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1950-luvun sodan jälkeisen epävarman ajan tulevaisuus asettui 1980-luvulle
Olen saapunut tulevaisuuteeni. Tai oikeammin tulevaisuus meni jo. Tai ehkä nyt on kysymyksessä sarja 
peräkkäisiä tulevaisuuksia. Puhun siis ammattitulevaisuuksista. Pieni kertaus on paikallaan. Ensimmäiseen 
ammattitulevaisuuteeni saavuin vuoden 1980 paikkeilla. Kysymyksessä oli 50-luvun insinöörioppilaan ja teekkarin 
tulevaisuus. Alvar Aallon keskustasuunnitelma oli valmistunut ja diplomityö oli tekeillä. Henkisenä isänä vaikutti 
Pekka Westerinen, runoileva insinööri ja kiihkeä ajattelija. Tulevaisuus liittyi Helsingin keskustaan ja Pasilaan. 
Tulevaisuuden kohtaaminen 80-luvulla tapahtui jo paljon kokeneena. Takana olivat monet suunnitteluseikkailut 
Suomen kaupungeissa. Myös vientityöt olivat saavuttaneet menestyksekkään alun Pha Rungin telakan ja Tripolin 
liikennetutkimuksen myötä. Mikään noista toteutuneista asioista ei koskettanut 50-luvun tulevaisuutta. Varsinainen 
50-luvulla kuviteltu tulevaisuus oli täysin toteutumatta. Diplomityön Vapaudenkatu, Pasilan suuri eritasoristeys ja 
Aallon keskustasuunnitelma olivat kaikki menneen talven lumia.  

1960-luvun tulevaisuus oli 1990-luvulla
1960-luvun tulevaisuus alkoi muodostua Kunnallistekniikka Oy:n palveluksessa. Henkinen isä oli vaihtunut. Nyt 
nuoren miehen mieltä kiihotti Kalevi Eranti, konsulttitoiminnan pioneeri ja kartoitusalan merkittävä kehittäjä. Hän opetti 
kritiikkiin byrokratiaa kohtaan. Opetus taisi tarttua vaatteisiin. 60-luvun tulevaisuus asettui silloisten tehtävien kautta 
90-luvulle. Nuori mies pääsi kiinni työn tekemiseen. Vammalassa Puistokadulla kasvavat silloiseen tulevaisuuteen 
sijoittuneet puurivit kohtuullisen lehtevinä. Lappeenrannan keskus tehtiin Erkki Juutilaisen kanssa Colin Buchananin 
Traffic in Towns -teoksen innoittama. Se tulevaisuus on harvinainen. Se on koettavissa. Ylpeyttäkö tuntien? Kyllä ja ei! 
Havaitsee tulevaisuuden olevan kriittinen viimeistelemättömyyttä kohtaan. Pienet, suunnitteluhetken marginaaliasiat 
muuttuvatkin suuriksi – itse suuri ratkaisu on ja pysyy. Löydän vielä erään 60-luvun tulevaisuuden. Se löytyy 
kun ajan Busterin Katajanokan kanavalle. Ajattelen sukellusta kanavan mutaiseen pohjaan, ajattelen sukeltajan 
kastunutta villapaitaa, ajattelen pohjan olemassaoloa, muurien arvokkuutta, veden välkettä, löydän veneestä 
edelliskesäisen sikaarin, Matias tuo kahvit torilta. Tuo taistelu Katajanokan kanavan säilyttämiseksi antaa hienoa 
tulevaisuutta ja olemassaoloa. Maija Kairamo, jos sinua on kiitettävä Viipurin kirjastosta, on sinua nyt varsinaisesti 
kiitettävä Katajanokan kanavan toteutuneesta tulevaisuudesta. Se oli jo menetetty mahdollisuus, mutta se muuttui 
tulevaisuudeksi nyt. 

1960-luvun lopulla tahti tiivistyi ja tulevaisuus lähestyi millenniumia
Helsingin maalaiskunnan eli nykyisen Vantaan uusi pääkaupunki suunniteltiin Koivukylään 60-luvun lopulla. 
Kysymyksessä oli vuoteen 2000 sijoittuva tulevaisuus. Ajatukset liikkuivat suunnittelijan rajoittuneissa sfääreissä. 
Keskityimme tavoitettavuuteen ja kaupunkirakenteeseen. Näimme kyllä edessämme värikkään vihreyden kyllästämän 
”oikean kaupungin”. Olimme myös visiossamme toteuttaneet ”ruutukaavaregulaation”. Näimme myös hopeakylkiset 
junat, jotka kiidättivät ihmisiä kohti Helsingin keskustaa. Näimme myös ihmiset, jotka ruuhkaisilla teillä päättivät 
muuttaa kulkutapaansa – nähdessään hopeakylkisen kiitävän ohi. Koivukylän nykyisyydestä olimme unohtaneet 
monikulttuurisuuden. Koivukylän nykyisyys on erilainen kuin aikoinaan kuvittelemamme Koivukylän tulevaisuus. 
Huonollako tavalla? Osittain ja aika rajusti, sillä uskoimme Koivukylään sekoittuneiden toimintojen yhteisöllisenä 
paikkana. Koivukylästä ei sitten tullutkaan Vantaan pääkaupunkia. Pettynyt? Kyllä.

Kompaktikaupunki on kontaktikaupunki. Siinä oli varsinainen tulevaisuutemme uskonkappale. Tulevaisuuteen 
katsottiin vuodelta 1967. Uskoin ja uskoimme siihen todella. Uskoa valoivat parhaat arkkitehtiystäväni. Uskoa luotiin 
toimistojen skissipaperirullien äärellä, huopakynien suihkeessa ja suunnittelun läiskeessä. Läiskettä tehostettiin 
Riezlingillä ja Ilkantien saunailloilla. ”Jyvitys” oli tunnettu suunnittelumenetelmä. Tässä menetelmässä äänen 
voimakkuus ja ärhäkkä debatointi osoittautui suunnittelumetodeista parhaimmaksi. Naiset olivat kauniita ja suudelmat 
olivat herkässä. Matinkylä ja Tapiolan keskusta nousivat manifesteiksi 2000-luvun tulevaisuudesta. Vain toinen niistä 
toteutui. 

Se toinen oli Matinkylä. Ja taas uudelleen kysytään tulevaisuuden toteutumasta. Oliko se toiveiden ja uskon 
mukainen? Kyllä, sitä se oli - ainakin melkein. Matinkylä syntyi onneksi kaksiosaisena harjoitelmana. Aluksi 
harjoiteltiin eteläisessä Matinkylässä ja tehtiin mahtipontisuuteen taipuvia väyliä ja verkostoja. Oheistuotteena 
syntyi vahvaa katuvihreyttä. Talot eivät vain jaksaneet kilpailla ympäristön rehevyyden ja katuaukkojen tyhjän tilan 
kanssa harmaudellaan ja tuotantorationalismillaan. Olarissa mittakaava terävöityi. Tyhjän tilan suhde rakennuksiin 
sai harmonian ja suhteen. Kevyt liikenne sai akselinsa. Talot saivat rakenteellista ryhtiä ja tiilenpunaista väriä. Katot 
muodostivat talojen viidennen julkisivun. Suunnitteluhetken kuviteltu tulevaisuus jäi todellisuuden varjoon. Kerran 
näinkin päin! Valtionpalkinto Simolle ja Eerolle oli ansaittu.

