Kiinalaisella jutulla
tarkoitamme puhekielessä
tapahtumaketjua, jossa
yksinkertaiselta tuntuva
asia alkaa mutkistua.
Niin käy tällekin jutulle.
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Vaikka Shanghain ilma on Kiinan suurkaupungeista puhtaimpia,
paljastaa auringonnousu tilanteen haasteellisuuden täälläkin.

Hiukan varttuneempi lukijakunta muistanee varsin
hyvin kiinalaisen halpatavaran maihinnousun Suomeen. Itselleni
on jäänyt mieleen erityisesti lelukauppoihin ilmestyvä ”krääsä”,
joissa voittopuolisesti lukee ensin Made in Hong Kong. Vähitellen
Made in China alkaa kuitenkin yleistyä. Eletään 70-lukua. Kiina
luokitellaan käytännössä kehitysmaaksi. Sitten, hyvin nopeasti, asiat
alkavat muuttua. Talouskasvu hyppää kaksinumeroisiin lukuihin
eikä loppua kehitykselle näy. Robert Fogel kirjoittaa Foreign Policy
-sivuston artikkelissaan vuonna 2010, että Kiinan talouskasvun
jatkumiselle ei ole esteitä näköpiirissä. Hän ennustaa, että Kiinan
bruttokansantuote on vuonna 2040 henkeä kohden 85 000 $ ja
että tämä olisi tuplasti länsieurooppalaiseen tasoon verrattuna.
Kenen tahansa toimittajan ennusteluista ei ole kysymys. Fogel on
taloustieteen Nobelin voittaja vuodelta 1993.
Hämmentävät luvut
Allekirjoittaneella oli tilaisuus vierailla Shanghaissa marraskuun
alkupuolella. Shanghai on kaupunki, joka todellakin tekee vaiku16
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tuksen, varsinkin ensikertalaiseen. Lentävät junat, pilviä raapivat
rakennukset ja pylväiden päälle nostetut moottoritiet antavat
uutta perspektiiviä rakennetun ympäristön ratkaisuihin. Hämmästyttävät saavutukset eivät rajoitu kuitenkaan vain rakentamiseen,
sen laajuuteen ja nopeuteen. Luvut hämmästyttävät monella
muullakin osa-alueella.
Otetaanpa vaikka koulutus. Suomalaiset teinit ovat PISA-tutkimuksen kestomenestyjiä. Nokian syöksyn jälkeen on tämä kansallinen ylpeydenaihe tuntunut entistäkin tärkeämmältä. Tarkempi
tutustuminen uusimpiin vuoden 2009 tuloksiin kuitenkin paljastaa,
että Shanghain teinit pesevät suomalaiset – ja kaikki muutkin ikätoverinsa – mennen tullen, tutkimuksen kaikilla osa-alueilla. Listan
kärkisijat menevät samalle suunnalle: Hongkong, Singapore, EteläKorea, Japani. Vuoden 2012 tulokset julkaistaan tämän lehden ollessa
painossa. Odottelemme innolla tuloksia. Jonkinlaisia pelkotiloja
Suomen sijoituksen tippumisesta on aistittavissa.
Entäpä sitten vaikka terveydenhuolto? Sekin on Suomessa
maailman huippua ja näkyy mm. korkeana eliniän odotteena.

