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Täydennyskoulutuksen 
uusi aaltoTeksti ja kuvat: Petja Partanen

Aalto-yliopiston myötä yhdyskunta-
suunnittelun opetus ja tutkimus 

 myllättiin perusteellisesti.  
Nyt paketti alkaa olla kasassa –  

niin DI-tutkinto-opiskelijoille kuin 
 täydennyskoulutusta kaipaaville alan 

ammattilaisille.

HUHUT YHDYSKUNTASUUNNITTELUN täydennyskoulu-
tuksen kuolemasta Aalto-yliopistossa ovat vahvasti liioiteltuja. Se 
käy selväksi, kun kahvitauko alkaa ja puheensorina kiihtyy. Aallon 
täydennyskoulutusyksikkö Aalto PROn järjestämien YTK:n Pitkän 
kurssin ja Liikennejärjestelmätyö-koulutuksen helmikuinen yh-
teispäivä on kääntymässä lopuilleen. Kurssilaiset hörppivät kahvia 
Design Factoryn kirjavanvärisessä salissa ja pureskelevat Helsingin 
kaupunginhallituksen puheenjohtajan Tatu Rauhamäen juuri 
päättynyttä luentoa. Aiheena oli vaikutusarvioiden hyödyntäminen 
kuntien poliittisessa päätöksenteossa.

Tauon jälkeen päivä jatkuu ryhmätöillä samasta aiheesta. 
Kymmenen pöydän ympärillä on koolla melkoinen määrä suoma-
laista maankäyttö- ja liikennealan asiantuntemusta. Jokaisella on 
kokemusta suunnitelmiensa perustelemisesta päätöksentekijöille. 

”Euroja ymmärtävät kaikki”, toteaa pöytänsä näkemyksiä koon-
nut panelisti, kun aivoriihen tuloksia esitellään koko joukolle.

”Mutta maalaisjärki pitää säilyttää”, Pipsa Eklund Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafista jatkaa. 

Jos miljoona matkalaista säästää 10 sekuntia kukin, saattaa aika-
kustannusten säästö tehdä liikennehankkeesta kannattavan, pape-
rilla. Toisaalta, mitä hyötyä kenellekään on 10 sekunnin aikasäästöstä. 
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Kuutionmuotoinen  mikrofoni 
lentää ympäri salia, kun 
ryhmä töitä puretaan.

”Vaihda nauhakengät tarralenkkareihin, niin saat saman vaiku-
tuksen”, Eklund naurattaa koko salia.

OPETUS MENI UUSIKSI
Pari vuotta sitten moni yhdyskuntasuunnittelualan konkari kohotteli 
kulmakarvojaan, kun Rakennuslehti uutisoi Yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimus- ja koulutuskeskus YTK:n täydennyskoulutuksen alasajosta. 
YTK oli pyörittänyt esimerkiksi alan koulutusklassikkoa, YTK:n Pitkää 
kurssia, jo vuodesta 1968 alkaen. 

Uudistuksen syynä oli Aalto-yliopiston johdon linjaus. YTK:n 
kaltaisia erillislaitoksia ei tulevaisuudessa ole. Kaikki yksiköt antavat 
myös perusopetusta. Täydennyskoulutus taas keskitettiin kaikki 
koulutusalat kattavaan Aalto PRO -yksikköön.

Linjauksesta seurasi melkoinen laatikkoleikki Aallon yhdyskunta-
suunnittelun opetuksessa ja tutkimuksessa. Nyt uudistus alkaa olla 
valmis. Esimerkiksi YTK:n tuolloisen johtajan Raine Mäntysalon uusi 
professuuri sijoittui Maankäyttötieteiden laitokselle. Tänään YTK on 
yksi Maankäyttötieteiden laitoksen kolmesta tutkimusryhmästä. Geo-
informatiikan tutkimusryhmä osaa maanmittaustekniikan ja paikka-
tiedon, Kiinteistötalouden tutkimusryhmä taas kiinteistöbisneksen, 
-tekniikan ja alan juridiikan. Mäntysalon johtama YTK:n tutkimusryh-
mä tuo palettiin maankäytön suunnittelun ja kaupunkitutkimuksen 
osaamisen. Mäntysalo on tyytyväinen kehityksen suuntaan.

