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Abstract
In its present meaning, the Finnish word 'ympäristö', that denotes the environment, already
emerged in the 19th century. Yet it is only now that its true meaning is understood more
broadly than just referring to matters and objects that surround a given place. The most
essential feature of the change that has occurred in its nuances of meaning is the fact that
the questions and problems related to environmental themes have emerged as permanent
targets of social planning within the scope of which they should also be solved.
The 20th century, known as an era of progress and development, was unable to settle
these questions but rather went on to generate environmentally bound social problems
which have proved even more difficult to grasp. The reasons for this are deeply embedded
in reductionism and its realitybraking approach. The present investigation employs a
strongly holistic viewpoint in underlining the above problem clusters against the
traditional nature of scientific development and the perspectives of individual disciplines,
particularly as the problems and questions connected with the whole formed by the
environment and society are not separate or definable by one instance only. Problemsolving in environmental planning, which overlaps with social and community-based
problems, is essentially determined by the organisation of the various planning tasks into
open problems. Being multi-dimensional, controversial, difficult to shape and including a
variety of alternative solutions, situations of this kind require planning that outlines future
opportunities and takes into consideration the interactive nature of different factors. Thus
planning must no longer be used as a means of determining or bordering the future in the
sense characteristic of its traditional nature but rather as a creative, visionary and strategic
instrument of constantly looking for the things of tomorrow. With regard to theoretical
planning, the environment-society relationship in fact requires more problem-based
approaches, local solution patterns and a more fundamental grip on things.
In the level of individual local government districts assessed in the present paper, the
scope and multi-dimensional nature of the environment, when seen in the framework of
planning a sustainable future in societies, has given rise to definition problems as well as
concrete implementation difficulties. Despite these, there has already been some
awakening to assume the direction required by a holistic grip on the environment. Yet the
majority of the local government authorities in Finland still have a long way to go to
realise the kind of long-term fundamental perspectives and interaction between the
various factors that lie in their operating environments that are required for really
employing a strategy. It takes time of course to change traditional operating patterns and
cultures. The most important thing here is that the instances concerned should recognise
the direction of development as their own and correct so as to ensure that the process of
change will continue.
Keywords: environmental planning, strategic planning, municipalities, planning geography
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Tiivistelmä
'Ympäristö' nykyisessä merkityksessään esitettiin jo 1800-luvulla. Tosin vasta nykyään
sen merkitys ymmärretään avarammin kuin vain tietyn paikan ympärillä olevina asioina ja
olioina. Käsitteen vivahde-eron muutoksen olennaisin piirre liittyy siihen, että ympäristötematiikan kysymykset ja ongelmat ovat nousseet pysyvästi yhteiskunnallisen suunnittelun kohteiksi ja ratkaistaviksi. Edistyksen ja kehityksen vuosisatana tunnettu 1900-luku ei
ratkaissut näitä kysymyksiä, vaan loi entistäkin hankalammin otettavia ympäristösidonnaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Syyt nojaavat vahvasti reduktionismiin ja sen todellisuutta rikkovaan ajattelutapaan. Tieteen kehityksen perinteisyyttä, tieteenalakohtaisuuden
näköaloja vasten mainittua ongelmakenttää korostaen tutkimuksessa nousee vahvasti esiin
holistisuuden näkökulma, etenkin kun ympäristö-yhteiskunta -kokonaisuuteen liittyvät
ongelmat ja kysymykset eivät ole erillisiä ja yhdeltä taholta määriteltävissä olevia.
Yhteiskunta- ja yhdyskuntaproblematiikkaan limittyvänä ulottuvuutena ympäristön
suunnittelun ongelmanratkaisua määrittää keskeisesti suunnittelutehtävien jäsentyminen
avoimiksi ongelmiksi. Nämä luonteeltaan moniulotteiset ja ristiriitaiset, vaikeasti
hahmotettavat ja useita ratkaisumahdollisuuksia sisältävät tilanteet edellyttävät
suunnittelulta tulevaisuuden eri mahdollisuuksien hahmottamista ja eri tekijöiden
vuorovaikutteisuuden huomioimista. Suunnittelu ei saa enää olla perinteisen luonteensa
tavoin tulevaisuutta määrittävää tai rajaavaa vaan sitä jatkuvasti etsivää — luovaa,
visioivaa ja strategista. Ympäristö-yhteiskunta -suhde vaatiikin suunnitteluteoreettisesti
yhä selvemmin ongelmalähtöisiä tarkastelutapoja, paikallisia ratkaisumalleja ja aiempaa
näkemyksellisempää otetta.
Tutkimuksessa arvioidulla kuntatasolla ympäristö, yhteiskunnan kestävän
tulevaisuuden suunnittelun kehyksessä, on laajuudessaan ja moniulotteisuudessaan
aiheuttanut niin määrittelyongelmia kuin siitä johtuvia konkreettisia toteuttamisongelmia.
Ongelmista huolimatta heräämistä ympäristön holistisen otteen vaatimaan suuntaan on
tapahtunut. Kuitenkin suurimmalla osalla maamme kuntia todellisen strategisuuden
edellyttämään pitkän linjan näkemyksellisyyteen ja toimintaympäristön eri tekijöiden
vuorovaikutteisuuteen on vielä pitkä matka. Perinteisten toimintamallien ja -kulttuurien
muuttuminen ottaa tietysti aina oman aikansa. Tärkeintä on, että kehityksen suunta
tunnistetaan omaksi ja oikeaksi, ja että muutosprosessi on jatkuvasti käynnissä.
Asiasanat: ympäristösuunnittelu, strateginen suunnittelu, kunnat, suunnittelumaantiede

”Jotkut ongelmat ovat yksinkertaisesti
liian monimutkaisia rationaalisesti,
loogisesti ratkaistaviksi – ne synnyttävät
näkemyksiä, eivät vastauksia.”
Jerome Wiesner

Alkusanat
Nyt se tietyllä tavalla päättyy. Siitä on nimittäin lähes kolme vuosikymmentä, kun totesin
ensi kertaa koulun portaikkoa noustessani, että nyt se opintie alkaa. Yksinkertaisista,
kuitenkin silloin monimutkaiselta tuntuvan tavailun alkeista olen päätynyt suunnittelijan
maailmaan. Maailmaan, mikä näyttäytyy minulle perusolemukseltaan hyvin moniulotteisena, varsinkin kun tarkastelun keskiössä on ympäristö.
Yhteiskunnallista ympäristötematiikkaa hahmottelevalle suunnittelijalle asiat eivät ole
yksiselitteisiä. Aina löytyy toisia näkökulmia, huomioon otettavia yksityiskohtia ja toinen
toistaan hankalampia vaikutusketjuja. Suoria, yksinkertaisia vastauksia näihin vaikeisiin
kysymyksiin ja ongelman määrittelyihin ei ole. Eräs merkittävä selitys tälle löytyy siitä,
että tunnetun antiikin filosofin Aristoteleen viisas näkemys, kokonaisuus on enemmän
kuin osiensa summa, valitettavasti hautautui tieteellisen vallankumouksen jalkoihin uuden
ajan alussa. Redusoivuutta perustanaan pitävä tiede ei ole kyennyt ratkaisemaan
kompleksisia ongelmia eli ongelmia, joissa kokonaisuus ei aina selitykään sen osiensa
summana.
Etenkin ympäristötematiikkaan liittyviä ongelmia ei voida ratkaista, jos ne erotetaan
todellisuuden verkostoista, yhteyksistä muihin ilmiöihin – eikä suunnittelu onnistu, jos
ilmiöiden välisiä suhteita ei nähdä. Näiden kompleksisten ongelmien ratkaisun yksi
mahdollisuus on systeemisessä ajattelussa. Mainittuja todellisuuden verkostoja ja
monimutkaisia ilmiöiden välisiä suhteita systeemiajattelussa, etenkin pehmeässä
systeemimetodologiassa, pyritään säilyttämään sen sijaan, että tarkasteltavat kohteet
pilkottaisiin pieniin, eristettyihin osiin. Esimerkiksi paljon korostusta saavan kestävän
kehityksen ihanne merkitsisi itse asiassa laajemman ja kattavamman suunnittelujärjestelmän omaksumista kuin mitä koskaan on koetettu soveltaa käytäntöön.
Systeemiajattelu on rakentunut alunperin pitkälti sotilastoimintojen ja sittemmin
yritysmaailman sovelluksiin. Myös suuri osa systeemimetodologian käytännön
toteutuksista on suuntautunut yritysten toiminnan ja talouden ongelmiin. Toisaalta
kokonaisvaltaisuus on yksi kompleksisuuden ja systeemiajattelun pääteemoja ja
mielestäni se on oleellinen osa myös ympäristön suunnittelua ja tutkimusta. Joitakin
spesifejä ympäristöongelmia ja näihin liittyviä ilmiöitä voi varmasti tarkastella
deterministisen, reduktionistisen tieteen keinoin eikä systeemiajattelu pyrikään
perinteisen tieteen metodin syrjäyttämiseen, ainoastaan rinnalle. Mitä laajempien
ongelmien kanssa joudutaan tekemisiin ja mitä enemmän ne liittyvät yhteiskuntaan ja

inhimillisen toiminnan systeemeihin, sitä kompleksisemmiksi tarkasteltavat ilmiöt
muuttuvat ja sitä suuremmaksi kasvaa mielestäni systeemisen, holistisen ajattelun tarve.
Tällä väitöstyöllä haluan viestittää kuitenkin sitä seikkaa, että systeemiajattelu ei ole
mitenkään selkeästi määriteltävissä oleva teoria tai malli, vaan se on ymmärrettävä
enemmänkin katsantokantana. Tästä yleisen teorian puutteesta pehmeää systeemiajattelua
on kyllä arvosteltu, mutta tämän yleisyyden tai väljyyden näen myös etuna. Se nimittäin
tarjoaa kullekin toteuttajalle tehtäväksi puristaa kasaan tapaukseen sopiva tarkempi
metodi – tervetullut näkemys tieteidenvälisen ympäristötutkimuksen kentälle, kun se
antaa mahdollisuuden soveltamisen hyvin monenlaisissa ongelmanratkaisuissa ja
monenlaisten ilmiöiden tarkasteluissa. Tähän yleisluontoisuuteen liittyy myös kyseisen
menettelyn tuottamien tulosten väljyyskin. Esimerkiksi Kasvun rajat -tutkimusta
syytettiin aikoinaan sen tekemistä liian suurista yksinkertaistuksista ja epätarkoista
tuloksista. Kenties tämä on pehmeälle systeemiajattelulle tyypillinen ominaisuus, mutta
juuri kyseisen tutkimuksen tapauksessa yleispiirteisyys tuloksissa oli se, mihin
pyrittiinkin: tarkastelemaan suuruusluokkia ja suuntaviivoja.
Myös tämän väitöstyön tarkoitus ei ole ollut tarjota valmiita malleja tai lopullisia
vastauksia. Tarkoitus on ollut herättää ajattelemaan ja kiinnittämään huomiota avariin
suuruusluokkiin ja suuntaviivoihin – kokonaisuuksiin, sen eri osiin ja niiden välisiin
suhteisiin ja erityisesti muutokseen. Väitöstyön valmistuessa osoitankin ensisijaiset
kiitokset ohjaajalleni professori Arvo Naukkariselle. Työni alkuvaiheessa hänen
konkretiaan etäisyyttä ottavat kommenttinsa olivat ne pienet suuret tekijät, jotka ohjasivat
taustalla työni rakentumista, joskin vaikeaa sellaista. Olen myös kiitollinen hänen
joustavaan ja näkemykselliseen suhtautumistapaan, jolla työtäni olen saanut rakentaa.
Väitöskirjan esitarkastajien professori Markku Sotaraudan ja professori Markku
Tykkyläisen lausunnot osoittivat työni niin ansiot kuin puutteetkin. On ilo lukea
asiantuntevia lausuntoja, jotka antavat mahdollisuuden niin oppia kuin nähdä omanlaisuutensa kokonaisvaltaisuutta hahmottavan tutkimusteeman yleistämisessä, siitä kiitos.
Oulun yliopiston maantieteen laitos ja tutkimustyöni alkuvaiheissa Jenny ja Antti
Wihurin rahastolta saamani tuki ovat mahdollistaneet usean vuoden pitkäjänteisen
tutkimustyön. Työni valmistumisesta haluan kiittää myös jo aika päiviä sitten väitelleiden
Mari Vaattovaaran ja Timo Halmeen tulevaisuuden uskoa luovia kommentteja. Niin ikään
kiitokset osoitan englanninkielisen tiivistelmän ja yhteenvedon viimeistelemisestä Antti
Rönkölle.
Monet väitöstyötänsä tekevät ovat todenneet, miten paljon he ovat koetelleet perheen
kärsivällisyyttä myöhään iltaan tai yöhön jatkuneilla työpäivillä. Myös minun
tutkimukselleni ja opetukselleni uhraamani aika on ollut kuluttamassa pois sitä aikaa, jota
normaalisti tulisi elää yhdessä perheen kanssa. Nyt nöyrän kiitollisena muistelen niitä
vapaa-ajankin hetkiä, kun minut keskeytettiin reaalimaailmaan keskittymis- ja
mietiskelyhetkiltäni. Väitöstyö, joka vaati aika-ajoin paljon valmistuakseen, on omistettu
vaimolleni Marjolle ja lapsilleni Marille, Katriinalle ja Jerelle.
Muhoksella 27.05.2001
Ismo Kinnunen
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1 JOHDANTO

1.1 Ympäristö-yhteiskunta – paradoksaalinen kokonaisuus
Sirpaleiden sanotaan tuovan onnea –
kokonaisuudesta ei puhuta mitään.
Yhteiskunta ja ihminen ovat kautta aikain vaikuttaneet ympäristöönsä – yhtälailla
tiedostetusti kuin tiedostamattakin. Menneisiin vuosisatoihin verrattuna vaikuttamisen
mittakaava on kuitenkin muuttunut luonteeltaan. Ajan myötä sidos ympäristöön on
siirtynyt yksiulotteisesta fyysisen ympäristön käytöstä ja hoidosta yritykseen hallita koko
ihminen-luonto -suhteen moniulotteisuus ja dynaamisuus – yritykseen hallita kaikkea.
Tästä hallinnan illuusiosta kestävä kehitys on niin käsiteoreettisella tasolla kuin
kokonaisuuden abstraktisella tavoitetasollakin tunnetuin esimerkki.
Rajatuista ongelmamalliasetelmista poispäin oleva suuntaus on ollut perusteltua,
vaikka uuden vaatimustason – kestävän kehityksen ajattelun – logiikka ei ilmaisekaan
suoria toiminnan mahdollisia vaihtoehtoja. Ongelmiin ja niiden tausta-asetelmiin
puuttumisen sijaan ollaan ajauduttu ns. julistukselliseen ympäristöpolitisointiin, jolle ovat
olleet tyypillisiä laajat, ympäripyöreät kompromissit ja retoriset keskustelut abstraktilla
tasolla ilman toteuttamisen sitoumuksia (mm. Schulman ym. 1996: 19; Tirkkonen 1997:
133-136). Laaja-alainen kestävyyden hankala konkretisoitavuus ei kuitenkaan ole mikään
uusi asia, sillä käsitteen alkuperä korostaa esimerkiksi Redcliftin (1993) mukaan luonnon
rajojen puitteissa tapahtuvaa elämisen ensisijaisuutta – menettämättä edistyksen ideaa.
Mitä tämä vaatii sitten suunnittelulta, jotta yhteiskuntasystematiikassa tapahtuvaa
muutosta ja muutoksen luonnetta ymmärrettäisiin paremmin? Ajan hengen vaatimuksena
on ollut, että suunnittelun ja toiminnallisuuden uudistumisen dynamiikka edellyttää
yhteiskunnallisen oppimisen strategiaa (mm. Milbrath 1989: 271-273; vrt. Glasbergen
1997). Ympäristö-yhteiskunta -suhteessa mainittu strategisuuden vaatimus liittyy oppiin
ajatella integroivasti ja holistisesti. Entistä tärkeämpää on, ei vain hahmottaa muutoksen
yksittäisiä päämääriä ja ongelmia, vaan mahdollisia ja epäselviä kokonaisuuksia. Tosin
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niitä voidaan ainoastaan vaistota, ei täysin ymmärtää eikä käsittää. Jos otamme
kokonaisuudet haltuumme, meidän on hyväksyttävä, että kokonaisuudet ottavat meidät
haltuunsa. Väitteet ympäristöstä ovat yhtälailla väitteitä yhteiskunnasta.
Uudenlainen asennoituminen oppimiseen ja kokonaisuuksiin edellyttää nöyrää
asennetta todellisuuteen, mikä takaa mahdollisuuden olla ja edetä vaativalla kestävän
kehityksen tiellä. Kuinka ihminen ympäristö-yhteiskunta -suhteessaan on sitten päätynyt
näin vaikeasti saavutettavissa olevaan ja ehdoitta määriteltävään tavoitteeseen. Kestävän
kehityksen ja kokonaisuuksia vaativan oppimisen strategian vaatimuksen taustalla on
ollut edistyksen ja talouden vuosisadaksi (von Weizsäcker 1994: 5-6) kutsutun 1900luvun aiheuttamat suuren linjan muutokset luontosuhteessa. Aikamme suurimmat
saavutukset ja hankalimmat vitsaukset juontuvat teollisen vallankumouksen ja
markkinayhteiskunnan synnyn aiheuttamasta suuresta murroksesta, jota Karl Polanyi
jäljittää vuonna 1944 ilmestyneessä teoksessaan ’The Great Transformation’.
Tapahtuneen kehityksen seurauksena niin fyysisessä kuin sosiaalisessa ympäristössä
laadullisuutta, määrällisyyttä ja rakenteellisuutta parantaneet muutokset ovat valaneet
vääjäämättömästi uskoa edistyksen jatkuvuuteen ja parempaan tulevaisuuteen, jota
esimerkiksi von Wright (1989) on kutsunut moderniksi edistyksen myytiksi.
Ympäristö-yhteiskunta -suhteen holistista luonnetta on alettu ymmärtää paremmin,
kun kehityksen myötä luonto on kadonnut ja jäljelle on jäänyt ’vain’ ympäristö, ihmisen
tieteellis-tekninen muunnos luonnosta. Kun ihmisestä on tullut kompleksisten ympäristöongelmien vakavin tuottaja maapallolla, yksistään luonnon tasapainolla ei ole merkitystä,
vaan myös ihmistoimintojen tasapainoisuudella ja hallittavuudella. Yhteiskuntasysteemin
näkökulmasta ympäristösuhteemme kasautuvat ongelmat ja erityisesti ongelmien
luonteen muuttuminen ovat aiheuttaneet paineita perinteistä rationaalista ajattelutapaa
kohtaan.
Viimeisten vuosikymmenten aikana näkökulma ja ajattelutapa ovat olleet suuren
muutoksen otteessa. Muun muassa Mannermaa (1991b: 29-30) kuvaa nykyisiä
yhteiskunnallisia systeemejä jatkuvassa epätasapainotilassa olevina dynaamisina ja
epälineaarisina systeemeinä, joiden hallinta onkin paradoksaalisesti hallitsemattomuutta.
Vastaavasti ympäristö-yhteiskunta -suhteen käsiteteoreettisella tasolla tunnetumpi ilmaus
on Ulrich Beckin (1990) riskiyhteiskunta-käsite. Siinä ympäristö-yhteiskunta -kokonaisuutta luonnehditaan läpinäkymättömänä, hallitsemattomana ristiriitojen kenttänä, jota
ei voi mallintaa, ei suunnitella eikä ottaa haltuun. Näin tapa nähdä asioita ja niiden
suhteita kokonaisuuden kannalta on muuttunut järjestyksen varmuudesta epävarmoihin
suhteellisuuksiin.
Rationaliteettiin nojaavan analyyttisen ajattelun vahvasta perinteestä johtuen
länsimainen ihminen kuitenkin janoaa jatkuvuutta, peräkkäisyyttä ja siitä muodostuvia
selkeitä kokonaisuuksia. Näiden hahmottaminen epälineaarisella, verkostomaisten
systeemien tasolla on kuitenkin yhä vaikeampaa. Muutos on itsekin muuttunut
luonteeltaan; se ei ole enää suoraviivaista kasvua, vaan ennakoimatonta, epäselvää ja
suhteellista. Suuren mittakaavan ympäristön suhteen hallinta ei perinteisesti ymmärrettynä ole enää hallintaa, vaan pikemminkin sopeutumista tai luovaa suhtautumista
mahdollisiin muutosvaihtoehtoihin.
Pyrkimys integroiviin ja holistisiin ajattelumalleihin ei kuitenkaan merkitse
luopumista rationaalisesta ajattelutavasta eikä erityisosaamisen kehittämisestä (esim.
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Milbrath 1989: 271). Ympäristö-yhteiskunta -suhteessa haasteisiin vastaamiseen tarvitaan
rationaalisen ajattelun ohella tietoisuutta epälineaaristen systeemien intuitiivisesta
tuntemisesta. Tällöin ympäristö-yhteiskunnan hallinnan paradoksaalisuus muuttuisi
harmoniseksi järjestelmäksi, jota Mannermaa (1992: 28-29) kuvaa mosaiikkisena
verkostoyhteiskuntana – yhteiskuntana, jossa kestävään yhteiskuntastrategiaan perustuen
ymmärretään erilaisuuden ja muutoksen suhteita laajoissa ja suppeissa yhteyksissä
nykyistä näkemyksellisemmin (vrt. Järvelä 1995: 92). Epävarmuutta ja suhteellisuutta ei
voida poistaa, vaan ne on otettava tulevan suunnittelun ja toiminnan lähtökohdaksi.
Tunnetun yhteiskuntapolitiikan tutkijan ja visionäärin von Weizsäckerin (1994: 5-6)
näkemyksissä edistyksen ja talouden vuosisataa tulee seuraamaan ympäristön vuosisata.
Entistä monikerroksisemmassa ja dynaamisemmassa, mutta samalla myös entistä
ennustamattomammassa ja ristiriitaisemmassa yhteiskunnassa kuin yhdessäkään
edeltäjistään on ympäristökysymyksestä tulossa talouden ohella yhteiskunnan kehitystä
raamittava tekijä. Tekijä, johon 1800-luvun lopulta lähtien arvossaan olevista ratkaisumalleista ei ole vastaamaan, vaan vastausten mallintamisidut on etsittävä päätöksenteon,
suunnittelun ja johtamisen dynaamisista prosesseista sekä osaamisesta elää moniulotteisten suhteiden verkostoissa (ks. Sotarauta 1996; 1997). Ongelmiin ja haasteisiin
eivät enää tehoakaan yksittäiset ja yksinkertaiset joko-tai -ratkaisut, vaan näkökulma on
rakennettava sekä-että -pohjalle, toisin sanoen harmonian ja ristiriidan hyväksymiselle ja
samanaikaiselle ymmärtämiselle.

1.2 Ympäristötemaattisen tutkimuksen lähtökohdat
Tiede muuttuu, totuuskin muuttuu –
pysyvää on vain muutos.

1.2.1 Näkökulmia tieteeseen
Sanotaan, että tiede kertoo, kuinka asiat todellisuudessa ovat, kun taas taide kertoo,
kuinka niiden pitäisi olla. Tieteen lähtökohtana on pyrkimys totuuteen, mutta tieteellisten
menetelmien avulla ei kuitenkaan saavuteta koskaan ehdottomia ja lopullisia totuuksia.
Paraskin tieteellinen tieto on jossain suhteessa epävarmaa, sillä tiedon käsittelijä,
inhimillinen toiminta, on enemmän tai vähemmän altis virheille, erehdyksille, puutteille
ja vääristelyille. Edelleen tätä epävarmuutta lisää tulevaisuuden kehityssuuntana nähtävän
todellisuuskäsityksen pirstaloituminen.
Luonteeltaan tieteen totuudet jäävät siis suhteellisiksi. Toisaalta tieteessä etsitään
sellaisia universaaleja lakeja, joita mikään yksityiskohta ei täysin vastaa. Esimerkiksi
Rolston III:n (1997: 215) mukaan fyysikko voi hieman kaunistella vaihtelevia
laboratoriotietoja symmetriseksi siniaalloksi lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia,
uskoen näin olevansa luonnolle uskollisempi jättämällä osan tiedoista huomiotta.
Vastaavasti taitelijat liioittelevat usein auttaen meitä huomaamaan luonnon
ominaisuuksia. Tieteilijän ei kuitenkaan tarvitse sanoa tämän olevan epärealistista, koska
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myös teoreettisessa tieteessä harrastetaan abstraktioita yksittäisten seikkojen yleisten
ominaisuuksien ymmärrettävyyden parantamiseksi. Näin sekä tiede että taide auttavat
meitä näkemään paljon kauemmaksi kuin mitä meidän jokapäiväinen elämämme
edellyttää.
Se, kuinka sitten näköalattomuutta viestivään ongelmaan on ylipäätään jouduttu,
juontaa juurensa tieteen historiallisen kehityksen yleislinjasta. Nykyisessä merkityksessään tiede on ymmärretty aina niiltä ajoilta lähtien, kun siirryttiin keskiajalta uuteen
aikaan. Tuolloin Francis Bacon muotoili tieteellisen metodin, jossa päämääränä oli
analyyttinen tieto luonnon hallitsemiseen ja säätelemiseen (von Wright 1987). Se, mitä
tiede tarkkaan ottaen on, ei ole mitenkään ongelmatonta määritellä (esim. Laaksovirta
1986: 29-30; Soininen 1995: 12). ’Luonnontieteellisen vallankumouksen’ yhteydessä
hyväksytty reduktionistinen näkemys on kuitenkin sen lukuisissa määritelmissä korostuva. Näin myös tieteen filosofiaa problematisoineella Niiniluodollakin (1980: 13):
”yhtäältä luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa koskevien tietojen systemaattista kokonaisuutta, toisaalta tällaisten tietojen tarkoituksellista ja järjestelmällistä tavoittelua”.
Määritelmissä, niin tieteen kuin muidenkin abstraktien käsitteiden, korostuvat helposti
ideaalisuus ja kaiken kattavuus. Niissä unohtuu yhteys siihen, mikä on niiden merkitys ja
suhde käytäntöön. Tosin tieteen merkitys onkin siinä, että se on keskeneräistä; se elää
muutoksessa, ongelmissa ja niiden kautta. Jos etsitään muutoksen alkuperää, törmäämme
paradokseihin – jatkuvasti uusia näkemyksiä ja jännitteitä avaavan ajattelun inspiroijaan,
tieteellisen tutkimuksen elinehtoon.
Tieteellinen tutkimus, joka etsii tietoa pelkästään tiedon vuoksi, ajattelematta tiedon
käyttöä tai hyödyllisyyttä, kutsutaan perustutkimukseksi. Vastaavasti käytännöllisiä
päämääriä palveleva soveltava tutkimus pyrkii puolestaan hyödylliseen tietoon, jolla on
välinearvoa ihmisen elämän kannalta. Kuitenkin perustutkimus voi olla välillisesti
hyvinkin hyödyllistä, vaikka sitä ei varsinkaan tutkimuksen alkuaikoina usein oivallettu.
Esimerkiksi vuonna 1662 arvovaltaisessa tieteenfilosofisessa teoksessa ’Logique de PortRoyal’ todettiin Roution (1987: 31) mukaan vaatimattomasti, että ”erehtyminen tieteessä
ei ole vaarallista, sillä tieteellä on vain vähän vaikutusta elämän kulkuun”. Myös
fyysikko Ludwig Boltzmannin kiteyttämä iskulause ‘käytännöllisintä on teoria’ korostaa
soveltavan tutkimuksen tarvitseman tiedon saavuttamisen olevan tehokkainta teoreettisen
perustutkimuksen kautta (Niiniluoto 1987: 96).
Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen ero on kuitenkin epäselvä, sillä samaan
tutkimukseen useimmiten sisältyvät molemmat elementit. Soveltavaa tutkimusta ei ole
ilman perustutkimusta, mutta kääntäen; kaikki perustutkimus soveltaa olemassa olevaa
tietoa (esim. Ketonen 1986: 67). Kuvainnollisesti molempien päämäärä on sama:
maailmankuvan muuttaminen (Niiniluoto 1985: 169). Molemmissa myös ongelmakokonaisuudet pilkotaan luonnontieteellisen perinteen mukaisesti tarkoin rajatuiksi
osaongelmiksi, mikä on ympäristö-yhteiskunta -suhteen strategisen suunnittelun ja
hallinnan näkökulmassa se suuri ongelma. Kutakin ongelmaa tarkastellaan erillisenä,
tuloksia ei pyritä koordinoimaan eikä yhdistämään laajempia kokonaisuuksia ja yhteyksiä
koskeviksi. Niinpä ympäristötutkimuksen oikeutus ja sovellettavuuden luonne on
löydettävissä ympäristökysymyksestä, joka korostaa nimenomaan yhteiskuntasuhdetta.
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1.2.2 Osat ja kokonaisuus – tieteen perintö ympäristötutkimukselle
Ympäristötutkimukseen kohdistuvilla tieteillä on alati kasvava vaikutus yhteiskuntaan,
mutta niiden sisintä olemusta häiritsevät vakavat ongelmat. Yksi syvällisimmistä on
niiden fragmentaarinen suhde luontoon ja todellisuuteen. Pirstoutuneisuutta ei kuitenkaan
pidä sekoittaa tietämysalueiden jakamiseen erityisaloihin tai tutkimusongelman
rajaamiseen. Eriyttäminen saattaa olla aivan aiheellista, ja se onkin olennainen tieteen
piirre. Sen sijaan pirstomista esiintyy, kun asiat jaotellaan piittaamatta lainkaan
yhteydestä laajempaan kokonaisuuteen (Bohm ja Peat 1992: 31). Fragmentaation
ongelmaa ei välttämättä esiintyisi, jos rajat olisivat joustavia ja tutkijat näkisivät
kokeidensa ja käsitteidensä yhteyden laajempaan kokonaisuuteen. Bohm ja Peat (1992:
95) ehdottavat ykseyttä moninaisuudessa, jossa tiede kukoistaisi luovemmin sallien
monenlaisia teorioita, näkökantojen välisen vapaan ja avoimen kommunikaation useiden
vaihtoehtoisten näkemysten välillä.
Bohmin ja Peatin esiin nostama itämaisen ajattelutavan ykseys moninaisuudessa ja
tietynlaisen toimettomuuden näkeminen toiminnan huippuna (Bohm & Peat 1992: 258)
on länsimaisesti nähtynä hyvin etäinen, sillä integroivuudella ja holistisuudella
idealisoitua ympäristötutkimusta sellaisenaan ei oikeastaan ole olemassa. Osa-alueita,
kuten ilmaston mallintamista tai happamoitumista tutkitaan, mutta kukaan ei tutki
ympäristöä kokonaisuutena. Tosin maantiede tutkiessaan maapalloa kokonaisuutena tai
eri laajuisia alueita sen pinnalla, tarvitsee sekä luontoa että ihmistä koskevaa tietoa.
Akateemisena oppiaineena maantiedettä on kuitenkin häirinnyt kahtiajako luonnon- ja
ihmismaantieteeseen. Tieteenalan kahtiajako on merkittävä, sillä esimerkiksi Hakasen
(1999: 39-40) mukaan lähes jokainen tieteenhistoriallisesti merkittävä maantieteilijä on
käsitellyt jaon voittamisen tärkeyttä ja mahdollisuutta.
Tieteiden kentässä ympäristötutkimuksen atomistisuus johtuu ongelma-asettelun
luonteesta. Esimerkiksi ekologian – tieteenalan, joka tutkii luonnon kokonaisuuden
kaikkien osien vuorovaikutuksia – on rajoitettava kysymyksenasettelujaan epärealistisen
paljon. Tällöin se onnettomuudekseen tutkii ns. keskilukuisia järjestelmiä, kun taas
fysiikka, suhteellisen yksinkertaisena tieteenä, tutkii harva- tai monilukuisia järjestelmiä.
Kun keskilukuisten järjestelmien monimutkaisuutta ei kyetä välittämään millään
tunnetulla metodilla, on ekologian joko rajoitettava kysymyksenasetteluja epärealistisen
paljon tai todellisuuden monimutkaisuuden hyväksymisellä tyydyttävä epätarkkuuteen
(O’Neill et. al. 1992: 1446 Wahlströmin 1994: 24 mukaan).
Edellä mainittuun järjestelmärakenteeseen liittyen Pohjoismainen ministerineuvosto
(Nordisk ministerråd 1992 Wahlströmin 1994: 24 mukaan) on todennut, että ympäristön
tilan kannalta vähiten merkittävistä seikoista, kuten päästöistä, kemiallisten aineiden
pitoisuuksista ilmassa, maassa ja vedessä, tiedetään kaikkein eniten, mutta
merkittävimmistä seikoista, kuten vuorovaikutuksista ja kumulatiivisista vaikutuksista
ekosysteemeihin, puolestaan vähiten. Tarkemmin ajateltuna tämä ei hämmästytä, sillä
valistuksen ajoista lähtien ns. ensimmäinen ympäristötiede on ollut kiinnostunut
nimenomaan fyysisestä ympäristöstä, joka on antanut liian erikoistuneita vastauksia liian
yleiseen ongelmaan (mm. Massa 1998: 279). Kokonaisvaltaisemmalle ja aktiivisemmalle
ympäristöpolitiikalle edellytetään toista ympäristötiedettä (mm. Hutchings 1993: 30),
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jossa tarkastelun kohteena olisi luonnon- ja yhteiskuntajärjestelmien vuorovaikutus. Tältä
luonnon- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon sijoittuvalta toiselta ympäristötieteeltä
odotetaan ympäristö- ja kehityskriisin ratkaisun todellisia avaimia (vrt. Wahlström ym.
1992: 351) eli sitä, mihin edellä viitattiin tieteen ja taiteen strategisena näkemyksellisyytenä.
Tieteellisen kentän uusi osa-alueko jälleen? Ja, onko toisenkin ympäristötieteen
teoreettisen mallintamisen filosofinen perusvire yhtä mekanistinen kuin ensimmäisen?
Usko holonin, niin näkyvän kuin piilossa olevan emergenttisen kokonaisuuden ja
järjestyksen tiedettävyyteen, ja sitä kautta harmonian ja ristiriidan yhtäaikaiseen
hallittavuuteen, on kuitenkin jotain muuta. Niinpä kokonaisuutta hahmottavammassa
yhteiskuntasidonnaisen ympäristötutkimuksen lähtökohdissa on ymmärrettävä filosofisten
ongelmien läsnäolo, mikä viittaa niiden olevan pohjimmiltaan ratkaisemattomia. Ihminen
ei koskaan saavuta tilannetta, jossa kyseinen kokonaisuus, holon, olisi lopullisesti
selvitetty tai ongelmaton (vrt. Collins & Pinch 1993; Koestler 1989). Syystä on
Hargrovekin (1989) ympäristö-yhteiskunta -suhteen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen
lähtökohdat liittänyt avarin linjavedoin aina yleiseen filosofian historiaan saakka.
Konkreettisimmillaan ympäristötiede ei näyttäydy ainakaan selkeänä kokonaisuutena –
laajana tai suppeana, vaan siinä toimimisen onnistumisen tarpeet nousevat eri alojen
sitoumuksesta kattavalle yhteistyölle.

1.3 Ympäristö yhteiskuntasystematiikan näyttämöllä
Olennaista ei ole täydellinen toiminta, vaan
suunta, näkemys ja kehityksen ymmärrys.
Ympäristö-yhteiskunta -suhteiden tutkimuksen vahvat perinteet ovat lähtöisin
luonnontieteellisestä näkemyksestä. Esimerkiksi yhteiskunnan ekologiset rajat olivat
pääosissa jo Thomas Malthusin (1766-1834) absoluuttisen niukkuuden teoriassa. Massan
(1998: 32) mukaan myös muutkin länsimaiset tieteilijät kuin Malthus korostivat jo 1800luvulla ympäristösuhteen kasvavaa ongelmavyyhtiä. Kuitenkin kokonaiskuvaan pyrkivä
ympäristötietoinen perinne ja ns. yhteiskuntaluonnontieteen rakentaminen katkesivat 20.
vuosisadalle tyypillisen tieteiden erilaistumisen ohella yhteiskunnan rakenteelliseen
eriytymiseen (esim. Luhmann 1982). Ympäristöä käsiteltiin jokaisessa alajärjestelmässään omana näkemyksenään ja omalla ’koodillaan’. Huomiota eivät saaneet suhteet ja
vuorovaikutukset ulkopuolisiin järjestelmiin, puhumattakaan kokonaiskuvallisuudesta.
Laajat ympäristökysymykset ovatkin olleet eräänä keskeisimpänä yhdistävänä tekijänä
tämän päivän yhteiskuntateorian kolmen keskeisimmän suunnannäyttäjän Ulrich Beckin,
Anthony Giddensin ja Scott Lashin (1995) tutkimuksessa uudenlaisesta epävarmasta
yhteiskuntarakenteesta. Vaikka heidän näkemyksissään on eroja, ovat he jo 1960-luvulta
lähtien toistetussa näkökulmassa yhtä mieltä kuin kaikki muutkin: ’ympäristökysymyksiä
ei voida palauttaa vain ympäristöstä huolehtimiseen’. Ympäristöä ei voi tarkastella
perinteisen mallin mukaan ulkoisessa suhteessa inhimilliseen yhteiskuntaelämään, vaan
se on syvällisellä tavalla tämän läpäisemää ja uudelleen jäsentämää.
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Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna odotetaan edelleen ympäristötietoisuuden
lisääntymistä sille kuuluvaan rooliin. Unkarilaissyntyisen, yhteiskunnallisen evoluution
johtaviin teoreetikkoihin lukeutuvan Ervin Laszlon (1987 Mannermaan 1998a: 38
mukaan) kuvannollista näkemystä ‘yhteiskuntien kehityksen selvästä suunnasta’ voidaan
tulkita myös ympäristökysymyksen kannalta. Kun Laszlo kuvaa muutosta suuntana
yksinkertaisesta ja vähäisestä kompleksiseen ja laajaan, tarkoittaa se laajan ympäristökysymyksen oikeudenmukaisempaa roolia suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseissa.
Oikeudenmukaisempaa nimenomaan siksi, että näkemys merkitsisi uusien tasojen
syntymistä, vahvan sitoutuneisuuden purkautumista kohti joustavammin rakentunutta
sekä dynaamisuuden lisääntymistä – ominaisuuksia, joita yhteiskuntasidonnaisessa
ympäristön suunnittelussa on menestyäkseen oltava.
Systeemisestä näkökulmasta Laszlon ajatusten taustalla on ns. prigogineläinen
paradigma, jossa mallintamisen systeemipohjaisuus on perinteisen luonnontieteellinen.
Paradigman lähtökohtana on luontoa koskevan yhteiskunnallisen ymmärryksen syventäminen ja muutoksen moninaisuuden, ajallisuuden ja kompleksisuuden oivaltaminen
(Prigogine & Stengers 1985: 2-9). Hiukan aiemmin Marilyn Ferguson (1980; vrt. Golley
1990) oli laajentanut luonnontieteellisen systeemimallinnuksen näkemystä muutoksen
aiheuttamasta epävakaisuudesta ja vaihtelevuudesta selvemmin yhteiskuntatieteiden
suuntaan. Uudessa individuaalisuutta ja ekologisuutta korostavassa ajattelutavassa Ferguson painotti kompleksisista ongelmista ja paradokseista oppimistapaa – näkökulmaa,
jonka myös Milbrath (1989) omista lähtökohdistaan asetti yhteiskunnalle tiellä kohti
kestävää kehitystä. Toisin sanoen näkemystä, jota on yhä enemmän korostettu
myöhemmissä ajattelumalleissa.
Yhteiskunnallinen näyttämö, jossa ympäristöllä olisi oltava keskeinen rooli, on siis
oleva hyvin moniulotteinen. Tilanteiden asetelmaa on pakostakin tarkasteltava
kompleksisuusteoreettisena ongelmana, jossa toimijat ja tilanteet sekä näiden suhteet
muuttuvat koko ajan (mm. Koskiaho 1997: 97). Vaikka systeemiajattelu onkin vahvojen
luonnontieteiden analytiikkaa, niin myös yhteiskuntatieteet ovat entistä kiinnostuneemmin etsineet selityksiä yhteiskunnan muuttumiselle kompleksisuuden, kaaoksellisuuden ja evolutionaarisen kehityksen teorioista. Samoin suunnittelu laaja-alaisena
toimintana, kuin sen kokonaisvaltaisuuden aspektikin suosii tausta-asetelmissa
systeemianalytiikan hyödyntämistä. Myös hallinto- ja organisaatioteorioita nykyisin
dominoiva paradigma, kontingenssiteoreettinen mallintaminen, on niin ikään systeemiajattelun johdannainen.
Entäpä suunnittelu tässä yhteydessä. Suunnittelun kannalta kompleksisuuden
lisääntyminen on ollut hyvin ongelmallista. Esimerkiksi Chris Langtonin (Lewin 1992)
dynaamisen vuorovaikutuksen mallissa yhteiskunnalla on sellainen ominaisuus, että sitä
ei kyetä ennakoimaan sen perusteella, mitä tiedetään sen osista. Tätä kokonaisuutta ei ole
suunniteltu, mutta se sisältää paljon suunnittelua ja suunnitelmia. Näissä tilanteissa
vuoropuheluista huolimatta eri osapuolia tyydyttävää yhteistä optimia ei koskaan
saavuteta. Toisaalta tieteen kentässä tilanne, jossa kehitys olisi samanaikaisesti sekä
ohjattua että demokraattista, on nähtävä paradoksaalisena – ideoiden syntyä ja
muutostapahtumaa vaivihkaa rakentavana.
Yhteiskuntasysteemin ymmärtäminen perinteisen rationaliteetin tai rationalistisen
suunnittelun mallissa on käynyt ahtaaksi. Moderni yhteiskunta on aiempiaan kompleksi-
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sempi kuin entistä dynaamisempikin. Samalla yhdenmukaisuuden tavoittelun oheen on
tullut erilaisuuden löytäminen. Vastavuoroisesti tämä muutos on lisännyt epävarmuutta,
joskin odottamatonkin koetaan aikaisempaa avarammin; uudistumiseksi, ei niinkään
poikkeavuudeksi. Tällainen yhteiskunnallisen kehityksen muutosprosessi tarkoittaa sitä,
että perinteisten suunnitteluparadigmojen selitysvoima hiipuu. Suunnitteluideoiden
ymmärtämiseen ja oppimiseen tarvitaan jo toisenlaista näkemystä, kun ristiriidat ja
erimielisyydet kuvaavat ongelmien ratkaisua paremmin kuin yksimielisyys.

1.3.1 Tavoitteellisuuden uskottavuus ja vaikuttavuus
Ympäristösidoksen jatkuvasta korostamisesta huolimatta ajattelun ja toiminnan suurta
läpimurtoa ympäristön vuosisataa ajatellen ei ole tapahtunut. Ympäristökysymysten
kantavuutta ja yhteiskuntapoliittista dynamiikkaa ei vieläkään aistita kyllin herkästi ja
vastuullisen holistisena, vaikka ympäristöosaaminen ja -asiantuntemus on lisääntynyt ja
ympäristöongelmien sekä niille etsittävien ratkaisujen luonteen tiedetään muuttuneen.
Esimerkiksi Lahden ym. (1997: 58) mukaan kestävän kehityksen tietoyhteiskuntaa
ideoitaessa riittävää huomioita ei juurikaan kohdisteta yhteiskunnallisten perusongelmien,
so. taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten kysymysten ristiriitoihin – tai niitä ei
analysoida riittävän syvällisesti ympäristö-yhteiskunta -suhteen kannalta. Syystäkin
kestävästä kehityksestä ei ole muodostunut alueellisten kehittämistavoitteiden tärkein
kohde, vaan pikemminkin eräs marginaalinen reunaehto muiden joukossa.
Ongelma kyllä tiedostetaan, mutta onko tilanne jopa (esim. Gregory 1994) niin, ettei
siihen kaikesta huolimatta haluta tarttua. Toisin sanoen, onko niin, että pitkälle
ajanjaksolle tulevaisuuteen panostaminen ja tulevaisuuden suunnittelu nähdään
ihanteellisena, mutta toisaalta se ei ole vaivan arvoista muutosherkässä, jopa kaoottiseksi
nähdyssä maailmassa – maailmassa, jossa yhteiskunnallisista tavoitteista ei saavuteta
kovin helposti yksimielisyyttä ja jossa kestävän kehityksen tulevaisuus on erittäin
vaikeasti rakennettavissa. Esimerkiksi Dangschatin (1994 Koskiahon 1997: 99-100
mukaan) näkemyksen mukaan erilaisia ilmiöitä analysoidaan, mutta analysoijat eivät näe
kompleksiseja asiasisältöjä monitasoisina malleina ja tasoina. Edelleen ei kyetä
käsittelemään näiden tasojen erilaisten asiasisältöjen ja prosessien kokonaisuutta ja
moninaisuutta sekä kokonaisuuden muuntuvuutta yhtä aikaa. Vain tämä mahdollistaisi
sen, mihin oikeastaan ollaan menossa tai mitä ollaan luomassa. Mahdollisuus on siis
olemassa, mutta näiden ns. keskilukuisiin järjestelmiin asettuville reaalimaailman
mallinnuksille ei ole olemassa helposti sovellettavaa metodiikkaa.
Tätä taustaa ajatellen ympäristö tulkitaan siis edelleenkin tiukasti perinteisen
luontonäkemyksensä mukaan. Tieteellisten teorioiden ja mallien maailmakaan ei ole
yhtäläinen sen maailman kanssa, jota niillä kuvataan. Ne eivät ole yhteismitallisia, sillä
toinen on keinotekoinen ja toinen todellinen, toinen siisti ja toinen sotkuinen. Kosko
(1993: 24) kutsuukin tätä yhteismitattomuuden ongelmaksi: maailma on harmaa mutta
tiede mustavalkoinen. Tiede kertoo, miten on, mutta se ei osaa kertoa, miten todellisuus
toimii. Koska tiedemaailman tutkijatkin ovat epätietoisia ja epävarmoja kestävän
kehityksen saavuttamisen vaihtoehtoisuuksista, eivät päättäjätkään kykene muuhun kuin
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hajanaiseen ympäristöpolitiikkaan. Osaongelmien ratkaisuyritysten myötä ympäristöpolitiikasta on tullut hyvien pyrkimysten mosaiikki, jonka osat eivät järjesty
kokonaiskuvaksi.
Kun ympäristöstä on tullut 1990-luvun myötä lähes paradigmaattinen, koko
olemassaoloa ja toimintaa viime kädessä kehystävä käsite, ja kun sitä tulkitaan kaiken
kattavana, integroidaan kaikkeen ja käsitellään yhteiskuntaa läpäisevänä elementtinä, niin
on jo kysyttävä: hyötyisikö yhteiskunta siitä, että sillä olisi olemassa jokin yhteinen
ympäristönäkemys? Kokonaisprosessien ymmärtämisen tavoittelu on välttämätöntä,
muttei vaaratonta. Esimerkiksi käsite ‘hyvä ympäristö’ on yhtä vaikeasti avautuva kuin
käsite ‘hyvinvointi’. Moniulotteisuudestaan johtuen ja yhdessä useiden muiden
yhteiskuntasuhdetta kuvaavien käsitteiden, kuten kehitys, kestävyys ja rakennemuutos,
kanssa käytettynä ympäristökäsitteestä muotoutuu epämääräinen, kuin poliittisen kentän
hahmoton ulottuvuus, jolla on helppo manipuloida ihmisiä niin avoimesti kuin
kätketystikin. Uskottavuus voi helpostikin olla suurta, mutta yhtäläisen vaikuttavuuden
saavuttaminen onkin jo suuri kynnys.

1.4 Tutkimuksen näkökulma – tavoitteellinen tehtäväkenttä
”Kaikki ihmiset tavoittelevat luonnostaan
tietämistä – mutta epäilemättä on vaikea
olla kaikessa oikeassa.”
Aristoteles

1.4.1 Tutkimusongelman asema ja oikeutus
Tutkimuksen liikkeelle panevana voimana on se, että yhteiskuntapolitiikassa ympäristön
suunnittelu ja sitä ilmentävän kokonaisuuskäsitteen problematisointi on nähtävä tärkeäksi
(vrt. Messerli 1997). Tarkasteltavan teeman tausta-asetelma ja relevanttius nojaa vahvasti
yhteiskunta- ja aluerakenteessa tapahtuneeseen muutokseen ja muutoksen luonteeseen.
Kun länsimainen yhteiskunta on siirtynyt rakenteellisesti työyhteiskunnasta tietointensiiviseen yhteiskuntavaiheeseen, on nyt enemmän ’aikaa ja varaa’, mutta myös
’valtaa ja vastuuta’ kiinnittää huomiota elämän laatutekijöihin. Ei ainoastaan se, että
yritetään ratkaista esiin nousevia ongelmia, vaan pyritään muuttamaan myös niitä
prosesseja, jotka aiheuttavat ongelmia.
Yhteiskunnan luonnon- ja elinympäristön hyödyntämiseen ja muuttamiseen liittyvät
1900-luvun loppuvuosikymmenten muutokset viittaavat siihen, että suunnitteluajatteluamme on tarkennettava. Esimerkiksi alueiden myönteinen imago ei synny ilman
panostuksia ympäristön toimivuuden, viihtyisyyden ja kestävyyden saavuttamisessa
tarvittaviin prosesseihin. Yhteiseksi nimittäjäksi tällaiselle yhteiselle ympäristö- ja laatujohtamiselle on yhä selvemmin noussut ajattelun ja toiminnan kokonaisvaltaisuus. Ilman
kokonaisuuden hahmottamista muutos ja sen hallinta on itse asiassa hallitsemattomuutta
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ja mahdollisuuksien menettämistä. Tutkimuksen näkökulma nojaa siihen, että ympäristön
vuosisataa enteilevät muutoksen elementit tekevät tutkimusteeman orientoituvuuden
kokonaisuutta hahmottavampaan suuntaan otolliseksi. Ympäristöasioiden liittäminen
ihmisille merkityksellisiin asiakokonaisuuksiin on edellytys ympäristön suunnittelun
onnistumiselle tulevaisuudessa.
Käytännössä kaikki liittyy siihen, että aluerakenteen suunnittelussa hyvin korkealle
asetettu tavoite on yhdyskuntien ja seutujen kilpailukyvyn taloudellisen lisäarvon
tuottaminen. Yhdyskunnan kyky pitää huolta asukkaidensa hyvinvoinnista on
riippuvainen yhdyskunnan elinvoimasta, joka on taas ensisijassa riippuvainen yritysten
kilpailukyvystä. Mitä kilpailukykyisempiä yhdyskunnan yritykset ovat, sitä enemmän
yhdyskunnassa voidaan käyttää voimavaroja esimerkiksi asukkaiden hyvinvointiin. Tässä
yhteydessä ympäristö on nähty ja nähdään vieläkin reunaehtona muiden joukossa.
Kuitenkin ajan myötä on ymmärretty, että yhdyskunnan kilpailukyky on riippuvainen
myös ympäristön laadusta. Pitkällä aikavälillä yhdyskunta ei voi menestyä huonolla
ympäristöpolitiikalla.
Ympäristökysymysten yhteiskunnallisen dynamiikan tutkimus ei ole ainoastaan
akateemisen perustutkimuksen kannalta kiinnostavaa, vaan se tuottaa myös suunnittelun
ja politiikan käytäntöön soveltuvaa tietoa. Esimerkiksi alan tutkimusta ja kehittämistä
tarkastelevassa ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategiassa (1995:
42) todetaan, että taloudellisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen lisääminen on
välttämätöntä, jotta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa voitaisiin nykyistä paremmin
ottaa huomioon päätösten ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset
sekä niiden keskinäiset riippuvuudet.
Strategianäkemys on ymmärrettävän laaja, sillä monet ympäristöpolitiikassa käytetyt
suunnittelua tukevat välineet, kuten elinkaaritarkastelut, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät ja ympäristövaikutusten arviointi, ovat syntyneet tarpeesta tarkastella ympäristökysymyksiä suurempina kokonaisuuksina. Kehityskaari luonnonsuojelusta ympäristönsuojeluun ja -politiikkaan sekä viimein kestävän kehityksen käsitteeseen ovat muuttaneet
ympäristötutkimuksen ja suunnittelun ongelmanasettelua juuri holistisempaan suuntaan.
Tieteen näkökulmasta yhtä ja yleistä, kaikki ongelmat huomioivaa ympäristön
suunnittelun ja tutkimuksen ns. suurta ideaa tai kertomusta ei ole löytynyt eikä tullene
löytymäänkään (vrt. de Groot 1992 Koskiahon 1997 mukaan). Ympäristön tutkimuksen
näkökulmasta käsitykset tieteellisten teorioiden ja mallien pysyvyydestä ja absoluuttisesta
oikeellisuudesta ovat vähitellen murentuneet. Tilalle on astunut epävarmuus ja epästabiili
tila, jota luonnehtivat enää vain teorioiden todennäköisyys ja suhteelliset mallit.
Ympäristön muutokset ja kokonaistilanteen epävakaa tila eivät ole ennustettavissa
yksinkertaisin menetelmin ja mallein. Meidän on hyväksyttävä tämä epävarmuus ja
tunnustettava, että tietomme on suhteellista, ja parhaita mahdollisia ratkaisuja emme
välttämättä tavoita.
Toisaalta tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa tiede ja tutkimus ovat olennaiselta
osaltaan hyödyttämässä käytäntöä – aina ongelmien ja mahdollisuuksien tunnistamisesta
tulosten ja saavutusten arviointiin (Putt-Springer 1989: 30). Tiede jatkuvan innovoijan ja
edistäjän roolissa on usein huomaamaton mahdollisuuksien luoja. Tieteen avulla
esimerkiksi kuntien päättäjät voivat selkeyttää käsityksiään ongelmatilanteista, arvioida
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tavoitteitaan niiden laajemmassa merkityksessään ja hankkia ymmärrystä esitettyjen
vaihtoehtojen toimivuudesta.
Jatkuvista parannuksista ja edistymisistä huolimatta ympäristö-yhteiskunta -kokonaisuus ei tule koskaan olemaan valmis tai ymmärretty kokonaisuus. Näkemyksen
perustelu nojaa vahvasti muun muassa Nonakan (1994) ja Harveyn (1996) esiin nostamiin
tiedon, ajan ja spatiaalisuuden mittakaavoihin – mittakaavojen paradoksiin. Laajat
ympäristö-yhteiskunnalliset prosessit tapahtuvat mittakaavoissa, joita ei voida suoranaisesti nähdä eli ne ovat aina joltain osin välittömien havaintojen ulkopuolella, piilossa.
Ongelmallisimmillaan tämä ilmenee, kun ympäristökysymys on ’joustamattomasti’
purettu johonkin konkreettiseen ongelmaan, esimerkiksi jätehuollon tehostamiseen, mutta
sen yhteydet laajempaan kestävyyden saavuttamiseen on jätetty huomiotta. Vastaava
kokonaisuuksien hahmottamisen paradoksaalisuus ja vaillinaisuus ilmenee eri mittakaavassa tarkasteltavien tekijöiden tulevaisuuden kuvissa (ks. Masini Mannermaan 1993:
11 mukaan), kuin myös siinä, että tyypillisimmät kuntien ympäristöongelmat esitetään
usein luettelomaisesti – toisistaan ja ympäristö-yhteiskunta -kokonaisuudestaan irrallaan
olevina asioina.
Mitä tämä viestittää suunnittelulle, mihin sen on panostettava? Tarkentaen
mittakaavojen paradoksaalisuus vaatii suunnittelulta entistä enemmän näkemyksellisyyttä, dynaamisuutta ja muutoksen huomioon ottamista. Saavuttaakseen tässä
näkökulmassa mahdollisimman oikeanlaisen ymmärrettävyyden, on ympäristön suunnittelun sen eri tekijöineen osattava ottaa käsiteltävien asiakohtien suhteen oikeanlainen
sekoitus joustavuutta, laajuutta ja syvyyttä (kuva 1). Jotta suunnittelun näkökulmasta
kestävä kehitys huomioitaisiin kompleksisessa yhteiskuntakokonaisuudessa, on suunnittelussa ensiarvoisen tärkeää tulevaisuuden eri mahdollisuuksien hahmottaminen ja muuttuvat tilanteet. Toisaalta suunnittelemisen kokonaisuuden vaikea strateginen peruskysymys on myös se, miten suunnittelutehtävät muotoutuvat yhteisesti hallittaviksi
ongelmiksi.
Brutonin ja Nicholsonin (1988) mukaan yhteiskuntasuunnittelun ongelmanratkaisua
määrittää keskeisesti se, että tehtävät jäsentyvät avoimiksi ongelmiksi. Luonteeltaan
moniulotteisina ja ristiriitaisina, vaikeasti hahmotettavina ja useita ratkaisumahdollisuuksia sisältävinä tällaiset tilanteet edellyttävät muutoksen hallintaa. Kestävän ja
mahdollisuuksia sisältävän, aidosti edistävän yhteiskunnan rakentaminen ja siinä
mittakaavaerojen huomioiminen edellyttävätkin nyt suunnittelua, joka on otteeltaan uutta
luovaa, visioivaa ja strategista. Vasta nämä suunnittelun ominaisuudet valistaisivat niin
päätöksentekijöitä kuin kansalaisia parempien ratkaisujen tilannearviointiin, sillä vaihtoehtoisten tulevaisuuskuvien avulla voidaan havainnollisemmin kiinnittää huomio
esimerkiksi epävarmuustekijöihin tai siihen, millaisia seurauksia erilaisilla päätöksillä tai
päättämättä jättämisillä voi olla.
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RATKAISTAVIEN
ONGELMIEN LUONNE
MONIMUTKAINEN
EPÄSELVÄ

LAAJA-ALAINEN

?

SUUNNITTELIJA

JOUSTAVA

STRATEGI

SYVÄLLINEN
YKSINKERTAINEN
SELKEÄ

OPISKELIJA

YKSINKERTAINEN

TUTKIJA

MONIMUTKAINEN

KÄYTETTÄVIEN MENETELMIEN LUONNE

Kuva 1. Tehtäväkentän
kompleksisuus
monimutkaisten
suunnitteluongelmien
ja
menetelmien sekä niillä toimivien kehystämänä (vrt. Hautamäki 1997a; vrt. Bruton &
Nicholson 1988: 60, 65).

1.4.2 Ympäristön suunnittelun maantieteellisyys ja yhteiskunnallisuus
Oppialassani, suunnittelumaantieteessä korostuu vahvasti alan yhteiskuntamaantieteellinen ote. Tosin ympäristötutkimuksen ihmiskeskeisempi näkemys ja yhteiskunnallisen
osallistuvuuden syventyminen ovat saaneet osakseen suurempaa huomiota vasta
viimeisinä vuosikymmeninä. Kuitenkaan tällainen ympäristön suunnittelun yhteiskunnallinen vire ei ole ollut uutta maantieteen alalla. Esimerkiksi Ilmari Hustich'in (1979:
38) mukaan jo 1920-luvulla amerikkalaisten maantieteilijöiden keskuudessa korostui
maantieteen ymmärtäminen ns. ihmisekologisena tieteenä, joka pyrkisi selvittämään
luonnonympäristön ja ihmisen toimintojen välisiä suhteita. Tuolloin ajatus ei kuitenkaan
saanut laajempaa kannatusta ja alalla ajauduttiinkin pohtimaan aluesidonnaisempaa tutkimustapaa.
Maantieteessä havahduttiin ympäristöteeman merkityksellisyydestä varhain, mutta
poikkitieteellisenä ja fragmentoituneena tieteenalana se ei ole kyennyt pitämään
luontolähtöistä ympäristönäkemystään yhteiskuntasuunnittelulle riittävän painokkaana
kriteerinä sosioekonomisten tekijöiden rinnalla. Maantieteilijät ovat aihepiiriä hyvin
hahmottavina menettäneet turhaan merkitystään – tai Claytonin (1991: 13-15) sanoin
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päinvastoin; yhteiskunta on menettänyt asiantuntijoita, jotka ovat perinteisesti
tarkastelleet ihminen-luonto -suhdetta kokonaisvaltaisesti. Todellinen integraatio
luonnon- ja ihmismaantieteen välille on jäänyt muodostumatta, vaikka esimerkiksi
Stoddart (1987, Unwinin 1994: 186-188 mukaan) on korostanut vahvasti luonnon- ja
ihmismaantieteen yhteiselon merkitystä yhtenäiselle maantieteelle.
Maantieteellisen tutkimuksen perinteisessä näkökulmassa muun muassa Hewitt ja
Hare (1973: 2) sekä Claval (1976 Bouwerin 1985: 308 mukaan) ovat nähneet, että alan
tutkijat korostivat ympäristösuhteessa liiallista aluekuvallisuutta spatiaalisen
ympäristötulkinnan painotuksen sijaan. Maantieteilijät ovat liikaa painottaneet alueen
näkyviä muutoksia ja niiden arviointia. Niin ikään Stoddart (1987 Hakasen 1999: 47-48
mukaan) määrittelee maantieteen olevan maantieteellisten ongelmien identifiointia,
ihmisen ja ympäristön kysymyksiä alueilla, eikä vain alueiden kuvailua. Tosin
maantieteessä, esimerkiksi systeemianalyyttisessä näkökulmassa, on tunnustettu
tieteenalan mahdollisuudet yhdistää luonnon- ja yhteiskuntatieteellinen tieto. Esimerkiksi
Douglas (1981) ehdotti integroitua biologis-sosiaalis-fysikaalista lähestymistapaa
kaupunkeihin. Kaupunkien tarkastelu yhdyskuntana tai ekosysteeminä edellyttää
kaupunki- ja luonnonmaantieteen dynaamisten systeemien integrointia – siis haastetta
maantieteelle, jossa analysoidaan ja ymmärretään monimutkaista todellisuutta, eikä vain
kuvata tämän todellisuuden osasia.
Toisaalta useat pitävät parempana erikoistua tiedon laajalla kentällä, koska
todellisuutta on mahdotonta saada kerralla esiin. Kokonaisvaltaisen näkökulman tavoite
on kuitenkin perusteltua, koska mitä enemmän yhteiskunnassa ilmenee pyrkimyksiä
tavoitella samanaikaisesti keskenään ristiriidassa olevaa kehitystä – taloudellista kasvua
ja luonnonmukaista luontoa – sitä keskeisemmäksi tulee suunnittelun integroiva tehtävä
paikallisten ja alueellisten ristiriitojen säätelijänä. Tutkimuksessa huomioitavan paikallistason päätöksenteon valta on kuitenkin keskittynyt yksien, lähinnä elinkeinonäkökulmaa
edustavien käsiin tai sitten ollaan ajauduttu epätyydyttävään kaiken kompromissointiin,
jossa ei kyetä yhdistämään eikä toteuttamaan ylemmän tahon, saati sitten paikallisen
tason näkökulmia ja vaatimuksia.
Paikallistason suunnittelusta ja johtamisesta vastaavien perusasenteissa jäykkyyden on
väistyttävä dynaamisemmaksi ja joustavammaksi tulevaisuuden vaihtoehtojen etsimiseksi,
jotta yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin vastaavana organisaationa kunta kykenisi
säilyttämään elinvoimaisuutensa ja -kelpoisuutensa. Tällöin organisatorinen todellisuus
on ymmärrettävä dualistisena, koska kokonaiskuvan saaminen edellyttää sekä
objektiivisia että subjektiivisia käsittelytapoja. Muutokseen varautuminen ja sopeutuminen edellyttää kykyä ottaa vastaan, etsiä, analysoida, omaksua ja luoda uutta
tarkoituksenmukaista ja tilannespesifistä informaatiota.
Kun monimutkainen, kompleksinen toimintaympäristö on alati muuttuva ja
dynaaminen, käy perinteinen yhteiskuntasuunnittelu tällaisessa jatkuvasti useita erilaisia
ja samalla yhtä todennäköisiä vaihtoehtoja tarjolla olevassa tilanteessa mahdottomaksi.
Tällöin tehokkaalta johtamiselta ja ohjaamiselta edellytettäisiin yhä enemmän
vuorovaikutteisuutta, joustavuutta, yhteistoiminnallisuutta ja sopimisia. Näillä avuin olisi
jäykähköön tai standardinomaiseen toimintalogiikkaan nähden helpompaa aistia
nykyhetken tilanteita ja uusia mahdollisuuksia. Edelleen ne antaisivat myös
mahdollisuuden kykyyn hahmottaa sellaista, jota ei vielä selvästi nähdä. Tutkimuksen
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näkökulmassa suunnittelun ja päätöksenteon toimintaympäristö on osattava hahmottaa
tietynlaisella aikajanalla menneisyydestä tulevaisuuteen, mutta joka jakaa siinä toimijat
erilaisen toimintalogiikan mukaan ’hitaista nopeisiin’ (kuva 2).
Ajattelutavan ja näkökulman laajentuminen
Intuitiivisyys
Luovuus
Visionäärisyys

MENNEISYYS

Hidastelijat

NYKYISYYS

"Näin on tehty ennenkin".

Hitaat liikkeellelähtijät -> Kirijät

Menestystä rakennetaan
historiatiedon varaan,
ratkaisut selviä ja näkyviä.

"Mistä nyt on kysymys".
Kyky aistia olemassa olevia
tilanteita - todellisuutta on
kuitenkin vaikea havaita.

TULEVAISUUS

Edelläkävijät
"Mikä on mahdollista 10 vuoden kuluttua".
Kyky havaita uusia tarpeita, muutoksia
ja mahdollisuuksia.

Kuva 2. Näkökulmien erilaisuus ja roolien asenne yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä.

