonka avulla ja puitteissa asiaan 
liittyviä määritelmiä ja tilastointia voitaisiin yhtenäistää. 
 
Tätä kiinnostavaa kysymystä käsiteltiin myös tutkimusohjelman koordinaattorin työstämässä 
tutkimusohjelman loppuraportissa. Siinä NUTS3-tasoisen alueanalyysin käyttökelpoisuuteen 
kohdistuvan varovaisen kritiikin taustaksi esiteltiin Suomen maaseutupolitiikan toteutusta ohjaava 
maaseudun kolmijako8. Ainakin pohjoismaisesta näkökulmasta kyseinen kolmijako on tässä 
tutkimusohjelmassa laadittua paneurooppalaista typologiaa perustellumpi esimerkki hallinnon 
tarpeisiin soveltuvasta ja riittävän pienet alueyksiköt huomioivasta "poliittisesti relevantista" 
alueluokituksesta. 
 
 
Tapaustutkimukset 
 
Työryhmän tavoitteena oli löytää ja jäsentää ne teemalliset kokonaisuudet ja käytännön 
menettelytavat, joiden kautta kaupungin ja maaseudun  välisen suhteen uudistaminen voisi heijastua 
eurooppalaisen aluesuunnittelun arkipäivään. Työskentelytavaksi valittiin eri maiden käytäntöjä 
valottavat tapaustutkimukset. Koska kyse oli tutkimusohjelmasta eikä yksittäisten esikuvien 
esittelystä "Best practises" ja "Benchmarking" -lähestymistapojen hengessä, tapausten tarkastelua 
varten luotiin yhteinen analyysikehikko. Eri maiden vastuutahojen, edustettujen tieteenalojen ja 
tutkimusohjelman poliittis-hallinnollisten intressien puristuksessa analyysikehikko muotoutui 
kolmitasoiseksi.  
 

                                                 
7Aineisto on vuodelta 1990, joten Suomen alueanalyysi perustui tuolloin käytettyyn läänijakoon. 

8 Lähteenä käytettiin artikkelia Malinen (1996). 
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Ensimmäisen analyysitason muodostivat seuraavat tapaustutkimusten aihepiiriä kuvaavat teemalliset 
kokonaisuudet: 
 -  asutusrakenne ja infrastruktuurin saavutettavuus, 
 -  talouden monipuolistumien, 
 -  maatalouden rakennemuutoksen alueelliset vaikutukset, 
 -  luonnonvarojen suojelu ja kehittäminen, 
 -  kulttuuri kehittämisen voimavarana, sekä 
 -  aluehallinto: kaupunkien ja maaseudun yhteistyö. 
 
Toiseksi analyysia ohjaavaksi paradigmaksi asetettiin nelikenttä, jossa kuvattiin maaseutumaisten ja 
kaupunkimaisten elinkeinojen ja elämäntapojen muutospaineita kaupunki- ja maaseutualueilla. 
Kolmantena analyysin viitekehyksenä käytettiin edellä mainitun "Task Force" -työryhmän 
hahmottelemaa kaupunki/maaseutu -typologiaa. Typologia koostui seuraavista alueluokista:  
 -  metropolialueet, 
 -  monikeskuksiset kaupunkialueet, 
 -  kaupungistuneet maaseutualueet, 
 -  perusmaaseutu, sekä 
 -  perifeeriset alueet. 
 
Tutkimusohjelmaan osallistuneiden maiden vastuutahot raportoivat työryhmälle 36 
tapaustutkimusta. Nämä sijoittuvat melko hyvin työryhmän nimeämiin teemallisiin kokonaisuuksiin. 
Sen sijaan kaupunkimaisia ja maaseutumaisia muutospaineita luokittelevan nelikentän ja 
aluetypologian mukaiset jäsentelyt jäivät työryhmän omiksi tehtäviksi. 
 
Suomen vastuutaho laati työryhmälle kaksi tapaustutkimusta, kohteinaan Joensuun seutukunta ja 
Helsingin työssäkäyntialue. Taustaksi kuvattiin alueiden ajankohtaisia kehityspiirteitä. 
Aluerakenteen kehittymistä ja alueellista jakaumaa kuvattiin Suomen ympäristökeskuksen 
YKR-järjestelmän aikasarjojen avulla. 
 
Helsingin työssäkäyntialue esiteltiin kansainvälistyvänä pääkaupunkiseutuna, jonka kasvu 
havainnollistaa Suomen aluekehityksen leimaavia piirteitä: kansallisen tason keskittymistä, 
kasvavien kaupunkiseutujen sisäisen aluerakenteen hajautumista ja kaupunkikasvun vaikutuspiirin 
laajentumista. Tämän suuntaisen kehityksen myötä kaupunkimaisuus ja maaseutumaisuus 
menettävät merkitystään ja alueen sisäinen toiminnallinen vuorovaikutus lisääntyy ja monipuolistuu. 
Vaikka näissä oloissa alueellisen kumppanuuden lähtökohdat ovat periaatteessa suotuisat, 
kumppanuus on kehittynyt pääkaupunkiseudullakin hitaasti.  
 
Tarkastelun sivujuonena ja asiaan liittyvänä myönteisenä yksittäisenä esimerkkinä mainittiin 
Uudenmaan liiton vuorovaikutushanke. Se sai tapaustarkastelujen kokoamis- ja raportointivaiheessa 
laajaa huomiota ja päätyi lopulta tutkimusohjelman loppuraporttiin saakka. Tältä osin - ja yleensäkin 
vastaaviin tutkimusasetelmiin liittyen - on mielenkiintoista pohtia, mitä kyseisen esimerkin 
irrottaminen asiayhteydestään viestii: useimmille SPESP:n loppuraportin lukijoille jäänee 
epäselväksi se, onko hanke edustava esimerkki suomalaisesta hallintokäytännöstä vai satunnainen 
poikkeus pääsäännöstä. 
 
Joensuun seudun tapaustutkimuksessa kuvattiin syrjäisen maakuntakeskuksen ja sen 
ympäryskuntien välistä yhteistyöasetelmaa. Taustaksi esitettiin seudun kehittämisen reunaehdot: 
alkutuotannon ja hyvinvointivaltion varaan rakentuneen kasvun edellytysten muuttuminen, 
syrjäisyyden asettamat rajoitteet sekä seudun keskuksen ja reuna-alueiden kehityksen eriytyminen. 
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Näiden ehtojen perusteella arvioitiin Joensuun seudun mahdollisuuksia jalostaa tuotannollisista 
vahvuuksistaan nykyisen aluepoliittisen doktriinin mukaista omaehtoista paikallista kasvua. 
 
