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JULKAISUJA

Juha Talvitie  toimi FIG:n
 presidenttinä  järjestön 
 hallinnon  ollessa Suomes-
sa.  Presidentin tärkein 
hetki 19. FIG:n kongressin 
avajaiset  Helsingissä 1990.

OSALLISTUMINEN 
YLEIS- JA ASEMA-
KAAVOITUKSESSA

Osallistuminen yleis- ja asemakaa-
voituksessa -opas on tarkoitettu 
kuntien kaavoittajille, kaavoja 
laativille konsulteille sekä kaavoi-
tukseen osallistuville kuntien ja 
valtion viranomaisille. Vaikka opas 
on tehty ensisijassa viranomaisille, 
se soveltuu myös kaavoitukseen 
osallistuvien asukkaiden, yritysten 
ja järjestöjen käyttöön.

Kaavoitukseen osallistuvien 
eri tahojen aito vuorovaikutus 

on käyttäjien tarpeita vastaavan 
elinympäristön ja kestävien yh-
dyskuntien kehittämisen yksi 
edellytys. Parhaimmillaan osallis-
tuminen tuottaa tietoa asukkaiden 
ja muiden ympäristön käyttäjien 
tarpeista ja arvostuksista sekä tuo 
uusia näkökulmia suunnitteluun ja 
poliittiseen päätöksentekoon.

Oppaassa käsitellään tiedotta-
mista, osallistumisen järjestämistä 
sekä viranomaisten yhteistyö-
tä. Maankäyttö- ja rakennuslain 
säännösten soveltamisen lisäksi 
tuodaan esiin osallistumisen 
järjestämisen hyviä käytäntöjä, 
esitellään kaavoituksessa käytet-
tyjä osallistumismenetelmiä ja 
arvioidaan niiden soveltuvuutta 
erilaisiin tilanteisiin.
Katri Tulkki ja Anne Vehmas: Osal-

listuminen yleis- ja asemakaavoi-

tuksessa. Ympäristöhallinnon ohjeita 

1/2007, Rakennettu ympäristö. 82 

sivua. ISBN 978-952-11-2539-3 

(PDF). Julkaisu on saatavana myös 

painetussa muodossa ISBN 978-952-

11-2538-6 (nid.).

SEUTUSUUNNITTELUN, 
MAAKUNTIEN JA 

MAANMITTARIEN ASIALLA
Tekniikan tohtori Juha Talvitie 
on kirjoittanut painavat (320 
ss.) muistelmansa aikakauskirja 
Maanmittauksen numerona 1. 
2007. Julkaiseminen on merkittävä 
teko myös Maanmittaustieteiden 
Seuralta, joka näin avaa teoksen 
kautta lukijoille tärkeän lähteen 
suomalaisen aluesuunnittelun ja 
maanmittauksen historiaan.

Talvitie käy kirjassaan läpi 
elämänhistoriaansa ja kokemuk-
siaan nuoruusvuosista aina elä-
kepäiviinsä saakka avoimesti ja 
yksityiskohtaisesti. Jo Lapuan 
yhteiskoulussa hän sai kipinän 
seutusuunnittelusta ja seutusuun-
nittelijaksi hän halusi kouluttautua 
myös Teknillisen korkeakoulun 
maanmittausosastossa. Seutusuun-
nittelu ja sittemmin maakuntien 
suunnittelu ja niiden edunvalvonta 
leimaavatkin koko hänen työelä-
määnsä. Viisivuotiskausi vuodesta 
1961 lukien Lapin seutusuunnitte-
luliiton ja sen jälkeen pari vuotta 
Etelä-Pohjanmaan seutukaavalii-
ton johdossa pohjustivat Talvitien 
uran perustetun Seutusuunnittelun 
Keskusliiton toiminnanjohtajaksi 
ja sittemmin Suomen Maakuntien 
liiton johtajaksi. Kaudesta 1967 
– 1993 muodostuikin hänen keskei-

lohkaisivat huomattavan osan 
työajasta. Aloitteellisuus ja innos-
tuneisuus siivittivät myös hänen 
näkyviä kansainvälisiä tehtäviään. 
Lentokilometrejä päätyön ja jär-
jestötyön piirissä kertyi likimain 
kolmekymmentä kertaa maapallon 
ympäri!