Tutkimuksen tarkastelukulma on otollinen, koska laaja-alaisessa ympäristö-yhteiskunta suhteen huomioivassa strategisessa kokonaisuuden suunnittelussa ja luomisessa on siis
sekä suuria haasteita että merkittäviä ongelmia. Yhteiskunnalliset tekijät ovat yhtäältä
ongelmien taustalla olevia syitä, mutta toisaalta niissä piillee niiden ratkaisun
edellytyksetkin. Näkemyksiä etsitään näistä yhteiskuntakehyksen elementeistä kuin
ympäristön suunnittelun historiallisesta juonteesta.
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1.4.3 Tutkimusfilosofinen ote
”On ajatusten ilmapiiri.”
Balzac
Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus on vilkastunut Suomessa viimeisen
vuosikymmenen aikana (ks. Viinikainen 1997; Vehmas 1999). Tutkimusteemana
paikallinen suunnittelu- ja päätöksentekokulttuuri on noussut yhdeksi tärkeäksi osaksi
vastaamaan ympäristöongelmien ja yhteiskuntapolitiikan haasteisiin. Aiemmissa
tutkimuksissa paikallisten konfliktien tulkinta (esim. Sairinen 1994; Kettunen 1998) ja
indikaattoreiden muodostaminen (Hakanen 1999) ovat olleet keskeisimpiä ympäristönäkökulman esilletuojia.
Sen sijaan, kun kuntaa kuvataan puhdasoppisena esimerkkinä suunnittelun
kulttuurissa, kokonaisnäkemyksellisyys ei ole paikallisen tarkastelun yhteydessä saanut
sen ansaitsemaa laajempaa viitekehyksellisyyden edellyttämää merkitystä osakseen.
Tarkastelunäkökulmaa ympäristönsuojelun tai kestävän kehityksen teemoin on kyllä
hahmoteltu (esim. Suomen Kunnallisliitto 1991b; Hakanen 1995), mutta
projektitarkasteluina teemakentän laaja-alaisuus on jäänyt huomiotta, kun kohdentuminen
on tapahtunut pääosiltaan yksittäisten tai tarkasti rajattujen esimerkkien analysointiin.
Tutkimuksen näkökulmassa painotutaankin suunnittelun ja ympäristö-yhteiskunta
-kokonaisuuden tarkasteluun. Nykyisen ja tulevan yhteiskunnan nopeiden muutosten
toimintaympäristö vaatii suunnittelulta entistä vahvempaa strategista otetta, jotta
paikallistasolla olisi paremmat ja ennen kaikkea kestävämmät menestymisen
mahdollisuudet. Strateginen suunnitteluajattelu auttaa niin päätöksentekijöitä kuin
muitakin toimijoita keskittymään asioihin, jotka ovat todella merkittäviä. Strategiset
kysymykset ja haasteet eivät saa olla pelkästään tärkeitä kysymyksiä tai haasteita, vaan
niillä tulee tarkoittaa laajempia linjaamisia ja jatkuvuuksia.
Yhteiskunnallisesti sidonnaisia ympäristöongelmia ei voida selittää pelkillä fyysisen
ympäristön muutosten kuvauksilla ja niihin reagoimisilla tai pelkästään poliittisten
ohjelmien avulla, vaan todellisuuden selittäminen vaatii myös näkymättömien prosessien
huomioon ottamisen. Tutkimustehtävän – millaiseksi ympäristösidoksellisessa suunnittelukentässä on suunnittelutavan muututtava – tarkastelussa on pitäydyttävä varsin
etäällä, jotta teeman holistisuutta hakeva ote olisi mahdollisimman selittävä ja ajatuksia
herättävä. Kun konkretisoituvien ongelmien kirjo muodostuu tällaista taustaa vasten
laajaksi, on tarve suunnitella ja laatia strategioita varsin perusteltua.
Tutkimuksen ajatukseen tai kysymykseen kokonaisuuksista on perinteisesti liittynyt
merkittäviä ongelmia, koska fragmenttien tutkiminen ja niihin liittyvä asiantuntemus on
ollut arvostettua. Sen sijaan kokonaisuuksien tutkiminen ja pohtiminen on ollut
vähemmän arvostettua tai suorastaan paheksuttua. Ei ole ollut soveliasta lähteä
yhdistämään luonnontieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tietoa. Lisäksi tutkimuksissa on
usein löydyttävä jokin käytännöllinen päämäärä tai siitä ilmenevä hyöty, saavutettava
asiantilan selvyys. Tosin ei liikaa korosteta sitä, että tieteellisen maailmankuvan suuria
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kertomuksia ja läpimurtoja on muovattu myös tutkimalla asioita ja kysymyksiä, jotka
yhteiskunnallisesti saattavat näyttää täysin ’hyödyttömiltä’. Esimerkiksi Herschel (1831
Niiniluodon 1997: 18 mukaan) kehottaa katsomaan tieteen historiaan toteamalla, että
”näennäisesti hyödyttömimmät spekulaatiot ovat miltei poikkeuksetta olleet niitä, joilla
on ollut kaikkein suurimmat käytännön sovellutukset”.
Tutkimuksessa siis lähestytään ympäristön suunnittelun kokonaisuuden problematiikkaa. Taustalla on yhteiskunnallisen toimintaympäristön jatkuvan monimutkaistumisen
myötä strategisen näkökulman kasvava merkitys. Suunnittelullisesti näkökulma nähdään
ja ymmärretään nimenomaan avarakatseisuuden ja joustavuuden merkityksessä. Filosofiseltakin näkemykseltään perustelu nojaa Millsin (1990: 214) sanoihin ’inhimillinen
moninaisuus’, josta loppujen lopuksi kirjoitetaan, tai työn tunnuksena olevan Wiesnerin
huomautukseen, että ”jotkut ongelmat ovat yksinkertaisesti liian monimutkaisia
rationaalisesti, loogisesti ratkaistaviksi – ne synnyttävät näkemyksiä, eivät vastauksia”.
Tutkimuksellinen lähestymistapa ei siten painotu empiria- ja menetelmäkeskeisyyteen
vaan enemmänkin tavoite- tai strategiakeskeisyyteen, mikä kuvastuu myös tutkimuksen
sisällöllisestä rakenteesta (kuva 3). Suunnittelun sisällöllisessä näkökulmassa korostetaan
luovan ajattelun ja mielikuvituksen tärkeää merkitystä, koska tutkimusteeman ilmiöitä ja
prosesseja luonnehtii ennen kaikkea dynaamisuus ja toiminnallisuus. Vain siten on selkeämpi mahdollisuus oivaltaa ympäristö-yhteiskunta -suhteen suunnittelun kehityksessä
uusia rakenteita ja ratkaisumalleja.

JOHDANTO 1

YMPÄRISTÖ ja TIEDE

- Orientaatio -

2

- Ympäristö -

Ongelmallinen
tehtäväkenttä

Tieteiden rikkoma kokonaisuus
Historian haaste tulevaisuudelle

YHTEENVETO
Näkemisen
oivallus

YHTEISKUNTAKEHYS

6

3

- Aika ja tieto Luonne paradoksaalinen
Haaste muutoksessa

SUUNNITTELU

4

- Strategia Pulmallisen kokonaisuuden
koetinkivi

PAIKALLISUUS
- Näkyvä taso -

5

Toiminta ja toteuttajat
eli missä mennään

Kuva 3. Tutkimuksen jaksotus ja sisällöllisen rakenteen keskeisimmät elementit.

Tutkimuksen näkökulmassa onkin ymmärrettävä, että tärkeintä ei ole tuottaa tai tarjota
käytäntöön valmiita malleja. Tätä yhtä tieteellisessä tutkimuksessa korostettavaa päämäärää tärkeämpänä on nähtävä ne prosessit, joissa toimitaan, sekä niiden herättämät
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ajatukset ja vaikutteet omiin toimintoihin tai laajempiin organisaatioihin. Syystä kun
Faludikin (1987: 197) toteaa, että paikallistason suunnitelmat ovat niitä, jotka ovat eniten
sitovia ja joista seuraa eniten loputonta turhautumista, on oltava olemassa strategia – siis
ollen se, joka on herättämässä ajatuksia ja kiinnittämässä huomiota prosessien eri osiin ja
niiden välisiin suhteisiin.
Maantieteilijälle tämä tarkoittaa alueellisen tason tarkastelunäkökulman laajentamista
integroitujen analyysien tuottamiseen eri tekijöiden suhteen yhteismitattomasti verkottuneessa ympäristö-yhteiskunta -kokonaisuudessa. Kokonaisuuden ongelmat vaativat
holistista ajattelua ja toimintaa, koska sitä ilmentävät seikat ja prosessit ovat
moniulotteisia ja -muuttujaisia. Menetelmällisesti suunnittelutilanteiden epävarmuus ja
epäselvyys merkitsee toiminnan suunnittelun ohella toimintaympäristön jatkuvaa
havainnointia. Jos tässä verkostomaisessa toimintaympäristössä ei osata hahmottaa
kokonaisuutta, jää suunnittelu ja toiminta vaille kokonaisuutta tukevia luonteenpiirteitä.

1.4.4 Tutkimuksen rakenne ja kysymykset
Tutkimuksen tarve ja viesti nousee strategisuuden ja kommunikatiivisuuden
merkityksestä suunnittelussa – siitä perusongelmasta, miten löytää pitkäjänteisyys ja
johdonmukaisuus yhä monisyisemmässä yhteiskunnallisessa toimintakokonaisuudessa.
Tulevaisuusorientoituvuutta korostavassa strategisuudessa ei ole perinteiseen toimintatapaan nähden olennaista niinkään staattinen ’mitä on’ -kysymys, vaan dynaamishakuisempi ’miten toimii’ -kysymys.
Enää ei riitä pelkkä analyyttisuus, vaan on osattava olla mitä suuremmassa määrin
myös näkemyksellinen. Seuraavassa jaksoittain esitetyt ja edellä jo osittain esiin tulleet
tutkimusasetelman kysymykset painottuvatkin laajemman näkökulman hahmottamiseen
kuin vain rajatun empiirisesti määrittävästi. Syystä johdannon (jakso 1) roolina on ollut
nostaa esiin ympäristö-yhteiskunta -suhteen vaikeasti hahmotettavissa olevaa tehtäväkenttää. Suunnittelun näkökulmasta tätä vaativuutta korostaa entistä enemmän muutos ja
aiempaan nähden sen luonteen erilaisuus, eritoten jatkuvuus ja ennakoimattomuus (kuva
4).
Perinteistä selkeyttä ja johdonmukaisuutta ihannoivalle tilanne lähenee kaaoksellisuutta, mutta visionäärisesti orientoituvalle alati muutosta ennakoiva tulevaisuus antaa
aihetta ja mahdollisuuden uuden luomiseen. Menestyminen on kiinni vain entistäkin
enemmän itse toimijoissa.
Tutkimuksen liikkeellelähtö, miksi yhteiskuntapolitiikassa ympäristön suunnittelu ja
sitä ilmentävän kokonaisuuskäsitteen problematisointi on nähtävä tärkeäksi, on
sidoksissa yhteiskuntien laadulliseen kehittämiseen. Tuota perusasetelmaa lähdetään
purkamaan osaongelmien kautta, jotka ovat sidoksissa eri jaksoissa esitettyihin
asiakokonaisuuksiin. Näistä osaongelmista keskeisin ja liikkeelle ajavana on kysymys,
(1)

miksi ympäristön suunnittelu on ongelmallinen kokonaisuus
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Toisin sanoen, miksi yhteiskunta-ympäristö -suhde on kokonaiskuvallisesti niin etäinen ja
vaikeasti otettavissa haltuun. Asiakokonaisuudet, joilla tähän laajaan ongelmakenttään
pureudutaan, muodostuvat tieteen kentän historiallisen kehityksen huomiovasta
näkökulmasta (jakso 2), yhteiskunnallisen ulottuvuuden näkökulmasta (jakso 3) sekä
suunnittelun teemakentästä (jakso 4), jossa hahmotellaan suunnittelun suuntaviivoja
dynamiikaltaan aiempaa herkemmin muuttuvassa toimintaympäristössä.

LINEAARINEN MUUTOS
Tulevaisuus selkeä,
ennustaminen helppoa

VÄHITTÄINEN MUUTOS
keräilyyhteiskunta

maatalousyhteiskunta

teollisuusyhteiskunta

informaatioyhteiskunta

ENNAKOIMATON MUUTOS
Tulevaisuudelle ei selkeitä
ennakkoratkaisuja,
muutosprosessi jatkuvaa

Kuva 4. Muutos ei ole mitään uutta, mutta sen luonnetta voidaan kuvata eri tavoin.

Menneeseen viitaten ongelmakentän vastaukset ovat tavanomaisesti rakentuneet ajattelutavalla, joka jäsentää toimintaa ympäristön suhteen suurelta osin valistuksen ajalla
syntyneiden näkemysten perusteella. Syystä tutkimuksessa ympäristö-yhteiskunta
-suhteen tieteelliselle tarkastelujaksolle on omistettu kuvainnollisesti nimi ’rikottu kokonaisuus’. Vuosituhannen vaihteessa yhteiskunta-ympäristö -suhteen tutkimuksen kentässä
on kuitenkin tapahtunut ja tapahtuu paljon. Tieteen vastaavuus ja näkemyksellisyys
todellisuuden suhteen on kehittynyt, mutta sen soveltamista ei välttämättä taidetakaan
silloin, kun suunnitellaan tai hallitaan ympäristö-yhteiskunta -suhteen problematiikkaa.
Kokonaisuuskuvallisuutta hakien voidaankin sitten kysyä, että
(2)

kehittyykö nykyisestä empiirisestä ja teoreettisesta muovaamisesta lopulta
yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutusta korostava yhtenäinen ympäristötiede

Siis ideaalisesti eri tieteenaloja poikkitieteellisesti yhdistävä suuri kertomus vaiko vain
tieteellisen kentän uusi, yksittäinen osa-alue. Millaiset ovat näkökulmien perustelut, ja
hyötyisikö yhteiskunta siitä, että sillä olisi olemassa jokin yhteinen ympäristönäkemys?
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Ajattelutapamme rajoittuneisuudesta huolimatta tiede ja taide auttavat meitä näkemään
paljon kauemmaksi kuin mitä meidän jokapäiväinen elämämme edellyttää. Miksi sitten
tätä tieteen ja taiteen strategista näkemyksellisyyttä ei osata hyödyntää oikealla tavalla,
kun ympäristö-yhteiskunta -suhteen suunnittelun ja päätöksenteon tehtäväkenttä on sitä
monisyisyydessään ja -ulotteisuudessaan vaativa – ja nimenomaan sellainen, jossa
avarakatseisuudella on hyvin suuri merkitys. Tutkimusasetelma johdatteleekin kysymään,
(3)

millaisiin tekijöihin suunnitteluajattelun ja toiminnan on nojattava, jotta tehtäväkentän uudenlainen dynaamisuus ja epäselvyys olisi huomioitavissa edes
riittävässä määrin

Suunnittelua raamittavien kysymysten tärkeimmiksi taustaelementeiksi nostetaan tässä
tutkimuksessa kaksi informaatioyhteiskunnassa keskeisesti vaikuttavaa muuttujaa – aika
ja tieto. Tuttujakin tutumpia ovat ilmaisut ’aika on rahaa’ ja ’tieto on valtaa’, mutta
moni-ilmeisen yhteiskuntakehyksen modernin ajan mosaiikkimaisuus on tuonut suunnittelun ja päätöksenteon perusteluihin mukaan myös astetta vaikeamman ulottuvuuden –
epäselvyyden. Nyt ajan selitettävyys nousee entistä enemmän muutoksesta, kun taas valta
löytyy informaatiosta ja kyvyssä tulkita sitä – soveltaa sitä oikeaan aikaan ja oikeassa
paikassa.
Samalla kun vaatimustaso tietoon, tietämiseen ja ajan ymmärrettävyyteen on
tiivistynyt, niin suunnittelulle on muotoutunut vaikeasti ratkaistava kysymys:
(4) miten suunnittelutehtävät olisi rakennettava yhteisesti hallittaviksi ongelmiksi

Tulevaisuuteen suuntaavassa toiminnassa vastaus piilee siinä, että asiakokonaisuuksissa
on oltava mukana aina oikeanlainen sekoitus joustavuutta, laajuutta ja syvyyttä, mikä
tarkoittaa vaativaa tehtäväkenttää (vrt. kuva 1). Vaativuus ja vaikeus lähtee siitä, että enää
ei ole mahdollista seurata vain yleisiä kehityksen linjoja, vaan merkitystä on aiempaa
enemmän myös pieniltä vaikuttavilla yksittäisillä tekijöillä ja tapauksilla. Tätä
kompleksisuutta ja epäselvyyttä ei voi hallita vain yleisinä lakeina, vaan nämä tekijät ovat
ajaneet 1990-luvulla suunnittelukulttuuriin yhä voimallisemmin strategista otetta ja
vuorovaikutteisuutta.
Tutkimuksen suunnittelun teorioiden jaksossa odotuksia ladataankin strategiaan.
Oppivaa otetta ja strategista tapaa pidetään yhtenä suunnittelun viimeisimmistä
ideologisista kehitysvaiheista – ja erityisesti sellaisena, jolla olisi sanansa sanottavana
edellä viitoitetulla tehtäväkentällä. Vaikka strateginen suunnittelu on suunnittelun alakäsite, strategian merkitystä korostetaan tässä työssä niin, että se nostetaan suunnittelun
rinnalle. Strategialla viitataan pidemmälle tulevaisuuteen suuntautuvaan suunnittelun ja
hallinnoinnin toisiinsa linkittävään ajattelutapaan, mikä hakee lähtökohtia yksityiseltä
sektorilta. Näkökulma saa perustelunsa siitä, että laaja-alaisen kestävän kehityksen tai
konkreettisemman maankäytön suunnittelun tulevaisuuden näkökulmassa strategisuudella
on mahdollista tuoda suunnitteluun aiempaa painokkaammin ja avoimemmin
tulevaisuusnäkökulmaa yhä monimutkaistuvammaksi ja dynaamisemmaksi käyvässä
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toimintaympäristössä. Jakson suunnittelusta strategiaan ongelma tiivistyy lopulta
kysymykseen,
(5)

löytyykö toimintamallia tai ydintulosta sille, kuinka ympäristön kokonaisuutena
huomioivaa suunnittelua tai hallinnointia olisi tehtävä - tai yhtäläisesti, millaisia elementtejä ’hyvän ja menestyvän’ ympäristöpoliittisen suunnittelun on
huomioitava

Tutkimuksen konkreettisimmassa jaksossa, ympäristö paikallistasolla, pohditaan ja
arvioidaan millaisena ympäristökäsite näyttäytyy paikallisen toiminnan areenoilla, ja
miten paikallisen ympäristöhallinnon asema ja ympäristön suunnittelullinen tila ovat
kehittyneet. Yhteiskuntakehyksen moni-ilmeisyyteen liittyen ympäristön suunnittelun
tarkastelussa nousee esiin muun muassa kysymykset, millaisia ongelmia ennakoivuutta ja
kokonaisvaltaisuutta hakeva strateginen suunnittelutapa kohtaa käytännön tasolla, ja
kuinka abstraktilta tuntuvan kestävän kehityksen tavoitteellisuutta olisi mahdollista
konkretisoida. Konkretiasta haetaankin näkökulmaa siihen,
(6)

ollaanko ympäristön ja yhteiskunnan tehtäväkentän yhteishallinnan suhteen
suunnittelullisesti niin edistyksellisiä ja strategisesti niin kantavia kuin yleisesti
annetaan ymmärtää

Strategisuus suunnittelumetodologisena tapana on olemukseltaan kuitenkin etäinen
konkretisoitavaksi. Strategisen suunnittelun menetelmien käyttäminen ei sinällään viesti
siitä, ovatko kunnat todella toimineet strategisesti vai eivät. Ulkoista muodollisuutta
voidaan hakea, mutta todellinen olemus ja sisältö jäävät väistämättä etäiseksi. Edelleen on
todettava, että kunnat eivät välttämättä omalla toiminnallaan kykene aikaansaamaan
muutoksia strategisessa asemassaan, vaan strategisten muutosten aikaansaaminen
edellyttää myös kunnasta riippumattomien tahojen toimintojen ja strategioiden
samansuuntaistumista kunnan tavoitteiden kanssa. Tässä merkityksessä nimenomaan
paikallistason rooli on nähtävä innovatiivisimpana ja luontevimpana mahdollisuutena eri
tahojen väliseen yhteistyöhön. Siten tätä ’mahdollisuuksien toimintakenttää’ vasten on
haasteellisuudessa pohdittava sitä, millaisia suosituksia tutkimuksen viitekehyksessä
paikallistasolla suunnitelmallisemman tulevaisuuden toimintamalliksi olisi mahdollista
korostaa, ja millaisiin tekijöihin tiivistyy paikallistason ympäristön suunnittelu siinä
näkökulmassa, jossa suunnittelun ja strategian merkityksellisyyden ymmärtäminen
korostaa vaihtoehtoisten tulevaisuuksien aktiivista hakemista.

2 RIKOTTU KOKONAISUUS
Vuosituhannen vaihteen
yhteiskunta-ympäristö JOHDANTO 1
YMPÄRISTÖ ja TIEDE 2
suhteen tieteellisellä tut- Ympäristö Tieteiden rikkoma kokonaisuus
kimuksen teemakentällä
Historian haaste tulevaisuudelle
on tapahtunut ja tapah6
3
tunee jatkossakin paljon.
YHTEISKUNTAKEHYS
Tutkimuksen ympäristön
ja tieteen kulminaatiossa
käsitteiden ohella huomi4
SUUNNITTELU
PAIKALLISUUS
5
on saa haasteellinen kysymys, kehittyykö nykyisestä empiirisestä ja teoreettisesta tutkimuksesta
yhteiskunnan ja luonnon
vuorovaikutusta korostava yhtenäinen ympäristötiede. Siis ideaalisesti eri tieteenaloja
poikkitieteellisesti yhdistävä suuri kertomus vai jääkö se ympäristön pilaantumisen eri
ilmenemismuotoja tutkivaksi tieteellisen kentän yksittäiseksi osa-alueeksi, jollaisena se
on ollut 1960-luvulta lähtien. Siten olisi tärkeää, että ympäristöajattelussa ymmärretään
luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tietämyksen integrointi. Ympäristö tai
ympäristöongelmia ei tulisi määritellä vain luonnontieteellisen tiedon nojalla. Ongelmien
tunnistaminen, asemointi ja ratkaiseminen tapahtuvat aina myös yhteiskunnallisten
prosessien seurauksena.
Ympäristötutkimuksen ongelmakentän näkemys on kuitenkin nojannut suhteessa
ympäristöön jo valistuksen ajalla syntyneiden ajatusten rajaamina. Tieteen kenttä on
hajaantunut. Ympäristötieteellä on syystäkin paradoksaalinen asema tieteenalojen
joukossa: ympäristö, ympäristötieteen tutkimuskohde, käsittää kirjaimellisesti tulkiten
kaiken. Syystä tieteiden historiallista kehitystä ja ympäristötieteen tiedettä kaikesta vasten
on ympäristö-yhteiskunta -suhteen tarkastelujaksolle omistettu kuvainnollisesti nimi
rikottu kokonaisuus.
- Orientaatio Ongelmallinen
tehtäväkenttä

YHTEENVETO
Näkemisen
oivallus

- Aika ja tieto -

Luonne paradoksaalinen
Haaste muutoksessa

- Strategia -

Pulmallisen kokonaisuuden
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eli missä mennään
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2.1 Ympäristön monta näkökulmaa
Ympäristö – siinä kaikki.
Ympäristö on ollut 1990-luvun paradigma (Wahlström 1994: 206; vrt. Aartolahti 1988:
272) – malli, johon koko olemassaoloa on peilattu. Sitä on tulkittu kaiken kattavasti, sen
problematiikkaa on integroitu kaikkeen ja sitä koskettavia asioita on käsitelty läpäisevästi.
Tutkimuksen keskeisin käsite rajautuu kysymyksiin, mikä on ympäristö ja miten se
määritellään sekä miten se tulisi käsittää ja kuinka se käsitetään, kun sen tarkastelun
rajapintoina ovat yhteiskunta ja suunnittelu.
Ympäristön ominaisuuteen on opittu ensimmäisenä liittämään luonto,
luonnonelementtien hallitsema kokonaisuus ja ekologisperäiset ongelmat (esim. Koskiaho
1994b: 135-137). Myös Barryn (1999: 12) mukaan ympäristökäsitteellä on usein
tarkoitettu ihmisen ulkopuolista maailmaa, ja sitä on käytetty jopa samanarvoisena
luontokäsitteen kanssa. Vaikka ympäristön miellettävyys määräytyykin helposti luonnon
visuaalisista ja fyysisistä tekijöistä käsin, yhdistyy siihen yhteiskuntasuhteessa kuitenkin
aina sosiaalisia ja toiminnallisia seikkoja; väitteet ympäristöstä ovat myös väitteitä
yhteiskunnasta. Näin on esimerkiksi silloin, kun puhutaan elinympäristö-käsitteeseen
liittyvistä asioista.
Historiallisesta perspektiivistä katsottuna ympäristökäsitteen luontolähtöisyys on
laajentunut, suhteellistunut ja moniulotteistunut. Aiemmin ympäristö on viitannut jonkin
määrätyn kohteen tai paikan ympärillä olevien olioiden ja ilmiöiden kokonaisuuteen.
Nykyisin ympäristö ei enää paikannu näin selvästi, kun kehyksen muodostaa koko
inhimillinen yhteiskunta. Nyt ympäristön eri tekijöiden, niin luonto- kuin
yhteiskuntapohjaisten ymmärtäminen osana yhtä kokonaisuutta vaatii aiempaa
näkemyksellisempää otetta, sitä niin kutsuttua henkistä laveutta. Ympäristökäsite ei enää
koostukaan vain erillisistä mitattavissa olevista termeistä tai suureista. Se on kattava,
monitieteellinen käsite, johon sisältyy kaikki, mitä ympärillämme on, ja etenkin eri
tekijöiden yhteispeli. Ympäristön ymmärtäminen on näiden kaikkien tekijöiden
muodostaman kokonaisuuden näkemistä, yli eri mittakaavaisten tasojen. Toisin sanoen
kaikki ei välttämättä pitäydy siihen, mitä näkyy.
Ympäristökäsitettä nykyisessä tarkoituksessaan käytti jo vuonna 1831 ranskalainen
biologi Etienne Saint-Hilaire (Tammilehto 1982: 24). Ympäristökäsitteen juuret
lepäävätkin ranskankielisessä sanoissa ’environ’, ’environner’ – ympärillä, ympäröidä,
käsittää ja ’virer’, ’viron’ – ympyrä, ympäri, piiri (Young 1986: 86). Kuitenkin
ympäristökäsite alkoi vasta 1980-luvulla merkitä suurelle yleisölle jotain – varsinkin
yhteiskunnallisesti merkitsevässä yhteydessään. Ympäristökäsite on siis vasta viime
aikoina yleisesti hyväksytty ja jokapäiväiseen sanastoon sisäistetty termi. Tosin tälle,
pitkälti abstraktiolle, monimuuttujaiselle ja samanaikaisesti monta todellisuutta sisältävälle käsitteelle ei ole tyhjentävää määritelmää. Määrittelemättömyys ja suhteellisuus
ristiriitoja herättävänä piirteenä on muovaamassa sen heikkouksien lähtökohtaa, mutta on
toisaalta rakentamassa sille sen vahvuuttakin – laaja-alaisuutta.
Toisaalta Gilberto Gallopin (1981) on yrittänyt ’jalostaa’ ympäristökäsitteen tarkkaa
muotoutumista, mutta yhteiskunnalliselta kannalta liian yksipuolisen ja teknisen
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systeemipainotteisesti. Gallopinin ympäristön määritelmä lähtee siitä, että ympäristö on
kaiken sen summa, mitä on kohteen ympärillä (vrt. Nykysuomen sanakirja 1985: 734735). Sen sijaan Gerald Young (1986: 85) korostaa paremmin ympäristökäsitteen
suhteellisuutta – samoin kuin Haila ja Levins (1992: 254), joiden mukaan tietyn
yhteiskunnan ympäristö ei ole vakio vaan historiallisesti muuttuva, kulttuurin ehtoja
määrittävien muuttujien kompleksi. Paikallisten kulttuurien vuorovaikutus ympäristönsä
kanssa ei ole yksisuuntaista sopeutumista vaan kaksisuuntaista yhteennivoutumista.
Tutkimuksellisesti kohde hahmottuu, mutta sitä on kaiketi vaikea tavoittaa: ympäristöä
ei ole mahdollista suunnitella ja arvioida aina ja kaikkialla samoin kriteerein. Yhtäältä eri
ihmisten tai paikkakuntien ympäristöt voivat olla siinä määrin erilaisia, että niiden
vertaaminen samoin kriteerein ei ole mahdollista tai järkevää. Toisaalta kunkin ihmisen
tai paikkakunnan ympäristö voi käsittää useita erilaisia merkityksellisiä ulottuvuuksia,
joita ei voi sovittaa samaan suunnittelu- ja vertailuasetelmaan.
Ympäristötutkimuksen kentän laajenemisen myötä itse ympäristökäsite on
paradoksaalisesti menettänyt merkitystään, koska luonteeltaan hyvinkin erilaiset
sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ongelmat on haluttu määritellä myös ympäristöongelmiksi.
Näissä yhteyksissä sen monenmuotoinen määrittely on tehnyt koko käsitteestä hämärän –
jopa niin horjuvan, että monet (esim. Sprout & Sprout 1971 Youngin 1986: 90, 104-105
mukaan) ovatkin kuvanneet sen tulkintaa merkitysten kaaoksena tai sisällöllisesti tyhjänä.

2.1.1 Ympäristö ja suunnittelu
Suunnittelussa ympäristö on ymmärretty niin ikään vaillinaisesti. Tosin ympäristökäsite
on esiintynyt siinä kymmeniä vuosia, mutta lähinnä vain yksinkertaisena, laskennallisena
käsitteenä, jota on sovitettu sektoroituneeseen suunnittelujärjestelmään. Esimerkiksi
Selbergin (1992: 59) mukaan ollaan arvioitu tai suunniteltu yksittäistä tekijää, kuten
meluongelmaa (kuva 5), joka käsitteenä on konkreettinen ja johon on helppo ottaa kantaa
mitattavana suurena. Sen sijaan tämä ajattelutapa on johtanut siihen, ettei ole kyetty
arvioimaan sitä, mihin ympäristön parannustoimet vuorostaan johtavat. Yhden ongelman
ratkaisusta tuotettiin helposti uusia ongelmia, jos ei tiedostettu ongelmaan liittyvää
kokonaisuutta mitä erilaisimpine vuorovaikutussuhteineen.
Ympäristön näkeminen ja ymmärtäminen monimutkaisena ja -tahoisena tutkimuskohteena vaatii tarkastelutavalta useita eri tasoja. Esimerkiksi A. J. Henderson kirjoitti jo
vuonna 1915: ”Ympäristö ei ole vain fyysisiä olosuhteita, joissa elämme, vaikka nämä
ovat myös tärkeitä. Mitä enemmän sitä tutkitaan, sitä monimutkaisemmaksi se tulee.
Ympäristö on hengellinen, mentaalinen ja materiaalinen”.
Käytännön suunnittelussa ympäristöstä voi olla yhtäaikaisesti läsnä monta tulkintaa ja
käsitystä. Tutkimuksen yhteiskuntayhteydessä nähtävän ympäristökäsitteen lähtökohtana
on, että niin itse käsite kuin siihen liitetyt ongelma, suojelu tai vaikutus ovat
monimerkityksellisiä ja avoimia, tapauskohtaisesti tulkittavia termejä. Vaikka
ympäristökäsite ja sitä tarkentavat määritteet ovat tapauskohtaisesti tulkittavia, niin
määritelmistä ja rajauksista huolimatta esimerkiksi suunnittelija ei tiedä tarkalleen, mitä
kaikkea hän moniulotteisen todellisuuden suhteen suunnittelee.
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Ympäristö ja ympäristökysymykset tarkoittavat laajoja asiakokonaisuuksia, joissa
yhdistyvät ekologiset,
taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset elementit. Kun ympäristöteema on tämän työn
näkökulmassa yhteiskuntasidonnainen,
määrittyy
lähtökohdaksi se, että teemaan
liittyviä tekijöitä ja niiden vaikutuksia ei voida määrittää ja mitata Kuva 5. Ympäristön suunnittelun karrikoitu klassinen esimerkki
eksaktisti, eikä ympä- meluongelman ratkaisusta (Vegvesen 1989 Selbergin 1992: 60
mukaan).
ristökysymyksiä palauttaa vain ekologisiksi ongelmiksi, vaikka ekologialla onkin keskeinen rooli
ympäristöproblematiikassa. Kaikkea ja kaikissa tilanteissa ei voida vastata kaikista
ympäristönäkökohdista. Jokaisen on kuitenkin tarkasteltava omat ongelmansa ja
kysymyksensä uudelleen laajan ja entistä kokonaisvaltaisemman ympäristökäsitteen
näkemyksen pohjalta.
Ympäristön suunnittelun yhteydessä onkin korostettava aiempaa selvemmin ns. laajaa
inhimillistä mittakaavaa, jossa suunnittelutapahtuman muodostavat yhtäläisesti sekä
tekijät että käyttäjät (vrt. Rapoport 1977). Asukkaiden henkilökohtaiset tavoitteet ja
tulevan ympäristön ominaisuudet saadaan parhaiten sopusointuun, jos asukkaat saavat
itse osallistua asuinympäristönsä suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tätä samaa, tapauskohtaisesta yhteydestä lähtevää ympäristökäsitteen määrittelyä tukee muun muassa
Englannissa suoritetut tutkimukset (Harrison & Burgess 1994: 26-27), joiden mukaan
asiantuntijoiden tekemät määritykset ympäristöstä ja ympäristönsuojelusta sekä näiden
edellyttämistä käyttäytymistavoista ovat olleet monesti ristiriidassa paikallisten asukkaiden näkemysten ja reaalisten toimintamahdollisuuksien kanssa. Kyseisissä tutkimuksissa onkin todettu, että jos halutaan saada aikaan muutoksia ihmisten asenteissa ja
toimintatavoissa, on määritelmiä ja toimintasuosituksia laadittaessa otettava lähtökohdaksi ihmisten konkreettinen arkielämä sosiaalisine ja kulttuurisine määrityksineen.
Suunnitteluyhteydessään ohueksi nähdyn ympäristön näkökulman määrittely ja
tarkastelu on lähestynyt arkkitehtuurissa ja kaupunkisuunnittelussa paljon käytettyä ja
kulutettua käsitettä ‘genius logi’ – paikan henki. Sen ymmärtämistä pidetään eräänä
keskeisimmistä edellytyksistä ’hyvän’ ympäristön luomiselle (vrt. Järvinen 1999).
Esimerkiksi Sundman (1994: 5) listaa genius login rakentuvan historiallisista,
topologisista, sosiaalisista, luonnontieteellisistä ja taiteellisista ulottuvuuksista. Oleellista
sellaisissa keskusteluissa, joissa viitataan näihin ulottuvuuksiin on, että paikan erityiset
ominaisuudet ja historialliset kerrostumat asetetaan suunnittelun yhdeksi merkittävistä
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lähtökohdista. Nimenomaan nämä määrittävät paikan luonteen, sen ominaispiirteet ja
lopulta sen elinympäristön, jossa ihminen toimii.

2.2 Ympäristötiede ymmärtämisen ongelmana
”Erikoistuminen ilman laajempaa
näkemystä on vaarallista.”
Laszlo

2.2.1 Ympäristötieteen omalaatuinen historia ja tieteen muutos
Polttavasta ajankohtaisuudesta huolimatta ympäristötieteillä on merkittävä historiansa.
Vaikka ympäristökäsite muotoutuikin 1800-luvulla, niin aikaisempien sukupolvien
tiedemiesten biologiaan ja geologiaan sitomaa ‘ympäristötiedettä’ ei Bowlerin (1997: 15,
18) mukaan tunnistettaisi vastaavaksi moderniksi versioksi. O’Riordanin (1995: 2)
mukaan ympäristötiede, environmental science oli tuolloin yhtä kuin geotieteet, earth
science. Ympäristötieteille on kuitenkin tapahtunut viimeisten parin vuosisadan aikana
ainakin kaksi merkittävää suunnanmuutosta, joista ensimmäinen loi toisen perustan.
1800-luvulla keskustelun keskipisteenä oli luontoa koskevan historiallisen näkemyksen
synty, kun taas 1900-luvulla on ollut kasvava tarve ymmärtää, mitä ihminen on tekemässä
ympäristölle. Kolmatta, näkökulmien yhdistymisen seurausta eli toiminnallisen kokonaisuuden ymmärtämistä ollaan vasta hahmottelemassa.
1900-luvun näkökulmasta luonnontieteillä on siis ollut perustava rooli sen tavan muotoutumisessa, miten ajattelemme ympäristöstä. Esimerkiksi ympäristönsuojeluajattelu on
niin läheisesti liitetty ekologiatieteeseen, että ympäristönsuojelulliset ja ekologiset
näkökulmat merkitsevät käytännössä samaa. Hargroven (1997: 100) mukaan tällä
vahvalla ja läheisellä yhteydellä on kuitenkin taipumus peittää alleen se seikka, että
historiallisesti ympäristöajattelu kehittyi tieteelliseltä perustalta, joka ei yleisesti ottaen
ollut sille suosiollinen. Tuolloin kummallakin, geologialla ja biologialla, oli merkittävä
rooli ympäristönäkökulman luomisessa jo kauan ennen kuin kukaan tiesi mitään
ekologiasta. Kuitenkin 1800-luvulla näitä ympäristötieteitä, joita tuolloin kutsuttiin
luonnonhistoriaksi, ei pidetty valtavirran tieteinä eikä usein edes tieteinä lainkaan. Uuden
ajan alun tieteellisen metodin perustuessa reduktionismiin, oli menetelmä juuri
huonoimmin sovellettavissa monimutkaisten ekologisten ja biologisten suhteiden
tutkimuksessa, mikä heikensi holistisemman ympäristönäkökulman tieteenfilosofian
kehittymistä.
1900-luku on ollut tieteiden pirstoutumisen ja ympäristökeskustelun yhteiskunnallistumisen aikaa, vaikka Barrowin (1999: 131) mukaan holistisuudenkin näkemys
tuotiin esille jo 1920-luvulla. Tieteiden suosima kapea-alainen erikoistuminen sai
erinomaisia lyhyen aikavälin tuloksia tietyillä alueilla, mutta se ei enää soveltunut laajaalaisten vuorovaikutusten tutkimukseen. Tieteiden lähihistoria osoittaakin sen, että
kattavan ympäristötieteet -nimikkeen alla elänyt toive holistisesta luonnon- ja yhteis-
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kuntatieteiden uudelleenryhmittymisestä on ollut modernin tieteellisen kehityksen
suuntauksen vastaista (vrt. Brown 1992).
Perinteisten oppialojen, erityisesti ympäristötieteen näkökulmasta tämä on tietysti
paradoksaalista, sillä modernin yhteiskunnan ja tieteen kehitys on johtanut juuri tieteiden
kentän voimakkaaseen spesialisoitumiseen. Syystä esimerkiksi unkarilaissyntyinen
systeemiteoreetikko Ervin Laszlo (1996, Hailan 1997b: 11 mukaan; vrt. Laszlo 1994)
varoittaa tietoyhteiskunnassa erikoistumisen ilman laajempaa näkemystä olevan
vaarallista. Laszlo näkee viitteitä traditionaalisen erikoistumisen muuttumiseen muun
muassa siinä, että menestyvät korkean teknologian yritykset ovat säännön mukaan
hajauttaneet organisaatioitaan. Yritysten alaosastojen itsenäisen aseman vahvistumisen
myötä nämä ovat myös saaneet yhä tärkeämmän roolin yritysten kokonaisstrategian
kehittämisessä. Näin erikoistuminen ja kokonaisnäkemys olisivat korkean teknologian
yrityksissä erottamattomasti sidoksissa toisiinsa – perinteistä näkemystä laajentaen.
Näkemykseen liiallisen erikoistumisen haitallisuuteen nojaa myös argumentti, että
tutkimuksen uudet läpimurrot syntyvät yleensä sivussa kyseisellä hetkellä tärkeimmistä
vaikuttavista erikoistumisaloista. Myös ne alat, jotka kulloinkin ovat tärkeitä ja
menestyviä, ovat hetkeä aiemmin, syntyessään, olleet pieniä ja valtavirrasta sivussa.
Callebautin (1993) mukaan vastaava ilmiö voidaan havaita myös tieteenalojen
historiallisessa kehitysdynamiikassa: uudet tärkeät tutkimussuunnat ovat usein muodostuneet vakiintuneiden alojen välialueille. Konkreettisemmin ilmiötä voidaan verrata
teknologiassa, taloudessa tai yhteiskunnassa silloin tällöin ilmeneviin outoihin ilmiöihin,
ns. heikkoihin signaaleihin, joihin kytkeytyvät miltei poikkeuksetta kaikki niiden
merkittävimmät uudistukset.
On kuitenkin huomattava, että vakiintuneiden alojen välialueille muodostuvia
tutkimusperinteitä kehittävien tutkijoiden on hallittava kaikkien taustalla olevien alojen
perusteet (Haila 1997b: 11; vrt. Laszlo 1996). Spesialistit tuskin kykenevät tähän.
Liiallinen spesialisoituminen voi olla haitaksi siksi, että monien keskeisten
yhteiskunnallisten ongelmien hahmottaminen edellyttää holistista näkemyksellisyyttä ja
laaja-alaisia tietoja. Vasta tällöin on mahdollista keskittyä kokonaisuuden kannalta
olennaisimpaan, samoin kuin mitä edellyttää yhteiskuntasidonnaisen ympäristön
suunnittelun mielekäs ja kokonaisvaltainen kehittäminen.
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2.2.2 Tieteidenvälinen ympäristötiede – modernien tieteiden haaste
”Todellisuudessa meillä on vain ongelmia,
jotka kaikki ovat monitahoisia.”
Myrdal
Ympäristötutkimuksen eri suuntausten erojen ohella on myös nähtävä niiden yhtäläisyys
laajemmassa kokonaisuudessa. Hailan (1997c) mukaan ympäristökysymysten ja -ongelmien ratkaiseminen edellyttää uudenlaista asiantuntemuksen tyyppiä: ongelmien erityispiirteiden tuntemuksen lisäksi tarvitaan yleisnäkemystä niiden ratkaisemisen yhteiskunnallisista edellytyksistä. Ympäristöalalla tarvitaan asiantuntijoita, jotka kykenevät
yhdistämään usean alan perustietoja ja -näkemyksiä kulloinkin esiin nousevien ongelmien
ratkaisuun.
Luonnon ja yhteiskunnan suhteen dialektinen analyysi on oikea lähestymistapa
ymmärtää, kuinka luonto toimii, ja minkälaisessa suhteessa yhteiskunta on luontoon
(Dickens 1996). Tämä edellyttää, että osien ja kokonaisuuksien toisiinsa kytkemisessä
tilanne on nähtävä perinteistä länsimaista ajattelua laajemmin. Kysymyksessä on
monisuuntainen ja -tasoinen prosessi. Opettavana näkökulmana itämaisen ajattelutavan
mukaan tilanteet voivat olla samanaikaisesti sekä ristiriitaisia että harmonisia.
Ympäristö-tiede -suhdetta herättelevään tutkimusasetelmaan viitaten alussa kysyttiinkin, syntyykö tästä nykyisestä empiirisestä ja teoreettisesta hapuilusta lopulta
yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutusta korostava yhtenäinen ympäristötiede? Onhan jo
aiemmin ekologiaan perustuen yritetty kehittää luonnon- ja yhteiskuntatieteet integroiva
tiede (esim. Odum 1975), joka tulevaisuuden tieteenä holististen ajatusrakennelmiensa
ansiosta muodostaisi pohjan uudenlaiselle maailmankuvalle. Vaikka yritykset luoda
ekologiasta eri tieteenaloja integroiva tiede ei saavuttanutkaan tavoitettaan, toi tapahtuma
yhteiskuntatieteiden toimintakentälle kyteviä ajatuksia, joiden valossa yhteiskuntaa ja
maailmaa olisi mahdollista rakentaa kokonaisuudessaan toisenlaisen, filosofian
näkökulmasta ekologisesti kestävämmän (ks. esim. Haila 1997d).
Ympäristön tilan muuttuminen monien muiden modernin yhteiskunnan ongelmien
ohella näyttää kuitenkin olevan paradoksaalisesti liian laaja ongelmavyyhti vallitsevalle,
kaavoihin kangistuneelle tiederakenteelle. Muun muassa kirjailija ja fyysikko Charles
Snow (1965) kirjoittaa tästä ‘kahden kulttuurin ratkaisemattomasta ongelmasta’
tarkoittaen yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden välistä kuilua.
Toisaalta sosiologi Dickensin (1992: 19) mukaan muutosta ja dynaamisuutta
korostavan ajan hengessä yhteiskuntatieteen ja luonnontieteen ekologiset suuntaukset
ovat parhaillaan löytämässä toisensa tavalla, joka ennakoi murrosta ei ainoastaan
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sosiologian ja ekologian vaan koko länsimaisen tieteen maailmankuvassa (vrt. Wilson
1998; von Weizsäcker 1994). Myös von Wright (1987: 108-109) on arvoituksellisesti
ennakoinut, että tiede, joka on tuskin sulattanut aikaisempiakaan mullistuksia, on
matkalla kohti uutta maailmankuvaa, jossa kokonaisuuksia vuorovaikutuksessa toisten
kokonaisuuksien kanssa järjestävät lait näyttelevät keskeistä osaa.
Yhteiskunta- ja luonnontieteiden tutkimustapojen peruseroavaisuuksien johdosta
ympäristötutkimuksessa on ollut ongelmia nähdä yhteistä kokonaisuutta. Ympäristöongelmat kuitenkin koskettavat molempia, mikä on korostanut tieteidenvälisen yhteistyön
– tai itsenäisen, uuden ympäristötieteen – merkitystä. Myös Koskiaho (1997: 74-75)
näkee ympäristötutkimuksen lepäävän entistä enemmän sen varassa, kehittyykö se aidosti
tieteidenväliseksi.
Ympäristötieteen historiassa tutkimusten tieteidenvälisyys on kuitenkin nähty usein
vain löyhänä yhteistyönä, monitieteisyytenä. Esimerkiksi Hailan (1995: 143-144; 1997c:
17) mukaan monitieteisyys on ongelmien luonteen sanelema välttämättömyys. Sitä
tarvitaan silloin, kun ratkaistavana oleva ongelma sitä edellyttää – joten mitään
universaalia monitieteisyyttäkään ei ole olemassa. Hailan (1997c: 17) mukaan luonnontieteisiin nojautuvat tutkimusperinteet haluttiin kytkeä nimikkeen ympäristötiede alle,
mutta alojen moninaisuus toistuu sen sisällä suuntauksina, joissa perinteisten tieteenalojen nimien eteen on lisätty vain etuliite ‘ympäristö’.
Suurimman osaa 1900-lukua ympäristötutkimus on suuntautunut puhtaiden tieteenalojen välimaastoon (kuva 6). Ei ainoastaan yhteiskuntatiede, vaan myös luonnontieteet ovat
olleet aseettomia kokonaisvaltaisesti hahmotettavan haasteen edessä. Määrättyyn erikoisalaan, rajattuun ajanjaksoon ja kapeaan sektoriin rajoittuva tutkimus ei selvästikään anna
riittävää perustaa ympäristökysymyksen ymmärtämiselle ja sen tulevaisuuden kehityksen
ennakoinnille (esim. Massa 1990: 223). Niinpä tieteessä, useilla aloilla, on siirrytty
tarkastelemaan yksittäisiä rakenteita osana laajempaa kokonaisuutta ja vuorovaikutuksessa muiden systeemien kanssa, kun käytännössä monet mielenkiintoiset ja tärkeät
tutkimusongelmat ovat vallitsevista tieteenaloista ja niille ominaisista tutkimusperinteistä
johtuen jääneet vaille huomiota. Tieteen omista lähtökohdista määriteltävistä tarkkarajaisista kysymyksenasetteluista olisi siirryttävä joustavaan ja ongelmakeskeiseen
tutkimukseen, yhteiskunnalle tärkeiden kysymysten mallintamiseen ja ratkomiseen (mm.
Suomen Akatemia 1997: 73). Ympäristön suunnittelun ja ympäristöpolitiikan
menestyksellinen toiminta edellyttää tällaista perusasetelmaa.
O’Riordanin ohella kansainvälisesti tunnetuimpia luonnontieteen ja yhteiskuntatieteen
uuden tieteidenvälisen työnjaon hahmottajia ovat olleet Spaargaren (1987) ja la Riviére
(1991). Sen sijaan hollantilainen Wouter de Groot (1992 Koskiahon 1997 mukaan) on
mennyt jo askeleen pitemmälle ryhtyessään rakentamaan modernia ympäristötieteen
teoriaa ja sen haastetta perinteiseen tiederakenteeseen. Mittavassa hankkeessaan de Groot
on ottanut ympäristötieteen kohottamisen keskeiseksi ja samalla tieteidenväliseksi
tieteenalaksi.
Ympäristötieteellisessä näkemyksessään de Groot nojaa vain käsitteeseen
tieteidenvälisyys, mikä ei suinkaan ole niin yksiselitteistä ja ongelmatonta. Mallin
rakentaminen olemassa olevien tieteenteorioiden ja näiden tutkimuksellisten lähestymistapojen pohjalta ilman lähtökohtien yhdistämistä merkitsee tieteidenvälisyydessä vain
normaalia monitieteisyyttä. De Grootin näkemys kuitenkin korostaa todellisuustajumme
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laajentumisen ja maailmankuvamme jakaantuneisuuden vähenemisen suuntaa (kuva 7).
Maantieteessä näkemys on verrattavissa esimerkiksi Harveyn (1996) tavoitteeseen
integroida ’tila, paikka ja ympäristö’ -teoretisointi yhteiskunnallisiin prosesseihin.
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Kuva 6. Ympäristökysymyksen tarkastelutavan muuttuminen tieteenaloista kohti holistisempaa, tieteidenvälistä lähestymistapaa (O’Riordan 1995: 3).

Ympäristötematiikassa aika ajoin näyttäytyvät käsitteet monitieteisyys, tieteidenvälisyys
ja poikkitieteellisyys nostavat keskusteluun kompleksiset ongelmat ja lähestymistavat.
Näiden lähtökohtana on tieteen vastaamattomuus käytännön ongelmiin, mutta mainitut
lähestymistavat näkevät tämän ongelman ratkaisemisen tavoitteet ja keinot erilailla.
Monitieteisyys, multidisciplinary, on lähinnä kohteen tarkastelemista eri tieteiden
näkökulmasta ja yhteisen julkaisun tuottamista sen pohjalta. Kleinen (1990: 56) mukaan
tällainen tutkimus on luonteeltaan kokoavaa ja lisäävää, mutta ei integroivaa. Siinä varsin
väljästi eri alojen teoreettisista lähtökohdista ja menetelmistä käsin tarkastellaan yhteistä
tutkimusongelmaa tutkimustyöskentelyn ollessa luonteeltaan projektimaista. Sen sijaan
tieteidenvälisyydessä, interdisciplinary, yhteistyö vie keskinäiseen ajatusten ja tulosten
vaihtoon sekä vaikuttamiseen tutkimuksen kuluessa. Vuorovaikutuksessa tutkijoiden
kesken lähestytään ymmärtävää tietämystä edellä mainitun monitieteisen näkökulman
teknisemmästä otteesta.
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Poikkitieteellisyys, transdisciplinary, vuorostaan vaatii yhteisen teoreettisen
viitekehyksen ja käsitteellisen yhdenmukaisuuden, mikä tarkoittaa irtautumista
tavanomaisista tieteenalojen ajattelukaavioista. Poikkitieteellisyyden tavoiteltavuutta
Klein (1990: 182-183) kuvaa varsin positiivisin käsittein; luotettavuus, joustavuus,
kärsivällisyys, toisten huomioonottaminen, taipumus suosia moninaisuutta ja uusia
sosiaalisia rooleja. Sen sijaan ympäristötutkimuksen tieteidenvälisyyden puolesta
puhujana de Groot näkee poikkitieteellisyyden varsin kriittisesti; uuden tieteellisen
koulukunnan muodostamisena ja palaamisena yksitieteisyyteen.

TIETEIDENVÄLINEN
YMPÄRISTÖTUTKIMUS
selittää luonnon ja yhteiskunnan
tieteiden vuoropuhelun perustalta

LUONTO
luonnontieteet

POIKKITIETEINEN
YMPÄRISTÖTUTKIMUS

IHMINEN
yhteiskuntatieteet

selittää luonnon ja yhteiskunnan
omasta näkökulmastaan

MONITIETEINEN
YMPÄRISTÖTUTKIMUS
selittää luonnon ja yhteiskunnan
tarkastelevien tieteiden näkökulmasta

Kuva 7. de Grootin (1992) ympäristötieteen tieteidenvälisyyden visio suhteessa moni- ja
poikkitieteisyyteen.

Nykyinen, mahdollisimman pitkälle vietyyn erikoistumiseen tähtäävä asiantuntijakoulutus ja sen taustalla oleva atomistinen luonnontieteellinen maailmankuva eivät
anna riittäviä valmiuksia todelliseen tieteidenvälisen ryhmätyöskentelyyn ja
kokonaisuuksien hahmottamiseen (vrt. Messerli 1997: 69). Vaikka Groffmanin ja
Likensin (1994) mukaan tieteidenvälisyydestä ja tieteiden yhteistyöstä on puhuttu
pitkään, niin vasta 1990-luvun aikana on alettu järjestää sellaisia seminaareja ja
foorumeja, joissa eri tieteenalojen edustajat ovat olleet yhteisesti mukana. Mutta, esteistä
vähäisin ei ole se viimeinen: keskustelut ja juhlapuheet eivät ole yhtä kuin käytäntö
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sitoumuksineen ja toiminnallisuuksineen. Toisaalta Giddensin (1995: 87) sanat ”tiede on
rakennettu lentohiekalle” kuvaavat osuvasti sitä, että tiede ei yhteiskunnan visioissa
vapauta lukemattomien valintojen ja eriytymisten maailmasta. Eikä Luhmanin (1989)
mukaan yhteiskuntakaan järjestelmänä kykene reagoimaan kaikkiin mahdollisuuksiinsa –
väistämättä se joutuu tekemään valintoja.
Nykyisessä muodossaan ymmärretty ympäristötiede tutkimussuuntana saa erilaisen
sisällön riippuen tieteenalasta. Tästä on kuitenkin vielä ’mittaamaton matka’ itsenäiseen
ympäristötieteeseen, joka sisältäisi uuden ja yhtenäisen paradigmaattisen tavan ymmärtää
ympäristökysymyksen todellisuutta ja syvyyttä. De Grootiin nojaten pyrkimys yhteen
ainoaan ympäristötieteeseen voi osoittautua Massan (1991: 10) sanoin tieteen
romantiikaksi. Tukea ’mittaamattomalle matkalle’ antavat myös Folke ja Kåberger (1992)
teoksen ‘Linking the Natural Environment an the Economy’ esipuhe ja artikkelin ‘Recent
Trends in Linking the Natural Environment and the Economy’ viesti, että vielä
nykyäänkin suuri joukko tutkijoita ja tiedemiehiä lähestyy ympäristöongelmia ja
yhteiskunta-ympäristö -kokonaisuutta omista kapeista ja hyvin erilaisista näkökulmistaan,
vaikka tarve ymmärtää luonnonympäristön ja ihmissysteemin välisiä suhteita korostetaan
olennaisena osana kehittyvää ja kehitettävää ympäristötutkimusta.
Todellinen alojen integroituminen ja toiminnallisuus ovat siis valtava haaste
ympäristöalaa kokonaisvaltaisesti käsitteleville tutkijoille kuin suunnittelutehtävien
parissa toimiville. Menestyäkseen tutkijan tai suunnittelijan on oltava ensinnäkin vahva
omalla erikoisalallaan, mutta toisaalta hänellä täytyy olla edellytykset myös nähdä laajat
yhteydet eri tutkimusalojen ja yhteiskunnan eri toimintojen välillä. Häneltä vaaditaan
kykyä ymmärtää oman alan rooli tässä kokonaisuudessa ja kykyä pitää yhteyksiä muihin
aloihin. Lisäksi häneltä edellytetään kykyä sietää erityistieteiden ja epämääräisen
kokonaiskuvan välillä olevaa eräänlaista yhteensovittamattomuutta ja epäharmoniaa, ja
usein myös yhä uudestaan avoimiksi tulevia ratkaisuvaihtoehtoja. Näitä tarvittavia
valmiuksia voidaan kuvata osuvalla paradoksilla ‘laaja-alainen spesialisti’ (vrt. kuva 1),
jolla on joka suhteessa vankka sekä teoreettinen että metodologinen pohja ajatella
todellisuutta rajattomalla tasolla.
Ympäristötieteen tieteidenvälisyyden kovista vaatimuksista johtuen suuria toiveita ei
ainakaan lyhyellä aikavälillä voida asettaa ympäristökysymyksen integraalisen ja
holistisen tarkastelun toteutumiselle. Tieteidenvälisen yhteistyön tekee vaikeaksi muun
muassa se, että yhteiskuntasidonnaisuudessaan ongelman ratkaisulle on usein olemassa
monta samanaikaisesti avoinna olevaa, yhtälailla näkyvää kuin näkymätöntäkin
vaihtoehtoa. Lehtosen (1994: 16-19) mukaan tyypillistä on myös tutkimuksen hidas
hahmottuminen, joka tapahtuu itse ongelmasta käsin, eikä niinkään perinteen johdattelemana tieteenalakohtaisena kysymyksenä. Niin ikään todellista yhteistyötä ei voida
odottaa, jos tieteet pyrkivät nielaisemaan tai muuten omistamaan toinen toisensa, tai
tutkijalla ei ole kykyä ottaa suhteellista etäisyyttä oman tieteenalansa tutkimuskenttään.
Monitieteisenä toimintana ympäristötutkimuksessa on myös jatkuva jännite siitä, mikä on
perustutkimusta ja mikä soveltavaa tutkimusta. Ympäristötutkimuksessa ei olekaan
kysymys siitä, kuka on väärässä, vaan siitä, että liian moni on oikeassa.
Ratkaisua mainittuun ongelmakenttä ei ole olemassa, vaikka Pakarisen ja Kokon
(1993: 68) mukaan parhaiten toimii sellainen järjestelmä, jossa eri sektoreiden välisessä
yhteistyössä käsiteltävät asiat täytyy olla sekä alueellisesti että aiheeltaan rajattuja
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‘riittävässä’ määrin. Tosin onnistuneet käytännön kokeilut ovat koskeneet useammin
teknisiä kuin yhteiskunnallis-sosiaalisia kysymyksiä, koska perinteisesti tässä suhteessa
ongelman rajaus ja määrittely on ollut helpompaa, konkreettisempaa; yhteinen kieli ja
kohde on ymmärretty ‘riittävän’ yhdenmukaisesti, teknisesti.

2.3 Ympäristökysymys maantieteessä
Maantieteen ympäristö; niin fyysisyyttä
kuin inhimillisyyttäkin – ajasta huolimatta.
Esitettyihin näkemyksiin viitaten mikään tieteenala ei ole toistaan etuoikeutetumpi
edustamaan ympäristö-yhteiskunta -kokonaisuuden asiantuntijuutta tai tutkimusta. Hailan
(1997: 17-18, 20) mukaan ryhtyipä mikä tahansa ympäristöä tutkiva ala pohtimaan
tavoitteitaan edustamansa tieteenalan laajemmassa viitekehyksessä, on edessä aina sama
ongelma: ymmärtää ympäristökysymyksen luonne. Kysymyksen hahmottamisen vaikeus
perustuu luonnon ja yhteiskunnan näkemiseen toisilleen vastakkaisina, erillisinä. Tähän
dualismiin pureutuvaa tutkimusta on maantieteen tieteenalassa harjoitettu jo pitkään,
kauan ennen modernin ympäristökysymyksen syntyä.
Maantiede, johon yhtenä harvoista ‘vanhoista’ tieteistä ei ole mielekästä liittää
etuliitettä ympäristö, on tieteenalana jo luonnostaan, omalla tavallaan ‘ympäristötiede’
(esim. Mabogunje 1984; Aartolahti 1988; Unwin 1994). Muun muassa alan edustajina
Marsh ja Grossa (1996: v) näkevät modernin ympäristötieteen juuret ja tämän päivän
ympäristötieteellisyyden omaavan paljon maantieteellistä asetelmaa. Varsinkin syntetisoivana tieteenä maantieteellä voidaan nähdä olevan paremmat mahdollisuudet arvioida
tulevaisuudessa tapahtuvia ympäristö-yhteiskunta -teemaan liittyviä muutoksia kuin
pitkälle erikoistuneilla tieteenaloilla. Muun muassa Hartshornekin (1939) maantieteen
kirjallisuuden klassikoksi muodostuneessa teoksessaan ’The Nature of Geography’ näkee
maantieteen tietynlaisena ’jatkuvana kenttänä’ yhdistämässä kaikkia systemaattisia
tieteitä (kuva 8), jotka Millsin (1990: 20) sanoin kuvaavat vain yhteiskunnallisen
todellisuuden kaoottisia sirpaleita, ja siten eivät ole muodostamassa kokonaiskuvaa
todellisuudesta tai ihmiskunnan kohtalosta.
Mihin sitten perustuu vahva näkemys maantieteestä yhtenä keskeisimmistä laajan
ympäristötieteellisyyden korostajana. Nykyisen monitieteisenä ymmärretyn ympäristötieteen kaukaiset juuret ovat 1800-luvun alun vaikutusvaltaisimman maantieteilijän
Alexander von Humboldtin kirjoituksissa. Bowlerin (1997: 190) mukaan von Humboldt
halusi kerätä tosiasiatietoa ja käsitellä sitä tavoitteenaan ymmärtää kaikki luonnonmaailmaa yhdistävät monimutkaiset suhteet. Von Humboldt painotti luonnontieteilijänä
voimakkaasti fyysisen ympäristön järjestelmällistä tutkimusta, mutta toivoi perustavansa
uuden tieteen, joka korostaisi geologisten tekijöiden, elävien olentojen ja ihmisen
toiminnan välisiä vuorovaikutuksia.
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Von Humboldtin ajatusta
ihmisen ja ympäristön yhtenäisestä tutkimussuhteesta oli
vaikea kehittää tieteiden erikoistumisen ajanjaksolla. Oletetusti maantieteen vaikeimmaksi ongelmaksi muodostui
luontoon ja ihmisen toimintaan kohdistuvan tutkimuksen
suorittaminen saman oppiaineen piirissä. Tästä syystä ala
joutuikin vastoin perinteistä
identiteettiään hajoamaan tieteen
päälinjojen
mukaan
syvemmälle yhtäältä yhteiskuntatieteisiin kuin toisaalta
luonnontieteisiin (mm. Granö
1996: 16).
Tieteenalan muuntumisen
tuloksena ei voinut olla muuta
kuin maantieteen jääminen
hahmottomaksi, jopa väärin- Kuva 8. Hartshornen (1939: kuva 1) näkemys maantieteen
keskeisimmästä roolista, alueellisesta ulottuvuudesta, jossa
ymmärretyksi – niin yhteis- ihminen-luonto -suhteen tarkastelun painopiste on osajärkunta- kuin luonnontieteiden- jestelmien sijasta niin toiminnallisesti kuin rakenteelkin joukossa. Eikä tämä ole lisestikin kokonaisuudessa.
mikään ihme, sillä historiaan
peilaten maantieteessä ympäristön reaalisena perustana on aina ollut vahva sidos
luontoon, luonnonympäristöön – siis luonnontieteellisyys. Harveykin (1996) toteaa, että
käsitteet tila, paikka ja ympäristö ovat maantieteilijöiden keskeisintä toimintakenttää.
Aiemmin vain näiden soveltamisessa yhteiskuntasuhteeseen ja -teoriaan ei olla oltu
luontevia. Maantieteen painotus onkin siirtynyt asteittain fyysisestä ulottuvuudesta
inhimilliseen ulottuvuuteen, muuntuen samalla näiden ulottuvuuksien välisiin vuorovaikutuksiin omistautumiseksi.
Yllä mainitun johdosta maantieteellinen tutkimuskenttä on muodostunut laajaksi ja
hankalasti rajattavaksi. Tieteenalassa tätä muutosta kuvaa erinomaisesti ihminen-luonto
-suhteen ideologisen suuntauksen muutokset 1800-luvun ympäristödeterminismistä 2000luvun vaihteen kokonaisvaltaiseen ympäristöekologiseen ajattelutapaan. Nyt on vain
entistä suurempi tarve käsitellä oikeita ongelmia, ottaa laajempaa näkökulmaa ja
tarkastella päivänpolttavia kysymyksiä yli tieteellisten rajojen. Toisaalta vaikka BaylissSmith ja Owens (1994: 113-114, 139-141) korostavatkin maantieteen onnistuneisuutta
luonnon- ja yhteiskuntatieteiden rajalla, niin sen rooli on tullut jossain määrin
paradoksaaliseksi. Maantiede on jäänyt syrjään sen omimmalta paikaltaan, luonnon- ja
yhteiskuntatieteiden rajalta, kun muut tieteenalat ovat etsineet yhä täydellisempiä
selityksiä ympäristöongelmille.
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Vaikeasti tieteen kenttään aikaisemmin sijoittuneet maantieteen keskeiset kysymykset
ihmisen ja luonnon välisistä suhteista ja suunnittelusta ovat muuttuneet yhteiskunnan
ekologisaation mukana tärkeiksi kysymyksiksi. Tässä yhteydessä maantieteen näkyvämmäksi tulemiseen liittyen on voimakkaimmin toivottu korostettavan sen kantavana ja alaa
yhdistävänä teemana ollutta alueellisuuden näkökulmaa, jota jo Hartshorne (1939)
aikoinaan vertasi maantieteen olemuksessa ’viisasten kiveen’. Tutkimuskohteenaan alue
kokonaisuudessaan, huomioituna ihmisen ja luonnon prosessien moniulotteisuus ja
vuorovaikutussuhteet, korostaisi maantieteen erityisasemaa tieteiden joukossa ns.
synteettisenä tieteenä.

