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Abstract

The research focuses on rural environments and the questions concerning 
cultural environment surveys in land use planning. The main purpose of  
the study is to scrutinize how survey information serves planning. The  
focus is on pointing out the challenges which can be identified in data 
management and utilization of  information. Main challenges are related 
to the extendedness and increasing workload of  surveys, fragmentation of  
information and the emphasis put on expertise knowledge. The problems 
are mainly caused by the lack of  well-established practical examples, partly 
on the hegemony of  sector based planning and rationalist-comprehensive 
tradition in theory of  science. Yet the surveys form basically the frame-
work, in which the object or area is been reviewed in the preparation phase 
of  planning. In that sense, the chosen methods in fact-finding also define 
which qualities primarily come into focus. Single methods or viewpoints 
and the theories they rely on enlighten the whole only in part. On this ba-
sis the aims of  the study can be divided roughly in three sections – firstly 
to the critique of  the current practices, secondly, conceptual definition of  
the structural components of  the cultural environment itself, and thirdly, 
formulation of  an integrative approach derived from the above mentio-
ned points of  departure. The general understanding of  the interaction 
between man, culture and environment is achieved through phenomeno-
logical and existential hermeneutics. The person mapping or exploring 
the environment with his methods is seen as ”link” between the existing 
conditions and the future plan. Through that, the overall terms of  percep-
tion and practice-bound preconditions of  human interpretation will come 
under scrutiny. The study aims to ponder the integration of  different ap-
proaches and angles, forming a ”toolkit” for environmental analytics and 
interpretation as a kind of  a complexity management. Cultural environ-
ment surveys should be developed in a way that they would regard areas as 
thematic and functional entities instead of  a sum of  single elements. The 
research results are presented as a matrix of  needs-and-goals -analysis, 
which forms a framework of  assessment for values and desicions. The 
aim is to clarify the general set-up of  land use planning which includes 
various stakeholders and is multidisciplinary by nature, especially in the 
context of  cultural environments. The needs-and-goals -analysis is based 
on cultural environment profiling, which includes recognition of  values 
and tolerance towards changes. The purpose of  an integrative analysis is 
to bring out development possibilities and restrictions, together with dif-
ferent development goals. The intensions of  different stakeholders should 
be brought out early enough, in order to prevent disagreements to evolve 
into conflicts and problems. 

Key concepts: Rural land use planning, 
cultural environments, methods of  
analysis, theory and philosophy of  
architecture
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Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa käsitellään maaseudun kulttuuriympäristöjä sekä 
maankäytön suunnittelun valmisteluvaiheessa tuotettuja kulttuuriympä-
ristöselvityksiä. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten suunnittelun tausta-
aineistoina toimivat selvitykset ja niiden sisältämä tieto voitaisiin jäsentää 
palvelemaan paremmin suunnittelua. Tutkimuksessa on pyritty tuomaan 
esiin haasteita, joita tiedon hallinnassa ja hyödynnettävyydessä suunnitte-
lun pohjaksi on voitu todeta. Pääasiallisesti nämä liittyvät selvitystiedon 
laajuuteen ja kuormittavuuteen, sektoroitumiseen ja asiantuntijanäkökul-
man korostumiseen. Tutkimuksessa esille tuodut ongelmat johtuvat osin 
selkeitten toimintamallien puutteesta, osin sektorisuunnittelun vahvasta 
taustavaikutuksesta sekä rationalistis-komprehensiivisesta perinteestä tie-
teenteoriassa. Kaavoituksen valmisteluvaiheen selvitykset muodostavat 
kuitenkin viitekehyksen, jonka puitteissa suunnittelualuetta tarkastellaan. 
Siten valitut tiedonhankinnan menetelmät määrittävät mihin ominaisuuk-
siin tarkastelun fokus ensisijaisesti painottuu. Käytännössä yksittäiset 
menetelmät tai niiden taustalla olevat tieteenalat valottavat kokonaisuutta 
kuitenkin vain osittaisesti ja hajanaisesti. Tutkimuksen tavoitteet voidaan 
jakaa karkeasti kolmeen eri osa-alueeseen - edellä mainittuun nykyisten 
käytäntöjen kritiikkiin, ilmiöstä itsestään määrittyvien rakennetekijöiden 
teoreettis-käsitteelliseen määrittelyyn sekä tähän nojautuvan integroivan 
lähestymistavan muodostamiseen. Tutkimuksessa hahmotellun kokonais-
käsityksen perustana on fenomenologisen ja eksistentiaalisen analytiikan 
keinoin määritelty ymmärrys ihmisen, kulttuurin ja ympäristön vuorovai-
kutuksesta. Tarkasteltavana ovat täten havainnoinnin yleiset edellytykset 
sekä ne käytäntösidonnaiset ennakkoehdot, joiden myötä selvityksen laati-
ja muodostaa tulkintansa. Kulttuuriympäristöä tutkiva ihminen on keino-
valikoimineen eräänlainen ”linkki” olemassa olevan ympäristön ja tulevan 
suunnitelman välillä. Tutkimuksessa on pohdittu eri näkökulmien integroi-
tumista eräänlaiseksi organisoiduksi kompleksisuuden hallinnaksi, jonka 
perustana on havaintojen tekemisen ”välinekokonaisuus” kohteena ole-
van ympäristön piirteistä. Selvitysmenetelmiä tulisi kehittää ennen muuta 
siten, että kulttuuriympäristöjen tarkastelu teemallisten ja toiminnallisten 
kokonaisuuksien kautta mahdollistuisi nykyistä paremmin yksittäisten 
kohteitten sijaan. Tutkimuksen tuloksena esitetty tarve- ja tavoiteanalyysi 
muodostaa tulkintakehyksen suunnitteluvalinnoille ja toisaalta selkiyttää 
monitoimijaisen ja monialaisen suunnittelun lähtökohtia. Lähtökohtana 
on kulttuuriympäristöprofiilin laadinta, arvojen ja muutoksensietokyvyn 
määrittely sekä kehittämispotentiaalien esille nostaminen vaihtoehtoisten 
kehityspolkujen hahmottamisessa. Eri osapuolten tarpeet ja tavoitteet on 
myös tuotava esille riittävän aikaisin. Tällä on pyrittävä ennen muuta ehkäi-
semään ristiriitojen kehittymistä konflikteiksi ja asenteiden lukkiutumista 
vastakkainasetteluiksi. 