 ”Monitieteiselle maankäytön suunnittelun opetukselle on aito 
tilaus.”

Työelämässä jo olevien täydennyskoulutus voi sekin hyvin Aalto 
PROn huomassa. YTK:n tutkijat opettavat täydennyskoulutuksen 
kursseilla entiseen malliin. Esimerkiksi kurssitarjonnan lippulaivan, 
YTK:n Pitkän kurssin, suosio jatkuu. Syksyllä 2013 käynnistyneelle 
Pitkälle kurssille jouduttiin jälleen myymään ei-oota, kertoo kurssin 
johtaja Timo Heikkinen. Kurssilla aloitti 30 opiskelijaa, mutta tulijoita 
olisi ollut enemmänkin. 

Heikkinen on itsekin tehnyt pitkän päivätyön YTK:n tutkijana. 
Nyt hän vastaa yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuksista 
Aalto PROn leivissä.

Aalto PROn Timo Heikkinen ja Marjaana 
Laurema vetävät YTK:n Pitkän kurssin 
ja Liikennejärjestelmätyö-koulutuksen 
yhteistä opintopäivää.
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Maaliskuu 2014 – maaliskuu 2015 14 pv Alue- ja yhdyskuntasuunnittelijan oppisopimustyyppinen koulutus (30 op)

Maaliskuu 2014 – maaliskuu 2015 14 pv Kaavoituksen energiatehokkuusasiantuntijan oppisopimustyyppinen koulutus (30 op)

6.3.2014–31.12.2014 11 pv Rakennusvalvonnan kehittämisohjelma RVK – oppisopimustyyppinen koulutus

Huhtikuu 2014 – lokakuu 2014 14 pv Täydennysrakentamisen muutosjohtaja

Syyskuu 2014 – toukokuu 2015 16 pv YTK:n Pitkä kurssi – Yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelma (20 op)

Tulossa 160 pv Energia yhdyskuntasuunnittelussa EYS – työvoimakoulutus

A a l t o  P R O n  m a a n k ä y t t ö a l a n  t u l e v a t  k o u l u t u k s e t

Pitkän kurssin opiskelijat saavat nykyisin kavereikseen myös 
Maankäyttötieteiden laitoksen perusopiskelijoita. Yhdessä vaiku-
tusarviointia pohtivista pöydistä istuu liikennetekniikan pääaine-
opiskelija Christoffer Weckström, joka on suorittamassa kurssia 
nimeltä ”Osallistuminen ja arviointi suunnittelussa”.

PERUSOPETUS UUTEEN USKOON
Kun viime vuosituhannella TKK:sta valmistuneet maankäytön 
ammattilaiset selaavat Aalto-yliopiston nykyisiä verkkosivuja, 
hämmästys on takuulla suuri. Monien Maankäyttö-lehden lukijoi-
den opinahjo, TKK:n maanmittausosasto, on siirtynyt itsenäisenä 
osastona historiaan jo vuonna 1986. Arkkitehtuurin laitos taas on 

yhdistetty osaksi Aallon Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulua, 
siis entistä Taideteollista korkeakoulua.

Vielä suurempi hämmästyksen aihe on opinto-ohjelma. Kak-
siportaisessa tutkintorakenteessa ensin suoritetaan geneerinen 
kandidaatin tutkinto, ammattiaineisiin erikoistutaan vasta mais-
terivaiheessa.

Jos entisajan liikennetekniikan diplomi-insinööri olisi hakemas-
sa koulutukseen nyt, hän valitsisi hakukohteekseen Rakennetun 

ympäristön pääaineen Insinööritieteiden korkeakoulussa. Vanhan 
koulun maanmittausinsinööri taas ruksisi kohdan Energia ja 

ympäristötekniikka, ja erikoistuisi maisteriopinnoissaan geoinfor

matiikkaan.