Saarinen-Jung ja 
Oiva Kallio kat-
soivat 1950-luvun 
tulevaisuuteen.
Saarinen-Jung 
were looking 
at the future of 
1950s.

Helsingin yleiskaava 1960 esitti vuo-
den 1990 tulevaisuutta.
Master Plan of Helsinki 1960 pre-
sented the future of 1990.

Alvar Aalto uskoi vuoden 1964 keskus-
tasuunnitelmansa valmistuvan yhdessä 
sukupolvessa. Pentti Murole uskoi  
diplomityönsä kypsyvän toteutukseen 
sitäkin nopeammin.
Alvar Aalto was sure that his Plan for 
the Centre will be implemented in one 
generation. Pentti Murole believed that 
his Masterate work will be implemented 
even faster.

Katajanokan kanavan puolesta taistel-
tiin 60-luvun alussa. Taistelu voitettiin. 
Meillä on kanava.
The fight for the Katajanokka Chan-
nel happened in 1960s. We have the 
channel now!

Traffic in Towns oli teos, joka yritti luo-
da autokaupungin suunnittelukulttuuria 
ja samalla tulevaisuutta. 
Traffi in Towns tried to create the cultu-
re for the cities of autobolisme.

Lappeenranta seurasi Buchananin 
konseptia ja se toteutettiin iloisena ja 
aatteeseen uskoen.
Lappeenranta followed the Buchanan 
concept. We were happy believers.

Kompakti kaupunki on kontaktikau-
punki.
Compact city is a contact city.

SUUNNITTELIJAN TULEVAISUUS ON AINA 
RUNSAAN SUKUPOLVEN PÄÄSSÄ SILLOISESTA 
NYKYISYYDESTÄ
Urban designer's future is one generation from now
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Ihmeellinen tuo 60-luku, eli vuosisadan vaihteen tulevaisuudentekopaikka. Varsinkin tuon vuosikymmenen loppuosa 
oli todellista tulevaisuuden paaluttamista. Minun osaltani siihen sattuivat Hervannan kilpailu, Turun ylioppilaskylän 
kilpailu, Rauman yleiskaava sekä Porin, Lahden ja Tampereen liikennetutkimukset. Helsingin suuri liikennetutkimus, 
Smith-Polvinen, antoi puolestaan aihetta debatointiin. Ajan hermolla lahjoitettiin Unto Valtaselle punainen leikkijuna 
tunneleineen ja päästiin temppelin harjalle uudenlaista metroa tekemään. 

Tuona aikana suunniteltiin jo lähes nykyisyyttä. Aika ihmeelliseltä tuntuu tuon kaiken silloin tehdyn toteutuneisuus. 
Liikenteessä 70-luvun alussa nähtiin tulossa oleva muutos, nähtiin mittakaava ja mahdollisuudet. 60-luvun 
autoliikenteen superverkot kutistuivat. Oli vielä karistettava eräitä mitoitusharhoja, jotka olivat jääneet viiveellä 
ilmaan leijailemaan. Tällaisia olivat mm. Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Porin rankat kaupunkimoottoritiet. Aika 
tasaantui ja järki kasaantui. Vuoden 2000 todellisuus oli 60-luvun loppupuolella kuviteltua tulevaisuutta parempi.

1960- luvulla tapahtui murros. Vuosikymmenen alkuvuosina luuloteltu muuttui loppuvuosina realistisempaan 
suuntaan.  1960-luvun alkupuolen kansainväliset ideat etsivät tapaa tehdä kaupunki rajatuksi saareksi, pallon 
sisäpinnaksi, temppeliksi. Plug-in kaupunki, kävelevä kaupunki, automaattinen kaupunki tai Fullerin kuvun kattama 
kaupunki olivat yrityksiä löytää kokoava voima, megaelementti, kaupunkilaisia yhdistävä sää, liike, kone tai 
järjestelmä. Henkilöautolla liikkumisen vapauden luoman ryömivän kaupungin, syöpäkaupungin, vangitseminen 
oli tavoite.  Uskoimme kehitysmaiden teollistumiseen puolessa sukupolvessa. Uskoimme suunnitelmatalouden 
mahdollisuuksiin kapitalismin kilpailijana. Uskoimme kaupunkisuunnittelun megakeinoihin yhdyskuntarakenteen 
kehittämisessä. Emme aavistelleet tietoyhteiskuntaa vaikka aavistelimmekin palveluyhteiskuntaa ja vapaa-
aikayhteiskuntaa. Aavistelimme kyllä työnteon radikaalia muutosta ”tuotannollisesta” työstä ”vapaa-aikatyöksi”.

1970-luvun tulevaisuus on jo 21-vuosisadalla
1970-luvun alussa sulateltiin edellisen vuosikymmenen hurmaa. Elettiin jälkihurman aikaa. Post coitum omne animal 
triste est: yhdynnän jälkeen kaikki eläimet ovat surullisia. Hermostuneisuus epäonnistumisen mahdollisuudesta 
purkautui esiin vuoden 1970 Suomi rakentaa 4 -näyttelyssä ja sen vastanäyttelyssä. Suunnittelu eli kuitenkin 
hurjaa aikaa. Tulevaisuus oli taas tekeillä. Uusinko haavein? Ei todellakaan, aiemmin keksittyä jauhettiin ja yritettiin 
jopa jalostaa. Kaupunkisuunnittelun ykköstuotteena syntyi Haaga-Vantaa - kaupunki raideliikenteen varaan. 
Tehtiin nopeaa tulevaisuutta. Helsinki ei sittenkään ollut matkalla kohti ekologista itsemurhaa – niin kuin väitettiin. 
Menneisyyden tulevaisuus ja nykyisyyden menneisyys näyttää kaikin puolin hyväksyttävältä. Mutta ei loisteliaalta. 
Miksi ei? 