Joensuun seutua koskevan alueellisen kumppanuuden ja kuntien yhteistyön kannalta talouden uusien 
pelisääntöjen todettiin merkitsevän kahta asiaa. Ensinnäkin paikallisiin sidoksiin ja alueen sisäiseen 
työnjakoon perustuneet perinteiset tuotannolliset järjestelmät ovat globalisoitumisen ja 
keskittymisen myötä ohentuneet ja osin myös purkautuneet. Toisena suuntauksena erottuu 
menestyvien toimialojen kasautuminen ja "uudelle taloudelle" ominaisten toimintojen implisiittinen 
kaupunkimaisuus (esim. Malmberg 1996; ks. myös Antikainen & Vartiainen 1999b). Molemmat 
edellä mainitut seikat ruokkivat Joensuun kaltaisten kaupunkiseutujen sisäistä eriytymistä. Samalla 
ydinalueiden ja seutujen reuna-alueiden kehittämisen painopisteet vastakohtaistuvat. Tätä taustaa 
vasten on ymmärrettävää, että myös Joensuun seudulla kuntayhteistyö - varsinkin 
elinkeinopolitiikan saralla - on ollut varovaista ja ristiriitojen sävyttämää. Tältä osin Joensuun 
tapaustutkimus viestii siitä, miten EU:n syrjäisen kolkan aluetalous on vaikeaa sopeutua ESDP:n 
visioimaan tulevaisuuteen: tiedepuistoista ja (korkeasti) oppivista alueista on vaikea luoda 
alkutuotannon edesmenneiden jalostusketjujen kaltaisia alueelliseen kumppanuuden toiminnallisia 
edellytyksiä. 
 
Tapaustutkimusten edustamat aluekuvauksen ja -analyysin eriasteiset sekoitukset eivät tietenkään 
olleet helpoimpia mahdollisia vertailtavia - etenkin kun tapaustutkimusten tekijät tulkitsivat ohjeeksi 
annettua kolmitasoista analyysikehikkoa kovin eri tavoin. Havaintojen laajan kirjon tiivistäminen 
yksiselitteisiksi ja yleispäteviksi eurooppalaisiksi johtopäätöksiksi osoittautuikin vaikeaksi. Tämän 
tyyppisestä laadullisesta tutkimusasetelmasta on kuitenkin totuttu odottamaan analyyttisiä 
yleistyksiä, joiden totuusarvoa ja soveltuvuutta ylipaikalliseen kehykseen voidaan arvioida muihin 
kohteisiin suunnatuissa tapaustutkimuksissa (ks. esim. Yin 1994). Tapaustutkimuksista vastanneen 
työryhmän teemoittain koostetussa loppuraportissa tämän kaltaisia ajan ja paikan ylittäviä tulkintoja 
on valitettavan vähän ja ne ovat riittämättömästi perusteltuja. Loppuraporttia voidaankin luonnehtia 
tapauskohtaisia yksityiskohtia ja yleisiä huomioita sisältäväksi luetteloksi. Toki joukossa on 
kuitenkin painokkaitakin viestejä: tapaustutkimusten mukaan kaupungin ja maaseudun välisen 
suhteen uudistamisessa ja kumppanuuksien luomisessa on paljolti kyse seudullisen ja/tai 
maakunnallisen päätöksenteon tason vahvistamisesta ja paikallisten toimijoiden yhteistyön 
toimivuudesta - "Much can be gained by strengthening the regional level of government". Lisäksi 
kyse on myös kaupunki- ja maaseutualueisiin kohdistuvien sektorikohtaisten toimenpiteiden 
välisistä yhteyksistä eli integroivasta politiikasta ja sitä tukevasta päätöksentekokulttuurista. 
 
 
Poliittiset implikaatiot 
 
Tutkimusohjelman poliittisia implikaatioita pohtinut työryhmä perustettiin myöhemmin kuin muut 
ryhmät, keväällä 1999, kun erillinen "Task Force" -ryhmä kokoontui Brysselissä etsimään yhteistä 
ryhtiä strategiselle tutkimusosiolle. Lisäksi pyrittiin vastaamaan komission edustajan Rudolf 
Niesslerin esittämään haasteeseen siitä, että tutkimusohjelman on pyrittävä tuottamaan politiikan 
linjanvetojen kannalta relevanttia tietoa, "punchy policy messages". 
 
Koordinointivastuuseen tämän teeman suhteen tarjoutui paljon aiheesta kirjoittanut Richard 
Williams (ks. esim. Williams 1999), joka ei kuitenkaan juurikaan ryhtynyt sisällölliseen kehittelyyn, 
vaan pitäytyi pikemminkin viestien kerääjän rooliin. Tämä strategia ei osoittautunut kovin 
tehokkaaksi, varsinkaan tilanteessa, jossa ei vallinnut selvyyttä siitä, minkäluonteisia tuloksia 
odotettiin. Olikin yllätys, kun Rudolf Niessler Rooman kokouksessa lokakuussa 1999 vihdoin 
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tarkensi toimeksiantoa ja kertoi, että tulosten toivotaan olevan merkittäviä vuoden 2006 jälkeisen 
EU-ohjelmakauden kannalta. 
 
Tämän seurauksena päätettiin nimetä erillinen työryhmä tuottamaan loppuraportti tutkimusosion 
poliittisista implikaatioista. Tämä ryhmä määritteli politiikkaviestien kohderyhmäksi 
"ESDP-yleisön", jonka todettiin koostuvan Euroopan unionin instituutioista, jäsenmaiden hallitusten 
yhteistyöelimistä, kansallisen, maakunnallisen ja paikallisen tason viranomaisista kussakin 
jäsenmaassa sekä alan kansainvälisestä tiedeyhteisöstä (ks. myös Williams 2000). 
 
Työryhmän loppuraportissa käydään läpi strategisen tutkimuksen osaraportit ja poimitaan niistä 
huomioita. Ensisijaisena kohteena on kaupunkien ja maaseudun välinen suhde, josta todetaan, että 
suhdetta ei voi nykyään enää lähestyä työnjakokysymyksenä, vaan avain löytyy kaupunkeihin ja 
maaseutuun liitetyistä mielikuvista. Raportti varoittaa useaan otteeseen yhden reseptin vaarasta: 
kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta tai kumppanuutta ei voi edistää ottamatta huomioon 
alueiden erityispiirteitä. Politiikka on siis sovitettava erityyppisten alueiden tarpeisiin: "Social 
innovation will only appear in response to the specific needs of specific territories".  
 