Avainkäsitteitä: Maaseudun maankäytön 
suunnittelu, kulttuuriympäristöt, 
analyysimenetelmät, arkkitehtuurin 
teoria ja filosofia
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Alkusanat

”Ratkaisevaa ei ole päästä kehästä ulos, vaan oikea tapa tulla kehään”. 
(Heidegger 2000, 197).

Kiinnostukseni kulttuuriympäristöjä kohtaan syntyi diplomityöni 
myötä, joka toimi myös johdantona maaseutualueiden rakennetun 
ympäristön vaalimisen tematiikkaan. Perusopintojen kautta päädyin 
myös ”löytämään” alan teoreettis-filosofisen ulottuvuuden ja tulin 
perehtyneeksi fenomenologiseen metodiin, johon opiskelijoita tu-
tustutettiin osana arkkitehtuurin historian peruskursseja 2000-lu-
vun alussa. Martin Heideggerin ajatteluun pohjautuva eksistenti-
aalisten olemisehtojen analyysi ihmisen, kulttuurin ja ympäristön 
vuorovaikutussuhteen tutkimuksessa muotoutui varsin pian kiin-
nostukseni kohteeksi. Sittemmin eri tutkimushankkeet ovat suun-
nanneet mielenkiintoani nimenomaisesti maaseudun maankäytön 
suunnitteluun, erityisesti siihen liittyviin kulttuuriympäristöselvityk-
siin. Tutkimustyötä on motivoinut halu ymmärtää, millaisin mene-
telmin kulttuuriympäristöjä tarkastellaan ja millaiseksi suunnittelun 
kohde ylipäätään käsitetään. Valitun aiheen ja sen teoreettis-filoso-
fisen käsittelytavan vuoksi tutkimustyön edetessä tekijä on joutunut 
pohtimaan myös tutkimuksen lukijakuntaa. Mainittu lähestymistapa 
on edellyttänyt perehtymistä myös yleisesti filosofian perusteisiin, ja 
oman problematiikkansa on muodostanut tämän esittäminen väi-
töskirjassa. Tutkimuksen sitominen yleisiin tieteenfilosofisiin lähtö-
kohtiin on ollut kuitenkin tarpeellista tuoda riittävästi ilmi - mutta 
osalle lukijoista pitkähköt filosofiset taustoitukset saattavat tuntua 
toisaalta tarpeettomilta, joten sen vuoksi olenkin päätynyt käymään 
eräänlaista yleisfilosofista ”metakeskustelua” varsinaisen tutkimus-
tekstin sivussa.

Työn ohjaajana on toiminut aluksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
osaston yliassistenttina, sittemmin Aalto-yliopiston Yhdyskunta-
suunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen professorina toimiva 
Raine Mäntysalo. Tutkimusprosessi on ollut mielenkiintoinen, ja 
olen kiitollinen saamistani asiantuntevista neuvoista. Tutkimuspro-
jektit ovat vieneet myös kansainvälisiin yhteistyömahdollisuuksiin 
ja suoneet mahdollisuuksia vertailla maaseutualueiden maankäytön 
suunnitteluun liittyvää erityisproblematiikkaa Suomen ohella Unka-
rissa ja Irlannissa. Minulla on ollut ilo tehdä hankeyhteistyötä Buda-
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pestin teknillisen yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnasta arkkiteh-
tien András Szalain, Balázs Halmosin ja Katalin Marótzyn kanssa. 
Irlannin maaseutu- ja kyläsuunnittelun problematiikkaan minua 
on perehdyttänyt arkkitehti Philip Geoghegan University College 
Dublinista. Seikkailuhenkiset matkat Wicklown sekä Cavanin krei-
vikunnissa ovat jääneet lähtemättömästi mieleeni. Maa- ja metsä-
talousministeriön rahoittaman ”Maaseutunäkökulma maankäytön 
suunnittelussa: suunnittelumenetelmien arviointi ja kehittäminen” 
-hankkeen myötä olen saanut tehdä yhteistyötä Iisalmen kaupun-
gin kaavoitustoimen kanssa. Hankkeen ohjausryhmä on myös asi-
antuntemuksellaan auttanut eteenpäin monissa kysymyksissä, joita 
hankekokouksissa on voitu yhteisesti pohtia. Kiitokset kuuluvat 
myös niille noin viidellekymmenelle opiskelijalle, jotka ovat olleet 
mainituissa tutkimushankkeissa mukana. Työn akateemisen tason 
varmistamisesta ja työhön paneutumiseen käytetystä ajasta esitän 
suuret kiitokset väitöskäsikirjoituksen esitarkastajille Eeva Aarre-
vaaralle ja Ari Hynyselle. Työn puutteet ovat luonnollisesti yksin-
omaan tekijän vastuulla.