Vuonna 1971 Alvar Aalto teki uuden yrityksen Töölönlahden suhteen. Akateemikko pyöritettiin tervaan ja 
höyheniin. Ei ollut hänestäkään tulevaisuudentekijäksi. Byrokratia otti haltuunsa sankarisuunnittelijoiden mahdin. 
Poliittisen päätöksenteon käänteistulos oli synnyttänyt Helsingin metropäätöksen. Metrotoimiston johtaja Unto 
Valtanen oli virassaan ja kovassa vauhdissa metropäätöksen jälkeen. Ilkka Levä sai aiheen kymmenisen vuotta 
myöhemmin tutkia kriisissä ollutta teknostruktuurin todellisuutta. Hänen päätelmänsä irtautuivat todellisuudesta. 
Siitä irtautui myös arvostamani Unto Valtanen. Olimme kuitenkin metrossa kiinni. Metroasemia suunniteltiin maan 
alle ja maan päälle. Tunneleilla ja raideliikenneasemilla on yhteiskunnan hankkeista pisin kuoletusaika. Ne ovat 
kestävää rakentamista. Niillä pitäisi olla laadun luoma suojeluarvo. Meillä ei tuo kuitenkaan onnistunut. Ennen kuin 
tulevaisuus toteutui, me olimme jo purkamassa tai purkaneet useita metron pinta-asemia. Näin kävi Kulosaarelle ja 
niin käy Herttoniemelle ja Siilitielle. Eivät kestäneet edes omaa kuoletusaikaansa!

Tulevaisuuden tekeminen ja tulevaisuuteen näkeminen saivat kovan jytkyn vuonna 1973. Öljykriisi iski 
dramaattisesti ja kovalla teholla. Dramaattisia olivat myös seuraukset. Presidentti Kekkosen uudenvuoden 
puhe vahvistettuna öljykriisillä, ne muuttivat suomalaista liikenneympäristöä: Suomen liikennekuolemat saatiin 
vähenemään kolmannekseen jo koetusta. Loistavaa! Me insinöörit kykenimme tulevaisuudentekijöiksi, kunhan 
saimme ensin potkun takalistoon. Liikenneturvallisuuden suuri muutos ei kuitenkaan mennyt ilman nahistelua ja 
ammattikuntien välistä taistelua.  Tulevaisuudentekijöiden ilkikurisena puheenvuorona Kirill Härkäsen näistä ajoista 
kertova ”Liikenneturvallisuussuunnittelijan rukous” ansaitsee tulla muistetuksi:

”Kiitän sinua Herra siitä, että saan tehdä yhteiskunnan hyvinvointia palvelevaa tärkeää työtä, josta en tosin 
paljon kiitosta saa maan päällä. Varjele minua kuitenkin yliarvioimasta henkilökohtaisen työpanokseni merkitystä 
kanssakäymisessäni kollegojeni kanssa sekä tiedotustoiminnassa, sillä se mitä saan aikaan, vaikka se on suurta, 
on se kuitenkin vain pieni pisara suuressa maljassa. Varjele minua tuomitsemasta aiheettomasti tai kohtuuttoman 
ankarasti muiden tutkimustoimintaa, sillä heidänkin työnsä, jonka tosin tiedän olevan puutteellista, on silti arvokasta 
ja yhteisen tavoitteen saavuttamista edistävää. Avaa silmäni näkemään omassa työssäni olevat puutteet, joita 
tiedän tosin olevan varsin vähän.
Anna minulle vastaanottavainen mieli, jotta en liikaa loukkaantuisi arvosteluista, vaan ottaisin palautteet huomioon 
työni kehittämiseksi, jos mahdollista vieläkin täydellisemmäksi.  Anna minulle rohkeutta käydä asiallista keskustelua 
nenätysten, vaikka väittelykumppanin ’niistäminen’  julkisen sanan välityksellä tuntuukin joskus paljon kivemmalta. 
Anna minulle taitoa puhaltaa yhteiseen hiileen, vaikka se joskus tuntuukin tarpeettomalta ja kiusalliselta.  Auta 
minua muistamaan, että työni ensisijainen tavoite on liikenneturvallisuuden parantaminen, eikä itseni tai edustamani 
organisaation esille tuominen, ainakaan enempää kuin se on kohtuullista.”

Rauma, Pori, 
Tampere ja 
Lahti 60-
luvun lopulla 
olivat merkit-
täviä askeleita 
liikenteen 
tulevaisuuden 
pohdinnassa. 
Tulevaisuus 
sijoittui vuoden 
2000 tienoille. 
Se tulevaisuus 
meni jo.

Rauma, Pori, 
Tampere and 
Lahti were 
important steps 
in figuring out 
the future of 
1960s.
The future was 
in 2000s. That 
future already 
passed.

Haaga-Vantaan suunnittelussa tehtiin tämän hetken tulevaisuutta. Pohjois-
Haagalaisen äänen tulevaisuuden pelko osoittautui turhaksi. Hanke rakentui 
raideliikenteen varaan.

In Haaga-Vantaa project our future was today. "We are on the way to ecological 
suicide" - it did not become exactly true.

70-luvun tulevaisuudessa nähtiin kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittämi-
nen vahvoiksi prioriteeteiksi. Öljykriisi auttoi liikenneturvallisuuden kehittämises-
sä. Alvar Aalto sai uuden tilaisuuden Töölönlahdella.

In the future of 1970s the oil crisis helped in the improvement of the the traffic 
safety.  

Satamat, telakat ja vesi 
olivat tulevaisuuden sana 
niin Helsingin Vuosaares-
sa kuin Vietnamin Pha 
Rungissa.

Ports, shipyards and water 
wrer the words of future in 
Vuosaari and Pha Rung.
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Öljykriisin tuomat välittömät muutokset - hallituksen sanelemina - antoivat energiansäästön esimakua. Pysyvistä 
muutoksista kiemurreltiin sitten öljyn hinnan laskiessa ulos. Harjoitus oli kuitenkin jotain, joka on edessämme juuri nyt, 
tuon ajan tulevaisuudessa. Milloin harjoitus alkaa? 
Suunnittelutoiminnassa 70-luku aloitti viennin. Minut se imaisi. Tulevaisuuden ennustaminen sai uusia muotoja. 
Ennusteet eivät kohdistuneet Suomeen. Ne kohdistuivat Kuwaitiin, Libyaan, Algeriaan, Saudi-Arabiaan ja Syyriaan. 
Mittakaava ja tarkastelutapa? Ennusteiden perusteet? Väestönkasvun prosentit? Perhekoko? Opitut suhdeluvut 
muuttuivat. Tutkimustiedon saanti ja tiedon käsittely siirtyivät kivikauteen. Jotain hyvää: luovuutta oli lisättävä. 
Jotain helpottavaa: talonpoikaisjärki astui kvasitieteiden sijalle. Suunnittelijan rooli vaihtui usein opettajan rooliksi. 
Tekoviisautta voitiin korvata arkiviisaudella.