Raportin liitteenä on matriisi, johon on kerätty huomioita myös indikaattorityön puolelta. Lisäksi 
esitetään useita viestejä EU-tason politiikan muodostusta varten. Yksi vahvimmista liittyy 
liikennepolitiikkaan, erityisesti TEN-hankkeeseen. Jos yleiseurooppalaiset verkot lisäävät 
ydinalueiden ja periferioiden välistä saavutettavuuseroa, alueiden välinen polarisaatio edelleen 
lisääntyy, eikä suinkaan käänny laskuun, kuten usein toivotaan. Toinen painokas viesti liittyy 
Euroopan luonnon- ja kulttuuriympäristön varjelemiseen ja lainsäädännöstä löytyvien aukkojen 
paikkaamiseen. Kolmanneksi kaivataan sosiaalisen ulottuvuuden perusteellisempaa huomioimista 
ESDP-yhteistyössä. 
 
Politiikkaryhmän sanoma paikallisten ja maakunnallisten viranomaisten suuntaan on selkeä, ja ehkä 
jopa yksipuolinen: yhteistyöhön ja verkostoitumiseen olisi panostettava. Tässä yhteydessä 
korostetaan myös tarvetta lisätä kansalaisten osallistumista suunnitteluun. 
 
Tiedeyhteisölle esitetään tutkimustarpeita ja tehdään ehdotuksia siitä, miten tarvittava tietopohja 
EU-alueen tutkimusyhteistyölle voidaan turvata. Raportissa arvioidaan myös mahdollisesti 
perustettavan ESPON-verkoston tehtäviä. Sen yhdeksi toimintalohkoksi nimetään alueellisia 
vaikutuksia tuottavien alakohtaisten politiikkojen jatkuva seuranta ja arviointi. Tähän liitetään myös 
alueellisten vaikutusten arviointimenettelyn kehittäminen. Lisäksi tapaustutkimuksiin perustuvaa 
lähestymistapaa suositellaan jatkettavaksi tutkimustyössä. 
 
Kokonaisuutena strategisen tutkimuksen politiikkaviestit kaupungin ja maaseudun uudesta suhteesta 
tai kumppanuudesta eivät ilmeisesti vastanneet Euroopan komission toiveita varsin pitkälle 
menevistä toimintaehdotuksista. Joka tapauksessa näille viesteille on jatkuvasti kysyntää, sillä EU:n 
alkaneen ohjelmakauden asiakirjoissa kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus on paljon esillä, 
mutta varsin epäselväksi jää, mihin sillä tähdätään. Myös Suomessa on jo pohdittu ja toteutettukin 
kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuspolitiikkaa. Kaupunkiohjelmissa kolmella kaupunkiseudulla 
teemana oli kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus (ks. Kaupunkipolitiikan... 2000, 56). Myös 
kaupunki- ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmien yhteinen kaupungin ja maaseudun 
vuorovaikutustyöryhmä esittää piakkoin ilmestyvässä raportissaan oman käsityksensä 
vuorovaikutuspolitiikan teemoista. 
 
ESDP:n yhteydessä Unionin ja kansallisen tason politiikka-aloitteita keskeisemmässä asemassa on 
kuitenkin kaupungin ja maaseudun suhde alemmilla aluetasoilla. SPESP:n keskeinen viesti on tässä 
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suhteessa se, että jotakin on jo saatu aikaan vahvistamalla seudullista/maakunnallista tasoa (regional 
level). Erityisesti kuntien vapaaehtoinen yhteistyö tuntuu tuottaneen tuloksia. Suomessa tämä viesti 
kaikuu kuitenkin monilla kaupunkiseuduilla kuuroille korville. Halua seutuyhteistyön tiivistämiseen 
on harvassa ja seutuyhteistyön suomalaiset menestystarinat antavat vielä odottaa itseään. 
 
 

4.3 Kartografisista illustraatioista ja ikoneista infografiaan 
 
Euroopan visiokarttoja on perinteisesti ollut kahta päälajia. Ensimmäisen ryhmän muodostavat 
tavalliset teemakartat, joissa tavoitetilaa kuvataan alue- tai pisteteemakarttana - ikään kuin tilastoina 
tulevaisuudesta. Visioiden kannalta on tärkeää, että esitystekniikka korostaa alueiden välisiä eroja. 
Toinen yleinen tapa kuvaa itse prosessia ja korostaa ilmiön dynamiikkaa nuolikartoin tai 
vyöhykkeinä. Molemmat tavat lähtevät perinteisestä kartanteosta ja luottavat vastaanottajan kykyyn 
vastaanottaa viesti. Käytännössä perinteisen kartan näköiset, mutta tavoitetilaa hahmottavat kuvat 
aiheuttavat ratkaisemattomia erimielisyyksiä; kuvaavaa on, että useimmiten asiaa selitetään 
mieluummin usealla sivulla kuin näytetään se yhtenä karttana. 
 
Euroopan laajuiset kartat eivät voi olla kovin yksityiskohtaisia. Sivulle tai aukeamalle mahtuvien 
eurooppalaisten karttojen mittakaava on väistämättä niin yleispiirteinen, että vain laajoja ja 
yhtenäisiä alueita koskevia kehityssuuntia voidaan tuoda esiin. Vaihtoehtona on pienentää 
tarkastelualuetta, jolloin voidaan kuvata myös alueellisesti ja ominaisuuksiltaan hienoviritteisiä 
ilmiöitä. Tämän tyyppisiä visiokarttaesimerkkejä on tehty mm. Itämeren alueesta (esim. VASAB 
1994). Vastaavat koko Euroopan alueen käsittävät kartat ovat kuitenkin jo kokonsa puolesta 
epäkäytännöllisiä. Lisäksi sijainnin tarkka esittäminen ja vertailu muihin alueisiin herättää enemmän 
kysymyksiä kuin vastauksia ja johtaa harhaan itse ajatuksesta eli tavoitteesta. Tutkimusohjelman 
infografiaa koskevassa osiossa otettiinkin lähtökohdaksi substanssin välittäminen. Ilmiön ja asetun 
tavoitteen tarkkaan paikantamiseen liittyvät teemat jätettiin vähemmälle huomiolle. 
 