Muun työn ohella tutkimustyön tekeminen on ollut haastavaa ja 
katkonaista. Väitöskirjan valmistuminen vei enemmän aikaa kun 
olin arvioinut, mutta toisaalta olen katsonut että laajojen tutkimus-
kysymysten pohdinta on myös tarvinnut oman aikansa. Muiden kii-
reiden lomassakin alitajunta on tehnyt työtään. Olen myös saanut 
rahallista tukea tutkimustyön tekemiseen, joka on mahdollistanut 
tärkeät ajanjaksot tutkimuksen parissa. Kiitokseni tutkimustyön tu-
kemisesta osoitan Emil Aaltosen ja Tauno Tönningin säätiöille sekä 
Oulun yliopiston Thule-instituutin ympäristötohtorikoululle. Tär-
keän kiinnityspinnan tiedeyhteisöön on muodostanut arkkitehtuu-
ritutkimuksen vertaistukiryhmä VerTa, joka on toiminut vuodesta 
2006 lähtien Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla. Lämpimät 
kiitokset kaikille tutkijakollegoille. Myös ilmapiiri yhdyskuntasuun-
nittelun laboratoriossa on ollut mitä myönteisin tutkimuksen teolle 
nämä vuodet. Erityiskiitokset esitän tutkinnon valvojalle, professori 
Helka-Liisa Hentilälle, joka on suonut aikaansa ja tukeaan monissa 
tutkimuksen tekemiseen liittyvissä niin käytännöllisissä kuin teo-
reettisissakin kysymyksissä. Arjen ilojen ja surujen jakamisesta kii-
tokset kuuluvat Marsille, Venukselle ja muulle kotiplaneetan väelle.

Oulussa 12.4.2012,

Emilia Rönkkö
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JOHDANTO

1. Tutkimuksen taustaa ja tarve

1.1 Tutkimuksen yleinen viitekehys

Tieto, ymmärtäminen ja menetelmällinen taito1 muodostavat ko-
konaisuuden, jonka myötä maankäytön suunnittelun2 valmistelu-
vaiheessa tulisi muodostaa käsitys ympäristön nykytilasta sekä sii-
hen sisältyvistä arvoista. Akateemikko Georg Henrik von Wright 
(1916–2003) on todennut, että ”tieto ja tietäminen sekä toisaalta 
ymmärtäminen ovat kognitiivisen elämän kaksi perusulottuvuutta. 
Tieto koskee totuutta, kysymystä siitä, ”miten on”. Ymmärtäminen 
taas koskee merkityksiä, kysymystä ”mitä tarkoittaa”, mikä on jon-
kin asian mieli, Sinn”. (Kuusela et al. 1998). Von Wright tuo hyvin 
esiin nykymaailmassa vallitsevan epätasapainon tietämisen ja ym-
märtämisen välillä, jonka myötä ”[t]ietopuoli on kasvanut kasvamis-
taan ja muodostunut erittäin mahtavaksi. Osittain tämä on tapah-
tunut ymmärtämisen kustannuksella. Me tiedämme yhä enemmän 
ja enemmän, mutta ehkä ymmärrämme vähemmän ja vähemmän.” 
Von Wright jatkaa: ”Olemme eksyneitä juuri siksi, että vaikka tie-
dämme yhä enemmän, emme aina ymmärrä sitä, mitä tiedämme, 
mikä on sen todellinen merkitys… todellinen henkinen kasvu on 
sitä, että ihminen kypsyy sekä tiedossa että ymmärryksessä.” von 
Wright on siten ilmaissut huolensa tiedon ylivallasta asennoitumi-
sessamme ympäröivään maailmaan, johtuen ennen muuta länsimai-
sen metafysiikan ja tietoteorian pitkän perinteen vaikutuksesta. 

Myös fenomenologisessa ajattelussa on otettu kriittinen kanta mo-
dernin ihmisen pyrkimykseen rationalisoida ja ”lokeroida” elämis-
maailmaansa, mikä on johtanut mm. ihmisen ja luonnon vastak-
kainasetteluun. Saksalaisen fenomenologisen filosofian edustaja 
Max Scheler on luonnehtinut tämän perinteen vaikutusta ihmisen 
ongelman eriytymisessä, joka on johtanut toisistaan irrallisiin tie-
teelliseen, filosofiseen ja teologiseen näkemykseen. Lopputuloksena 
on ollut erityistieteitten pirstaloima ihmiskuva. (Cassirer 1968, 22). 
Ihmisellä on periaatteessa rajaton mahdollisuus muokata ympäris-
töään mieleisekseen teknologian avulla. Voidaan jopa sanoa, että 
alkuperäistä luontoa ei ole olemassakaan, vaan kaikki on otettu hal-

1 Tätä voidaan verrata Heideggerin mää-
rittelyyn tietämisestä, tekhnestä, joka tar-
koittaa ensisijaisesti tietämisen tapaa. 
(Heidegger nojautui tässä Aristoteleen 
Nikomakhoksen etiikan kuudenteen lu-
kuun). Tietämisen luonne sen sijaan pe-
rustuu aletheiaan, olevan paljastamiseen 
(tässä Heidegger nojautui puolestaan 
Aristoteleen Metafysiikkaan). Heidegger 
liittää tekhnen myös termiin tikto, - tuoda 
esiin, tuottaa (bring forth, produce). Tekhne 
tietämisenä on olevan esiin tuomista, tie-
toa jonka taito antaa; tekhne tässä merki-
tyksessään ei koskaan merkitse itse teke-
misen aktia, teknistä suoritusta, vaan tie-
täminen merkitsee näkemistä laajimmas-
sa merkityksessään, sen käsittämistä mikä 
on läsnä sellaisenaan. Epäonnistuessaan 
tietäminen kuitenkin latistuu asioiden 
”tekniseksi” käsittelyksi. (Ks. Heidegger 
1998, 2000, 2002; Passinmäki 2011; Haa-
pala 1998, 39-40, 50, 95).