2.3.1 Synteettisyyden etsintää systeemisyydestä
Jo Barrowsin (1923) maantieteen määritelmä ihmisekologiaa tutkivana tieteenalana oli
ensimmäinen yritys ratkaista maantieteellisen dualismin ongelma. Vaikka Barrows ja
chicagolainen maantiede epäonnistuivatkin yrityksessään määritellä uudelleen maantieteen ihminen-luonto -suhde, johti se kuitenkin uuden aikakauden – spatiaalisuuden ja
systeemiteoreettisuuden – avaukseen maantieteellisessä ympäristöproblematiikassa.
Systeemiajattelun piirteitä oli kyllä havaittavissa jo Ritterin, Vidal de la Blachen tai
Sauerin töissä, mutta systeemiteoreettisuus kohosi maantieteessä näyttävimpään
asemaansa kuitenkin vasta 1970-luvulla (Holt-Jensen 1988: 130-134).
Tieteen kentässä holistisuutta vaativien ympäristökysymysten, -ongelmien ja
-tavoitteiden ratkaisemiseksi ekologiasta alettiin rakentaa fysikaaliset, biologiset ja
yhteiskunnalliset kysymykset integroiva tiede. Erityisesti ekosysteemi-ajattelun
esiinnousu oli uuden aallon alkua maantieteen lähestymisessä ekologiaan 1960- ja 1970luvuilla. Ekosysteemi-käsite houkuttelikin maantieteilijöitä piiriinsä monistisen otteensa
ja yhden käsitteen avulla mahdollistuvan kasvien, eläinten ja ihmisten välisten suhteiden
tarkastelun (Young 1974: 35). Lisäksi lähestymistapa oli tarkasteltavan kokonaisuuden
dynamiikkaa korostava.
Maantieteeseen systeemiteoreettinen ajattelutapa loi uuden mahdollisuuden ihminenluonto -suhteen tarkastelemiseksi. Ekosysteemipohjaista systeemiteoriaa sovellettiin
monilla, varsinkin läheisesti maankäytön suunnitteluun liittyvillä osa-alueilla (ks. esim.
Stoddart 1969; Douglas 1981). Tarkastelutapojen ongelmaksi kuitenkin muotoutui
kaavamaisuus; monimutkaisten ekologisten vuorovaikutussuhteiden ja ongelmien pelkistäminen yksinkertaisiksi malleiksi ja kaavioiksi. Tällainen tiukka systeemimallintaminen
johti ympäristön suunnittelua kohti yksinkertaista yhteiskunnallista teknologiaa (esim.
Holt-Jensen 1988). Tätä ei tietenkään heti havaittu, vaikka esimerkiksi Chorley (1973:
157) jo varhain huomautti, ettei systeemiekologia täytä siltä edellytettäviä holistisuusodotuksia: systeemiteoreettisuudessa ihmisen rooli nähtiin vähämerkityksisenä
kokonaisuuden kannalta. Niin ikään systeemiekologiaan todettiin edelleen sisältyvän
perinteisen luonnontieteellisen, kontrolloivan ja hallitsemisen asenteen luontoa kohtaan.
Systemaattinen lähestymistapa ihminen-ympäristö -suhteeseen näyttäytyikin lähinnä vain
filosofistisena otteena, joka tarjosi vähän opastusta käytännön tutkimukselle.
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Systeeminen lähestymistapa ja systeemiekologiaan asetetut toiveet ovat sittemmin
kohdistettu orgaanisempaa, prosessinomaisempaa ja historiallisempaa otetta korostavampiin evoluutioekologisiin (esim. Cramer et. al. 1987) ja ympäristöekologisiin
ajattelutapoihin. Tämä kolmas ns. ekologinen herääminen maantieteessä liittyikin enemmän maantieteen ulkopuolella käytyyn keskusteluun ja erityisesti suunnittelun kautta
nouseviin ympäristöongelmiin kuin maantieteen sisäiseen traditioon. Pyrkimyksenä
määritellä maantiede ihmisen ekologiaksi on useimmiten ollut ongelmana liiankin kapeaalainen määritelmä. Tutkimustehtävä on rajattu vain ihmisen suhteeseen luonnonympäristöön eikä koko fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön; onhan ympäristö ihmiselle
paljon muutakin kuin luonto.
Maantieteen uuden ympäristöekologia-ajattelun heräämistä ennakoi hyvin Sargent
(1974: 2) määrittelemällä tutkimuskohteen ihmisen ja ympäristön muodostamaksi
kokonaissysteemiksi. Tässä kokonaisuudessa ympäristö muodostui fyysisistä, biologisista
ja sosioekonomisista elementeistä. Kyseessä oli jo tuolloin erittäin laajapohjainen,
holistinen ympäristö- ja ihmiskäsitys, joka tulee olla myös yhteiskunnallisen
ympäristötutkimuksen ja suunnittelun lähtökohtana (vrt. Ehlers 1999). Tässä suhteessa
perinteinen ekologinen tarkastelu on ollut riittämätön maantieteen yhtenäisyyden perustalle, koska ihmisen tarkastelu osana luontoa aliarvioi ihmistä sosiaalisena olentona (vrt.
Chorley 1973).
Maantieteen ihminen-ympäristö -tematiikka on siis koko 1900-luvun kehittynyt kohti
yleisempää yhteiskuntaekologista tarkastelutapaa, jossa ihminen näyttäytyy paitsi osana
luontoa ja luontoa muokkaavana tekijänä, myös sosiaalisena, taloudellisena ja poliittisena
tekijänä (ks. esim. Messerli ym. 2000; Messerli 1997). Juuri maantieteen perinteisen
paikallisen ja alueellisen yhdentävyyden idean mukaisesti sen voimana ns. systemaattisiin
yhteiskuntatieteisiin, kuten talous- ja sosiaalitieteisiin, on kokonaisvaltaisen näkökulman
hakeminen ihminen-ympäristö -suhteessa. Tosin, vaikka kokonaisuuden käsite ei ole
tieteen nykyisin keinoin tutkittavissa, niin on tarpeen muistaa, että olisi harhaanjohtavaa
ajatella todellisuuden koostuvan erillisistä osista.

2.4 Ympäristösuhteen yhteiskunnallinen näkyvyys ja suunta
Ihmisen ja luonnon välinen suhde on aina ollut pulmallinen. Ihmiskunnalla on kautta
historiansa ollut ympäristöongelmia. Tosin ne ovat olleet luonteeltaan ja voimakkuudeltaan erilaisia eri aikakausina (ks. Vuorisalo 1999; Ponting 1991); haitoista on
jossain muodossa puhuttu ja kirjoitettu aina antiikin ajoista lähtien – muistutukseksi
herätetään vaikka Juvenalis (A.D. 60-130), joka valitti katumelusta. Syyksi tosin todettiin
jumalten rangaistus (Patoharju 1996: 21).
Ympäristökysymyksiä tai -ongelmia ei siis voi pitää mitenkään uutena aiheena, vaan
pikemminkin teemana, joka on muuttanut muotoaan vuosisatojen kuluessa ja jota on
tematisoitu eri tavoin eri aikoina. Esimerkiksi historiallisena aikana aina 1800-luvulle
ympäristöön liittyvät ongelmat tiedostettiin pääasiassa hygieniaan ja terveyteen liittyviksi
haitoiksi. Ja vaikka negatiiviset vaikutukset olisikin tuotu esiin (esim. Hajer 1996: 246247) monen monta kertaa, niin se tapa, jolla niistä on puhuttu, on vaihdellut aikojen
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kuluessa. Sen sijaan Bechmanniin ym. (1981 Järvikosken 1991: 165 mukaan) viitaten
sellaista asiakokonaisuutta kuin ympäristökysymykset ei vielä tuolloin ymmärretty tai
osattu huomioida yhtenä kokonaisuutena.
Suomessa ympäristö huomioitiin näkyvämmin ensimmäisen kerran 1800-luvun alussa.
Tuolloin tsaari Aleksanteri I:n antoi määräyksen (1802) Punkaharjun säilyttämisestä
luonnontilaisena (Borg 1984: 8). Julkinen ympäristökeskustelu muun muassa
kaskenpoltosta, metsänhakkuista tai järvenlaskuista jäljitetään aina 1700-luvulle, mutta
vasta 1880-luvulla Nordenskiöldin toimesta aloittama luonnonsuojelukeskustelu nosti
esiin yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvun ja luonnonsuojelun välisen ristiriidan.
Nordenskiöldillä ei ollut mitään taloudellista edistystä ja luonnon hyväksikäyttöä vastaan,
vaan tarkoituksena oli säästää pieni taloudellisesti vähämerkityksinen osa luonnonympäristöä taloudelliselta hyväksikäytöltä (Myllyntaus 1991: 327).
Julkisuudessa ympäristökysymykset nousivat näkyvämmin esille vasta vuosisadan
vaihteessa, kun perinteinen luonnonsuojeluaate levisi lopullisesti Suomeen (vrt. Lindgren
1994). Tämän aatesuunnan tavoitteena oli suojella yksittäisiä luonnonmuistomerkkejä,
estää eläin- ja kasvilajeja kuolemasta sukupuuttoon sekä perustaa rauhoitettuja
luonnonsuojelualueita (Myllyntaus 1991: 328). Järvikoski (1984: 163-166) nimeää tämän
luonnonsuojeluhistorian klassisen vaiheen luonnonsuojeluksi luonnonmuistomerkkien
säilyttämisenä. Jakson merkittävin yhteiskunnallinen saavutus oli luonnonsuojelulaki
(1923), johon liittyi muun muassa valtion luonnonsuojeluvalvojan viran perustaminen.
Tämän jälkeen luonnonsuojelu jatkui pitkään (kuva 9), aina myöhäiselle 1960-luvulle
lähinnä ’kansan harrastuksena’ (Järvikoski 1984: 168), jolla ei juurikaan ollut vaikutusta
yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Kuitenkin jo sodan jälkeen on
havaittavissa pohdintoja talouden ja luonnon välisestä suhteesta, jota kuvastaa Nienstedtin
(1997: 17) klassisen luonnonsuojelun rinnalle nostama sosiaalisen luonnonsuojelun
käsite, samoin kuin Jamisonin (1996: 227) tulevaa muutosta ennakoiva ilmaisu
’herääminen’. Tosin vakavia ongelmia tiedettiin jo olevan tai ainakin olevan tulossa.
Esimerkiksi Jokisalon (1991) mukaan kasvihuoneilmiö ja ’hapan sade’ eivät ole 1900luvun lopun oivalluksia, sillä ilmiöistä tarvittavaa tietoa oli käytettävissä jo 1950-luvulla.
Ongelmien vakaviin syy-seuraus -suhteiden ja vuorovaikutussuhteiden käsittelyihin
päästiin käsiksi kuitenkin vasta 1980-luvulla – eli sitten, kun ongelmat alkoivat ’näkyä’
konkreettisesti.
Pelkät tutkimustulokset ympäristön tilasta ja siinä tapahtuneista muutoksista eivät siis
tuolloin riittäneet, koska tieto ei saavuttanut kriittistä ulottuvuutta – suurta yleisöä.
Luhmannin (1989: 62-63) mukaan yhteiskunnan on mahdollista reagoida vaikeisiin, ns.
näkymättömiin ympäristöongelmiin vasta sitten, kun ne tulevat julkisuuteen yhteiskunnan
kommunikaatiojärjestelmän avulla. Muutoksia on ollut paljon ja aiemmin, mutta
ongelmiksi ne ovat muotoutuneet vasta tieteen, informaation, politiikan ja ns. yleisen
mielipiteen vuorovaikutuksessa (mm. Hannigan 1995: 54-56).
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'TOINEN YMPÄRISTÖTIEDE'

'ENSIMMÄINEN YMPÄRISTÖTIEDE'
HERÄÄMINEN

JÄRJESTÄYTYMINEN
Ympäristökysymys yhteiskunnalliseksi ongelmaksi

Luonnonsuojeluhistorian
klassinen vaihe

Ekokehitys
Sosiaalinen
luonnonsuojelu

Institutionalisoituminen
TYÖ

1900

TUOTANTO - TUOTE

1950

Kestävä kehitys

Ympäristönsuojelu

1975

Ohjelmallistuminen

TIETO - TARVE

2000

Kuva 9. Ympäristöteeman idea ja näkyvyys yhteiskunnallisella näyttämöllä.

Ympäristökysymyksen nopealle ilmaantumiselle yleisen huomion kohteeksi juuri 1960luvun lopulta alkaen ei ole mitään yksinkertaista selitystä, mutta esimerkiksi Haila
(1997a: 119) näkee tuohon hetkeen sijoittuvan ainakin kaksi merkittävää muutosta,
kriittistä tapahtumaa. Ensinnäkin tiedotusvälineiden merkityksen korostumisen, joiden
välityksellä tuli julkisuuteen kansalaisia huolestuttavia saastumisesimerkkejä. Toinen
muutosta rakentava tekijä oli tuotannon kemiallistuminen ja sen tuottama pelko
ympäristön myrkyttymisestä. Kysymyksen nosti esiin erityisesti Rachel Carson (1962)
kuuluisalla teoksellaan ’Silent Spring’.
Näiden tapahtumien myötä ympäristökysymys alettiin alustavassa muodossaan
ymmärtää laajempana yhteiskunnallisena ongelmana. Tuolloin, varsinkin kansantietoisuuden tasolla ympäristöasioiden merkitys kasvoi, vaikka Järvikosken (1984: 168171) mukaan poliittis-hallinnollinen menestys jäikin lopulta varsin marginaaliseksi.
Perinteisen luonnonsuojelukehityksen rinnalle astui ja osin syrjäyttikin ’ympäristön
elinkelpoisuuden ja elämän laadun kehys’, jonka myötä ympäristöajattelun keskiöön
nousi entistä voimakkaammin ihminen ja talous. – Etenkin talous, jonka tavoitteisiin
teollisuusyhteiskunnan paineessa valjastettiin niin luonto kuin ihminenkin.
Ympäristökysymyksen uuteen hahmottumiseen liittyi olennaisesti myös käsitteiden
muuttuminen. Alan peruskäsitteenä luonnonsuojelu ei enää riittänyt kuvaamaan uutta
ongelmakenttää, koska se kosketti lähinnä alkuperäisen luonnon suojelua, kun taas uutta,
laajempaa ja kattavampaa yhteyttä kuvaamaan muodostui ympäristönsuojelu-käsite (ks.
Kinnunen 1994: 118-120). Samoin tutkimusrintamalla tapahtui voimakasta muutosta, kun
ekologisen tutkimuksen taholta nousi selvä haaste ympäristösidoksen huomioimisesta
yhteiskuntatieteissä. Raumolin (1991: 351-352) näkee tästä taitekohdasta alkaneen
ensimmäisen yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aallon ja jossa Spaargarenin ja
Molnin (1992: 1) mukaan ympäristökeskustelu lopullisesti yhteiskunnallistui ja johon
Hutchingsin (1993) nimeämän ’ensimmäisen ympäristötieteen’ valtakauden voidaan
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katsoa loppuvan ja uudenlaisen, ’toisen ympäristötieteen’ kauden merkkien alkavan
hahmottua (ks. kuva 9).
Suomessa valtakunnalliseen politiikkaan ympäristönsuojelu tuli ensimmäistä kertaa
vaatimattomana sivujuonteena 1960-luvun lopussa, mutta josta kehittyi melko
huomattava teema 1970-luvun ensimmäisinä vuosina. Tuolloin ympäristöpolitiikassa ei
kuitenkaan nähty vielä niin pitkälle, että tärkeimmät laki- ja hallintokysymykset olisivat
saatu ratkaistuiksi (Nienstedt 1997: 151). Kuitenkin 1970-luvun myötä ympäristöasiat
tulivat politiikkaan yhä vahvemmin ja jota Rannikon (1994: 12-14) mukaan osoittaa jo
sekin, että ei enää tarvinnut keskustella siitä, mitä ympäristönsuojelulla tarkoitettiin, ja
oliko se ylipäätään tärkeätä. Vaikka ympäristönäkökulma herättikin keskustelun uusista
kehitysstrategioista ja ekokehityksestä sekä aktiivisen ympäristöliiketoiminnan kauden
(ks. Rannikko 1995), jäi ympäristönäkökulma Raumolinin (1991: 352) mukaan
yhteiskuntatieteiden valtavirrassa, ja tässä toisessakin aallossa, varsin marginaaliseen ja
paikallaan polkevaan asemaan.
1980-luku oli suomalaisessa yhteiskunnassa ympäristökysymysten institutionalisoitumisen vuosikymmen. Tähän aikaan osuu koko kolmiportaisen ympäristöhallintojärjestelmän luominen ja ympäristöpolitiikan rakentamisen vahva kausi. Kansainvälisestä näkökulmasta institutionalisoituminen tapahtui varsin myöhään (ks. Jänicke
1992: 48). Alun kokonaiskuvan puutteellisuuden ja visioiden harvinaisuuden korjaannuttua ympäristökysymystä alettiin pitää valtakunnan politiikassa yhteiskunnallisesti
tärkeänä haasteena, johon oli otettava kantaa. Eräällä tavalla kestävän kehityksen
vaatimus Brundtlandin komission ja Euroopan ympäristövuoden (1987) siivittäminä
olivat vuosikymmenen lopulla käynnistämässä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen kolmatta aaltoa (ks. Raumolin 1991: 355).
Kestävän kehityksen yleisestä vaatimuksesta, ympäristösuhteen kannalta
täsmällisemmin ilmaistuna kehityksen ekologisemmasta modernisaatiosta, huolimatta
kokonaisvaltaisemman yhteiskunnan kehittämisen ajatus ei ole 1990-luvun aikana yltänyt
vielä toiminnan tasolle. Niin sanotun ympäristösidonnaisen toiminnan toteuttamiskuilu
on edelleenkin merkittävä, kun kehittämisen ja toiminnan korjaukset ovat pitäytyneet
lähinnä kosmeettisuuden ja symbolisuuden tasolla (vrt. Beckin riskiyhteiskunnan
organisoitu vastuuttomuus). Tämän osoittavat konkreettisesti esimerkiksi OECD:n 1980ja 1990-lukujen lopuilla suorittamat maakohtaiset ympäristöpolitiikan arviot, joissa muun
muassa Suomen kohdalla vaaditaan edelleen ympäristökysymysten ja yhteiskuntasektoreiden integroinnin edistämistä (Ympäristöministeriö 1989 ja 1997; vrt. Nyroos ja
Salonen 1995).
1990-luvun strateginen ympäristöpoliittinen keskustelu on ollut vahvasti ohjaamassa
toiminnan jälkihoito- ja paikkailuperiaatetta saksalaisen sosiologin Joseph Huberin (1985
Massan 1995: 12-13 mukaan) esiin nostamaan ekologiseen modernisaatioon ja sitä kautta
ennakoivuuden näkökulmaan. Vaikka ajatus ehkäisevästä ympäristöpolitiikasta on
yleistynyt vasta 1990-luvulla, sijoittuu vastaavanlaisen ympäristöpolitiikan laajaalaisuuden ja pitkän aikajänteen korostamisen vaatimus ympäristöpoliittisena toimintana
alustavasti jo ’suureen’ 1960-lukuun. Esimerkiksi institutionaalisena taloustieteilijänä
tunnettu William Kapp esitti modernin ympäristöpolitiikan käsitteen jo vuonna 1971 (ks.
Kapp 1971). Hiukan aiemmin amerikkalainen politiikan ja hallinnon tutkija Lynton
Caldwell oli esittänyt vastaavanlaisia pohdintoja (ks. Caldwell 1963).
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Ennakoivuuden ja varovaisuuden vaatimukset liittyvät ympäristöongelmien luonteen
moninaisuuteen ja hybridinomaisuuteen sekä lukuisiin niihin esteisiin, jotka vaikeuttavat
niiden ratkaisemista (ks. Trudgill 1990). Kun ympäristökysymysten kantavuutta ja
yhteiskuntapoliittista dynamiikkaa ei vieläkään aistita kyllin herkästi ja vastuullisen
holistisena, on ympäristöpolitiikka ollut Hailan (1996) sanoin ’tämän tästä pakotettu
haromaan yhteiskunnan kaikkien toimintojen alueelle’. Ympäristön ja yhteiskunnan
vuorovaikutussuhteisiin liittyviin haasteisiin ja ongelmiin, joiden ratkaisemiseen pyritään,
ei ole saatu riittävää otetta niiden jatkuvan uusiutumisen ja painotusten vaihtelujen myötä.
Keskeisimpänä haasteena on korostettu tilannekohtaisuuden oppimisen ohella toimintaa
ja päätöksentekoa ohjaavien yleisperiaatteiden eli tätä nykyä vahvasti esillä olevien
strategioiden kehittämistä.
Ongelmista ja kasvavista haasteista huolimatta ympäristönäkökohtien ja vuorovaikutussuhteiden merkitys ja tiedostaminen ovat poliittisessa toiminnassa koko ajan
kasvaneet. Huomion saaminen ei kuitenkaan ole aina ollut toivotunlaista, sillä ympäristökysymysten laajuudesta ja hahmottomuudesta johtuen ongelmaksi on vastaavasti
muodostunut niiden käyttö hyvin monenlaisten yhteiskuntapoliittisten päätösten perusteluissa. Tästä tunnetuin esimerkiksi on kestävän kehityksen käsite, joka toistuu
poliittisissa mietinnöissä ja mitä erilaisimmissa strategiapapereissa hyvin usein, koska
sillä on helppo luoda mielikuvaa kaikkien tavoittelemasta hyvästä tulevaisuudesta.

2.4.1 Uuden suunnan profiili ja systeemisyys
Ympäristökysymyksen, kuten monen muunkin yhteiskuntasidoksellisen kysymyksen
tarkastelun leimaa-antavimmaksi piirteeksi on muodostunut muutos ja epävarmuus.
Ympäristöstä ja yhteiskunnasta lisääntynyt tieto ja tietoa ymmärtävien laajeneva joukko
ei olekaan johtanut suurempaan varmuuteen ja vakaampaan tulevaisuuden linjaamiseen.
Vuosituhannen vaihteessa yhteiskunnan kehityksen ohjailu ja suunnittelu on osoittautunut
mutkikkaammaksi systeemiseksi rakennelmaksi kuin ollaan luultu, ja tahtomattamme
ollaan ajauduttu Giddensin (1995: 249; vrt. Sairinen ym. 1999: 99-102) luonnehtimaan
tuotettuun epävarmuuden tilaan – tilaan, jossa yhteiskunnallisista tavoitteista ei saavuteta
kovin helposti yksimielisyyttä ja jossa kestävän kehityksen tulevaisuus on erittäin
vaikeasti rakennettavissa.
Giddensin näkemystä laajentaen yhteiskuntasidonnainen perustelu nojaa vahvasti
siihen, että eri yhteiskuntavaiheet eivät muodostuessaan kumoa tai poista aiempaa, vaan
ne ovat osittain päällekkäisiä. Mannermaakin (1998b: 21-22) toteaa, että tämän vuoksi
nykyinen tietoyhteiskunta on edeltäjiään monimutkaisempi systeemi, koska se sisältää
sekä maatalous- että teollisuusyhteiskunnan piirteitä, mutta myös paljon muuta. Se on
monin tavoin paradoksaalinen ilmiö. Siten myös ihmisen luontosuhde on historia
huomioiden muodostunut niin taloudellisilta, yhteiskunnallisilta kuin kulttuurisiltakin
ulottuvuuksiltaan varsin kompleksiseksi kokonaisuudeksi.
Kun kysytään, miten kehityksen suuntaa voidaan kääntää tässä kokonaisuudessa
ympäristöystävällisempään suuntaan, tulee modernin kehityksen systeeminen moniulotteisuus ottaa vakavasti. Yhteiskunnallisen kehityksen historiallista taustaa vasten tulkiten
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olisi eduksi, jos toimintaa ohjaisi yhteinen ympäristönäkemys. Tehtäväkenttä on vaativa,
mutta historian suunta on kääntymässä – etenkin, jos verrataan tilanteita vuosikymmeniin
sitten, aikaan ennen puhtaampia tuotantoprosesseja.
Yhä vaikeampana kokonaisuutena nähtävän ympäristö-yhteiskunta -suhteen taustalla
on eräitä kriittisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat kukin tavallaan tässä kompleksisessa
kokonaisuudessa. Mutta, mitkä ovat tätä rikottua kokonaisuutta tiukimmin raamittavat
kehityksen ja edistyksen taustaelementit, ja kuinka niiden näkökulmassa hahmottuu
kestävän kehityksen huomioiva suunnittelu. Perinteisestihän suunnittelu on, ajallisuuteen
liittyen, hakenut tulevaisuuteen orientoitumista, se on suorittanut tiedon prosessointia
päätöksentekoa varten ja auttanut järjestelmiä valmistautumaan järkevästi uusiin
tilanteisiin. Vaikka suunnittelun luonne on tätä, niin yhteiskuntakehyksen merkittävät
taustaelementit ja niiden huomioon ottamisen perustelut ovat aiempaan verrattuna
erilaisempia (kuva 10). Näiden hahmottaminen on tärkeää syystä, että tapaamme ajatella,
tapaamme hahmottaa todellisuutta ja sen muuntumista ohjaavat ikään kuin taka-alalta
strategista ajattelua, suunnittelua ja itse toimintaa.
Ja vaikka von Bertalanffyn
ideoima yleinen systeemiteoYKSINKERTAISTETTU TODELLISUUS
reettinen tutkimus ei ole muoSUUNNITTELU ja PÄÄTÖKSENTEKO
dostanut uutta tieteen paradig- Tavoitteiden paradoksi maa, tieteiden ykseyttä, luo
systeemianalyysi sen laajan
viitekehyksen kuvata tätä
todellisuuden rakenteen, toiMUUTOS
minnan ja kehityksen moni- Edistyksen paradoksi muotoisuutta. Se sopii erityi- Kompleksisuus - dynaamisuus
sen hyvin maantieteelliseenkin
- emergenttisyys tutkimukseen, koska maantiede käsittelee monimutkaisia
muuttuvia tilanteita. Muun
muassa Harveyn (1969) on
TIETO
todennut, että jos maantie- T iedon p aradoksi AIKA
teilijä hylkää konkreettisten
- Ajan paradoksi maantieteellisten ongelmien
selittämisessä käsitteen systeemi, hylkää hän samalla yhden
REAALINEN TODELLISUUS
tehokkaimmista todellisuuden
ymmärtämisen välineistä. Ky- Kuva 10. Yhteiskunnan visiot ja toiveet nojaavat tietoon.
symys ei kuitenkaan ole siitä, Tässä moniulotteisessa tilanteessa suunnittelu ja päätökkäytetäänkö systeemianalyysia senteko rakentuvat muutoksen suhteen varsin epävartai –käsitteitä vai ei, vaan siitä; moiksi - tilanteeksi, jolle ei ole yksiselitteistä tulkintaa.
kuinka niitä on tarkoituksenmukaisinta käyttää.
Yhteiskunnallisen toiminnan kannalta systeemi on määriteltävissä objektijoukoksi,
joka muodostuu objekteista ja niiden välisistä suhteista. Todellisuudessa juuri nämä
suhteet tekevät systeemin idean käyttökelpoiseksi; systeemin kokonaisuudeksi. Sen
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keskiöön on nähtävä nimenomaan toiminnallinen kokonaisuus, vaikka systeemiteoreettisessa lähestymistavassa kokonaisuus nähdäänkin muodostuvan osista. Yhteiskunnallisen toiminnan ja suunnittelun kannalta ajatus on siinä, että kokonaisuus
muodostuu kausaalisesti osien funktiona, kuin myös siinä, että sen kuvaaminen ja
selittäminen muodostuu laajoista ja moniaineksisista hierarkioista.

3 MONI-ILMEINEN YHTEISKUNTAKEHYS
Ajattelutapamme on tunnetusti rajoittunutta. TieJOHDANTO 1
YMPÄRISTÖ ja TIEDE 2
de ja taide auttavat meitä
näkemään paljon kauemmas kuin mitä meidän
6
jokapäiväinen elämämme
YHTEISKUNTAKEHYS 3
- Aika ja tieto edellyttää. Miksi sitten
Luonne paradoksaalinen
Haaste muutoksessa
tätä tieteen ja taiteen
4
strategista näkemykselSUUNNITTELU
PAIKALLISUUS
5
lisyyttä ei osata hyödyntää oikealla tavalla, kun
sitä
ympäristö-yhteiskunta -suhteen suunnittelun ja päätöksenteon
tehtäväkenttä on monisyisyydessään ja -ulotteisuudessaan vaativa. Ympäristön suunnittelun teemaa lähestyttäessä on käännyttävä kysymään, millaisiin tekijöihin suunnitteluajattelun ja toiminnan on nojattava, jotta tehtäväkentän uudenlainen dynaamisuus ja
epäselvyys olisi huomioitavissa edes riittävässä määrin.
Vastauksia ongelmaan haetaan kahdesta informaatioyhteiskunnassa keskeisesti
vaikuttavasta muuttujasta, ajasta ja tiedosta, sekä kokonaisuuden rakennetta hahmottavasta systeemisestä lähestymistavasta. Tuttuja ilmaisuja ’aika on rahaa’ ja ’tieto on
valtaa’ voidaan perustella, mutta modernin ajan mosaiikkimaisuus on tuonut suunnittelun
ja päätöksenteon näkemysten perusteluihin mukaan myös astetta vaikeamman ulottuvuuden – epäselvyyden. Nyt ajan selitettävyys nouseekin entistä enemmän muutoksesta, kun
taas valta löytyy informaatiosta ja kyvyssä tulkita sitä – soveltaa sitä oikeaan aikaan ja
oikeassa paikassa. Niin ikään, kun dynaamisuus ja moniaineksisuus ongelmien tarkastelussa on kasvanut, vaatii se toimijoilta kehittyäkseen niin systeemisyyden ymmärtämistä
kuin verkostojen hyödyntämistäkin.
- Orientaatio -

- Ympäristö -

Ongelmallinen
tehtäväkenttä

Tieteiden rikkoma kokonaisuus
Historian haaste tulevaisuudelle

YHTEENVETO
Näkemisen
oivallus

- Strategia -

Pulmallisen kokonaisuuden
koetinkivi

- Näkyvä taso -

Toiminta ja toteuttajat
eli missä mennään
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3.1 Ajan ja muutoksen epäselvä luonne
Vaikka ajassa ei olekaan rajoja, yllättää
tulevaisuus aina.
Fysikaalisen maailman käsitteistä ajalla on syvällisen salaperäinen maine (ks. Deutsch
1997; Whitrow 1999), mitä se on myös ympäristösuhteessaan. Ympäristön kokeminen on
toisaalta hyvin hetkellistä ja tavallaan ajatonta, mutta toisaalta se on historiallisten
kerrostumien hioma kokonaisuus. Ajan ulottuvuus yhteiskunnan ympäristösuhteessa on
jäänyt liian itsestään selvään asemaan, vaikka tulevaisuutta onkin pidetty 1990-luvun
yhteiskunnan yhtenä käytetyimmistä termeistä. Esimerkiksi suunnitteluproblematiikassa
nykyisyyden tai menneisyyden otteesta on äärimmäisen vaikea irrottautua; tunnetustihan
mikään ei ala tyhjästä – aina on jotain suunniteltua, päätettyä tai periaatteellista. Niin
ikään ajan ulottuvuuden malli on erilainen, kun verrataan hallinnollisella tasolla tehtävien
suunnitelmien aikaperspektiiviä suhteessa paikallisen asukkaan elinkaaren suunnitteluun.
Ricouer’n (Sotaraudan 1996: 90 mukaan) näkemyksessä aikaa ei tulisikaan ymmärtää
vain tulevana tai menneenä aikana, vaan kolmenlaisena nykyhetkenä: tulevien asioiden,
menneiden asioiden ja nykyisten asioiden nykyhetkenä (vrt. Koskiaho 1993a: 273-274).
Tällöin aika olisi sidotummin muodostamassa yhteistä kokonaisuutta tavoitteiden ja
keinojen kanssa, jolloin ymmärtäisimme nykyisyyden merkitystä paremmin. Esimerkiksi
suunnittelijoilla on ollut tapana testata mallejaan tietyillä olettamuksilla tulevaisuudesta,
mutta harvemmin eri lähtöasetelmista. Heillä on taipumus tietää tai selvittää, millainen on
nykyisyys ilman, että sille olisi erilaisia vaihtoehtoja (Cartwright 1991: 53-54).
Nykyisyyden merkitys korostuu entisestään, kun nopeat ja jatkuvat muutokset
vaikuttavat alati elämäämme. Whitrowin (1999: 224) mukaan ajasta on tullut niin
pirstoutunutta, että vain nykyhetki näyttää merkitsevältä. Menneisyyttä pidetään nopeasti
muuttuvassa nykyhetkessä vain aikansa eläneenä, rajoittavana tekijänä, ja siksi
hyödyttömänä. Toisaalta myös toivotaan, että yhteiskuntaa ja ympäristöä kaikkine
muutoksineen ja ongelmineen ymmärrettäisiin paremmin, jos tiedetään menneisyys. Siten
yhteiskunnallisessa suhteessa ajan ulottuvuudesta muodostuu paradoksaalinen, kun
menneisyyden perspektiivi muodostuu samalla kertaa sekä hyödyttömäksi että hyödylliseksi.
Ympäristö-yhteiskunta -suhteen ajallisen vaikeuden on Magnuson (1990) määritellyt
osuvasti ’näkymättömäksi nykyisyydeksi’. Suunnittelun tavoitteet ja päätöksenteon
taustalle ympäristöstä tuotetut kuvaukset ja analyysien tietopohjat ovat jääneet ajan lyhytjänteisyyden – tai toisin sanoen poliittisen toimikauden – seurantaohjelmien hajanaisuuden ja sektoroituneisuuden johdosta heikoiksi. Tällöin ympäristön käsittäminen
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ei ole saavuttanut yhtenäistä tavoitekokonaisuutta,
vaan se on limittynyt yhtenä osana yhteisön toimintoihin ja asukkaiden elämään.
Ympäristösuhteen suunnittelun ja toiminnan kohdentamisen ajallisuus on jäänyt
tilanteeseen, jossa ongelmien annetaan ensin syntyä, ja niihin puuttuminen jätetään vasta
toiseen hetkeen.
Ympäristötietoon ja tulevan suunnitteluun liittyvänä muutoksen mittarina aika on
ulottuvuuksista näkymättömin vaikkakin hallitsevin. Se korostuu entistä enemmän
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yhteiskunnan tulevaisuuden suunnitelmissa ja strategioissa. Aikaa ei kuitenkaan tule
nähdä ikuisena nykyhetkenä tai niin yksiulotteisena ja -kerroksisena kuin miten siihen
ollaan opittu suhtautumaan; tulevaisuushan toteutuu välillä nopeammin, välillä hitaammin. Aika ei enää ole vain tapahtumien peräkkäisyyttä vaan monien samanaikaisten
tapahtumien rinnakkaisuutta, jossa on vaikea ymmärtää tapahtumia ja niiden yhteyksiä
toisiinsa. Kehityksen erilaisuus – verrattuna aiempaan – yhdistyneenä nopeisiin
muutoksiin on vaikeuttanut koko yhteiskunnan suunnitelmallista ohjausta niin makrokuin mikrotasolla.
Tulevaisuuden skenaarioissa, toisin sanoen erilaisten polkurakennelmien
tulevaisuuskuvissa, ympäristö nähdään liian usein vain muutamien perusmuuttujien
kuvaamana – ei kompleksisena kokonaisuutena. Kun ympäristö nivotaan yhteiskuntasuhteeseen, on yhteiskunta ja ennen kaikkea sen muuttuminen ymmärrettävä
kompleksiseksi ja dynaamiseksi kokonaisuudeksi, joka sisältää niin tiedostettuja kuin
tiedostamattomiakin elementtejä. Tarkastelutavan puutteissa on tärkeää nähdä skenaarioiden arvo: kuinka paljon ne kykenevät uudistamaan suunnittelua ja toimintaa, sillä
tulevaisuushan on ennustamattomuuden väitteistä huolimatta aina jonkin polkurakennelman johdonmukainen kokonaisuus.
Allenin (1982: 110) mukaan kehitysprosessin erilaiset tapahtumat, siis suunnitteluprosessit ja toiminta siihen osallistuvien kautta, päättävät kokonaan tai osittain sen,
mihin tulevaisuuspolun haaralle systeemi ohjautuu ja sen, mitkä ovat mahdolliset polut
siitä hetkestä eteenpäin. Nämä ilmenevät sitten aikaa myöten yhteiskunnan toimintalogiikan painopisteen vähittäisenä vaihtumisena – aikaan sidottuna yhteiskunnallisena
tapahtumana.
Sotarauta (1996: 109-114)
Toteutunut
havainnollistaa (kuva 11) osukehitys
Muut mahdolliset
vasti kompleksisen yhteiskun- 'Kehityksen
kehityspolut
aste'
takokonaisuuden kehityksen
rakentumista ja muutosta. Kehityksen suunnat ovat useiden
toimijoiden samansuuntaisista
tai ristikkäisistä toiminnoista
nousevia, emergenttejä. Kehitys on monisyinen ja -ulotteinen kokonaisuus, jossa erilaiset tapahtumat ja toimenpiteet
erilaisin painoarvoin limittyvät
Aika
ja nivoutuvat yhteen määrittäen sen hetkisen tilan. Tätä
Kuva 11. Sotaraudan (1996: kuva I-16) kehityksen
tilaa on mahdollista lähestyä, emergenttisyyttä kuvaava malli. Nuolen koko ja näkyvyys
tarkastella ja arvioida useista kuvaavat toimijan kehitykselle antamaa painoarvoa.
eri näkökulmista.
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3.2 Tiedon ja tietämisen vaativuus
”Olemme hukassa informaatioon, mutta
janoamme tietoa.”
Naisbitt
Yhtäläisesti entistä tärkeämmän ajallisuuden vaatimuksen ohella on oikeiden asioiden
tekemisen vaatimus, mikä edellyttää oikeaa tietoa ja näkemyksellisyyttä. Tietoyhteiskunnan ja laadukkaan yhdyskunnan kehittämisen edellytyksenä nähdään jatkuva tiedon
hankinta ja omaksuminen. Näistä puhuttaessa ei kuitenkaan korosteta sitä, että enää ei ole
hallittavissa se tiedollinen kokonaisuus, jolle nämä rakentuvat. Oleellista ei enää olekaan
tiedon määrällinen hallinta, koska se on mahdotonta, vaan pikemminkin tavoitteena on
oltava tiedon sisältö, laatu, etsintä ja keinot. Tietoon on liityttävä nykyisellään entistä
enemmän se, miten ongelmat nähdään, miten niitä tulisi lähestyä ja mitkä tahot tähän
yhteyteen tulisi sitouttaa.
Ympäristöulottuvuuden ongelma liittyy tähän, sillä useimmat ympäristöön
kohdennetut kysymykset ja asetelmat eivät ohjaa oikeiden päätösten tekemiseen.
Esimerkiksi tiedon osalta ympäristön vaikutusten arvioinnin laissa ei oteta näkökulmaa
sen määrään taikka laatuun muutoin, kunhan se on ’riittävää’ (2 ja 3 §). Oikeanlaista,
olennaista ja luotettavaa tietoa ei kuitenkaan ole riittävästi. Tietoa hankitaan liian helposti
antamatta sen vaikuttaa toimintaan. Uuden tiedon mielekäs käyttö edellyttää sen
integrointia laajempiin yhteyksiin eli sitä ei vain hankittaisi vaan, että sitä myös
ymmärrettäisiin. Tämä huomautus ei ole vailla pohjaa, sillä esimerkiksi Mannermaa
(1997: 578; vrt. Toffler 1981) ilmoittaa tiedon yhteiskuntasidonnaisen ulottuvuuden
eräänlaiseksi piileväksi paradoksiksi: määrällisesti sitä on ympärillämme enemmän kuin
koskaan aiemmin, mutta merkityksellisesti sen arvo on jopa vähentynyt.
Muutostila selvempään tietoyhteiskuntaan, selvempään ymmärtämisen ja osaamisen
yhteiskuntaan edellyttää yhteiskunnallisten merkityssisältöjen tulkinnan ja toiminnan
ulottuvuuksien vastaavuutta. Muutoin yhteiskunnallisessa muutosprosessissa tutkimus
keskittyy liikaa tapahtumien aineellisten ja kulttuuristen edellytysten selvittämisestä
merkityssisältöjen ja ihmisten kielipelien paljastamiseen ja ruotimiseen (esim. Allardt
1995: 11). Toisin sanoen eriydytään tutkimaan yhä useammin pieniä erillisryhmiä ja
niiden sosiaalisia maailmoja ilman, että tutkimustuloksilla olisi selvää yhteyttä vakaviin
yhteiskunnallisiin ongelmiin tai kysymykseen kokonaisuuksista.
Tiedon vaillinaisuus korostuu varsinkin arvioitaessa erilaisten hankkeiden tulevia
ympäristövaikutuksia, mikä ilmenee kokonaisasetelman muutoksen epävarmana suunnitteluna ja hallintana. Lääkkeeksi tarjotaan uusia tiedonkeräystehtäviä, seurantaohjelmia
ja kehittämisprojekteja, joilla saataisiin tarkempaa ja oikeampaa tietoa. Tietoa on
kuitenkin rajattomasti ja jopa liikaakin, mikä vaikeuttaa asioiden ja niiden suhteiden
kokonaisnäkemyksen hahmottamista. Kaikki tieto, esimerkiksi käytännön tieto, ei ole
edes saatavissa eikä mahdollisesti siirrettävissäkään (ks. Gibb 1997). Toimintaa
hallitsevan tiedon syvällinen perusluonne on siinä, että ymmärrämme aina enemmän kuin
ilmaisemme, mutta – tiedämme loppujen lopuksi aika vähän.
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Erityisesti ympäristöalalla on välttämätöntä tunnustaa, että on huomattavan paljon
tärkeitä kysymyksiä, joihin kenelläkään ei ole eikä voi olla oikeita ja absoluuttisia
vastauksia – tai että on kysymyksiä, joita ei edes osata esittää (vrt. Järvelä ja Wilenius
1996: 237-239). Varsinkin ympäristösidonnaisissa asioissa tieto lisää tuskaa – sekä silloin
kun sitä on, että myös silloin kun sitä ei ole. Myös Wynnen (1993: 81-83) mukaan
epävarmuuden problematiikka on eri muodoissaan aivan keskeisellä sijalla ympäristötutkimuksessa ja alan asiantuntijoiden ajankohtaisimmissa kysymyksissä, sillä tiedon
keräämisellä ei voida poistaa kaikkea epävarmuutta.
Todellisuus on rikas, se on moninainen, se ei ole koskaan valmis, eikä se ole
mitenkään tarkasti mallinnettavissa tai suunniteltavissa. Muun muassa Meadows (1993:
92) kuvaa todellisuuden mallintamisen vaikeutta vertaamalla sitä runouden ja
kirjoittamisen taiteeseen. Vaikka tieteellinen päättely, vahva kokemus ja intuitiiviset kyvyt
määrittävät ja mallintavat todellisuutta vähentäen epävarmuutta, niin siitä huolimatta
epävarmuutta on aina ja kaikkialla – joskus vähemmän joskus enemmän. Todellisuus ja
sitä kuvaavat mallinnukset eivät koskaan saavuta toisiaan; ne ovat yhteismitattomia (kuva
12; ks. Kosko 1993: 24).
MALLITETTU TODELLISUUS

KOMPLEKSINEN
TODELLISUUS
Yksilöt ja yhteisöt
kaikkine yksityiskohtineen

Kuva 12. Kompleksisen todellisuuden ja sitä esittävän mallin suhde. Ymmärtääksemme
todellisuutta on sitä luokiteltava ja aggregoitava (Allen 1990: kuva 1).

Viimeisen vuosikymmenen aikana mallintamisen suuntaus on kuitenkin ollut poispäin
yksinkertaisen muodollisesta realistiseen kompleksisuuteen. Näitä ovat esimerkiksi
Beckerin (1992 Pakarisen 1995b: 33 mukaan) kaupunkisuunnittelun yhteydessä laadullisia tekijöitä huomioivat prakseologiset mallit tai Rottmansin ja van Asseltin (2001)
integroivan arvioinnin pluralistiset mallit. Näissä malleissa suunnitteluprosessien
operationaalistamisen sijaan huomio on sisällöllisessä läpivievyydessä, tarkoituksenmukaisuudessa, mielekkäässä informaation hankinnassa, suunnittelun joustavuudessa ja
epävarmuuden huomioimisessa.
Kuitenkin on muistettava, että malli on aina vain pelkistetty kuva reaalimaailmassa
vallitsevien tekijöiden välisistä suhteista (ks. Jackson 1992: 505-528), eikä Beckerinkään
mukaan mistään yksittäisistä malleista ole viisasten kiveksi. Moniulotteisen todellisuuden
kentässä toimivalle yhteiskuntasuunnittelulle mallintamisen tärkeimmäksi merkitykseksi
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on ymmärrettävä sen psykologisuus ja jäsentävyys. Mallintaminen tekee mahdolliseksi
jonkin sellaisen asia- tai ilmiöryhmän havainnollistamisen ja ymmärtämisen, jota sen
monimutkaisuuden vuoksi ei muuten kyettäisi ymmärtämään laajemmassa mittakaavassa.
Suunnittelutehtävässä hyödynnettävää mallia ei pidä tulkita valmiiksi tai staattiseksi
ajatusrakennelmaksi, vaan dynaamiseksi ja joustavaksi viitekehykseksi, joka korostaa
siinä esitettävien asiaryhmien vuorovaikutukseen perustuvaa prosessinomaista luonnetta.
Suunnittelun ja päätöksenteon yhteydessä käytettävien mallien hyödyllisyyttä on myös
kritisoitu (mm. Wilbanks ja Lee 1985 Nijkampin 1987: 28 mukaan). Eikä arvostelun
terävyyttä heikennä se, että suurin osa tiedosta on ns. sanattomassa, hiljaisessa muodossa
ja sitoutuneena sosiaalisiin verkostoihin (Gibb 1997: 16). Hiljainen tieto nähdään ns.
maallikko- tai käytännön tietona, jota ei oteta yhtä vakavasti kuin asiantuntijatietoa.
Kuitenkin päätöksenteossa hiljainen tieto on tärkeä resurssi, koska intuitiivisesti on
helpompaa käsitellä suurempia määriä informaatiota ja laajempia kokonaisuuksia kuin
eksplisiittisesti. Hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon tunnetuimpiin esille tuojiin lukeutuva
Ikujiro Nonaka (1994) myös väittää, että ellei näiden kahden tiedon välille kyetä
rakentamaan dialogia, siitä seuraa väistämättä ongelmia.

3.2.1 Tiedon rajallisuus
Tietokin on vain rajallista, suhteellista ja
muuttuvaa.
Yhdysvalloissa, yhdessä maailman kehittyneimmistä informaatioyhteiskunnista, herätti
aikoinaan (1989) suurta huomiota Richard Wurmanin teos ’Information Anxiety’.
Mainitun teoksen ilmestymisestä on jo reilu vuosikymmen, mutta sen teemana oleva
sanoma tai ongelma on tänään entistä polttavampi (ks. Koski 1998). Tietoa on ja sitä
hankitaan, mutta paradoksaalisesti liian usein antamatta sen vaikuttaa suunnitteluun,
päätöksentekoon ja toimintaan. Lisääntyvästä tiedosta ja taidosta ei välttämättä seuraa,
että ihmisten tietoinen tahto muutoksiin kasvaisi. Voikin käydä niin, kuten Marcuse
(1969) esitti jo aikoinaan, että yhteiskunnassa vallitsevien rakenteiden ja niistä seuraavien
kasvavien ongelmien puristuksessa ihmisen tahto vain alistuu selviytymisstrategioiden
tasolle. Tämän johdosta hänelle muodostuu yksiulotteinen maailmankuva, jota määrittää
vain ahdas tekninen rationaalisuus.
Kuitenkin tosiasia on, että ympäristökysymykseen sidotun tiedon ulottuvuuksien –
laaja-alaisuuden, syvällisyyden, kokonaisuutta koskevan ymmärtämisen ja ajallisuuden –
suhteen on Yearleyn (1991) mukaan entistä vaikeampaa kuvitella ratkaisua ilman tieteen
ja tutkijoiden panostusta. Toisaalta oikeanlaisen tiedon sisällön eräs edellytys on elämän
kuuntelu ja näkemys myös muulla tavalla kuin vain tieteellisen tietämisen kautta.
Tieteellinen tutkimus ei siis anna tulokseksi yksiselitteisiä ja käyttökelpoisia faktoja.
Edelleen tuloksia voi aina tulkita moneen suuntaan; tiede ei päätä puolestamme – se jättää
lähes aina asukkaille, suunnittelijoille ja päättäjille mahdollisuuden spekuloida (vrt.
Hammond et. al. 1983). Epävarmuus ja testaaminen kuuluvat tieteen perusluonteeseen,
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sillä tiede ei ole ainoastaan varmuuden vaan myös epävarmuuden lähde (ks. Cramer
1987).
Tiede ei tarjoa nopeita eikä yksinkertaisia ratkaisuja laajoihin ja monimutkaisiin
ongelmiin, vaikka niitä vaaditaankin käytännössä. Vaateita ei tulisi esittää ainoastaan
tutkijoille, vaan myös kysymysten asettajille. Tavoiteltava tieto on sitä käyttökelpoisempaa, mitä informatiivisempaa ja sovellettavampaa se on. Tiedon informatiivisuus
tarkoittaa esimerkiksi, että tieto selittää mahdollisimman paljon uutta. Sen avulla on
voitava ratkaista monia erilaisia ongelmia, se ei saa olla rajoittunutta tiettyyn maantieteelliseen paikkaan, tiettyyn vuoteen tai tiettyyn tapaukseen (vrt. Kuikka 1991).
Tuotettavan informaation on oltava sellaista, että se auttaisi laaja-alaisesti jäsentämään
ympäristökysymyksiä, samoin kuin oman toiminnan suhdetta ympäristöön ja kestävään
kehitykseen. Esimerkiksi suurelle yleisölle tarkoitetussa tiedossa ja tiedottamisessa on
Heiskasen ja Timosen (1996: 1) tutkimuksen mukaan huomioitava, että yleiset
tiedotuskampanjat eivät juurikaan vaikuta ihmisten toimintaan. Sen sijaan kohdennetusta
informaatiosta (mm. pohjoismainen ympäristömerkki) tai koulutuksesta (Niemi-Iilahti ja
Vehkala 1999: 18-20) on saatu hyviä kokemuksia – mutta yksityiskohtaista, täysin
kohdennettua tietoa ei kuitenkaan voida tuottaa kaikkiin tarkoituksiin ja tilanteisiin, koska
ympäristöasiat ovat monitahoisia ja päätöksentekotilanteet vaihtelevia. Edellä mainitulta
Wurmanilta löytyy tähän kuitenkin helppo neuvo: ’opi valitsemaan’. Klassinen Satren
väitekin kuluu, että ”valinnat tekevät maailman”. Valinnat ovat kuitenkin aina vaikeita,
sillä näkökulmien erilaisuus ja tieto kuin sen puutekin lisäävät varovaisuutta.
Tiedon keruu on välttämätöntä, samoin kuin toimenpiteiden sopeuttaminen
mahdollisimman hyvin visioituun tulevaisuuteen. Tässä suhteessa tiedot tärkeistä ja
merkittävistäkin asioista ja niiden suhteista ovat useimmiten puutteellisia, kapea-alaisia ja
epävarmoja – ristiriitaisiakin, mutta täydellisen tiedon hankkimiseen ei ole aikaa eikä
mahdollisuuksia (esim. Kangas 1995). Päätösten tueksi on vain enemmän tai vähemmän
hyväksyttäviin perusteluihin nojaavia näkemyksiä, jolloin epävarmuus on hyväksyttävä ja
opittava elämään sen kanssa.
Näkemyksistä, mielipiteistä ja faktoista keskusteltaessa korostuvat tiedolta vaadittavat
ominaisuudet, kuten sen kokemuksellinen laaja-alaisuus, todellinen merkitys ja
todellisuuden vastaavuus (vrt. Chechile 1991: 3-10). Organisaatioissa, kuten kunnallishallinnossa, kestävä kehitys on nähtävä päätöksenteon monipuolistamisena kohti
tilannetta, jossa päätökset tehdään perusteellisen ja avoimen valmistelun pohjalta
demokraattisesti, tietoisena ja vastuullisena valinnoista ja niiden seurauksista. Käytännössä tällainen tavoitteellisuus ja tekemisen idea toimii pääpiirteissään vain yleisellä
tasolla. Mitä lähemmäs toteuttavaa tasoa mennään, sitä suurempi on tavoitteellisuuden
toteutumisen kitka. Stehrin (1994) mukaan enää ei riitä merkityksellinen tieto, vaan
tiedon on oltava luonteeltaan niin tuottavaa kuin toimintaa ilmentävääkin. Niinpä tiedon
sijasta huomiota tulisikin kohdistaa tietämiseen eli tietoon prosessina.
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3.3 Kompleksisuus järjestelmissä – emergenttisyys kehityksessä
”Muutos on systeemille tärkeämpi
ominaisuus kuin pysyvyys.”
Sotarauta
Aika muutoksen ja tieto informaation ilmentäminä ovat Mannermaan (1991b: 30) sanoin
rakentaneet nykyisen yhteiskunnan kompleksisemmaksi ja dynaamisemmaksi kuin
yhdenkään edeltäjistään. Yhä enemmän rakenteeltaan horisontaalisena näyttäytyvän
yhteiskuntajärjestelmän ongelmat ovat seurausta useista toisiinsa limittyvistä tekijöistä,
joiden syitä ei ole mahdollista jäljittää yhteen ainoaan tekijään. Lisäksi ongelman
ratkaisun mahdollisuudet ovat hajautuneet useisiin yksilöihin ja yhteisöihin. Dynaamiseen muutokseen perustuvassa yhteiskuntasysteemissä sen tila ja muuttuminen ei ole
rakenteellisesti vakaata, vaan se on luonteeltaan ennakoimatonta, ns. emergenttistä.
1980-luvun lopulta alkaen systematiikan ja mallintamisen yhteydessä on noussut
vahvasti esiin kompleksisuuden käsite (ks. Weaver 1948) yhdessä kehityksen
emergenttisen luonteen kanssa (esim. Sotarauta 1996: 94-100). Kompleksisuudella
tarkoitetaan ongelmaa, tilannetta tai tapahtumaa, jota on vaikea ymmärtää tai hallita. Sillä
kuvataan lukuisten asioiden ja osien monisyisiä suhteita, joista on vaikea tavoittaa
riittävää informaatiota. Niinpä esimerkiksi Danzin (1985: 154 Mannermaan 1991a: 179
mukaan) korostaa inhimillisen olemassaolon perusominaisuuden ymmärtämistä
hallitsemattomuutena, kompleksisena kokonaisuutena. Tämä ajatus unohtui luonnontieteiden vahvoina vuosisatoina, mutta nyt vuosituhannen vaihteessa se ollaan löytämässä
uudelleen. Kompleksisuutta ja kehityksen emergenttisyyttä korostavien epävarmuuksien,
sopeutumattomuuksien, katastrofien ja ei-tarkoituksellisten vaikutusten merkitystä ja
niiden tärkeyttä ei enää jätetä vaille huomiota.
Ympäristö yhteiskuntasuhteessaan on erityisen mielenkiintoinen kompleksisuusteoreettinen ongelma. Siinä tilanteet, niissä vaikuttajat ja niiden suhteet alati muuttuvina,
lomittaisina ja päällekkäisinä ovat perusominaisuuksiltaan kompleksisuutta luovia –
tilanteita, joissa ei enää voida selvästi erottaa avoimuutta eikä sulkeutuvuutta. Tästä
kertoo se, että ympäristökysymyksiä luokiteltaessa käytetään yhä useammin ns.
eriytymätöntä jakoa eikä niinkään perinteisempiä luonnonelementti-, toimintojen tai
kohteen mukaisia jakoja. Eriytymättömässä ympäristökysymysten tarkastelussa ei
hyväksytä mitään erityisiä jakoperusteita, vaan jaettujen luokkien joukossa on sekä suuria
että pieniä kokonaisuuksia, jotka ovat joko enemmän tai vähemmän päällekkäisiä
sisältäen osittain myös samoja ongelmatekijöitä. Ominaista eriytymätöntä jakoa
käytettäessä on sen vaativuus, mutta toisaalta se vastaa tilanneherkkyyden huomioimisella oikein käytettynä parhaiten todellisuutta – siis sitä kompleksista kokonaisuutta, jota
yritetään suunnitella ja hallita.
Vastaavasti järjestelmäteoreettisesta näkökulmasta Prigogine ja Stengers (1984: 203207) ovat vaatineet perustavanlaatuisen epävarmuuden ja tietomme rajallisuuden
ehdotonta hyväksymistä, jotta säilyttäisimme avoimen kykymme hahmottaa jatkuvuutta
ja odottamattomuutta. Koska yhteiskunta on dynaaminen ja kehittyvä systeemi, rakentavat sitä moninaiset kytkennät emergenttistä kompleksisuutta luonnehtien (ks. Jackson
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1992). Langtonin (Lewin 1992: 13) kehitystä kuvaamassa dynaamisen vuorovaikutuksen
mallinnuksessa yhteiskunnalla on ominaisuus, jota ei kyetä ennakoimaan sen perusteella,
mitä tiedetään sen osista. Myös Prigogine ja Stengers (1984: 205) toteavat, että
kompleksisten yhteiskuntasidoksellisten rakenteiden mallintaminen on vaikeaa, koska
kehitys muotoilee uudelleen sekä järjestelmien osia että niiden välisiä suhteita.
Järjestelmien kompleksisuuden ja kehityksen emergenttisyyden tutkiminen on ollut
enimmäkseen teoreettista pohdintaa ja yleisemmän käsitetason tarkastelua. Kuitenkin
viimeisimmät Checklandin (1990) pehmeän systeemimetodologiamallin kehitelmät tai
Sotaraudan (1996) epäselvyyden hallinnan strategiamalli ovat pyrkineet lopputulosta
hakiessaan kohti todellisten ongelmien yleispätevää ratkaisuasetelmaa, jossa lopputuloksen aikaansaamisen näkökulmana on enemminkin uusien tilanteiden luominen ja
niiden kompleksisuuden ja dynaamisuuden ymmärtäminen kuin vain ongelmatilanteen
strukturointi ja käsitteellisen mallin muodostaminen. Molempien visioimat näkökulmat
soveltuvat nimenomaan strategisella suunnittelutasolla tapahtuvaan jäsentymättömien, eitäsmällisten ongelmien tarkasteluun.
Perinteiset mallit ja systeemisuunnittelun analyysit ovat olleet aiheellisesti kritiikin
kohteena, koska niiden rakentajilta on puuttunut kyky asettaa komplekseja asiasisältöjä
monitasoisiksi rakenteiksi, ja siten kykyä käsitellä eri tasoja reaalimaailman valottamana
yhtä aikaa. Järjestelmien tasolla kohteiden suunnittelukieli on ollut verrattavissa ns. koneparadigmaan (ks. Prigogine ja Stengers (1984) eli tapaan, jolla kohdetta kuvattiin
stabiliteettia, järjestystä, yhdenmukaisuutta ja tasapainoa korostaen. Esimerkiksi EU:n
kestävän kehityksen kaupunkia koskevassa asiantuntijaraportissa todetaan (Koskiahon
1997: 166 mukaan), että nykyinen ympäristöhallinto ei osaa havaita kompleksisuutta eikä
vastata sen haasteisiin. Tehtäväkenttää ei olla hahmotettu kokonaisuutena ja ajallisesti
laajempana syiden ja vaikutusten verkkona, vaan edelleenkin suhteellisen yksiulotteisena
ja -tasoisena asetelmana.
Vastaavanlainen johtopäätös on arvioitavissa esimerkiksi Törtön (1996: 6-9)
maakunnissa tehtävien aluekehitysohjelmien kestävän kehityksen sisältöanalyyseistä.
Tosin Temmeksen (1996: 95) mukaan julkishallinnon perusolemukseen ja samalla sen
menestystekijöihin on kuulunut pysyvyyden ja jatkuvuuden vaaliminen. Laajasti
hyväksyttävät päätökset ovat useimmiten luonteeltaan säilyttäviä kuin muuttavia.
Ennakoidulla ympäristön vuosisadalla ympäristökysymykset joudutaan väistämättä
yhdentämään entistä tiiviimmin laaja-alaiseen yhteiskuntapolitiikkaan, niin hallintoon,
suunnitteluun kuin markkinoihin, vaikka tätä asetelmaa ei enää 1990-luvulla ole
varsinaisesti vähäteltykään (Kinnunen 1994: 72). Tähänastisessa käytännössä on usein
vain kielellinen näppäryys ja taitavuus noussut kunniaan, vaikka todellisessa elämässä
olisi tilausta laajojen ongelmien ja rakenteellisuuden selvittämisiin, toisin sanoen
pelkistettyjen kokonaisuuksien ja joustavien systeemimallien muodossa. Ympäristösidonnaisuuteen liittyen olisi jo korkea aika saada katetta ekologian käytetyimmälle
’kaikki vaikuttaa kaikkeen’ fraasille.
Ei ainoastaan yleisellä tasolla, vaan myös käytännön toteuttamisen näkökulmassa ympäristö näyttäytyy pinnallisena, kehittymättömänä yhteiskunnan kehyselementtinä. Muun
muassa Murray Bookchin (1988: 77) ja tunnettu norjalainen ekofilosofi Arne Naess
(1988, Vilkan 1993: 78-79 mukaan) ovat kritisoineet environmentalismia pelkkänä ympäristönsuojelutekniikkana, joka perustuu enemmän tai vähemmän näpertelyyn olemassa
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olevien instituutioiden, sosiaalisten suhteiden ja erityisesti teknologian kanssa, kuin
niiden perusteelliseen muuttamiseen. Ympäristökysymys olisi nähtävä tässä kokonaisuudessa ns. linjojen poikki kulkevana ongelmana, koska liian yleisenä tai omana kokonaisuutenaan se jää helposti tyhjäksi ilman ratkaisua ja vaikuttamisen mahdollisuutta.
Käytännön tasolla tämä tarkoittaa monipuoliseen tietopohjaan ja laaja-alaiseen
asiantuntemukseen perustuvien nopeiden ja kekseliäiden ratkaisujen tarvetta. Kuitenkin
näiden luomiseen nykyiset asetelmat ja rakenteet eivät ole valmiita eivätkä välttämättä
istu perinteiseen käsitykseen demokraattisuudesta. Demokraattisuushan perustuu pitkälti
keskustelulle ja harkinnalle – siis hitaudelle toisin kuin informaatioyhteiskunnan ja
teknologisuuden rakenteista lähtevä nopeuden vaatimus. Yhteiskunnan toiminnan
muuttuminen yhä dynaamisemmaksi on systeemiajattelun viimeisimmän kehitysaskeleen,
kontingenssiteorian, oletusten mukaan (ks. Kallio 1995) ohjannut muun muassa kuntien
toimintaa entistä orgaanisemman toimintatavan suuntaan, samoin kuin kompleksisuuden
kasvaessa päätösvaltaa yhä hajautuneemmaksi.

3.4 Systeemiajattelun strategiat ongelmien tarkastelussa
Optimointia tärkeämpää on oppiminen.
Kehityksen suunta tarvitsee menestyäkseen kokonaisuuden näkemystä. Perusteluja
kokonaisuuden ajatuksille ei juurikaan ole, mutta systeemiseen ajatteluun ja
systeemiteorioihin viitaten ulkopuolisuutta ei ole, vaan kaikki ovat osana järjestelmää.
Huolimatta siitäkin, että kokonaisuuden käsite ’abstraktiona’ ei näytä olevan suoranaisesti
tieteen keinoin tulkittavissa, on tarpeen muistaa, että olisi harhaanjohtavaa ajatella
maailman koostuvan erillisistä osista, joita voidaan jakaa loputtomiin ja tutkia itsenäisinä.
Systeemin eri osien yhteyksien oivaltaminen tulee erityisen tärkeäksi silloin, kun ne ovat
epäsuoria ja vaikeasti havaittavia.
Tiede ei ole riippumaton tekijä, joka rakentaisi paradigmansa vain matemaattisuuden
tai metafyysisyyden puhtaissa muodoissa. Siirryttäessä energian, pääoman ja työvoiman
raskaan kulutuksen teollisuusyhteiskunnasta korkean teknologian yhteiskuntaan, jossa
informaatio ja innovaatiot muodostavat kriittisen resurssipotentiaalin, rakentuvat
tieteelliset mallitkin syvästi yhteiskunnallisiksi ja monin tavoin yhteiskunnallisten
käytäntöjen ehdollistamiksi. Prigoginen ja Stengersin (1984: 311-313) mukaan suljettujen
systeemien ja lineaaristen mallien mekanistinen maailmankatsomus on yhä selvemmin
muuttumassa ajallisuuden, moninaisuuden, kompleksisuuden ymmärtämiseen – siis
avointen järjestelmien ja epälineaaristen mallien näkemiseen, joissa on valtavia
mahdollisuuksia mitä erilaisimpiin haaraumiin ja suureen herkkyyteen mitä
erilaisemmille vaihteluille.
Systeemin käsite ja systeemiajattelu on kohonnut esiin tarpeesta seurata, ymmärtää ja
suunnitella kasvua ja muutosta monimutkaisissa yhteyksissä. Ja nimenomaan se on
enemmän vuorovaikutuksen kuin asioiden näkemistä – viitekehyksellisten mallien
näkemistä, sen sijaan että katsottaisiin vain otoksia, tilannekuvia (ks. Senge 1990: 68-75).
Todellisuus on oivallettava kehämäiseksi tai verkostomaiseksi rakenteeksi, ei vain
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lineaariseksi viivaksi tai suunnaksi. Kun systeemiajattelun takaisinkytkennät tarkoittavat
laajaa, mitä tahansa vastavuoroista vaikutuksen virtaa, niin sen eräs peruslähtökohdista
on, että jokaisella vaikutuksella on sekä syy että vaikutus. – Ja mikään ei vaikuta vain
yhteen suuntaan.
Maailma ja yhteiskunta nähtiin systeemisenä jo Antiikin filosofien ajattelussa: kaikki
voidaan jakaa pienemmiksi osiksi, mutta pienimpiinkin osasiin sisältyy kaikkea.
Tieteellinen perusta monimutkaisten systeemien ymmärtämiseen ja systeemiajatteluun on
kuitenkin varsin nuorta: ensimmäisiä kirjoituksia aiheesta ilmestyi 1920-luvulla ja 1940luvun puolivälissä biologi von Bertalanffy yleisti organistisen ajattelun koskemaan
systeemejä yleensäkin (Checkland 1981: 77-82).
Käytännössä systeemiajattelua on sovellettu eniten systemaattisessa eli ns. kovassa
systeemiajattelussa. Siinä oletetaan, että ongelmat voidaan nähdä pyrkimyksenä löytää
tehokas keino saavuttaa määritellyt tavoitteet tai tyydyttää määritellyt tarpeet. Tosiin
sanoen kovassa systeemiajattelussa määritellään selkeästi nykytila ja tavoitetila sekä
selvitetään eri keinot päästä mahdollisimman optimaalisesti asetettuun tavoitetilaan tai
ainakin lähelle sitä. 1970-luvulta lähtien kovan systeemiajattelun rinnalle nousi systeemisyyttä korosta pehmeä systeemiajattelu. Se olettaa, että järjestelmät voivat olla itsessään
ongelmallisia ja että organisaation jäsenten sekä sen kehittäjien on opittava ymmärtämään
inhimillistä ongelmatilannetta.
Systeemiajattelua tarvitaan nykyisin entistä enemmän, koska asioista on tullut entistä
monimutkaisempia ja epämääräisempiä. Systeemiajattelu on metodi niin yksityiskohtaisen kuin dynaamisenkin monimutkaisuuden ja -aineksisuuden hallintaan. Sen
lähestymistavat, havaitun maailman selityksiin pyrkivät ja sen ongelmien tarkasteluun
pyrkivät, muodostavat nykyisin yhdessä tieteen eri aloilla tavan tarkastella ilmiöitä
kokonaisuudesta käsin – toisin kuin tieteiden historiassa reduktionistisesti, selitykset
yksittäisiin ilmiöihin palauttaen.
Se, miksi perinteisen systeemiteorian luonnontieteellisyydelle ominaisesta muodollisuudesta on päästävä lähemmäs selittämään yhteiskunnallisten ilmiöiden syitä,
seurauksia, merkitysten muodostuksia ja tapahtumien dynamiikkaa, on siinä, että
nimenomaan mahdollisuudet eri näkökulmien valintaan ja hyväksymiseen tekee
inhimillisen toiminnan järjestelmien tarkastelun perinteisistä, ns. kovista systeemisuunnittelumalleista poikkeavan. Vaikka suurimpia odotuksia, uutta paradigmaa, uusi
systeemiteoreettisuus ei ole vielä täyttänytkään, ovat uudenlaiselle analyyttiselle
tutkimukselle Jay Forresterin (1973) puolikova systeemidynamiikka ja etenkin Peter
Checklandin (1981) pehmeä systeemimetodologia tarjonneet kattavat lähestymistavat.
Mainitut systeemimetodologiset mallit soveltuvat erityisesti vaikeasti hahmotettavien,
toisin sanoen holististen ongelmien tarkasteluun, missä esimerkiksi tavoitteiden
asettaminen on jo sinänsä ongelma. Varsinkin holistista kokonaisuutta jäljittävässä,
pehmeässä systeemimetodologiassa on olennaista, että siinä ajattelua ei ohjaakaan ennalta
asetettu päämäärä, jonka toteuttamiseksi systeemiä rakennetaan ja optimoidaan (kuva 13).
Tuttua ongelmanratkaisuprosessista, mutta erona mainittuun on, että systeemisessä
analyysissa keskitytään tutkimaan myös sitä prosessia, jonka tuloksena jokin ratkaisu
syntyy. Checklandin (1981; 1990) mukaan pehmeä systeemianalyysiprosessi tarjoaa jo
alkuvaiheessaan näkökulman keskusteluille, joilla pyritään löytämään olennaiset
systeemirakenteen perusmäärittelyt ja iteratiiviset suhteet.
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SYSTEEMINEN
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yhteinen visio

yksittäiset tapaukset

tulevaisuus

nykyisyys

AIKAORIENTAATIO

Kuva 13. Pehmeän ja kovan systeemisen ajattelun ominaisuudet (vrt. kuva 2).
Erilaiset näkökulmat ovatkin tarpeen, sillä yhteiskunnallisten systeemien rakenteet ovat
hyvin usein näkymättömiä. Systeemiajatteluun ei kuitenkaan sisälly mitään
saavuttamatonta tai tavatonta. Tosin tavoiteltava kokonaisuus muodostuu funktionaalisista
osatekijöistä, ja kun tätä dynamiikkaa kuvataan vuorovaikutussuhteilla, niin välttämättä
koskaan ei ole olemassa mitään oikeita vastauksia mihinkään kysymykseen. Sen sijaan on
olemassa tietty potentiaalisten toimintojen joukko, jotka voidaan suorittaa; jotkut omaavat
tässä joukossa suuren vaikutusvoiman, jotkut vähäisemmän. Systeemiajattelun taito
kulminoituukin siihen, että oivalletaan valitun tai valitsematta jätetyn toimenpiteen
haarautumat ja sivuvaikutukset.
Koviin systeemimetodologisiin tavoitteisiin verrattuna myös näissä pehmeyttä tai
epäselvyyttä ja dynaamisuutta hakevissa systeemimetodologioissa on tavoitteena mallin
käsitteellinen tarkentaminen niin, että se ainakin joissakin tapauksissa voidaan
kvantifioida ja optimoida. Checkland kuitenkin korostaa, että malli sinänsä on aina
tekijöidensä rajaus, hahmotus ja tulkinta todellisuudesta. Pehmeän systeemiajattelun
taustafilosofia nojaakin vahvasti fenomenologiaan ja hermeneutiikkaan, toiminnan
subjektiiviseen perustaan. Siten erilaisia hahmotuksia ja malleja voi periaatteessa olla
yhtä paljon kuin prosessissa mukana olevia ihmisiä. Koskaan ei ole vain yhtä testattavaa
selitystä ihmisen toiminnallisesta järjestelmästä, vaan joukko mahdollisia selityksiä, jotka
ovat kaikki valideja suhteessa tiettyyn maailmankuvaan.
Pehmeässä systeemimetodologiassa päätavoite on organisoida argumentointia, ei vain
hakea tehokkaita ratkaisuja. Koviin systeemimetodologisiin menetelmiin verrattuna kysymys 'miksi', eli tavoitteiden tai osatavoitteiden kyseenalaistaminen, onkin pehmeässä systeemimetodologiassa vähintään yhtä tärkeä kuin vastaus kysymyksiin ’mitä’ tai 'miten’.
Pehmeä systeemimetodologia tekee selkeän eron reaalisen maailman toimintakentän ja
ongelmatilanteen hahmottamisen eli systeemiajattelullisen kentän välillä (kuva 14).
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Kuva 14. Pehmeän systeemisuunnittelun mallin pääkohdat (soveltaen Checklandin 1981: 163)
ja niiden soveltaminen ympäristöstrategisen päätöksenteon rakentamisessa.