Varsinaisena toimeksiantona oli etsiä tapoja ESDP-asiakirjan politiikkalinjausten visualisointiin 
erityisesti ylikansallisella tasolla. Esitysten, kuvien, tuli olla helposti ymmärrettäviä, itsessään 
informatiivisia. Tätä tarkemmin tehtävää ei rajattu, sillä tarkoituksena oli etsiä vaihtoehtoisia tapoja 
ymmärtää asia. Näin tehtävä oli varsin erikoinen: ESDP-asiakirja ei juurikaan sisällä paikkaan 
sidottuja tavoitteita tai ainakin ne ovat niin yleisellä maantieteellisellä tasolla, ettei niiden 
sijaintiulottuvuudella ole suurta merkitystä. Tehtävässä korostettiin mielikuvien ja taiteellisten 
vaikutelmien antamista, eräänlaista visuaalisen imagon luomista politiikan linjauksille. Termi 
infografia otettiin käyttöön ryhmän kokouksissa. Komission konkreettisimmissa toiveissa oli löytää 
"sinistä banaania" vastaavia merkityksiä alueellisille esitystavoille. Jossakin vaiheessa selvisi, että 
lisätehtävänä ryhmällä oli antaa yleisiä kuvausteknisiä ja teknisiä suosituksia muiden työryhmien 
karttaesitysten tekijöille. 
 
Infografiaa pohtinut yhdeksän maan työryhmä aloitti työskentelynsä varsin myöhään. Ryhmän 
ensimmäinen tapaaminen oli kesäkuussa 1999 ja kaikkiaan ryhmä kokoontui kolme kertaa. Ryhmän 
työskentelyssä painotettiin osallistujien itsenäisyyttä ja vaihtoehtoisten näkemysten esiin tuomista. 
Tehtävän "mahdottomuus" korostui ryhmän jäsenten kannanotoissa alusta alkaen. 
Ratkaisumahdollisuuksien kirjo hahmottui siten, että äärivaihtoehdoiksi nähtiin "luovat menetelmät" 
ja "rationaalinen lähestymistapa". 
 
Ensiksi mainittu vaihtoehto viittaa symboliseen kieleen perustuvien kuvien tuottamiseen 
aluesuunnittelun teemoista. Poliittisten tavoitteiden kieli, esimerkiksi termit vahvistaminen tai 
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suojelu, luodaan ikoneiksi, symboleiksi, pinnoiksi ja muodoiksi - kuvausjärjestelmäksi. Tällaiselta 
lähestymistavalta puuttuu lähtökohtaisesti kokonaan spatiaalinen ulottuvuus, ellei sitten ikonia 
sijoiteta kartalle. Tämän näkemyksen mukaan jokainen poliittinen tavoite voidaan symboloida 
vaikkapa ikoniksi, jonka nähdessään lukija aina tunnistaa asian. Myös maantieteelliset ulottuvuudet 
tai kokonaisuudet, kuten Euroopan unioni tai Itämeren piiri, voidaan esittää symbolien avulla. 
Tämäntyyppisellä lähestymistavalla viestitään lukijalle, että politiikan strategiat ovat luotuja, 
keksittyjä. 
 
"Rationaalinen lähestymistapa" puolestaan merkitsee sitä, että kehitetään tapoja tuottaa 
politiikkasuuntautuneita karttoja, usein käyttäen hyväksi GIS-menetelmiä ja tilastollisia 
paikkatietoaineistoja. Tuloksena on sijainnin korostuminen poliittisten tavoitteiden kustannuksella. 
Tavalla tai toisella kyse on tapahtuneen kehityksen tai kehityssuuntauksen teemoittamisesta kartalle. 
Hyvä esimerkki on väestön määrän tai asukastiheyden käyttö ruutukarttoina ja näiden karttojen 
yleistäminen niin, että sijainnin tarkkuus näyttää hämärtyvän. Vaikka tällaisella kartalla ei ole 
mitään tekemistä kirjoitettujen poliittisten tavoitteiden kanssa, se itse asiassa antaa väritetyn kuvan 
todellisuudesta, joka yhdessä verbaalisesti muotoillun poliittisen tavoitteen, esimerkiksi 
monikeskeisen kehityksen, kanssa antaa mielikuvan tavoitteesta. Karttaan valitaan elementit ja 
kuvaustekniikka, joka tukee politiikkatavoitteita. Esimerkiksi maaseudun ja kaupungin 
vuorovaikutuksen lisäämisessä etsitään elementtejä, jotka antavat mielikuvan alueen eri osien 
välisistä yhteyksistä. 
 
Käytännössä nämä lähestymistavat voivat johtaa samantapaiseen tulokseen: kysymys on viime 
kädessä siitä, missä vaiheessa kuva tai kartta on niin vakuuttava, että se alkaa elää omaa 
todellisuuttaan. Ikoneilla luotu mielikuva on yhtä oikea tai väärä kuin pitkälle viety teemakarttakin. 
Uskottavan vaikutelman aikaan saaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa. 
 
Entä käytännön tulokset? Ne olivat yhtä erilaisia kuin tekijätkin. Toimeksiantoon kuului perinteisten 
"visiokarttojen" välttäminen. Paras tulos ilman muuta on eri esitysten kirjo; se, miten samoja asioita 
voidaan nähdä eri tavoin, jos niin halutaan. Esitysten esimerkkikuvat yhteen liitettyinä tuottivat 
virkistävän visuaalinen ilotulituksen ilman merkittäviä taka-ajatuksia. Ne ovat osoitus siitä, että 
tavanomaisten "nuolikarttojen" sijasta on mahdollista esittää politiikan tavoitteita tuoreesti ja 
tehokkaasti. Lisäksi esitykset havainnollistavat politiikkatavoitteiden eri kuvausvaihtoehtojen hyviä 
ja huonoja puolia. Kartografiasta lähtevät menetelmät mahdollistavat todellisten ongelmien ja 
mahdollisuuksien objektiivisen visualisoinnin sekä tulevaisuuden kehityssuuntien 
havainnollistamisen kartalla. Symboliikasta lähtevät menetelmät taas antavat työkaluja abstraktien 
tavoitteiden ja toimenpiteiden ja halutun tulevaisuudentilan esittämiseen. 
 
Kuviin sisältyvien merkitysten tajuaminen on yksilöllistä. Siihen vaikuttavat myös katsojan 
koulutus, ikä, aikaisemmat kokemukset sekä kulttuuriset ja sosiaaliset tekijät. On mahdollistaa oppia 
ja opettaa tulkitsemaan kuvaa tietyllä tavalla, mutta SPESP:n infografia-harjoitus osoitti selkeästi, 
miten vaikeaa se on. Äärimmäinen yksinkertaistaminen parantaa viestin perille menoa, mutta 
samalla voi viesti hämärtyä liikaa tai muuttua muuksi. 
 