2  Maankäytön suunnittelu käsitetään täs-
sä tutkimuksessa kaavoitusta laajempana 
kysymyksenä sisältäen useiden erilaisten 
yhdyskuntarakenteeseen kytkeytyviin toi-
mintoihin liittyviä kysymyksiä. 
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tuun - jos ei suunnittelun ja konkreettisen rakentamisen kautta, niin 
käsitteellisesti ainakin. Ajatus siitä, että ihminen asettuu luonnon 
yläpuolelle, on näkynyt myöskin suunnitteluperinteessä ja siihen liit-
tyvässä tiedon tuottamisessa. Yksittäisten näkökulmien pirstaloitu-
misen keskeisenä ongelmana on tiedon eriytyminen ja ”siiloutumi-
nen” omiin sektoreihinsa. Tähän lähtökohtaiseen problematiikkaan 
perustuu myös tässä tutkimuksessa kulttuuriympäristöselvitysten3 
tiedonhankintaan ja hyödyntämiseen kohdistettu kritiikki. 

Sekä suunnitteluun että poliittiseen päätöksentekoon liittyy runsaas-
ti sellaista valmistelevaa työtä, joka jää virallisen dokumentaation 
taustalle.4 Taustalle jää usein myös se, että todellista valtaa käytetään 
asioiden valmistelussa, ja valta on olennaisesti myös määrittelyvaltaa. 
Määrittely puolestaan vaati teoreettista ja käsitteellistä jäsentämisky-
kyä. TkT, professori Terttu Pakarinen on kiteyttänyt asian hyvin to-
detessaan, että se joka sanoo, mistä on kysymys, käyttää valtaa koko 
prosessin suhteen. (Pakarinen 2003, 16). Yleiseen kunnallisen pää-
töksenteon toimintaympäristöön ja viitekehykseen liittyen FT Harri 
Jalonen on väitöskirjassaan (2007) tutkinut nimenomaisesti kunnal-
lisen päätöksenteon valmistelutyötä, ja pohtinut perusteellisella taval-
la valmisteluun liittyviä tieto- ja kommunikaatioprosesseja.  Jalonen 
on tarkastellut valmistelun määrittelemistä suhteessa päätöksente-
koon tuoden esille myös aiheeseen liittyvän tutkimuksen vähyyden. 
Jalosen mukaan tähän on yhtenä syynä se, että valmistelu on yleises-
ti ymmärretty hyvin käytännönläheisenä toimintana. Valmisteluun 
suoranaisesti liittyvää tutkimusta ei ole laajemmassa mittakaavassa 
myöskään tehty arkkitehtuurin tutkimusalalla. Tätä voi pitää erikoi-
sena sikäli, että suunnittelussa lähtötietoaineiston laadulla on varsin 
suuri ohjaava vaikutus lopputulokseen. Maankäytön suunnittelussa 
selvitysten ja niiden pohjalta tehtyjen arviointien pohjalta ratkais-
taan suurelta osin koko prosessin kulkusuunta ja laillisuusperusteet. 
Kysymys on siitä, miten (ja mitkä) selvitykset todella vaikuttavat 
varsinaisiin suunnitelmiin, ja onko esitetyn tiedon muoto sellainen 
että niiden hyödyntäminen on helppoa. Lähtötietoaineistot ovat ra-
dikaalisti lopputulosta muokkaavia jo siitä syystä, että ne asioiden 
eteenpäin viemisen ohella myös sulkevat pois mahdollisuuksia.5 
Niiden yhteydessä määritellään jo se viitekehys, jonka puitteissa tut-
kittavaa ilmiötä ylipäätään tarkastellaan (esim. aluerajaus) sekä toi-
saalta valitaan ne luokittelukeinot tai ”linssit”, joiden avulla ilmiötä 
koskevaa tietoa halutaan jäsennellä. ”Asian valmistelu” on käsittee-
nä verraten epämääräinen ja vaikeasti rajattava kunnallisessa pää-
töksenteossa. Se ei ole välttämättä loogisen suoraviivaisesti etenevä 

3 Selvityksillä tarkoitetaan tiedon kerää-
mistä, muokkaamista ja analysointia 
suunnittelua ja päätöksentekoa varten. 
Selvitykset pitävät sisällään alueen tai 
kohteen historian, ominaisuuksien, toi-
minnan tai fyysisten piirteiden muutos-
ten kuvaamista ja selvittämistä mm. 
maastokäynteihin ja arkistolähteisiin pe-
rustuen. Selvitys sisältää myös yleensä 
johtopäätöksiä ja yhteenvetoja alueiden 
tai kohteiden arvosta. Kulttuuriympäris-
töselvityksillä tarkoitetaan erityisesti 
”kulttuuriympäristön lähtökohtien ja ny-
kytilanteen selvittämistä kulttuuriympä-
ristökokonaisuudeksi ymmärretyn raken-
netun kulttuuriympäristön, kulttuurimai-
seman, muinaisjäännösten ja aineetto-
man kulttuuriperinnön näkökulmista”. 
(rakennusperinto.fi, Lahdenvesi-Korho-
nen 2009, 25, 54). Asioiden selvittäminen 
on hallinnollisen päätöksenteon eräs 
edellytys. Kuntatason kaavoittamisessa 
pääasiallinen selvittämisvelvollisuus on 
kunnan viranomaisilla MRL §9 ja MRA 
1§ mukaisesti. Laissa edellytetään että 
kunnan viranomainen hankkii sellaiset 
selvitykset, joilla on merkitystä asian rat-
kaisemiselle. (Ks. hallintolain (434/2003) 
luku 6; Syrjänen 2005, 12). 