Analyysin vaiheet jo itsessään muodostavat oppimisjärjestelmän, jonka tavoitteena on
lisätä ymmärrystä jostakin reaalimaailman ilmiöstä ja ongelmatilanteiden ratkaisumahdollisuuksista. Checklandin pehmeä systeemisuunnittelumalli ei varsinaisesti tarjoa
mitään uutta ja mullistavaa, vaan se laajentaa käsitteellisten mallien sovellusalueen
koskemaan mitä tahansa reaalimaailman ongelmaa. Tosin se ei anna suoria ratkaisuja
ongelmiin eikä syrjäytä muita tutkimusmenetelmiä. Se tuo vain yhden uuden välineen
monimutkaisten ilmiöiden parempaan hahmottamiseen ja voi sitä kautta auttaa löytämään
uusia, muuten piiloon jääviä näkökulmia tarkasteluun.
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3.5 Suunnittelun ja päättämisen uusi ongelma – epäselvyys
Mahdollisen taiteessa vaihtoehdoista on
löydettävä selvä suunta.
Yhteiskuntakokonaisuudessa päätöksentekoprosessin kannalta on tärkeää, että se
sisältäisi vuorovaikutussuhteita ja kehityksen näkemyksellisyyden huomioivaa relevanttia tietoa ja että sitä olisi oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Tämä on kuitenkin usein,
varsinkin nykyisenä, paradoksaalisesti ilmaistuna tiedon aikakautena melkoinen ongelma.
Eikä tilanteen ratkaisemiseksi ole olemassa mitään yksinkertaista reseptiä, vaikka tiedon
merkitys ja ymmärtäminen korostuvat päätöksenteossa yhä enemmän.
Ympäristötiedon merkityksen ongelmallisuuden yhteiskunnallisessa päätöksenteossa
ymmärtää paremmin, kun sitä vertaa muihin yhteiskunnassa vaikuttamiin ongelmiin. On
ainakin jonkin verran helpompaa lähteä etsimään näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja esimerkiksi työttömyyteen, koska siihen on olemassa joitain valmiita malleja. Näitä malleja
on jo koeteltu toisin kuin kestävän kehityksen perustalle raamitettua tulevaisuutta, johon
liittyvän päätöksenteon aikaperspektiivi on pitkä ja päätettävien asioiden taakka kasvava.
Rationaalisen päätöksenteon eräs perusedellytys on se, että toimijoilla on riittävästi tietoa päätöstensä pohjaksi (Elster 1989: 25). Kun entistä kompleksisoituvamman ja
dynaamisemman yhteiskunnan takia tehtävien päätösten ja valintojen määrä alati kasvaa
ja monimutkaistuu, korostuu tiedon merkitys ja sen suhde valtaan yhä enemmän. Valtaan
liitetty ilmaus, ettei se kumartele eikä nöyristele totuuden edessä on häipymässä, kun nykyisellään (esim. Castells 1996: 416) siihen liitetäänkin ajatusta, että valta on yhä selvemmin informaatiossa, kyvyssä tulkita sitä, soveltaa sitä oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.
Vallan luonne on siis muuttunut; olennaisen erottamisen taito ratkaisee. Esimerkiksi
kunta voi omilla päätöksillään vaikuttaa vain pieneen osaan omaan tulevaisuuteen
vaikuttavista asioista. Sen sijaan merkittävää on se taitavuus ja tietämys, jolla toimintaa
suhteutetaan ja sopeutetaan laajempiin yhteyksiin – toisin sanoen siihen kokonaisuuden
systeemiin, jonka suhteen yhteiskunnallisessa tarkastelussa eletään parhaillaan hiljaisen
vallankumouksen aikakautta. Esimerkiksi kriittiseksi tekijäksi ei enää katsota
informaation saatavuutta, vaan olennaisen löytämistä, vuorovaikutteiden yhteensopivuuksia ja niiden tehokasta soveltamista.
Relevantin tiedon hankkiminen kuitenkin vaatii aikaa ja vaivaa, eikä kaikkea aikaa
voida käyttää tähän. Ympäristön huomioivan päätöksenteon pulmaksi ei ole yksistään
nähtävä sitä, milloin tietoa on tarpeeksi ja että se olisi ns. varmaa tietoa vaan myös se, että
päätöksentekijöiden kannalta keskeisintä olisi tiedon todennäköisyyksien ja epävarmuuksien kuvaaminen. Tätä ilmentävät muun muassa riskien tunnistaminen, niihin
ennakkoon varautuminen ja Mannermaan (1998a: 18-20) korostama tulevaisuuden
haltuunotto.
Suunnittelun ja päätöksenteon taustalla yhä enemmän korostuva moniselitteisyys on
epävarmuuden ohella tuonut kuvaan myös epäselvyyden (Sotarauta 1996). Kun tilanne on
muodostunut epävarmaksi on ongelmana yleensä tiedon puute, eikä tilanteesta saada
kunnon otetta tai tulkintaa. Jos tilanne on taas epäselvä, ei ongelmana olekaan tiedon
puute, vaan siitä tehdyt useat ja monin tavoin nähtävät tulkinnat. Nämä tekevät tilanteen
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päätöksentekoprosessissa entistä ongelmallisemmaksi niin suunnittelijoille kuin siitä
päättävillekin (Weick 1995: 91). Elämää on kaiken kaikkiaan mahdotonta saada
mahtumaan päätöksentekoon, mikä liittyy siihen mitä pidetään tietona, sekä tapaan, jolla
tietoa tuotetaan, käsitellään ja jaetaan (Aalto 1993: 8).
Päätöksentekotilanteet ovatkin entistä näkyvämmin useiden ongelmien ja haasteiden
muodostamia kokonaisuuksia, joita on vaikea ottaa haltuun, määritellä ja ratkaista. Vain
harvat ratkaisua vaativat ongelmat ovat erotettavissa omiksi ja selkeiksi osasiksi.
Käytännössä ratkaisu yhteen ongelmaan muuttaa muiden ongelmien lähtötilannetta, mikä
antaa hyvät lähtökohdat mitä erilaisimpien ristiriitatilanteiden muodostumisille.
Yksittäisissä ympäristökonflikteissa ei yleensä ole kysymys strategian valinnasta tai
suunnasta, vaan ennen kaikkea sen puutteesta tai puutteellisuudesta. Toisin sanoen tietoa
tai tahtoa ei ole ollut riittävästi niiden rakentamiseen ja tilanteen pakottamina päättäjät
ratkovat asioita yksittäisinä kysymyksinä näkemättä yhteyttä koko yhteiskunnan
kehittämiseen. Korostumatta tai jopa ymmärtämättä on jäänyt se, että päätöksenteon
epäsuorat vaikutukset ovat yhtä merkittäviä kuin suorat.

3.6 Ongelmakeskeisyydestä vuorovaikutteiseen lähestymistapaan
Ympäristösidonnaisessa
päätöksenteossa
on
perinteisesti
korostettu
kahta
perustavanlaatuista kysymystä: ’pitääkö johonkin epäkohtaan puuttua’, ja jos näin on,
niin ’mitä olisi tehtävä’ (ks. Cairncross 1991: 27). Nämä ns. ongelmakeskeiseen
lähestymistapaan liitettävät kysymykset varustetaan päätöksentekijälle jonkin
ajankohtaisen ongelman vaatimalla tarkasti kohdennetulla ja valikoidulla informaatiolla.
Lähestymistapana ongelmakeskeisyys on käytännössä hyvin yleinen, koska sen perusta
on siinä filosofiassa, joka on korostanut ongelmien analyyttisen käsittelyn merkitystä.
Lähestymistavaltaan tämä on hyödyllinen silloin, kun keskeiset ongelmat on havaittu ja
on aika toimia. Se ei kuitenkaan vastaa ja huomioi sitä dynaamista ja kompleksista
kokonaisuutta, jossa toimitaan – eikä siten kykene auttamaan sen hallittavuudessa.
Ongelmakeskeisyyttä lupaavampana on nähty ns. tavoitekeskeinen lähestymistapa.
Muun muassa komiteamietinnöt ovat olleet puhtaasti tavoiteorientoituneita. Niissä
enemmistöpäätöksellä on hahmoteltu tiettyä tavoiteltavaa ja toivottavaa kuvaa tulevasta
yhteiskunnasta. Ympäristökysymykset ja niiden käsittely osallistuvasti nostavat kuitenkin
varsin helposti esiin ristiriitoja, jotka ovat varsinkin suunnitteluprosessissa helposti läsnä.
Niinpä laajoista ja yhteiskunnallisesti merkittävistä tavoitekokonaisuuksista vallitsee
harvoin sellaista yksimielisyyttä, että todellisiin tavoiteperusteisiin skenaarioihin ja niitä
toteuttavaan toimintaan voitaisiin päästä.
Näkyvä ristiriitaisuus on kuitenkin faktoihin ja kvantitatiiviseen tietoon tottuneessa
organisaatiossa hämmentävää. On paljon helpompaa toimia oikeaan tietoon ja faktoihin
sekä mielellään määrällisyyteen ja mitattavasti yksiselitteisyyteen nojaten kuin tunnustaa
tiedon epätäydellisyys. Samalla kyse on myös vastuunotosta. Tulkinnoista on otettava
omakohtainen vastuu, ja ne on tehtävä kussakin tapauskohtaisesti erikseen, ilman eksaktia
määräystä tai ohjetta, johon nojata. Tämä pätee varsinkin ympäristöasioissa, joissa
asiantuntijat eivät ole aina yhtä mieltä.
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Näistä lähestymistavoista yhtälailla ongelmakeskeisyys kuin tavoitekeskeisyyskin ovat
väistymässä, kun enää ei ole olennaista muotoilla päätöksentekijöille paria vastausta tai
mahdollista tavoitetta. Kokonaisuuden – jonka osia yksittäiset ongelmat ovat –
hahmottamisessa on nähtävä yksittäisten ongelmien taakse. Sotaraudan (1996: 326)
mukaan nyt on olennaista nostaa esiin strategisia kysymyksiä ja luoda foorumeja, joissa
avoimiin kysymyksiin ja ongelmiin tarttuvat päätöksentekijöiden kanssa ne, joita asiat
kulloinkin koskevat. Tämä merkitsee myös sitä, että suunnittelun, päätöksenteon ja
toimeenpanon välinen kategoriointi sumenee (kuva 15), ja mitkään yksittäiset päätökset
eivät ohjaa kehitystä, vaan se toteutuu mitä erilaisimpien ja eri mittakaavaa koskevien
ratkaisujen yhteisvaikutuksena. Ympäristö-yhteiskunta -tematiikan kysymyksien tarkastelussa on siis huomioitava, että selvästi rajattuihin ongelmiin kehitetyt menetelmät, mallit tai ratkaisutavat eivät sovellu huonosti käyttäytyvien, ei-strukturoitujen päätöksentekoongelmien käsittelyyn (vrt. Giarini 1983: 126-127).
INSTRUMENTAALINEN RATIONAALISUUS

KOMMUNIKATIIVINEN RATIONAALISUUS

STRATEGIA

SUUNNITTELU

Suunnittelu

SEURANTA

PÄÄTÖKSENTEKO

Päätöksenteko

KOMMUNIKAATIO

Seuranta

TOIMEENPANO

STRATEGIA

STRATEGIA

Toimeenpano

STRATEGIA

Kuva 15. Suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon ja seurannan välinen suhde klassisessa
(instrumentaalinen) ja prosessuaalisessa (kommunikatiivinen) näkemyksessä (Sotarauta
1996: kuva III-10; vrt. kuva 19).

Sotaraudan näkökulma on valaiseva, sillä käytännössä tutkijoiden ja päättäjien suhde
ympäristökysymyksiä tarkasteltaessa tai niitä ratkottaessa on huomattavan monimutkainen. Yhtäältä ympäristökysymysten yhteiskunnallisen käsittelyn voidaan sanoa olevan
hyvin riippuvaista tutkimuksesta (Sundqvist 1991), mutta toisaalta tutkimustulosten
suoraan hyödyntämiseen liittyy monia ongelmia. Tavanomaista on, että päättäjät eivät
suoranaisesti käytä tutkimustuloksia poliittisten päätösten objektiivisena perustana, vaan
näkevät ne yhtenä mahdollisuutena monien muiden kriteerien joukossa. Toisaalta
päätöksien tekeminen yksittäispäätöksinä johtaa helposti ympäristötekijöiden näkemisen
liian epäsuorina tai niin ulkoisina, ettei niihin osata ottaa kantaa. Päättämisessä olisi
luontevaa nähdä, ettei edetä vain yhteen suuntaan; on sallittava askeleet niin taakse kuin
sivullekin, koska prosessin edetessä tieto karttuu ja tiettyjen osien yltä epävarmuus
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vähenee. Näin olisi mahdollisuuksia hälventää yhteiskunnallisen tilan näkemistä
neuvottomana ja näköalattomana eli puutteesta uskaltaa asettaa suuria päämääriä niiden
toteutumisen epävarmuuden vuoksi.
Kategorisoituna ympäristösidonnainen ongelmanratkaisu tai yhteiskuntapoliittinen
tehtäväkenttä voidaan esittää tieto- ja päätöksentekijäpainotteisuuden ohella siis myös
vuorovaikutteisuuspohjaisena mallina (vrt. Sundqvist 1991: 219-221; kuva 16). Mallissa
korostuu suunnittelun kulun tai yksittäisten suunnitelma-askelien arvioivuus ja aktiivinen
laaja-alaisuus virhemahdollisuuksien rajaamiseksi kuin myös tavoitteiden saavuttamisen
takaamiseksi. Kun suunnittelulta vaaditaan sen käsiteltävyyttä ja keskusteltavuutta,
edellyttää se myös sitä, että tavoitteissa on päästävä tieteellisen ja käytännöllisen järjen
järkevään suhteeseen (esim. Pakarinen 1995b).
PASSIIVINEN ASIANTUNTIJAROOLI

TUTKIMUS

PÄÄTÖKSENTEKO

Tutkijan toimintaa ohjaa ajatus, että hän vastaa jos kysytään.
Ei olla kiinnostuneita julkisesta keskustelusta ja vuoropuheluista.
-

YKSIÄÄNINEN TODELLISUUS

-

LAAJENEVAT ASIANTUNTIJAROOLIT

TUTKIMUS

PÄÄTÖKSENTEKO

PÄÄTÖKSENTEON ASIANTUNTIJAKESKEISTÄMINEN

Yhteiskunnalliset päätökset tehdään
pitkälti tieteellisin perustein.

TUTKIMUS

PÄÄTÖKSENTEKO

PÄÄTÖKSENTEON JA TUTKIMUKSEN DIFFUSIOITUMINEN

Päätöksenteon ja tutkimuksen matala raja ei tee
mahdolliseksi vain päätöksenteon tietellistymistä
vaan myös tieteen politisoitumisen tutkimuksen
ja päätöksenteon rajalla.
-

MONIÄÄNINEN TODELLISUUS

-

Kuva 16. Asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden roolisuhteet (soveltaen Sundqvist 1991:
220-221; ks. Rydman 2001: 3-4).

Traditionaalinen erottelu tieteen ja politiikan välillä on siis aikansa elänyt (mm. Albaek
1995: 96). Niin ikään ympäristön huomioivassa yhteiskunnallisessa suunnittelussa ei
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onnistuta pelkästään tieteellistä asiantuntemusta tai Saariston (2000) mukaan ammattimaista asiantuntemusta lisäämällä. Vuorovaikutuspohjaisessa mallissa tutkijoiden ja päätöksentekijöiden välisen yhteistyön ja oppimisprosessien kautta on mahdollista lisätä ongelman ratkaisemisen laadullista kapasiteettia vähentäen muun muassa väärinymmärtämisen mahdollisuutta ja lisäten vaihtoehtoisia lähestymis- ja ratkaisutapoja. Vuorovaikutteisuuden kautta madaltuisi tiedon oleellisuuden ja merkityksellisyyden määrittelykysymysten – kuka, mitä ja millä perustein riittävä – rajoittuneisuus tai instrumentaalisuus,
mikä vastaavasti laajentaisi näkökulmaa myös ns. sanattoman, sosiaalisiin verkostoihin ja
käytäntöön sitoutuneen, ei-asiantuntijamaisen, tiedon suuntaan.
Moninaisuus ja vaihtoehdot edistävät yleensä päätöksenteon valinnaisuutta ja
konkreettisuutta. Vuorovaikutuksen ja avoimen tiedonvälityksen myötä verkostoituminen
voi lähentää eri osapuolia. Se kuitenkin jää vajavaiseksi ratkaisuksi, jos ei oteta huomioon
sitä, että eri toimijaryhmien väliset suhteet eivät ole lähtökohdiltaan tasavertaisia vuorovaikutussuhteita. Pyrkimys esimerkiksi ratkaista osallistumisen ongelmaa kommunikaation ja vuorovaikutuksen avulla eivät ole riittäviä, jos ne legitimoivat ja vahvistavat
edelleen niitä, joilla on jo valtaa, taitoa ja asiantuntemusta. Tällainen hierarkkisuuteen
nojaava verkostoajattelu mallintaa vuorovaikutussuhteita instrumentaalisesti – korostaen
asiantuntijoiden ja ei-asiantuntijoiden välistä eroa ja vastakkainasettelua (ks. Brass 1992).
Pelkästään asiantuntijuuteen ja hierarkkiseen valta-asetelmaan perustuvassa
suunnittelussa ja päätöksenteossa korostuvat helposti ns. yksiääniset kielenkäytännöt
(esim. Lehtimäki 2000). Yksiäänisyys esimerkiksi hiljentää strategia-ajattelusta
poikkeavat ymmärrykset sille, mikä on tärkeää kunnan tulevaisuuden tekemisessä.
Seurauksena on, että näillä äänillä puhuvat tulevat sijoitetuksi marginaalisempaan
asemaan strategian rakentamisessa. Se, kuinka kuntaorganisaation eri toimijat voisivat
ymmärtää omaa ja muiden toimintaa erilaisilla omaa toimintaa rikastuttavilla tavoilla,
vaatii moniäänisten kielenkäytäntöjen ymmärtämistä.
Moniäänisessä vuoropuheluympäristössä lähtökohta on, että maailma tai
suunnitteluympäristö näyttäytyy eri toimijoille aina erilaisena kokonaisuutena. Sitä ei
kyetä kertakaikkisen yksiselitteisesti tai lopullisesti määrittelemään. Tällöin muun muassa
arkitiedon tai ei-asiantuntijuuden tuottamaa tietoa tulee pitää yhtä arvokkaana kuin
tieteellistä tietoa. Moniääniseen vuoropuheluun nivoutuu myös näkemys siitä, että jos
alueen tai ympäristön tulevaisuuden tekeminen kiinnostaa tai sen tekee pieni joukko, se ei
löydä niitä monenlaisia jäsennyksiä siitä, millaisen sen tulevaisuuden tulisi olla.
Ympäristö-yhteiskunta -kokonaisuuteen vaikuttavan suunnittelun kehystäjiksi nostetut
aika, tieto, epäselvyys ja päätöksenteko näyttäytyvät varsin paradoksaalisina. Perinteisestihän suunnitteluteorioissa on usein käytetty erilaisia vastakkainasetteluja (esim.
Roos 1973), ja etsitty ratkaisuja näiden ääripäiden suhteen. Usein päädyttiin joko-tai
-valintoihin keskitetyn tai hajautetun, demokraattisen tai teknokraattisen välille. Mutta
nyt, ymmärrettävyyttä ja osaamista hakevassa tietoyhteiskunnassa nämä ja muut ääripäävertailuasetelmat on miellettävä paradoksaalisesti toisiaan täydentävinä ja tilannekohtaisesti sekä-että -huomioituina, jotta ympäristön suunnittelulle asetettu kestävän
kehityksen tavoite olisi reaalisesti saavutettavissa.

4 SUUNNITTELUSTA STRATEGIAAN
Kun vaatimustaso tietoon, tietämiseen ja ajan
JOHDANTO 1
YMPÄRISTÖ ja TIEDE 2
ymmärrettävyyteen
on
tiivistynyt, niin suunnittelulle on muotoutunut
6
3
vaikeasti ratkaistava kyYHTEISKUNTAKEHYS
symys: miten suunnittelutehtävät olisi rakennettavissa yhteisesti hallittaSUUNNITTELU 4
PAIKALLISUUS
- Strategia 5
viksi ongelmiksi. Jakson
Pulmallisen kokonaisuuden
koetinkivi
’suunnittelusta strategiaan’ ongelma tiivistyy
myös kohden kysymystä,
löytyykö toimintamallia
tai ydintulosta sille, kuinka ympäristön kokonaisuutena huomioivaa suunnittelua tai
hallinnointia olisi tehtävä.
Tulevaisuuteen suuntaavassa toiminnassa vastaus piilee siinä, että asiakokonaisuuksissa on oltava mukana aina oikeanlainen sekoitus joustavuutta, laajuutta ja syvyyttä,
mikä tarkoittaa vaativaa tehtäväkenttää. Vaativuus ja vaikeus lähtee siitä, että enää ei ole
mahdollista seurata vain yleisiä kehityksen linjoja, vaan merkitystä on aiempaa enemmän
myös pieniltä vaikuttavilla yksittäisillä tapauksilla. Tätä kompleksisuutta ei voi hallita vai
yleisinä lakeina, vaan siinä olevat tekijät ovat ajaneet 1990-luvulla suunnittelukulttuuriin
yhä voimallisemmin strategisen otteen ja vuorovaikutteisuuden merkitystä.
Tutkimuksen seuraavassa jaksossa odotuksia ladataankin strategiaan. Oppivaa otetta ja
strategista tapaa pidetään yhtenä suunnittelun viimeisimmistä kehitysvaiheista.
Strategisen otteen ohella meneillään olevassa kehitysvaiheessa korostuvat erityisesti
ympäristöasiat ja paikalliset kysymykset. Strategisella suunnittelulla viitataan pidemmälle
tulevaisuuteen suuntautuvaan suunnittelun ja hallinnoinnin toisiinsa linkittävään
ajattelutapaan, mikä hakee lähtökohtia yksityisen sektorin maailmasta. Näkökulma saa
perustelunsa siitä, että laaja-alaisen kestävän kehityksen tai konkreettisemman
maankäytön suunnittelun näkökulmassa strategisuudella on mahdollista tuoda suunnitteluun aiempaa painokkaammin joustavuutta ja tulevaisuusnäkökulmaa.
- Orientaatio Ongelmallinen
tehtäväkenttä

- Ympäristö -

Tieteiden rikkoma kokonaisuus
Historian haaste tulevaisuudelle

YHTEENVETO
Näkemisen
oivallus

- Aika ja tieto -

Luonne paradoksaalinen
Haaste muutoksessa

- Näkyvä taso -

Toiminta ja toteuttajat
eli missä mennään
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4.1 Lähtökohdat suunnittelussa
Tulevaa emme tiedä, mutta siihen on syytä
varautua.

4.1.1 Mitä ja miksi suunnittelu?
Nykyajan ongelmat ja tilanteet ovat kehittyneet useiden ongelmien ja haasteiden yhteennivoutuneiksi kokonaisuuksiksi, eikä näitä kokonaisuuksia enää ratkaista sen paremmin
suunnittelemalla kuin suunnittelemattakaan. ’Moni-ilmeisen yhteiskuntakehys’ -jakson
hahmottamisen taustalla oli ajatus ilmaista se elämisen ja tulevan elämismaailman
kehikko katsantokannassa, jossa toimintaa tehtäisiin voimavarojamme tuhlaamatta
mahdollisimman hallitusti. On tiedostettava, että ratkaisu yhteen ongelmaan muuttaa
muiden ongelmien lähtötilanteita. Myös Sotarauta (1996: 320) korostaa tilanteiden
paradoksinomaisuutta niin, että asioiden on annettava tapahtua, mutta samalla on
’pistettävä tapahtumaan’. Historiaa ei suunnitella, se tapahtuu – mutta se sisältää paljon
suunnitelmia, koska kehityksen ja tulevaisuuden ei voi antaa tapahtua täysin
suunnittelematta.
Suunnittelu luo pohjaa toiminnan ja kehittämisen taustalla olevalle ajattelulle ja päätöksenteolle. Fryn ja Killingin (1986: 260-263) mukaan tässä toiminnassa on keskeisellä
sijalla muutosten ja tapahtumien merkitysten hahmottamisen tärkeys. Nykyisen dynaamisuutta ilmentävän yhteiskunnan suunnittelun yhdeksi keskeisimmäksi elementiksi
hahmottuu syystäkin aika ja sen suhteellisuus. Tiedon ja sen kasvavan merkityksen ohella
suunnittelussa ajan merkitys olisi kyettävä näkemään paremmin toimintaympäristössä
oleviin ongelmiin, ja mahdollisesti niistä kasvaviin vaikeuksiin
SUORITUSnähden (kuva 17). Esimerkiksi
KYKY
kriisimuutoksiin joutuneet organi1
saatiot eivät ole onnistuneet tai
MYÖHÄISEN
MUUTOKSEN
osanneet saamaan ennakko-otetta
2
SEURAUKSET
aiemmin epävarmoina ja heikkoina signaaleina hahmottuvista
tekijöistä. Tällöin tulevaisuuden
3
ennakoinnissa ja suunnittelussa
AIKA
suurena haasteena on osattava
1. Vaikeuksien ennustaminen: ennakoiva muutos
hahmottaa kokonaisuus prosessis2. Tuntuvat vaikeudet: reagoiva muutos
sa perinteisesti korostettavampien
3. Ratkaisevat vaikeudet: kriisimuutos
ja näkyvämpien – usein pienempien – osatekijöiden ohella. Suunnittelussa on ymmärrettävä, että Kuva 17. Suunnittelun merkitys toimintaedellytysten
laatu ei liity ainoastaan loppu- valossa (Fry ja Killing 1986: 263).
tulokseen vaan koko prosessiin.
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Kun yhteiskunnallisen kehityksen ohjaamisessa suunnittelun tarve ja muodot ovat
kasvaneet ja monipuolistuneet, niin mitä se suunnittelu sitten itse asiassa on? Yleisellä
tasolla Friedmannin (1987: 38) mukaan suunnittelu nähdään toimintana, joka käsittelee
tiedon ja toiminnan välistä yhteyttä. Yhteiskuntasidonnaisuudessaan se ymmärretään
päätöksenteon valmisteluna tavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman hyvin eli
valmistautumiseksi toimimaan järkevästi uudessa tilanteessa. Tällöin suunnittelu käsittää
asian nykytilan selvityksen, ennusteen laatimisen, tavoitteiden asettamisen sekä
toimintavaihtoehtojen etsimisen tavoitteiden saavuttamiselle (Tiihonen ja Tiihonen 1990:
23). Suunnittelu on siis inhimillisen ajattelun ja tälle ajattelulle perustuvan tavoitehakuisen toiminnan prosessi (mm. Chadwick 1971: 63).
Nykyään kun suunnitteluajattelu on aiempaan verrattuna hajautunut, tehtäväkenttä ja
suunnittelijoiden roolit muuttuneet ja ennen kaikkea monipuolistuneet, on suunnittelu
muuttunut niin sisällöltään kuin tyyliltäänkin. Alan 1990-luvun tunnetuimpiin
teoreetikkoihin lukeutuva Patsy Healey (1992a) näkee suunnittelun olevan nykyisellään
keskustelua ja valintojen tekemistä. Suunnittelu rakentuu yhä selvemmin vuoropuhelulle,
joka tähtää yhteisymmärrykseen ja sopimukseen tulevaisuuteen suuntautuvista yhteisistä
toimenpiteistä ja strategioista muutoksen johtamisessa eri intressiryhmien kesken.
Luonteeltaan suunnittelu on muuttunut keskittyneisyydestä ja institutionalisoituneesta
individualistisempaan ja hajautuneempaan suuntaan. Toisaalta yritykset niin
markkinoihin herkästi reagoivan kuin ympäristöintressejä kattavasti huomioivan lähestymistavan löytämiseksi ovat Healeyn (1992b: 412-416) mukaan olleet suorastaan
kömpelöitä. Eikä tämä ole mikään ihme, sillä ei ole yksinkertaista saavuttaa nykyisen
talouden, sosiaalisuuden ja ympäristön muutoksen dynamiikkaa ja suhteiden kompleksisuutta niin, että samalla luotaisiin läpinäkyvä ja kaikkien intressien kannalta perusta
järkevälle ja ongelmattomalle päätöksentekoprosessille.

4.1.2 Suunnittelun saavuttamaton tavoite – kokonaisvaltaisuus
Alun alkaen suunnittelulla pyrittiin hallitsemaan fyysistä tilaa, maata. Suunnittelu,
lähinnä kaupunkirakenteen suunnitteluna, ja suunnittelijan ammatin historiallinen kuva
’muotoilijasta’ kehittyi vasta toisen maailmansodan jälkeen laaja-alaiseksi yhteiskuntasuunnitteluksi, suunnitteluksi varsinaisessa planning -merkityksessä. Tähän saakka
vallinnutta suunnittelunäkemystä on kutsuttu fyysiseksi determinismiksi (Heskin 1980:
53), koska tuolloin uskottiin, että yhteiskuntaelämän laadullisuus olisi yksinomaan
johdettavissa fyysisen maailman tilasta.
Toisen maailmansodan jälkeisen vaiheen suunnittelutavassa on tapahtunut kaksi selvää
muutosta. Ensimmäinen liittyi mainitun fyysisen design -suunnittelutavan vaihtumisen
systeemihallinnaksi 1960-luvulla, ja toinen rationaalista asiantuntijuutta korostavan suunnittelutavan vaihtumisen vuorovaikutusprosessien hallinnointiin 1990-luvulla. Alkuaan
suunnittelu planning –merkityksessään rakentui kovalle rationaalisen ajattelun perustalle,
jolle Karl Mannheim (1940) löi alkutahdit 1930-luvulla ja jonka omaleimaisimmaksi
käsitteeksi muotoutui kokonaisvaltaisuus. Vaikka Mannheimia pidetäänkin rationaalisen
suunnittelun ja kokonaisvaltaisen käsitteen isänä, niin hän ei käyttänyt juuri nimitystä
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kokonaisvaltainen, vaan hän puhui kokonaisuudesta – yhteiskunta kokonaisuudessaan (ks.
Haimi 2000: 83-93, 259-260).
Kuitenkin tuosta kokonaisvaltaisuudesta tuli varsin pian suunnittelijoiden keskuudessa
yksi ongelmallisimmista alaa luonnehtivista käsitteistä, vaikka kokonaisvaltaisen
suunnittelulla haettiin alunperin syvällisempää yhteiskunnallista järkevyyttä ja järjestystä.
Nimittäin tuohon rationalismin yhteen peruskäsitteeseen osoitetaan esimerkiksi koko
suomalainen 1960-80 -lukujen kaupunkirakentamisen pirstaleisuuden lopputulos, jota ja
jonka perustavaa suunnittelua on enemmän tai vähemmän arvosteltu (ks. Pakarinen
1992b). Pakarisen (1991: 14) mukaan kokonaisvaltaisuuden taustalla ollut hieno ajatus,
että laaja-alaisten kaavojen avulla voitaisiin maankäytön suunnittelu kytkeä yleiseen
yhteiskuntasuunnitteluun koki kritiikkiä enemmän kuin oli tarpeenkaan.
Kehno toteutus saikin suunnittelun teoreetikot pohtimaan, mikä suunnittelussa oikein
meni vikaan. Nymanin (1983: 30) mukaan suunnittelijat olivat kiusaantuneita – toisaalta
myöntäen kokonaisvaltaisuudessa olevan jotakin vierasta, mutta toisaalta ei voitu samalla
olla pitämättä kokonaisvaltaisuutta sinänsä hyvänä ja tavoiteltavana asiana. Ei voinut olla
väärin asettautua tietylle etäisyydelle suunnittelun kohteesta niin, että se näkyy
ympäristöönsä liittyvänä ja vähemmän tärkeät yksityiskohdat häivytettyinä, kokonaisvaltaisesti.
Kokonaisuutta yritettiin nähdä, mutta tulkinnasta muodostuikin liian staattinen.
Suunnittelussa yhteiskuntakehitys nähtiin nimenomaan liian vakaana ja ennustettavana,
vaikka yhteiskunnan muutosnopeus oli jo tuolloin kiihtyvä ja dynaamisuudessaan
hämärtyvä. Toiseksi, suunnittelun tarve tiedostettiin vasta tilanteessa, kun ongelmat olivat
jo syntyneet. Siten suunnittelun ajatus yhteisistä tavoitteista tai ratkaisuista ei kohdannut
missään vaiheessaan ratkaisuaan hakevaa todellisuutta. Friedmaninkin (1987: 312-314)
mukaan suunnittelu jäi irralliseksi, vain pieniä kokonaisuuksia käsitteleväksi prosessiksi,
eikä järjestelmäksi, joka toimii jatkuvuuden periaatteella ja osallistuvana.
Tilannetta ei voitu korjata hetkessä, ja 1980-luvulle tultaessa suunnittelukäsite ja -tiede
olivatkin kokeneet Koskiahon (1990: 162) sanoin ’täydellisen inflaation’. Yhteiskunnan
kompleksisuus ja hallinnon monimutkaisuus olivat voimakkaassa ristiriidassa varsin
suoraviivaisten suunnitteluperiaatteiden ja käytänteiden kanssa. Tuossa vaiheessa suunnittelun ja päätöksenteon aikatähtäimessä ja painopisteissä tapahtunut muutos liittyi jo
laajempaan muutosprosessiin.
Yhteiskunnassa ja tiedeyhteisössä tapahtunutta muutosta on kuvattu eri yhteyksissä, ja
esimerkiksi Capra (1988) on käyttänyt siitä varsin osuvaa käsitettä ’The Turning Point’,
samoin kuin Tofflerin (1991) ’Suureksi käänteeksi’ kuvattu teos ’Powershift: knowledge,
wealth and violence at the edge of 21st century’. Tosin suunnanmuutos ei tapahtunut
dramaattisesti ja hetkessä, vaan siirtymä kohti epäselvempää ja vaikeammin hahmotettavaa suunnitteluympäristöä (kuva 18) on tapahtunut ajan myötä 1970-luvulta alkaen.
Käännekohtaa voidaan luonnehtia ominaisuuksilla, jotka liittyvät tavalla tai toisella
edellisessä luvussa hahmoteltuihin yhteiskuntakehyksen perustekijöihin. Olemme tilanteessa, jossa mennyt ei välttämättä olekaan tulevan paras opas. Nykyisyys täyttyy liian
monien, keskenään ristiriitaisten neuvonantajien äänistä eikä tulevaisuuskaan anna
vastauksia mihinkään varmuuteen.
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Perusajatus
Hyvinvointivaltion rakentaminen
suoraviivainen,
vakaa ja varma

rakenteiden kehittäminen,
hierarkkinen,
standardinomainen

rationalistinen
pysyvyyttä hakeva

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
TODELLISUUS

TOIMINTATAPA

AJATTELUTAPA

Perusajatus
Kestävän kehityksen turvaaminen
epäjatkuva,
epävarma

prosessien kehittäminen,
verkostomainen,
vuorovaikutteinen

holistinen,
vahtoehtoisuutta hakeva,
oppivuutta korostava

Kuva 18. Suunnitteluympäristössä tapahtunutta muutosta luonnehtivia ominaisuuksia
(mukailtu Kirvelän 1997: 10 pohjalta; vrt. Hautamäki 1997a: taulukko 1 ja 2).

Realiteetiksi on hyväksyttävä yhteiskuntakehyksen moni-ilmeisyys, epäselvyys ja
kehityksen arvaamattomuus. Ajattelutapana tämä toisaalta vähentää suunnittelun
kaikenkattavuutta, mutta toisaalta se samalla antaa sille entistä merkittävämmän roolin.
Esimerkiksi Vesalan (1994: 131) mukaan suunnittelun tehtävänä ei ole niinkään luoda
kokonaisvisioita, joissa kaikki osatekijät olisivat etukäteen ratkaistut määrätyillä tavoilla,
vaan vastata siitä, että nopeasti esiin nousevat hankkeet tai suunnitelmien muutokset
voidaan toteuttaa mahdollisimman mielekkäällä tavalla kokonaisuus ja yleinen etu
huomioon ottaen. Tietty epäselvyys, moninaisuus ja jännitteet luovat järjestelmille sen
niiltä kaivattavan dynaamisuuden, jossa suunnittelun tehtävänä on etsiä tasapainoa
kaaoksen ja jäykkyyden välillä (Rydin 1993: 367). Tässä kokonaisuudessa muun muassa
Friedmann (Faludin ja Altesin 1997: 5 mukaan) vaatii suunnittelulta ja suunnitelmilta
tasokkuutta osuvasti ’ajelehtivan pilven’ vertauksella. Sen ei tulisi olla pyhä ja
muuttumaton, vaan ajankohtaisten tietojen, toiveiden ja tavoitteiden sen hetkinen nopea
tulkinta ja yhteenveto.
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4.1.3 Miten suunnitellaan – muuttuvat suunnitteluideologiat
”Ei ole vaikeampaa ja vaarallisempaa
tehtävää kuin luoda asioille uusi järjestys.”
Macchiavelli
Yhteiskunnallista keskustelua inspiroivat uudet ulottuvuudet, kompleksisuuskritiikki ja
ympäristökysymykset, ovat avanneet suunnittelukeskustelun etsimään uusia näköaloja, ja
herättäneet pohtimaan, mikä on yhteiskunnallisena ilmiönä sen keskiössä näyttäytyvän
suunnittelun uusi olemus ja luonne, tarkoitus ja tehtävä. Millaisena sitten on näyttäytynyt
se kokonaisvaltaisuutena puhuttu perusta, suunnitteluideologia, johon nykyään yhdistetään yhä useammin vuorovaikutteisuus, visionäärisyys ja strategisuus.
Suunnittelukäsitys, niin nykyisellään kuin nykyaikaisen suunnittelun alkuvaiheissaan,
liitetään rationaalisuuteen. Henri de Saint-Simonin lausahdus ”yhteiskuntaa eivät enää
johda ihmiset vaan tieteelliset periaatteet” kiteytti Friedmannin (1987: 5) mukaan
suunnittelun roolin yhteisten asioiden hoitamisena ja menestymisen ehtona tulevaisuudelle. Niinpä rationalismissa on korostunut järjen osuus, luottamus absoluuttisiin
totuuksiin, lineaariseen kehitykseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Rationalistisen
suunnittelun teorian peruslähtökohtana onkin, että päätöksenteon tulee perustua kaikkien
mahdollisten vaihtoehtojen arviointiin kaikkien mahdollisten vaikutusten suhteen.
Tehtävää ei siis nähty vähäisempänä kuin epävarmuuden poistamisena maailmasta.
Tiedämme, että tämä rationalistisen ajattelun perustan ’kaunis idea’ on osoittautunut
tavoittamattomaksi haaveeksi heittäen synkän varjon rationalismin ylle. Toisaalta
toiminnan ja suunnittelun tuskin toivotaan koskaan olevan paradoksaalisesti
irrationaalista. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa Healeyn (1992b: 412-414) mukaan 1980luvulla purettiin suunnittelua uusliberalistisessa hengessä voimakkaasti, mutta jo 1990luvullla suunta on ollut takaisin. Usko markkinoiden kykyyn ohjata kehitystä yksin
osoittautui virhearvioinniksi, ja itse asiassa markkinaosapuolet alkoivat itsekin kaivata
suunnittelun ohjaavaa ja sääntelevää elementtiä markkinoiden vakauden takaajaksi. Peli
toiminnan kentällä osoittautui mahdottomaksi ilman ’sääntöjä’.
Suunnittelu ei siis kehittynyt laadullisesti sille tasolle, mitä siltä edellytettiin.
Chadwickiin (1971: 81) viitaten suunnittelussa olisi pitänyt tieteellisyyden, järjestelmällisen tietojen keruun ja loogisen päättelyn ohella olla ripaus taidetta, tunteenomaista
oivallusta, ideointia ja luovuutta, mutta rationalismin kukoistuksen aikaan siitä kehittyikin
lähes taiteen vastakohta. Toisaalta nykyisellään korostettavan strategioiden luomisen, siis
suunnittelun uuden tulemisen inspiroijalta vaaditaan niin ikään ’taidetta’ – sitä samaa
mitä suunnittelultakin edellytettiin alun alkaen. Herääkin epäilys, että jääkö nyt
näkyvämpään rooliin noussut strategisuus, strategisen otteen rakentaminen kirkkaimman
päivän valon saavutettuaan yhtä lailla kritiikin ja epäonnistujan maineeseen kuin
suunnittelu vähää aiemmin.
Suunnittelun kritisoinnista huolimatta 1990-luvulla suunniteltiin enemmän kuin
koskaan aiemmin. Samoin uusia, kilpailevia suunnittelunäkemyksiä kehiteltiin ja
vallitsevaa rationalismin traditiota arvosteltiin. Kuitenkin, kaikesta huolimatta,
rationalismin tilalle ei ole noussut uutta traditiota, joka olisi kyllin vahva haastaakseen
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rationalismin suunnitteluideologisessa johtajuudessa (Healey et. al. 1982; Pakarinen
1995a; 1995c). Uudet näkemykset ovat pääasiassa pyrkineet vain kehittämään vallitsevaa
käytäntöä tuomalla siihen mukaan eri intressiryhmien näkemyksiä, laajentamalla
käytettävää tietopohjaa ja huomioimalla yhteiskunnan vuorovaikutteisuuden ja
kompleksisuuden kasvavat merkitykset (vrt. Alexander 1984).
Muutoksessa suunnitteluidean kehitys onkin kulkenut
INTEGROIVUUS
rutiininomaisuudesta
kohti
avoimempia ja moniarvoisemKommunikatiivinen
pia, oppivia käytäntöjä (kuva
rationaalisuus
19). Uudet näkemykset omaaOppiva
vat kuitenkin perusasetelmansuunnittelu
Transaktiivinen
sa rationaalisesta perinteestä.
suunnittelu
Esimerkiksi Foresterin (1993:
DIALOGISUUS
ANALYYTTISYYS
28) tiivistämä suunnittelukäyInkrementalistinen
täntöjen uudelleenmäärittely
suunnittelu
osoittaa, että tapahtunut muuInstrumentaalinen
tos ei ole suunnitteluparadigrationaalisuus
man muutosta, vaan pikemminkin siirtymistä vähittäin
Synoptinen
suunnittelu
kohti eri lähtökohtien sekoittumista ja suunnittelulta vaaSEKTORAALISUUS
dittavien periaatteiden – osallistuvuuden, jatkuvuuden ja
Kuva 19. Rationaalisen suunnitteluidean laaja erilaisuus
holistisuuden – selkeämpää (vrt. kuva 15).
tehtävänmäärittelyä.
Niin
ikään viime vuosina paljon korostettu oppiminenkaan ei ole uusi käsite suunnittelussa,
varsinkaan synoptiselle, rationalismin ideaaleimmalle tyylille vaihtoehtoisessa
inkrementalistisessa näkökulmassa. Samoin kommunikaatiota ja vuorovaikutusta ei voida
pitää uutuutena suunnittelussa, jos sillä tarkoitetaan vain useampia yleisötilaisuuksia ja
palavereita.

4.1.4 Suunnittelunäkemysten vastapoolit
Suunnittelunäkemysten klassisena jaotteluna pidettiin pitkään Lindblomin 1959
artikkelissaan ’The Science of Muddling Through’ julkaisemaa jaotusta synoptinen
vastaan inkrementalistinen suunnittelu. Suunnittelun eri näkemysten kehittymisen myötä
jaotteluun on tullut tarkennusta ja nyt suunnitteluteoreettisessa keskustelussa nostetaan
merkittävämpänä jaotuksena esiin norjalaisen Tore Sagerin 1990 väitöksessään
’Communicate or Calculate’ esittämä rationaalisuuden uusi jako.
Sagerin mukaan perinteinen dikotomia ei tuo esiin kaikkia suunnittelun ulottuvuuksia,
joissa huomioitaisiin niin reaalimaailman vuorovaikutteisuus ja ymmärrys kuin tavoitekeino -hierarkkisuuskin. Lindblomin jaottelun uudistuksessa Sager rinnastaa traditio-
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naalisen, päämäärähakuisen ja teknokraattisen rationaliteetin instrumentaaliseen ja
toimijoiden välistä vuorovaikutteisuutta ja oppivuutta korostavan suunnittelun kommunikatiiviseen rationaliteettiin. Vastapoolit eivät kuitenkaan ole toisiansa poissulkevia.
Molemmat ovat tarpeen syystä, että suunnittelussa esiintyy aina analytiikkaa ja järkeilyä.
Sagerin jako ei sinällään ole uusi, sillä esimerkiksi ajatus suunnittelusta eri osapuolten
välisenä vuoropuheluna on ollut esillä jo 1970-luvulta lähtien (vrt. Capra 1988).
Merkittävistä suunnitteluteoreetikoista Friedmann oli ensimmäinen, joka kehitteli
suunnittelun käytäntöjä vuorovaikutteisuuden ja oppivuuden pohjalle. Hänen ideahan
tunnetaan transaktiivisen suunnittelun mallina. Mallissa suunnittelun tavoitteellisuus
pyritään liittämään osaksi suunnittelun prosessia ja teknisten suunnittelijoiden ja
kansalaisten välinen vuorovaikutus ja toinen toisiltaan oppiminen nähdään jatkuvana,
dynaamisena tapahtumana (Friedmann 1973).
Suunnittelun instrumentaalisessa rationaalisuudessa – ideaaleimmillaan synoptisessa
suunnittelussa – korostuu kokonaisvaltaisuus, tavoitteellisuus, objektiivisuus ja hierarkkisuus. Suunnittelusta muodostuu päämäärähakuista ja keinot on alistettu tavoitteiden
saavuttamiseen, joiden kautta tarkasteltavina oleviin ongelmiin uskotaan löytyvän se
paras ja optimaalisin vaihtoehto. Tälle taustaltaan positivistiseen tiedeihanteeseen
nojaavalle asiantuntijavaltaiselle suunnittelulle on esitetty kovaa kritiikkiä. Esimerkiksi
Dryzek (1993: 218) toteaa, että ensinnäkin suunnittelun kohteena olevista reaalimaailman
ongelmista on vaikea saada kokonaiskuvaa, toiseksi yhteiskunnalliset tavoitteet eivät
koskaan ole selkeitä ja yksimielisiä sekä kolmanneksi kaikkien suunnitteluun liittyvien
intressiryhmien toimintaa ei voida ennustaa ja huomioida aukottomasti.
Kun kaikkialla on vain epätäydellisyyttä, tulee suunnittelusta vain tyydyttävien
ratkaisujen ’haarukointia’, ei optimointia. Synoptisen suunnittelun kritiikkiä ja puutteita
vastaamaan kehittyi inkrementalismiksi kutsuttu suuntaus, jossa suunnitteluongelmat
rajattiin pieniksi ja yksi kerrallaan ratkaistaviksi. Synoptisen suunnittelun objektiivisuutta
ja varmuutta vastaan inkrementalistisessa suuntauksessa hyväksyttiin suunnittelun
lähtökohdiksi muun muassa epävarmuus ja yhteiskunnan dynaamisuus. Toisaalta Sagerin
(1990: 95-98, 123-128) mukaan suunnittelun rationaliteetti ei juurikaan muuttunut
instrumentaalisuudesta. Inkrementalismin joustavammat käytännöt toivat kuvaan vain
tavan, että pienten askelten politiikalla saadaan ainakin jotain aikaan.
Rationalismikriittinen suunnittelukeskustelu tuotti luonnollisesti myös muita
ratkaisumalleja. Eräs useimmin kuvatuista synteesiyrityksistä on Etzionin (1968, 1973)
’Mixed Scanning’ eli sekasuunnittelumallina tunnettu suunnittelunäkemys. Toinen
esimerkki synteesiyrityksistä on Dror'in (1973) ’Optimal Model for Public Policy
Making’ eli päätöksenteon askelmalli, jossa ensimmäisen kerran puhutaan ns. ’ekstrarationaalisten’ prosessien, kuten aivoriihien, ymv. hyväksikäytöstä suunnitteluprosessissa.
Faludin (1973) ’Multi-Planning Agencies’ -termi enteili jo uudenlaisen ja tulevaisuusorientoituneen näkemyksen huomioimista suunnittelussa sekä alempien tasojen mukaanottoa suunnitteluprosessiin. Muun muassa Fisherin (1993: 36) mukaan kansalaisten
osallistuminen suunnitteluun oli eräs kommunikatiivisemman suunnittelun etsinnän
motiiveista.
Suunnittelunäkemyksen muutossuunnassa on siis yhä selvemmin tullut esiin
vuorovaikutteisuus, avoimuus ja prosessiluonteisuus. Esimerkiksi Pakarinen (1992a: 125;
vrt. Brindley et. al. 1989) on todennut, että jäykät, tekniset, karttamuotoiset suunnitelmat
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eivät enää ole samalla tavalla keskeisiä kuin ennen, vaan suunnittelu muodostuu aiempaa
selvemmin keskustelu- ja neuvottelufoorumeista, joissa ratkotaan ristiriitoja ja
yhteensopivuusongelmia. On huomattava, että kaikilla foorumeilla ei suinkaan tarvitse
päästä tietyn konkreettisen ongelman ratkaisuun, vaan foorumit ovat tärkeitä informaation
vaihdon kannalta ja ne voivat toimia kohtaamispaikkoina, joissa yhteiselle näkemykselle
luodaan edellytyksiä.
Tämän vahvasti Habermasin (1987) hermeneuttisen tietokäsityksen yhteisymmärrystä
korostavaan toimintaan perustuvan suunnittelunäkemyksen Sager (1990) linjaa
instrumentaalisuudelle vastakkaiseksi kommunikatiiviseksi rationaalisuudeksi. Vaikka
kommunikatiivisuudessa kyseenalaistetaankin suunnittelun objektiivisuus, ei suunnittelua
tehdä ilman tavoitteita, päämääriä, taustatietoa ja niiden analysointia. Pelkällä osapuolten
välisellä vuorovaikutuksella, neuvotteluilla ja spontaanilla osallistumisella ei välttämättä
saavuteta toivottua tulosta. Uuden suunnittelujaotuksen jakajan, Sagerin (1990), mukaan
instrumentaalinen ja kommunikatiivinen suunnittelu on nähtävä toisiaan täydentävinä, ei
toisiaan poissulkevina vaihtoehtoina.
Rationaalisen suunnitteluideologian uudelleenmuotoilussa korostetaan yhä selvemmin
ongelmalähtöisiä tarkastelutapoja, sisällöllisempää ja prosesseja ohjailevampaa
suunnitteluotetta (vrt. Faludi 1987). Suunnittelua on pidetty liiaksi näkymättömänä ja
puhtaana toimintana, kun siinä kuitenkin olisi kyettävä ottamaan paremmin huomioon
reaalimaailman monitahoisuus, ristiriitaisuus ja arvosidonnaisuus – tulkintaa ns.
hiljaisesta tavoitteellisuudesta tai inhimillisestä piilevyydestä. Näitä ns. hiljaisia tai
piiloon jääneitä tavoitteita tai tekijöitä ei voida sivuuttaa sen takia, ettei niitä tuonut
kukaan julki. Ne saattavat jossain toisaalla vaikuttaa suunnitteluprosessien kulkuun. Tämä
tekeekin tarkasteltavista ongelmista lukuisine muuttujineen ja tarkastelutasoineen
vaikeasti hahmotettavia ja useita ratkaisumahdollisuuksia sisältäviä. Siten uusimmissa
suunnittelunäkemyksissä on korostettava laajan osallistuvuuden pohjalta nousevan
tulevaisuuden etsimisen ja muutoksen hallinnan tapaa aiemman määrittävän, ohjailevan ja
informaatiota käsittelevän tyylin sijaan.
Vuorovaikutteisuuden ja osallistuvuuden huomioiminen suunnittelussa, etenkin
strategisessa suunnittelussa, on ollut 1990-luvun eräs keskeisimmistä kehittämistarpeista.
Vuorovaikutteisuuteen panostamisen syynä on ollut, että strategiatasolla valmistellaan ja
tehdään usein ne epävarmimmat ja kauaskantoisimmat päätökset. Nämä päätökset
sisältävät perustavaa laatua olevia rajauksia ja linjauksia. Toisekseen strategiatason
ongelmallisuus liittyy oleellisesti myös vuorovaikutuksen ongelmiin. Perinteisesti
suunnitelmat ovat jääneet liian yleisiksi valmistelun ollessa liian suljettu. Tällöin
strateginen suunnittelu on ollut kyvytön ohjaamaan hanketason toimintaa, mikä johtaa
sitten helposti ristiriitatilanteisiin (mm. Paldanius 1995: 59).
Suunnittelun uusien näkemysten ja otteiden hitaassa juurruttamisessa perinteiseen
suunnitteluympäristöön on tiedostettava, että laaja-alaisen ympäristön suunnittelun
edistäminen suorastaan vaatii uudenlaista, eri osapuolia huomioivampaa, dynaamisempaa
ja joustavampaa suunnitteluotetta. Tosin ongelmaksi muodostuu se, että eri suunnitelmat
ja päätökset saattavat olla ristiriitaisia ja osittain päällekkäisiä, koska niitä tehdään
todellisuudessa eri tasoille ja tasoilla näkemättä kokonaisuutta.
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4.1.5 Kohti joustavaa kokonaisuuden suunnittelua
Suunnittelunäkemysten täydentävyyden, monipuolistumisen perustalta on Healeyn
(1992b) tapaan oikeutettua puhua kokonaisvaltaisuuden paluusta. Uudenlaista
suunnittelullista otetta on odotettu ja ennakoitu. Yhteiskunnan aiempaa tiedostetumman,
mutta entistä epäselvemmän muutoksen hallittavuus ja ympäristökysymys ovat ne
merkittävimmät tekijät, jotka ovat nostaneet suunnittelun uuden tarpeellisuuden
näkyvämmin esiin. Molemmat, jos mitkään, edellyttävät sekä kokonaisvaltaista että
pitkän tähtäimen suunnittelua. Tosin nyt kokonaisvaltaisuus tarkoittaa huomattavasti
kompleksisempaa lähestymistapaa kuin aiemmin, koska suunnittelun tapahtumakenttä
vuorovaikutussuhteineen on muuttunut laajemmaksi, ja sitä kautta ongelmallisemmaksi
hahmottaa ja hallita.
Uusista ongelmista ja ristiriidoista huolimatta usko uuteen, laaja-alaiseen,
yhteistoiminnalliseen suunnitteluun elää vahvana (esim. Healey 1997; Hall 1993;
Pakarinen 1993). Suunnittelun keskeisimmäksi haasteeksi on nähtävä toimintamallit,
joissa tapaus- ja hankekohtaisuudesta irrottauduttaisiin laajempiin yhteiskunta- ja
aluekehityksen strategioihin. Siksi suunnittelun uuden tulemisen yhteydessä korostetaan
entistä voimakkaammin strategisen suunnittelun merkitystä, luovemman ratkaisutavan
mallintamista ja suhteiden tiedostamista. Nämä ovat puuttuneet ns. sokeiden voimien eli
käytännössä markkinoiden hankekeskeisyyden suunnittelua ohjailevasta näkökulmasta –
samalla, kun suunnittelun logiikka on valjastettu palvelemaan pääasiassa vain kasvun
suunnittelua, jota sittemmin on ollut vaikea muuksi muuttaa.
Talouden laskusuhdanne, työttömyys ja kunnallistalouden vaikeudet ovat vieneet
pohjaa pitkäjänteiseltä ja kokonaisuutta hahmottavalta suunnittelulta, mutta toisaalta
voimavarojen niukkuus korostaa yksinomaan tämän tarpeellisuutta. Maksimointi ei
välttämättä enää olekaan suunnittelun tarkoitus. Useiden vaihtoehtoisten tavoitteiden
näkymässä tämä ei ole mahdollistakaan, koska perinteisten suunnittelumenetelmien ja
-mallien vaatimukset ovat käyneet suunnittelun muuttumisen myötä liian rajoittaviksi.
Uuden suunnittelunäkemyksen tapaan ei enää ajatella, että asiantuntijatyön pohjalta
päädyttäisiin yhteen parhaaseen ratkaisuun, vaan suunnittelu nähdään paremminkin
jatkuvien ongelmien ja ristiriitojen käsittelyn ja valintojen tapahtumakenttänä.
Rationalistisen suunnittelun mukaiset käytännöt ovat toimineet tyydyttävästi niin kauan
kuin päätöksenteko ja suunnittelu pysyttäytyi selkeästi rajatuissa teknisissä ja
taloudellisissa kysymyksissä.
Suunnittelun perinteisiä metodeja on kehitettävä ja niiden ongelmakohtia parannettava
uusin keinoin. Vastapainona kuitenkin menetetään helposti niiden käytön ja erityisesti
niiden ymmärtämisen keveys. Ratkaisut saattavat muotoutua sellaisiksi, joita ei
ymmärretä, mikä on vaihtoehtoisesti hankalampi kuin ongelma, jolle ei ole näkyvää
ratkaisua. Erityisesti kokonaisuuden suunnittelu, jolla pitkällä aikavälillä voi olla
suuriakin vaikutuksia, edellyttää huolellista harkintaa ja arviointia ongelmien
merkittävyyden, toimien tehokkuuden ja tavan toimia välillä, kun periaatteena on
kaikkien mahdollisten ja informaation ulottuvuuksien sisällyttäminen kunkin tarkastelun
yhteyteen.

84
Kompleksisessa ongelman ratkaisumallintamisessa kokonaisuuden hahmottamiseen on
sovellettu muun muassa Kentuckyn yliopistossa ideoitua implantaatio-suunnittelua (ks.
Koskiaho 1994a: 64-67). Implantaatio merkitsee iteratiivista prosessia, jatkuvaa, ei
ennalta määrätyn mallin mukaista liikettä kohti kokonaisuutta hahmottavaan tavoitteeseen. Implantaatio-suunnittelun ideassa on yritetty kehittää niitä piirteitä, joilla
voitaisiin saada otetta moniongelmaisesta ja suhteellisesta kokonaisuudesta, jos periaatteellisena taustana on esimerkiksi ympäristösuhteen kokonaisvaltainen yhteiskuntasidos.
Kokonaisuuden dynaamisuutta iteroivana suunnittelumuotona implantaatiossa vallitsee
sekä-että -logiikka, jossa harmonisuus ja ristiriitaisuus näyttäytyvät rinnakkaisina
ulottuvuuksina.
Instrumentaalisuutta ja kommunikatiivisuutta yhdistämään pyrkivänä suunnittelunäkemyksenä implantaatio on lähellä Sagerin (1990; vrt. Virtanen 1991) tarjoamaa
joustavan suunnittelun mallia. Malli, jossa suunnittelu nähdään mahdollisimman monia
tulevaisuuden vaihtoehtoja avoimeksi rakentavaksi toiminnaksi. Joustavuuden edellyttämää kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin tarvitaan sitä enemmän mitä pitkäjänteisemmästä, laaja-alaisemmasta ja vuorovaikutussuhteita korostavammasta suunnitteluprosessista on kyse. Etenkin strategiatasolla suunnittelun kohde on usein monitahoinen ja epäselvä, jolloin etäisyyden ottaminen, askeleet ikään kuin taakse ja sivulle,
voivat selventää tilannetta.
Suunnittelun joustavuuden vaatimus, kuten aiemmin mainittu oppimisenkin vaatimus,
ei ole sinällään uusi, sillä Kosken (1971: 27) mukaan suunnittelun joustavuutta ja
jatkuvuutta, sopeutumista muutoksiin kaivattiin käytännössä jo 1960-luvulla. Tuolloin
varsinkin vaihtoehtojen puute nähtiin aiheuttavan päätöksentekomenettelyn joustamattomuutta. Suunnittelutuloksena esitettiin päätöksentekijälle vain yksi vaihtoehto sen
perusteella, että kohtuullisen vaivannäön puitteissa ja kohtuullisin kustannuksin
vaihtoehtoista suunnitelmaa ei tuolloin saatu aikaan.
Käytännön toiminnassa niin iteratiivisuus kuin joustavuuskin ovat varsin etäällä
suunnitelmallisen ideaalin kokonaisuuden tavoitteesta. Kun perinteinen rationaalinen
suunnittelu on nähty liian raskaana ja joustamattomana, pysyvyyttä etsivänä rutiinina
sekä ennen aikojaan vanhentuvine tavoitteineen, ei uudempi, kommunikatiivinenkaan
näkemys oikeuta ’parempaan’ suunnitteluun. Huonoimmillaan se voi olla jatkuvaa
retorista toimintaan, joka puurouttaa vaihtoehtoisuuden ja ratkaisumahdollisuuksien
hakemisen vaarantaen määrätietoisen, johdonmukaiseen kokonaisnäkemykseen
perustuvan, pitkäjänteisen strategisen kehittämisen ja päätöksenteon.
Kokonaiskuvaa onkin erittäin vaikea saada kattavaksi eri tekijöiden suhteellisuuden ja
vuorovaikutteisuuden sekä tilanteiden muuttuvuuden johdosta. Usein yhtä ja samaa
päätöstä voidaan pitää järkevänä tai vähemmän järkevänä riippuen siitä, tarkastellaanko
sitä yleisen vai yksityisen tason näkökulmasta. Niin ikään tasojen sisäiset ristivedot ovat
yleisiä. Esimerkiksi kuntaorganisaatio saattaa olla ikään kuin konfliktissa itsensä kanssa;
ympäristönsuojelua vaativana että ympäristöä kuormittavana osapuolena (kuva 20).
Ympäristön suunnittelun taustalla vaikuttavien näkökulmien suhteellisuus edellyttääkin
suunnittelulta ensinnäkin osallistuvuuden periaatetta, kun millään tasolla tai kukaan ei voi
suunnitella tehokkaasti jotain toista tasoa varten tai kokonaisuus huomioiden. Niin ikään
se edellyttää joustavuuden ja jatkuvuuden periaatteita, kun suunnittelun kohde on
kompleksinen ja emergenttinen. Kun suunnittelussa on myös otettava näkökulmaa
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ylhäältä alaspäin etenevän
suunnittelun ohella alhaalta
YLEINEN TASO - dualistinen rooli
ylöspäin
tapahtuvaan
vuorovaikutteisuuteen,
HARJOITETAAN
KONTROLLOIDAAN
edellyttää tämä suunnittelulta
mm. ympäristönmm. elinkeino- ja
suojelulla
rakennustoimintaa
lopulta
holistisuuden
periaatetta.
Käytännössä
YKSITYINEN TASO - moninainen rooli
suunnitteluprosessi on tietyllä
tavalla
vaiheittainen
SOPEUTUJA
VAIKUTTAJA
tapahtumasarja,
jossa
Ympäristön
Järjestön tai
päämäärä selkenee välillä
Inhimillinen
tilan muuttaja
organisaation jäsen
toimija
enemmän, välillä vähemmän,
mutta usein vain vähitellen.
Eri tilanteissa ja asetelmissa
tehtävät alustavat päätökset Kuva 20. Ympäristön suunnittelun taustalla oleva näköpakostakin
nojaavat kulmien suhteellisuus.
epävarmuuteen.
Vaikka
päätökset olisivat sinällään hyvin perusteltuja ja hyviä, niin olennaista olisi hahmottaa,
mitä hyvien päätösten takia jää toteuttamatta, kuinka monta tulevaisuuden vaihtoehtoa
sulkeutuu, ja miltä osin ratkaisu on peruuttamaton. Nimittäin on vaarana, että todellinen
strategia ei olekaan enää suunniteltu ja hallittu, vaan se muodostuu yksittäisten, irrallisten
päätösten summana. Tällöin lopputulos ei ole enää kenenkään hallinnassa. Luonteva
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi ei siis etene vain yhteen suuntaan, vaan sallii
askeleet taakse ja sivuille, eikä rakenna tulevaa vaihtoehdottomuudelle.