1980-luvun tulevaisuus on nyt
Nyt sattuukin nappiin, sillä juuri tällä hetkellä elämme vuoden 1980 tulevaisuutta. Tuntuu hieman oudolta 
ajatella itsensä tai kenet tahansa 80-luvulla piirtämässä meidän päivämme yhteiskuntaa tai laskemassa meille 
soveltuvia käyttäytymismalleja. Vielä oudommalta tuntuu, kun lukee omia tekstejään tuolta ajalta. Mitä tarkoittaa 
vuonna 1985 esittämäni ”kriittinen analyysi” silloisista suunnittelun puutteista: poliitikkojen ja ammattimiesten 
vuorovaikutuksen puute, päätöksenteon ohjelmoinnin puute, suunnittelutyön ohjelmoinnin puute, kehittymätön ja 
usein näennäinen metodiikka, olettamusten, asenteiden ja arvostusten sekaannus, kokonaistaloudellisen ajattelun 
puute, ympäristömme virheiden ja epäoikeudenmukaisuuden tietoinen hyväksyminen, poliittisen päätäntäkoneiston 
heikkous, valkokaulusväen heikko työn tuottavuus, suunnittelijoiden kyvyttömyys arvojen mittauksessa, sidonnaisuus 
normeihin ja konservatiivinen teknologia sekä kauneus- ja viihtyvyysarvojen vähättely. Lista on pitkä ja kattava. Oliko 
tuo kaikki totta? Sen täytyi olla ainakin osittain totta, sillä tilanteen julkinen esittäminen olisi muutoin saattanut olla 
varsin riskialtista. Riskit eivät kuitenkaan purkautuneet. Tuollaiset ihmiset ja tuollainen toimintaympäristö olivat siis 
meidän nykyhetkeämme rakentamassa. Mikä on nykyhetkemme? Rehellisesti sanoen, jossain asioissa on hieman 
tuosta ajasta edetty. Pääasiassa olemme kuitenkin pysähtyneisyyden tilassa. Menetelmät eivät ole kehittyneet, 
eivätkä menetelmien kehittäjät ole löytäneet toisiaan.

Ongelmien ratkaisemiseksi tuolloin 30 vuotta sitten ehdotin systemaattista ajattelutapaa ja menetelmiä - silloin 
elimme systeemiuskon aikaa: meidän olisi kehitettävä menetelmä tavoitteelliselle suunnittelupolitiikalle, maankäyttö- 
ja liikennepolitiikkaa kehitettäessä olisi käytettävä matemaattisia malleja sekä iteratiivista simulointitekniikkaa, 
tietorekistereitä olisi käytettävä järkevällä tavalla, sosioekonomiset mallit olisi valjastettava muuhunkin kuin 
liikennehankkeiden vertailuun, asiantuntijoiden käyttömenetelmät olisivat ainoa tapa mitattomien ilmiöiden arviointiin 
ja aameneksi kaiken loppuun suosittelin sumeiden mallien käyttöä pitkän aikavälin ennusteissa. 
Konkreettisesti nykyhetken tulevaisuudenteko oli vilkasta. Länsimetron nykytilaa ennakoiva versio piirrettiin paperille 
1985. Metro toteutuu vuonna 2015, eli juuri täsmälleen 30 vuotta myöhemmin. Toteutuvan ja suunnitellun ratkaisun 
välillä suurin muutos on Keilaniemen asema. Vuonna 1985 Keilaniemi kokonaisuus oli toiveiden tynnyrissä.

Kamppi-Töölönlahden kilpailu järjestettiin vuonna 1986. Palkintolautakunnan asettamat tavoitteet ja voittaneiden 
kilpailuehdotusten periaatteet on hyllytetty. Kampin todellisuus poikkeaa myönteisesti 80-luvun tulevaisuudesta. 
Töölönlahdella on aineksia Janne Söderlundin kilpailuehdotuksen puistomaisesta tilasta täydennettynä " Korpisen 
nurmikolla".
Joukkoliikennekilpailu järjestettiin vuonna 1988. Voittaneet ehdotukset ovat vaipuneet historiaan. Ehdotettu 
tulevaisuus on kuitenkin toteutumassa kolmannen palkinnon saaneen Timo Kallaluodon ehdotuksen mukaisena. Hän 
ehdotti Pisara-lenkkiä. 

Oma elämä suuntautui vientiin. Ras Lanufin öljykaupunki oli tekeillä ja tehtiin. Vientitöissä tulevaisuus on usein 
selkeä. Tehdään se mikä tehtävä on. Johtuneeko tuo demokratiavajeesta?
Ilaskiven pääkaupunkiseudun rakentamismahdollisuuksien selvitysmiestehtävä oli vuosikymmenen lopun mahtava 
tilaisuus. Simo Järvisen kanssa työstetty maankäyttö- ja liikenneselvitys oli kuntien byrokratian tappolistalla. 
Suunnitelma on toteutunut hyvässä ja pahassa. 

70-luvun suunnittelijan ihmeelliseen maailmaan syntyi uudenlaisia ympäristöjä ja 
länsimaisesta suunnittelufilosofiasta poikkeavia tulevaisuuksia.  Alkoi suunnitte-
lun vienti. "Vapaan viennin" pääkohteeksi tuli Lähi-itä. Tuon hetken tulevaisuus 
on nyt poliittisessa murroksessa.

The export in consulting brought new type of environments and different futures. 
The western philosophy in planning had to be adjusted. Middle East was the 
main target area. The future of those days is now in change.

30 vuotta sitten piirrettiin Länsimetron 
vaihtoehtoja. Esillä olivat linjat Munkki-
niemen kautta tai Lauttasaaren kautta. 
Länsiväylän pintaratkaisu oli mukana. 
Keilaniemeä ei vielä noteerattu. Nyt 
on nyt.

30 years ago the alignment of the 
metro line to the west was under 
consideration. The question was via 
Munkkiniemi or via Lauttasaari? Surfa-
ce metro along Länsiväylä was still in 
the picture. Now is now.

Ras Lanufin öljykaupunki Välimeren 
rannalla oli suomalaisen kaupunkisuun-
nittelun juhlaa.

The oli city Ras Lanuf on the Mediterra-
nean cost was pure celebration of the 
Finnish Town Planning.

Helsingissä 
etsittiin Töölön-
lahden neitsey-
den valloitta-
jaa - jälleen. 
Ratkaisua ei 
löydetty. Palkin-
tolautakunnan 
tulevaisuus ei 
ollut meidän tu-
levaisuutemme.

The coqueror 
of the virgin 
Töölönlahti was 
in search. The 
future of the 
jury was not 
our future.

Ilaskiven tulevaisuus 80-luvun lopulta on paljossa toteutunut.

The future envisaged in the Ilaskivi Report from the end of 
1980s has been almost realized.

Joskus tulevaisuuden teko on 
hurmaa. Se koettiin Pietarsaaren 
vuorovaikutusprosessissa,

Sometimes making the future is 
pure fascination. It was experienced 
in the participation process of the 
City of Pietarsaari.

Ilaskiven toteutumattomat alueet ovat rippeitä. Vuosaari ja 
Sotunki ovat merkittäviä poikkeamia.

The non-implemented zones in Ilaskivi are only remnants. 
Vuosaari ari and Sotunki are notable exceptions.
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Savonradan urhea johtotiimi 
karabinieerien kaitselmuksessa. 
Savonradan suunnittelussa syntyi 
Lahden oikorata. Siinä fiksautui 
myös rata lentoaseman kautta.

The courageous leading gang un-
der surveillace of the carabiniers. 
Direct rail to Lahti and Airport Rail 
were fixed in Savonrata project.