4 Kaavoituksen valmisteluvaiheeseen 
voidaan lukea seuraavat osa-alueet: Ta-
voitteiden asettaminen, perusselvitykset, 
kaavaratkaisun periaatteet, vaihtoehdot, 
selvitysten täydentäminen, vaikutusten 
arviointi, palautteen käsittely ja ehdotuk-
sen laadinta. Kaavoitus ja sen valmistelu 
ymmärretään tässä yhdeksi osaksi kun-
nallista päätöksentekoa.

5  Jalonen viittaa tässä myös tietojohtami-
sen tutkimukseen, jonka mukaan organi-
saatioiden menestyminen riippuu ratkai-
sevasti siitä, miten ne onnistuvat erotta-
maan relevantin ja merkityksellisen tie-
don epäolennaisesta informaatiosta. 
(emt.)
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prosessi. Siihen sisältyy myös palauteprosesseja, kuten esimerkiksi 
lausuntojen antamista, asioiden palautumista uudelleen valmiste-
luun ja virallisen prosessin ulkopuolisten intressitahojen pyrkimyk-
siä vaikuttaa asioihin. Valmistelu voidaan siten määritellä sekä infor-
maation että vaihtoehtojen tuottajaksi päätöksenteossa, samalla kun 
se on paradoksaalisesti myös todellisuutta yksinkertaistava näkemys. 
Oleellista on kuitenkin ymmärtää, että vaihtoehtojen tuottaminen ja 
muotoilu on jo itsessään päätöksentekoa. (Jalonen 2007, 20, 46, 114-
115). Haasteena on, että suunnitteluprosessi itsessään keskittyy ene-
nevässä määrin myös maaseutualueilla erilaisten teknisten seikkojen 
ratkaisuun, minkä taustalla on nähtävissä erilaisten määräysten ja 
teknisten normien yleinen lisääntyminen. Tämä väistämättä jättää 
esimerkiksi rakentamisen ympäristösuhteen miettimisen entistä vä-
hemmälle. (Vrt. Aarrevaara 2009, 26-29). 

Kunnallisen päätöksenteon valmistelu nähdään Jalosen tutkimuk-
sessa myös tasapainoiluna tehokkuuden ja luovuuden välillä.6 Ky-
symys on sekä uusien mahdollisuuksien tunnistamisesta, tiedon 
määrän hallinnasta että olemassa olevien resurssien hyödyntämisen 
yhteensovittamisesta. Valmistelu on siten reagointia erilaisiin tie-
dontarpeisiin, epävarmuuden välttämistä ja moniselitteisyyden vä-
hentämistä. Tähän liittyy keskeisesti kyky käsitellä yhä lisääntyvää 
tietomäärää sekä entropiaa joka siihen sisältyy. Entropialla tarkoi-
tetaan energiaa tai informaatiota, jota systeemi tuottaa mutta ei voi 
hyödyntää. Tietojohtamiseen erikoistuneen professori Pirjo Ståhlen 
mukaan silloin kun systeemillä on edellytyksiä käsitellä entropiaa, 
tämä tarkoittaa kykyä 1) hankkia ja käsitellä tietoa, b) kommuni-
koida c) käsitellä vastakkaisia intressejä ja ristiriitaista tietoja, d) 
tehdä päätöksiä, valita paras ja hylätä hyvä, fokusoida, priorisoida 
ja e) hylätä tarvittaessa vanhat valta- ja ajatusmallit. (Ståhle 2004, 
231-232; Jalonen 2007, 110, 117). Tilannetta voidaan hyvin peila-
ta myös maankäytön suunnittelun prosessiin, jossa ensin tuotetaan 
runsaasti aineistoa, haetaan tietoa ja kommunikoidaan, eli luodaan 
entropiaa. On tyypillistä, että tässä vaiheessa prosessia kukaan ei 
vielä tiedä, mihin suuntaan prosessi tulee lopulta johtamaan, eikä 
myöskään tiedetä, mikä tuotetusta tiedosta tulee lopulta olemaan 
hyödyllistä. Lisäinformaation tuottaminen on hyödytöntä siinä vai-
heessa, kun huomataan että se ei enää johda uusiin näkökulmiin. 
Saavutetaan ns. saturaatiopiste. Kun aineistoa ja kommunikaatio-
ta on tarpeeksi, tullaan bifurkaatiopisteeseen, jossa nähdään erilai-
sia mahdollisuuksia tai kehityspolkuja. Tämä vaihe edellyttää, että 
suurin osa tuotetusta materiaalista on hylättävä, ja hyviäkin ideoita 