Näiden kartografisten näkemysten ja rajoitteiden sovittaminen ESDP-asiakirjan tavoitteiden 
visualisoinnin tarpeisiin oli vaativa tehtävä. Infografia-työryhmän tapaamisissa ei löytynyt "sinisen 
banaanin" kaltaista visuaalista abstraktiota tavoitteista, vaan ryhmän tuotokset lähinnä vain 
määrittelivät sitä liikkumatilaa, jossa ESDP:tä voidaan visualisoida. 
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5 Kokoavia huomioita 
 
 

5.1 Suomen vastuutahon tekemiset 
 
 
Kuten jo todettiin, 15 kansallista vastuutahoa jaettiin ohjelman aloituskokouksessa joulukuussa 1998 
kymmeneen työryhmään. Suomen vastuutaho hakeutui ja sijoitettiin ryhmiin maantieteellinen 
sijainti ja Euroopan aluekehitystä muokkaavat trendit. Lisäksi se oli mukana myöhemmin 
käynnistetyssä ESDP-asiakirjan politiikkatavoitteiden visualisointia ja kartografista esittämistä 
kehittäneessä infografia-työryhmässä. 
 
Tutkimusohjelman hajautettu toteutustapa edellytti kansallisten verkostojen ja eri työryhmien 
välisen tiedonkulun hallintaa ja yhteistyön koordinointia. Tutkijaverkon toimivuuden 
varmistamiseksi kussakin maassa oli tutkimusohjelman toteutuksesta vastuullinen yksikkö. Lisäksi 
kussakin vastuuyksikössä oli yhteyshenkilö, jonka kautta tutkimusohjelman koordinaattori ja 
komission edustajat saivat yhteyden kansallisiin verkostoihin ja jonka välityksellä tutkimusohjelman 
eri työryhmien välinen keskustelu käytiin. Joensuun yliopisto (Karjalan tutkimuslaitos, maantieteen 
laitos) oli Suomen vastuuyksikkö. Perttu Vartiainen oli tutkimusohjelman Suomen osion 
vastuullinen johtaja ja Heikki Eskelinen hoiti koordinaattorina ohjelman toteutuksen vaatiman 
yhteistyön sovituksen ja yhteydenpidon. Muilta osin Suomen vastuutahon sisäinen työnjako 
määräytyi tutkimuskonsortioon kuuluneiden kolmen yksikön ja mukana olleiden tutkijoiden 
osaamisen ja kiinnostuksen perusteella. 
 
Maantieteellisen sijainnin indikaattoreiden kehittämiseen osallistui Joensuun yliopiston Karjalan 
tutkimuslaitos. Kuten jo luvussa 4 todettiin, varsinaiset indikaattorilaskelmat tehtiin kuitenkin 
Saksan ja Ranskan vastuuyksiköissä. Euroopan aluekehitystä muokkaavat trendit -työryhmän työhön 
osallistui Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. Suomalaisin voimin laadittiin 
käsikirjoitukset lukuihin, jotka koskivat innovaatioiden, identiteettikysymysten ja kestävän 
kehityksen periaatteen merkitystä EU:n aluekehityksen kannalta. Lisäksi Suomen vastuutaho laati 
SPESP-ohjelman kaupunki/maaseutusuhteen uudistamista koskevaan tutkimusosioon kaksi 
tapaustutkimusta. Joensuun kaupunkiseutu edusti tässä eurooppalaisessa tarkastelussa syvää 
periferiaa. Helsingin seutu esiteltiin pohjoisena metropolialueena, mutta Portugalin johdolla 
toiminut ryhmä luokitteli sen kaupungistuneiden maaseutualueiden luokkaan (urbanised rural areas). 
Molemmissa Suomen vastuutahon laatimissa alueanalyyseissä käytettiin Suomen 
ympäristökeskuksen tuottamaa tilasto- ja paikkatietomateriaalia, pääosin Yhdyskuntarakenteen  
seurantajärjestelmän (YKR) tietoja (ks. http://www.vyh.fi/aluekayt/yhdysk/ykrak/ykr.htm). 
 
Infografia-ryhmässä, joka muodostettiin vasta varsin myöhäisessä vaiheessa, Suomen vastuutahoa 
edusti Suomen ympäristökeskus. Sen laatimissa infografian suomalaisissa esimerkeissä kuvauksen 
lähtökohdaksi asetettiin alueiden välinen suhde. Tavoitteena oli alueen koosta tai ominaisuuksista 
riippumaton paikkatietojärjestelmiä hyödyntävä kuvaustekniikka, joka kuvan 1 esimerkin tapaan 
skaalautuisi eri mittakaavoille paikalliselta tasolta Euroopan laajuiseen tarkasteluun. Paikoista, 
etäisyyksistä ja paikkojen välisistä yhteyksistä luotiin perinteisen kartografian sääntöjä väljästi 
tulkiten politiikan tavoitteita valottavia kuvia. Kuvilla pyrittiin tavoittamaan ESDP:n 
päätöslauselmien ja suositusten mukaisia keskeisiä alueellisia mielikuvia. Tosin näiden mielikuvien 
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alueellinen hahmo on usein varsin epäselvä: ESDP-asiakirja ei sijoita tavoitteita eksplisiittisesti 
paikkoihin, vaikka sijainti on keskeinen ulottuvuus niiden toteutuksessa. 
 
Kuva 1: Esimerkki skaalautuvuudesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koko Euroopan aluetta koskevaa paikkatietoaineistoa ei ollut käytettävissä, joten esimerkkikuvia 
tehtiin vain Suomen alueelta. Kuvan 2 kohteena on monikeskeinen ja tasapainoinen alueellinen 
kehitys. Väreillä ja kontrasteilla haettiin merkityksiä, esimerkiksi punaisen/keltaisen valinnat 
kuvaavat intensiteettiä ja sen muutosta ja korostavat keskusten ja niiden välisten sidosten tärkeyttä 
koko alueen elinvoimaisuudelle ja mahdollisuuksille.  
 
Kuva 2: Monikeskinen ja tasapainoinen alueellinen kehitys, esimerkki 1 
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Kuva 3 puolestaan heijastaa kuvien ja visuaalisten tehosteiden vaikutusta lukijan ja katsojan 
ajatteluun. Värien ja kontrastien avulla huomio kiinnittyy monikeskeisen kehityksen 
"kääntöpuoleen": alueiden riippuvuuteen keskuksistaan ja harvan keskusverkon väliin jäävien 
alueiden "kylmyyteen". 
 