YTV etsi pääkaupunkiseudun visi-
oita. Simon ja Pentin kriisiskenaa-
rioita ei otettu todesta.

YTV was looking for visions. The 
crisis scenario of Simo and Pentti 
was not considered relevant.

Töölönlahden osayleiskaavan allekirjoitus synnytti arvovaltakiistan. Se mitä 90-
luvun alussa ehdotettiin, ei paljoakaan poikkea nykyisestä todellisuudesta.

The signing of the Master Plan for Töölönlahti caused an authority dispute. What 
we see now is not much different from the ideas of 1990s. 

Kukin elää omaa elämäänsä. Minun 
elämääni 90-luvulla olivat Jufran 
ja Sirten hankkeiden suunnittelu ja 
toteutuksen valvonta. Toteuttamisen 
suunnittelussa tulevaisuus tulee 
pian. Näiden hankkeiden toteutumi-
nen tapahtui välittömästi suunnit-
telun valmistuttua. Joskus tuppasi 
toteutumaan jo ennen tilaajan 
hyväksyn-
tää.

Everybody 
lives his/
her own 
life. My life 
in 90s was 
the olan-
ning and 
supervisi-
on of the 
projects in 
Jufra and 
Sirte. The 
future is 
very near  
in the 
imple-
mentation 
design. 
Sometimes 
the project 
was even 
built before 
it was 
aproved.

Pietarsaaren  keskustan liikenne- ja ympäristösuunnitelma toteutui Roger Wingrenin luoman hyvän hengen 
innoittamana. Töitä tehtiin uskon, toivon ja rakkauden hengessä. Syntyi todellista vuorovaikutussuunnittelua. 
Pettymyksiäkin syntyi. Niistä suurin, pysyvin ja harmittavin oli Helsingin kaupunginkanslian tilaaman Pasilanväylä/
Haaganväylä -suunnitelman karahtaminen karille. Suurimpana syynä tappioon oli itsetietoisuus. Byrokratian kanssa ei 
voi leikkiä itsetietoista.

90-luvun suunnittelu tähtäsi vuoteen 2020
90-luvun suunnitelmien tulevaisuus on vielä lähes kymmenen vuoden päässä.  Silloisen suunnittelijan elämä kulmi-
noituu 90-luvun lamaan. Työttömyysluvut kasvavat rajusti. Erityisesti työttömyys kohdistuu konsulttialaan. Suomessa 
lähes puolet konsulttialan työntekijöistä lomautetaan tai irtisanotaan. Tekijöiden määrä putoaa 12 000:sta 7 000:een. 
Mieli on myös apeana hävityn Haaganväylän takia. Ammatillinen kunnia tuntuu menetetyltä – ainakin hieman. Juuri 
silloin aukeaa odotettu mahdollisuus.  Devecon Oy saa Libyasta suurtilauksen. On suunniteltava kaksi kongressi-
keskusta ja Jufran 15 000 asukkaan kaupunginosa kaikkine rakennuksineen. Muutan Libyaan. Aika Libyassa ei ollut 
rauhallista. Se oli jatkuvaa syöksymistä pitkin erämaateitä Tripolin, Sirten ja Jufran välillä. Se ei sisältänyt laajaa 
kansatieteellistä perehtymistä. Se sisälsi kuitenkin ällistyttävän määrän ihmissuhdekemiaa hiekan miesten ja metsien 
miesten välillä. Sanon miesten, sillä se ei sisältänyt naissuhdekemiaa. 

Ennen kaiken tämän vientiruljanssin alkua saan kuitenkin puhelinsoiton. Soittaja on Pertti Punkamaa Mikkelistä. Hän 
haluaa tutkittavaksi ratayhteyttä Keravalta Lahden kautta Heinolaan ja edelleen Mikkeliin, Kuopioon ja Kajaaniin. Uut-
ta rataa olisi rakennettava 200 kilometriä. Hanke tuntuu tarjoavan erinomaisen mahdollisuuden jälleen lyödä päänsä 
byrokratian ”kovaan ytimeen”. Eikö Haaganväylä jo riittänyt törmäyskurssiksi? Yli yön miettiminen kirkastaa pään. 
Hanke on loistava. Se on kannattava. Lähdemme mukaan! 90-luvun alun tulevaisuus toteutui Kerava-Lahti oikoradan 
valmistuttua vuonna 2006. Oli kulunut vain 16 vuotta Pertti Punkamaan puhelinsoitosta. 

Töölönlahden osayleiskaavan tarkistus kaupunginkanslian ja Erkki Tuomiojan toimeksiannosta synnytti mediakohun. 
Pääsin syntipukiksi. Tulevaisuus toteutui Kampin osalta Pekka Korpisen modifioimassa muodossa hienolla tavalla. 
Töölönlahti jäi odottamaan. Kamppi toteutui vain 14 vuotta osayleiskaavan hyväksymisen jälkeen. Töölönlahdella 
aikaa tullee kuluneeksi parisenkymmentä vuotta. Asiat menivät hyvin putkeen, kun ajattelemme aikaa Saarisen ja 
Jungin ajatusten hetkestä Töölönlahden täyttämiseksi nykypäivän rakentamisen konseptiin. 
Vuosikymmenen alun lisähaasteina kotimaassa olivat vielä Jyväskylän Kauppakadun muuttaminen kävelykaduksi, 
sekä Tuusulanväylän suunnitteluperiaatteet ja kiertoliittymien uusi tuleminen. YTV:lle tehty Helsingin seudun kasvun 
kriisivision lanseeraus Simo Järvisen kanssa jäi ilmaan. Kriiseistä ei haluttu puhua silloin, eikä niistä haluta puhua nyt. 

Vuosikymmenen loppupuolen kiintoisimmaksi asiaksi muodostui omalla kohdalla Tallinnan joukkoliikenne. Elettiin 
uuden vapaan ajan alkua ja johtavat poliitikot näkivät autoistumisen suurena mahdollisuutena. Entisen ajan jouk-
koliikenteelle ei juuri annettu arvoa. Ilmiö oli tuttu kaikissa vanhan itäisen blokin maissa. Se oli tuttu myös Venäjän 
suurkaupungeissa. Länsimaissa 50- ja 60-lukujen autoistumisen ilmiö toisti itseään nyt 30-40 vuotta myöhemmin 
naapureissamme. Mielipiteet olivat selkeitä: raitiovaunut saatava pois - ne ehkäisevät vasemmalle kääntymistä, bus-
sikaistoille ei ole tilaa, liikennevaloissa on priorisoitava henkilöautoliikennettä, pysäköintimaksut pidettävä alhaisina, 
kävelykadut haittaavat liiketoimintaa, kaupunkipyöräily ei käy meillä! Tarjolla olivat uudelleen kaikki tutuksi tulleet väit-
teet. Säilyttäminen kuitenkin onnistui. Asenteet asettuivat kohdalleen. Tallinnassa kaikki suunnittelijan toiveet toteutui-
vat. Vain kilpailuttaminen jäi toteutumatta. Mahtoiko se edes olla suunnittelijan ensisijainen toive? Vanhan kaupungin 
rauhoitettu kävelyalue kelpaa kansainväliseksi esimerkiksi. Sellaiseen me emme ole vielä pystyneet.

