Yhdyskuntasuunnittelulehti syntyy yhdessä
Yhdyskuntasuunnittelu-lehti ilmestyy laajan vapaaehtoistyön seurauksena.
Kentällämme vaikuttaa joukko aktiiveja, jotka näkevät arvon siinä, että Suomessa ilmestyy suomalaista kaupunkitutkimusta ja suunnittelukeskustelua
kokoava tieteellinen aikakausijulkaisu.
Lehden toimituskunnassa on sekä kokeneita, lehden julkaisemista vuosia
tukeneita ja seuranneita tutkijoita sekä nuorempia alan tekijöitä. Lisäksi lehden
toimitustyöhön osallistuu lehden toimitussihteeri, arkkitehtuurin maisterivaiheen opiskelija Olga Juutistenaho.
Lehden ydinsisältö koostuu tieteellisistä artikkeleista sekä erilaisista yhdyskuntasuunnittelua ja kaupunkitutkimusta käsittelevistä teksteistä ja julkaisujen arvioinneista. Tieteellisten artikkelien osalta koko tiedeyhteisö vastaa
vertaisarvioinneista. Kielen niin salliessa toimituskunta hyödyntää myös
kansainvälisten tutkijoiden asiatuntemusta. Vertaisarviointien perusteella
toimitus tekee päätöksen artikkelin julkaisemisesta.
Lehden eri osioita toimittavat palstatoimittajat. Puheenvuoroista, katsauksista ja selostuksista vastaavat Jonne Hytönen ja Pilvi Nummi yhdessä päätoimittajan kanssa. Pro teeseistä, eli lehden lyhyistä kommenteista vastaa Samuli
Alppi. Kirja-arviotoimituksessa toimivat Pasi Mäenpää, Eeva Berglund ja Jani
Päivänen. Mervi Ilmonen ja Sirkku Wallin huolehtivat puolestaan siitä, että
alan merkittävät teokset ja suunnitelmat huomioidaan lehden klassikkopalstalla. Lisäksi koko toimitus huolehtii siitä, että alan ajankohtaiset väitöskirjat
arvioidaan lehdessä.
Tämän numeron johtokunnan palstalla Pilvi Nummi kirjoittaa laajasti
ja ymmärrettävällä tavalla kaavoituksen digitalisaatiosta. Kyseessä on suuri
reformi, joka vaikuttaa paitsi käytännön suunnitteluun myös suunnittelun
vuorovaikutukseen. Nummen mukaan digitalisaatio demokratisoi suunnittelua, mutta myös suunnittelun digitalisaation on demokratisoiduttava. Se
tarkoittaa suunnittelukulttuurin laajempaa muutosta.
Lehden tieteellisessä artikkelissa tarkastellaan asumisen palvelullistumista
kolmen kotimaisen korttelimaisen asumiskonseptin kautta. Inka Lappalaisen
ja Maija Federleyn mukaan asumisen arvonmuodostus liittyy liiketoiminnallisesta näkökulmasta laajemmin sekä asunnon että ympäristön ja asukkaiden
tarpeisiin. Artikkelissa väitetään, että suomalaisissa uusissa asumisen palve-
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lukonsepteissa tällainen asumista laajasti ymmärtävä näkemys on hallitseva.
Palvelukonseptien arvolupaukset kertovatkin asukkaan kokonaishyvinvoinnin
ymmärryksestä. Lappalainen ja Federley ennustavat uusien liiketoiminta- ja
yhteistyömahdollisuuksien avautumista esimerkiksi isännöitsijöille ja rakennuttajille sekä uusille palveluyrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille.
Lehden toimituskunta on osallistunut poikkeuksellisen aktiivisesti myös
käsissä olevan lehden aineistojen kirjoittamiseen. Mika Hyötyläinen nostaa
katsauksessaan esiin suomalaisen asumisen nykytilaa, suomalaisessa asuntopoliittisessa keskustelussa vähemmälle huomiolle jääneitä asumiskokemuksia
ja asumisen käytäntöihin liittyvää epävarmuutta. Hän tuo esiin asumisprekaariuuden käsitteen, jolla viitataan kotitalouksiin, joiden asumisratkaisut eivät
hintansa, ahtautensa tai laatunsa puolesta vastaa tarpeisiin. Sirkku Wallin taas
kirjoittaa liikkumisesta kaupungissa nimenomaan ikääntyvien ja saatetusti
liikkuvien näkökulmasta. Hän tunnistaa tarpeet ja ongelmakohdat ja peräänkuuluttaa perinteistä kaupunkitilan suunnittelua, jolla voidaan ratkaista esimerkiksi
saattoliikennepalveluiden pysäköinti sekä reittien hahmottamisongelmia.
Juha Kostiainen arvioi David Simin ”pehmeää kaupunkia” esittelevää teosta.
Simin kirja on puheenvuoro naapuruston ja paikallisen elämän puolesta.
Kostiainen kytkee kirjan teemoja myös koronakriisiin ja siihen, onko niin
kutsuttu 15 minuutin kaupunki turvallinen. Samuli Alppi puolestaan arvioi
Kari Nykäsen väitöstutkimuksen ”Joustavaa tarkkuutta - sääntelytarkkuus
ilmastotavoitteita toteuttavassa yleiskaavoituksessa”. Nykäsen väitöskirja
on hyvä esimerkki käytäntöä lähellä olevasta tutkimuksesta, jonka tulokset
palvelevat sekä tutkimusta että suunnittelutyötä. Alppi toteaa, että väitöskirja
on ajankohtaisuudessaan hyvä katsaus sääntely-ympäristöstä nimenomaan
ilmastotavoitteiden näkökulmasta ja samalla tarjoaa näkökulmaa myös strategisen suunnittelun rakenteisiin.
Vuoden 2020 viimeinen Yhdyskuntasuunnittelu-lehti ei käsittele koronapandemiaa, vaan muistuttaa meitä yhdyskuntasuunnitteluun liittyvistä laajoista
kysymyksistä: asumisesta, asuntopolitiikasta, käytännön suunnitteluhaasteista
ja suunnittelukäytännöistä. Näitä ilmiöitä, suuntauksia, muutoksia ja taipumuksia Yhdyskuntasuunnittelu-lehti pyrkii myös tulevaisuudessa pohtimaan,
kyseenalaistamaan, tukemaan ja tuomaan esille.
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