4.2 Odotukset strategiassa
”Siitäpä nyt tie menevi ura uusi urkenevi
laajemmille laulajoille runsahammille
runoille.”
Kalevala

4.2.1 Miksi strategiaan?
1990-luvulla suunnittelussa alettiin tavoitteiden ja päämäärien sijasta puhua yhä
useammin ja korostuneemmin tulevaisuudenkuvista, visioista ja skenaarioista.
Dynaamisuuteen liittyen informaatioyhteiskunnan leimaa-antavimmista piirteistä,
ennakoimattomuudesta ja tilanteiden nopeista muutoksista, huolimatta muutoksen
hallinnan edellytyksenä on oltava suunnan tiedostaminen ja kokonaisuuden
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hahmottaminen. Niin instrumentaalisesta kuin kommunikatiivisestakin rationaalisuudesta
ei suoranaisesti ole ollut vastaamaan nopeasti muuttuvien toimintaympäristöjen
vaatimuksiin ja muutoksen johtamiseen, toisin sanoen kompleksisuuden ohjaamiseen.
Dynaamisemman ja avaramman muutoksen huomioivan hallittavuuden vastaajaksi ja
ohjaajaksi on vähitellen noussut strategisuus. Bryson ja Einsweiler (1987: 6)
ennakoivatkin reilu vuosikymmen sitten, että suunnittelun alalla strategisesta suunnittelusta, strategisesta rationaalisuudesta on tulossa kuuma aihe. Eivätkä he tässä
erehtyneet. Kun 1980-luvulla tulivat sanat ja käsitteet, niin 1990-luvulla juurtui
käytäntöön strateginen ajattelu ja suunnittelu. Suunnitelmista ja strategia-analyyseistä ei
ole ollut pulaa, sillä nopeasti muuttuvissa ja epäselvissä tilanteissa on havahduttu
huomaamaa toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavien perussääntöjen merkitys. Kun
järkevän toiminnan rakentamiseen ei ole aikaa eikä mahdollisuuksia, on tilanteissa
toimittava taustalle hahmotetun perusnäkemyksen linjassa. Lagadecin (1993: 244) sanoin
”on osattava asemoida itsensä tulevaisuuteen”.
Perinteiseen suunnitteluun nähden muutoksen hallitsemiseksi strategisessa otteessa
tavoitellaan Morganin (1988: 27-33) mukaan aktiivisemman toiminnan ominaisuuksia.
Keskeisimmiksi tunnusmerkeiksi hän listaa tilanteiden eteenpäin ajamisen,
mahdollisuuksien etsimisen, positiivisen asennoitumisen ja toiminnallisen johtamisen.
Vaikka strategisuutta korostetaan, ei suunnittelu ole loppunut eikä menettänyt
merkitystään. Esimerkiksi Haverin (1995: 44-45) mukaan se on perusprosessi, jonka
aikana ja seurauksena systeemi valmistautuu tulevaisuuteen luoden samalla perustan
muutoksille ja muutoksen johtamiselle. Suunnittelun avulla estetään ajelehtivuus ja
tempoilevuus. Strategiat ovat osaltaan suunniteltuja, vision ja skenaarioiden pohjalta
suunnittelun seurauksena syntyneitä yksittäisiä päätöksiä ja toimintaa ohjaavia
perusperiaatteita. Niiden ympärille on osattava sopivasti kietoutua, jos muutoksessa
halutaan menestyä.
Tulevaisuussidonnaiseen suunnitteluun liittyen mainitut skenaariot eivät ole strategiaa,
ei ennusteita eivätkä politiikkaa, vaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden tilan kuvauksia, joiden
pohjalta voidaan määritellä tulevan toiminnan strateginen ote tai täsmentää aiemmin
laadittua strategiasta linjaa. Skenaarioiden laatimisen yhteydessä hahmottuvat, mitkä
vaihtoehdot tulevaisuudessa ovat toteuttamiskelpoisia ja mitkä tekijät ovat muita
tärkeämpiä tulevaisuutta kohden suunnattaessa. Visioiden pohjalta laadittavat skenaariot
auttavat niiden laadintaan osallistuvia tunnistamaan strategiset haasteet erilaisine
epävarmuustekijöineen ja sen, millaisia seurauksia, uhkia tai mahdollisuuksia erilaisilla
päätöksillä tai päättämättä jättämisillä voisi olla. Kun skenaariot auttavat hahmottamaan
erilaisia tulevaisuuksia ja suunnittelemaan vision tavoittelemista erilaisissa olosuhteissa,
niin ne laajentavat näkökenttäämme, paljastavat uusia mahdollisuuksia ja opettavat
ajattelemaan uudella tavalla.
Strategiselle otteelle on ominaista, ettei se ilmaannu itsestään, vaan se on tunnistettava
erikseen ja sitä on vaalittava ja rakennettava jatkuvasti. Tämä selittää sen, miksi usein
strategialuonteiset kysymykset sivuutetaan ikään kuin itsestään selvinä ilman, että
huomattaisiin kyseessä olevan tietyn linjavalinnan. Tässä visiot ja skenaarioiden laadinta
ovat hyvä keino, sillä niiden tarkoituksena on saada aikaan uuden, luovemman ja
moniarvoisemman ajattelun ja toiminnan ideoimisella toimijoita valmiimmaksi
kohtaamaan tulevaisuuden jatkuva linjaus ja muutosten ennakoimattomuus.
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Sotaraudan ja Linnamaan (1997a: 40) mukaan strategisuus ja strateginen suunnittelu
eivät ole osoittautuneet niin tehokkaiksi kuin on annettu ymmärtää. Esimerkiksi Eriksson
(1999a: 43-44) mukaan strategia-asiakirjoissa mainitaan vähän, jos ollenkaan,
yksityiskohtia strategioiden toteutuksesta ja niiden arvioinnista. Mutta mikä nyt tärkeintä,
uusi tulevaisuuteen suuntautunut suunnittelumalli on ollut herättämässä toimijat
pohtimaan asioita avarammin ja perusteellisemmin (kuva 21), koska nykyisenä
muutosherkkänä aikana on yhä vaikeampaa arvioida sitä, millainen tulevaisuusmalli
osoittautuu lopulta realistisimmaksi.

YLITSE
'Luovuus'

YLHÄÄLTÄ
'Kokonaisuus on nähtävä yksityiskohdilta'

ETEEN
'Näkemys omaan tiehen'

TAAKSE
'Ei tulevaa ilman mennyttä'

ALHAALTA
'Yksityiskohdat on erotuttava kokonaisuudessa'

LÄPI
'Dynaamisuus'

VIEREEN
'Suhteellisuus'

Kuva 21. Strateginen ajattelu on oltava Mintzbergin (1991: 25) mukaan laaja-alaista
näkemistä, ei vain järjestelmällistä ajattelutapaa.

Strategisessa otteessa avainasioina on alettu ymmärtää Brysonin (1988: 2) korostamaa
strategista ajattelua ja toimintaa, ei niinkään itse strategista suunnittelua. Muun muassa
Näsi (1988: 76-77) kuvaa strategista ajattelua mallina tai lähestymistapana, jolla
sekavasta kokonaisuudesta hahmotetaan oleellisuus ja selkeys. Toisin sanoen strategisuus
ei ole pelkästään tärkeitä kysymyksiä, vaan laajempaa linjaamista, josta näkyvät niin syvä
ymmärtäminen kuin haasteiden roolikin. Karlöfin (1986: 19-22) mukaan strategian
rakentamisen eräs keskeisimmistä taidoista liittyykin kokonaisnäkemyksen hahmottamiseen, ja eritoten kykyyn etsiä varhain tästä kokonaisuudesta erottuvat, uutta suuntaa
ennakoivat muutoksen signaalit. Siten strategisen ajattelun, järjen ja tunteen yhdistämisen, hallitsemisessa Bryson ja Einsweiler (1987: 216) toteavat olevan kyseessä
enemmän taiteen kuin tieteen taidoista.

4.2.2 Strategia-käsite ja strategisuus kehystämisen mahdollistajana
Strategia on tapa työskennellä vision
toteuttamiseksi.
Kun strategioiden laadinta perustuu menneen kokemuksista ja tulevaisuuden odotuksista
muodostuvaan tilanteen tajuun ja asemointiin, niin mikä tai mitä tarkkaan ottaen on
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strategia. Brysonin (1988: 42) mukaan strategia-sanan alkuperä on kreikkalaisessa
sanassa stratego, joka puolestaan on muodostettu sanoista stratos, armeija ja ego, johtaja.
Näin alkuaan sotilaallisiin tarkoitusperiin liittyneenä ja kenraaleiden taidoista lähteneenä
siitä on tullut eräs keskeisimmistä tämän päivän yhteiskunnallisen osaamisen ja menestymisen mahdollistajista – ensin yksityisellä sektorilla yritysmaailmassa, sitten julkisessa
hallinnossa.
Yhden aikamme tunnetuimman strategisen lähestymistavan ajattelijan, Henry
Mintzbergin (1978: 935) mukaan strategia täsmennetään yleensä niin, että se on vain yksi
käsite ja että siihen kuuluu vain yksi sisältö. Kuitenkin ilmiönä strategia on mitä
moniulotteisin ja monin tavoin ymmärrettävissä (esim. Chaffee 1985: 89) – etenkin kun
hahmotetaan, miten klassista lähestymistapaa strategiaan on kehitelty ja mitä määritelmiä
tämän myötä strategialla nähdään olevan.
Klassisen lähestymistavan perinteeseen liittyen strategia ymmärretään suunnitelmana.
Tällöin strategia käsittää etukäteen laaditun tarkoitushakuisen kehityksen suunnan
tulevaisuuteen. Toinen tapa, jota Mintzberg (1994: 23-27) korostaa suunnitelman ohella,
on nähdä strategia yksittäisten päätösten tai toimenpiteiden mallina, koska strategiat
toteutuvat harvoin suunniteltuina. Mallin yhteydessä Mintzberg lähestyy kehittämäänsä
prosessuaalisen lähestymistavan strategiaa, joka soveltuu paremmin nopeasti muuttuviin
ja vaikeasti ennakoitaviin tulevaisuuden olosuhteisiin. Tällöin toimintaympäristöstä ja
muuttuvista tilanteista johtuen suunniteltujen eli aiottujen strategioiden ohelle nousevat
suunnittelemattomat, emergentit strategiat (kuva 22).
Mintzberg (1994: 27-29) määrittelee strategian myös asemana ja perspektiivinä, jotka
kuvastavat selkeämmin avarampaa strategisen ulottuvuuden omaksumista. Strategian
ymmärtäminen asemana kertoo organisaation ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön
tilanteen, ja perspektiivi puolestaan suhtautumistavaksi kehittää organisaation toimintaympäristöä.
Monivivahteisena ja –ulotAIO
teisena käsitteenä strategiaa
STR TTU
AT
EGI
on kaikkialla, sitä ei voi tunA
nistaa eikä suunnitella etuTAR
KOI
TET
käteen. Se on nähtävä ja luetTU
STR
ATE
GIA
tava tilannekohtaisesti, ymTOTEUTUMATON
STRATEGIA
märrettynä niin pienet kuin
TOTEUNUT
STRATEGIA
suuretkin seikat. Jos edellytetään metsän näkemistä puilta,
niin yhtä tärkeää tai jopa tärAT
GI
TE
RA
ST
keämpää on puiden näkemiT
I
NT
GE
ER
nen metsässäkin (ks. kuva
EM
21).
Perinteisesti strategisella
lähestymistavalla tarkoitetaan
sen klassista, rationaalisen Kuva 22. Strategiatyypit (Mintzberg 1994: 24).
suunnittelun
metodeihin
nojaavaa lähestymistapaa. Kun strategialla pyritään aina menestymään ja kun kyse on
jatkuvien valintojen tekemisestä muuttuvissa tilanteissa, on raskaaksi ja pitkälliseksi
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prosessiksi luonnehditun klassisen otteen täydentäjäksi sovellettava Mintzbergin (1978;
1994) tutkimusten ideoimaa prosessuaalista lähestymistapaa. Siinä strategia määräytyy
enemmän toiminnan kuin suunnittelun kautta. Sen mukaan strategia tavallaan ei ole
koskaan valmis; se muuttuu toteutuksen myötä, sitä on seurattava ja ideoitava jatkuvasti.
Strategian ja suhtautumisen siihen on oltava joustava ja näkemyksellinen. Tämä
puolestaan edellyttää tilanteeseen osallistujilta hyvää strategista tietoisuutta, jotta suunta
visioon olisi mahdollisimman rakentava.
Todellisen strategian rakentaminen ja sen mukana eläminen perustuu lopulta koko
organisaation ja sen yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen. Näkemys, jota Milbrathkin
(1989: 271-273) korosti yhteiskunnallisen oppimisen strategiallaan. Oppimisen
lopullisena tavoitteena on sopeutuminen ja tehokkuus, jotka puolestaan rakentavat
perustan menestymiseen ja lopulta vision saavuttamiseen.
Strategisessa otteessa pelkästään dynaamisuus ja jatkuvuus eivät ole ainoita
menestymiseen viitoittavia seikkoja. Esimerkiksi Musashi (1993 Sotaraudan 1996: 249
mukaan) korostaa strategisen luonteen oppimisessa, oivaltamisessa ja sisäistämisessä
hetkellisiä pysähdyksiä. Pysähtyminen on nähtävä tärkeäksi strategisen tietoisuuden
menestyksekkäämmässä luomisessa. Tuolloin tehtävät pohdinnat ja tilanteen etäinen
tarkastelu antavat aktiivisesti tulevaisuuteen suuntaavan toiminnan tarkastelun ohella
myös mahdollisuuden etsiä ja ottaa oppia menneistä tapahtumista.

4.2.3 Strategisen suunnittelun perusta – heikot signaalit
”Elämää voi ymmärtää vain taaksepäin ja
kuitenkin sitä on elettävä eteenpäin.”
Kirkegaard
Todellista strategiaa ei suunnitella. Mintzbergin (1994: 111) mukaan suunnittelu
ainoastaan operationaalistaa strategian. Se on vain yksi osa strategista näkemystä
raamittavasta kokonaisprosessista. Vaikka suunnittelutoiminta strategiassa ja sen jatkuvuudessa saakin Mintzbergin näkemyksessä hieman vaatimattomamman ja staattisemman
leiman, niin monimutkaistuvan yhteiskunnan ohjaus ja vallan hajaannuttaminen pienemmille alueyksiköille nostavat suorastaan välttämättömään asemaan suunnittelun ja selkeät
suunnitelmat.
Julkisen hallinnon suunnittelutoiminta on kehittynyt siltä vaadittuun strategisemman
otteen suuntaan. Tästä kertovat ne lukuisat strategisella suunnittelulla 1980-luvulta alkaen
muotoiltut elinkeinoelämäsidonnaiset kehittämis- ja selviytymisstrategiat sekä laajempialaiset kuntastrategiat. Jo strategioiden nimistä, etenkin ensin mainituista voidaan
päätellä, että strategioiden laadinta ja myös strateginen ajattelu on aloitettu ja ymmärretty
liian myöhään, ns. reaktiivisesti (vrt. kuva 17). Jäykkä ja hidas julkinen hallintojärjestelmä ei ole reagoinut riittävän ponnekkaasti ja laadullisesti aikaisempaa vahvemmin alati
muuttuvampaan yhteiskunnalliseen tilaan ja sen osatekijöiden välisiin suhteisiin.
Johtamisen taustalta on puuttunut näkemys tulevaisuudesta – muista mahdollisuuksista.
Perinteet ja totutut tavat ovat tilanteen tiedostamisenkin jälkeen olleet vahvoja, sillä
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esimerkiksi strategiakatsausten laadinnasta on muodostunut tietyn väliajoin tapahtuva
rutiini. Tapa, joka ei suoranaisesti liity strategiaidean ja linjaamisen tarkoitukseen.
Strategisessa suunnittelussa huomion painopiste on nimenomaan muutoksen tarpeen
tunnistamisessa. Toisin sanoen strateginen haaste tekee suunnitteluun ryhtymisestä
tärkeimmän vaiheen. Tilanneoivaltamisessa ja aloitusvaiheen nytkähtämisessä liikkeelle
näyttelevät tärkeää osaa toimintaympäristössä muutosta ennakoivat ns. heikot signaalit,
selkiintymättömät tulevaisuuden haasteet ja alustavat viitteet tulossa olevista, esimerkiksi
ympäristövaikutuksiltaan merkittävistä tapahtumista. Heikkojen signaalien tunnistaminen
on tulevaisuuden luotaamista. Suunnittelutapahtumassa on erittäin oleellista aistia nämä
merkit, jotka sitten luovat koko tulevaisuuteen suuntautuvalle prosessille strategisia
haasteita.
Näihin haasteisiin vastaaminen on välttämätöntä, koska ne voivat muodostaa sen
ratkaisevan askeleen esimerkiksi kunnan menestyksekkäälle toiminnalle ja toivotun
vision saavuttamiselle. Jos reagointi heikkoihin signaaleihin tapahtuu vasta silloin, kun
signaalin suunta ja vaikutukset ovat jo tiedossa, ollaan tällöin vaikuttamisessa ja
menestyksen saavuttamisessa jo myöhässä (kuva 23). Heikkojen signaalien isänä tunnettu
Igor Ansoff (esim. 1975) käsitteli kyseistä aihetta jo 1970-luvulla kirjoittaessaan yritysten
strategioiden muodostusprosesseista, mutta yleisesti ja laajemmin niiden merkityksellisyyteen ollaan havahduttu vasta viime vuosina.
Mistä sitten heikkoja signaaleja voidaan etsiä ja mistä
tiedetään, että onko muutos
signaali
oireesta johonkin suurempaan
SIGNAALIN
VAHVUUS
vai pelkästään satunnaisvaihteYleisen tietoisuuden
lusta johtuvaa. Merkittävien
rajapinta
reaktiivinen
reagointi
heikkojen signaalien löytämikohinataso
seen esimerkiksi Åberg (1996:
proaktiivinen
reagointi
246-253) ehdottaa ’heikkojen
signaalien foorumeja’, joissa
Alue, josta löytyvät suurimmat mahdollisuudet ja meeri tahoilta kerätyt signaalit
nestys, mutta jossa piilee
myös suurin riski.
luodataan laajemmassa piirissä
läpi. Samoin hän nostaa esiin
AIKA
ei-virallisten tahojen tarinat ja
muutokset niissä (vrt. hiljainen
Kuva 23. Heikon signaalin kasvu vahvaksi, näkyväksi
tieto). Vastaavasti Wygantin ja signaaliksi Coffmanin 1997 mukaan (vrt. kuva 17).
Markleyn (1988) informaation
elinkaarianalyysiin liittyen heikkoja signaaleja on löydettävissä visionäärisistä teoksista,
kuten ei-traditionaalisista väitöskirjoista, patenttihakemuksista tai erikoistuneista lehdistä
ja tutkimusraporteista.
Se, mikä on heikko signaali, ei ole niin tärkeää kuin se, miten sitä tai niitä voidaan
hyödyntää tulevaisuuden ennakoinnissa. Heikon tulevaisuussignaalin merkittävyys määrittyy sen vastaanottajan tavoitteista, ja sen löytäminen vaatii yleensä systemaattista
etsintää. Tähän liittyen Coffman (1997) on esittänyt, että heikkojen signaalien analysointiprosessin (kuva 24) tavoitteena tulisi olla yksittäisistä signaaleista muodostettavat
’signaaliryhmät’. Jos heikko tulevaisuussignaali on muutoksen ensioire, se vahvistuu
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yhdistymällä toisiin signaaleihin. Selkeämpinä kokonaisuuksina ne auttavat helpommin ja
nopeammin uusien mahdollisuuksien hahmottamisessa. Niiden pohjalta voidaan muodostaa erilaisia skenaarioita, joissa tärkeimmät heikot signaalit nousevat esille vision ideassa.
Yhdellä heikolla tulevaisuussignaalilla ei siis ole itsessään merkityksellistä hyötyarvoa.
Se saavutetaan vasta analysoimalla signaaleja ja muodostamalla skenaarioita.

Signaalit
menneisyydestä

Syntetisoidaan

Projisoidaan erilaisiksi
tulevaisuuden skenaarioiksi

Tärkeimmät signaalit todennetaan nykyhetken visioksi

Kuva 24. Heikkojen signaalien prosessointi Coffmanin (1997) mukaan.

4.2.4 Strategisen suunnittelun ongelmat
Strategisessa suunnittelussa tilannetta ja tilanteen muutoksen avaintekijöitä määritetään
strategia-analyysein. Näistä strategisen suunnittelun analyysimenetelmistä on tunnetuimaksi muodostunut Harvardin menetelmämalli, Harvard policy model, joka alun
alkaen kehitettiin yksityisen sektorin käyttöön. Harvardin menetelmämallin johdannaisiin
lukeutuu lukuisten strategioiden laadinnassa käytetty SWOT-analyysi. SWOT perustaa
menestymisen edellytykset uhkien ja omien heikkouksien välttämiseen sekä mahdollisuuksien ja omien vahvojen ominaisuuksien hyödyntämiseen (Bryson and Roering
1987: 12-15; Kaufman and Jacobs 1987: 24). Kun uhat ja mahdollisuudet on kartoitettu,
on pohdittava, mitkä ovat muutoksen ensimmäisiä oireita eli heikkoja signaaleja.
Mainittua nelikenttäanalyysiä korostetaan, mutta se ei ole ainoa eikä yksiselitteinen
strateginen suunnittelumalli, jota voitaisiin suoraan soveltaa tilanteeseen kuin tilanteeseen. Erilaiset kohteet ja kokonaisuudet vaativat omat sovelluksensa. Niinpä Bryson
ym. (1986 Kaufmanin ja Jacobsin 1987: 24 mukaan) listaavat viisi erilaista strategisen
suunnittelun mallia: Harvard policy, portfolio, industrial economics, stakeholder ja
decision process (vrt. Taylor 1984, Bryson and Roering 1987). Mutta niin SWOT kuin
muutkin strategisen suunnittelun analyysimenetelmät ovat vain toimintavälineitä itse
strategian luomisessa. Ja valitettavan usein analyysit jäävät pintapuolisiksi. Edelleen
Haverin (1995: 55-56) mukaan menetelmien soveltamisen taso, kuten ajallisen
perspektiivin sitominen ja eri tekijöiden suhteellisuudet, ovat heikosti ymmärretyt. Ja jos
analyysi on saatu aikaan, jää se Sotaraudan (1990: 70) mukaan hyvin usein vaille
kunnollista synteesiä, jolloin analyysin todellinen hyöty jää saavuttamatta.
Samoin kuin analyysimenetelmät, myös itse strategiat ja niiden muotoilu eivät saa olla
itsetarkoitus. Tärkeää on huomioida niiden toteuttaminen käytännössä. Sotaraudan ja
Linnamaan (1997a: 40-41) mukaan tehoton ja heikosti motivoiva strateginen suunnittelu
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osana laajempaa strategista kehittämistyötä heikentää koko prosessin ja organisaation
menestymisen laadun. Se voi viedä pohjan pois koko vision tai siihen liittyvien osien
saavuttamiselta (kuva 25). Strateginen suunnittelu on siis muutakin kuin pelkkiä
analyysejä, visioita ja painopisteitä (ks. Linnamaa ja Sotarauta 2000: 112-131). Oleellista
ovat asenteet, haasteiden lähestymistavat, näkökulmat sekä näiden kautta rakentuva
sitoutuminen ja toiminta. Nämä tekijät yhdessä luovat kokonaisuudessaan strategialle sen
luonteen ja merkityksen, jolla on mahdollista luoda tulevaisuutta.
Kriittisesti strategiseen suunnitteluun suhtautuvat painottavat, että se ei ole tuonut
suunnitteluun mitään uutta, varsinkaan verrattuna pitkän aikavälin suunnitteluun (Bryson
1988: 7-8). Kuitenkin eroavaisuus on lopulta selkeä. Pitkän aikavälin suunnittelussa
haasteet ovat suunnittelullisesti hallinnassa, kun yhteiskunnallinen toimintaympäristö on
vakaa ja ennustettava. Kun tilanne on muuttunut, niin omimmaksi osaa uudempaa,
strategisempaa suunnitteluotetta on muodostunut keskittyminen kriittisiin haasteisiin, ja
erityisesti niihin, joilla on suuri vaikutus organisaation kokonaiskehityksen kannalta. Kun
klassinen pitkän aikavälin suunnittelu on enemmän kattavan ja yhden tavoitenäkemyksen
suuntaan painottuva, panostaa strateginen suunnittelu toiminnan avainalueisiin. Se on
pitkälti painopisteorientoitunutta, mutta samanaikaisesti avoin uusille suunnan
muutoksille ja epäjatkuvuuksille.
STRATEGINEN

ANALYYSI ON TEHTY JA

VISIO LAADITTU, MUTTA ...

strategisista painotuksista
on erimielisyyksiä, eikä ...

strateginen suunnitelma jää
tyhjäksi kuoreksi, ja ...

työnjako vaikeutuu,
ja ...

OSALLISTUMINEN

into osallistua strategiatyöhön laskee ...

STRATEGINEN
SUUNNITTELU

keinoistakaan päästä yksimielisyyteen, joten ...
sitoutuminen strategiaan ja
yhteistyöhön vähenee, jolloin ...

tiedonkulku heikkenee, ja ...

LUOTTAMUS

keskinäinen luottamus rakoilee ...

Kuva 25. Huono prosessin laatu tekee strategisen suunnittelun ontoksi. Epäonnistuminen voi
alkaa herkästi ja mistä vaiheesta tahansa (Sotarauta ja Linnamaa 1997a: 40).

Strateginen suunnittelu on omimmillaan, kun se tunnustaa, että suunnitelmat,
kehittämisajatukset ja visiot eivät onnistu aina odotetun mukaisesti. Siksi strategisessa
suunnitteluotteessa ja päätöksenteossa avustavana toimintana vaaditaan tulevaisuuden
suunnan vaihtoehtoisuuksien hahmottamista, skenaariotyöskentelyä. Skenaariot tuovat
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strategiseen suunnitteluun kaivattua joustavuutta. Ne auttavat hahmottamaan erilaisia
tulevaisuuksia ja suunnittelemaan vision tavoittelemista erilaisissa olosuhteissa. Epäselviä
tilanteita varten ne laajentavat näkökulmaa ja parhaimmillaan paljastavat mahdollisia
tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia (Kirvelä 1998: 22; vrt. Meristö 1991: 58-61).
Vaihtoehtoisuuksien rakentamiseen ja päätöksenteon tilannekohtaisuuteen liittyen on
alettu huomioida myös intuition merkitys. Muun muassa Reimann (1989 Haverin 1995:
66 mukaan) katsookin, että intuitio on se marginaalisin tekijä, joka lopulta ratkaisee
strategisen suunnan. Kun analyyseistä huolimatta päätöksentekotilanteet ovat nykyisellään monimutkaisia ja -tasoisia, aina joltain osin epäselviä, vaatii onnistuneen päätöksen
tekeminen analytiikan ja päättelyn ohella enenevässä määrin myös luovuutta ja taidetta.
Etenkin synteesiin perustuva luovuus on nousemassa suureen rooliin, koska muutosta
emme osaa kunnolla nähdä ja tulkita, vaikka se olisi ’silmiemme edessä’.
Luovuus ja joustavuus ovat olleet etäisiä elementtejä laadituissa kehittämisstrategioissa, koska niiden perusta on ollut vahvasti järjestyksessä ja yhteneväisyydessä,
niin sanotusti vahvassa systematiikassa. James Quinn (1980), strategisen johtamisen ja
suunnittelun toisinajattelija, on osittain huomioinutkin muodollisen strategisen suunnittelun heikkoudet kehittäessään pienten askelten strategiatyönä, logical incrementalism,
tunnetun mallinsa. Visioon pääsemiseksi Quinn korostaa osatavoitteiden ja -strategioiden
merkitystä, jolloin strateginen suunnittelu ja toteutus olisivat ajallisesti lähellä toisiaan.
Quinnin mallissa vahvuutena nähty käytännönläheisyys on paradoksaalisesti myös sen
heikkous, koska vision tavoitettavuus kärsii lukuisten tilannevalintojen ja -päätösten
seurauksena. Vaikka vision on oltava selkeä, täsmällinen ja haasteellinen kuva
tulevaisuudesta, niin sen on oltava enemmän kuin pelkkä tavoite. Quinnin ajatusta
kehittäen Naschold (1994 Pakarisen 1995b: 18 mukaan) tiivistääkin, että ainoastaan
sekoitetut strategiat ovat käytännössä osoittautuneet menestyksekkäämmiksi kuin
ideologisesti puhdaspiirteiset mallit tai tavat rakentaa strategiaa.
Käytännön strategisella suunnittelulla on vielä matkaa luovaan ja vahvaan visionäärisen, suuria kokonaisuuksia hahmottavan otteen omaavaan toimintaan, koska se ei ole
perinteisen selkeää ja tuloksia konkretisoivaa. Kuitenkin siihen olisi panostettava. Muun
muassa Verwinjenin (1996: 119) mukaan strategian rakentamisessa visionäärinen
suunnitelma olisi opittava näkemään paremminkin kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen
välineenä kuin lopullisena dokumenttina. Tällöin strategiaprosessissa useista suunnista
tuleva monen tasoinen palaute ohjaisi oppimista ja sitä kautta toimintaa (Sotarauta ja
Linnamaa 1997b: 66). Tältä perustalta strategiset kehitysprojektit muodostuisivat joustavimmiksi ja keskittyisivät selkeämmin osoittamaan alueita tai organisaatioita motivoivampia ja reaalisempia kehitysmahdollisuuksia kuin vain esimerkiksi laatimaan täsmällisiä ohjelmia tai ympäripyöreitä lausumia, jotka eivät konkretisoidu julkisia asiakirjatekstejä pitemmälle. Liian yleiset strategiset suunnitelmat eivät tällöin kykene ohjaamaan
konkreettisia hankkeita ja toimenpiteitä koskevaa suunnittelua (kuva 26).
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ONGELMA

OLETUS

SEURAUS

Visio

Visio

Visio ja strategiset
tavoitteet jäävät
liian yleiselle
tasolle

Pitkän aikavälin
strategiset tavoitteet

Pitkän aikavälin
strategiset tavoitteet

Lyhyen aikavälin
tavoitteet

Keinot

Strategiatyön
musta aukko
Tavoitteet ja keinot
jäävät yksittäisiksi
näpertelyiksi

Kehittämiskonsepti ja isot
kokonaisuudet
puuttuvat

Lyhyen aikavälin
tavoitteet
Keinot

Kuva 26. Strategiatyön musta aukko (Linnamaa ja Sotarauta 2000: 113).

Lähes vastaavin tulkinnoin Healey (1995) korostaa inklusionaristisessa argumentaatiomallissa sitä, että ei vain tunnistettaisi ja analysoitaisi vain ongelmia ja strategisia
haasteita sekä niiden mahdollisia vaikutuksia, vaan pureuduttaisiin myös niiden
merkityksiin eri näkökulmista yhteistyöllä ja -ymmärryksellä. Tällöin strateginen
suunnittelu olisi omimmillaan, ei vain etsimässä yhteisiä aiottuja strategioita, vaan
kytkemässä toisiinsa suunnitteluhierarkian eri tasoja ja eri osapuolia tietyillä kasvukäytävillä. Onhan huomattava, että strategia ja sen sisältö elävät ja muuttuvat tilanteiden
mukana – tilanteiden, joissa paradoksaalisesti niin kokonaisuus kuin osien välinen suhde
on osattava nähdä aiempaa selvemmin, kuin myös sitä rakentavien osallisuuskin. Tätä
taustaa vasten kasvaa se kollektiivinen strateginen tietoisuus, jolle rakentuu menestymisen mahdollisuus.

4.3 Ympäristö suunnittelun vuoropuheluissa
Ympäristön suunnittelun merkitys ei ole
vain siinä mikä näkyy, vaan myös siinä,
mikä ei näy.
Ympäristö ja sitä rakentavat osat vuorovaikutussuhteineen on suunnittelun perinteissä
nähty hyvin fragmentaarisina. Kokonaiskuvallisuuden ja ymmärrettävyyden kannalta tällä
on ollut köyhdyttävä vaikutus, kun ollaan keskitytty luomaan tasapainoa pääasiassa vain
yksittäisten osien eikä niinkään yhteiskunta-ympäristö -aksiooman yhtenäisyyden ja
toiminnan johdonmukaisuuden välille. Käytännössä kokonaisuuden logiikkaa on yritetty
luoda kaavoituksella eli maankäytön suunnittelulla, joka perinteisessä ihmiskeskeisessä
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suunnittelufilosofiassaan on nähnyt luonnonympäristön vain hyväksikäytettävänä resurssina. Samoin edistyksellisemmäksi oletettu kestävä kehitys holistisessa visiossaan on
jäänyt monelta osin vain julistuksenomaiseksi, mikä vastaavasti on johtunut teoreettisen
viitekehyksen vajavaisuudesta kuin myös sen käytäntöä ja käytännön toimenpiteitä
koskevan tietouden ja sovellutusmahdollisuuksien hajanaisuudesta ja puutteista.
Ympäristön kokonaisuudessaan ja vuorovaikutussuhteineen huomioiva suunnittelu on
kylläkin ollut kehittämisen ja muutoksen kynnyksellä jo 1980-luvun taitteesta lähtien (ks.
esim. Petak 1980). Mutta ’kynnyksellä’ ollaan edelleenkin, vaikka perinteisestä
kuvaamisesta ja kartoittamisesta ollaan mallintamisen tasolla edetty holistisempaa ja
dynaamisempaa suunnittelua kohden (vrt. Paehlke 1997).
Kehitys on ollut hidasta. Esimerkiksi jo Morin (1985: 65-66) ajoi ajatusta ympäristön
suunnittelusta liitettynä kokonaisvaltaisempaan näkökulmaan, kun hän korosti
keskusteluihin ja vuorovaikutukseen perustuvaa lähestymistapaa nimeämässä ’uudessa
kompleksisuus’ -paradigmassaan. Morin korosti kompleksisen suunnittelukohteen
prosessinomaista luonnetta ja sitä, että aiemmin erillään tapahtuneet erottamiset
(kohteiden ja ilmiöiden ymmärtäminen) ja sisällyttämiset (suhteiden ja yhteyksien
muodostaminen) on nähtävä yhdessä (vrt. Robinson 1991). Tällainen lähtökohta ei
redusoisi reaalista todellisuutta yksinkertaiseksi vaan integroisi yksinkertaisen
kompleksiseen. Muutoin ongelmat jäävät vaille kokonaisratkaisua, kun ne erotetaan
yhteyksistä kokonaisuuteen.
Ympäristön suunnittelun kehittymättömyyteen ja heikkoon asemaan näkee teoreetikko
Briassoulis (1989: 381, 390-391) syyn Morinin ohella siinä, että laaja-alainen ympäristön
suunnittelu on ollut kypsymätön kokonaisuutta valottavaan teoreettiseen otteeseen
käytännön toiminnan rinnalla. Tämä pitääkin hyvin paikkansa perinteisessä
suunnittelussa. Sen sijaan 1990-luvun ympäristön huomioivan suunnittelun
olennaisimmissa piirteissä ja mahdollisuuksissa nousevat Blowersin (1994: 14-17)
mukaan esiin niin tulevaisuuden epävarmuuden huomioiminen varovaisuusperiaattein
kuin yhdennetyn suunnittelunäkökulman ja strategisen lähestymistavan korostamisen
periaattein.
Ympäristökysymys laaja-alaisesti nähtynä on ollut yksi merkittävimmistä tekijöistä,
joka on nostanut esiin suunnittelun tarpeellisuuden ja uudistamisen. Vaikka Healey
(1992b) näkeekin tässä yhteydessä oikeutetuksi puhua kokonaisvaltaisuuden paluusta
suunnitteluun, on ympäristö-yhteiskunta -kokonaisuus hahmotettavana hyvin problemaattinen. Käytännön viesti on siis varsin selvä: reaalisen kokonaisuuden eli kompleksisen
dynamiikan hallitsemiseksi suunnittelusta ei ole ollut vastaamaan.
Syntetisoivan näkemyksen muodostaminen ei ole osoittautunut helpoksi, kun
kenelläkään ei ole riittävää kokonaisnäkemystä kehittämisen strategioista. Erilaisten
suunnitelmien ja strategioiden integrointi pelkistettyinäkin kyllä helpottaisi ja tukisi
alueen tai kohteen kokonaiskehittämistä, toimintaan osallistumista ja arviointia, jos
kokonaisuutta hahmotettaessa ei tarvitsisi jatkuvasti hakea selvyyttä pirstaleina etenevistä
ja eri tahoilla tehtävistä suunnitelmista. Tällöin on vaarana, että suunnittelu ja strateginen
pohdiskelu konkretia-abstraktio -akselilla jähmettyy vain käytännön jutusteluksi, jolla on
enää vain hyvin vähän yhtymäkohtia laajempaan strategiseen kehittämiseen. Niinpä
esimerkiksi yksittäiset ympäristökonfliktit ovat pitkälti seurausta siitä, että puuttuu
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ympäristön huomioon ottava ja tiedostettu kokonaisstrategia, mutta ei niinkään siitä, että
tietoa ei olisi.
Konflikteissa ei siis olisi kysymys vain strategian valinnasta vaan ennemminkin sen ja
motivoivan vision puutteesta, johon taas ovat johtaneet jäykät suunnittelukäytännöt.
Konfliktit valitusteineen muodostavat suunnittelusta ja osallistumisesta suunnitteluun
mahdollisimman epäedullisen tapahtumakokonaisuuden, jossa on vaikea luoda uutta ja
johtaa muutosta. Strategia ja visio on ymmärretty tällöin menneisyyden jatkeena, ei
suuntana ja muutoksena tulevaisuuteen.
Ympäristö integroituna suunnitteluun ilmenee enemmän asenteena kuin panoksena.
Käsitteellisen tason hankaluuksista huolimatta periaatteellisella tasolla ollaan hyväksytty
ympäristön tärkeys, mutta aivan toinen asia on käytännön toimet. Esimerkiksi Vesalan
(1995: 3) mukaan kestävä kehitys ei näytä toteutuvan kuntatason maankäytön suunnittelussa. Vastaavasti Pekkasen (1996: 47) mukaan yleispiirteisessä suunnittelussa ollaan
laiminlyöty kehittämispoliittinen ja strateginen suunnittelu, kun taas yksityiskohtaisessa
kaavoituksessa suunnittelun yksityiskohtaisuus on puolestaan mennyt liiankin pitkälle.
Esimerkiksi pääkaupunkiseudun ympäristöasioiden käsittelyä arvioineet asiantuntijat
Schulmanin ym. (1996: 35) johdolla toteavat ympäristökeskustelun olevan suunnitelmissa
lähinnä vain retorisella tasolla.
Tärkeissä strategisen suunnittelun prosesseissa ympäristöä ei oteta vakavasti.
Ympäristölliset haasteet kyllä tunnustetaan ja ne löytyvät asiakirjateksteistä, mutta ne
eivät taivu konkreettisiksi tavoitteiksi toimenpiteistä puhumattakaan (Schulmanin ym.
1996: 57; Willberg 1994: 65). Tulos kuvaa hyvin maankäytön suunnittelun, ympäristöä
koskevan politiikan ja kokonaisstrategittomuuden arkipäivää, jossa nykyisen vuonna 1995
voimaan tulleen kuntalain (Hannus ja Hallberg 1997) 1 §:n 3 mom:n juhlallinen julistus
”kunta pyrkii edistämään asukkaittensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan”
helposti hukkuu. Myös Mänty (1992: 49) näkee suunnittelusta puuttuneen kokonaisotteen
eli näkökulman alueelliseen ja ympäristölliseen kokonaisuuteen, koska päämäärät ja
tavoitteet ovat olleet pääasiassa yksittäisiä ja lyhytjänteisiä. Toimintaa ja hankkeita on
perusteltu tehokkuuden tarpeella, työpaikkojen luomisella tai niiden säilyttämisellä tai
jollakin muulla kokonaisuudesta irralliseksi jäävällä seikalla.
Perinteisten suunnittelukäytäntöjen ja -ideologioiden kritiikki ja toisaalta yhteiskunnassa vaikuttava markkinaorientoituminen ovat luoneet suunnittelujärjestelmille
varsin laajoja ja samalla ristikkäisiä uudistamispaineita. Pyrkimys on ollut vähentää julkisen vallan byrokratian ja sääntelyn suunnittelu- ja kontrollijärjestelmiä, mutta
ympäristökysymyksen luonteen hallinta ja ongelmien vähentämispyrkimykset ovat
puolestaan lisänneet suunnittelun tarvetta. Suunnittelun uudistamisessa ei kuitenkaan
voida jäädä vain adhocistiselle puuhastelun tasolle, jollaiseksi se Lapintien ym. (1994:
42; vrt. Väätäinen 1995: 151) mukaan on valitettavan usein käytännössä muodostunut.
Osin myös suunnittelua koskeva tutkimus on laskenut selvitystasolle; joskus ei uuden
teeman hurmassa muisteta teoreettisen pohdiskelun tarvetta, joskus taas pelätään
teoreettisen työn aiheuttavan vain tarpeettomia viiveitä asioissa, joilla yhtäkkiä onkin
kova kiire. Pelkkä teoreettisuus etäännyttää, mutta toisaalta käytäntöön liian syvälle
uppoutuminen häivyttää näköaloja (Vepsä 1995: 5). Olennaista on sekä-että -ajattelutavan
omaksuminen ja vuorovaikutuksessa eläminen. Yleistäviä suosituksia, malleja ja
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menestymisen ’yleisreseptejä’ ei yksistään hyödytä tavoitella, koska kuntien strategioiden
ydinulottuvuudet ovat ainutkertaisia ja yksilöllisiä.

4.3.1 Kestävä kehitys – ympäristökysymyksen nykyinen ilmentäjä
Mitä tärkeämpi kysymys, sitä enemmän on
oltava vaihtoehtoisuutta.
Ympäristön kokonaisvaltaisempi ja konkreettisempi huomioiminen suunnittelun ja
strategioiden muodostamisessa, varsinkin kestävän kehityksen tematiikan myötä, on
yleisellä tasolla vienyt pohjaa pois perinteisen suunnittelun atomistiselta ajattelutavalta.
Siis ajattelutavalta, jossa kokonaisuus kuviteltiin voitavan rakentaa pala palalta. Tosin
kestävän kehityksen käsite ja siinä ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten kysymysten
harmonisoimisen ajatus ei sinällään ole uusi idea (ks. esim. Sachs 1978; Pirages 1977;
Tinker 1975), mutta sen toteuttaminen ei ole edennyt toivotulla tavalla suunnitelma- ja
ohjelmapapereiden kehittämistavoitteita pitemmälle.
Koko kestävän kehityksen teema on moninainen ja ristiriitoja sisältävä. Esimerkiksi
siitä, mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan, ei olla saavutettu yhteisymmärrystä (esim.
Pezzey 1989). Samoin taito sen idean soveltamiseen ja konkreettisen tiedon puute tekevät
kestävästä kehityksestä yleispiirteisen ja abstraktin ulottuvuuden (Redclift 1993; Haila
1995b; O’Riordan 1996). Ongelmallisuudet kuuluvatkin sen luonteeseen, sillä
kokonaisuudessaan kestävässä kehityksessä voidaan katsoa olevan kyse yhteiskunnan ja
ympäristön välisen suhteen sekä tulevaisuuden yhteiskunnallisen tilan avoimesta ja
demokraattisesta määrittelystä (vrt. Achtenberg 1997: 157-160).
Kestävyyden perustan katsotaan rakentuvan ekologisuuden perustalle (ks. Rannikko
SOSIAALISESTI
1997). ’Täydellinen kestähyväksyttävää
vyys’
vaatii
kuitenkin
EKOLOGISESTI
TEKNISESTI
kaikkien ulottuvuuksien (kuva
kestävää
mahdollista
27) ja yhteiskunnan eri
TALOUDELLISESTI
sektoreiden
integroitunutta
kannattavaa
huomioimista. Tämä edellyttää
suunnittelumallilta
muutakin kuin rationalistista
otetta, kuten päätöksenteon Kuva 27. Kestävän kehityksen ulottuvuudet, jotka ovat
monipuolistamista
kohti käytännössä kietoutuneet toisiinsa niin, että niiden yksiselitteinen rajaaminen on mahdotonta. Kestävyyden eri ulottilannetta, jossa päätökset tuvuuksien tarkastelu ei saa peittää alleen kokonaisuutta
tehdään perusteellisen ja ympäristö-yhteiskunta -suhteesta.
avoimen valmistelun pohjalta
demokraattisesti, tietoisena ja vastuullisena valinnoista ja niiden seurauksista. Toisaalta
esimerkiksi Hailan (1998: 3) mukaan käsitteen perimmäinen merkitys ei olekaan tarjota
yhteiskunnan tulevaisuudelle täsmällistä mallia. On antoisampaa nähdä se yhteiskun-
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nallisen kehityksen yleisenä, normatiivisena tavoitteena, sellaisena kuten demokratia,
oikeudenmukaisuus tai kansalaisvapaus.
Hailan viite joustavampaan näkökulmaan on perusteltu, koska kestävyyttä ei saavuteta
koskaan kertakaikkisena tai lopullisena, vaan sitä voidaan ainoastaan lähestyä. Niin ikään
sen lähestyminenkään ei ole menestyksekästä, jos tyydytään vain korjailemaan akuutteja
epäkohtia ja sopeudutaan pääosiltaan vallitsevaan tilanteeseen. Pyrkiminen kohti kestävää
kehitystä on parhaimmillaankin vain suhteellinen ja väliaikainen etsimis- ja
oppimisprosessi, jota mitkään yksittäiset ratkaisut eivät ohjaa, vaan se toteutuu mitä
erilaisempien ja eri mittakaavaa koskevien ratkaisujen yhteisvaikutuksena.
Kestävän kehityksen sitominen yhteiskuntasuunnitteluun asettaa haasteita varsinkin
taloudelliselle ulottuvuudelle ja erityisesti sen kehittämiselle kokonaisvaltaisemmassa
näkökulmassa pitkäjänteisenä ja integroituna toimintana. Yleisesti kehittämisen
yhteydessä ei olla tuotu selkeästi esille sitä, millaisesta kompleksisesta ja erilaisten
prosessien muodostamasta vuorovaikutussuhteisesta kokonaisuudesta on kyse.
Esimerkiksi Neilimon (1998) ja Haverin (1994) mukaan päähuomion alueellisessa
kehittämistoiminnassa ja kuntastrategioiden ytimessä saa nimenomaan taloudellinen
prosessi ja siihen liittyvä kuntien ja yritysten selviytymisstrateginen osa. Tämä tarkoittaa
kestävän kehityksen ymmärtämistä varsin suppeana taloudellisen toiminnan ja
ympäristön yhteensovittamispyrkimyksenä (Barbier (1989: 185; vrt. Pearce ym. 1989).
Kuitenkin on huomattava, että kestävän kehityksen paikallisia toimintaohjelmia, ns.
paikallisagendoja, on Rinteen (1997) mukaan tehty hyvin ympäristönsuojelukeskeisesti
(vrt. Laitinen 1998: 11-12; Jalkanen ym. 1994: 15). Myös muut kestävän kehityksen
periaatetta tukevat kunnalliseen ympäristönsuojeluun liittyvät ohjelmat, kuten
ympäristönsuojelusuunnitelmat, ympäristöohjelmat ja vastaavat, eivät ole limittyneet
riittävän selkeästi kunnan kokonaisvaltaiseen tulevaisuuden suunnitteluun, siis sille
pohjalle, johon kunnan strategista toimintaa on suunniteltu painopistealamäärittelyjen
myötä. Suurin huomio näissä on ennemminkin yksittäisten, projektikohtaisten ongelmien
ratkaisemisessa, eikä niinkään niitä ennaltaehkäisevissä yhteiskuntarakenteellisissa
kysymyksissä.
Kestävän kehityksen kannalta merkitykselliseksi, niin kehityksen suunnan kuin
muutoksen vaikuttavuudenkin suhteen, nousee paikallistasolla kunnan rooli. Esimerkiksi
kysymykseen, miten eri tahojen näkökulmia ja tavoitteiden aikajänteitä tulisi painottaa
päätöksenteossa, jotta lopputuloksena olisi kestävä kehitys, ei löydy vastausta. Tosin
esimerkiksi Hajerin (1995) mukaan kestävä kehitys tulisikin nähdä laajana ja avartavana
ympäristökeskusteluna, johon osallistuvilla tahoilla on erilaiset näkemykset ympäristökysymyksistä ja tulevasta tilanteesta. Toisaalta on hiukan paradoksaalista, että kestävää
kehitystä raamitetaan laajojen ja joustavien käsitteiden perustalta, kun samanaikaisesti
reaalinen kestävä kehitys vaatisi merkittäviä yhteiskunnallisia muutoksia ja toimenpiteitä.

4.3.2 Käytännön muodollinen kestävyys
Pearcen (1993: 186) ja Bakerin ym. (1997: 9) kestävä yhteiskunta -mallinnuksessa ei
toteutuneen perusteella voida vielä niinkään puhua kestävän kehityksen ideaalista tai
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vahvasta kestävyydestä, vaan ennemminkin heikosta tai muodollisesta kestävyydestä (vrt.
Lahti 1997: 58; Beder 1994: 18). Hajerinkin (1995) mukaan kestävä kehitys perustuu
pohjimmiltaan poliittisiin kompromisseihin. Käytännössä kestävän kehityksen prosessit
ovat olleet poliittista kamppailua käsitteen määrittelyvallasta, vaikka käsite poliittista
päätöksentekoa edellyttävänä on esimerkiksi Brinkin (1991: 84) mukaan myös yhteiskunnallista moraalia ja tieteellistä asiantuntemusta vaativa.
Kuitenkin kun tiedollisten kompetenssien vaatimustaso kovenee päätöksenteossa,
samaistuu kohdealueen intressi helposti kapean asiantuntijajoukon näkemykseen
yhteisestä hyvästä. Niinpä tilanteet, joissa kokonaisuutena ympäristön huomioivan
kestävän kehityksen mukainen suunnittelu muuttuu poliittiseksi peliksi, ei edellä
mainitulla ole kovinkaan hyviä menestymisen mahdollisuuksia. Yhtä todennäköistä kuin
harkitsevan päätöksenteon toteutuminen, on se, että esimerkiksi ympäristövaikutusten
arvioinnin tieto toimii vain kosmetiikkana lisäämättä vastuullista näkökulmaa. Tietoa
tuotetaan, mutta ratkaisut ja päätöksenteko eivät läheskään aina perustu kaikkeen siihen
tietoon ja näkemykseen, joka olisi käytettävissä. Hollo (1988: 4-5) onkin kuvannut
ympäristöön liittyvien asioiden ratkaisutoimintaa kahdella merkittävällä näkökohdalla:
suhteellisella tehottomuudella ja ympäristöarvojen väistymisalttiudella.
Suhteellinen tehottomuus johtuu pääosin siitä, että ympäristö-yhteiskunta -suhteen
kokonaisuutta koskeva tieto koetaan helposti niin määrällisesti kuin laadullisestikin
riittämättömäksi, eikä siten olla vakuuttuneita muutoksen laajuudesta tai sen
haitallisuudesta tälle kokonaisuudelle. Päätöksenteon ratkaisuvaiheessa taas ympäristöä
koskevan tiedon väistämisalttius ilmenee yhtäältä siinä, että tiedon kyky vaikuttaa
lopputulokseen on suhteellisen heikko verrattuna esimerkiksi yhteiskunnan muihin
reaaliteetteihin, kuten taloudellisiin tai aluepoliittisiin päämääriin (vrt. esim. Sairinen ym.
1996; Sopanen ja Kaleva 1992: 15-16). Toisaalta ympäristö-yhteiskunta -kokonaisuuteen
sidottu tieto on vielä käsitteellisesti niin väljää ja jäsentymätöntä, että se syrjäytyy
joutuessaan vastatusten eksaktimpien ja kovempien reaaliteettien kanssa. Aiempaa trendiä
ja ajattelutapaa helposti jatketaan, koska niihin on sitoutunut niin paljon erilaisia sekä
taloudellisia että ammatillisia intressejä.
Kestävän kehityksen tragediaksi rakentuukin pitkälti muodollisuus, jossa se on
ainoastaan hyvin löyhän ympäristökäsitteistön ja ongelmien kehystämistavan ympärillä.
Vaikka Hajerin ja Bederin tulkintoja mukaillen pyrkimys kestävyyteen on edellä
pessimistisluonteinen, niin eräänlaisena toiminnan totuutena on nähtävä Virtasen (1993a;
vrt. Nyman 1997; Väätäinen 1995: 41) näkemys kestävästä kehityksestä: ”ei kukaan
ammattisuunnittelija ole pyrkinyt edistämään kestämätöntä kehitystä; ajan mittaan vain
lisääntyy tieto siitä, millainen kehitys on kestävää”. Toisaalta suunnittelusta ei saa tulla
näkymätön ja kehitystä kritisoimaton väline. Muutoin ajaudutaan helposti suunnittelun
paradoksiin, jossa suunnittelun hyvää tarkoittava luonne katoaa ja retorisuudesta tulee sen
keskipiste.
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4.3.3 Kestävyyden strategian perusta – vaikutusten arviointi ja
osallistuminen
Kehityksen kestävyyttä arvioitaessa joudutaan etsimään tasapainoa erilaisten ekologisten,
taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden välillä, joita kaikkia ei ole mahdollista
maksimoida samanaikaisesti ja joita eri ihmiset arvottavat eri tavoin. Tämä merkitsee sitä,
että yhteiskunnalliset ongelmat rakentuvat suhteellisiksi ja että erilaisten tavoitteiden
välisten ristiriitojen ratkominen ja kompromissien etsintä muodostuu olennaiseksi osaksi
kestävän kehityksen tavoittelua. Tällöin Lohen ja Salmisen (1994: 27) mukaan ei etsitä
tasapainoa niinkään ihmisen ja luonnon vaan ihmisten ja ihmisryhmien erilaisten
intressien välillä.
Merkittävä rooli integroivan ympäristöpolitiikan ja kestävän kehityksen idean
operationalisoimisessa on, ei vain ympäristö- vaan kokonaisvaikutusten arvioinnilla.
Vaikutusten arviointi on kehittynyt niin sisällöllisesti kuin menetelmällisestikin ja sen
kehittämiseen kohdistuu jatkuvasti paineita. Syy dynaamishakuisuuteen piilee siinä, että
aiempien määrällisten ja kapeiden otteiden sijasta nyt korostetaan monitoimijaista kokonaisarviointia, moniulotteisuutta ja strategisuutta (ks. Therivel 1993; Glasson 1995).
Vaikutusten arvioinnissa voidaankin nähdä jo uuden, vaikutustietoisemman suunnittelukulttuurin konkretisoijan piirteitä, kun siinä korostetaan vuorovaikutteisuutta ja osallistumista sekä toiminnan ja prosessien laaja-alaisuuden merkitystä.
Perinteisesti painokas objektiiviseen ja neutraaliin tietoon nojaaminen intuition tai
analyysien sijaan on jättänyt suunnittelussa monet vaikeat ideologia- ja intressisuhteet
vaille riittävää huomiota (mm. Burninghamin 1995: 101-102). Esimerkiksi sosiaalisten
vaikutusten tutkimuksissa (mm. Juslén 1996) on todettu, että hankkeista aiheutuvat
sosiaaliset vaikutukset koetaan yhtä merkittäviksi kuin taloudelliset vaikutukset. Onkin
toivottavaa, että vaikutusten arviointi avartavampine näkökulmineen, monipuolisuutta ja
osallistuvuutta korostavine suhteineen sekä selkeyttä hakevana yhteiskunnallisena
neuvotteluprosessina muodostaisi päätöksenteolle aiempaan luotettavamman ja
monipuolisemman pohjan. Tällaiset vaatimukset suunnittelulle ja päätöksenteolle herättävät kysymään niiden todentumismahdollisuuksista, jotka ovat niitä kestävän kehityksen
saavuttamisen todellisia haasteita 2000-luvun toiminnassa.
Vaikutustietoinen suunnittelu vaikutusten arvioinnin ja kansalaisten osallistumisen
myötä ei ole sinällään uutta ympäristön ja kestävän kehityksen suunnittelussa ja
päätöksenteossa. Esimerkiksi maankäytön suunnittelussa ympäristövaikutukset on pyritty
luonnostaan ottamaan huomioon ylipäätään niin kauan kuin nykyistä yhdyskuntasuunnittelua on harjoitettu (esim. McAllister 1986: 148-170). Ja jo 1970-luvun taitteesta
on suunnitteluteoreettisissa keskusteluissa ja kokeiluhankkeissa huomioitu ajatus
suunnittelusta eri osapuolten välisenä avoimena vuoropuheluna ja yhteistyönä (esim.
Sherry Arnsteinin tikapuumalli 1969), mutta esimerkiksi eri tahojen, tai käytännössä eri
tahojen edustajien, mahdollisuus osallistua varsinaiseen suunnitteluun kirjattiin vasta
uusittuun (1999) YVA -lakiin.
Ideat ja kokemukset ovat välittyneet siis suhteellisen heikosti hankkeesta tai alalta
toiseen taikka suunnittelukäytäntöjen kehittämiseen. Vaikka kansalaisten vaikutusmahdollisuuksiin ja osallistuvuuteen on kiinnitetty huomioita (esim. Sisäasiainministeriö
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1997), ei perinteiseen näkökulmaan nähden aktiiviseen vaikuttamiseen olla niinkään
totuttu. Tottumus on ollut sitä, että asiat jätetään mieluummin muiden huoleksi
(Ahvenharju 1997: 28). Kiinnostuneisuutta osoitetaan vain palveluihin ja tarjontaan – ei
osallistumiseen ja vaikuttamiseen, ellei sitten suoranaisesti uhata henkilökohtaisia tai
taloudellisia intressejä (kuva 28).
Ongelmallisuudesta huolimatta ympäristövaikutusten arvioinnista, osallistumisesta ja
kestävästä kehityksestä on yhdessä kehittymässä eräs merkittävimmistä holistisuuteen ja
monitieteisyyteen perustuvista osatekijöistä niin hankekohtaisemmassa kuin strategisemmassa, koko laaja-alaisen yhteiskunnallisen ympäristön kokonaisuutena huomioivassa
suunnittelussa. Alun alkaenhan ympäristövaikutusten arviointi kehittyi vastaamaan vain
siihen osa-alueeseen, kun suunnittelu ei huomioinut riittävässä määrin luontovaikutuksia.
Mutta tuosta hetkestä alkaneessa muutoksessa ei ole ollut kysymys vain hetkellisestä ja
ohimenevästä muoti-ilmiöstä, vaan se on ollut osa laajaa ja pysyvämpää suunnittelun
toimintakulttuurin muutosta – siis siitä, millä valinnoilla esimerkiksi maankäytön
suunnittelua ja infrastruktuurin rakentamista sosioekonomisessa tai yhdyskuntarakenteellisessa mielessä toteutetaan. Lopultahan on kyse siitä, kuinka kestäväksi
kehitykseksi nimettyä linjaa rakennetaan ja toteutetaan.
OSALLISTUMINEN

Itse keksinyt ja kehitellyt
koko idean

HYVÄKSYMINEN

Täysin innostunut, miettii
ratkaisuja osaongelmiin
vapaa-aikanakin

Osallistunut idean kehittelyyn
merkittävällä tavalla

Osallistunut ja vaikuttanut
vain vähän
Annettu tilaisuus
kommentoida, mutta
ei ole vastannut
Päätetty asianomaista
kuulematta
Päätetty vastoin
asinaomaisen kantaa
selittämättä miksi
Päätetty vastoin
asinaomaisen kantaa
loukaten julkisesti hänen
omanarvontuntoaan

Suhtautuu asiaan myönteisesti,
ponnistelee kohtuullisesti
toteutuksen onnistumiseksi
Ei varsinaisesti vastusta; jos
toteutus ei heti onnistu,
jättää asian sikseen

Vastustaa passiivisesti tai
aktiivisestikin, suurentelee
haittoja ja toteutusongelmia

Sabotoi toteutusta
salailemalla ja väärentelemällä tosiasioita

Kuva 28. Toimijan sitoutuminen päätökseen suhteessa siihen, kuinka paljon hän on voinut
osallistua ja vaikuttaa päätöksen syntyyn (Ympäristöministeriö 1999: kuva 5).
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4.3.4 Maankäytön suunnittelu – ympäristön realisoitu strategia
Konkreettisimmillaan ympäristö-yhteiskunta -suhde ilmentyy maankäytön suunnittelussa
eli kaavoituksessa. Rakennuslakiin perustuvana, hallinnon harjoittamana suunnitteluna,
kaavoitus toimii periaatteessa kaiken alueen käytön suunnitelmallisena ja strategisena
perustana. Siten se on laaja-alaisuutensa ja pitkäjänteisyytensä vuoksi yhdyskuntien
ympäristöön ja sen laatuun monin tavoin vaikuttava tekijä.
Kuntatasolla kattavimman kaavoitusmuodon, yleiskaavoituksen, tarkoituksena on
asettaa päämäärät yhdyskuntarakenteelle. Tällöin siitä muodostuu osa kunnan visiota ja
toiminnan painopistealueiden päämääränasettelua. Voidaankin sanoa, että laaja-alainen
maankäytön suunnittelu on vaikuttavuudeltaan ympäristön suunnittelua ja ympäristöpolitiikkaa vastaava, jossa kaavaratkaisut konkretisoituvat yhtäältä suojelu-, virkistys- ja
viheralueina, toisaalta yhdyskuntarakenteena eli eri toimintojen sijoittumisena mahdollisimman viihtyisäksi ja ekologisesti kestäväksi ympäristökokonaisuudeksi.
Maankäytön suunnittelun, erityisesti yleiskaavoituksen ja ympäristökysymyksen
merkitystä korostetaan. Tämän merkityksen uskotaan vain kasvavan (Airamo ja Permanto
1997: 30, 58; Meurman 1996: 20). Kuitenkin siihen kohdistuu myös jatkuvasti uusia
odotuksia ja vaatimuksia (Ympäristöministeriö 1996: 5-6; 1993). Haasteisiin vastattaessa
suunnittelutyön ja päätösten tietoperustan on parannuttava, samoin kuin sopeutuminen
oikea-aikaiseen osallistumiseen, vuorovaikutteiseen ja visioivaan suunnitteluun. Samoin
tehtyjen ratkaisujen vaikutukset on ’nostettava ylös’ ja niiden merkittävyys arvioitava – ei
vain muutoksen päämäärien hahmottamiseksi, vaan ylipäätään sen inhimillisen
kokonaisuuden vuoksi.
Maankäytön suunnittelulta ja etenkin yleiskaavoituksen luonteelta vaaditaankin
muuttumista. Sitä ei enää laadita ensisijaisesti vahvistusta ja valvontaa varten, vaan
suunnittelun laadun parantamista ja tiedonsaannin varmistamista varten. Menneinä
vuosikymmeninä maankäytöstä vastanneiden suunnittelijoiden näkökulmat kokonaisuuden ja jatkuvuuden hahmottamiselle eivät ole olleet kovinkaan suosiolliset (ks.
Wuorenrinne 1993: 32-33). Niinpä kaavoituksen kritisoinnissa korostuu se, että siinä ei
olla onnistuttu ottamaan huomioon todellisuuden monivivahteista luonnetta. Siitä on
puuttunut monipuolisuus, muuttuvuus, tietynlainen rikas ja vaihteleva eri elementtien
sekoittuminen. Tosin Ympäristöministeriön maankäytön ohjauksen uudistamisesta tehdyn
selvityksen (1993; vrt. Assinen 1992) mukaan vastuu olisi hiljalleen laajentunut
koskemaan ympäristöä kokonaisuutena.
Muutosta kuitenkin tarvitaan, sillä esimerkiksi yksityiskohtaisen kaavoituksen virheet
juontavat Hokkasen (1997: 42) mukaan juurensa nimenomaan yleiskaavoituksen suunnittelullisista heikkouksista ja suoranaisista puutteista. Suunnittelutyötä on esimerkiksi
Marjasen (1992: 2) mukaan leimannut luovuuden häivyttäminen, josta taas on helposti
seurannut visioiden puute ja ympäristön ’värittömyys’. Meurmanin (1947: 11-13)
kaavoitukselle ’Asemakaavaopissaan’ luomat säännöt teknisesti asianmukaisena, taloudellisena, terveellisenä, taiteellisesti sopusuhtaisena ja sosiaalisesti tasapuolisena sekä
tarpeen mukaan joustavana ovat olleet kovia, mutta kaivattuja perussääntöjä hyvän ja
tasapainoisen yhdyskuntarakenteen suunnittelulle (vrt. Virtanen 1993b: 27-29). Ja
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nimenomaan strategisen tason suunnittelulle, koska yleispiirteisempiä maankäytön
suunnitelmia voidaan luonnehtia kehittämispoliittisia aineksia omaavina.
Suunnittelijoiden ja maankäytöstä päättävien keskuudessa perusselvitysten ajantasaisuutta ja merkitystä ei olla ymmärretty ja tunnustettu kovinkaan hyvin, vaikka niistä
puhutaankin korostetusti kaavoituksen yhteydessä. Selvityksiä rasittavat hyvin usein
yksityiskohtien liiallinen korostuminen tai toisaalta liian laajoina tehtynä niiden
yleispiirteisyys, irrallisuus ja kaavamaisuus (Kasanko ym. 1995: 38-39; Kinnunen 1994:
155). Vaikka tällaiset tiedot olisivatkin arvokkaita, niin niiden soveltaminen käytännön
suunnittelussa ja kaavoituksessa sekä vaikuttamisessa päätöksiin jää hyvin marginaaliseksi.
Kestävän kehityksen huomioiminen maankäytön suunnitteluun ei juurikaan ole
muuttanut kaavoituksen sisällölle asetettuja vaatimuksia (Herala 1997: 250). Käytännön
ongelmana on kattavasti suoritetun toteutuksen massiivisuus ja sen heikko sitoutuneisuus
yhteiskunnalliseen toimintakenttään ja arvomaailmaan. Täällä kun ovat vastassa
yhteiskunnalliset tehokkuuskriteerit ja kustannukset sekä valintatilanteissa viime kädessä
vaikuttavat arvovalinnat, jotka liittävät kaavoituskäytännönkin läheisesti yhteiskuntaan ja
sen poliittiseen toimintaan.
Ongelmiin vastattaessa, esimerkiksi Beanlandsin (1988: 46) mukaan, tietoa olisi
laajennettava luonteeltaan strategisemmaksi ja soveltuvammaksi, jotta sen hyöty
suunnittelun ja strategian luomisen alkuvaiheessa ja aikaisessa päätöksenteossa
muodostuisi edukseen. Muutoin ympäristöllinen tarkastelutapa kokonaisuutena sekä
alueen omaleimaisuuden huomiointi eli paikallisuutta korostava merkitys jäävät helposti
selkiytymättä (vrt. Koskiaho 1997: 178). Lopulta käy niin, että selvitykset johtavat
arvostamaan ympäristöä vain suunnitteluprosessin yhtenä sektorina, joka tarvittaessa
otetaan huomioon – ei perustana, jolle kaiken suunnittelun tulisi pohjautua. Siten on
huomattava, että maankäytön suunnittelua varten tehtyjen ympäristön tai muiden vastaavien perustilainventointien soveltuvuus tarkoitukseensa ja resurssien suuntautuminen
oikeisiin kohteisiin on suoraan verrannollinen siihen, missä määrin työn alkuvaiheessa on
panostettu suunnitteluun ja koordinointiin.
Edellä mainitun sektoraalisuuden johdosta näkemys suunnittelusta kokonaisuutena jää
hahmottumatta. Toisaalta on myös muistettava, että mutkikkaiden vaikutussuhteiden
jäsentäminen ei useinkaan ole mahdollista ilman eri alojen asiantuntemusta ja
tarkasteltavien vaikutuskokonaisuuksien mallintamista. Mallien käytön ongelmat taas
puolestaan liittyvät suurelta osin vaikutusten monitahoiseen luonteeseen pitkine
vaikutusyhteyksineen ja heikosti tunnettavine kytkentöineen. Niinpä ammattikuntien
välisillä kommunikaatiovaikeuksilla, resurssien puutteella, kansalaisten kyvyttömyydellä
nähdä yleistä etua, päätöksentekijöiden ja suunnittelijoiden välisillä arvoristiriidoilla tai
muilla vastaavilla perustellaan rutinoituneita maankäytön suunnittelun työtapoja, jotta
konfliktivaara vältettäisiin mahdollisimman pitkälle.
Kyse on kuitenkin hyvin pitkälle suunnittelukäytännöstä. Jos esimerkiksi kunnalla on
varaa johonkin hankkeeseen, on sillä varaa myös ympäristövaikutusten selvitykseen. Jos
vedotaan rahan puutteeseen, niin silloin ei tarkalleen tiedetä, mistä on kyse ja missä
strategisella tasolla ollaan menossa. Toisaalta on myös huomattava, että kunnallispolitiikassa eri näkökulmat eivät integroidu aina kokonaisajattelumallin mukaisesti, vaan
joissakin tilanteissa lähes aina jonkin näkökulman ensisijaisuuden saavuttamiseksi.
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4.3.5 Suunnittelija – mahdollistavan tehtäväkentän katalysoija
”Hyvän tekijä, oikeassa olija.”
Hoch
Kun yhteiskuntasidonnaisen suunnitteluympäristön muutokset aiheuttavat muutostarpeita
suunnittelumenetelmissä ja -tehtävissä, muuttavat ne samalla myös suunnittelijoiden
rooleja ja tehtävänkuvia (ks. esim. Hautamäki 1996). Uudet suuntaviivat kaipaavat nyt
suunnittelulta niin useiden näkökulmien yhtäaikaista huomioon ottamista kuin
kyvykkyyttä reagoida joustavasti ongelmiin. Ja kun suunnittelulta edellytetään, että sen
avulla eri tahot kykenisivät luomaan toimintaympäristöihinsä soveltuvan oman
tulevaisuuden strategiansa ja resurssien hallinnan, on suunnittelijan oltava yhä herkemmin
ajan hermolla, kiinni elävässä elämässä.
Ympäristö-yhteiskunta -suhteen näkökulmasta suunnittelullisen ajattelutavan kehittyminen ei ole ollut riittävän monipuolista. Uutena ja kriittisenä elementtinä
ympäristöpohjainen ajattelu on kohdannut niin suunnittelu- kuin päätöksentekoprosesseissa rakenteistumista ja syrjäytymistä. Esimerkiksi Lapintien (1994) arkkitehtikilpailujen suunnittelutöiden arvioinnissa ympäristöongelmat ja -kritiikki sivutettiin
1970- ja 1980-luvuilla lähes tyystin. Toisaalta suunnittelua toteuttavat konsultit eivät
kyseenalaistaneet suunnittelun sisältöä, vaan toteuttivat toimeksiantoaan (esim. Sairinen
ym. 1997). Edelleenkin 1990-luvulla rutiineja rikkovan suunnittelun ideaalisuus ei
päässyt vaikuttamaan tavoitteitaan pitemmälle.
Esiin nouseviin ja yllättäviin ongelmiin suunnittelijaa vaadittiin perinteisessä
näkökulmassa tuottamaan asiantuntijamaisesti innovatiivisia ratkaisuvaihtoehtoja (mm.
Alexander 1994: 376). Nykyisellään tämä ei kuitenkaan enää riitä. Suunnittelijan ei
välttämättä tarvitse eikä pidäkään tuottaa ratkaisuja tai sääntöjä, riittääkin että hän
prosessoi. Sotaraudan (1996: 326-327) mukaan suunnittelua prosessoivan on oleellista
nostaa esiin strategisia kysymyksiä ja mahdollisuuksia. Hänen on osattava laajentaa
analyysien tietopohjaa, tunnistaa kommunikaation esteitä ja etsiä mahdollisuuksia niiden
poistamiseksi. Edelleen hänen on osattava luoda foorumeja, joissa avoimiin kysymyksiin
tarttuvat päätöksentekijöiden kanssa ne, joita asiat kulloinkin koskevat. Täten
suunnittelijan on yhä enemmän mietittävä informaation luonteen, sen suhteellisuuden ja
tehokkuuden ohella vuorovaikutussuhteiden järjestämistä.
Suunnittelijan tehtäväkentän muutoksesta kertoo sekin, että ympäristön ja kestävän
kehityksen idean huomioivan yhteiskuntasidonnaisen suunnittelun ongelmanratkaisua
linjaavat aiempaa painokkaammin tehtävät, jotka ovat luonteeltaan arvosidonnaisia,
ristiriitaisia ja moniulotteisia. Vaikeasti hahmotettavina ja useita ratkaisumahdollisuuksia
sisältävinä ne viestittävät suunnittelijoille sen, että he eivät voi olla vain suunnitelmien
tekijöitä ja kehityksen ohjaajia (ks. Healey 1991: 14-20). Nyt tehtäväkuvassa on keskeistä
muutoksen hallinnan ja epäselvyyden hahmottaminen, johon perinteisen suunnittelemisen
lisäksi sisältyy organisointia, johtamista, valvontaa ja ohjausta.
Suunnittelijan on siis ymmärrettävä ja hahmotettava olevansa osa laajempaa kokonaisuutta, monisyistä ja alati muuttuvaa tehtävä- ja toimijakenttää. Suunnittelijat tulevat
kohtaamaan työssään monentasoisia ongelmia ja jännitteitä, kuten suunnitteluteemoihin
liittyvän tiedon keräämisen ongelmia, prosessiongelmia ja ihmisten väliseen
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kommunikaatioon liittyviä ongelmia. Suunnittelukäytäntöä toteuttavalta vaaditaankin
yhtäältä monitaitoisuutta ja toisaalta erikoistuneisuutta (Forester 1993: 28; vrt. Lucy
1994).
Suunnittelijan on toimittava tehtävässään oman olemuksensa ja asiantuntijuutensa
voimalla laadun ja menestymisen takaajana. Tämä vaatii häneltä useiden erilaisten roolien
taitamista, jotka Kunzmann (1997 Lehtosen 1999: 60 mukaan; vrt. Alexander 1994; vrt.
Schultz 1994) on tiivistänyt analyyttista, metodologista, visionääristä, luovaa, sosiaalista,
kommunikatiivista ja kulttuurienvälistä pätevyyttä osoittaviin tekijöihin.
Suunnittelijalta vaadittava analyyttinen pätevyys tarkoittaa taitoa analysoida erilaisten
ilmiöiden syitä ja niiden alueellisia tai paikallisia merkityksiä. Analyysin taito vaatii
häneltä kykyä hallita laajaa informaatiotulvaa, nähdä siinä olennainen sekä valita, tulkita
ja järjestää informaatiota ja tietoa. Metodologinen pätevyys on taas taitoa valita, soveltaa
ja kehittää eri tilanteisiin soveltuvia suunnittelu- ja tutkimusmenetelmiä osana
päätöksenteko- ja suunnitteluprosesseja. Visionäärisellä pätevyydellä tarkoitetaan
puolestaan pätevyyttä ajatella tulevaisuutta, sen mahdollisia kehityspolkuja, kun taas
luovuudella taitoa etsiä ja synnyttää uusia lähestymistapoja ongelmien ratkaisuun, löytää
uusia, epätavallisiakin keinoja erilaisissa tilanteissa. Sosiaalinen kelpoisuus on taitoa
ymmärtää alueellisen kehityksen sosiaalisia ulottuvuuksia sekä taitoa tasapainottaa
alueellisen kehityksen taloudellisia, ekologisia ja kulttuurisia välttämättömyyksiä
sosiaalisten tarpeiden kanssa. Kulttuurienvälisen vaatimuksen nähdään liittyvän
suunnittelukulttuurien moninaisuuden ymmärtämiseen ja avarakatseisuuteen.
On myönnettävä, että mainittuja vaatimuksia on helppo esittää, mutta keinoja
suunnittelijoiden varustamiseksi kyseisillä ominaisuuksilla on vaikea löytää. Selvää
vastakkainasettelua, ’monitaitoinen junailija - erikoistunut ekspertti’, on kuitenkin
vältettävä (vrt. Hautamäki 1997a, 1997b). Ollakseen taitava osaaja ja soveltaja on
suunnittelijalla oltava vähintään riittävät sisällölliset tiedot, metodologiset taidot ja
ymmärrys yhteiskunnalliseen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä.