Kuva 3:Monikeskinen ja tasapainoinen alueellinen kehitys, esimerkki 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suomen vastuutaho osallistui myös muiden teemaryhmien työhön kommentoimalla ryhmien 
laatimia väli- ja loppuraportteja. Joistakin teemaryhmistä lähetettiin kansallisille vastuutahoille 
erillisiä kyselyjä. Niihin vastattiin pääosin suomalaisryhmän omin voimin. Eräissä luonnonvaroja ja 
kulttuuria koskevissa erityiskysymyksissä käytettiin muiden organisaatioiden kuten 
ympäristöministeriön, Museoviraston ja Euroopan metsäinstituutin (EFI) asiantuntemusta. 
 
SPESP-tutkimusohjelman eräänä tarkoituksena oli kokeilla tutkimuslaitosten yhteistyötä 
eurooppalaisella tasolla. Kysymys oli sekä tutkimusohjelmaan kuuluvien yksiköiden välisestä 
yhteistyöstä että kansallisten vastuutahojen välityksellä tapahtuvasta aluekehitystä ja 
aluesuunnittelua koskevan tietämyksen hyödyntämisestä koko EU-alueen puitteissa. Suomen 
vastuutaho pyrki virittämään keskustelua SPESP-ohjelmasta ja sen eri vaiheista: tutkimusohjelman 
toteutukseen osallistuneet tutkijat pitivät alustuksia erilaisissa tilaisuuksissa sekä tuottivat aihepiiriä 
käsitteleviä ja tuloksia raportoivia julkaisuja. (Ks. liite 2). Lisäksi Suomen vastuutaho järjesti 
1.9.1999 Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa Espoossa keskustelutilaisuuden, 
jossa alan tutkijat kommentoivat tutkimusohjelman teemoja oman erityisasiantuntemuksensa osalta. 
Tämän keskustelutilaisuuden muistio - samoin kuin monet muut ESDP-prosessia ja SPESP-
tutkimusohjelmaa koskevat dokumentit - ovat luettavissa Suomen vastuutahon kotisivuilta: 
http://www.joensuu.fi/ktl/spesp/. 
 

5.2. Loppukommentteja  
 
Politiikan tekijöiden ja valmistelijoiden tehtävä eroaa periaatteessa selkeästi tutkijoiden tehtävästä. 
SPESP:n yhteydessä tämä viiva oli kuitenkin veteen piirretty, sillä ohjelmaan osallistui hyvin 
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heterogeeninen joukko tutkijoita ja asiantuntijoita. Näin kansallisten vastuutahojen ja eri työryhmien 
odotukset ohjelman tavoitteista ja suhteesta ESDP-asiakirjaan poikkesivat toisistaan. 
             
Eräät osanottajat pitivät tutkimusohjelman tehtäviä luonteeltaan välineellisinä ja ESDP-asiakirjalle 
alisteisina, kun taas toiset korostivat sen itsenäistä asemaa suhteessa ESDP-asiakirjaan.9 
Näkemyserot johtuivat verkoston laajuudesta ja heterogeenisyydestä sekä siitä, että ohjelman 
statusta ja tavoitteita koskeville yhteisille keskusteluille oli varattu vain niukasti - jos ollenkaan - 
aikaa sen käynnistämisvaiheessa. Mukana oli sekä ESDP-prosessiin vuosikaudet kiinteästi 
osallistuneita aluesuunnittelun konsulttitutkijoita ja tutkijavirkamiehiä että aihepiiriä jonkin matkan 
päästä seuranneita akateemisen maailman edustajia. Komission edustajat olettivat tutkijoiden ja 
politiikantekijöiden yhteydenpidon kiinteämmäksi kansallisella tasolla kuin mitä se monissa maissa 
tosiasiallisesti oli ja/tai millaisena tutkimusohjelman osanottajat halusivat sen pitää. Lisäksi 
komissiolla oli epärealistisia oletuksia siitä, miten hyvin ohjelmaan osallistuneet tutkijat tunsivat 
toimeksiantajan odotukset ja tehtävät etukäteen. Tähän liittyi myös se, että tutkimusohjelmaan 
kesällä 1998 tehtyjä maakohtaisia tarjouksia ylitulkittiin sen käynnistysvaiheessa; useat näistä 
suunnitelmista eivät suinkaan olleet huolellisesti harkittuja kokonaiskatsauksia aihepiirin 
kysymyksenasetteluihin asianomaisissa EU:n jäsenmaissa, vaan tavoite oli paljon arkisempi: 
menestyminen tarjouskilpailussa. 
 
ESDP-asiakirjan ja SPESP-ohjelman suhteisiin liittyvää hämmennystä ei ainakaan vähentänyt 
tutkimuksen loppuraportin laatimistapa: Komission edustajat totesivat vasta helmikuussa 2000, 
koordinaatioryhmän laatiman loppuraportin luonnosta käsiteltäessä, että kysymyksessä on 
ensisijaisesti poliittinen raportti, ja varsinaiset tutkimustulokset esitetään liitteinä. Useat 
tutkimusohjelman osanottajat tulkitsivat tämän siten, että tutkimushankkeen suhde politiikkaan oli 
muuttunut sen toteuttamisen aikana siten, että siitä oli tullut aiempaa enemmän politiikan 
perustelujen osa, ja vastaavasti entistä vähemmän niiden ja Euroopan aluekehityksen suuntaviivojen 
arvioiva analyysi. Myös tutkimusohjelman koordinaation järjestelyt kahdessa osassa aiheuttivat 
hämmennystä siitä, kenen hanke - tekijänoikeuksina, poliittisten implikaatioiden tulkintoina ja 
tutkimustarpeiden tunnistamisena - oli loppujen lopuksi kyseessä. 
 
Monet suomalaiset tahot ovat antaneet lausuntoja ESDP-asiakirjasta tai osallistuneet sen 
valmisteluun esimerkiksi seminaareissa ja kuulemistilaisuuksissa. He ovat tuoneet näissä 
yhteyksissä erilaisia alueellisia ja kansallisia intressejä tähän poliittiseen prosessiin. SPESP-
tutkimusohjelman toteuttamisessa ei ollut kysymys tällaisesta kansallisesta edunvalvonnasta. Sen 
sijaan - kuten tämän raportin aiemmissa jaksoissa on tullut useiden asioiden osalta esille - 
suomalaisten ja pohjoismaisten erityispiirteiden esilletuonti kuului luontevasti kotimaisen 
vastuutahon tehtäviin. Se oli keskeisiä asioita sekä tutkimustehtävien toteuttamisen että tulosten 
poliittisista implikaatioista käydyn keskustelun yhteydessä. 
 
Avainkysymyksiä ovat muun muassa seuraavat: 

-  Onko aluekehitys - EU:n alueella tai erityisesti Suomessa - etenemässä siten, että ESDP-
asiakirjan poliittiset linjaukset kuten monikeskeinen aluerakenne ovat perusteltuja? 