6 Jalonen arvioi tutkimuksessaan, että 
kunnallishallinnossa päätöksenteon ja 
toiminnan suhde kiteytyy juuri tehokkuu-
den ja luovuuden yhteensovittamiseen 
muodollista päätöksentekoa edeltävässä 
valmistelutyössä. Tehokkuutta tarvitaan 
tiedon hyödyntämiseen, luovuutta puo-
lestaan kykyyn tuottaa vaihtoehtoja ja 
tarkastella asioita ennakkoluulottomasti 
uudessa valossa. Hyvin valmistellut pää-
tökset lisäävät myös niihin sitoutumista 
– näin voidaan tehdä hypoteesi siitä, että 
perustelevassa muodossa esitetty selvitys 
myös edistäisi suunnitelman tavoitteisiin 
sitoutumista ja näin myös niiden toteutu-
mista. Molempia käsitteitä, tehokkuutta 
ja luovuutta, yhdistää siten vuorovaiku-
tuksen ja yhteistyön korostuminen. (Jalo-
nen 2007, 44, 78-79). Jalonen käyttää va-
laisevana esimerkkinä valmistelun vaiku-
tuksista päätösten hyväksyttävyyteen 
2000-luvun alussa käynnistettyä kaavoi-
tusprosessia jonka tavoitteena oli raken-
taa asuntoja 14 000 asukkaalle Kuopion 
eteläpuolisille Kallaveden rannoille. Eri-
tyisenä Jalonen pitää sitä, että hanke ei 
poikinut yhtään valitusta elokuuhun 2006 
mennessä. Kaavoituksesta vastanneen 
arkkitehdin mielestä syynä tähän voidaan 
pitää sitä, että asukkaille tarjottiin mah-
dollisuus keskustella huolistaan ja toivo-
muksistaan kaavoittajan kanssa. Näin 
valmisteluprosessin perusteellisuuden 
johdosta kaavaluonnos meni läpi val-
miiksi ”purtuna”. (Jalonen 2007, 44-45).
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karsittava, jolloin alun entropiatilanne lopulta purkaantuu. (Ståhle 
2004, 236). Valmisteluprosessin selkiyttäminen ja läpinäkyvyyden 
lisääminen on nähtävä kaikkien toimijoiden yhteisenä etuna. Täs-
sä tutkimuksessa olettamuksena on, että varhainen tieto-osallisuus 
sekä tosiasialliset mahdollisuudet osallistua tavoitteenasetteluihin ja 
vaihtoehtojen muotoiluun vaikuttavat keskeisesti prosessin laatuun. 
Osallistumisella on voitava varmistaa, että yhteisesti linjatut tavoit-
teet, joihin niin osalliset, viranhaltijat ja poliittiset päätöksentekijät 
ovat yhteisesti sitoutuneet, toteutuvat. 

Kunnallisen päätöksenteon ongelmat ja mahdollisuudet kulminoi-
tuvat monelta osin siis päätöksenteon valmistelutyöhön. Ongelmia 
voi ilmetä esimerkiksi silloin, kun viranhaltija syöttää tietoisesti tai 
tiedostamattaan päätöksentekijöille yksipuolista tai puutteellista 
informaatiota. Yhtenä taustaoletuksena tässä on ajatus siitä, että 
kunnallinen päätöksenteko on valmiiden esitysten hyväksymistä ja 
todellista valtaa käytetään asioitten valmistelussa.  Taustalla piilee 
myös syvempiä perusolettamuksia, kuten perinteisen rationalistisen 
ajattelun mukainen näkemys siitä, että hyvä valmistelu perustuu aja-
tukselle täydellisestä informaatiosta, kuten esimerkiksi täydellisen 
kattavista ja ajantasaisista inventoinneista. (Jalonen 2007, 11, 16-
18). Etenkin pienemmillä paikkakunnilla päätöksenteko, valmistelu 
ja asioitten esittely saattavat kietoutua yhteen varsin tiiviisti, jolloin 
lähtökohtien asettamisen puolueettomuus saatetaan kyseenalaistaa. 
Yhteiskunnassa on kuitenkin tapahtunut muutosta kohti avointa 
valmistelua ja aitoa osallistuvuutta, jossa asiantuntijakeskeisyydes-
tä on päästy kohti käyttäjälähtöisyyttä. Tämä muutos ilmenee mm. 
valmistelutyössä siten, että siinä missä ennen päätöksenteko ja sen 
valmistelu tapahtuivat suljettujen ovien takana, tiedon jakaminen 
tapahtui keskitetysti ja valikoidusti, suunnittelu oli pyhitetty ”sisä-
piirin” asiantuntijuudelle ja erotettu ”ulkopuolisesta” kommuni-
koinnista, on nykyään menty kohti avoimempaa valmistelua, jossa 
organisaatioiden oppiminen, tiedon jakaminen (open source –ajat-
telu) sekä yhteisöllisyys ovat osa päätöksentekoprosesseja. Ideaali-
tilanteessa päätöksenteko ja valmistelu tapahtuvat yhteisesti ja läpi-
näkyvästi, informaatio on hajautettua ja vapaasti saatavilla, ja suun-
nittelu tapahtuu kommunikatiivisessa prosessissa. Vaikkakin tähän 
ideaaliin on vielä matkaa, on kansalaisten rooli joka tapauksessa 
muuttunut noin kolmessakymmenessä vuodessa tiedoksisaamisesta 
ja kuulemisesta osallistumiseen, samoin kuin päätöksentekokult-
tuuri on edennyt byrokraattisesta kontrollista ja tietoperusteisesta 
reagoinnista avoimempaan ja läpinäkyvämpään. 
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Toimintaympäristön asettamien monitahoisten reunaehtojen huo-
mioiminen vaatii suunnittelulta paljon. Monimuotoisessa ongel-
makentässä on kyse laaja-alaisesta hallinta- ja sovittelutyöstä, jonka 
tuloksena on konkreettinen ympäristö. Toisaalta maaseudun suun-
nittelun ja kehittämisen perustan tulisi rakentua paikallisuuteen ja 
laajaan ”ruohonjuuritason” yhteistyöhön. Tutkimuksen yleiseen 
viitekehykseen liittyvät valmisteluorganisaation ja erilaisten toimi-
joiden ohella myös ne keskeisimmät muutokset ja kehityssuunnat, 
jotka ovat tapahtuneet konkreettisessa toimintaympäristössä eli 
maaseutualueilla. Yhdyskuntarakenteen hajautumista ja haja-asu-
tuksen hallitsematonta leviämistä on pidetty eräänä keskeisimpä-
nä tähän liittyvänä ilmiönä.7 Oman problematiikkansa muodostaa 
ennen muuta maaseudun ja kaupungin välille jäävä epämääräinen 
välimaasto – lievealue tai reuna-alue, joka kuitenkin vetää puoleen-
sa asukkaita sekä maaseudulta että kaupungista. Tämä on johtanut 
toisaalta alueiden taantumiseen sekä toisaalta kasvukeskusten lie-
peillä sijaitseville maaseutualuille muodostuneisiin lisärakentamis-
paineisiin. Maaseutuasumisen lisääntynyt suosio ei ole johtanut 
luontevalla tavalla kylärakenteisiin integroituvaan uudis- ja lomara-
kentamiseen, vaan se on usein johtanut hajarakentamiseen kylien 
ulkopuolelle. Lieveasuminen haittaa suunnitelmallista taajaman ke-
hittämistä ja aiheuttaa maaseudun palveluiden heikentymistä. Siten 
se ei myöskään tue kestävien yhdyskuntateknisten verkostojen ja 
palvelurakenteen muodostumista taajamiin. Sama suuntaus on näh-
tävissä maaseutualueilla Suomessa kuin myös yleiseurooppalaisesti. 
(Ihatsu & Mäntysalo 2006; Ihatsu 2007).