Liikennetekniikan opiskelija Christoffer Weckström 
tutustui ryhmätyössä yhdyskuntasuunnittelun 
 ammattilaisiin Tampereelta, Helsingistä ja Espoosta.
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Vaikka maanmittari on ammattinimikkeenä kadonnut Aallon 
koulutustarjonnasta, osaaminen on säilynyt, vakuuttaa Mäntysalo. 
Moni on pelännyt, ettei tulevilla DI-sukupolvilla ole eväitä esimer-
kiksi toimitusinsinöörin töihin ilman täydennyskoulutusta. 

”Maisteritason opinnoissa pystymme tarjoamaan riittävän 
substanssiosaamisen”, kertoo Mäntysalo. 

Opintojen uudenlaisessa rytmityksessä on sekä hyvää että huo-
noa. Heikkous työnantajien kannalta on, ettei pelkän kandidaatin 
tutkinnon suorittaneilla ole juuri ammattiopintoja takana.

”Toisaalta geneeriset kandidaattiopinnot antavat mahdol-
lisuuden poikittaiseen liikkuvuuteen. Opiskelijat voivat paljon 
vapaammin rakentaa omanlaisiaan opintokokonaisuuksia”, Män-
tysalo pohtii. 

Tästä on hyötyä työnantajillekin. Mäntysalo lupaa, että Maan-
käyttötieteiden laitokselta valmistuvilla diplomi-insinööreillä on 
hyvät valmiudet sijoittua monialaiseen yhdyskuntasuunnittelun 
eri tehtäviin. 

Monessa kunnassa maankäytön ja liikenteen suunnittelu on nipu-
tettu yhteen. Tulevilla diplomi-insinööreillä hyvät valmiudet tähän jo 
suoraan koulun penkiltä, sillä yhdistetty maankäytön suunnittelu ja 
liikennetekniikka on yksi laitoksen maisteriohjelmista. Maankäyttöpo-
litiikan asiantuntijaksi haluavien kannattaa yhdistellä tutkinnossaan 
maankäytön suunnittelua, kiinteistötekniikkaa ja -oikeutta.

”Geoinformatiikan opintojen kytkeminen maankäytön suun-
nitteluun taas tuottaa parempia paikkatieto-osaajia.”

MONIALAISTA HOMMAA
Yhdyskuntien suunnittelussa tarvitaan monenlaista asiantunte-
musta. Sen huomaa alan täydennyskoulutuksessa. Osanottajien 
koulutustausta on varsin kirjava. YTK:n Pitkän kurssin vetäjä Timo 
Heikkinen kertoo, että viime syksynä aloittanut 30-henkinen poruk-
ka on hyvin monitieteinen taustaltaan. Kurssilla on väkeä valtiolta, 
maakuntaliitoista, kunnista ja konsulttitoimistoista. Mukana on jopa 
sanomalehden toimittaja. 

Perinteikkään yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijaohjelman 
on käynyt vuosien varrella jo noin 1 600 alan ammattilaista. Yksi 
heistä on Tampereen kaupungin yhdyskuntasuunnittelupäällikkö 
Hanna Montonen. 

”Olin jo opiskellessani arkkitehtiosastolla päättänyt, että kurssille 
pitää joskus päästä”, Montonen kertoo.

Montosen työnantaja tukee henkilöstön koulutusta kiitettävästi. 
Esimerkiksi YTK:n Pitkän kurssin osallistujalistalla on joka vuosi joku 
Tampereen 50-henkisestä maankäyttöyksiköstä. 

”Parhaana vuonna kolmekin henkeä”, Montonen kertoo.
Vuoden 2012 kurssilta valmistunut Montonen kertoo nou-

dattaneensa taannoisen esimiehensä vinkkiä. Esimies suositteli 
aloittelevaa kaavoittajaa hakeutumaan Pitkälle kurssille sitten, kun 
työvuosia on jo takana ja kaipaa uusia virikkeitä. Jo ennen osallistu-
mistaan Montonen oli seurannut Pitkän kurssin pääteemoja. Viime 
vuosina pinnalla on ollut täydennysrakentaminen, sitä edelsivät 
vaikutusten arviointi sekä tiivis ja matala rakentaminen.