Kansainväliset tehtävät painot-
tuivat myös Juha Talvitien Maan-
mittausalan järjestötyössä. Hän 
kuvaa laveasti panostaan FIG:ssa, 
Kansainvälisessä maanmittausjär-
jestössä aluksi sen 8. komission 
puheenjohtajana, sitten järjestön 
varapresidenttinä ja lopuksi presi-
denttinä Suomen hallintokaudella 
1998–1991. Kirjoitus onkin samal-
la merkittävä osa suomalaisten 
maanmittareiden kansainvälistä 
historiaa. Lista henkilöistä, joiden 
kanssa Talvitie on ollut aktiivisessa 
kanssakäymisessä FIG:n tehtävissä 
mutta myös hänen ”leipätyössään” 
on todella pitkä. Lukijoiden ja 
tutkijoiden kannalta olisikin ollut 
hyväksi, jos henkilöviittaukset 
sivunumeroineen olisi sisällytetty 
kirjan loppuun.

Juha Talvitien työkuntoa ja 
osaamista kuvastaa sekin, että hän 
eläkeläisvuosinaan väitteli teknii-
kan tohtoriksi 2003. Väitöskirjan 
nimeksi tuli ”Tieto- ja viestin-
täteknologiasta uusi näkökulma 
kaavoitukseen”.

Toivoa sopii, että Juha Talvitien 
muistelmateos ei jäisi vain seutu-
suunnittelusta ja maanmittauksesta 
kiinnostuneiden luettavaksi, vaan 
että se leviäisi laajemminkin niiden 
tietoon, jotka ovat kiinnostuneita 
suomalaisen yhteiskunnan raken-
teen kehittämisestä viimeisten 
viidenkymmenen vuoden aikana.

Pekka Raitanen

Juha Talvitie: Seutusuunnittelun, 

maakuntien ja maanmittarien asialla. 

Maanmittaus, 82. vuosikerta. N:o 1. 

2007. 320 sivua. Hinta 25 €. Julkai-
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Ry., Kellosilta 10, 00520 Helsinki. 

Puhelin (09) 148 1900. Sähköposti: 
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nen elämäntyönsä. Kun Juha Talvi-
tie kertoo työstään näköalapaikalta, 
on tätä muistelmateosta pidettävä 
koko suomalaisen seutusuunnitte-
lun historian merkittävänä kuvauk-
sena sen ensi vuosikymmeninä.

Suomen Kuntaliiton perusta-
minen ja kuntainliittopohjaisten 
keskusorganisaatioiden sulautta-
minen siihen toi Talvitien uuden 
keskusliiton rakennepolitiikasta 
vastaavaksi johtajaksi aina hänen 
eläkkeelle siirtymiseensä saakka 
vuonna 1998.

Koko Juha Talvitien työuraa 
leimaa innostuneisuus ja tuloksiin 
tähtäävä päättäväisyys. Hän on pyr-
kinyt kehittämään ja uudistamaan 
toimintaa ennakkoluulottomasti. 
”Hevosta on helpompi ajaa siihen 
suuntaan, minne se on menossa”, 
hän siteeraa. Tuloksiin ja saavutuk-
siin hän on pääosin tyytyväinen, 
mutta kuvaa myös vastoinkäymiset 
ja epäonnistumiset. Hän myös 
myöntää, että vasta toteuttaminen 
on vallankäyttöä, mikä heijastaa 
seutusuunnittelun ongelmallisuut-
ta. Toteuttamisvastuu ja rahoitus 
eivät ole suunnitteluorganisaation 
käsissä.

Kansainvälinen kanssakäy-
minen on ollut osa Talvitien 
arkipäivää jo seutusuunnittelun 
tehtävissä, mutta eritoten Suomen 
Kuntaliitossa, missä mm. EU-asiat 

ASUNTOTONTIN HINTA 
-TUTKIMUS VALMISTUNUT

Julkaisu tulee luettavaksi Maan-
mittauslaitoksen internet-sivuille 
kohtaan Julkaisut ja tutkimus.

Julkaisu on Asuntotontin ja 
yleisen rakennuksen tontin arvo 
(AY) - projektin loppuraportti asun-
totontteja koskevalta osalta.

Risto Peltola ja Juhani Väänänen: 

Asuntotontin hinta. Maanmittaus-

laitoksen julkaisuja nro 105. Maan-

mittauslaitos, Kehittämiskeskus 

2007. 32 s. + liitteet 20 s., vain 

verkkojulkaisuna.

SUOMI ILMASTA 
-KUVAKIRJA

Suomen tunnetuimman ilmaku-
vaajan Hannu Vallaksen kuvateos 
vie meidät katselemaan kotimaa-
tamme linnun silmin. Lennämme 
yli Suomen ja läpi vuodenaikojen. 
Teoksessa on yli 150 värivalo-
kuvaa.

Hannu Vallas ja Veikko Nenonen: 

Suomi ilmasta. 176 sivua. ISBN 978-

951-31-3848-6. Tammi. Kirjasta 

on tehty myös englanninkielinen 

painos.


