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Saatesanat

Pekka Korpinen täyttää 60 vuotta tänään, 8.10.2004. Hä-
nen pitkä uransa ekonomistina ja talouspoliittisena vai-
kuttajana, kaupunkisuunnittelijana ja taiteen ystävänä on 
vertaansa vailla. Hänen ajatustensa ja kätensä jälki on 
jäänyt moniin asioihin ja paikkoihin. Pekka on ekonomis-
tina ja kaupunkisuunnittelijana maalannut suurella sivel-
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timellä ja rakentanut metropoleja. Hänen visionsa ovat 
ihastuttaneet ja vihastuttaneet.

Pekka Korpinen on tehnyt tähän mennessä pisimmän 
päivätyönsä Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen joh-
tajana ja talouden syklien tutkimuksen edelläkävijänä. 
Nykyisessä tehtävässään kaupunkisuunnittelusta ja kiin-
teistötoimesta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana 
hän on jättänyt puumerkkinsä suomalaisen metropolin 
rakentamiseen. Vapaa-aikanaan Pekka on palannut yhä 
uudestaan tutkimaan ikuisen Rooman taideaarteita.

Tähän teokseen on koottu Pekka Korpisen työtoverei-
den, kollegojen ja ystävien kirjoituksia. Jotkut kirjoituksis-
ta liittyvät suoraan Pekan persoonaan, toiset taas hänelle 
läheisiin aiheisiin. Kiitämme lämpimästi kaikkia kirjoitta-
jia. Pekka Korpisen henkilökuvat ovat kirjan toimittajien 
käsialaa ja niissä korostuu pitkäaikaisten työtovereiden 
henkilökohtaiset muistot ja tunnelmat päivänsankarista. 
Henkilökuvia varten olemme haastatelleet Pekan puolisoa 
Vuokko Korpista, mistä hänelle suuret kiitokset.

Lopussa on tabula gratulatoria niistä henkilöistä, jot-
ka ovat tukeneet tämän teoksen tekemistä ja kirjoittajien 
kanssa halunneet onnitella Pekka Korpista.

Tällä teoksella onnittelemme sydämellisesti Pekka 
Korpista hänen 60-vuotissyntymäpäivänään!
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