Shanghaissa kaupungin vakinaisten (rekisteröityneiden) asukkaiden elinikä on kuitenkin korkeampi kuin Suomessa. Wikipediassa
pintansa pitävän lähteen mukaan se on naisilla 84,44 ja miehillä
79,82. Terveydenhuolto ei siis voi olla täysin surkea, vaikka shanghailaisten korkea eliniänodote selittyneekin lähinnä terveellisillä
elintavoilla: runsaalla liikunnalla ja terveellisellä ruokavaliolla.
En nähnyt kymmenpäiväisen vierailuni aikana yhtään reilusti
ylipainoista ihmistä. Ja niitä ihmisiä oli 25 miljoonan asukkaan
kaupungissa kyllä aika paljon.
Tupakoitsijoita tarkkasilmäinen tai -nenäinen sentään jonkin
verran vielä havaitsi, mutta eipä heitäkään odotuksiin nähden
mitenkään paljoa näkynyt. Muistiin palautuu uutinen takavuosilta,
jossa Kiinassa järjestetyn tupakointikilpailun voittaja ehtii heittää
henkensä ennen palkintojen jakoa. Moiset koitokset jätettäneen
nykyisin jo omaan arvoonsa.
Palataan takaisin rakennettuun ympäristöön. Varsinaisten
saavutusten sijaan kiinnostavampaa oikeastaan on, miten nämä
saavutukset ovat tulleet mahdollisiksi. Otetaanpa esimerkiksi
Shanghain metro, joka on pääosin rakennettu tällä vuosituhannella
ja on jo nyt laajuudeltaan maailman kolmanneksi suurin. Ensimmäinen metrolinja avattiin 1993. Nyt asemia on kolmisensataa
ja raidekilometrejä lähes 500. Suunnitelmien mukaan seitsemän
vuoden päästä, vuoden 2020 loppuun mennessä, raidekilometrejä
olisi valmiina jo lähes 900 ja asemia viitisensataa.
Olemmeko vain yhtä hyviä kuin
päätöksentekojärjestelmämme?
Mitäpä jos metron rakentamista olisi yritetty suomalaisella säädösympäristöllä ja ehkä hiukan verkkaisella mentaliteetillamme.
Mikä mahtaisi olla tulos? Aivan. Homma olisi vielä alkutekijöissään.
En kuitenkaan sano, että olisimme hitaita, sitten kun toimeen
on ryhdytty. Päätösten suunnittelu, valmistelu, hyväksyminen,
valituskierteet ja mahdolliset uudelleenmuotoilut tuntuvat vain
välillä kestävän tuhottoman kauan. Olemmeko vieneet sääntelyn
liian pitkälle, kun mahdollisimman laajalle asianosaisjoukolle on
taattu mahdollisimman laajat ja moniportaiset vaikutusmahdollisuudet? Kyllä tällä järjestelyllä paljon tietysti voitetaan, mutta paljon

varmasti myös hävitään. Onko päätöksentekojärjestelmämme
kilpailukykyinen globaalissa maailmassa? Kilpailua rajoittaneiden
raja-aitojen kaaduttua asia ei ole ihan yhdentekevä.
Osallistuin matkallani shanghailaisen Tongji-yliopiston ja Aallon
yhteiseen pedagogiseen symposiumiin. Seminaaritauolla puhe kääntyi suomalaiseen kaavoitusjärjestelmästään. Kerroin, että yleiskaavan
aloittamisesta saattaa mennä kymmenenkin vuotta, ennen kuin
yksityiskohtainen kaava on lainvoimainen ja rakentamaan päästään.
Oli helppo huomata, että minua ei selvästikään uskottu. Tilanne taisi
vain pahentua, kun kerroin, että yksittäinen ihminen voi valituksillaan
jarruttaa prosessia jopa vuosia. Emme ehtineet keskustelussamme
siihen, kuinka nopeasti kaavoitusprosessi Kiinassa etenee. Olisiko
nopeus noin kymmenkertainen meikäläiseen vauhtiin verrattuna?
Kaupungit aika-avaruudessa
Asiat tuntuivat jättikaupungissa etenevän nopeammassa tahdissa
niin isoissa kuin pienemmissäkin asioissa. Aika tuntui suorastaan
kulkevan eri tahtiin. Olisiko tässä kysymys fyysikko Geoffrey Westin kaupunkeja kuvaavista yhtälöistä? Westin ja hänen kollegansa
Luis Bettencourtin mukaan kaupungin väkiluvun kasvaessa
kaikenlainen suhteellinen toimeliaisuus ja tuottavuus lisääntyvät
noin 15 %. Tämä näkyy mm. palkkatasossa. Tuntematta sen kummemmin Westin ja Bettencourtin työtä kysymys tuottavuudesta
selittynee primaaristi pidemmälle menevällä erikoistumisella ja
toisaalta mittakaavaeduilla.
West ja Bettencourt ovat huomanneet, että myös ei-toivottujen
ilmiöiden suhteellinen kasvu noudattaa tätä samaa kaavaa. Saastepilvet ovat kiinalaisten kaupunkien vitsaus, vaikka tuttuja ne
ovat Euroopassakin. Lokakuussa tehtiin ilmeisesti uudenlainen
ennätys, kun kiinalaisessa Harbinin kaupungissa jouduttiin sulkemaan lentokenttä kaupungin peittävän saastesumun vuoksi,
näkyvyyden painuessa lähelle nollaa. Luulenpa, että ympäristöasioihin on alettava pikkuhiljaa kiinnittää vakavaa huomiota. Ihan
vaan siitä yksinkertaisesta syystä, että suljetut lentokentät ovat
pahasta bisnekselle.
Westin ja Bettencourtin työ herättää paljon kysymyksiä. Kysymys
ei näyttäisi olevan pelkästään koosta vaan myös tiheydestä. Ovatko