-  Näkyykö ja erottuuko Suomi Euroopan aluerakennetta kuvaavilla tai visioivilla kartoilla, 
esimerkiksi kaupunki- ja aluetypologioissa tai raja-alueiden erityiskysymysten 
analyyseissa? 

                                                 
9 Tutkimuksen välineellisestä hyödyntämisestä on kysymys silloin, kun politiikan puolelta asetetaan yksiselitteinen ja täsmällisesti määritelty 
ongelma, johon tarvitaan vastaus. Käsitteellinen hyödyntäminen viittaa tilanteeseen, jossa tutkimuksen ensisijaisena tehtävänä on rajata, jäsentää, 
käsitteellistää ja arvioida politiikan kentällä esille nostettuja asioita siten, että niitä koskeva ymmärrys ja tietämys paranee, kysymykset täsmentyvät ja 
niiden analyysille saadaan entistä pitävämpi perusta ja perustellumpi perspektiivi. Ideologinen hyödyntäminen tarkoittaa sitä, että tutkimustoimintaa, 
tai ainakin tieteen arvovaltaiseksi oletettua asemaa, käytetään poliittisten ratkaisujen ideologisena tukena tai legitimointikeinona. 
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-  Tulevatko pohjoisen luonnon ja kulttuuriperinnön suojelun hyödyntämisen 
erityiskysymykset ymmärretyiksi yleiseurooppalaisessa kontekstissa? 

 
Nämä kysymykset eivät tietenkään olleet ratkaistavissa SPESP-ohjelman toteuttamisen yhteydessä. 
Esitämme kuitenkin joitakin huomioita jatkokeskustelun virikkeiksi: 
 
Sinänsä ESDP:n tavoitekokonaisuudet monikeskeisestä aluerakenteesta ja -kehityksestä sekä 
infrastruktuurin ja tiedon tasavertaisesta saatavuudesta kuulostavat Suomen kaltaisessa EU:n 
reunavaltiossa lohdullisilta. Perinteisen ydinalueen ruuhkautuvan "viisikulmion" ylivoiman varaan ei 
rakenneta, vaan haetaan sen ulkopuolelta potentiaalia globaalitalouden kannalta merkittävien 
vyöhykkeiden muodostumiseksi. Itämeren alue mainitaan tässä yhteydessä tavan takaa ja samaa 
ajattelua heijastavat muiden muassa yhteistyöpyrkimykset sillan yhdistämällä Juutinraumalla ja 
Euroopan pohjoisimmaksi kehitysbanaaniksikin kutsutulla Perämerenkaarella. Toisaalta ESDP-
asiakirjan linjausten mukaan tavoitteena ei ole kuitenkaan kehittää periferiaa keskusten 
kustannuksella, vaan lähtökohtana on se perusolettamus, että erikokoisten kaupunkien ja 
kaupunkiverkostojen varaan voidaan luoda tasapainoinen järjestelmä. Maaseutualueet kuuluvat 
osaksi toiminnallisia kaupunkiseutuja, ja saavat kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen ja 
kumppanuuden kautta kaupungeilta tarvittaessa vetoapua. 
 
Monikeskeisen aluerakenteen tavoite on kuitenkin hajanaisen asutusrakenteen ja pitkien 
etäisyyksien vuoksi laajoilla alueilla Suomessa epärealistinen. Suomessa kuten myös Ruotsissa on 
aidosti perifeerisiä, ja silti asuttuja alueita, jotka eivät kuulu minkään varsinaisen kaupungin 
päivittäisalueeseen - ei edes siinä tapauksessa, että kaupunkien tai aluekeskusten verkko tulkitaan 
kotimaisin kriteerein sisällyttämällä siihen vaikkapa kaikki yli 50 000 asukkaan kaupunkiseudut. 
Silti on ilmeisen perusteltua, että tällaisten alueiden erityisongelmia ei pidetä vain kotimaisina, ja 
ajan myötä väistyvinä asioina, vaan niitä tarkastellaan myös eurooppalaisissa yhteyksissä. Tätä 
puoltaa myös se, että suunnilleen vastaavia eurooppalaisen kaupunkiverkon ulkopuolisia alueita on 
myös muualla Euroopassa, esimerkiksi Portugalissa. Tarvittaviin vertailuihin ja analyyseihin liittyy 
myös teknisiä ongelmia: Esimerkiksi NUTS-alueluokitus on Suomen osalta moniin kansainvälisiin 
vertailuihin soveltumaton tai epätarkoituksenmukainen, ja sen perusteella tehdyt alueluokittelut ovat 
lähes poikkeuksetta kohtuuttoman yleistäviä: alhainen väestöntiheys saa lähes koko maan 
näyttämään asumattomalta erämaalta. Valitettavasti NUTS-aluejako on ainoa yhtenäinen 
eurooppalainen aineistoperusta. EU:n tilastotuotanto ei liene lähitulevaisuudessa edes siirtymässä 
paikkatietomenetelmien käyttöön siten, että esimerkiksi tutkimusohjelman infografia-työn kohteet - 
visioiden edellytykset ja kehityspotentiaali - saataisiin nykyistä yksikäsitteisimmin ja selkeämmin 
esiin myös Suomen osalta. 
 