Hajautuminen sekä sille vastalääkkeeksi ehdotettu eheyttäminen 
ovat herättäneet monenlaisia kannanottoja ja tavoitteenasetteluja, 
jotka voivat olla keskenään myös ristiriitaisia. Maaseutupoliittisen 
kokonaisohjelman (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009, 10) 
mukaan taajamien ohella tulisi vahvistaa maaseudun kylämäistä 
asutusta, mutta samalla antaa myös mahdollisuuksia yksilöllisiin rat-
kaisuihin asumispaikan valinnassa ja rakennustavassa. Tähän liittyen 
viime vuosina erilaisissa tutkimuksissa on pyritty selvittämään suo-
malaisten asumistoiveita ja –valintoja. Tutkimustuloksissa koros-
tuvat yhtäältä rauhallisuus, turvallisuus, luonnonläheisyys, kauneus 
ja pientalovaltaisuus sekä toisaalta palvelut ja niiden laatu, liikku-
mismahdollisuudet ja joukkoliikennepalvelut. (Ks. esim. Heinonen 
2001; Kyttä & Kahila 2006; Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 
2007; Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009; Maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmä 2010; Hellström 2011; Ponnikas et al. 2011). Valin-

7  Maaseutualueiden ohella myös kasva-
villa kaupunkiseuduilla ilmenee kehitystä, 
jossa hallitsemattomasta hajarakentami-
sesta syntyy yhä laajenevaa suunnittele-
matonta alhaisen tiheyden taajama-aluet-
ta. Viimeisen 20 vuoden aikana Suomes-
sa on yhtä aikaa tapahtunut myös yhdys-
kuntarakenteen eheytymistä väestön kes-
kittyessä suuriin aluekeskuksiin. On pu-
huttu myös ns. laimenemisilmiöstä: sen 
mukaan yhdyskuntarakenteen hajautumi-
sessa on kyse yhdyskuntarakenteen lai-
menemisesta, johon kuuluu kaksi ulottu-
vuutta: yhtäältä rakenteen tiiviys kauttaal-
taan alenee ja toisaalta toimintojen väliset 
etäisyydet kasvavat. Hajautumisessa ei 
ole kyse pelkästään satunnaisesta hajara-
kentamisesta vaan myös kaupunkien ja 
kirkonkylien lievealueilla tapahtuvasta 
suunnitellusta hajautumisesta kaavoituk-
sen keinoin. (Sairinen & Mononen 2010, 
94-96, 103; ks. Helminen & Ristimäki 
2008, 83).
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nan vapaus on ehdottomasti eräs vahvimmista maaseudun vetovoi-
matekijöistä, samalla kun varsin laaja perusrakentamisoikeus tekee 
maaseudun hajarakentamisen estämisestä hankalaa ilman voimassa 
olevaa kaavaa tai suunnittelutarvealue-merkintää. Edulliset tontit ja 
asunnot tai yksinkertaisesti rauhallinen elämä houkuttelevat etenkin 
lapsiperheitä kaupunkien reuna-alueille, ja maalla asumisen status 
on muuttunut nimenomaan laadulliseksi. Varsinkin lapsiperheet ha-
keutuvat tiiviisti rakennetuilta kaupunkialueilta joko niiden reuna-
mille omakotitaloalueille tai maaseudulle laadukkaamman elinympä-
ristön toivossa. Muita syitä muuttoon ovat esimerkiksi asuntopula, 
edullisemmat hinnat sekä maaseutukuntien väljemmät kaavoitus- ja 
lupakäytännöt. Yhä useamman suomalaisen asumistoive on maa-
seutumainen, väljä asuminen täydennettynä kaupungin kattavilla 
palveluilla, mutta käytännössä alueista voi muodostua myös nukku-
malähiöitä, joiden asukkaat eivät integroidu luontevasti sosiaaliseen 
ympäristöönsä. Tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien leviämisen 
maaseudulle on oletettu luovan yhä enenevässä määrin edellytyksiä 
niin sanotulle e-työlle, mutta työssäkäynti kaupungissa on silti tois-
taiseksi merkittävin maaseudulla asumisen mahdollistaja. Kaupun-
keihin matkataan töihin myöskin yhä kauempaa, jolloin sopivaksi 
tai siedettäväksi koettu pendelöintietäisyys on kasvanut. Maaseudun 
vetovoimaan asuinympäristönä vaikuttavat myös kaupunkiasumisen 
kielteisinä pidetyt piirteet, ns. työntötekijät. (Heinonen 2001, 48). 
Kaupungeista maaseudulle muuttavat uudet asukkaat tuovat muka-
naan tietyn elintason mukaisen elämäntyylin ja sen myötä yhä uusia 
asumistarpeisiin liittyviä vaatimuksia. Rakennetussa ympäristössä 
tämä ilmenee mm. paikkaan sitoutumattomana, esikaupunkityyp-
pisenä uudisrakentamisena sekä vanhaa rakennuskantaa tuhoavana 
taitamattomana korjausrakentamisena. Tämä luo aivan omanlaisen-
sa ongelmakentän, joka liittyy perinteisen maaseutuympäristön hal-
litsemattomaan muutokseen ja sitä kautta esimerkiksi maisemallis-
ten tai rakennetun ympäristön arvojen menettämiseen.8 Toisekseen 
maatalouden, virkistyskäytön ja asutuksen yhteensovittaminen luo 
myös omat haasteensa maankäytön suunnitteluun. Kolmanneksi, 
autioituva maaseutu ja elinkeinomahdollisuuksien kaventuminen 
on johtanut tilanteeseen, jossa vetovoimaisen kulttuurimaiseman ja 
rakennetun ympäristön ylläpito on yhä haasteellisempaa.