Autokanta ainakin
keskustan liikenteessä on
erittäin modernia. Liikenne
ei ole mitenkään erityisen
ruuhkaista. Tämä johtunee
erinomaisesta metrojärjestelmästä ja lukuisista
bussilinjoista.
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meidän kaupunkimme aivan liian pieniä ja väljiä taloudellisen
kilpailukyvyn näkökulmasta. Ovatko kaupunkimme kyvyttömiä
tuottamaan kilpailuetua 21. vuosisadan globaalissa talouskilpailussa? Jos näin on, ovat edessä totiset haasteet. Ehkä tuota 15 %:n
sääntöä voitaisiin jotenkin huijata tai kiertää. Voitaisiinko tiheyden
edut saavuttaa ilman rakennetun ympäristön tiheyttä – onhan

Vanhasta Shanghaista on jäljellä enää rippeet. Taustalla
kohoaa l ähes h arjakorkeudessa oleva 632 metriin nouseva
Shanghai Tower. Lähtökohta kiinteistöbisnekselle on
380 000 neliömetrin bruttoala ja 2,2 miljardin dollarin
r akennuskustannus.

Jinmao Tower kohoaa yössä korkeuksiin.
87. kerroksen baariin ei ole erillistä
sisäänpääsymaksua, mutta käytännössä se
on sisällytetty juomien hintoihin.
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aineettomuudella kuitenkin entistä enemmän merkitystä – tai
ainakin pitäisi olla. Kuinka oikeaksi todistettuja Westin ja Bettencourtin teoriat ovat? Mitä sanovat muut teoreetikot?
Tiheydestä ja kasautumiseduista valmistuu Aallon Maankäyttötieteiden laitoksella joulukuussa kaksikin kandidaatintutkielmaa. Nämä tutkielmat ovat laajuuteensa puolesta tietysti vain
pintaraapaisuja, mutta tuovat kuitenkin oman lisänsä
vielä suhteellisen ohueeseen tätä aihepiiriä käsittelevään
kotimaiseen tutkimukseen.
Tiheyden mahdollistamat kasautumisedut (samoin
kuin haitatkin) ovat suorassa syy-seuraussuhteessa kun
tien maankäyttöön ja maapolitiikkaan. Asia on tietysti laaja systeeminen kokonaisuus ja vaikeasti hahmotettavissa.
Ristiin meneviä näkemyksiä löytyy varmasti etsimättäkin.
Osaamista ja ymmärrystä tarvittaisiin varmasti lisää. Sitä
ei kuitenkaan saada kuin tutkimuksen kautta.
Made in Finland?
Taloudellisen hyvinvointimme perusta on kilpailukykyisessä työssä, jonka tuottavuutta pystymme säännönmukaisesti nostamaan. Näin on tehtävä, jos kilpailijammekin
tässä onnistuvat. Suomi on listattu viime vuosina jatkuvasti maailman kilpailukykyisimpien maiden joukkoon,
joten asiassa ei pitäisi olla ongelmaa. World Economic
Forumin varsin tuoreessa tutkimuksessa Suomi on säilyttänyt kolmostilansa, mutta Kiinan sijoitus on pudonnut
kolme pykälää sijalle 29. Mitä ihmettä? Kiinan talous
kasvaa kohisten, kun Suomen talous polkee paikallaan.
Mitä tässä nyt loppujen lopuksi oikein mitataan? Onko
kilpailukyky tässä tutkimuksessa vain teoreettinen konstruktio, joka mittaa lähinnä potentiaalia eikä niinkään realisaatiota?
Tätä kirjoitettaessa ruudulle ponnahtaa Taloussanomien
uutinen, jonka mukaan korkean teknologian tuotteiden osuus
Suomen Kiinan viennistä on laskenut. Vastaavasti raaka-aineiden
osuus on noussut 40 %:iin kokonaisviennin arvosta. Koneiden
määrä on sentään vielä ykkösenä, mutta sen jälkeen tulevat
nahat, vuodat, kivi, sellu ja elävät turkiseläimet??? Mitä ihmettä?
Lista hämmentää. Miten tähän on tultu? Yritystä esim. korkean
ympäristöteknologian viemiseksi varmasti on, mutta se ei kai
tahdo käydä oikein kaupaksi. Onko Made in Finlandista tulossa
Kiinassa bulkin merkki?