4.3.6 Holistisen ympäristön suunnittelun haaste
Kokonaisuuden merkitys on täydellisyydessä. Inhimillisyydelle on kuitenkin ominaista,
että kaikkea ei nähdä eikä ymmärretä yhdellä kertaa. Miten sitten suunnitella jotain, joka
ei ole suunniteltavissa, kun kuitenkin on pakko suunnitella. Inhimillisen toiminnan
epäpuhtaan rationaalisen ja kokonaisuuden puhtaan rationaalisuuden suhteessa päädytään
kerta toisensa jälkeen paradokseihin ja kysymyksiin. Niiden on kuuluttava ympäristöyhteiskunta -suhteen kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, koska niihin kätkeytyy vastausten
tärkein osa – on opittava, mutta silti on ymmärrettävä, että vastauksista huolimatta
kenelläkään ei ole lopullisia vastauksia. Syystäkin suunnittelun ja strategioiden laatimisen
tulee olla avarakatseista ja moniäänistä.
Kokonaisuutta systeemianalyyttisesti rakentava tarkastelutapa on koettu tehokkaaksi
menetelmäksi silloin, kun tilanteita on päästy tarkastelemaan mitattavien ominaisuuksien
kautta. Sen sijaan systeemianalytiikan edellyttämää objektiivisuutta on ollut vaikea
osoittaa niin laadun suhteen kuin ongelmien ulottuvuuden laaja-alaisen verkosto-
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maisuuden suhteen. Yhteiskunnallisessa ympäristön huomioivassa suunnittelussa
ennakoidaan olevan meneillään ns. hiljaisen vallankumouksen, kun nykyään todellisuuden hallinta ja mallintaminen jäljittävät enemminkin itseorganisoituvia järjestelmiä
kuin yksinkertaisen järjestyksen luomisen ideaalia.
Kompleksisten järjestelmien hallinnan ensimmäinen edellytys on, että kyetään
kuvaamaan tilanne ja ottamaan huomioon, että se on luonteeltaan kompleksinen. Tässä
tilanteessa poikkileikkaustieto ei enää riitä, vaan huomioon on otettava myös ajallinen
muutos. Tällöin voidaan yrittää tavoittaa sen prosessin luonne, joka on johtanut
kompleksiseen tilanteeseen. Ympäristön suunnittelukaan ei olisi tällöin pelkkien
rakenteiden tai osaelementtien suunnittelua, vaan tapahtumien ja toimintojen suunnittelua, jossa itse suunnittelukohde muokkaa joko tiedostamatta tai tiedostetusti omia
rakenteitaan.
Niin ikään ylhäältä alas suuntautuva, asiantuntijaperustainen ja byrokraattinen
hallinto- ja päätöksentekomalli ei ole ottanut huomioon laajoja demokraattisia prosesseja
ympäristöongelmien suunnittelussa ja hallitsemisessa. Ongelmaan on tarjottu erilaisia,
varsinkin eri intressiryhmien osallistumiseen pohjautuvia toimintamalleja. Tutkimuksessa
tarkastellut teemat rikotusta kokonaisuudesta ja moni-ilmeisestä yhteiskuntakehyksestä
ovat ohjautuneet suunnittelun ja strategian aihepiireissä kohti yhteishallinnaksi kutsuttua
mallia tai vastaavasti Healeyn (1997) kehittelemää yhteistoiminnallista suunnittelua.
Yhteishallintamallin saavuttamisessa tarvitaan kommunikatiivista rationaalisuutta,
joka perustuu yhteisön jäsenten sosiaalisiin suhteisiin, toiminnan koordinointiin ja
yhteisymmärryksen saavuttamiseen vuoropuhelujen kautta. Tällöin on mahdollista luoda
yhteys erilaisen tiedon ja kokemuksen rajapinnoille, eri toimintaympäristöissä olevien
intressiryhmien kesken. Ajatuksena olisi, että yhteishallinnassa kommunikatiivinen
rationaalisuus vähentäisi kitkaa ei-asiantuntijoiden ja asiantuntijoiden väliltä vuorovaikutuksen, luottamuksen ja molemminpuolisen oppimisen avulla. Näin kyettäisiin
hallitsemaan Healeyn (1997: 255) suunnittelun ja päätöksenteon arvoihin, koordinaatioon
ja informaatioon liittyviä epävarmuustekijöitä. Samalla kyettäisiin torjumaan tapahtumien
ennakointiin ja oppimiseen liittyviä epäonnistumisia sekä estämään liian myöhään
tapahtuvat sopeutumiset mahdollisiin uusiin tilanteisiin.
Kuinka käyttökelpoiseksi kokonaisuutta hakevassa ympäristön suunnittelussa on
nähtävä yhteishallinta tai yhteistoiminnallisuus. Onhan kyse kahden eri paradigman,
rationaalisen ja sosiaalisen, välisistä jännitteistä. Toimintahan voidaan yhtäältä nähdä
taloudellisen hyödyn tavoitteluna ja ihmiset henkilökohtaista hyötyä laskelmoivina
yksilöinä, kuin toisaalta myös niin, että taloudellinen tehokkuus olisikin vain yksi
suunnittelun ja päätöksenteon monista tavoitteista. Onnistuessaan yhteishallinnan
prosessi voi rakentaa eri intressiryhmien osallistumisen avulla laajempaa tietopohjaa
suunnittelulle ja päätöksenteolle.
Kun ratkaisuja ja tavoitteita etsitään ympäristö-yhteiskunta -suhteessa vallitseviin
monimutkaisiin ja ennustamattomampiin ongelmiin, laajempi osallistuminen ja
vuorovaikutteisuus eivät välttämättä vähennä suunnittelun ja päätöksenteon vaikeutta. Eri
intressiryhmien niin väliset kuin sisäisetkin näkemykset tarkasteltavasta ongelmasta tai
aiheesta voivat olla hyvin hajanaisia ja ristiriitaisia. Yhteishallinnan suuntaan
painottuminen kuitenkin tarkoittaa muutoksen aikaansaamista perinteiselle tieteellisrationaaliselle, reduktionistiselle ajattelutavalle (vrt. Kaivo-oja 2000), jossa ongelmat on
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nähty lähinnä horisontaalisesti ja joihin on selvityksin tai tutkimuksin eli
asiantuntijahakuisesti haettu ratkaisua.
Ajattelutavaltaan holistisempi yhteishallintamalli kuitenkin edellyttää tämän ohella
myös vertikaalisten eli eri suunnittelu- ja päätöksentekotasojen ja –tahojen välisten
ongelmien tarkastelua. Tällöin huomiota kiinnitettäisiin myös suunnittelun ja päätöksenteon prosessien kehittämiseen. Päämääränä ei olisi vain pyrkimys ongelmien
poistamiseen, vaan niiden säätelemiseen niin, että eri intressiryhmät kokisivat
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessit ja aikaansaatetut strategiset ratkaisut legitiimeiksi.
Kommunikaatio, yhteistyö, sosiaalinen oppiminen ja osallistuvuus merkitsevät
suunnittelun mittakaavan muuttumista isommaksi, mutta samalla myös vaikeammin
hallittavaksi.
Ympäristön suunnittelun näkyväksi tekemisen haaste liittyy myös toteutuneen tai
toteutumassa olevan strategian arviointiin. Seurannalla ja arvioinnilla olisi tehtävä
tyhjäksi Barryn ja Elmesin (1997 Erikssonin 1999a: 285 mukaan) tutkimustulos, että
rakennetut strategiat ovat kalleimpia ja vaikutusvaltaisimpia tarinoita, joita eri
organisaatiossa kerrotaan. Haasteelliseksi tehtäväksi tämän tekee se, että käytännössä
asetettujen tavoitteiden muuntaminen mitattavissa oleviksi tuloksiksi on hyvin
ongelmallista. Tavoitteet ovat useimmiten suhteellisen epämääräisiä tai niitä voidaan
tulkita monin eri tavoin. Kysymys voi olla kielellisistä epätäsmällisyyksistä tai siitä, että
on olemassa useita toimintavaihtoehtoja, joiden välillä on tehty kompromisseja. Toisaalta
kirjatun, ns. virallisen strategian tavoitteet saattavat olla jopa ristiriidassa toteutettavien
toimenpiteiden kanssa syystä, että kyseisen strategian perustalla ollut tieto ei ole ollut
relevanttia. Toisin sanoen ongelman muodostaa se, että on vaikea tietää, ovatko tulokset
ohjelman ansiota vai ovatko ne syntyneet muiden tekijöiden seurauksena.
”Merkittäviä ongelmia ei voida ratkaista samalla
ajattelun tasolla, jolla ne on saatu aikaan.”
Einstein

5 PAIKALLISTASON YMPÄRISTÖN SUUNNITTELU
Kunnat, paikallisuus ja
paikalliset ratkaisut ovat
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YMPÄRISTÖ ja TIEDE 2
olennainen osa ympäristöpolitiikan toteuttamista ja toteutumista.
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nen (1986) velvollisuus
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4
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5
viihtyisä elinympäristö.
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eli missä mennään
kysymyksiltäkään ei vältytä, kun teemakentän
tiedetään olevan laajan
ja kuntien toimintakulttuuriin kohdistuvien vaatimusten ristiriitaisten. Laajuus ja
ristiriitaisuus syystä, että kestävän kehityksen politiikka korostaa jatkuvuutta,
joustavuutta, osallistuvuutta ja holistisuutta, kun taas taloudelliset intressit vaativat
vastavuoroisesti kunnan toiminta- ja päätöksentekoilmapiiriltä nopeutta, täsmällisyyttä ja
tehokkuutta.
Seuraavissa jaksoissa paikallistason tilanteen yleistarkastelun ohella huomiota
kiinnitetään ympäristön suunnittelun tavoitteellisuuteen, etenkin edellä esiintuotuun
vuorovaikutteisuutta ja aktiivisuutta korostavaan strategisuusteemaan. Strategisuus
innovatiivisuuden, oppivuuden ja toimijalähtöisyyden muodoissa nähdään organisaatioiden, ja siten myös ympäristöhallinnon keskeisimpänä toimintaedellytysten mahdollistajana paikallistasolla. Ydinkysymyksenä ei ole se, miten jokin tehtävä tai ongelma
voidaan suorittaa tai ratkaista nopeammin, paremmin tai tehokkaammin, vaan miksi
teemme sitä, mitä teemme.
Kuntien toimintakentän laajuudesta ja monipuolisuudesta johtuen tulevaisuuden
kehityspolkujen perustojen hahmottelu on kuitenkin problemaattista. Paikallistason
tarkastelussa ei pyritä varsinaisten skenaarioiden rakentamiseen, vaan visionäärisemmin
orientoituvuuden tarkasteluun ja keskeisten kysymysten esille nostamiseen. Tarkastelussa
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kysytään esimerkiksi, millaisia ongelmia ennakoivuutta ja kokonaisvaltaisuutta hakeva
strateginen suunnittelutapa kohtaa käytännön tasolla, ja kuinka abstraktilta tuntuvan
kestävän kehityksen tavoitteellisuutta olisi mahdollista konkretisoida, sekä millaisissa
asemissa ja kehitysvaiheissa näiden asioiden suhteen kunnat ovat. Samalla suhteutetaan
näkökulmaa siihen, ollaanko ympäristön ja yhteiskunta huomioivan kokonaisasetelman
suhteen suunnittelullisesti niin edistyksellisiä ja strategisesti kantavia kuin yleisesti
annetaan ymmärtää.
Yhteiskunnan kehitystä luonnehtien on todettava, että se tulee yhä selvemmin
rakentumaan lukuisista itseorganisoituvista ja aktiivisista prosesseista, joiden muodostamaa kokonaisuutta ja päätöksentekoa ei varsinaisesti hallitse kukaan. Kehittämistä ei
tulisi enää rakentaa perinteisen keskusohjattua, viranomaisohjausta tai normiohjausta
korostavaan suuntaan. Yhä selvemmin ongelmien monipuolisen ymmärtämisen ja
strategisten kehittämisprosessien onnistumisen olennaisimmaksi edellytykseksi muodostuu ennemminkin omista tarpeista nouseva toiminnallisuus ja dynaaminen muutosherkkyys. Onnistuva kehittäminen vaatii organisaatioltaan kevyttä ja yhteistoiminnallista
ilmapiiriä. Teoreettisesti vaatimus merkitsee kommunikatiiviselle suunnittelulle entistä
näkyvämpää roolia. Kommunikatiivinen lähestymistapa ei tosin tarjoa ratkaisuja
ongelmiin, mutta mahdollistaa avoimemman, vaihtoehtoja ja vaikutuksia esille
nostavamman näkökulman.

5.1 Paikallistason merkitys ympäristön suunnittelussa
Puhdas luonto sekä viihtyisä ja rauhallinen asuinympäristö ovat kansalaisten
tärkeimmiksi kokemia ja tyytyväisyyttä herättäviä perusasioita ja arvoja (esim. Suomen
Maakuntien Liitto 1992). Vastaavasti voidaan kertoa (esim. Sairinen 1996; Seppänen
1997) myös huolestuneisuuden ympäristön tilasta ja ympäristöasioista jatkuvasti
lisääntyvän. Näiden samaa teemaa koskettavien viitteiden tiivistyksistä ei voida
suoranaisesti aistia sitä, kuinka vaikeasti määritettävästä yhteiskuntayhteyteen liittyvästä
asiakokonaisuudesta on kyse. Ympäristö ja siihen liittyvät ongelmat ovat asettaneet
yhteiskunnalliselle ohjaukselle ja kehittämiselle lukuisia haasteita, jossa erityisesti
kansalaismielipiteen tulkinnoilla on merkittävä rooli. Eikä tätä suunnittelun tehtäväkenttään liittyvää ongelmallisuutta täsmennä sekään, että Hailan ym. (1996: 371) mukaan
paikallisten ja ylipaikallisten tekijöiden kesken vallitsee ympäristöpolitiikassa jännite,
jossa ongelmien paikallisen ilmiasun ja ylipaikallisen merkityksen keskinäissuhteen
ratkaisemiseksi ei ole olemassa mitään yleispätevää kaavaa.
Teema-analyysien tuloksissa ja kehittämisprosesseissa korostuu aina yhteiskunnallisen
yhteyden merkitys ja tilannesidonnaisuus. Esimerkiksi mainitun Maakuntien Liiton
tutkimuksen teeman yleisarvio määräytyy pikemminkin viihtyisyystekijöiden kuin
toimeentulotekijöiden tai tulevaisuusnäkymien kautta. Monien muiden tutkimusten (esim.
Elinkeinoelämän valtuuskunta 1993) mukaan on löydettävissä merkittävää
tyytymättömyyttä
nimenomaan
asumiseen,
työllisyyteen,
kuntaorganisaation
toimivuuteen ja yksilön vaikutusmahdollisuuksiin liittyvissä seikoissa. Toisaalta myös
käsitykset sekä ympäristöongelmista että niiden ratkaisemisen menetelmistä muuttuvat
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koko ajan, paradoksaalisesti täsmentyen vain dynaamisina prosesseina. Tämä taas tarkoittaa sitä, että asenne- ja mielipidetutkimuksissa perinteisesti paljon käytetty survey-metodi
muodostuu toteutukseltaan raskaaksi ja paljon epävarmuustekijöitä sisältäväksi, jos
nykyisessä ympäristöongelmien yhteiskunnallisessa kentässä pyritään tutkimuksellisesti
vahvaan suunnitteluperustaan ja vaikuttavuuteen. Tosin parempaakaan menetelmällistä
tapaa tiedon hankkimiseksi suunnittelua varten ei ole ollut, ellei sellaisena huomioida
tutkimusten kohdentamista suppeampiin kohteisiin ja pienempiin tavoitteisiin.
Analyysien rajoitteista huolimatta kansalaiset vaikuttavat olevansa yleisellä tasolla
varsin tyytyväisiä (esim. Suhonen 1994: 123-125) ja kiinnostuneita elinympäristöstään,
kuin myös sen kehittämisestä. Tosin kaikesta osallistumisen ja suunnittelun
demokratiakeskusteluista tai kehittämispyrkimyksistä huolimatta ympäristöteemasta on
muodostunut myös eräs ongelmallisimmista ja yksi varmimmista ristiriitoja aikaansaavista teemoista kuntatason strategisessa kehittämisessä (ks. Kettunen 1998; Sairinen
1994), samoin kuin jokapäiväisessä konkreettisessa toiminnassakin.
Ongelmallisuudestaan huolimatta ympäristö on kuitenkin aihealue, jonka kehitykseen
kuntalaisten vaatimukset ovat vaikuttaneet nimenomaan kuntatasolla poikkeuksellisen
paljon. Näistä niin negatiivisista kuin positiivisistakin näkökulmista johtuen ympäristön
merkityksen voidaan olettaa olevan hyvin merkityksellisen paikallistason ympäristön
huomioivassa suunnittelussa ja päätöksenteossa, koska esimerkiksi Sairisen (1996: 11)
mukaan ympäristöpolitiikan oikeutus nojaa suurelta osin välittömään kansalaismielipiteeseen, eikä niinkään perinteisten poliittisten instituutioiden tukeen.
Paikallistason tärkeyttä kestävän kehityksen saavuttamisessa korostetaan entistä
enemmän. Tästä ovat osoituksena ne neljä (Agenda 21 – ympäristön ja kehityksen
toimenpideohjelma 21. vuosisadalle (1992), Aalborgin asiakirja – Local Agenda 21
(1994), Habitat Agenda (1996) ja Lissabonin julistus (1996)) kansainvälisen tason
asiakirjaa (ks. Ympäristöministeriö 1998), jotka muodostavat tavoitteellisuuden
kulmakivet kuntien toiminnalle kestävän kehityksen edistämiseksi, ja lopulta paikallisen
kokonaisvastuun ottamisena ympäristöstä. Idealtaan edellä luetellut ovat johdettavissa jo
1972 Tukholmassa pidetystä YK:n ympäristökonferenssista, jolle Ympäristön ja
kehityksen maailmankomission eli Brundtlandin komission (1987) työ antoi laajemman
näkyvyyden. Mainituissa asiakirjoissa esitetyt ideaaliset tavoitteet sateenvarjonaan
kestävä kehitys ovat niin suomalaiselle kuin muidenkin valtioiden paikallishallinnoille
hyvin haasteellisia, etenkin kun kuntien rooli aluekehittämisen näkökulmasta
tarkasteltuna on muuttumassa yhä enemmän hallinto- tai viranomaisyksiköstä kehittämistai yhteistoimintaorganisaatioksi.

5.1.1 Vaativa hallinnonala
Paikallistasolla kestävän kehityksen vaativuus korostuu jo senkin takia, että
paikallishallinto on 1990-luvun vaihteesta lähtien kokenut suuria muutospaineita ja
uudistuksia, jotka eivät aina ole olleet edistämässä ohjelmissa mainittuja tavoitteita.
Perinteiset institutionaaliset toimintamallit eivät ole enää tehokkaita. Anttiroikon ja
Hoikan (1999: 41) mukaan syyt löytyvät markkinoiden toiminnasta, pluralismista,
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individualismista ja verkostomaisesta toimintalogiikasta, jotka edellyttävät hallinnalta
aivan uudenlaista otetta. Kun kuntien tehtäväkenttä monipuolistuu ja itsehallinto laajenee
(kuva 29), kriittisinä kysymyksinä voidaan esittää, kykenevätkö kaikki kunnat
hahmottamaan oman vastuunsa kokonaisuudesta, ja ovatko kunnallisen toiminnan
motiivit ja ideat tulleet perustellusti punnituiksi ja toimintaan sisäistetyiksi.
Tehokkuuden ja taloudellisten intressien korostuminen
ITSEHALLINTO
1990-luvun kuntien heikon
taloudellisen tilan aikana johti
Työprosessien
VERKOSTOMAINEN
oletetusti siihen, että yleisTOIMINTALOGIIKKA
standardointi
hyödykkeellisten
asioiden,
4
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kuten ympäristön, huomioimiKUNTIEN VÄLISET
EROT KASVAVAT
nen jäi konkreettisempien ja
EDELLEEN
lyhyellä tähtäimellä tuottavampien, erityisesti elinkeino1900-LUVUN VAIHDE
1990-LUVUN KRIISI
elämän intressien ja työelämän turvaamisen tarpeiden
Suora
varjoon. Tosin tehtävien ja
SOTIEN JÄLKEEN
johtaminen
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Suppea
päätösvallan
hajauttaminen
teki ympäristöasioiden hoidosta toimintaa, jonka seurauksena ympäristöasioiden
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hoidossa alkoi muodostua
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Kuva 29. Kuntien tehtäväkentän ja toimintaympäristön
innovatiivisempia ja edistyk- muutosprosessin suunta (Rönkkö 1994; vrt. Haveri 1994;
sellisempiä.
vrt. Harisalo 1984).
Ympäristöteema ei ole koskaan saavuttanut sitä tasoa, jota sille eri kehittämistoimenpiteissä ja ideaaleissa
kuvitelmissa on kaavailtu. Kunnallisen tehtäväkentän ja itsehallinnon lisääntyminen
yhdessä kunnan heikon taloudellisen tilan kanssa on johtanut niin ympäristösektorilla
kuin kunnan kokonaisstrategisuudessa mitä erilaisimpiin ympäristöstrategisiin ohjelmiin
ja hallinnollisiin ratkaisuihin. Niinpä ekologiseksi modernisaatiovaiheeksi nimetyssä
yhteiskunnallisessa tilassa tärkeäksi nähdyn ennakoivan ympäristönsuojelutyön eteen
ollaan paikallistasolla kyetty tekemään vielä varsin vähän.
Paikallistaso on kuitenkin merkityksekäs. Ympäristöön kohdistuva suunnittelu ja
toiminta nimenomaan konkretisoituu tällä tasolla. Toisaalta toiminta saa myös
ylipaikallisen merkityksensä yleistämisen kautta. Tämän seurauksena Hailan ym. (1996:
372) mukaan voidaan odottaa, että paikallinen ja ylipaikallinen taso ovat toisiinsa
dynaamisessa suhteessa: molemmilla on suhteellinen itsenäisyytensä, mutta ne ovat
vuorovaikutuksessa keskenään. Esimerkiksi kansallisten tavoitteiden rinnalla alueelliset
ympäristökeskukset, mm. Pohjois-Pohjanmaa (ks. Wiikinkoski ja Hynninen 1997), ovat
tehneet ympäristönsuojeluohjelmia, joissa kansalliset tavoitteet on otettu huomioon
soveltaen niitä niin paikallisiin erityisolosuhteisiin kuin elinkeinorakenteeseenkin.
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Tässä ympäristöpolitiikan verkostossa kunnan rooli on muotoutunut kaksijakoiseksi.
Se on toisaalta ympäristöpoliittisten päätösten tekijä eli ohjaaja, mutta se on toisaalta
muualla tehtyjen päätösten toteuttaja eli kunta on ympäristöpolitiikan kohteena (Siikavirta 1998: 11-13; Kinnunen 1994: 188). On siis syytä huomata, että kunta harjoittaa
toimintoja kuten elinkeino- ja rakennustoimintaa, mutta toisaalta se kontrolloi niitä juuri
ympäristönsuojelun muodossa (ks. kuva 20). Tämän johdosta paikallinen ympäristön
huomioiminen suunnittelussa ja päätöksenteossa voi olla hyvinkin ongelmallista, jos
kunnat kilpailevat keskenään elinkeinopolitiikassa esimerkiksi työllisyyden parantamiseksi. Toimivaltansa puitteissa kunnalla on siis lukuisia tehtäviä erilaisine
painotuksineen, jotka eivät suoranaisesti näytä liittyvän ympäristöön, mutta vaikuttavat
silti monella tapaa sen laatuun.
Millaiseksi sitten paikallisen ympäristöhallinnon asema on muotoutunut? Miten
kunnat tosiasiallisesti toteuttavat ympäristöpolitiikkaansa ja miten ne ovat edistyneet tai
taantuneet suunnittelunsa kehittämisessä. Vastaavasti kuin kuntien elinvoimaisuudessa
niin myös kuntien ympäristön huomioivissa kuntastrategioissa oletetaan olevan eroja,
mutta löytyykö tässä suhteessa eroavaisuutta ja muutoksen suunnan erilaisuutta
samantyyppisten kuntien välillä ja kuinka se olisi osoitettavissa. Entäpä, mitkä ovat ne
kysymykset, suuntaviivat ja mahdolliset kehittämistoimet, joilla heikoimmin tässä
suhteessa menestyviä olisi motivoitava tai pintapuolisesti toimivia aktivoitava. Tietysti on
ymmärrettävää kuntien lähtökohtien ja toimintatapojen erilaisuuteen viitaten, että
yksinkertaisia ja yleisiä vastauksia ei ole olemassa. Jokaisen kunnan on ratkaistava viime
kädessä oman osaamisensa ja aktiivisuutensa varassa se toimintalogiikka, miten ne
toteuttavat sovittautumisensa yhteiskuntakehitykseen ja siinä kestävän tulevaisuuden
rakentamisen.

5.2 Paikallisen toimintaympäristön hallinnan haasteellisuus
Yksinkertaisten ratkaisujen aika on ohi –
ei ole olemassa yhtä ja parasta tapaa
menestyä.
Viimeisten vuosikymmenten aikana yhteiskunnassamme on tapahtunut suuria niin
toiminnallisuuteen kuin rakenteellisuuteen liittyviä muutoksia. Myös kuntien
toimintaympäristö eli se yhteiskunnallinen todellisuus, jossa paikallishallinto toimii on
joutunut osalliseksi yhä nopeampien, epäselvempien ja samanaikaisesti useisiin eri
suuntiin etenevien muutosprosessien vaikutuspiiriin. Esimerkiksi hallintorajat rikkovan
analyysin tarve ja merkitys kasvaa jatkuvasti kuntien välisen yhteistoiminnan ja
toiminnallisten aluekokonaisuuksien koon kasvaessa. Nämä lukuisat muutokset ovat
johtaneet siihen, että toimintakykynsä turvaamiseksi kuntien on toimintatavoiltaan
kyettävä muuttumaan toimintaympäristönsä suuntaan entistä avoimemmiksi ja
sopeutuvaisemmiksi sekä kehittämis- ja suunnittelutoimissaan yhä enemmän strategisen
ajattelumallin mukaan johdettaviksi (mm. Kallio 1995; Rönkkö 1994; vrt. Koski 1995).
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Myös uudessa, aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia antavassa, mutta toisaalta
vastuuta korostavammassa kuntalaissa (1995) tunnustetaan selkeämmin kuntien erilaisuus
ja se, että tämä on enemminkin voimavara kuin riskitekijä. Strategiseen suunnitteluun
liittyen kehittämisen ja johtamisen olisikin oltava erilaisuudelle rakentamista ja
erilaisuudella johtamista. Kun jokaisella kunnalla on erilaiset kehittymisen lähtökohdat ja
resurssit; koko, sijainti, taloudellinen asema ja poliittiset voimasuhteet sekä etenkin
pienissä kunnissa kunnan johdon ominaisuudet, niin strategisuuttakin tärkeimmiksi
tekijöiksi nousevat tieto, taito ja tahto. Erilaisuuden korostaminen nostaa paremmin esiin
alueiden eroja kehittämisen voimavaroina – siis erikoistumisena, mutta toisaalta se voi
kasvattaa liikaa vahvojen ja heikkojen alueiden eroja (ks. Ryynänen 1996: 89).

5.2.1 Kontingenttisuus – hallinnoinnin vaikea tila
Kuntakehityksessä 1990-luvusta muodostui taloudellisen tilanteen muuttumisen myötä
kuntaorganisaatioiden kriisijohtamisen ja strategisen suunnittelun oppimisprosessien
vuosikymmen. Toimintaympäristön muutos vakaasta epävakaaseen ja edelleen
tarkoituksenmukaisten toimintamallien kehittäminen ovat synnyttäneet runsaasti uutta
tutkimusta (ks. Karila 1998; Kallio 1992), joissa perinteistä rationalistista ajattelua
laajentaen on tarjottu tavalla tai toisella organisaatioteoreettisesti kontingenssiteoriaan
perustuvia, tilannesidonnaisia toiminta- ja ratkaisumalleja.
Systeemiteoriaan pohjautuvana näkemyksenä kontingenssiteoriassa pyritään
ymmärtämään organisaation niin sisäisiä kuin sen ja ympäristön välisiä suhteita. Kastin ja
Rosenzweignin (1985: 115-118) mukaan teoriassa huomioidaan erityisesti organisaatioiden monitasoisuus. Siinä pyritään ymmärtämään, miten ne toimivat ja millainen
toimintatapa olisi kaikkein sopivin erilaisissa tilanteissa. Suunnittelu ja päätöksenteko
eivät enää voi tapahtua kunnan hallinnon sisällä, vaan paine vuoropuheluun
elinkeinoelämän, asukkaiden ja muiden intressiryhmien kanssa on kasvanut.
Kontingenssiteoria huomioi klassisia organisaatioteorioita paremmin sen, että mitään
yleistä mallia ja menestymisen kriteereitä ei ole rakennettavissa. Alati muuttuvassa
toimintaympäristössä paras toimintatapa, strateginen kuntamalli, on nostettavissa esiin
ainoastaan niistä lukuisista kyseisessä tilanteessa vaikuttavista tekijöistä ja niiden välisistä
vuorovaikutussuhteista, mitkä paikallistasolla yhä enemmän korostuvat verkostojen
hallitsemisessa (Clarke and Stewart 1994: 205-206). Nopeutuviin muutosprosesseihin ja
kehityksen kompleksisuuteen parhaiten vastaavana mallina strateginen kuntamalli
korostaa yhdessä tekemisen ja neuvottelujen periaatteita, joissa etsitään niitä omimpia
vahvuuksia ja erilaisuuksia.
Paikallisen hallinnan strategisuus ei kuitenkaan muodostu itsestään selvästi eikä se ole
itsestään selvyys. Käytännössä kunnan toteutunut strategia näyttää (esim. Sotarauta 1996:
78; Vesala 1995: 43) muodostuvan paljolti yksittäisten ja irrallistenkin päätösten
summana. Tällöin lopputulos ei ole enää välttämättä kenenkään hallinnassa (vrt. Allardt
1993: 9-10). Uudenlaista kokonaisuuden hallinnan näkemystä ja joustavuutta korostavana
toiminta-ajatuksena strategisuus edellyttää muutoksia myös demokratiaan, suunnitteluun
ja johtamiseen (vrt. Houni ym. 1995). Se edellyttää johdolta näkemyksellisyyttä olla
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osana limittyviä verkostoja ja tasoja sekä näissä omien, uusien mahdollisuuksien
aktiivista etsintää ja soveltamista. Aiemmin vakaammassa yhteiskunnallisessa tilassa ei
ollut juurikaan tarvetta omaan pohdiskeluun, mahdollisuuksien hahmottamiseen,
suunnittelun kehittämiseen ja vaihtoehtojen ideoimiseen, mutta nyt menestymisen ehtona
hallinnankin on oltava avoimemman viitekehyksen tarjoamana moniulotteista ja
dynaamista.
Paikallistasolla hallinnan toimintamalli on kehittynyt toiminnan rakentumisen ja
päätöksenteon keskittyneisyyden tarkastelun perusteella kontingenssiteorian olettamusten
mukaiseen suuntaan. Dynaamisuuden lisääntyessä kuntien toiminta rakentuu yhä
selvemmin orgaanisemman toimintatavan mukaan, ja kompleksisuuden kasvaessa
päätösvalta hajaantuu entistä enemmän (Kallio 1995). Joustavamman ja orgaanisemman
toiminnan suunta edellyttää organisaatiolta motivoituneisuutta ja innovatiivisuutta, mutta
se edellyttää myös ulkopuolisen normiympäristön väljempää ohjaavuutta. Tässä mielessä
1990-luvun lakiuudistukset (kunta- ja maankäyttö-rakennuslaki) ja kuntakokeilut (vapaaja hallintokuntakokeilut) yleisen yhteiskunnallisen kehityksen linjassa ovat olleet oikean
suuntaisia – huolimatta kovastakin kritiikistä, jota tuotiin esille muun muassa
ympäristöteemassa vapaakuntakokeilun myötä, kun yhdistetyissä lautakunnissa saattoi
olla edustettuina vastakkaiset intressit tai eri lautakuntien keskenään ristiriitaiset tehtävät.
Tosin toiminnallisuus paikallishallinnon roolin merkittävyyden kasvun ja muutospaineiden myötä ei ole kontingenssiteoreettiselta pohjalta tulkittuna vielä muuttunut
odotetulla tavalla. Karilan (1998: 157-159) ja Kallion (1995: 80-81) mukaan kunnallisen
toimintatavan nykyinen yhteensopimattomuuden tila tehtävän työn luonteeseen nähden on
yleisyyteensä nähden pikemminkin sääntö kuin poikkeus (kuva 30). Eri yksiköiden ja
erilaisten järjestelmien työskentelyn onnistumisen perusta on käytännössä kiinni
toimintaan osallistuvien sitoutumisessa ja yhteistyössä – siis arvo- ja asennetasolla (ks.
Mannermaa 1998: 64).
Verkostomaisten suhteiden syntyminen edellyttää keskinäisten riippuvuuksien
oivaltamista ja hyväksymistä. Tällöin yhteistyö ei perustu hierarkkisiin suhteisiin, vaan
luottamuksen ja keskinäisen tuen luonnehtimiin yhteyksiin. Ajankohtaisesti kunnan
toiminnan strategisuuden tärkeimmäksi tehtäväksi nähty (vrt. Sotarauta 1996; 1999)
toiminnan sopeuttaminen ei kuitenkaan yksin riitä, vaan kunnan on myös etsittävä
mahdollisia tulevaisuuksia muutoksiin sopeutumisen ohella. Vapauden ja vastuun
haasteita ei olla vielä osattu ottaa vastaan mahdollisuuksina. Tilanne on ikään kuin
odottava. Kuntaorganisaatiot keskittyvät paremminkin toimintansa tehostamiseen. Ei
etsitä ongelmia, tarpeita ja mahdollisuuksia, vaan enemminkin odotetaan niiden
vahvistumista ja niitä osoittavia tyytymättömyyden merkkejä.
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ORGANISAATION TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kuva 30. Organisaation toimintaympäristön ja –mallin yhteensopivuuden ja
vuorovaikutteisuuden tila kontingenssiteoreettisen viitekehyksen mukaan (Kallio 1995: 79;
Mintzberg 1979: 286).

Reaalisen todellisuuden puolustukseksi on kuitenkin todettava, että paikallinen
päätöksenteko on usein hyvin ketjuuntunutta ja hankkeistunutta. Edelliset päätökset
rajaavat tulevien päätösten vaihtoehtoja. Tosin, tästä huolimatta, ekologisesti kestävään
kehitykseen pyrittäessä Hailan (1995b: 84) huomautus ”näennäisesti vähäisilläkin
ratkaisuilla on usein huomattavia pitkän aikavälin epäsuoria vaikutuksia” nostaa entistä
voimakkaammin esiin kokonaisvaltaisemman ja strategiselle perustalle rakennetun
kehityksen hallinnan suunnan. Kunnilla itsellään on tässä hyvin merkittävä rooli (vrt.
Kantola 1996b: 31-33).
Yksittäiset järjestelmät ja päätökset eivät ohjaa ja rakenna hallittua kehitystä, vaan se
toteutuu mitä erilaisimpien ja eri mittakaavaa koskevien strategioiden ja ratkaisujen
yhteisvaikutuksena. Todellisuudessa onnettomia ovat ne kunnat, joissa ei vieläkään
ymmärretä, että tulokset ja menestys syntyvät vain dynaamisella yhteistyöllä sekä
osaamiseen perustuvan tehtävien jaon ja vastuun kautta. Todellisesta johdosta otetaan
mittaa, kun strategiatyöhön ei olekaan olemassa valmista mallia tai ohjeita ylipaikalliselta
tasolta. Kun jokainen kunta on politiikaltaan erilainen, on kunkin löydettävä tässä
suhteessa oma tiensä kohti kestävyyttä.
Kunnan johtaminen ja hallinta aiempaa dynaamisemman ja kompleksisemman
yhteiskunnan tarpeiden suuntaisesti onnistuu vain ja ainoastaan, jos aktiivinen henkilöstö
sitoutuu muutokseen ja panostaa omintakeisesti jatkuvasti itsensä kehittämiseen sekä
edistymisen arviointiin. Tällöin tuotettu tieto pakottaa päätöksentekijät entistä
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tilivelvollisemmiksi niin menestymisiä kuin epäonnistumisiakin kohtaan. Vallivaaran
(1994) mukaan jo nyt johto vastaa edistyksellisimmissä kunnissa julkisen arvioinnin
välityksellä yhteisöille syntyneistä riskeistä ja liiketaloudellisista ratkaisuista – siis
lopulta veronmaksajille, joiden rahoilla hallinnossa pelataan. Ståhlbergin (1997) päätelmien perusteella tällaisia avoimemman ja pluralistisemman hallintatavan ja valtarakenteen kuntia on kuitenkin vähän, ja nekin yksinomaan suuria, palveluvaltaisia ja
kaupunkimaisia kuntia. Enemmistön muodostaa suhteellisen suljetun hallintatavan
kunnat, jotka ovat pääasiassa pieniä, maaseutuvaltaisia ja pitkään melko muuttumattomina ja arvoiltaan yhtenäisinä säilyneitä.

5.3 Ympäristö kunnan toimintakulttuurissa
Kunnallishallinnon uudelleen painottuvien tehtävien joukkoon kuuluu keskeisesti
ympäristöteema, mikä todetaan vahvasti nykyisen (1995) kuntalain 1 §:n 3 momentissa:
”kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan”.
Tosin ympäristö on huomioitu ennenkin yhteiskunnan toimenpiteissä, mutta nämä
toimenpiteet ovat olleet rajoitetumpia, lähinnä ympäristöhygienian edistämiseen tähtääviä
(esim. Laakkonen ym. 1999) ja hallintamentaliteettia korostavia (esim. Sairinen 2000).
1900-luvulla tapahtuneen aineellisen tuotannon ja toiminnan tehokkuuden kasvu
merkitsi lopulta sitä, että ympäristönsuojelullisesti pelkästään ympäristöhygieenisyyteen
liittyvä toiminta kävi laajenevien ympäristöongelmavyyhtien paineessa kapea-alaiseksi.
Vastuutietoisimmat päättäjät eivät voineet sulkea silmiään ja korviaan kasvavilta
ympäristöongelmilta eikä kansalaisten mielipiteiltä.
Ympäristöajattelu ja -tietoisuus kasvoikin vesiensuojelun ymmärtämisen kautta, mutta
käytännön työ ja toiminta jäi viriämään vain aktiivisimmissa kaupungeissa ja kunnissa.
Innovaatioiden diffuusiomalleihin verraten kuvaus rajoittavasta mallista sopii hyvin
esittämään alan kehitystä: alku pitkä ja hidas ennen kuin omaksuminen syystä tai toisesta
alkaa nopeutua. Kunnallisen ympäristöhallinnon alan ’näkyvin’ kausi sitten tiivistyykin
viimeisten kolmen vuosikymmenen jaksoon, jonka Sairinen (2000) jakaa yleisellä tasolla
ympäristökysymyksen institutionalisoitumisen (1970-86) ja ympäristöohjauksen reformin
(1987- ) aikajaksoihin. Kunnallisella toimintakentällä ympäristöteeman käsittelyssä on
erotettavissa kolme päävaihetta – muotoutuminen, järjestäytyminen, kehittyminen – ja
kaksi tarkentavaa, osin kehityksen alla olevaa vaihetta, uudelleen organisoituminen ja
uusi jäsentyminen.
Mainitulta kolmen vuosikymmenen jaksolta kuntien ympäristösektorin tai -teeman
kehittämisintensiteettiä tai strategisen otteen ’juonta’ arvioidaan muun muassa seuraavien
muuttujien kautta:
1970-luvulta
*
*

ympäristötoimikunnan tai -lautakunnan perustamisajankohta
ympäristöselvitysten laatimisajankohta ja niiden luonne (selvitys - ohjelma)

1980-luvulta
*

ympäristöselvitysten laatimisajankohta ja niiden luonne (selvitys - ohjelma)

118
*
*

kuntasuunnitelmien tavoiteosien ympäristöteeman monipuolisuusaste (vuosien 1984 88 perusteella)
ympäristökuormituksen kokonaisindeksi (vuosien 1985 - 89 perusteella)

1990-luvulta
*
*
*

ympäristöohjelmat (vuosilta 1990 - 93)
osallistuminen kestävän kehityksen tai paikallinen Agenda 21 -projekteihin
kestävän kehityksen ohjelmat

Ympäristöteemaa tarkastelevia tutkimuksia on maassamme tehty ja tehdään jatkuvasti
lukuisia, mutta niiden ajallinen perspektiivi on jäänyt poikkileikkaustarkastelun tasolle tai
painottuen ympäristösektorikohtaiseen tarkasteluun. Kuntien ympäristösektorin tai
kunnallisen ympäristötematiikan kehittämistä kuvaavia ja ennen kaikkea saatavilla olevia
tietoja ei kyseiseltä ajanjaksolta ollut – tai ne olivat vain tiettyjä kuntia ja/tai
ympäristösektorin osia koskevia, eivätkä siten olleet suoranaisesti sovellettavissa koko
maata tai ympäristökysymyksen suunnittelua ja strategista kehittämisaihetta
kokonaiskuvallisesti valottavaan tarkasteluun. Siten myös laajempi ympäristökysymyksen
kehitystä ja sen suunnitteellisuutta laajalla kunnallisella toimintakentällä arvioiva
tutkimus on jäänyt varsin marginaaliseksi.
Mainittua taustaan vasten olisikin perusteita kehittää edistymisestä kertovia
tunnuslukuja eli niitä, joilla kuvataan tai konkretisoidaan strategioiden, suunnitelmien ja
toimenpiteiden toteutuneisuuden tasoa ja laatutason muutosta tai suhdetta ympäristön
tilan tunnuslukujen muuttumiseen. Tässäkin tutkimuksessa kuntien ympäristön tilan
suunnittelun arviointiin käytettävissä olevat muuttujat jäävät varsin ’abstrakteiksi’,
etenkin kun kritiikki on kohdistettavissa indikoivan ajattelun lähtökohtaan kuvata laajaa
kokonaisuutta, ympäristöä ja suunnittelua, toisistaan erillään olevien tekijöiden avulla.
Niin ikään ympäristön suunnittelun tai strategisen otteen tilaa ja kehitystä arvioitaessa
tulee muistaa, että käytössä olevat muuttujat mittaavat vain sitä, mikä on raportoitu. Ne
eivät suoranaisesti mittaa sitä, kuinka strategisesti paikallistasolla on toimittu.

5.3.1 Kunnallisen ympäristöhallinnon alan historia
1960- ja 1970 -lukujen taitteessa ja alun alkaen vapaaehtoistoimena hahmottui maamme
kunnallisen ympäristönsuojelun hallinnonalan lähtökohta. Alan pioneereiksi mainitaan
(esim. Hakanen 1996a: 15-18) usein Jyväskylän, Lahden ja Porin kaupungit, mutta
näkökulmasta riippuen ympäristönsuojelun ensimmäisiin omaksujiin esimerkiksi
Harisalo (1984; vrt. Nienstedt 1997) listaa Mikkelin (1941), Helsingin (1946) ja Espoon
(1951) kaupungit. Vaikka ympäristöaatteen ensimmäisiä näkemyksiä hallintoorganisaatioiden suunnalta tunnusteltiinkin jo 1940-luvulta alkaen, niin muun muassa
Haila ym. (1996: 371) näkevät konkreettisemmin vasta vuoden 1970, Euroopan
luonnonsuojeluvuoden, olleen ympäristökysymyksen politisoitumisen alun.
Mutta yhtä kaikki, ympäristönsuojelun hallinnonalan leviäminen alkoi maassamme
hitaasti, lähinnä suurimmista kaupungeista (kuva 31a), josta kertoo tilastollisesti erittäin
merkitsevä korrelaatiokin -0.23 (1970-luvulla tai aiemmin ympäristöasioista vastaava
lautakunnan perustaneiden kuntien ja niiden asukasluvun välinen riippuvuus). Pisimmät
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perinteet kunnallisessa ympäristönsuojelussa omaa Mikkelin kaupunki. Jalkasen ym.
(1999) mukaan kaupunkiin asetettiin luonnonsuojelulautakunta jo vuonna 1941. Vuonna
1985 nimi muutettiin ympäristönsuojelulautakunnaksi. Viimeisin ko. asiaa koskeva
muutos on vuodelta 1993, josta lähtien Mikkelillä, Mikkelin maalaiskunnalla, Anttolalla,
Hirvensalmella ja Ristiinalla on ollut yhteinen ympäristölautakunta.
Hallinnonalan perustaneiden kuntien elinkeinorakenne kuntakohtaisena tarkasteluna
vaikuttaa varsin rikkaalta (kuva 31a), mutta yhdeksi ryhmäksi muodostettuna tämä ryhmä
on ollut aina 1970-luvulta lähtien hyvin palvelupainotteinen (taulukko 1). Se, millainen
tilanne on ollut ko. hallinnonalan aktiivisuuden suhteen, jäsentyy kuntakuva varsin
kaupunkikuntapainotteiseksi. Toisin sanoen, kun etsitään 1970-luvulta kuntia, jotka
olisivat huomioineet kasvavan ympäristökuormituksen hallinnonalaisen toimen
perustamisena – siis suuntaa-antavasti tulevaisuuteen varautumisena (kuva 31b).
Varautumisen aste (vrt. kuva 31a ja 31b) oli tuolloin kuitenkin heikkoa, ja erityisen
heikkoa se oli pienissä, maatalousvaltaisissa kunnissa – ja joissa ympäristökuormituksen
taso oli korkea 1980-luvun perusteella.
Hallinnonalan tarpeen muotoutumisvaihe (1) oli pitkä. Näkemysten juurruttaminen ja
yleisen hyväksynnän aikaansaaminen kävi hitaasti. Koskea (1971: 43-44) tulkiten
hallinnonalan myöhä- ja hidassyntyisyys ongelmiin nähden johtui ongelmien ehkäisemiseen tai vähentämiseen tähtäävien tehtävien osittaisuudesta, viihtyvyyden myöhäisestä
omaksumisesta ja ymmärtämisestä yhteiskuntapoliittisena tavoitteena, samoin kuin
suunnittelun näkemisestä kokonaisvaltaisena.
Jos kuntien ympäristötoimen hallinnonala on nuori, niin sitä se on ollut myös
ongelmallisuudessaankin. Nimittäin hidasta ja hankalaa hallinnonalan kehittymistä
voidaan selittää myös rinnakkaisten toimintamuotojen eli samoja funktioita toteuttavien
toimintojen olemassaololla, kuten maankäytön suunnittelulla ja terveyslautakunnan
toimilla sekä tähän liittyen suomalaista kunnallishallintoa luonnehtivalla voimakkaalla
sektoroitumisella. Näistä seikoista johtuen kunnallisessa hallintorakenteessa ympäristönäkökulmaa on ollut vaikea saada toimimaan läpäisevänä yleisnäkökulmana, koska uuden
aihealueen omaksumisen ei ole alun alkaen arvioitu tuottavan sellaisia etuja, joita ei
rinnakkaisilla toimintamuodoilla olisi ollut mahdollista saada aikaan.
Sektoraalisuus onkin ollut sellainen rakenteellinen tekijä, johon erinäisten toimikuntien työskentelyissä aina lainsäätämisiä myöten on kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi vuoden 1976 kunnallislain yhtenä keskeisistä tavoitteista oli juuri kunnallisen demokratian
voimistaminen. Samoin vuonna 1978 asetetun ympäristönsuojelun kunnallishallinnon
toimikunnan (Sisäasiainministeriö 1980) mukaan ympäristönsuojelun hallinnon järjestäminen kunnissa sisälsi lukuisia ongelmia, kuten lainsäädännön kehittymättömyyttä,
hallinnon ja lupajärjestelmien hajanaisuutta ja ympäristönsuojelun vähäistä arvostusta.
Tavoitteeksi toimikunta ehdotti ympäristönsuojelun tehostamista, kuntien päätäntävallan

120

B

A

KOKKOLA

KOKKOLA
PIETARSAARI
UUSIKAARLEPYY
Vöyri

Siilinjärvi

KUOPIO

KUOPIO
Närpiö

JYVÄSKYLÄ
PORI

JYVÄSKYLÄ
JÄMSÄ
PORI
TAMPERE
Ulvila
HARJAVALTA
VALKEAKOSKI
UUSIKAUPUNKI
LAHTI

TAMPERE
HÄMEENLINNA
LAHTI

VANTAA
PORVOO
ESPOO

VANTAA
ESPOO
HELSINKI

0

50

100

YMPÄRISTÖNSUOJELU-

TAI LUONNONSUOJELULAUTAKUNTA TAI -TOIMIKUNTA PERUSTETTU
1970-LUVULLA TAI AIEMMIN (50 kuntaa)

Vähintään 30 000 asukkaan kunta
1970-luvulla 19 kuntaa, joista 10:ssä
toimi ympäristöasioista vastaava lautatai toimikunta
Vallitseva elinkeinosektori (1970,-75,-80)
maatalous (16 kuntaa)
jalostus (15 kuntaa)
palvelut (19 kuntaa)
vallitseva = yksi sektori yli 33.3 % ja
suurempi kuin vertailtavat

150 km

HELSINKI
Inkoo
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KOKONAISINDEKSI

YLIMMÄN NELJÄNNEKSEN KUNNAT (113) *
Kokonaisindeksin muuttujat vuosilta 1985-89.

Kunnat, joissa ympäristöasioista vastaava
lauta- tai toimikunta oli jo 1970-luvulla
tai aiemmin ja ympäristökuormituksen;
kokonaisindeksi oli suuri *:
16 kaupunkia (35:stä) ja 5 kuntaa (78:sta)
--> ylimmän neljänneksen kuntien rasitesumman osuudesta vain 21 %

Kunnat, joihin ei laadittu ympäristöohjelmaa ja ympäristökuormituksen
kokonaisindeksi oli suuri *:
19 kaupunkia ja 47 kuntaa
--> ylimmän neljänneksen kuntien rasitesumman osuudesta 57 %

Kuva 31. Kunnalliseen ympäristöhallintoon ensimmäisenä orientoituneet kunnat maassamme
(a) ja ympäristökuormituksen suhteen ongelmallisimmat kunnat 1980-luvulla (b) (Jokinen
ym. 1992; Kinnunen 1994; Tilastokeskus 1998).
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lisäämistä ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista sekä lakisääteistä
ympäristölautakuntaa kunnan ympäristöasioiden hoidon ja kehittämisen toimielimeksi.
Taulukko 1. Kuvan 31 kohteena olevien kuntien elinkeinorakenne 1970-luvulta
1990-luvulle. (SVT 1977; SVT 1987; Tilastokeskus 1998).
TYÖLLISEN TYÖVOIMAN TOIMIALA
ALUE

1
2
3
4
Alue 1 =
Alue 2 =

Alue 3 =

Alue 4 =

Maatalous

Teollisuus

Palvelut

75 – 85 – 95

75 – 85 – 95

75 – 85 – 95

4– 3–
11 – 8 –
16 – 15 –
15 – 11 –

36 – 30 – 23
43 – 37 – 33
33 – 31 – 35
36 – 32 – 27

59 – 66 – 74
46 – 55 – 61
43 – 53 – 56
49 – 57 – 65

2
6
9
7

ympäristöasioista vastaava lauta- tai toimikunta perustettu kuntaan
1970-luvulla tai aiemmin, 50 kuntaa
kunnassa ei ole perustettu lautakuntaa ennen vuotta 1980, mutta
ympäristökuormituksen kokonaisindeksi oli vuosien 1985-89 tietojen
perusteella suuri (ylin neljännes maamme kunnista), 92 kuntaa
kuntaan ei ole vieläkään laadittu paikallisagendaa, vaikka ympäristökuormituksen kokonaisindeksi oli vuosien 1985-89 tietojen perusteella suuri (ylin neljännes maamme kunnista), 33 kuntaa
koko maa

Kun ympäristökysymys yhdistettiin 1970-luvulla yhteiskunnallisen kehityksen näkymiin,
se politisoitui ja käsitykset sen hoidosta jäykistyivät (ks. esim. Leino-Kaukiainen 1994:
83-89). Lopulta 1980-luvun alkuvuosina ympäristöteema voitti alaa suuressa osaa
poliittista kenttää, eikä se jäänyt enää niin selkeästi pelkäksi retoriikaksi (Konttinen ja
Litmanen 1996b: 3). Uusi tilanne ilmeni ympäristönsuojelun, -hallinnon ja
-lainsäädännön vakinaistamisena kaikilla aluehierarkian tasoilla. Kuitenkin kuntien
ympäristötoimen määrittely laissa (1986) tapahtui myöhään. Olihan useisiin kuntiin,
etenkin suurimpiin kaupunkeihin perustettu enemmän tai vähemmän ympäristön
huomioivia lautakuntia ja tehtävistä vastaavia viranhaltijoita.
Kuntien ympäristötemaattinen toiminta ja tavoitteellisuus ei kuitenkaan vielä tuolloin
ollut dynaamista ja monipuolista. Kuntasuunnittelukierrokselle 1984-88 laadituissa
kuntasuunnitelmien tavoiteosissa ympäristöasioiden käsittelyn esiintyvyys (keskimäärin
viisi tai kuusi aihepiiriä (kuva 32)) ja kunnassa varhaisessa vaiheessa (ennen vuotta 1984)
tehdyt ympäristöselvitykset ja/tai -ohjelmat korreloivat keskenään negatiivisesti (ρ =
-0.21***), mikä viestii selkeästi ympäristöasioihin liitettävän toiminnan jäsentymättömyydestä. Niin ikään tulevaisuuteen ennakoivia ja sen suhteen vahvasti toimivia kuntia
löytyy maastamme ainoastaan muutama (kuva 33b), vaikka Ferin-Westerholmin tutkimuksen (1988) mukaan ennen kuntien ympäristöhallinnon järjestäytymisen vaihetta (2)
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peräti ¾ :ssa maamme kunnista oli käsitellyt ympäristöteemaa omana lukunaan
kuntasuunnitelmien tavoiteosissa (kuva 33a). Edistyksellisyyttä on hahmotettu ympäristöasioista vastaavan lautakunnan perustamisajankohdan, ympäristöasioiden tavoitteiden
esiintyvyyden kuntasuunnittelukierrokselle 1984-88 laadittujen kuntasuunnitelmien tavoiteosien ja ohjelmaluonteisten ympäristöohjelmien perusteella. Kunnallisessa toimintakentässä näiden perusteella selvimmät ympäristöasioiden edelläkulkijat 1970- ja 1980luvuilla ovat olleet Jyväskylä, Tampere ja Vantaa.
AIHEPIIRI
Rakentaminen, asuinympäristö
Luonnonsuojelu, kulttuurihistoria
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Kuva 32. Ympäristötemaattisten tavoitteiden esiintyvyys aihepiireittäin Suomen kunnissa
kuntasuunnittelukierroksella 1984-88 (Ferin-Westerholmia 1988 soveltaen).