Täydennyskoulutus pitää ajan hermolla alan puheenaiheista, 
mutta ehkä tärkeämpää on kollegoiden kohtaaminen. Erilaisista 
intressiristiriitojen myrskynsilmistä suunnittelijoilla riittää omakoh-
taista kokemusta. 

”Tiiviillä kurssilla syntyy luottamuksellinen ilmapiiri. Voi keskus-
tella hankalistakin asioista, joihin maankäytön suunnittelija törmää”, 
Montonen pohtii.

Monelle Pitkä kurssi on myös kaivattu irtiotto työpaikan arjesta. 
Niin myös Hanna Montoselle.

”Voi vapaasti flaneerata ja ottaa vaikutteita pitkän työrupeaman 
jälkeen.”

Pitkän kurssin täydennysrakentamisopeista on nyt kouriintun-
tuvaa hyötyä myös virkatöissä. Parhaillaan Montosen työpöydällä 
on useampi Tampereen seudun kaava, joka kaipaa täydentämistä. 

”Tänä vuonna suunnitellaan lännessä Tesoman kaupunginosaa 
ja idässä Hakametsää.”

Pian valmistuu myös Tampereelle kaavaillun kaupunkiraitiotien 
yleissuunnitelma. Raitiolinjaa on soviteltu kaupunkirakenteeseen 
liikenteen ja maankäytön suunnittelijoiden yhteistyönä. Pitipä 
Montonen kiinnostavasta joukkoliikennehankkeesta luennonkin 
kurssikavereilleen. 

”Pitkällä kurssilla saa käsityksen, miten suunnittelua muualla 
tehdään, ja voi jakaa omia kokemuksiaan.”

PERUSKOULUTUSTA ALALLE TULIJOILLE
Pitkän kurssin kävijät ovat jo kokeneita ammattilaisia, mutta Aalto 
PRO tarjoaa oppia myös vasta alalle tulleille. 

Vastikään valmistuneille on tarjolla muun muassa 30 opinto-
pisteen Alue- ja yhdyskuntasuunnittelijan oppisopimustyyppinen 
koulutus. 

”Siellä on nuorempia asiantuntijoita tai henkilöitä, joilla on 
esimerkiksi amk-tutkinto, ja jotka ovat siirtymässä organisaatiossa 
vaativampiin tehtäviin”, Timo Heikkinen kertoo.

Oppisopimustyyppisten koulutusten painopiste on käytännön 
työssä omalla työpaikalla. Opiskelijoita tukee henkilökohtainen 
mentori omasta organisaatiosta. Myös Hanna Montonen on toi-
minut mentorina nuoremmilleen. 

Montonen suosittelee Alue- ja yhdyskuntasuunnittelijan kou-
lutusta eritoten henkilöille, jotka tulevat muilta koulutusaloilta 
kaavoitusalan töihin.

”Meiltä Tampereelta koulutuksen on käynyt esimerkiksi raken-
nusarkkitehti ja sosiaaliohjaaja.”

Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuksista vastaava 
Timo Heikkinen kertoo, että koulutuksista saatu palaute lämmittää 
monasti mieltä.

”Kurssilaiset ovat kertoneet muistavansa jälleen olevansa ajatte-
levia ihmisiä. Kun pääsee irti arkityön rutiineista, on voinut jälleen 
kysyä ja ihmetellä, eikä vain antaa vastauksia ja ratkaista asioita.”

Myös Heikkiselle itselleen YTK:n Pitkän kurssin käyminen vuon-
na 2004 oli silmiä avaava kokemus. Hän oli katsellut maankäytön 
suunnittelua tutkijan silmin, ulkopuolelta.

”Kurssilla tuli osaksi porukkaa. Siellä käytiin intensiivistä keskus-
telua, omana itsenään irti virkarooleista. Silloin tutkijakin ymmärsi, 
mitä suunnittelu on sisältäpäin.” 

Kirjoittaja on tekniikkaan ja 
tieteeseen erikoistunut  
free lance -toimittaja, joka 
on varsinaiselta koulutuk-
seltaan liikenne tekniikan 
diplomi-insinööri.

Lisätietoa: www.aaltopro.fi