Vaikka monikeskeisyyden tavoite on kehitetty keskieurooppalaisiin olosuhteisiin, siitä on kuitenkin 
epäilemättä hyödyllistä keskustella myös Suomessa. Varsinkin tavoitteen toinen puoli, kaupungin ja 
maaseudun suhteen uudistaminen tai kumppanuus voi tuoda uusia aineksia kotimaisiin näkemyksiin 
ja kokemuksiin seudullisesta yhteistyöstä. Eräs avainkysymys koskee tässä yhteydessä sitä, missä 
määrin paikallisen ja alueellisen yhteistyön edellytykset riippuvat hallinnollisesta rakenteesta ja 
tuotantoperustan eroista johtuvista aidosti erilaisista intresseistä - yhteistyöhaluttomuus saattaa 
hyvin kelvata yhteistyön puuttumisen selitykseksi yksittäistapauksissa, mutta tuskin yleisesti. Itä-
Suomi on tässä yhteydessä kiinnostava esimerkki: ESDP:n näkökulmasta on luontevaa korostaa 
kaupunkiseutujen yhteistyötä koko alueen puitteissa, kun taas tarkemmin katsottaessa, alueellisesta 
perspektiivistä, kaupunkiseutujen intressit ja tavoitteet eivät ole läheskään kaikissa asioissa 
komplementaarisia. 
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SPESP-ohjelman puitteissa tehdyssä työssä tuli edelleen esiin se, että myös eräät muut ESDP:n 
tavoitekokonaisuudet ovat Suomen näkökulmasta varsin haasteellisia. Luonnon- ja kulttuuriperinnön 
järkevä käyttö ja hoito sisältää tavoitteita, joiden saavuttamiseen tarvittavaa tietotaitoa ei 
maassamme välttämättä ole riittävästi. Ajankohtaisen kansainvälisen keskustelun perusteella 
nimenomaan kulttuuriperinnön taloudellinen hyödyntäminen on tärkeimpiä tapoja (ja pitkällä 
aikavälillä ehkä ainoa tapa) suojella laajoja historiallisia kohteita ja maisemakokonaisuuksia. Meillä 
tällaisten alueiden arvoa, varsinkaan taloudellisessa mielessä, ei ole vielä ymmärretty (vrt. Bengs 
2000). Samansuuntainen linjantarkistus voisi olla perusteltu myös luonnonperinnön suhteen. 
Esimerkiksi metsien monimuotoisuus mielletään Suomessa lähes tyystin suojelukysymyksenä, 
vaikka ESDP-asiakirjan ja myös biodiversiteettiä koskevien kansainvälisten sopimusten mukaan 
luonto on kulttuuriympäristön ohella kansallisvarallisuutta, jota voidaan ja jota myös pitäisi käyttää 
hyödyksi alueellisessa kehityksessä. 
 
SPESP-ohjelman opetuksiin kuuluu se, että Suomen aluekehitystä ja aluesuunnittelua koskevan 
tieteellisen keskustelun tulisi näkyä nykyistä enemmän alan kansainvälisillä foorumeilla. Kotimaiset 
erityiskysymykset - ja myös ns. kansalliset intressit - välittyvät tätä kautta tutkimuksen ja 
politiikanteon eurooppalaisiin prosesseihin ja niiden perusteet tulevat punnituiksi. SPESP-ohjelman 
kotimainen vastuutaho pyrki omalta osaltaan tuomaan kortensa tähän kekoon: esimerkiksi Built 
Environment lehti julkaisi erityisnumeron pohjoismaiden aluesuunnittelusta (1/2000). 
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Liite 1: SPESP-tutkimusohjelman toteuttajatahot. 
 
Kansalliset vastuutahot (National Focal Points): 
 
Alankomaat: Rijksplanologische Dienst; 
Belgia: Konig Boudewin Stichting / Fondation Roi Baudouin; 
Espanja: INDUROT Universidad de Oviedo; 
Irlanti: University College Dublin; 
Iso-Britannia (UK): The ESPRIN network, based at the Centre for Research in European Urban 
Environments, University of Newcastle; 
Italia: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali; 
Itävalta: Österreichisches Institut für Raumplanung (ÖIR); 
Kreikka: University of Thessaly; 
Luxemburg: Taurus - Institut an der Universität Trier; 
Portugali: Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa; 
Ranska: Centre National de la Recherche Scientifique, Groupe de Recherches Libergeo; 
Ruotsi: Byggforskningsrådet; 
Saksa: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung; 
Suomi: Joensuun yliopisto (sekä Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus  
(TKK, Espoo) ja Suomen ympäristökeskus (Helsinki)); 
Tanska: Forskningscenter for Skov og Landskab. 
 
Koordinaattori: 
 
Nordregio - the Nordic Centre for Spatial Development (Ruotsi); 
Agence Européenne 'Territoires et Synergies' (Ranska); 
University of Nijmegen (Alankomaat); 
MCRIT - Multicriteria Consulting (Espanja); 
Censis - Centro Studi Investimenti Sociali (Italia). 
 
Euroopan unioni: 
 
European Commision: The Committee on Spatial Development (CSD) (Bryssel); 
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (Kööpenhamina); 
EUROSTAT (Luxemburg). 
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Liite 2: Suomen vastuutahon tutkijoiden SPESP-ohjelmaa koskevia 
julkaisuja ja alustuksia. 
 
Heikki Eskelinen, Kimmo Lapintie & Merja Kokkonen (2000). “The Nordic Legacy and the 
European Connection. The Emergence of Integrated Spatial Planning in Finland”. Built Environ-
ment 26(1), 41-51.  
 
Heikki Eskelinen (1999). “Perifeeristen alueiden kilpailukyky.” Eurooppa-raportti 6/1999, 
Tilastokeskus.  
 
Heikki Eskelinen: “Aluesuunnittelun indikaattorit eurooppalaisen yhteistyön kohteina ja välineinä.” 
Tilastokeskuksen seminaari 17.8.1999. (Julkaistaan VATT:n toimesta v. 2000). 
 
Heikki Eskelinen: “Border Regions in the Europeanisation of Spatial Planning.” Border Research 
Network - Workshop 2000. Aabenraa & Flensburg, May 25-27, 2000 (forthcoming in 2001). 
 
Heikki Eskelinen & Timo Hirvonen: “Aluetalouksien jakolinjat ja integraatio: kuvia Suomesta.” 
Taloustutkijoiden XVII kesäseminaari. Jyväskylä 14.-15.6.2000. 
 
Heikki Eskelinen: “Finland - Need to Adapt to External Pressure?” Nordregio; “Nordic Planning 
Meets Europe”. Tukholma 21.8.2000. 
 
Heikki Eskelinen: “Rural-Urban Interaction - Towards a European Policy Strategy?” Keynote 
speech at the 4th Annual Conference of the Nordic-Scottish University Network for Rural and 
Regional Development. Akureyri, Iceland, September 7-10, 2000. (forthcoming in 2001). 
 
Timo Hirvonen (1999). “Elinkeinopolitiikka ja kuntien kumppanuus: esimerkkinä Joensuun seutu.” 
Maaseudun uusi aika 3/99, 8-16. 
 
Timo Hirvonen: “Hajauttava vai keskittävä kehitys?” Joensuun seudun yhteistyöryhmän seminaari: 
“Maankäytön yhteistyö Joensuun seudulla”. Huhmari, 13.4.2000. 
 
Schmidt-Thomé, Kaisa: “Implications of European Development Perspectives for 
Finland”. Nordregio; “Spatial Planning in the Baltic Sea Region - 
Implications of European Spatial Development Perspectives”. Helsinki 6.10.2000. 
 
Schmidt-Thomé, Kaisa: “Helsinki Region - Through Growth and Grass-roots 
Towards Partnership?” Teoksessa Studies for Urban and Regional Planning. Centre 
for Geographical Studies, University of Lisbon. (forthcoming). 
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