Kuntasuunnitelmien ympäristöulottuvuuden monipuolisuutta
kuntatyypittäisessä
tarkastelussa kunnan asukasluku, elinkeinorakenteen palveluvaltaisuus ja kuntarakenteen
kaupunkimaisuus nousivat tilastolliselta merkitsevyydeltään tärkeimmiksi kuntaa
luonnehtiviksi tekijöiksi (taulukko 2 ja 3) – siis vertailuna ne kolme tekijää, jotka
Ståhlberg (1997) listaa nykyisten kuntien avoimemman ja joustavamman hallintarakenteen selvimpinä kuntakuvallisina selittäjinä. Toisaalta on huomattava, että näiden
mainittujen muuttujien selitysaste ei ole kovinkaan huomattava, kymmenisen prosenttia,
mikä tosiasiassa kertoo siitä, että ympäristöteeman aktiivista huomioimista
kuntasuunnitelmissa selitti tuolloin paremmin muut tekijät kuin kuntaa yleisesti
luonnehtivana koetut muuttujaulottuvuudet.
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Kuva 33. Ympäristöteeman huomioiminen paikallistasolla kuntien ympäristöhallinnon
järjestäytymisen ajanjaksolla (Ferin-Westerholmia 1988 ja Kinnusta 1994 soveltaen).
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Taulukko 2. Kuntasuunnittelukierrokselle 1984-88 laadittujen kuntasuunnitelmien tavoiteosissa ympäristöasioiden tavoitteiden esiintyvyyttä ja kuntakuvallisuutta merkittävimmin luonnehtivien tekijöiden (1985) riippuvuus (SVT
1987). (ρ = Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin; *** = tilastollisesti erittäin
merkitsevä, ** = tilastollisesti merkitsevä; N=408 - 415).
MUUTTUJA
Asukasluku
Taajama-väestö (%)
Alkutuotannossa toimivat (% ATV:stä)
Palveluissa toimivat (% ATV:stä)
Veroäyrimäärä asukasta kohden
Korkeakoulututkinnon suorittaneet (%)
Jalostuksessa toimivat (% ATV:stä)
Ympäristökuormituksen kokonaisindeksi
Käyttötalouden ylijäämä (p/äyri)

ρ

merkitsevyys

0.33
0.29
- 0.24
0.19
0.18
0.17
0.16
0.16
0.13

***
***
***
***
***
***
***
**
**

Taulukko 3. Kuntasuunnitelmien tavoiteosissa (1984-88) ympäristöasioiden
tavoitteellisuus työllisen työvoiman toimialan vallitsevuuden (1985) suhteen
(χ2 = 10.5, p < 0.05). (SVT 1987).
TYÖLLISEN TYÖVOIMAN TOIMIALA
YMPÄRISTÖTEMAATTINEN
TAVOITTEELLISUUS

Monipuolisimmat
Suhteellisen monipuoliset
Yksipuoliset tai tavoitteettomat
N

Maatalous

Jalostus

Palvelut

N

7.4
15.8
76.8

15.2
28.3
56.5

13.9
27.1
59.0

52
102
260

95

46

273

414

vallitseva = yksi sektori yli 33.3 %:n ja suurempi kuin vertailtavat

5.3.2 Muuntuvuutta ongelmien varjossa
Lähtökohdat ympäristöulottuvuuden suunnittelua kohtaan ovat kuntien omissa
intresseissä. Ja koska tarve ja kiinnostus paikalliseen toimintaan on nouseva kuntien
omasta toiminnasta, ovat myös kuntien toimintamallit hyvin erilaisia. Kunnallista
ympäristöteeman kehitystä onkin osuvasti luonnehdittu termillä dynaaminen, sillä ala on
ollut jatkuvan, ei välttämättä positiivisen muutoksen kohteena. Kuntien ympäristön-
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suojelun hallinnasta säädetyn lain (1986) jälkeiset vuodet olivat maassamme kunnallisen
ympäristönsuojelun hallinnon rakentamisen aikaa, tai kuvainnollisemmin hallinnonalan
kehittymisen dynaamisen vaiheen aikaa (3). Tuolloin kaikkiin yli 3 000 asukkaan kuntiin
oli perustettava kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 §:n mukaisesti
ympäristönsuojelulautakunta. Samoin lähes puolet tätä pienemmistä kunnista seurasi
suurempien kuntien esimerkkiä.
Kuntien ympäristöhallinnon kehitysvaiheiden (1-3: hallinnonalan muotoutumisvaihe,
järjestäytymisvaihe ja kehittymisen dynaaminen vaihe) ja etenkin vapaakuntakokeilun
alkamisen (1989) jälkeen suunta on ollut hallinnon ja säädösten muuttamisen tai
uudelleenorganisoimisen aikaa (4). Esimerkiksi Kankaan ym. (1991: 6) mukaan puolet 56
vapaakunnasta ja hallinnon kokeilukunnasta käytti hyväkseen vapaakuntakokeilun
tuomaa mahdollisuutta ja yhdisti ympäristöasioista vastaavan lautakunnan toiseen lautakuntaan. Tälle prosessille antoivat edelleen lisäpontta vuoden 1993 alusta kaikkiin
maamme kuntiin ulotetut vapaakuntaoikeudet, ja kuntien ympäristönsuojelusta annettuun
lakiin (1991) tehdyt muutokset, joiden mukaan kunnissa saadaan päättää vapaasti, mikä
lautakunta huolehtii ympäristönsuojelulautakunnalle säädetyistä tehtävistä. Myös
muutoksilla ja uudistuksilla rakennuslakiin (1990 ja 2000), luonnonsuojelulakiin (1996)
sekä ympäristölupamenettelylain (1992) ja ympäristövaikutusten arviointimenettelylain
(1994) voimaantuloilla, samoin kuin uusimmalla (2000) ympäristönsuojelulailla
tavoiteltiin ympäristö- ja muiden näkökohtien parempaan yhteensovittamista suunnitteluja päätöksentekovaiheissa. Organisatorisella tasolla suurin muutos oli lääninhallitusten
ympäristönsuojeluyksiköiden ja vesi- ja ympäristöpiirien yhdistäminen alueellisiksi
ympäristökeskuksiksi (1995).
Integroinnin on oletettu lisäävän tehokkuutta ja kokonaisvaltaisempaa toiminnallisuutta. Viime vuosina paikallistason ympäristön huomioivissa kehittämissuuntauksissa ja
kuntien ympäristöpäätöksenteon tarpeissa on yhä enemmän suuntauduttukin muutoksen
ja tulevaisuuden kokonaisvaltaisempaan kehittämisvaiheeseen (5). Tästä on osoituksena
ympäristön hallinnonalan projektien nimissä yhä useammin näyttäytyvät strategia- ja
skenaario-käsitteet, kuten Kuntaliiton ’Skenaariotyöskentely kuntien ympäristö- ja kehitysstrategisessa päätöksenteossa’ -pilottiprojekti (esim. Kaivo-oja 1996; Hovi ja Kaivooja 1996) antaa aiheen ymmärtää. Viime vuosien suunnittelu- ja kehittämisprojekteissa on
alettu tiedostaa entistä laaja-alaisemmin, että järjestelmällinen kunnan ympäristö- ja
kehitysstrategioiden rakentaminen tulevaisuuden haasteisiin nykyisen tilan ja sitä
ohjaavien tavoitteiden perustalta muodostaa sen rungon, jonka varassa menestytään
aiempaa dynaamisemmissa ja yhteiskunnallisesti merkityksellisemmissä tilanteissa.
Kehittämisen taustalla on myös kunnallisten tehtävien rationalisointi ja koordinointi.
Kaikista ympäristön hallintoa säätävistä ja kuntaan kokonaisuutenakin vaikuttavista
muutoksista huolimatta ympäristöhallinnolle määrättyjen tehtävien lakisääteisyys on
edelleen olemassa (esim. Siikavirta 1998: 17). Valtio asettaa vain yleisiä
ympäristönsuojelua koskevia tavoitteita ja tehtäviä, joiden puitteissa kunnat itse päättävät
oman ympäristöpoliittisen näkökulmansa ja tehtävien hoitonsa. Tätä päätäntävaltaa onkin
käytetty, sillä esimerkiksi ympäristönsuojelun tehtävien hoitamisen osalta toiminnasta
vastaavien nimikkeet (esim. vuonna 1996 Erängön ym. mukaan 71 erilaista) ja
lautakuntaratkaisut ovat muotoutuneet 1990-luvulla varsin kirjaviksi (kuva 34). Näin
ollen tehtävien kuntiin kasautumisen myötä on vaarana ympäristön hyväksi tehtävän työn
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urautuminen entistä enemmän rutiini- ja viranomaistyöksi, jossa hoidettavat asiat vievät
ympäristöä ja sen huomioimista suunnittelussa eikä päinvastoin. Kyseisen ns.
laatuongelman ratkaiseminen kulminoituu juuri kuntien hallinnolliseen ammattitaitoon ja
näkemykselliseen kehittämiseen.
LAUTAKUNTARATKAISU

VUOSI 1993

VUOSI 1996

YMPÄRISTÖNSUOJELU (YS)
YS- JA RAKENNUS*
YMPÄRISTÖ
SOSIAALI- JA TERVEYS
KUNNANHALLITUS
KOKOELMA**
EI TIETOA
50

40

25

10

0

0

10

% VASTANNEISTA (437 kuntaa).
24 kuntaa ei vastannut.

40

25

50

% VASTANNEISTA (443 kuntaa).
12 kuntaa ei vastannut.

YMPÄRISTÖNSUOJELUSTA VASTAAVAN LAUTAKUNNAN TEHTÄVÄKENTTÄ (1996)

RAKENNUSVALVONTA
MAA-AINESASIAT
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PALO- JA PELASTUSTOIMI
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
MUUT TEHTÄVÄT
EI MUITA TEHTÄVIÄ
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Kuva 34. Ympäristönsuojelutehtävien lautakuntaratkaisut 1993 ja 1996 sekä
ympäristönsuojelusta vastaavan lautakunnan tehtäväkenttä 1996 (* = tummempana
varsinaisesti ympäristönsuojelu- ja rakennuslautakuntayhdistelmät, loput toimisisällöiltään
vastaavien lautakuntaratkaisujen yhdistelmiä, ** = sisältää useita toimialoja) (Eränköä ym.
1996 ja Hakasta 1994 soveltaen).

Asiantuntijatyöhön liittyen edistymistä hidastavana seikkana on ollut alan kehittämisen
projektinomaisuus. Kehittämistyössä projektimaisesta työskentelystä on kyllä etua, mutta
projektit päättyvät aikanaan. Tällöin ongelmaksi on muodostunut palaaminen perinteisiin,
turvallisilta ja tehokkailta tuntuviin työrutiineihin. Siten myös kokonaisvaltaisen
ympäristöidean käytännössä toimivuus ja edistäminen jää etäiseksi huolimatta
edistyksellisestikin rakennetuista ympäristöstrategioista ja -ohjelmista. Tällaisissa
tulevaisuuteen sidoksellisissa suhteissa olevien asioiden ja ongelmien ratkaisemiseksi
esitetään taas noidankehämäisesti liian usein uusia kehittämisohjelmia ja –projekteja, tai
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resurssipulaan liittyen tehdään vain se, mikä on välttämättömintä. Pitkällä aikavälillä
kuntastrategiaan liian löyhästi limittyvät projektit tai kehittämishankkeet aiheuttavat vain
turhia menoeriä ja näennäistoimintaa. Antilaa (1998) tulkiten ainoastaan
valtakunnallisena pilottihankkeena toteutettavan projektin ideoinnin pohjalta on
mahdollista yksittäisen – ja erityisesti aikaansa seuraavan – kunnan kehitysponnisteluja
viedä alkuinnostusta pitemmälle.
Odotukset ja paineet uutta kunnallista hallinnonalaa kohtaan ovat olleet ja ovat
edelleenkin suuret. Hallinnonalan perustamista seuranneina vuosina niihin ei kyetty
vastaamaan, sillä ensinnäkin kunnan poliittisen johdon ja muidenkin intressitahojen
pelkotilat ja ennakkoluulot – asenteet ja todellisen, konkretisoivan tiedon puute –
hidastivat ympäristönsuojelun ja -suunnittelun edistämistä (vrt. esim. Suomen Kuntaliitto
1998; Jalkanen ym. 1994: 11). Tätä tulosta ilmentää osin myös edellä esitetyt
lautakuntien tehtäväjärjestelytkin, vaikka kunnan johto ja muut ympäristön tilaan
vaikuttavat intressit vakuuttelevatkin ympäristötoimen yleisestä hyvästä ja tavoittelemisen
arvoisesta asiasta. Periaatteellinen tahtotila on kuitenkin puuttunut sektoraaliseen
perustaan liittyvällä tausta-ajatuksella, jossa ”ympäristöasioista vastaavan lautakunnan
tulisi olla aktiivisemmin mukana suunnittelussa, kunhan ei vain häiritse muiden töitä’’
(Kinnunen 1994: 190).
Toiseksi, tehtävistä vastaavista ympäristöasiantuntijoista huolimatta toimintakaan ei
ole luonnistunut. Kun kuntien ympäristöpoliittinen suunnittelu perustui hallinnon
alkuvuosina osin resurssipulasta johtuen pitkälti asiantuntijatyöhön, on se ollut
perustaltaan erikoistumista. Tässä toimintatavassa unohtui varsin helposti ympäristön
suunnittelun luonteeseen kuuluva kokonaisvaltaisuus ja pitkän aikavälin strateginen
suunnittelu. Erikoistuneiden yksiköiden omat tavoitteet ja suunnitelmat itsenäistyivät
helposti kokonaisuuden kustannuksella. Tällöin ei voida edistää kovinkaan kattavasti
esimerkiksi ennakoivaa ympäristönäkökulmaa kaikessa kunnan suunnittelussa ja
strategisessa kehittämisessä.
Projektien lopputuloksena rakennettavien ohjelmien oheen olisikin kehitettävä
eteenpäinmenon arviointia eli edistyksen kirjaamista muun muassa siitä, miten ohjelmat
ja niitä konkretisoivat suunnitelmat ovat toteutuneet, kuinka tavoitteita on saavutettu ja
onko muutosta tapahtunut sekä kuinka ohjelmat ja tavoitteet ovat olleet ohjaamassa kohti
visioitua päämäärää. Tällainen esimerkiksi eri indikaattoreista tulkittu ja julkistettu tieto
pakottaisi päätöksentekijät entistä tilivelvollisemmiksi niin menestymisiä kuin
epäonnistumisia kohtaan. Projektien päättymisestä ei seuraisi enää niin helposti
seurannan heikkous vaan sen tarkoitus – seurannan vaikuttavuus ja näkyvyys, joka
kontrollin muodossa ohjaisi ’valtaa pitävien’ omia käsityksiä, mieltymyksiä ja
sitoumuksia enemmän kohti suunnittelun ja strategioiden sisältöä ja niiden kokonaiskuvallisuutta. Linnamaan ja Sotaraudan (2000: 113-114) mukaan yksi mahdollinen
vaihtoehto täyttää strategiatyön ’musta aukko’ on hahmottaa kehittämistyö resurssien ja
ydinkompetenssien kautta, jolloin on mahdollista syventää kehittämistyön organisointia
ja strategioita eri toimijoiden osaamisen ja empiirisen kokemuksen kautta.
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5.3.3 Ympäristöidean konkretisoituminen – paikallisagenda 21
Monista ympäristön hallintaa koskevista muutoksista ja ongelmallisuuksista huolimatta
1990-luku on ollut myös edistymisen aikaa – jos ei vapaaehtoisuuden perustalta niin
aikaa myöten yleisemmän tason ehdottaman viitekehyksen puitteissa. Tällaiseen innovaattorin asemaan on noussut paikallisagenda 21, Riossa 1992 sovitun Agenda 21:n
paikallinen sovellus. Mainitut asiakirjat tähtäävät ympäristöä kunnioittavan lähestymistavan integroimista koko paikallisyhteisön toimintatavaksi.
Laajana ja abstraktina käsitteenä paikallisagendasta on kuitenkin vaikea saada otetta.
Niin ikään sen yhteyteen on hankala muodostaa konkreettisia käytännön toimenpiteitä,
kun sen kunnianhimoisena tavoitteena on ympäristöä kokonaisuutena kunnioittava
lähestymistapa. Tarkastelukulmasta tai sille asetetuista vaatimuksista riippuen sitä
voidaan luonnehtia prosessina, strategiana tai toimintaohjelmana. Perinteisiin kuntien
ympäristönsuojeluohjelmiin verrattuna paikallisagenda erottuu erityisesti siinä, ettei se
ole yksinomaan virkamiesten tai asiantuntijoiden, vaan koko kuntayhteisön laatima.
Paikallisagendan avulla kestävää kehitystä integroidaan luontevaksi osaksi eri
sektoreiden ja koko yhteiskunnallisen toiminnan viitekehystä. Paikallistasolla sen tavoite
on olla ympäristöpoliittinen linjanveto ja yhteistyöasiakirja tärkeimmistä toimenpiteistä
kunnan ympäristöön liittyen – tavoite, joka on kaikesta sen vireille herättämistä
toiminnallisuuksista (kuva 35) huolimatta etäinen, ainakin pienissä kunnissa (esim.
Vehkala 1998). On kuitenkin huomattava, että pienen ryhmän tai teeman toimintamuotona paikallisagenda on parhaimmillaan. Suurta, paikallistasolla strategisempaan
rooliin istuvaa vaikuttamista ja sisällöllisyyttä paikallisagenda ei ole vielä ainakaan kovin
näkyvässä mielessä saavuttanut. Syitä on esimerkiksi paikallisagendan uutuus, mutta
merkittävää on vaikeasti kokonaisuutena hahmottuva kunnan strateginen toimintakenttä.
Paikallistasolla ja -tasollehan vaikuttavat useat rinnakkaiset ja toisiinsa limittyvät
strategiat ja ohjelmat, joiden toteuttaminen vaatii innostavia ja paikallisia tarpeita
vastaavia toimintamalleja.
Laajemmin ympäristöteeman ja kestävän kehityksen konkreettista edistymistä
tarkastelleen Niemi-Iilahden (1997: 239-240) mukaan mainitussa ohjelmien tavoitteellisuudessa voidaan erottaa kahdenlaista suhtautumistapaa – aktiivinen ja passiivinen.
Aktiiviset, ns. innovaattori-kunnat olivat toimeenpanemassa kestävän kehityksen periaatteita ja integroimassa sitä muuhun paikalliseen toimintaan jo 1990-luvun alussa. Näiden
harvalukuisten kuntien joukosta (kuva 36) löytyvät muun muassa Lahti ja Pori,
kunnallisen ympäristöhallinnon alan pioneerikuntia jo 1970-luvulta. Näiden pioneerikuntien toiminnan aktiivisuus viestittää paljon sitä, että halukkuus ympäristön ja kestävän
kehityksen toteuttamiseen on sidoksissa kunnan yleiseen myönteiseen suhtautumiseen ja
aktivoitumiseen ympäristöasioissa. Tosin, vaikka näissä kunnissa aiheen tietoisuus ja
tunnettavuus on lisääntynyt, niin tämä ei aina tarkoita sitä, että paikallisagendan
sisältökysymykset olisivat ratkaistut.

129

Kestävän kehityksen ohjelma
on laadittu tai laaditaan parhaillaan
(13.10.99 - 271 kuntaa)

Kestävän kehityksen kuntaprojektin kunnat
Vuonna 1992 haettiin 11 kunnan ja kolmen
kuntaryhmän (yht. 23 kuntaa) pilottiesimerkein
kuntien kestävän kehityksen työlle sisältöä.

Paikallinen Agenda 21 -projektin kunnat
Tavoitteena oli kehittää paikallisagendaan
liittyviä menettelytapoja ja laatia toimenpideehdotuksia kestävän kehityksen esteiden
poistamiseksi. Vuosina 1997-98 järjestetyssä
projektissa oli mukana 46 kuntaa,
joista 10 yhden vuoden ajan.
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Kuva 35. Paikallisagenda-prosessin nykyinen tila ja sen aktiivisimmat kehittäjäkunnat
(Suomen Kuntaliitto 2000; Kippo-Edlund 1999; Ahvenharju 1997).

Suurin osa kunnista kuitenkin sijoittuu ns. hidastelijoihin eli kehittämisen toiseen, ohjattuun aaltoon. Tämä puolestaan viestittää edellä mainittua ryhmää selvemmin paikallisen
hallintatavan ja ympäristöhallinnan kehittämisen enemmän tai vähemmän jännitteisestä
tai toiminnallisuudeltaan näennäisestä kentästä. Perustelut voivat yksinkertaisesti johtua
myös siitä, että niin kuntalaiset kuin päättäjätkin eivät pidä ja aja aktiivisesti
ympäristöasioita merkityksellisinä tekijöinä kunnan tulevaisuuden rakentamiselle.
Edelleen näihin molempiin syihin osaltaan vaikuttaa se, että käsite paikallisagenda on
vaikeasti avautuva. Etäisenä tavoitteena siitä on hankala muodostaa konkreettisia
käytännön toimenpiteitä.
Hidastelijoiden suuri määrä ja tietoisuus siitä, että ympäristö on huomioitu
yhteiskuntasidoksellisessa suunnittelussa varsin myöhään, ovat olleet omiaan herättämään
epäilyksen siitä, kuinka paljon on oikeastaan sitä ns. katetta eli todellista sitoutumista ja
edistyneisyyttä kunnissa suoritetun toiminnan taustalla. Esimerkiksi Niemenmaan (1998:
18-21) tutkimuksesta on nostettava esiin sellainen yksityiskohta, että erityisesti kunnat,
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jotka eivät ole aktiivisesti osallistuneet ympäristöalan kehittämisprojekteihin, kokevat
käytännön ohjeiden ja malliesimerkkien puuttumisen suurimpana esteenä kestävän
kehityksen käytännön toteuttamiselle. Vaikka esimerkkejä alkaa jo kaiketi olla, niin
tällaisissa pienissä, maaseutumaisissa kunnissa, ylemmältä taholta tai aktiivisimmilta
kunnilta tulevat ohjeet ja mallit olisivat mitä selvin kannustin ja toimeen innovoija
ympäristöasioiden yleisessä edistämisessä (vrt. Houni ym. 1995: 34-35).
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Kärkikunnat (17)
Toimintaan jatkuvasti panostavat kunnat (32)
1990-luvulla heränneet ja toimintaan vahvasti panostavat kunnat (31)
Hidastelijat (86)

Kuva 36. Kunnallisen ympäristötematiikan suhteen maamme aktiivis- ja passiivisotteisimmat
kunnat 1970-luvulta 2000-luvun taitteeseen ympäristöasioista vastaavan lautakunnan perustamisajankohdan, ympäristöasioiden tavoitteiden esiintyvyyden vuosien 1984-88 kuntasuunnitelmien tavoiteosissa, selvitys- ja ohjelmaluonteisten ympäristöohjelmien laatimisajankohdan sekä kestävän kehityksen projekteihin osallistuneisuuden ja laatimisen perusteella.
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Toisaalta aktiivisemmissakin kunnissa Agenda 21:een liittyvä toiminta on suurelta osin
vasta muodostusvaiheessa. Esimerkiksi Laitisen (1998: taulukko 1) inventoinnin mukaan
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 34 kunnasta paikallisagenda-prosessissa on ollut mukana
25 kuntaa, mutta ainoastaan kuudessa kunnassa se on valmis ja sitä toteutetaan. Lisäksi
kun paikallisagenda on suurelta osin strategisen suunnittelun konkreettinen toimintaohjelma tai toimintaa korostava prosessi, niin edellä mainitun selvityksen mukaan
yllättäen kuntien strategisesta suunnittelusta ei ollut käsitystä yli puolella kunnista. Vastaavaa tulkintaa on aistittavissa myös Pohjanmaan ja Jämsän seuduilta tehdyissä Agenda
21 -projektien arvioinneista (ks. Niemi-Iilahti ja Vehkala 1999; ks. Vehkala 1998).
Strategisuuden ymmärtämättömyyden tiedot viestittävät laaja-alaisuutta ja resursseja
vaativan tehtävän toteuttamisen vaikeuksista, joiden voittamisessa ei olla tiedostettu eikä
analysoitu kattavasti ja kriittisesti menestymisen eväitä. Ilman strategisuutta ja laajempien
asiayhteyksien hahmottamista takerrutaan helposti liian pieniin, lyhytaikaisiin ja
vähämerkityksisiin seikkoihin, kun todelliset mahdollisuudet jäävät hyödyntämättä. Siten
sektorirajat ylittävä yhteistyö ja vuorovaikutteisuus eivät toimi, eikä paikallisagenda
tavoitteiden mukaisesti pääse vaikuttamaan taustaksi eri sektoreilla tehtävissä
päätöksentekotilanteissa.

5.3.4 Kuntien profiili ympäristöaktiviteetin selittäjänä
Edistymisen ongelmista huolimatta ekologisen modernisaation sanotaan paikallisessa
toimintaympäristössä epäilemättä etenevän (Konttinen ja Litmanen (1996: 4; vrt. KippoEdlund 1998b: 25-26). Toisaalta, joskin harvemmin, paikallista ympäristöorientaatiota ja
hallinnon ympäristöpoliittista toimintaa kuvataan myös suhteellisen staattisena ja
edistyksellisesti heikkona. Vaikka aihe koetaan periaatteessa myönteisenä ja edistämisen
arvoisena, niin todellista toimintaa kestävän kehityksen eteen ei paikallisagenda 21
-prosessi ole saanut aikaan paikallistasolla – varsinkaan sen kattavassa, kansalaisten
osallistuvuutta ja päätöksentekijöiden sitoutumista korostavissa merkityksissä. Tällöin ei
voida puhua kokonaisvaltaisesta kestävän kehityksen ohjelmasta.
Tietyn teeman kuin myös koko alueen tai seudun kehittämisen on nähty olevan hyvin
vahvasti sidoksissa siihen, kuinka elinvoimainen kunta tai seutu on. Remahlin (2000)
mukaan elinvoimaisuus ja siihen vaikuttavat tekijät muodostavat hyvin monimutkaisen
kokonaisuuden, jonka perusta on löydettävissä jo Gunnar Myrdalin vuonna 1957
aluekehitystä kuvaavasta kausaalisen kiertokulun mallista. Elinvoimaisuus, kykynä
vastata yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja kykynä huolehtia asukkaidensa
hyvinvoinnista, on tulevaisuusorientoitunut ja sidoksissa alueen kehittymisen tahtoon ja
mahdollisuuksiin. Aidosti dynaamisten alueiden perusta nojaa vahvasti sekä hyviin
kehittymisen mahdollisuuksiin että korkeaan kehittymisen tahtoon (kuva 37).
Edellä esitetty (kuva 36) muuttujakohtaisella tarkastelulla tuotettu kuntakohtainen
kuva ympäristötematiikan suhteen toimimisesta kertoo asiaanpaneutumisen aktiviteetista
1970-luvulta 2000-luvun taitteeseen. Analyysi tai vastaavasti mikään aluekehitysmalli ei
tietenkään voi kattaa kaikkia kehitykseen tai elinvoimaisuuteen vaikuttavia tekijöitä,
mutta niihin sisältyvien tekijöiden tarkastelu antaa kuitenkin mahdollisuuden muotou-

132
tuneen tilanteen arviointiin sekä viitteitä siitä, mihin suuntaan kehitys on menossa.
Kehitys ei kulje positiiviseen suuntaan ilman dynaamista ja kehitykselle hedelmällistä
toimintaympäristöä.
KEHITTYMISEN TAHTO
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dynaamiset
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luonnehdittavat
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Huonot
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kehitysuran
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Taantuvat
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KEHITTYMISEN
MAHDOLLISUUDET

Kuva 37. Dynaamisuus ilmenee kehittymisen tahdon ja mahdollisuuksien kautta
(Niittykangas ym. 1994: 18).

Ennen kuin kunnittaisen ympäristötemaattisen toiminnan aktiivisuuden tasoa verrataan
yleisiin kuntaa luonnehtiviin tekijöihin ja ennen kaikkea näillä tekijöillä muodostettuun
elinvoimaisuusindeksiin, testattiin toteutetun ryhmittelyn tilastollista luotettavuutta.
Samoilla muuttujilla toteutetun ryhmittelyanalyysin tuloksen ja synteesikuvan 36 välinen
Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin jäi arvoon 0.81. Vaikka tulos onkin tilastollisesti
erittäin merkitsevä, niin analyysien symmetrisyys olisi vaatinut arvon 1.0. Se, mikä
ryhmittelyanalyysin ja tässä tutkimuksessa käytetyn luokittelun ero on, löytyy siitä, että
ryhmittelyanalyysillä kuvan 36 luokka ’toimintaan jatkuvasti panostavat’ olisi jaettu
luokan ’kärkikunnat’ ja ’1990-luvulla heränneet ja toimintaan vahvasti panostavat’
kesken. Ryhmittelyanalyysilla tulostuva synteesi on tiettyyn rajaan asti hyvä, mutta se ei
pureudu riittävän hyvin muuttujien tarkoittamiin lukuihin. Kuvan 36 luokittelu on siten
tarkoituksella eritelty jaotukseltaan epäsymmetriseksi.
Millaisia jaottelussa esitetyt kunnat sitten ovat? Näkyykö ympäristötoimeen
kohdistetun aktiviteetin erot kuntien yleisestä kuvasta, profiilista. Kyllä näkyy; keskeisillä
kuntaa luonnehtivilla muuttujilla oli selvä yhteys ympäristötematiikan kentällä tapahtuneeseen toiminnan aktiviteettiin (taulukko 4). Ainoastaan kunnallistalouteen liitettävällä
vuosikatteelle oli oletetusta suunnasta poikkeava korrelaatio (ρ = 0.29***), mutta muutoin
ympäristösektorilla toimimisen aktiivisuus ja passiivisuus oli hyvin vahvasti sidoksissa
kuntien yleiseen menestymiseen tai erottumisessa edukseen. Toisaalta aktiivisimpienkin
kuntien joukossa on kuntia, joissa elinvoimaisuus on alle maan keskiarvon, ja toisaalta
niin hidastelijoista kuin luokittelun ulkopuolelle sijoittuneista kunnista löytyy hyviä
elinvoimaisuusindeksin arvoja (taulukko 5); ensin mainitulla kolmasosalta ja jälkimmäisellä noin puolelta kunnista. Toisin sanoen kehittämisen mahdollisuuksia on olemassa,
mutta se tahto on jäänyt ainakin jostain syystä näennäiseksi.
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Taulukko 4. Kuntien yleinen kuva keskeisimmällä kuntaa luonnehtivilla muuttujilla
ympäristötoimen kehittämisen aktiviteetin suhteen tarkasteltuna. (Muuttujien tiedot
vuodelta 1995, elinvoimaisuusindeksin arvo vuodelta 1997, ρ = Spearmanin järjestyskorrelaatiokerroin (muuttujan ryhmä suhteen); *** = tilastollisesti erittäin merkitsevä,
** = tilastollisesti merkitsevä ja N=166) (Remahl 2000; Tilastokeskus 1998).
MUUTTUJAT
RYHMÄ

------------Elinkeinot -----------Maatalous Jalostus Palvelut

Taajama- Työpaikka- Huolto- Elinvoimaisuusaste
omavaraisuus suhde
indeksi
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106.9

1.7
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90.0
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23.3
0.64***

ρ

-0.42*** -0.36*** -0.69***

Taulukko 5. Elinvoimaisuuden ja ympäristötematiikassa toimimisen aktiivisuuden
suhde (χ2 = 43.0, p < 0.001, N=166).
ELINVOIMAISUUSINDEKSI
RYHMÄ
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- huonoin -

2. neljännes

3. neljännes

4. neljännes
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12.5
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12.9

25.8

29.0
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31

Hidastelijat

37.2

29.1

22.1

11.6
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5.3.5 Edistymisen kulminaatio hallinta- ja toimintatavoissa
Parhaimmillaan paikallisagenda muodostaa kunnan kestävän kehityksen strategian, johon
kunnan eri toimijat voivat suhteuttaa omat ympäristöstrategiansa ja toimintalinjansa.

134
Vaikka kuntien paikallisagenda 21 -analyysit osoittavat pettymystä, niin Hailan ym.
(1996: 376-377) havaintojen mukaan paikkakuntien maine ympäristöasioissa voi muuttua
näennäisen tiedostamattoman tai hoitamattoman asetelmasta hyvinkin nopeasti aktiivisen
toiminnan suuntaan. Paikallisen hallintatavan ja ympäristöpolitiikan suhde on jatkuvan
dynaamisen muutoksen ja haasteisiin vastaamisen kohteena, jossa korostuvat kunkin
hetkinen tilanne, tilanteen niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät sekä taustalla olevat, aiemmin
luodut paikallisen kehittämisen strategiat ja niihin kohdistuvat muutospaineet. Yleisestä
kuntalaisten passiivisuudesta huolimatta paikallisagenda nähdään positiivisena ilmiönä,
joka onnistuessaan tulee edistämään kuntalaisten ja hallinnon välistä vuoropuhelua.
Se, millaisen mallin mukaan kuntaa johdetaan, vaikuttaa hyvin pitkälle siihen, kuinka
ympäristö huomioidaan kunnan kehittämisessä (vrt. Hautojärvi 1993: 60). Oletettavasti
kuntakohtaisesti erot muodostuvat suuriksi, kun yhtäältä puhutaan todellisista ympäristöhoidon mallikunnista, ja toisaalta kunnista, joissa ympäristökysymysten hoitaminen ja
kehittäminen on nihkeää (kuva 36). Kestävän kehityksen mallikkuus tai nihkeys rakentuu
paljolti tiedon, taidon ja tahdon eli kolmen ns. t-tekijän roolittamana, jotka paikallistasolla lopulta kulminoituvat kunnan hallintatapaan. Onkin nähtävä, että kehittämisen
mahdollisuudet (ks. kuva 37) muodostavat vain eräänlaisen perustan tulevaisuuteen
orientoitumiselle.
Kunnan hallintatavoista, joista Ståhlberg (1997) löysi tutkimuksessaan neljä erilaista –
liberaalinen, korporatiivinen, pomo- ja poliitikkorakenne – on tässä yhteydessä kuvaavin
kategorinen perusjako avoimeen ja suljettuun hallintatapaan (vrt. Kallio 1995; Mintzberg
1979). Vaikka kuntien toimintaympäristö muuntuvuutta korostavine tekijöineen on ollut
ohjaamassa johtamisen mallia avoimempaan otteeseen, istuu paikallishallinnossa
Vallivaaran (1994; vrt. esim. Ylönen 1993) mukaan edelleenkin varsin vahvana suljettu,
hierarkiaan ja käskyttämiseen perustuva malli. Kokonaisuuksien hallitseminen ja
visioiden mieltäminen johdon keskeiseksi tehtäväksi on vielä harvassa, vaikka valta ja
vastuu päätöksenteon hajauttamisen myötä on kasvanut kunnissa.
Tiukan taloudellisen tilanteen aikana 1990-luvulla taloudelliset intressit koettiin
kunnan johdossa ensisijaisina, mikä aiheutti helposti ympäristötekijöistä käsin nousevan
ristiriidan. Jos ympäristökysymys ja kestävä kehitys olisivat suljetussa mallissa
paikallisen hallinnon yksi tärkeimpiin seikkoihin luokiteltavia asioita, niin ne eivät olisi
heikosti arvostetussa asemassa, ns. ulkoa määrättynä toimena suoritettavia. Tosin
suljettukaan hallinto ei voi toimia pitkään herkistymättä ongelmia aiheuttaville seikoille.
Konfliktiherkkyyttä on muodostunut, kun ympäristönäkökulma on jätetty tai on jäänyt
esimerkiksi kansalaisten mielestä liian vähälle huomiolle päätöksenteossa (esim.
Kettunen 1998: 96; Sairinen 1994: 250-261). Siten esimerkiksi otetusta asukasaktiivisuudesta lähtevä epäkohtien ja puutteiden huomioiminen on yksi tärkeä tekijä
mahdollisten muutosten alulle saattaja (esim. Saaristo 1996: 113-114).
Toisena
toiminnan muutosta
aktivoivana vaikuttajana voidaan
nähdä
paikallishallintoon kunnan ulkopuolelta tulleet toimijat, joita paikkakunnan kollektiiviset
normit eivät vielä sido (mm. Konttinen ja Litmanen 1996a: 277). Eikä vähäisimpään
asemaan jää ympäristöintressiä edustavan organisaation, ja etenkin viranhaltijan
olemassaolo, joka voi olla rikkomassa ja kommunikoimassa uudesta näkökulmasta
aiemmin hyvin yhtenäisen ympäristöseikkoja vieroksuvan kannatuksen rintamaa kunnan
hallinnossa (esim. Konttinen 1996: 216-217; Saaristo 1995: 60-61).
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Avoimen hallintatavan kunnissa ympäristöviranhaltijan tehtäväkenttä on myös eri
suuntiin vetävien linjojen risteyksessä. Tässä hän on erittäin monipuolisen ja dynaamisen
tehtäväkentän hoitaja, joka omalla henkilökohtaisella panoksellaan ja sitoutumisellaan on
paljon vartijana (vrt. Saaristo 1996). Kuten edellä huomioitiin (kuva 34) organisaatio- ja
viranhaltijaratkaisut ovat hyvin monisäkeiset. Tältä osin, erityisesti suljetun hallintatavan
kunnissa, on oletetusti hallinnonalaan sitoutumisessa ja tehtävien hoidossa merkittäviä
eroja (ks. Kettunen 1998: 64-65; Kettunen 1996; Joas 1995). Avoimemman hallintatavan
kunnat hyväksyvät helpommin moninaisuuden ja ristiriitaisten vaatimusten olemassaolon.
Vastakkaisten näkemysten esille tuominen ja jo asioiden valmisteluvaiheessa tapahtuva
tiedottaminen ovat olennainen osa edistyksellisempään ja kokonaisuutta strategisemmin
hallittavampaan suuntaan pyrkivän kunnallisen hallintatavan politiikkaa (vrt. Jänicke
1997). Sairisen (1994: 26; ks. Kinnunen 1994: 178-179) mukaan eri osapuolia aktiivisesti
kuuntelevan ja kommunikoivan suunnittelun avulla voidaan estää lähes kokonaan
epäluottamuksesta ja virheellisistä käsityksistä johtuvat ristiriitatilanteet. Kuitenkaan eri
arvolähtökohtiin perustuvia kiistoja ei voida koskaan poistaa, mutta avoin ja oikeudenmukainen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi luo ratkaisuille demokraattista
oikeutusta, jossa säästetään niin selvää rahaa kuin turhaa toimintaakin.
Avoimemman hallintatavan kunnissa ympäristölautakunnan tehtävien yhdistämisellä
on selvät etunsakin. Tällöin esimerkiksi Frilanderin (1991: 198; vrt. Saaristo 1996: 100101) mukaan yhdistelmäratkaisulla on helpompi karsia päällekkäisiä tehtäviä, saavuttaa
kunnan organisaatiossa oleva poikkitieteellinen asiantuntemus, tehtävien parempi ja
tehokkaampi koordinointi ja hallinnon yksinkertaistaminen sekä ympäristönsuojelunäkökohtien entistä parempi ja varhaisempi kytkeminen lautakunnan muuhun suunnitteluun ja toimintaan. Vastaavasti jos hallintatapa on suljetumpi, korostuvat Kurimon
(1993: 9) mukaan varsin suuresti yksittäisten yhdistelmälautakunnan jäsenten asenteet ja
tietämys ympäristöasioita ja kokonaiskuvan hahmottamista kohtaan. Päätöksenteon kunnallisen merkityksen kasvaessa limitettynä kunnalliseen hallintatapaan, ohjaa hallintatapa
kuntia ympäristöasioiden huomioon ottamisessa väistämättä erilaiseen asemaan. Tällöin
neuvottelevuus ja ristiriitojen sovittelu ovat entistäkin keskeisemmässä asemassa.

5.3.6 Kunnan ympäristöstrategisuuden yleiskuva
Yleisesti tarkasteltuna kuva paikallisesta ympäristöhallinnosta ja toimintatavoista
muodostuu kaikeksi muuksi kuin yksinkertaiseksi (vrt. esim. Sairinen ym. 1999;
Konttinen ja Litmanen 1996a; Koskinen 1995). Tilanteen jäsentymisestä huolimatta
hallinnonala on vielä lukuisissa kunnissa käymistilassa. Edelleen toimintakentän laajaalaisuus, kuntien säästölinjaukset ja rationalisoinnit eivät oikeuta tekemään suoria
johtopäätöksiä hallinnonalan kunnittaiseksi yleistilanteeksi. Lisäksi edistymisen suhteen
kuntien kesken esiintyy suurta eriaikaisuutta. Tässä suhteessa paikallistason näkökulma
ympäristöstrategisuuteen jää suuntaa-antavalle tasolle (kuva 38).
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Kuva 38. Kunnallisen ympäristö-yhteiskuntasidonnaisen
yhteenveto (vrt. kuvat 30 ja 36).

strategisuuden

viitteellinen

Kuvauksen staattisinta ja samalla heikoimmin yhteiskunnallisen tilanteen vaatimaan
kehittämiseen reagoivaa näkökulmaa edustavat ohjausta kaipaavat kunnat. Näitä voidaan
luonnehtia yhtäältä joko mukautujiksi tai toisaalta näköalattomiksi. Näille on tyypillistä
ympäristökysymyksen etäisyys ja laaja-alaisen kehittämisen heikko strategisuus. Jos taas
strategia on, niin se on rakennettu hyvin keskusjohtoisesti ja useimmiten vahvoja
taloudellisia intressejä myötäillen. Kunnan hallinnon ei uskota tulevaisuudessakaan
edustavan riittävän voimakkaasti yleisen edun huomioimista ja ympäristö-yhteiskunta
-kokonaisuuden laadullista kehittämistä. Ympäristötematiikan heikkouden tai näköalattomuuden selitystä voidaan hakea muun muassa resurssien vähyydestä ja siitä, että
ympäristöä koskeva tieto on konkreettiseen toimintaan ja valintatilanteisiin sopimatonta
tai että valtaa käyttävien suhtautumistapa ympäristökysymykseen ja avoimempaan
toiminnallisuuteen on välinpitämätöntä.
Kuntakuvauksen mallintamisen toista ääripäätä edustavat visionääriset, tulevaisuuteen
vahvasti panostavat kunnat. Näissä kunnissa on ymmärretty suunnittelu- ja päätöksentekokulttuurin muutoksen merkitys vuorovaikutteisemman ja avarakatseisemman otteen
suuntaan. Esimerkiksi valtiovallan ohjaavan roolin heikkeneminen on näille kunnille jopa
välttämätöntä, koska toimintaperiaate nojaa kyseisissä kunnissa entistä enemmän
oppivaan toimintaan kuin rutiininomaiseen logiikkaan. Näissä kunnissa toiminnallisuus ja
strateginen tulevaisuuteen suuntautuminen nähdään menestymisen kulmakivinä ja jossa
kestävän kehityksen eri ulottuvuudet muodostavat kattavan arviointikehikon päätöksenteon taustalle. Ympäristöajattelua peilaten visionääriset kunnat suuntaavat yhä selvemmin
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kohti ns. ekologisen rakennemuutoksen strategiaa, joka eroaa muista viitekuvauksen
kunnista siinä, että näiden kuntien tavoitteet hakevat talouteen ja tuotantoon rakenteellisia
muutoksia. Toiminnallisuudessa huomio on myös heikkojen signaalien ja intressien
ymmärtämisessä.
Kolmas ja näkyvin kuntaryhmä on kuvattavissa ympäristö-yhteiskunta -strategialtaan
ekologisen modernisaatiota noudattavaksi. Näissä ns. kompromissoija- tai aikaansa
seurailijakunnissa on tavoitteena integroida ympäristöulottuvuus kaikkeen toimintaan.
Tosin integroivuus rakentuu enemmänkin vain näennäisesti ja elinkeino- tai markkinalähtöisesti. Tällaisessa ympäristöstrategisesti näennäisotteisessa tavassa toiminnallinen
muutosherkkyys on ainakin osittain olemassa, mutta se ei välttämättä aina ole eduksi
ympäristöajattelullista ja kokonaisvaltaista näkökulmaa rakentavalle tulevaisuudelle.
Toisaalta toimimisen taustalla on kuitenkin ajatus siitä, että ympäristökysymyksistä on
kasvamassa entistä merkittävämpi kilpailullinen ja kuntakuvallinen imagotekijä.
Heikoimmillaan kolmannen ryhmän kunnissa on tilanne se, että matka voi olla
pitkäkin sektori- ja intressirajat ylittävään toimintalogiikkaan. Eri intressiryhmien
näkökulmat voivat ilmetä avoimin konfliktein tai vahvan hallinnoinnin seurauksena
peitetyin ristiriidoin. Tällaiset tilanteet vetävät kuntaa kuvan 38 lävistäjällä alaspäin.
Toisaalta vahvimmillaan, jos ympäristöulottuvuus ja yhteiskunnallinen muutossuunta
nähdään markkinoiden ja sitä kautta kunnan taloudellisen menestyksen ehdoksi eikä
vaihtoehdoksi, kunta panostaa tulevaisuuden menestymiseen. Tällöin ympäristöajattelu on
muodostamassa yhtenä ulottuvuutena kokonaisvaltaisesti rakennettua johtamisen
paikallista tavoitetta.

5.4 Ympäristön hallinnan ja ohjelmallisen kehittämisen
menestysstrategiat
Menestymisen alku on tosiasioiden
tunnistamisessa.

5.4.1 Miksi ja miten ympäristöstrategiaan
Ympäristöstä on tulossa entistä arvokkaampi kunnan tulevaisuuden ominaisuus.
Ominaisuuden edustavuus ja kehittyvyys nousee ympäristöstrategisuudesta ja sen
suhteesta kunnan tulevaisuuden haasteisiin. Tältä pohjalta, etenkin pitkällä aikavälillä,
kunta saavuttaa kasvavaa lisäarvoa muun muassa taloudellisina säästöinä ja myönteisenä
kuntaimagona. Kuitenkin käytännössä tasokkaan ja toimivan ympäristöstrategian
määrittäminen ei luonnistu pelkästään rutiininomaisena viranomaistyönä, koska se on
rakennettava useiden toisiaan tukevien näkökulmien ja tekijöiden pohjalta (kuva 39).
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HAASTE

PAIKALLISTASON KEHITTÄMISOHJELMIEN PERUSTAVOITTEILLE

Miten ottaa huomioon ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset näkökohdat taloudellisen
kehityksen, työpaikkojen luonnin ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelmissa ja päätöksenteossa.
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seurattavuus
arvioitavuus

Kuva 39. Viitteellinen, integroitu kuvaus ympäristöasioiden hallinnan toimintakentästä
ympäristöstrategisuuden ja haasteellisuuden rakentamisessa paikallistason kehittämisohjelmien tavoitteille.

Aktiivisen ympäristöstrategian ja paikallisagendaprosessien laadinta, arvostus ja
uskottavuus edellyttää niin kunnan ylimmän johdon kuin eri intressiryhmien sitoutumista
asialle. Paikallisagendan ja ohjelmien toimivuus ja asetettujen strategisten tavoitteiden
saavuttaminen riippuvat pitkälti siitä, kuinka laajasti kunnan eri toimijat ovat edustettuina
ohjelmien ja paikallisagendan työstämisessä – toisin sanoen ympäristöstrategisten taustojen rakentamisessa ja sitomisessa yleiseen paikalliseen kehittämiseen. Esimerkiksi
ilman kuntalaisten osallistumista prosessiin ei voida puhua kokonaisvaltaisesta yhteiskunnan kestävän kehityksen tulevaisuuden rakentamisesta. Tällöin ympäristöstrategisuuden osalta ajaudutaan hyvin helposti passiiviseen otteeseen; tavoitellaan jotain, mutta
kehittyminen voi jäädä pintapuoliseksi.
Paikallisella tasolla varautuminen erilaisiin tulevaisuuden vaihtoehtoihin muodostaa
osan niistä elintärkeistä selviytymisstrategisista kysymyksistä, joissa kestävää kehitystä
tukevat arvot ovat olennaisena tekijänä. Alueen menestymisen strategia ja myönteinen
imago eivät synny keksityistä mielikuvista vaan todellisista olosuhteista, kuten
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paikallisista erityispiirteistä, toimivista liikenne- ja informaatioverkoista sekä ympäristön
viihtyisyydestä ja ekologisesta kestävyydestä. Näiden tekijöiden raamittamana strategisen
suunnittelun tehtävänä ei ole luoda vain kokonaisvisiota, jossa kaikki osatekijät olisivat
ratkaistut määrätyllä tavalla, vaan myös vastata siitä, että esiin nousevat suunnitelmien
muutokset uhkatekijöineen kuin mahdollisuuksineen ovat hoidettavissa mahdollisimman
kestävällä tavalla kokonaisuus huomioon ottaen.
Yhteiskunnan vuorovaikutuskentässä suunnittelu on ymmärrettävä ennemminkin
strategisena pelinä kuin staattisena pitkän tähtäimen suunnitteluprosessina. Yleistäen
voidaan puhua vaikutustietoisesta suunnittelusta tai arvioinnista, kun tiedostamme sen,
ettei riitä mitä on tai mitä pitäisi olla, vaan miten eri tilanteet toimivat. Kun on kysymys
useiden asioiden vuorovaikutuksesta ja erilaisista mahdollisista tai epäselvinä näyttäytyvistä kehityssuunnista erilaisine signaaleineen, on oleellista määritellä paikalliset
ympäristön, talouden ja sosiaalisen elämän ongelma- ja riskikohdat, jotka määrittävät
tulevia tilanteita. Ympäristön huomioivalle suunnittelulle tämä merkitsee niin yksittäisten
lähtötietojen kuin myös yhteiskunnan ja ekologian laajemman tuntemuksen vaatimusta.
On tiedostettava, että esimerkiksi kestävää kehitystä raamittavat yleispiirteiset ekologiset
säännönmukaisuudet ovat liian yleisiä ollakseen ohjenuorina. Toisaalta korostettu
paikallisasiantuntemuskaan ei riitä, sillä teoreettisten johtopäätösten ja yleistysten
tunteminen on tae sille, että erilaisten tilanteiden olennaiset piirteet olisivat erotettavissa
satunnaisten joukosta.
Menestysstrategioiden lähtökohta rakentuu kunnan omasta näkemyksestä, ja tietoinen
ennakointi erilaisten analyysien ja paikallisten ratkaisumallien muodosta. Kuntien on
jälkikäteen hyvin vaikeaa korjata strategisen tason virhearviointeja ja puutteita
tehokkaillakaan käytännön tason toimilla. Todellinen tieto siitä, mikä on mahdollista,
todennäköistä ja toivottavaa syntyy vain eri toimijoiden välisen avoimen keskustelun,
yhteistyön ja sitoumuksen kautta. Ympäristöstrategian määrittelyssä on tärkeää, että se
liittyy kiinteästi kunnan muihin strategioihin ja että sen laatimisprosessi kattaa
mahdollisimman hyvin kuntaorganisaation eri tasot, niin virallisen eli hallinnollisen kuin
epävirallisen eli julkisen tilan. Kun ympäristöstrategian rakentaminen on oma haaste,
muodostaa se vastaavasti haasteen muille kehittämisohjelmien tavoitteille.

5.4.2 Lähtökohdat nykytila-analyyseissa
On useita tapoja olla menestymättä, mutta
vain harvat niistä johtavat menestymiseen.
Kuntien tulevaa tilannetta koskevien strategioiden laadinnan lähtökohta on kehityksen,
nykytila-analyysien ja tilanteiden muutoksen konkreettisessa mittaamisessa sekä
ympäristöpäätöksentekoon vaikuttavien intressien painoarvojen kuvaamisessa. Vasta
näiden tietojen perustalta on hahmotettavissa se, millainen on ympäristökysymysten
todellinen merkitys koko kunnallisen toimintaorganisaation keskuudessa.
Lähivuosikymmenten historiaa peilaten ympäristöön vaikuttavan toiminnan
suunnitelmallisuus on ollut niin valtakunnan kuin paikallistasonkin tavoiteohjelmissa ja
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suunnitelmissa varsin heikolla pohjalla. Niin ikään kunnat eivät huomioi riittävästi
strategisessa suunnittelussaan kestävän kehityksen ulottuvuutta, eikä paikallisagenda
toimi taustana muiden sektoreiden päätöksissä. Kaikesta kriittisyydestä huolimatta edistymistäkin on tapahtunut: 1970-luvun taitteen luonnonsuojelukohteiden kartoituksesta
ollaan siirrytty laaja-alaisempiin, myös ihmistoiminnan huomioivaan ympäristökohteiden
inventointiin, samoin kuin vaikutusten arvioinnin fyysisen ulottuvuuden huomioimisesta
sosiaalisen ja yhdistävien näkökulmien huomioimiseen.
Oletetusti ensimmäiset ympäristön perustilan inventointiselvitykset eivät useinkaan
tyydyttäneet kuntatason suunnittelun tarpeita. Monien selvityksien otsikoissa esiintyneet
suunnitelma- tai ohjelma-käsitteet jäivät lähes yhtä monessa toteutusta tai jopa tarkastelua
vaille. Myös raporttien laatu vaihteli suuresti, ja yleisesti pääpaino oli laadullisen ja
kuvailevan tiedon esittämisessä. Kinnusen (1994: 171) mukaan perinteisesti tuotetut
ympäristön tilan raportit ja suunnitelmat palvelivatkin vain kunnan ympäristöviranomaisten tekemää ympäristönsuojelutyötä, sillä pääosiltaan niiden yhteiskunnallinen
ulottuvuus esimerkiksi asukkaisiin ja päätöksentekoon jäi vaille riittävää kiinnitystä. Vielä
tuolloin ne eivät kasvaneet ympäristöpolitiikan välittämisen välineiksi. Ainoastaan
edistyksellisimmissä kunnissa, kuten Espoossa ja Lahdessa inventointien ‘mitä kunnasta
löytyy’ ja ‘mitä ongelmia on’ -näkökulmia, pyrittiin soveltamaan määrätietoisempana
analyysina ympäristön huomioivan strategisemman toiminnan edistämiseksi ja toiminnan
jatkuvuutta hakevammaksi (ks. Lahden kaupunki 1996; 1990).
Ympäristökatsauksen tai tilaraportin ei tule ainoastaan antaa kuvaa tavoitteiden
saavuttamiseen ja suunniteltujen toimenpiteiden loppuun saattamiseen liittyvistä asioista,
vaan myös antaa käsitystä siitä, millä tasolla raportoitavan organisaation tai tehtäväkentän
kestävyys on. Tietenkään ei riitä raportointien pohjalta rakennettujen toimintaohjelmien
hyvä tarkoitus, vaan tulostenkin on oltava hyviä. Siten tavoitteet tulee asettaa riittävän
lyhyelle tähtäimelle, jotta ne eivät menettäisi merkitystään, mutta samalla riittävän kauas,
että ympäristön muuttumista olisi mahdollista seurata.
Strategisen näkökulman rakentaminen menetelmällisesti tuloksia tuottavaksi onkin se
suuri ongelmallinen tehtävä. Metodit saattavat vaikuttaa helpoilta, mutta ne ovat vaativia
käyttää. Esimerkiksi analyysien pelkät luettelot eivät ole inspiroivia. Myös muutosta
kuvaavat visuaalisen esitykset, indikaattorit ja tulkinnat eivät välttämättä herätä
sidosryhmiä tarkastelemaan kestävän kehityksen tavoitteita ja sitä prosessia, jolla
kestävää tulevaisuutta rakennetaan. Miten sitten analyysien ja toimintaohjelmien
toteutumista kuvaavien seurantaraporttien informatiivisuus saataisiin rakennettua
sellaisiksi, joita haluttaisiin seurata ja joista oltaisiin kiinnostuneita ja jotka muodostaisivat ympäristöön vaikuttavan päätöksenteon strategisen kehitysohjelman rakentamisen
perustan.
Ympäristön suunnittelu, siihen sidoksessa olevat asiat ja niiden hallinta eivät ole
kunnan tulevaisuuden kannalta irrallisia erityisasioita, jotka vain satunnaisesti tai
pintapuolisesti liittyisivät kunnan johtamiseen. 1990-luvulla kestävään kehitykseen
perustuvaa ympäristöajattelua onkin pyritty jalkauttamaan käytännön toiminnaksi ja
toiminnasta kertoviksi tunnusluvuiksi. Tästä viestivät useat Suomen Kuntaliiton (esim.
Suomen Kunnallisliitto 1991) ja kansainvälisen kuntien ympäristöjärjestön projektit
(ICLEI 2000), jotka ovat olleet pilottimalleina hakemassa kuntiin suunnitelmallisesti
parempia, ympäristöä kokonaisuutena huomioivia toiminta- ja itsearviointimalleja.
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Vaikka rakenteilla olevien mallien ja kriteereiden avulla kunnat voisivat arvioida
paikallisagendan mahdollisuuksia kestävään kehitykseen, niin strategiaperustaiseen työskentelyyn liittyen poikkileikkaustiedon ohella on tiedostettava tulevaisuuteen suuntaaminen. Ympäristö-yhteiskunta -kokonaisuudessa jäsentymättömien ja epäselvien strategisten yhteiskuntasidoksellisten tilanteiden ja ongelmien järjestelmälliseen tarkasteluun
on sovellettava ns. skenaariolähtöistä tarkastelutapaa (ks. esim. Kaivo-oja 1996; vrt.
Mannermaa 1999; Lovio 1999). Näkemyksiä ja vaihtoehtoja on oltava.
Menestysstrategioiden rakentamisen ja toteuttamisen perusta lähtee ennen kaikkea
laajasta ja avoimesta, eri intressitahot huomioon ottavasta tulevaisuuden tarpeita, haasteita
ja mahdollisuuksia kartoittavista arvokeskusteluista, sellaisista kuten Tampere-Foorumi
Tampereella (ks. Nikupaavo-Oksanen 2000). Foorumit ovat tilaisuuksia, joissa nostetaan
keskusteltavaksi ajankohtaisia, paikallisesti tärkeiksi koettuja tai nousevia asioita.
Mainitut foorumi-keskustelut ja raportoinnit tarjoavat konkreettisen mahdollisuuden
huomioida kattavasti ympäristöulottuvuuden ns. ydintä – ydintä, jonka perusteella kunta
on myös tunnistettavissa kuntana omine paikallisine erityispiirteineen. Menestyminen ei
tule perustumaan yhteen ainoaan malliin tai esikuvaan vaan ennen kaikkea paikallisiin
sovelluksiin.

5.4.3 Kestävän kehityksen raportoinnilla kokonaishakuisempaan
näkökulmaan
Kestävän kehityksen tavoite laaja-alaisella ympäristö-yhteiskunta -kokonaisuuden toimintakentällä vaatii menetelmällisesti uudenlaisia ja vahvoja sovelluksia, muitakin kuin
edellä mainitut foorumit. Näitä sovelluksia on haettu muun muassa yritysmaailmasta,
joihin on luettavissa viime aikoina esiin nousseet laatujohtaminen (ks. Netherwood 1996)
ja benchmarking-ajattelu (ks. Sotarauta ja Linnamaa 1997b: 85-87). Näihin sovelluksiin
liittyen paikallishallinnon tarpeita varten on ideoitu muun muassa ympäristöasioiden
hallintajärjestelmiä, joiden tarkoituksena on tarjota mallia aktiiviselle ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävälle toiminnalle yleisen ympäristötietoisuuden kohottamisen, ympäristöpolitiikan määrittelyn, sen saavuttamiseksi asetettujen yksikkökohtaisten tavoitteellisten ympäristöohjelmien sekä niissä määriteltyjen tavoitteiden
seurannan muodossa.
Yritysmaailmasta lainattuja menetelmiä ei kuitenkaan tule ymmärtää vain suoritekykytai hyötysuhdevertailuina, vaan omasta toiminnasta oppimisena ja vertailumalleista opitun
soveltamisena omaan toimintaan. On nähtävä, että pelkät erilliset järjestelmät eivät
kuitenkaan riitä, vaikka Netherwood (1996: 54) listaakin ne kestävyyden lähestymisen
yhdeksi välttämättömimmistä ehdoista. Toiminnasta irti saatavan ’ympäristöhyödyn’
ohella järjestelmät on koettava osana koko organisaation yleisen toiminnan kehittämistä,
jonka edellytyksiksi Linnasta (1996) ja Willbergiä (1996) mukaillen voidaan kirjata
ennen kaikkea koko organisaation sitouttamisen sekä itse ja yhdessä tekemisen
määrätietoisuuden ja suunnitelmallisuuden.
Ympäristöasioiden hallintajärjestelmän eräänä tavoitteena on tuoda ympäristömyönteisen imagon luomisen, tulevien ympäristöhaasteiden ennakoinnin ja mahdollisen
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uuden johtamisvälineen ohella merkittäviä kustannussäästöjä. Yhtenä voimakkaasti
kehittymässä olevana hallintajärjestelmiin liittyvänä osatekijänä on työstetty juuri
ympäristösuuntautunutta kirjanpitoa eli ympäristötilinpitoa, jossa se joko osana tai
erikseen normaalia laskentatointa antaisi kuvan niin yksityiskohtaisista ympäristöön
liittyvistä kustannuksista kuin toiminnan ohjauksen näkökulmasta ympäristöstrategian
toteutumisesta (ks. Sjöblom ja Niskala 1999: 106-131; Antila 1998). Vainin (1999: 182)
mukaan suomalaisista kunnista ensimmäisenä kaikki toimialat kattavan ympäristötilinpäätökseksi kutsutun ympäristöraportin julkisti Tampereen kaupunki vuodelta 1997.
Ympäristölaskentatoimen tai -tilinpäätöksen tarpeen näkemys nojaa paljolti siihen, että
laskentatoimella on yleensä merkittävä rooli organisaatioiden suunnittelussa,
päätöksenteossa ja seurannassa. Siten laskentatoimen merkittävä rooli organisaatioiden
toiminnan linjaamisessa on johtanut tarpeeseen tuoda myös ympäristöasiat aiempaa
näkyvämpään rooliin laskentatoimen keinoin. Toisaalta suunnittelijat ja päätöksentekijät
näkevät päätöksen kohteena olevan asian usein vain sellaisena kuin se laskentatoimen
tunnuslukujen kautta näyttäytyy. Se on ikään kuin kuva todellisuudesta – todellisuudesta,
jota katsotaan yhdenlaisen tunnusluvun kautta ja jossa saattavat monet seikat jäädä
huomiotta ja jossa on kohtia, joihin ei ole löydettävissä yksiselitteisesti oikeita vastauksia.
Kantolan ja Antilan (1997 Antilan 1998: 30 mukaan) ympäristölaskennalta ja -tilinpidolta
edellyttämiin kriteereihin – kattavuus, läpinäkyvyys, jatkuvuus, käytännöllisyys,
vaikuttavuus, luotettavuus ja yksiselitteisyys – viitaten on oleellista erityisesti se, että
asioita pohditaan ja valinnat tehdään tietoisesti, tavoitteita, tarpeita ja sidosryhmiä
ajatellen.
Ympäristöasioiden vahva kytkentä yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin näkökohtiin
korostaa myös ympäristöraportoinnilta vahvasti kestävän kehityksen huomioimista.
Tehtävä on vaativa, sillä esimerkiksi sidosryhmiin nojautuvissa ympäristöjärjestelmissä ja
-raportoinneissa on järjestelmäkeskeisestä ajattelusta päästävä nimenomaan kohti
kokonaishakuisempaa kestävyyden hallintaa. Vaativuutta korostaa entistä avoimemman ja
yhteistyökykyisemmän sekä oppivamman otteen omaksumisvaatimus eri tahojen kesken.
Toisaalta hallintajärjestelmiin viitaten olisi ensiarvoisen tärkeää saavuttaa osa-alueittain
hyvät kokemukset ja tulokset ennen kuin tavoitellaan kokonaisuutta. Kriittisyydestä
huolimatta kuntien ympäristökustannusten huomioiminen kirjanpidossa olisikin nähtävä
merkittävänä edistysaskeleena ympäristöasioiden huomioimisessa osana normaalia suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia.