Tallinnan joukkoliikenne oli veljesmaiden 
yhteistyötä. Kaikki tehtiin tallinnalaisten omilla 
rahoilla, veljesapua ei pyydetty eikä annettu.

Public transport in Tallinn was cooperation in 
brotherhood. All the job was executed with their 
own money, no assistance was neither asked 
nor given. Only mental and professional!

Uutelan kanavasta muodostui laatutyö. Se toteutettiin 
HKR:n toimeksiannosta ja palkittiin ympäristöpalkinnolla 
2010.

The channel of Uutela was a quality job. It got the Environ-
mental Prize in 2010.
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2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen suunnittelu on lähes nykypäivää 
Vuosikymmen oli lamasta nousua ja uuteen lamaan vajoamista. Omassa elämässä muutos oli suuri, sillä firma 
myytiin ruotsalaiselle Jakobson & Widmarkille. Murole matkasi toimitusjohtajan huoneesta palo-oven taakse sikaaria 
polttelemaan. Vientityöt olivat päättyneet. Tulevaisuus oli tullut lähemmäksi. Salaman taivaalta iski kuitenkin YTV:n 
raideliikenteen visiointi vuodelle 2050. Kerrankin jotain, jossa perspektiivi asettui lähes oikealle aikaetäisyydelle. Tilai-
suus haastoi, odotukset tilaajan piirissä taisivat olla suuret. Tuloskin tuotti keskustelua. Se tuotti myös näkökantojen 
jäykistymistä ja vanhoihin taisteluhautoihin kaivautumista. Kuntien johdon taholla ilmaistiin mielipiteitä, joissa ei ollut 
liikkumavaraa. Ajatus prosessista, joka olisi voinut jatkua, osoittautui mahdottomaksi. Tai jatkuihan prosessi. Pääkau-
punkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmat jatkoivat järkähtämättä omaa ennen viitoitettua polkuaan. Tärkeintä oli 
määritellä inkrementalistisesti seuraavan viiden vuoden projektit. Pitkän tähtäyksen strategia jäi avoimeksi ja strategi-
an maantieteellinen kattavuus jäi suppeaksi. Näin se on nytkin, 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen jo mentyä, 
huolimatta Greater Helsinki Visionin kehitysmalleista tai MAL-neuvottelukunnan tuskaisista yrityksistä löytää metropo-
lin yhteisiä hallintomalleja.

Raidevision suuren tuntemattoman sivussa etenivät konsensuksen osana Marja-radan ja Länsimetron suunnittelu. 
Tapahtui jotain täysin odottamatonta. Raideliikenteen kehittämisen määrärahat pääkaupunkiseudulla nousivat täs-
mälleen raidevision esittelemälle tasolle. Tämä uskomaton taso oli 250 miljoonaa euroa vuodessa. Raideliikenteen 
kehittäminen edellyttäisi tämän tason jatkuvaa säilyttämistä. Ratkaisut etsivät totuutta. Miljardit humaavat. Metro 
ja rautatieliikenteen kehittäminen kilpailevat paikasta auringossa. Tällä hetkellä rautatiemiehet ja valtio, Pisaran ja 
Lentoradan myötä, istuvat temppelin harjalla. Metron ja rautateiden yhteistyöhön ei tunnu löytyvän yhteistä säveltä. 
Vuosikymmenten ajatus integroida - Jung- Saarisesta nykypäivään ei tuota tulosta. Viimeisimmässäkin HLJ:ssa on 
metron ja rautateiden välillä vain yksi yhteinen asema: Rautatientori.

Maankäytön suunnittelu ja joukkoliikenteen raskaiden muotojen koordinointi eivät aina löydä toisiaan. Haaga-Vantaan 
loistelias vanha esimerkki ei saa seuraajia. Marja-radan, eli sittemmin Kehäradan ja Länsimetron toteutuminen eivät 
näytä kytkeytyvän tyydyttävällä tavalla maankäytön toteuttamiseen. Helsingin kehittämisen painopisteet ovat van-
hoilla satama-alueilla ja rautatiealueilla. Kalasataman metroaseman toteutus ja Pasilan kilpailuhankkeet osoittavat 
pientä, mutta riittämätöntä yritteliäisyyttä. Vaikuttaa siltä, että visio ja muotiin tullut "ISO KUVA" puuttuvat. Espoon 
suuri ja mahtava Suurpelto näyttää jäävän vaille raideliikenteen todellista tahtotilaa. Miksi koordinaatio ei onnistu? Se 
ei onnistu sen vuoksi, ettei pöytää koskaan puhdisteta vanhoista asetelmista. Byrokratian voima ja sitkeys perustuu 
muuttumattomuuteen. Tulevaisuuden suunnittelu edellyttää strategioiden joustavuutta. 

Ennen kuin vuosikymmen päättyi elämä kohtasi yllättäen uusia toimintaympäristöjä. Ne eivät tulleet tarjousten tai 
kilpailun kautta. Ne tulivat ikään kuin itsestään. Ilman ponnistusta. Niistä koitui valtavasti iloa. Tuleekin väistämättä 
mieleen Roger Wingrenin kertoma tarina ja hänen siteerauksensa: "Perkeleellä on tieto ihmisen hengestä, lähteekö 
se ylöspäin vain putoaako se maahan", pohtii entinen suuri rakentaja, kaupungin rakentaja, ihmisen talojen rakenta-
ja, herrojen palatsien rakentaja ja Herran temppelin rakentaja Salomon. Ja sitten hän sanoo: ”Siis minä näen, ettei 
mikään ylitä sitä, että ihminen iloitsee työstään, sillä tämä on hänen osuutensa. Kukaan ei pysty saattamaan häntä 
takaisin näkemään sitä mitä sen jälkeen on tapahtunut. Eli siitä jää se, että olimme iloisia kun teimme työtä.”

Nykyhetki on suunnittelujärjestelmässä 90-luvun alun tulevaisuutta. Autoni syöksyi silloin pitkin punaista erämaata ja 
radiosta kaikui kerta toisensa jälkeen Leonard Cohenin ”The Future”:

There'll be the breaking of the ancient 
western code 
Your private life will suddenly explode 
There'll be phantoms 
There'll be fires on the road 
and the white man dancing 
You'll see a woman 
hanging upside down 
her features covered by her fallen gown 
and all the lousy little poets 
coming round 
tryin' to sound like Charlie Manson 
and the white man dancin' 
Give me back the Berlin wall 
Give me Stalin and St Paul 
Give me Christ 
or give me Hiroshima 
Destroy another fetus now 
We don't like children anyhow 
I've seen the future, baby: 
it is murder 
Things are going to slide

Jotkut suunnitelmat ovat 
tekijälleen elämää suurem-
pia - tai ainakin melkein. 
Pääkaupunkiseudun raide-
liikenteen pitkän tähtäyksen 
visio 2050 oli tällainen 
suunnitelma. Asiasta on 
halua keskustella. Sitä ei 
halua unohtaa. Muut mie-
luummin unohtavat. Se on 
kiertokulkua. Jälkiviisaus on 
helppoa. Tulevaisuudenteko 
on vaikeaa. Raidevision 
suuri idea oli sulkeutuvat 
silmukat. Silmukat tasaavat 
kuormitusta ja luovat nopei-
ta yhteyksiä. Jäinkö yksin 
uskoni kanssa?