5.4.4 Näkyvyyttä strategisuuteen – ongelmia ja tehtäviä
Kokonaisvaltaisesti ymmärretyn ympäristö-yhteiskunta -kokonaisuuden arvon ollessa
aika-, paikka- ja intressisidonnaisen on ympäristökysymyksen sijoittaminen oikeaan asemaan suuri haaste yhteiskuntarakenteeseen vaikuttaville toimijoille. Paikallistasolla
ympäristöteeman kehittämisen ei tulisi enää nojata perinteiseen malliin perustuvaan,
pääasiassa yhden hallintokunnan laatimaan ympäristöohjelmaan. Kapea-alaisuuden
välttämiseksi niin erillisten yksiköiden ympäristöohjelmien kuin koko kunnan ympäristöstrategian merkityksen kannalta niiden sisällön ja tarpeellisuuden ohella on olennaista
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niiden laatimis- ja käsittelytapa sekä toteutuksen arviointi. Päätöksenteon hajautumista ja
kestävän kehityksen tavoitteellisuutta peilaten käytännön ongelmaisella tasolla on aiheellista kysyä, kuinka olisi yhtäaikaisesti saavutettavissa ympäristön suunnittelun yleiset,
yhteiskuntasidoksellista kokonaisuutta rakentavat periaatteet, siis kuvaa 38 tulkiten avoimuus, integratiivisuus ja strategisuus (vrt. Blowers 1994: 14-17; Jänicke 1997: 75-81).
Käytännössä paikallistasolla tapahtuneella kestävän kehityksen työllä on erityisesti
haettu sellaista tavoitteellisuutta, jolla ylitettäisiin hallinnonalojen sektorirajoja.
Perinteisen tavan mukaan toimien käytäntö ei ole kuitenkaan antanut myöten
poikkihallinnollisuudelle ja kokonaiskuvallisen ajattelumallin omaksumiselle. Huolimatta
kuntien aktivoitumisesta ympäristökysymyksen suhteen, dynaamisempi ja kattavampi
ympäristöasioiden huomioiminen kokonaisvaltaisemmin vaatii kuntatason suunnittelussa
vielä suuria ponnisteluja. Esimerkiksi Vesalan (1994; 1995; vrt. Kippo-Edlund 1999)
maankäyttöä strategisesta suunnittelunäkökulmasta tarkastelevat tutkimukset antavat
tavoitteen saavuttamiselle turhauttavan kuvan: eri sektorit, samoin kuin elinkeinoelämä ja
muut intressiryhmät ajavat vahvasti omia hankkeitaan ja näkökulmiaan – ja mikä
ongelmallisinta, suhteellisen riippumattomasti maankäytön strategisista linjanvedoista.
Laajemmin strategisuutta analysoineen Erikssonin (1999b: 43-44) mukaan kuntien
strategia-asiakirjat keskittyvät päämäärien ja tavoitteiden muotoiluun. Strategioiden
prosessoituminen ei elä teksteissä, eikä niissä juurikaan mainita yksityiskohtia strategioiden toteutuksesta ja niiden arvioinnista. Niin ikään toiminallisuutta kokonaisuutena
tarkasteleva perusperiaate on hämärtynyt strategioista ja strategisesta ajattelusta. Kun
1990-luvulla on alettu puhua ydinosaamisesta, kriittisistä resursseista ja avainmenestystekijöistä, on vaarana se, että toiminnassa korostuu vain jokin keskeiseksi
arvioitu asia tai syy, kuin se strategisuuden kannalta keskeisin ominaisuus, että tehtäisiin
monia toisiinsa liittyviä asioita. Aiheetta ei Mintzberg (1989, Sotaraudan 1997: 127
mukaan) korosta sitä, että strategiatyön onnistumiseen tarvitaan sekä kokonaisuuden
visioimista että yksityiskohtien hallintaa.
Vastaavasti strategisia ympäristösidonnaisia tavoitteita tarkastelleen Koskiahon (1999:
64) mukaan nämä yltävät harvoin selkeisiin suuntaviivoihin. Ympäristösidonnaiset
tavoitteet ja päämäärät ovat jääneet usein reaktiivisiksi, eivätkä ole yltäneet
tulevaisuusstrategioiksi kunnan kehittämistyön suunnittelussa. Kansainvälisesti samoihin
linjanvetoihin on päätynyt niin Jänicke (1997) kuin Lafferty ja Meadowcroft (1997), kun
he esittävät ekologisesti kestävien yhteiskunnallisten rakenteiden, toisin sanoen eri
yhteiskuntapolitiikan lohkot läpäisevän ympäristönäkökulman aikaansaamisen – ja
erityisesti niiden legitimoimisen – olevan vaikeaa. Mainittujen kysymysten ohella
tärkeäksi analysoinnin kohteeksi nousee muun muassa strategisen muutosprosessin
johtaminen, kun kunnat ovat edelleen yhteiskunnallisesti suurten muutosten keskellä.
Teemakenttä on siis haasteellinen. Ongelmallisimmillaan kuntakohtaisen ympäristöstrategian kehittäminen vaatisi pureutumista asiasuhteiden kriittisimpiin ulottuvuuksiin,
kuten toimintojen ja tavoitteiden kriteerien muuttamiseen tai huomioimiseen, ettei
entinen asiantuntemus enää riitä tai että organisaatiota ja resursseja on muutettava tai että
kunnalle tärkeän ja työllistävän elinkeinotoiminnan ympäristönäkökulmaankin on saatava
uutta otetta. Tietenkin tällaisesta toiminnasta syntyy helposti ristiriitoja, mutta
monipuolisuutta ja yhteistyötä korostava kunnan tulevaisuutta hahmottava kehittämisprosessi johtaa jatkossa avoimempaan julkisuuteen ja vuoropuheluun sekä helpommin
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sektorirajat ylittävään yhteistyöhön – työhön, jossa tavoitteellisuus osataan asettaa
sellaiselle tasolle, mihin paikalliset olosuhteet ja käytettävissä olevat resurssi antavat
myöten.
Tulevaisuuden kartoitukseen ja menestyvyyttä hakevampaan otteeseen liittyen on kysyttävä, millaisista tekijöistä sitten onnistuminen on niin sanotusti kiinni. Vastausta muutokseen on mahdollista hahmottaa esimerkiksi Harisalon (1995: 112-114) innovatiivisuuteen liittämien tekijöiden – vaatimus joustavuudesta, hallittujen riskien otosta ja järjestelmällisestä kokeilutoiminnasta sekä sosiaalisten verkostojen hyödyntämisestä – omaksumisilla. Esimerkiksi hallittujen riskien ottoon liittyen tiivis yhteistyö sidosryhmien kanssa
auttaa kuntaa terävöittämään käsityksiä kunnan tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Lopulta nämä tekijät osoittavat (vrt. Camagni 1991: 3) ulospäin sen tietyn imagoarvon ja sisäänpäin sen erityisen merkityksen ja olemassaolon tajun, jotka lisäävät
edistymistä synergisten ja kollektiivisten oppimisprosessien kautta. Tällöin toiminnallisuudessa päästään helpommin kohti integroituneempaa ja dynaamisempaan rakennetta,
mikä puolestaan edistää jatkuvuutta ja vähentää epävarmuutta.
Ilman realistista nykytilanteen kartoitusta ja arviointia, jäävät skenaarioiden ja
strategian laatimisen lähtökohdat heikoiksi. Tällöin kunnasta ei muodostu ’valmis’ ja
yhtenäinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteita ja muutoksia. Sen tila ei muodostu
varautuneeksi vaan odottavaksi. Tällöin suunnittelun sisältö ja laatu jäävät kapeaalaiseksi, samoin kuin niiden arviointi; toisin sanoen mistä tavoitteet muodostuvat, miten
ne ovat toteutuneet ja ovatko ne edelleen ajankohtaisia. Ja jos nykytilanne kartoitetaan, on
myös kartoitettava strategisuuden menestyksellisyys, eli kuinka siinä ollaan onnistuttu ja
missä on parantamisen tarvetta. Esimerkiksi Anttiroikon ja Kallion (1999) mukaan kunnat
kaipailevat benchmarking-ajattelua soveltaen vertailutietoa muista saman kokoluokan
kunnista. On huomattava, että kunnissa tarvitaan myös tietoa strategioiden saavuttamiseen eli niiden arviointiin liittyen. Sotaraudankin (1996: 191-192) mukaan pelkät
strategiapaperit eivät ole tärkeitä – tärkeitä ovat strateginen ajattelu ja toiminta.
Tosin strategiat, strateginen ajattelu ja toiminta eivät ole luonteeltaan itsestään selviä
tapahtumia ja skenaarioidenkaan tarkoitus ei ole vain kuvata mahdollisimman totuudenmukaisesti tulevaisuuden tilaa. Niin strategioiden kuin skenaarioidenkin tarkoitus on
herättää ajatuksia ja havahduttaa toimimaan ajoissa. Broms ja Paavola (1991: 116-117,
120) huomauttavatkin, että ennusteellisuuden tarkoitus on aina kertoa enemmän jotakin
nykyhetkestä, sen arvoista ja tiedoista kuin tulevaisuudesta – ja että tulevaisuudentarkastelujen syvällisempi merkitys on siinä, että ne vahvistavat meidän uskoamme
siihen, että tulevaisuus ja asetettu visio yleensä on olemassa ja saavutettavissa.
Paikallistasolla tämä edellyttää sekä vireää tulevaisuuteen suuntautumista että
yhteishengen tunnistamista ja sen mukaan toimimista, kuten Hämeenlinnassa (esim.
Jutila 1999). Konkreettisimmillaan tämä heijastuu alueen erikoispiirteiden tunnistettavuuteen ja siihen, että on riittävästi tapahtumia niiden ilmentämiseen ja toimimisen
hyväksymiseen. Huomionarvoista on, että näiden ominaisuuksien on herätettävä ideaa
työskennellä alueen puolesta ja että toiminta koetaan arvokkaaksi ja pitkällä aikavälillä
kannattavaksi. Tätä ‘ruohonjuuritasolla’ toimimista puoltaa muun muassa se, että
paikallisiin yhteistyöverkostoihin sitoutuneen tietämyksen siirtäminen toisaalle on lähes
hyödytöntä, koska merkittävä osa tiedosta ja taidosta on ns. hiljaisessa muodossa ja
sitoutuneena epävirallisiin sosiaalisiin verkostoihin.
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Paikallistasolla mainittujen toimien tai hankkeiden tulisi korostaa oppimisprosesseja
niin, että ne perustuvat tiedon tarpeessa olevien ryhmien aktiivisuuteen, keskinäiseen
yhteistyöhön, ryhmien itsenäisesti määrittämiin ongelmiin ja tältä pohjalta nousevaan
tiedonhankintaan ja -jakamiseen. Omalta osaltaan näin toimivista ryhmistä on oltava
yhteys kunnan kehittämiseen ja uusien mahdollisuuksien arvioimiseen. Tätä kautta linkittyy osaltaan vastaus siihen, onko paikallishallinnolla ja päätöksentekoon osallistuvilla
ryhmillä riittävästi ajantasaista tietoa kehittämistä koskevan päätöksenteon pohjaksi ja
onko kuntalaisilla mahdollisuutta vaikuttaa tulevaisuuden linjan määrittämiseen. Jos näin
ei ole, nojaa paikallinen henki vain haikailuun ja päivittelyyn, mikä tekee paikallisagendasta pelkän kuplan.
Suunnittelun ja toiminnallisuuden uudistamisessa korostettuun dynaamisuuteen ja
vuorovaikutteisuuteen panostaminen edellyttää niin ikään yhteiskunnallista oppimista ja
tässä erityisesti lähtökohtien merkitysten ja toimintojen tarpeellisuuden suhteellisuutta ja
ymmärtämistä. Oleellista on nimenomaan vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus, jolloin
ongelmien rajaaminen ja ratkaisujen koordinointi jaetaan sellaisten kanssa, joita se
koskettaa ja joilla siihen on edellytyksiä. Toiseksi menestyminen ja tulevan onnistunut
rakentaminen on suorassa suhteessa taloudellisesti hyvin hoidettuun ja tavoitetietoiseen
kunnallispolitiikkaan. Ilman kestävää taloudellista pohjaa kuin sosiaalista oikeudenmukaisuuttakaan ekologisesti kestävä kehitys ei ole saavutettavissa. Kolmantena, muttei
yhtään sen vähäisempänä tekijänä on muutoksen, niin edistymisen kuin taantumisenkin
hahmottaminen ja vertailtavuus esimerkiksi samantyyppisiin kuntiin. Tällöin varmennetaan kunnan ’ympäristösuorituskyvyn’ tason arviointi ja kommunikointimahdollisuus
eri sidosryhmien näkökulmista. Ellei vuorovaikutusverkostoja huomioida ja tunnisteta, ei
edistystä tukevaa ympäristöpolitiikkaakaan saada aikaan.
Kuntaorganisaation vuorovaikutussuhteiden laajassa verkostossa tapahtuva yhteistyö ja
sen koordinointi vaatii aina lähtökohtiin nähden selkeitä ja strategisesti perusteltuja
tulevaisuuden suuntaviivoja, vaikka suunnittelulla ei pyritäkään saavuttamaan yksittäistä
lopputilaa. Jotta jostakin visiosta tulisi kunnan kehitystä ohjaava periaate, tulee sen olla
selkeä pitkälläkin aikavälillä, mikä edellyttää sen luomista avoimen ja demokraattisen
suunnittelun pohjalta. Vasta tämä tekee mahdolliseksi kunnan pitkäjänteisen, kuntaideaan
pohjaavan järkevän toiminnan ja luontevan strateginen johtamisen. Tällöin strategioinnin
lähtökohta ei olisi pelkässä ympäristöön ja siihen sidoksessa olevien, eri mittakaavaa ja
painoarvoja kantavien ongelmien vyyhdissä ja yrityksissä ratkaista sitä tai
mielenkiinnottomissa abstrakteissa tavoitteissa, vaan tulevaisuuden prosessinomaisessa
luomisessa ongelmien välttämiseksi. Kysymys on paljolti prosessien hallintaakin
laajemmasta organisoinnin taidosta ja sen näkyväksi tekemisestä.
Tiedon artikuloinnissa, sosiaalisen oppimisen tukemisessa ja tiedon käytön edellytysten luomisessa nimenomaan kuntaorganisaatiolla on keskeinen asema, vaikka tietoa
tuottavatkin yksilöt. Kuntaorganisaatio nähdään toimintaympäristön ominaisuuksia välittävänä rakennetekijänä ja se on samalla se kriittinen tekijä, joka vaikuttaa suunnitelmien
ja strategioiden toteutukseen. Kysymykseksi nouseekin, millaiseksi kuntaorganisaation
rakenteellisuutta ja systeemisyyttä tulisi kehittää, jotta ympäristö-yhteiskuntasuhteessa
epävarmuutta ja epäselvyyttä kyettäisiin hallitsemaan. Tiivistäen voidaan tukeutua Daftin
ja Lengelin (1986: 559-561) sanoihin, että epävarmuuden vähentämiseen hyvin muotoiltu
organisaatiorakenne auttaa tiedon ja informaation hankinnasta aina strategisen suunnit-
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telun ja toteutuksen seurannan hoitamiseen, kun taas epäselvyyden vähentämisessä
organisaatiorakenteen tulisi tukea vuorovaikutteisuutta ja osallistumista (kuva 40).
Organisaatiorakenne perustuu
vuorovaikutteisten kanavien käyttöön

Organisaatiorakenne perustuu
muodollisten kanavien käyttöön

Säännöt ja
määräykset

Tietojärjestelmät

Raportit ja
selvitykset

Suunnittelu

Suorat
kontaktit

Välittävät
mekanismit

Ryhmäpalaverit
ja neuvottelut

EPÄSELVYYDEN VÄHENTÄMINEN

EPÄVARMUUDEN VÄHENTÄMINEN

Yhteisymmärryksen saavuttaminen
moniselitteisistä käsitteistä ja ongelmista

Vastausten etsiminen
selkeisiin kysymyksiin ja ongelmiin

Kuva 40. Epävarmuuden ja epäselvyyden vähentämisessä huomioitavia mahdollisuuksia
(Daft ja Lengel 1986: 561).

Erityisen tärkeää on organisaatiorakenteen uudelleenmuotoilu. Toimintaympäristön
vaatimuksiin reagoiminen rakenteen järkeistämisellä uudelleen on mahdollista parantaa
sen strategista kykyä hankkia, luoda ja hyödyntää uutta ja muuttuvaa tietoa sekä menestyä
vision saavuttamisessa. Nonaka (1994: 32-33; vrt. Mintzberg 1993) kuvaakin tilannetta
haasteena, jossa hierarkkisen organisaation tehokkuus ja staattisuus on osattava yhdistää
hallinnonaloja rikkovan matalan organisaatiorakenteen innovatiivisuuteen ja dynaamisuuteen. Tällöin sektoripohjaisesta ja palvelutuotantokeskeisestä toimintatavasta oltaisiin
vähitellen siirtymässä kohti kommunikaatiointensiivistä ja dynaamista hallinta-ajattelua.

6 YHTEENVETO JA POHDINTA

6.1 Ympäristö-yhteiskunta -suhteen
ongelmallinen kokonaisuus

JOHDANTO 1
- Orientaatio -

Ympäristö on abstraktio – yhtä lähellä, läsnä kuin yhtä
etäälläkin. Ympäristön ’otettavuuden’ vaikeutta ilmentää
hyvin sen yleinen määritelmäkin – kaikki, mitä on ympärillämme. Vaikka käsitteen käyttöyhteys tarkentaakin tätä
määritelmää, on se silti suunnittelun kannalta haastava ja
vaikea. Haastavuus ja vaikeus nousee sen yhdestä perusominaisuudesta; muutoksesta, mikä asemoi ja vaatii
yleensä uutta suunnittelua.
Uuden vuosituhannen alkaessa meillä on yhä edessämme useita ratkaisemattomia yhteiskunnallisia ongelmia – siitäkin huolimatta, että 1900-lukua on kuvattu
edistyksen ja kehityksen vuosisatana. Ongelmista tai ongelmakokonaisuudesta yhä suurempi ja aiempaa vakavammin otettavista on ympäristö-yhteiskunta -suhde. Niin
luonnon- kuin yhteiskuntatieteidenkin näkökulmasta
ympäristöongelmien tiedetään lisääntyneen ja laajentuneen. Se, miksi tutkimuksen alkuasetelmana korostetaan
ongelmallista kokonaisuutta, kertoo siitä, että kyseisen
teemakentän ongelmat eivät ole viimeisten vuosikymmenten aikana vain lisääntyneet ja laajentuneet vaan
myös syventyneet.
Ihminen-luonto -suhteen ongelmat ovat muuttuneet
niin eko- kuin yhteiskuntasysteemienkin toiminnan kannalta yhä vakavimmiksi ja vaikeammin määritettäviksi ja
hallittaviksi. Kyseisen ongelman ja nykyisen tietoyhteiskunnaksi määritellyn yhteiskunnan menestymisen

Ongelmallinen
tehtäväkenttä

YMPÄRISTÖ ja TIEDE

2

- Ympäristö Tieteiden rikkoma kokonaisuus
Historian haaste tulevaisuudelle

YHTEISKUNTAKEHYS

3

- Aika ja tieto Luonne paradoksaalinen
Haaste muutoksessa

S U U N N IT T E LU

4

- S tr ate gia P ulm allisen ko ko naisuud e n
ko et ink iv i

PAIKALLISUUS
PAIKALLISUUS

- Näkyvä taso -

5

- Näkyvä taso -

Toiminta ja toteuttajat
Toiminta
ja toteuttajat
eli missä mennään
eli missä mennään

YHTEENVETO
Näkemisen
oivallus
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ehdoksi on iskostettu ajatusta kestävästä kehityksestä. Sen on ennakoitu vaikuttavan
yhteiskuntakehityksen ekologisoitumiseen. Vastaavasti yhteiskunnallisen kehityksen
esittelyjen vaiheistuksessa ns. tietoteknisen modernisaation rinnalle on yhä selkeämmin
nostettu ekologinen modernisaatio.
Ekologisessa modernisaatiossa yhteiskunnan menestysstrategioiden rakentamisen
merkittävimpänä perusedellytyksenä on korostettava tilanteiden muutosten tiedostamista
– ei vain niiden ainutkertaisuuden, vaan toimintaa ohjaavien yleisten periaatteiden
kehittämisen näkökulmasta. Tilanteiden muutoksen ja uudistumisen ennakoinnissa on
arvokkainta ymmärtää oppimisen merkitys, sillä nyt vaaditaan aiempaa enemmän
ymmärtämystä, kokonaisuuksien hahmottamista ja näkemyksellisyyttä. Itse asiassa vasta
nyt aletaan olla jo niin kauan korostetun tietoyhteiskunnan, oikeammin ja laajemmin
ymmärrettynä, todellisen ymmärtämisen yhteiskunnan kynnyksellä.
Yhtälailla tieteen kentällä kuin käytännönkin suunnittelussa on painotettu oikeiden
ratkaisujen ja vastausten sekä suuntaviivojen etsimistä. Toisaalta näissä prosesseissa
järjestelmällisten vastausten etsimisten ja kaavamaisten ratkaisumallien suunnittelun
ohella ongelmia on osattava lähestyä entistä luovemmin ja avarammin. Ympäristöyhteiskunta -teemaan liittyvät ongelmat ja kysymykset eivät ole erillisiä ja yhdeltä taholta
määriteltyjä, vaan kaikkinensa moniulotteisia ja laajoja yhteiskuntakokonaisuuteen
limittäin rakentuvia sekä useita ratkaisumahdollisuuksia sisältäviä. Tällöin tarkkoja
vastauksia tärkeämpää on nähdä muotoutuvat uudet tilanteet, mahdolliset muutossuunnat
ja niissä olennaiset asiayhteydet ja ongelmat.
Erityistä on siis hahmottaa se kokonaisuus, mitä ja miten tarkasteltavat seikat sitä
koskettavat ja miten ne sitä mahdollisesti muuttavat. Aikamme avainsanoinakin
näyttäytyvät yhä useammin nopeat muutokset, yllätyksellisyys ja ennakoimattomuus.
Elämme muutoksessa, mutta sitä myös vaaditaan. Toisaalta kaipaamamme varmuudet,
jatkuvuus ja trendinomaisuus ovat poissa, kun entistä kompleksisemmassa ja
emergenttisemmässä nykyisyydessä muutoskin on muuttunut luonteeltaan.
Kun ympäristöteema otetaan tässä suhteessa esiin, määrittyy lähtökohdaksi se, että teemaan liittyviä tekijöitä ja niiden vaikutuksia ei voida määrittää ja mitata eksaktisti, eikä
ympäristökysymyksiä palauttaa vain ekologisiksi ongelmiksi, vaikka ekologialla onkin
keskeinen rooli ympäristöproblematiikassa. Yhteiskunnallisen, so. suuren mittakaavan
ympäristön hallinta ei tulevaisuuden rakentamisessa tule olemaan ainakaan perinteisesti
ymmärrettynä hallintaa ensinkään, vaan pikemminkin sopeutumista – toivotummin,
tulevaisuuden aktiivista luomista. Ympäristöpolitiikan voiman on nähty olevan
riittämätön tarvittaviin suunnan muutosten huomioimisiin. Rinnalle on muotoiltava
strategista näkökulmaa. Näkökulmaa, joka kuvaa toiminnan linjaukset, mutta joka on
kyllin yksityiskohtaista vaikuttamaan toimintoihin ja päätöksiin – mutta joka kuitenkin
jättää joustoa yksityiskohtatasolle ja jonka päätöksenteon voi luottaa ei-strategiselle
tasolle.
Viimeisen vuosikymmenen ympäristö-yhteiskunta -suhteen suunnitteluun panostamisesta huolimatta ympäristöön liittyvällä julkisella säätelyllä on pitkä historia.
Ympäristön tilaan, käyttöön ja suojeluun liittyvät kysymykset käsiteltiin kuitenkin ennen
1960- ja 70-lukujen vaihdetta pääasiassa vain yksittäisiä ongelmia koskevina erityiskysymyksinä; strategialtaan ongelmia siirtävinä ja vahinkoja korjaamaan pyrkivinä. Vasta
1980-luku nousi ekologisen modernisaation strategian kannalta merkkipaaluksi. Tuolloin
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ympäristöulottuvuus kestävän kehityksen siivittämänä muodosti väljästi määritellyn
kokonaisuuden eri yhteiskuntapolitiikan sektoreilla. Joistakin näkökulmista jopa huolimattoman väljästi, koska yhteiskuntapolitiikan osa-alueena ympäristöpolitiikan alan
määrittely, vastuualueet, tavoitteet ja toimintatapa ovat olleet ristiriitaisten vaatimusten ja
kiistojen kohteena koko sen elinajan.
Toisaalta ympäristön yhteiskuntasidoksellinen teema- ja toimintakenttä niin kokonaisuudessaan kuin pienipiirteisyydessäänkin on niin laaja, että sen edessä on kaikkien
pakko myöntää, ettei kaikkea siihen liittyvää tule ajatelleeksi tai otetuksi huomioon.
Ihmisellä on hämmästyttävä kyky valikoivaan ja kapea-alaiseen ajattelutapaan.
Esimerkiksi tiedehistoriallisesti katsottuna vahva panostaminen luonnontieteelliseen
tietämykseen antaa tänäkin päivänä puutteellisia ja ristiriitaisia ennusteita ympäristöpoliittisen suunnittelun ja päätöksenteon taustalle: ei tiedetä, mitä tai ketä tulisi uskoa. Jos
ongelman tai kysymyksen luonnontieteellinen tausta tunnettaisiinkin, niin sen yhteiskunnalliset ulottuvuudet tunnetaan huonosti. Niinpä tieteen ihanteena oleva universaalisuus
muodostuu paikallisten olosuhteiden ainutkertaisuuden ja vaihtelun näkökulmasta
etäiseksi tavoitteeksi. Teema on kuitenkin kokonaisuudessaan niin tärkeä, että haaste on
sen tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi tekemisessä.

6.2 Ympäristötieteen kaukainen luonne
Tutkimuksen toiseen osaongelmaan viitaten, yhden ja yhtenäisen ympäristötieteellisyyden tavoittelun taustan merkittävimmät ongelmat ovat edellä viitattu
yhteismitattomuus ja sen mukanaan tuoma epävarmuus. Aikoinaan jo Hardin (1968)
klassisessa artikkelissaan osoitti, että lukuisiin ongelmiin, kuten saastumiseen tai
liikenneruuhkiin, sisältyy sama logiikka: resurssien hyödyntäjät toimivat rationaalisesti,
mutta kaikesta huolimatta, kokonaisuuden kannalta, lopputulos on aina jostain syystä
epätyydyttävä. Väitteiden ja vastausten tarkkuuden kasvaessa niiden kokonaismerkitsevyys ja -varmuus laskee. Ympäristökysymyksiin on perinteisiltä tiedealoilta
katsottuna annettu liian usein liian yksinkertaisia vastauksia, mikä ei sinällään ole
lisännyt niiden yhteiskunnallisen sovellettavuuden varmuutta.
Jos moniarvoisuuden logiikka on jäänyt taustalle, niin myös omalla sektorillaan
olevilla luonnontieteillä on vaikeuksia ympäristötutkimuksessaan. Tärkein syy piilee
niiden liiallisessa erikoistumisessa, jossa on tavoiteltu mahdollisimman pitkälle omiin
tieteenaloihinsa perustuvaa ympäristön kokonaiskuvaa. Käytännössä tällöin monet
mielenkiintoiset ja tärkeät ympäristö-yhteiskunta -suhteen tutkimusongelmat jäävät vaille
arvokasta huomiota siksi, ettei niitä ole mahdollista hahmottaa vallitsevista tieteenaloista
ja niille olennaisista tutkimusperinteistä käsin.
Ratkaisua tähän ongelman on haettu monitieteisyydestä tai iskevämmin ilmaistuna
tieteidenvälisyydestä – 1990-luvun yhdestä länsimaisen tieteen kestävimmästä muotitermistä, joka korostaa joustavuutta ja vuorovaikutteisuutta haasteista selviytymisen
ehtoina. Ympäristötutkimukselliset haasteet ovatkin yhä selvemmin luonteeltaan
filosofisia: kokonaisvaltaista ajattelua sekä ihmisen ja hänen ympäristönsä uudelleenmäärittelyn ongelmia korostavia. Kun nyt vaikuttaa siltä, että yhtä ja yhtenäistä
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ympäristötiedettä on vaikea saavuttaa, niin millaisiin tekijöihin on toiminta kohdentunut
tai olisi kohdennuttava.
Ympäristötutkimuksen eri näkökulmien erojen sijaan yhä enemmän on huomioitu
niiden yhtäläisyyksiä, koska ongelmien ja kysymysten erityispiirteiden tuntemuksen
lisäksi tarvitaan perustietoja ja yleisnäkemystä niiden ratkaisemisen yhteiskunnallisista
edellytyksistä. Soveltavissa tutkimuksissa on korostettu muun muassa komplementaarisuusajattelun periaatetta, jonka mukaan jonkin yksittäisen tieteenalan perusteella
suoritettu tutkimus ei anna täysin oikeaa kuvaa monimutkaisten kokonaisuuksien
toiminnasta. Soveltavan maantieteen näkökulmasta maantieteessä puhuttu alan sisäinen
jakautuminen voidaan nähdä komplementaarisesti positiivisena ilmiönä, vaikka
tieteenalana maantiede yhtäältä luonnontieteenä kuin toisaalta yhteiskuntatieteenä tekee
alan roolin ympäristötieteiden muutoinkin dynaamisessa kentässä vaikeasti
määriteltäväksi.
Vastakkaisten ominaisuuksien korostamisella komplementaarinen näkemys ilmentää
kuvausjärjestelmien epätäydellisyyttä, tieteiden epävarmuutta. Periaate korostaa erilaisten
näkökulmien taustoihin katsomista ja ymmärtämisen hakemista – sitä ympäristöilmiöiden
tutkimisessa kaivattua holistista luonnetta. Esimerkiksi useat ympäristöpolitiikassa
käytetyt suunnittelua tukevat menettelytavat, kuten ympäristövaikutusten arviointi ja
ympäristöasioiden hallintajärjestelmät, ovat syntyneet tarpeesta tarkastella ympäristökysymyksiä niin suurempina kokonaisuuksina kuin siihen liittyvän tiedon luonteen
erilaisuuksina. Samoin kehityskaari luonnonsuojelusta ympäristönsuojeluun ja viimein
kestävän kehityksen käsitteeseen ovat muuttaneet ympäristötieteiden ongelmanasettelua
juuri holistisempaan suuntaan. Tässä kokonaisuudessa oman näkökulman ja
asiantuntijuuden kyseenalaistamisella ja muiden osapuolten, esimerkiksi kansalaisten,
näkökulmien ymmärtämisellä on mahdollista suorittaa uuden tiedon ja toimintatavan
rakentaminen. Tämä tarkoittaa sekä-että -ajattelutavan omaksumista ja toteuttamista.
Kokonaisvaltaista ajattelua hakevan ympäristötutkimuksen suhteen tiede elääkin
parhaillaan murroskautta. Eriytyminen ja lokeroituminen ei tässä suhteessa ole kenenkään
edun mukaista. Ilman suunnitelmallista ja avointa tieteidenvälistä keskustelua saadut
tulokset voivat jäädä harhaisiksi ja tuloksettomiksi todellisuuden moniulotteista taustaa
vasten. Alati muuttuvassa yhteiskunnallisessa ympäristössä kokonaisuuksien ja
avarampien tulevaisuuden muutosten ymmärtäminen on suuri haaste. Ympäristötiede
tässä suhteessa ei rakennu ilman tietoista tieteidenvälistä vuorovaikutusta, koska
esimerkiksi yhteiskunta-, talous- ja luonnontieteet ovat lähtökohdiltaan ja
perusolettamuksiltaan hyvin erilaisia tieteitä.
Tieteiden ympäristöteema ja sen aloittainen erikoistuneisuus on peilattavissa
ympäristöön kohdentuvan suunnittelun ja kehittämisen hajaantuneisuuteen eli ns.
rinnakkaisiin toimintoihin, siis toimintamuotoihin, jotka ainakin osittain toteuttavat
samoja funktioita kuin ympäristön suunnittelu. Siten käytännössäkin herääminen
ympäristöä laaja-alaisemmin hahmottavaan suunnitteluun on tapahtunut epäilemättä
rajoittavan kuin yhteistoiminnallisen mallin mukaan, koska kuntien näkökulmasta uuden
tavan omaksumisen ei ole arvioitu tuottavan sellaisia etuja, joita ei rinnakkaisilla
toimintamuodoilla, kuten maankäytön suunnittelulla tai terveyslautakuntien harjoittamalla toiminnalla, olisi mahdollista saada aikaan.
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Käytännön suunnittelussa ympäristökäsite, samoin kuin siihen liitetyt termit, ongelma,
suojelu tai vaikutus, rakentuvat tapauskohdittain monimerkityksellisiksi ja avoimiksi.
Vaikka näiden ns. joustavasti tai suhteellisesti määriteltävissä olevien käsitteiden tulkinta
ja linkittäminen suunnitteluun muodostuu käytännössä hankalasti avautuviksi, niin
lähestymistapana se herättää suunnittelussa toimivia pohtimaan esimerkiksi, miksi tieto ei
aina auta tai tule ymmärretyksi ja mitä pitäisi tehdä tilanteen muuttamiseksi. Tässä
suhteessa suunnittelu tapahtumana kiinnittyy voimakkaammin toimintaan. Se ei ole eikä
pidäkään olla lukkoon lyöty ’oikea ratkaisuprosessi’ vaan avoin prosessi keskusteluille ja
näkemyksille, jotta kokonaisuuden näkökulmassa vältettäisiin päällekkäisten ja ristiriitaisten ohjelmien tai päätösten muodostuminen.

6.3 Suunnittelua strategisemmin
Ihmisten toiminnan johdonmukaisuus ja kyky hallita asioita viestittävät suunnittelujärjestelmän perustan nojaavan rationalistiseen teoriaan. On lähdetty siitä, että muutosta vaativat tai ongelmia aiheuttavat seikat voidaan selvittää riittävällä systeemisellä tasolla,
minkä jälkeen voidaan laatia suunnitelma toteutettavaksi. Asiat eivät kuitenkaan toimi
näin kategorisesti. Hallinnan illuusiosta on osattava luopua ja keskityttävä niihin
mekanismeihin, joiden avulla kehityksen suuntaan voidaan vaikuttaa. Siten on luovuttava
myös yleiseen muotoon puetuista visioista ja strategioista, joita kaikki kannattavat –
nehän eivät kerro juuri mitään, eivätkä ole erityisesti kenenkään. Suunnitteluakaan ei tule
ymmärtää vain päätöksenteon valmisteluna tai strategioiden legitimoimisen välineenä.
Eikä sen avulla välttämättä enää maksimoida tai optimoidakaan.
Nykyisessä yhteiskunnassa on ymmärrettävä, että tavoitteet vaihtelevat enemmän ja
nopeammin kuin ennen, eikä ongelmien ja muutostilanteiden hallittavuutta saavuteta
asioita vain sektoroimalla ja pilkkomalla. Tutkimuksen osaongelmaksikin tarkennettiin,
millaisiin tekijöihin suunnitteluajattelun ja toiminnan on nojattava, jotta tehtäväkentän
uudenlainen dynaamisuus ja epäselvyys olisi huomioitavissa edes riittävässä määrin tai
että suunnittelutehtävät olisivat rakennettavissa yhteisesti hallittaviksi ongelmiksi.
Vastausta kyseiseen ongelmaan tai laajemmin suunnittelun kritiikkiin on rakenneltu
kauan, sillä jo kolme vuosikymmentä sitten kehiteltiin suunnitteluteoriaa, joka olisi
luonteeltaan rationaalinen ja joka suhtautuisi teoreettisuuteen holistisesti ja todellisuuteen
toiminnallisesti. Lähestymistapana joustavuutta eri metodein ja prosessein eri olosuhteissa korostaneissa sekasuunnittelustrategiassa, pehmeässä systeemimetodologiassa ja
vastaavissa suunnittelun eri suuntausten ajatusrakennelmissa on tunnistettavissa nykyisten
suunnittelu- ja strategiamenetelmien taustaideoita.
Epävarmuutta on siis huomioitu ennenkin, mutta nyt suunnittelutilanteet ovat
muodostuneet entistä useammin yhä epäselvemmiksi. Yhä vaikeammin hahmotettavassa
yhteiskuntatilassa ongelmille ei ole olemassa kokonaisratkaisuja. Jos tiedon puute ei ole
ongelma, niin suunnitteluongelmaa värittävät vastaavasti useat tavat nähdä käsillä oleva
tilanne. Tutkimuksessa korostettu strategianäkemys lähteekin siitä, että yhä vaikeammin
on todennettavissa tilanteet, missä suunnittelu alkaa tai loppuu ja päätöksenteko ja
toimeenpano alkavat. Kun ennen suunniteltiin, mitä pitää tehdä ja johtamisella ihmiset
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saatiin toteuttamaan suunnitellut asiat, niin nyt huomiota kohdennetaan enemminkin
prosessien laatuun ja monien toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Voidaankin sanoa,
että suunnittelu on lähentynyt johtamista ja johtaminen suunnittelua.
Suunnittelu on siis muutoksen otteessa. Keskustelua inspiroivat sekä yhteiskunnallinen
murros että ympäristökysymykset. Rationalistisen teorian ajatusta kauaskantoisesta
tavoitteenasettelusta, toisin sanoen tulevaisuusajattelusta, voidaan kyllä pitää
ajankohtaisena, mutta muilta osin suunnittelumenetelmien on tulevaisuudessa
toimiakseen löydettävä muutoksen vaatima dynaamisempi ote. Se ei saa olla perinteisen
näkemyksen tavoin tulevaisuutta klassisen yksiäänisesti määrittävää vaan sitä
prosessuaalisen moniäänisesti etsivää. Sekä päämäärien ja tavoitteiden asettelu että
tilanteiden epävarmuus vaativat nyt viitekehyksekseen kokonaisvaltaiseen ajatteluun
perustuvaa strategista suunnittelua. Näin syystä, että suunnitteluteoreettisesti ympäristöyhteiskunta -suhde vaatii yhä selvemmin ongelmalähtöisiä tarkastelutapoja, paikallisia
ratkaisumalleja ja arvojen kannalta entistä näkemyksellisempää otetta. Toimiva strategia
koostuu useista tekijöistä, jotka yhdessä rakentavat ongelman ratkaisun – ratkaisun
sellaisiin ongelmiin, jotka tavalla tai toisella tullaan kohtaamaan tulevina hetkinä.
Esille nousee vahvasti ns. tekemällä oppiminen -lähestymistapa. Idea on siinä, että
vasta tekeminen ja toteuttaminen osoittavat suunnittelun ja ajattelun hyödyllisyyden sekä
sen, että yksi lähestymistapa ei ole riittävä kriteeri tulevaisuuden rakentamiselle. Lisäksi
kehittämissuunnitelmissa tai -ohjelmissa ovat liian yksioikoisesti korostuneet nykyhetken
ongelmat ja paikallaan pysyvyys alueen tulevaisuutta hahmottavan tai strategisia
painopisteitä tarkastelevan ulottuvuuden kustannuksella. Niinpä useissa suunnitelmissa
ongelmaksi on muodostunut juuri konkreettisten toimenpiteiden kokonaisuus, joka on
jäänyt liian etäiseksi strategia- ja toimintaperiaatekeskusteluista.
Hallinnollisesti tuotettuja suunnitelmia on niin ikään vaivannut keinotekoisuus ja tästä
seuraava eri toimijoiden sitoutumisen puute – mutta kuka se nyt käskystä osallistumaan
tai sitoutumaan. Suunnittelun ideaalisuutta olennaisempaa onkin tiedostaa juuri tehtävän
suunnitelman merkittävyys ja vaikuttavuus, jossa kohtuullinenkin on joskus parasta
mahdollista. Käytännössä enemmän mielenrauhaa tuottavista kehittämistapahtumista olisi
päästävä siihen, kuinka liikkeelle lähtenyt toiminta jatkuu ja vahvistuu varsinaisen
projektityön päätyttyä.
Tilanteen korjaamisen konkreettisena haasteena on vaadittu suunnitteluprosessin
kehittämistä niin vertikaalisesti kuin horisontaalisesti. Toimivan suunnittelun on
koostuttava entistä enemmän neuvotteluista ja yhteydenotoista eri intressiryhmien välillä.
Siten suunnitteluprosessi saadaan aiempaa herkemmäksi ja muuttuvammaksi todellisuuden suhteen, eikä suunnitelmista muodostu totuutena otettavia tai tavoitteista
tekemättömien töiden listoina kirjattavia. Toisaalta entistä vuorovaikutuskeskeisempi ja
prosessiluonteisempi suunnitteluympäristö vaatii siinä toimijoilta strategista ajattelua.
Strateginen ajattelu ja strategisten haasteiden tiedostaminen tulisivat olla niin
sisäistettyjä, että pienimmätkin valinnat ja ratkaisut tehdään perustellusti ja kokonaisuus
huomioiden. Tällöin päätöksentekoa varten rakennettava aineisto on entistä niukempaa,
mutta sitäkin keskeisempää. Myös suunnittelun taso paranee, koska prosessia ohjaavat
enemmän kokonaisuutta painottavat mekanismit kuin tavoitteiden sisäistämistä ja
sitoutumista heikentävä sektorikohtaisuus. Strateginen ajattelu ja suunnittelu vaativat
perinteeseen nähden kuitenkin paljon oppimista. Jokaiselle meistä on paljon helpompaa
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ottaa esiin menneisyyden yksityiskohtia, koska ne ymmärretään. Yleisessä edussa ja
muutoksen johtamisessahan on kyse mitä suuremmassa määrin myös tulevasta, eikä siitä
sinällään suoranaisesti voida erottaa toimintaa motorisoivaa konkreettista hyötyä.
Kestävän kehityksen kannalta strateginen ajattelu ja suunnittelu ovat itse
välttämättömyys, koska ympäristöön vaikuttaminen ja ympäristöongelmat ovat entistä
selvemmin ymmärretty limittyvän erottamattomasti johdonmukaiseen yhteiskunnalliseen
kehitykseen. Näin ymmärrettynä suunnittelun näkökulma ei voi rajoittua ainoastaan
toimintojen fyysisiin suhteisiin, vaan ympäristöpoliittisesti ilmaistuna ihmisen toiminnot
on oltava kaikkinensa aina elämäntapaa ja kulttuuria myöten muotoilun kohteena. On
ymmärrettävä, että tässä sosiaalisen, ekologisen ja teknistaloudellisen ympäristön
kompleksisessa, toistensa kanssa vuorovaikutuksessa olevassa kokonaisuudessa, syy- ja
seuraussuhteiden selvittäminen ei johda yksistään ongelman ratkaisuihin.
Ristiriitatilanteissa ei ole kysymys vain strategian valinnasta, vaan sen puutteesta tai
sen soveltamisesta yksittäisiin päätöstilanteisiin. Edelleen on tunnustettava, että
moninaisuutta ei kyetä hallitsemaan yhteisellä tai yksittäisellä strategialla. Onkin
tiedostettava, että strategiat ovat välttämättömiä ja kommunikatiivisina prosesseina
nähtäviä ja rakennettavia, joissa vain yhden osan tai hetkittäisen tulkinnallisuuden
muodostavat ne perinteiset vahvat rationalistiset analyysit ja suunnitteluprosessit.
Klassinen ote kyllä tuottaa parhaimmillaan loistavia strategiarakennelmia, mutta
huonoimmillaan niillä ei ole kokonaisuuden suhteen mitään merkitystä.

6.4 Ympäristöulottuvuuden näkyväksi tekemisen haasteet
Ympäristöteeman osalta suunnittelun tulisi kyetä vastaamaan lukuisiin vaikeisiin haasteisiin. Tutkimuksessa havainnollistetun kuntatason asema on tässä kehityksessä varsin mielenkiintoinen, koska kunnat näyttävät olevan suunnittelun näkökulmasta yhtäaikaa sekä
liian isoja että liian pieniä yksiköitä. Esimerkiksi suojelu- tai kehittämiskysymykset edellyttävät seudullista tarkastelutasoa, kun taas asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta asioiden tarkastelutasoksi sopisi luontevimmin asuinalue. Edelleen
vilkaisu ympäristön suunnittelun ja tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin paljastaa
epävarmuuden problematiikan olevan aivan keskeisellä sijalla. Strategisen ja prosessuaalisen kokonaiskuvan saaminen ja hallinta on vaikeaa, kun kerättyä ympäristötietoa
sen sirpaleisuuden ja monitasoisuuden vuoksi ei osata hyödyntää.
Kuntien toimintaa koskevassa lainsäädännössä ei ole olemassa yksiselitteisiä
ympäristöjärjestelmiin ja raportointeihin velvoittavia kohtia – ainoastaan kannustavia ja
puitteita luovia. Niinpä esimerkiksi kuntien vaihtelevista raportointitarpeista johtuen
käytäntö on muodostunut kirjavaksi ja sisällölliseltä kokonaisuudeltaan varovaiseksi.
Suurimpia kuntia ja kaupunkeja lukuun ottamatta raportit ovat harvoin ympäristöä ja
yhteiskunnan suhdetta monipuolisesti tarkastelevan, jatkuvan ja säännöllisen sekä siten
vertailukelpoista aineistoa tuottavan käytännön tulosta. Kokonaisuuden näkökulmasta
suureksi riskiksi muodostuu helposti sattumanvaraisten arviointien ja ratkaisujen
tuottaminen.
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Useissa kunnissa raportoinnin lähtökohtana ovat olleet pääasiassa vain kuntien
ympäristönsuojelutyön, -ohjelmien ja paikallisagendojen laatimiseen liittyvät tarpeet.
Tällöin ympäristöraportointi on painottunut luontoympäristön tilaa ja ekologista
kestävyyttä kuvaavaan informaatioon. Fyysisten piirteiden kuvaus sisältää sinänsä
arvokasta tietoa, mutta yhteyksien puuttuminen kestävän kehityksen muihin ulottuvuuksiin on jäänyt hämäräksi. Niinpä myös ympäristön tilan perusselvitykset ovat
jääneet yhteiskunnallisissa suunnitteluprosesseissa vaikutuksiltaan ja merkityksiltään
liian rajoittuneiksi ja erillisiksi tilanneselvityksiksi.
Niin ikään selviä kunnittaisia eroja löytyi ympäristötemaattisen suunnittelun
jatkuvuuden osalta. Ympäristötoimen sektorilla tapahtuneen toiminnan aktiivisuus tai
passiivisuus on ollut aina 1970-luvulta lähtien hyvin vahvasti sidoksissa kuntien yleiseen
menestymiseen. Mutta aktiivisimmatkaan kunnat eivät ole ongelmattomia. Näissäkin
kunnissa ympäristöraportoinnin tietotasoa olisi laajennettava luonteeltaan strategisemmaksi ja tapahtunutta muutosta tarkastelevammaksi, jotta hyöty prosessin jatkosuunnittelun vaiheissa ja päätöksenteossa olisi konkreettinen. Päämäärien ja tavoitteiden
määrittelykin konkretisoituisi niin, että niiden toteutumista olisi myös helpompi seurata ja
ymmärtää. Tällöin ympäristöraportoinnissa kunnan toiminnan ympäristönäkökohtia on
helpompi käsitellä aiempaa kokonaisvaltaisemmin, jolloin kukin toimiala omalta osaltaan
kantaisi vastuun ja seurannan. Samalla raportista kiinnostuneiden joukko kasvaisi, eikä
sitä tehtäisi vain raportoimisen ilosta resursseja hukaten – tai syystä, että se on pakollinen.
Toisaalta yhteiskuntapolitiikan ja -tutkimuksen välisiä vuorovaikutuksia tutkittaessa on
huomattu, ettei ole mitään yksinkertaista ratkaisua siihen perusongelmaan, että oikeaa
tietoa ei saada oikeaan aikaan ja paikkaan. On siis ymmärrettävä, että suunnittelu- ja
päätöksentekotapahtuma on sarja, jossa päämäärä selkenee usein vasta vähitellen,
yllätyksellistenkin käänteiden kautta. Luonteva prosessointi ei siis etene vain yhteen
suuntaan. Se antaa mahdollisuuden askeleille taakse ja sivuille, jolloin se antaa mahdollisuuden tietojen hankintaan ja vertailuihin. Onhan kyseessä kokonaisuus, jota luonnehtivat muun muassa yhteismitattomat tavoitteet, ei-mitattavissa olevat tekijät ja
vaikutusten monialaisuus ja ennalta-arvaamattomuus.
Tutkimuksen tehtävään viitaten kysymys, löytyykö toimintamallia tai tulosta sille,
kuinka ympäristön kokonaisuutena huomioivaa suunnittelua tai hallinnointia olisi tehtävä,
ei siis vaikuta helposti ratkaistavissa olevalta. Mistään yksittäisistä malleista ei ole
viisasten kiveksi, kun on kyse lähtökohdiltaan erilaisista kompleksisista asiayhteyksistä,
kuten kestävän kehityksen operationalistamisesta. Kyse ei ole vain luonnon ympäristöstä
ja arvoista, vaan kokonaisvaltaisesta ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset
huomioivasta lähestymistavasta kaikentasoisessa päätöksenteossa ja toiminnassa.
Edelleen hallinto- ja organisaatioteoreettisesti kontingenssiteoria osoittaa, että kulloinenkin paras tapa on riippuvainen monista kyseisessä tilanteessa vaikuttavista
yksilöllisistä tekijöistä.
Ympäristöasioiden, erityisesti kestävän kehityksen tavoitteellisuuden toteuttaminen on
ongelmallista. Toimintaa konkretisoivana tekijänä voidaan muun muassa esittää, että niin
kuntalaisilla kuin kunnan alueella toimivilla yhteisöillä olisi mahdollisuus arvioida ja
verrata kuntansa kyvystä selviytyä kestävän kehityksen vaatimuksista, samoin kuin niiden
saavuttamisessa aiheutuvista kustannuksista ja säästöistä. Nykyisellään kehityksen
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kestävyyden arvioimiseen tarvitaan välttämättä sellaista informaatiota, joka on räätälöity
määrällisiin ympäristötavoitteisiin sopivaksi ilmaisten selkeästi sen, että onko saavutettu
asetettu tavoitetaso tai halutut tavoitteet. Tähän liittyvinä esimerkkeinä mainittakoon
ekotasemallien, ympäristötilinpitojen ja ekologisen jalanjäljen laskentamenetelmän kehittämiset, vaikka ympäristön ja sen muutoksen tekeminen mitattavaksi sisältääkin lukuisia
ongelmia.
Vertailukelpoisen ja yhtenäisen mittariston luominen sekä toiminnan hyödyllisyyden
osoittaminen ovat kuitenkin ympäristöraportointien informaatioarvon kannalta
välttämättömiä. Vasta tätä taustaa vasten olisi aiempaa paremmat mahdollisuudet saada
paikalliset päätöksentekijät strategisten suunnitelmien ja päätösten taakse, virkamiehet
hereille, elinkeinoelämä vakuuttuneemmaksi toimiensa vaikutuksista ja väestö
kiinnostuneemmaksi. Enää eivät ympäristöpoliittiset hyvä-puheet, mitäänsanomattomat
tavoitteet ja mihinkään sitomattomat toimenpiteet olisi pelkkää liturgiaa ja näennäisyyttä
vaan todellista yrittämistä.
On nähtävä, että suunnittelu- ja päätöksentekotilanteet ovat mitä suuremmassa määrin
epälineaarisia. Tietoon yksinkertaisesti liittyy aina epävarmuutta ja päätöksenteossa sen
prosessoiminen tapahtuu aina tapauskohtaisesti. Lisäksi tieto esiintyy olemukseltaan
erilaisina muotoina. Toisin sanoen tieto ei ole yhteismitallista, jolloin eri asioita on
osattava punnita eri näkökohtien valossa. Eräs tutkimuksellinen haaste olisikin pohtia
päätöksenteon kehittämistä sellaiseen suuntaan, jossa eksplisiittisen tiedon rinnalla myös
ns. hiljaisen tiedon rooli tunnustetaan ja sen prosessointi kuin käyttökin tulisivat
helpommin näkyväksi tilanteeseen osallistuville osapuolille. Toisena näennäisyyden
purkamisen haasteena olisi tietoon piiloutuneiden intressien ja valta-asetelmien
tekeminen näkyväksi.

6.5 Strategisen aktiivisuuden vaatimus
Tulevaa kehitystä peilaten heikoimmilla ovat ne kunnat, joissa ei ymmärretä, että
huomisen tulokset syntyvät vain dynaamisella yhteistyöllä sekä osaamiseen perustuvan
tehtävien jaon ja vastuun kautta. Esimerkiksi tulevaa kehitystä ennakoivien heikkojen
signaalien tunnistaminen laaja-alaisessa ja vuorovaikutteisessa toimijaverkostossa on
varmemmalla pohjalla kuin kapea-alaisten asiantuntijaryhmien. Kun dynaamisuudella ja
yhteistyöllä on mahdollista kehittää suunnittelua ja päätöksentekoa, niin tämän toiminnan
kautta tuleviin tilanteisiin on helpoiten löydettävissä sopivia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.
Paikallisessa näkökulmassa ei tulisi painottua keskitetyn hallinnon säännönmukaisuuksiin, yleisiin kehityssuuntiin, eikä yleispäteviin toimintakäytäntöihin, vaan asioiden
ja niiden suhteiden paikalliseen erikoislaatuun. Tässä toimintakokonaisuudessa ilman
strategista ajattelua takerrutaan helposti liian pieniin päiväkohtaisiin asioihin ja jatkuvaan
kompromissointiin. Tältä pohjalta lähtevä kunnan ohjausjärjestelmä ei suosi tilannekohtaisesti järkevää toimintaa – puhumattakaan strategisen suunnittelun tuottamien
vaihtoehtojen mahdollisesta hyödyntämisestä, toiminnan taloudellisuudesta ja oikeanlaisesta joustavuudesta.
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Strategisesti paikallistasolta löytyy suunnittelu- ja päätöksentekokulttuurin osalta niin
aktiivisen kuin passiivisenkin toimintalogiikan omaavia tyylejä. Vaikka strategisuutta
onkin vaikea konkretisoida ja mitata, niin yhteiskunnallinen muutos- ja murrosvaiheet
sitä suorastaan vaativat. Olisikin mielenkiintoista analysoida tarkemmin, kuinka
strategisia ja varautuneita muutokseen ovat kuntien toimintamallit ja miten niissä on
valmentauduttu heikkojen signaalien aistimiseen ja miten niissä on huomioitu erilaiset
tulevaisuuden mahdolliset tilat; tavoitteellisuus, todennäköisyys ja uhanalaisuus, ja
kuinka laadukkaasti näissä toimintamalleissa edistystä seurataan. Edelleen näkökulmaa
voidaan tarkentaa siihen, kuinka kaukana tai lähellä erilaisten strategisten toimijoiden
käsitykset paikallistason kehittämisestä ja innovoitavuudesta ovat. Skenaariot ja
strategiat, jotka eivät ota kompleksisoitumisen ja erikoistumisen ilmiöitä huomioon,
joutuvat väistämättä liian etäälle ns. menestysstrategioista. Onhan muistettava, että
strategioiden ja toimintaohjelmien hyvä tarkoitus ei riitä, myös tulosten on oltava hyviä.

6.6 Näkemisen taito ja sen vaikeus
Ympäristötematiikkaan liittyvä yhteiskunnallinen toiminta kohtaa lukuisia ja alati
muuttuvia ongelmia. Tässä väitöskirjatyössä on hahmotettu sitä, että ei vain käsitteet ole
monitulkintaisia, laajoja ja abstrakteja, vaan myös vaikeasti ratkaistavia – ja että konkretisoitavia ongelmia kohdataan jatkuvasti kyseisten käsitteiden yhteiskunnallisen
soveltamisen kentällä. Esimerkiksi ympäristö-yhteiskunta -tematiikassa runsasta keskustelua herättävä kestävä kehitys tulkitaan useimmissa yhteyksissä yhä uudelleen, mikä voi
käytännössä näkyä jopa vastakkaisina käsityksinä sen ongelmista, tavoitteista ja keinoista
sekä lisäksi siitä, miten valta ja vastuu kestävässä kehityksessä nähdään toteutuvan.
Samoin ympäristöön liitettävien tavoitteiden asettelusta löytyy väljyyttä – otettakoon
esimerkiksi vaikkapa viihtyvyys; abstraktina ja laveana seikkana kukin voi sisällyttää
siihen miltei mitä tahansa.
Ympäristöpoliittisen suunnittelun kuin yleensäkin yhteiskuntien kestävän kehityksen
tulos- ja muutosmittareiden löytäminen on kuitenkin vaikeaa ja ongelmallista.
Edistymisen tulosmittaamisessa olisi aiempaa selvemmin keskityttävä asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseen; toisaalta lyhyen tähtäyksen tekemisen ja toiminnan
mittaamiseen, mutta toisaalta myös pitkän aikavälin ympäristöpoliittisuuden vaikuttavuuden mittaamiseen ja arviointiin. On havahduttava, että yhden osa-alueen kannalta
optimaalinen ratkaisu tai tulos ei riitä – tai että, se saattaa olla jopa huono, kun katsotaan
kokonaisuutta.
Merkitseekö tämä kokonaisvaltaisen otteen saavuttamattomuuden paradoksaalisuus
sitä, että ympäristö-yhteiskunta -suhteen suunnitteluproblematiikka on liian kaukainen
tavoitettavaksi. Rationalistiseen otteeseen nojaavassa suunnittelussa on asetettu liian suuri
painoarvo hyviin aikomuksiin ja oikeisiin periaatteisiin, ja vastaavasti vähän huomiota
toteutukseen ja konkreettisiin tuloksiin tai muutosten ennakointiin. Tiedon ja tietämisen
rajallisuuden suhteen rationalistisuus on kuitenkin ollut sidottua ja päätökset on jouduttu
tekemään enemmän tai vähemmän tietämättömyyden sävyttämänä.
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Useat kunnat eivät ole osanneet löytää erilaisuudesta yksilöllisyyttään, omaehtoisia
linjavalintoja pilottiesimerkkien valottamana. On unelmoitu kokonaisuudesta, mutta valta
on sijoitettu ja pysytetty fragmenteissa. Ohjelmista ja suunnitelmista ei ole tullut
tavoitteiden mukaisia ’koko kunnan yhteisiä ja profiloivia projekteja’, vaan ympäristöongelmien ja taloudellisten vaikeuksien edessä ollaan tyydytty liian usein helpoimpaan
ratkaisuun – vanhaan, turvalliseen hierarkkisuuteen ja teknisesti painottuneisiin tai
yleisiin, pinnallisiin suunnittelumalleihin.
Epäonnistumisten tyypillinen selitys nojaa paikallisiin olosuhteisiin ja käytössä oleviin
resursseihin nähden epämääräisesti määriteltyihin ongelmiin tai epärealistisesti asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteet tulisi määritellä riittävän matalalla organisaatio- tai yksikkötasolla, jotta muodostuisi selkeästi kohdistettu vastuu tavoitteiden toteuttamisesta. Tavoitteiden saavuttaminen koetaan tärkeäksi, jos niiden taustalla olevat syyt ymmärretään
tavoitteiden asettamisen hetkellä. Mainittuihin seikkoihin viitaten suunnittelu- ja kehittämistoiminnassa on jääty kaipaamaan sekä ainutlaatuisia piirteitä paikallisista vuorovaikutusjärjestelmistä että laajempia synteesejä, kokonaisuuden koordinointia ja seurantaa.
Kuitenkin tunnettuahan on, että lopputuloksia tai saavutettavuutta on aina helpompi
arvostella kuin lähtökohtia. Ongelma on erityisen yleinen suunnittelulle ja sen kritiikille.
Ongelman ratkaisu vaatisi paitsi päätösten seurausten parempaa havainnollistamista ja
ymmärryksen tasoa, mutta myös suunnitteluprosessien avaamista. Yhteiskunnan
muuttuessa monisuuntaiseksi ja yhä vaikeammin hahmotettavaksi, muodostuu suunnittelussa olennaiseksi teemaksi osien väliset suhteet ja jatkuvuus.
Toisaalta kukaan ei hallitse ns. globaalia taideteosta kerralla ja yksityiskohdittain –
muuten kuin käsitteelliseksi malliksi pelkistettynä. Epävarmuutta ja ongelmia ei voida
jakaa oikeudenmukaisesti, eivätkä asiantuntijat kykene antamaan oikeita ratkaisuja
ristiriitatilanteissa. Näin ollen toimivaa ympäristöpoliittista suunnittelua ei luoda vain
hallinnollisin päätöksin tai keinoin, vaan se vaatii taakseen aitoja strategisia kumppanuussuhteita. Ympäristön suunnittelun kokonaisvaltaisen luonteen ymmärrettävyys vaatiikin
käsiteltävien asiakohtien suhteen oikeanlaisen sekoituksen joustavuudesta, avoimuudesta,
laajuudesta ja syvyydestä. Tässä vuorovaikutuskentässä toimivilta edellytetään vaatimattomasti ’vain’ näkemisen taitoa.
Ympäristöasiat ovat kuitenkin vaikeasti argumentoitavia. Syyt ja seuraukset ovat niin
ristiriitaisia, että kommunikatiivisuuden edellytyksenä olevan korkeatasoisen keskustelun
aikaansaaminen on vaikeaa. Lisäksi kun väitteiden tieteelliset todenperäisyydet ovat usein
kiistanalaisia, herättää tämä epätietoisuutta siitä, mitkä perustelut tulisi arvioida
tieteellisinä tosiasiaperusteluina. Myös keskustelijoiden tavoitteita voidaan käyttää kuin
ne olisivat tieteellisiä totuuksia, mikä vaikeuttaa entisestään keskustelua. Näissä
demokraattisuuteen tähtäävissä olosuhteissa korostuu merkittävästi suunnittelijan rooli,
kun hän pyrkii korjaamaan suunnittelutilanteissa vaikuttavia vinoumia. Tällöin
suunnittelija voi osaamisellaan tai osaamattomuudellaan tehdä suunnitteluprosessista
enemmän tai vähemmän demokraattisen tai teknokraattisen, vallitsevia valtarakenteita
tukevan tai heikkoja signaaleja kuuntelevan.
Voidaan myös kysyä, onko tietoyhteiskunnassamme paradoksaalisesti käymässä nyt
niin, että informaation määrän ollessa ympärillämme suurempaa kuin kertaakaan
aikaisemmin, sen merkitys mahdollisesti jopa vähenee. Tietysti on huomattava seikka,
että lopullisen yhteisymmärryksen saavuttamattomuuden rinnalla on pakostakin
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avoimuuden, osallistuvuuden kuin vuorovaikutteisuudenkin lisäännyttävä. Samoin
pyrkimys mahdollisimman lähelle yhteisymmärrystä on nähtävä tärkeinä suunnittelu- ja
päätöksentekokulttuuria parantavina tekijöinä. Ihmisille merkitykselliset asiat saadaan
päivänvaloon, ja avoin käsittely mahdollistaa ongelmien monipuolisen tarkastelun. Tämä
myös korostaa tarvetta oppia jäsentämään ympäröivää todellisuutta, arvottamaan tietoa ja
poimimaan olennaisuudet kaiken informaatiokohinan joukosta.
Tietyllä tavalla suunnittelu on palaamassa juurilleen, kun ympäristöpoliittiseen
suunnitteluun liittyen korostetaan taloudellisten ja muiden toimintojen hyvää
maankäytöllistä sijoittumista suhteessa luontoon ja ihmisen toimintaan. Ympäristöpoliittisella suunnittelulla ei nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa ole sitä riittävää
voimaa tarvittaviin muutoksiin, ellei rinnalle oteta vuorovaikutteisuuden ja strategisuuden
näkökulmaa. Tietoinen tulevaisuuden haasteiden kartoitus ja hallinta sekä muutoksen
johtaminen ovat osa kuntien menestystarinoiden luomista.
Kokonaiskehityksen kannalta strategiset haasteet ovat monihaaraisia ja niillä on
yhteyksiä moniin ilmiöihin. Menestyvä ympäristön suunnittelu koskettaa fyysisyyden,
sosiaalisuuden, taloudellisuuden, hallinnollisuuden ja tiedollisuuden ulottuvuuksia. Tässä
suhteessa perinteinen sektoraalisuus ja rationaalinen suunnittelu tuottavat paljon ns.
sirpaletietoa ja muuta materiaalia, mutta vaikeuttavat yhteisten tavoitteiden sisäistämistä
ja niihin sitoutumista. Suunnittelu menettää turhaan merkitystään, koska toteutusta
ohjaavat enemmän sektorikohtaiset, kokonaisuuden kannalta joustamattomat mekanismit
kuin kokonaisuutta painottavat ja kokonaisuuden suhteen herkät, joustavat mekanismit.
Onko sitten tässä kokonaisuuden visioimisen ja yksityiskohtien hallinnan tavoitteisessa
näkemyksessä liian suuri vaara kaoottisuuteen ja ristiriitaisuuksiin. Kestävän kehityksen
yhteiskunta lupaa muun muassa parempaa hyvinvointia. Kuitenkin siirtyminen siihen ei
ole mitenkään helppoa, vaikka muutos ja murros tuovatkin tullessaan innovaatioita ja
herkkyyttä. Valitettavasti historia on tyly kertomalla ristiriidan olevan yleisemmän
olotilan kuin harmonisuuden: suuret historialliset muutokset eivät ole koskaan tarjonneet
kokonaisratkaisuja, tasapainoa tai yhteiskunnallista sopua – eikä tästä kestävä
kehityskään tule tekemään poikkeusta. Tässä valossa suunnittelu ei tule painimaan
pelkkien haasteiden kanssa, vaan kokonaisuuksien näkemisen ja muutoksen ohjailun
tuomien ongelmien verkossa – ja jonka alla perinteinen suunnitteluajattelu ei ainakaan
vielä ole kovinkaan paljoa muuttunut.
Sirpaleet havahduttavat, mutta vain kokonaisuus
johtaa selkeyteen: kestävää tulevaisuutta
ei saavuteta sattumalta.

7 SUMMARY

7.1 Holisticness – a major challenge to environmental research and
planning
The environment can be perceived as an abstraction, for it is equally well close, present,
and distant. The difficulty of really “grasping” the environment is well reflected by its
general definition according to which it encompasses practically everything that
surrounds us. Although the concept is of course specified by the situation where it is used,
it still poses a difficult challenge to social planning in that it arouses the question of how
a set of social and environmental themes can be planned, of a kind that could be grasped
holistically in a situation where such a set, or thematic field, must be planned even though
this planning task is practically impossible.
The problematic nature of environmental planning emphasised in the present research
framework suggests that not only have the questions and problems of environmental
research expanded and their number increased in the last few decades, but they have also
adopted a more in-depth nature in the sense that it is now even more difficult to define
and control them. The problems connected with the thematic field examined here have
been well described by Wiesner according to whom “some problems are simply too
complex to be solved rationally or logically, for they only give rise to views, not
answers”.
A holistic nature must be required of environmental research. The problems and
questions connected with the field of research cannot be defined by separate or single
instances, for they are extensive and multi-dimensional, overlap in the structures of
society and include a number of alternative solutions. From the point of view of planning,
it is more important to try to recognise the new situations that emerge, possible directions
of change, and the most relevant contexts and problems in these, than to find exact
answers to the questions that lie in the above thematic field.
In the ever-changing social environment, gaining an understanding of different wholes
and broader future changes poses a major challenge. The life span that ranges from nature
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protection to environmental protection, for example, and finally to sustainable
development has in fact served to emphasise the increasingly holistic nature of
environmental research. Yet holistically oriented environmental research will never
develop without deliberate interdisciplinary interaction. There is still a long way to go to
achieve this, for environmental research currently manifests itself in the form of a
multidisciplinary field of research in which the various disciplines provide too narrow,
separate solutions and answers to problems and questions.

7.2 Planning in the grip of change
The objectives set in the present day society tend to vary more and faster than ever
before, and different problems and changes cannot be controlled by just dividing matters
into sectors or into smaller units. There has been a long-term effort to formulate a rational
theory of planning that would feature a holistic approach to theory and a functional
approach to reality. Ideas behind the present planning and strategy methods can be
identified in the approaches behind the mixed scanning strategy, soft systems
methodology and the corresponding ideologies that emphasised the implementation of
flexibility by means of situation-specific methods and processes.
Thus the uncertainty involved has already been recognised in the past. It is just that
now the planning situations are more often increasingly obscure, not to mention that a
comprehensive explanation would be available for the problems. If the lack of knowledge
is not a problem in itself, the planning problems may well be coloured by the variety of
ways in which situations can be perceived. To the field of planning that also takes the
environmental dimension into consideration, this means that mere analyticness or
assessment is no longer sufficient but one must increasingly also be able to develop
specific views to the situation. This requirement is not fulfilled by the traditional planning
approach, for it has not supported the principle of acting together nor the management of
decentralised systems and an obscure, or most of all constantly changing, operating
environment.
Another requirement imposed on planning is the ability to change. Planning can
already be said to be in the grip of change, for more is currently required of information,
knowledge, the intelligibility of time and the question of how the planning tasks should
be constructed in order to come up with jointly manageable problems. In the theories of
planning and its most recent ideological development stages, expectations and the overall
direction have involved interactive and strategic perspectives. Although the idea behind
the rationalistic theory, that underlines a far-reaching goal setting, can be considered of
topical interest, the various planning methods must assume the kind of a more dynamic
nature required by change if the aim is to really ensure that these will also work in future.
The planning dimension is expanding and it is becoming more difficult to control it.
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7.3 Strategy difficulties
Faced with rapidly changing, obscure situations, people have now realised the importance
of strategies that guide all action and decision-making. Yet there is a lot to learn in
strategic thinking and planning, compared with the traditions involved. After all we all
consider it much easier to take up details of the past, for it is easier to understand and
recall them. Yet any attempt to outline change essentially involves the question of the
future, and it is impossible to directly point out any concrete, action- enhancing benefit or
visibility in it.
The case in point here is that planning and strategic considerations have so far lacked a
view to the future and the development path alternatives that it offers. Even if the
situation has been recognised, traditions and innate customs have still continued to
shackle all actions strongly. In addition, the problem with strategy-based plans or
programmes is the whole made up by concrete measures that has remained too distant
from strategy and policy discussions. It is thus no wonder that strategies are ironically
considered the most expensive and influential stories told in public organisations.
From the point of view of sustainable development, strategic thinking and planning are
necessities in themselves, for environmental problems and any attempt to affect the
environment are now understood to overlap more closely with logic social development
work. Problems or controversies not only involve the question of strategy selection but
also the lack of it or its application to individual decision-making situations. Strategic
action essentially involves doing many interrelated things well and not just doing well
something that is considered to be major importance.

7.4 Environmental planning at the local level
The role of local government authorities seems quite interesting in the light of the above
in that they seem to make up planning units that are too small and too large at the same
time. Protection and development questions, for example, require a regional approach
whereas any attempt to examine people’s possibilities to participate in and influence
things should preferably focus on residential areas. In addition, an account of questions of
topical interest in environmental planning and research indicates that uncertainty
problems occupy a prominent position. It is difficult to gain and manage a strategic,
general process picture of this, however, particularly as there is not enough knowledge on
how to make use of the collected environmental information, due to its fragmented, multilevel nature.
Local government authorities differ quite notably in terms of the continued planning of
environmental themes. Ever since the 1970’s , the activeness or passiveness of the work
done in the environmental sector has been very closely connected with the general
success of local government districts. This is not to say of course that the most successful
or active districts would also be the most problematic ones. The knowhow available in
environmental planning in these districts should be expanded in a more strategic direction
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and adjusted in such a way that it can also be used to assess the changes that have taken
place so far.
Applying the methods of strategic planning to environmental issues in the local
government district organisation, for example, does not in itself tell us anything about
whether the districts have really taken strategic environmental action. The official strategy
recorded in documents is quite another thing than the one discussed and put into practise.
External formality can of course be aimed at though the essence and content of concrete
action will then invariably remain distant. In should also be noted here that local
government authorities cannot necessarily evoke changes in their strategic positions
through their own actions so strategic changes also require aligning the objectives of
independent instances with those of local decision-makers.
It seems to be difficult to solve the problem of trying to find an operative policy or
guideline for adopting planning or administration measures of the kind that would also
take the whole environment into consideration. None of the single models available will
prove as the philosopher’s stone as such here, for we are dealing with complex contexts
that set out from different viewpoints, or with the operationalisation of sustainable
development. Thus this is not the question of the natural environment and natural values
only, but also of the adoption of such a comprehensive approach in all types of decisionmaking and action that is also capable of taking into consideration ecological, social and
economic issues. In addition, the contingency theory indicates in both administrative and
organisational terms that choosing the most ideal method in a certain situation is
dependent on a variety of factors that have an impact on the situation.
Many local government bodies have not yet found their own personality amongst
differences or come up with distinct policy selections. They are dreaming of a whole, but
still keep power in fragments. It has turned out that the programmes and plans drawn up
have not proved “profiling projects shared by the entire district”. Instead, faced with
environmental problems and economic difficulties, the local government authorities have
far too often ended up with the easiest solution, i.e. the old, safe hierarchy and technically
oriented or general, superficial planning models.
The challenge posed by holistic planning now arouses the question of whether the
planning problems involved in the environment-society axis are simply too distant to be
coped with, particularly as the type of planning that relies on a rational approach places
too much weight on good intentions and correct principles but too little on
implementation, concrete results and anticipating changes.
The explanation behind failure lies in the fact that problems have not been defined
accurately enough with regard to local conditions and the existing resources, or they are
unrealistic. Objectives should be defined at the level of organisations and units that are
sufficiently low in the organisational framework, for this would allow for targeting
correctly the responsibility for achieving the aims set. The reaching of objectives is
generally considered important if the causes behind them are properly understood at the
point when they are being formulated. In view of the above, planning and development
work still calls for the unique features characteristic of local interactive systems and for
broader syntheses, coordination and follow-up of the whole.
The sustainable society, a target difficult to reach, bears the promise of better wellbeing. It nevertheless involves the question of whether generating a targeted view to the
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visions and details of the whole involves too great a danger of chaos and controversy.
Moving over to a sustainable society will by no means prove simple even if the ability to
understand situational change could be expected to generate innovations and sensitivity.
Yet history has unfortunately shown that controversy is a more common state than
harmony, for major historical changes have never offered total solutions, balance or social
agreement, which cannot be expected of sustainable development either. In this sense,
planning will not face challenges only, but it will also have to find its way in the network
of the problems caused by perceiving wholes and controlling change. Beneath this
network, traditional planning ideas have only changed a little so far.
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