The author may feel some 
of his/her projects larger 
than the life. To me it 
happened in the project 
"Long Term Vision of the 
Rail Transport in Helsinki 
Capital Region by 2050". 
You want to talk about the 
issue. but it is not easy to 
find the counter part. This is 
"recycling". It is easy to be 
wise after the event. Making 
the future is more difficult. 
The great idea in the Vision 
was the "closing loops". The 
loops balance the passen-
ger loads and enable fast 
connections. Do I need to 
be alone with my faith? 

Suunnittelijan mahdollisuus 
kantaa vastuuta syntyy luot-
tamuksesta. Luottamus luo 
varmuuden antaa vastauk-
sia. Vastauksien antaminen 
on vastuun kantamista. 
Jotkut vastaukset vaikutta-
vat pieniltä. Ne saattavat 
liittyä katukiveen. Silloin 
on parasta muistaa: Kun 
pidät katukiveä kädessäsi, 
sinulla on kädessäsi koko 
kaupunki. 

The trust gives to the plan-
ner or designer the chance 
to bear the responsibility. 
Trust gives the confidence. 
To give the response is 
to bear the responsibility. 
Some responses may feel 
insgnificant. They may refer 
to a cobblestone. At this 
moment you better remem-
ber: When you keep the 
cobblestone in your hand, 
you have the entire city in 
your hand. 
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Tulevaisuuden ennustaminen voi olla profetiaa tai 
sitten taivutetaan trendiä
Profetiassa uskotaan epäjatkuvuuteen ilmiöiden ketjussa. Trendien 
taivuttaja uskoo lineaariseen kehitykseen. Profetian alaan kuuluu Aleksis 
Kiven saapasnahkatornista nähty tulevaisuudenkuva. Profeetaksi pyrki 
myös Paavo Haavikko, joka piti tarinaa nykyhetkestä mahdollisena vain 
siten, että nykyhetken lätäkössä yhtyvät menneisyys ja tulevaisuus. 
Nykyhetkeä ei siis ole ilman tulevaisuutta - ymmärrettävää, lohdullista ja 
masentavaa. Pekka Korpisen pitkät syklit kuuluvat myös profetian armoi-
tettuun tieteenhaaraan. Hän kirjoitti kriiseistä ja pitkistä sykleistä vuonna 
1979 ja sikasykleistä vuonna 1989. Vaikka nuo maailmantalouden syklit 
vaikuttavat täysin ennustamattomilta voi joskus osua oikeaan. Tietäen 
tai tietämättään – sattumalta? Näin teki Pekka Korpinen ennustaessaan 
1990 vuosikymmenen vaihteen suurlaman kymmenisen vuotta ennen 
laman syntyä. Korpisen mukaan ”kyseessä oli maailmantalouden pitkä 
sykli, joka on eräänlainen talouden pohjavire. Konkreettiset kriisit liittyvät 
pitkiin sykleihin resonanssin tavoin pintailmiönä”. Siis noiden resonoivien 
pintailmiöiden kanssa olemme tekemisissä. Taloustieteet ja yhdyskunta-
tieteet yhtykää!

Nuorempana miehenä tulevaisuuden ennustaminen kiehtoi. Oli ilmiselvä 
halu heittää ilmaan arvaus ja päästä sitten kolmenkymmenen vuoden 
päästä toteamaan oikeassa olon riemua. Nyt tällä hetkellä tulevaisuuden 
ennustaminen tuntuu huomattavasti vaikeammalta.  Lieneekö siksi, ettei 
ole myöskään mahdollisuutta päästä tuohon verifioivaan katsaukseen 
mukaan. 
Mikään osa kiinnostavasta tulevaisuudesta ei tällä hetkellä näytä sy-
vällisesti liittyvän kaupunkien makrotulevaisuuteen: niiden sosiaaliseen 
rakenteeseen, arkkitehtoniseen hahmoon, rakentamisen muotoihin tai 
liikkumisen mahdollisuuksiin. Kaikki muuttuvan tulevaisuuden osat tuntu-
vat olevan minitulevaisuuteen liittyviä. Puhumme lähiruoasta, lähikoulus-
ta, lähihoitajasta. Makrotulevaisuus ja siihen liittyvä kriisiherkkyys sekä 
epälineaarinen muutos on parasta unohtaa. Se tuntuu painajaisunelta. 
Elämme tässä ja nyt.

Tulevaisuuden etäisyys vaihtelee. Yhdyskuntasuunnittelijan tulevaisuus 
ulottuu 25-30 vuoden päähän. Sukupolven mittainen ajanjakso soveltuu 
ns. sosioekonomiseen hyötyjen ja kustannusten laskentaan. Sosio-sanan 
voisi tuosta termistä kyllä poistaa, sillä laskenta tarkastelee vain inves-
tointeja ja niistä saatavia hyötyjä. Hyödyt ovat usein aikasäästöä. Aika-
säästöstä maksetaan keskimääräistä työajan palkkaa. Optioiden osuus 
ei ole päässyt tätä palkkasummaa nostamaan. Laskennassa laitteiden ja 
rakenteiden käyttöikä on ratkaisevassa asemassa. Infrastruktuurin, kuten 
teiden ja katujen sekä maan alla sijaitsevien johtoverkostojen käyttöiäksi 
lasketaan yleensä 30-40 vuotta. Tunnelit, sillat ja raideyhteydet kuolete-
taan 40-50 vuodessa. Junat ja raideliikennevälineet voivat elää 40-vuo-
tiaiksi. Laskennallisen käyttöiän jälkeen saattaa vielä jäädä laskennassa 
huomioitavaa jäännösarvoa. 

Kaiken kaikkiaan, yhdyskuntasuunnittelu tarkastelee maailmaa hyvin 
lyhyellä tulevaisuuden perspektiivillä. Keskenään kommunikoivat ihmiset 
sentään kattavat aikaa lähes kaksisataa vuotta ja meidän kaupunkim-
mekin täyttävät jopa satoja vuosia. Outo juttu: tyttärenpoikani täytti juuri 
30 vuotta, hänellä on varsinainen elämä alullaan - kaikki vielä edessä.  
Yhteiskunnan kone-organismissa tuon ikäiselle lasketaan jäännösarvoa – 
työ tehty.

Tyhjä tila ja sitä rajaavat maa, muurit ja taivas ovat kaupungin pysyvä 
elementti. Ei olekaan niin paljoa kysymys toiminnasta kuin tilasta. Outoa. 
Toiminnat muuttuvat, mutta tila ja muurit säilyvät. Mikä siinä kiehtoo? 

SUUNNITELMIEN TOTEUTUNEISUUDESTA
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

HANS SAHLBERGIN PIKARAITIOTIET 1949
HELSINGIN YLEISKAAVAEHDOTUS 1960
MAUNULA 1953 
LINDEGREN‐KRÅKSTRÖM 1954
STOCKHOLM CITY 1950‐1960
TAPIOLA 1951‐1953
ABC‐RAKENTAMISEN HELMI NAAPURISTA ‐ VÄLLINGBY 1954
POHJOIS‐HAAGA 1952
ESIKAUPUNKILIIKENTEEN SUUNNITTELUKOMITEA 1959
GÖTEBORGIN DROTTNINGTORGET  1955
TAPIO WIRKKALAN KAUPUNKI 2000 1959 
DIPLOMITYÖ 1960
TRAFFIC IN TOWNS 1963
ALVAR AALLON HELSINGIN KESKUSTASUUNNITELMA 1964
HOOK NEW TOWN 1963
KATAJANOKAN KANAVAN PELASTUSOPERAATIO 1964
HELSINGIN KESKIOSIEN AATEKILPAILU 1948
LAPPEENRANNAN TOTEUTUNUT  ILLUUSIO 1965
UUSIMAA 2010  1966
H 67  TÖÖLÖNLAHDELLE 1969
TIENSUUNNITTELU MUUTOSPROSESSISSA
DESIGN OF CITIES 1967
ARCHIGRAM 1965
KAUPUNGISSA ON TULEVAISUUS ‐ RISTO JARVAN LYHYTFILMI 1967
KJJ‐TUTKIMUS 1967 JA RADANVARSIALUEEN YLEISKAAVA
KOIVUKYLÄ ‐ HAAVE JA TODELLISUUS 1967
PORVOON KEVÄTKUMPU 1967
JANAKKALA JA METSÄPIHAKUJAT 1990
H 10 HELSINKI ‐TUTKIELMA 1967
KOMPAKTIKAUPUNKI ON KONTAKTIKAUPUNKI 1967
PIEKSÄMÄEN ASEMANSEUTU 1967
MATINKYLÄ 1967
TAPIOLAN KESKUSTA 1968
SUURI LIIKENNETUTKIMUS HELSINGISSÄ 1968
TURUN YLIOPPILASKYLÄN ARKKITEHTIKILPAILU 1968
RAUMAN YLEISKAAVA JA VANHA RAUMA 1969
PORIN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA 1968
LAHDEN KAUPUNKISEUDUN LIIKENNETUTKIMUS JA ‐SUUNNITELMA 1969‐1973
TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN  LIIKENNETUTKIMUS JA ‐SUUNNITELMA  1969‐1972
ALAS AUTON PAKKOVALTA JA ENEMMISTÖ 1969
HAAGA‐VANTAA 1970
STRUKTUURIKORTTELEITA POHJOIS‐HAAGAAN 1970
KESKUSTAN KEHÄVÄYLÄ 1970
TÖÖLÖNLAHTI‐TERASSITORIN MILJÖÖTEKNILLINEN KONSULTTITYÖ 1971
HELSINGIN JALANKULKUTUTKIMUS 1971
MATEMAATTIS‐LUONNONTIETEELLINEN OSASTO 1972
ULA‐RATA, METRON MAANPÄÄLLINEN OSUUS 1973
KAIVOKADUN (RAUTATIENTORIN) METROASEMA 1971‐1974
PARLAMENTAARINEN LIIKENNEKOMITEA JA LIIKENNETURVALLISUUS 1972
PHA RUNG KORJAUSTELAKKA VIETNAMISSA 1973
SELVITYS JA TUTKIMUS VUOSAAREN SATAMASTA 1975
JAHRAN KESKUS KUWAITISSA 1975
TRIPOLI TRANSPORTATION MASTER PLAN 1978
RAS LANUF NEW TOWN LIBYA 1982‐1986
LÄNSISUUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSELVITYS 1985 METROJÄRJESTELMÄ
KAMPPI ‐ TÖÖLÖNLAHTI  AATEKILPAILU 1986
SIRT BAY HOTEL LIBYA 1988
PASILAN SORMI 1986
KÄVELYKADUT JA TAAJAMATIET, VÄHITELLEN
PASILANVÄYLÄ/HAAGANVÄYLÄ 1988
PIETARSAARI, KESKUSTAN LIIKENNE‐ JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1989
HELSINGIN JOUKKOLIIKENNEKILPAILU 1988
ILASKIVEN SELVITYSMIESTEHTÄVÄ 1989
JYVÄSKYLÄN KAUPPAKADUSTA KÄVELYKATU ‐ 1990
SAVON RATA – JÄNNITETTY JOUSI 1990
JUFRA HOUSING LIBYA 1991‐1996
TÖÖLÖNLAHTI 1991
HELSINKIVISIO‐ HELVIS  1991 
JUFRAH ADMINISTRATION LIBYA 1991‐1999
GREAT CONGRESS HALL SIRT 1991‐1996
TUUSULANVÄYLÄN SUUNNITTELU ‐ UUTTA SUOMESSA 1992
ARRIYADH METROPOLITAN STRATEGY PLAN 1994
PIETARSAAREN YLEISKAAVA 1994
PIETARSAAREN GAMLA HAMN 2000
JEDDAH NEW BUSINESS DISTRICT 1997
PORVOON SILLAT 1997
TALLINNA ÜHISTRANSPORDI OPTIMEERIMINE 1998
SUURPELTO, IDEOLOGIAT TÖRMÄÄVÄT 2001
KARISTO LAHDESSA 2002, TULIKO KÄKIKELLOKULTTUURIA?
HELSINGIN KESKUSTA  2002
ALEKSI 2003
PIKKALA ‐ SITTENKIN 2002?
YTV 2050 RAIDELIIKENTEEN PITKÄN TÄHTÄYKSEN VISIOT  2003
MARJA‐RATA 2003
METRO LENTOKENTÄLLE 2006
TIKKURILAN ASEMA JA MATKAKESKUS 2003‐2010
MIKKELIN MATKAKESKUS JA SATAMASILTA 2008
MIKKELIN SATAMALAHTI 2009
KEHÄ III AVATTIIN 2005
AMMAN STRATEGIC MASTER PLAN 2009
BAKU STRATEGIC TRANSPORTATION PLAN 2010 
JUNALLA JÄÄMERELLE 2010 

Kaupunki on mittakaavaa. Se on, tai sen pitää olla universaali rakenne. Toimin-
nat muuttuvat, ihmiset syntyvät ja kuolevat ja muuttuvat, mutta tyhjä tila ja muurit 
säilyvät.

The Urban Community, the City is scale. It is or it should be an universal structure. 
Functions they change, people they are born, they die and the population is trans-
formed, but the empty space and the walls remain.   