Maankäytön suunnittelulla pitäisi yhtenä maaseutu- ja aluepolitiikan 
keinona pystyä torjumaan maaseutualueita kohtaavia uhkia kuten 
suunnittelematonta asutuksen leviämistä, edistää kylien vetovoimai-
suutta asuinympäristöinä, pyrkiä turvaamaan luonnon- ja kulttuu-

8 Suomessa maaseutualueiden kehityk-
sen haasteet liittyvät agraarivaiheeseen 
sitoutuneen perinteen jatkuvuuden kato-
amiseen 1960–70 –lukujen rakennemur-
rosten myötä. Perinteiset maatalouselin-
keinot ovat supistuneet, väestö on vähen-
tynyt ja ikääntynyt, palvelurakenteet ovat 
heikentyneet ja valtakulttuurin yhdenmu-
kaistavat paineet aiheuttavat yhä lisäänty-
vässä määrin paikallisen identiteetin hä-
märtymistä. Ominaispiirteiden katoami-
seen ovat vaikuttaneet näiden lisäksi mm. 
epäonnistuneet korjaustyöt sekä valtavir-
tatrendien ulottuminen maaseutuympä-
ristöön. Rakennusten huoltoa ja korjaus-
ta koskevat päätökset ja toimet perustu-
vat usein rakennusmateriaaliteollisuuden 
markkinoimiin ratkaisuihin, joiden tekni-
sestä sopivuudesta vanhaan rakennus-
kantaan ei ole pitkäaikaista kokemusta. 
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riympäristön monimuotoisuuden säilyminen sekä kestävä kehitys. 
Näitä yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristön laatuun liittyviä 
eheyttämisen tavoitteita9 on osin pidetty liian joustamattomina, 
sillä ne saattavat toimia myös esteenä maaseudun kehittämiselle. 
Niiden on katsottu esimerkiksi rajoittavan loma-asutusta, joka on 
monille maaseutukunnille kuitenkin merkittävä taloudellinen tekijä, 
puhumattakaan sen merkityksestä henkisesti ja imagollisesti maa-
seutualueiden vetovoimatekijänä. Kaavoituskäytäntö, jonka mukai-
sesti yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen pyritään, synnyttää siinä 
määrin kaupunkimaista ympäristöä, että asuinympäristö koetaan 
riittämättömäksi yksilölliseen vapaa-ajanviettoon ja tiiviys koetaan 
sosiaalisena ahtautena. Harva luonnonrauhaa kaipaava suomalainen 
on halukas asettumaan loma-asutuksineen taajaman liepeille. Moni 
maallemuuttoa harkitseva saattaa tulla toisiin ajatuksiin, mikäli sijoit-
tumista taajamien tai kylien ulkopuolelle ei sallita. (Heinonen 2001, 
22, 28-29). Voidaan nostaa esille myös seikkoja, joiden perusteella 
haja-asuminen ei ole yksiselitteisen negatiivista ja kestävän kehityk-
sen vastaista. Se voi esimerkiksi osin korvata loma-asutusrakenta-
mista, jolla tavoitellaan usein samoja asioita kuin haja-asumisella. 
Kausiluontoisella kesämökkimatkailulla on huomattavia liikenteelli-
siä vaikutuksia, ja loma-asutusrakentaminen pyrkii sijoittumaan pää-
sääntöisesti herkille luonnonalueille kuten rannoille. (emt. 48-51). 
Ekologisesti kestävää ”hajautumista”, joka samalla vastaisi ihmisten 
maaseutuasumisen intresseihin ja kulttuuriympäristön säilymista-
voitteisiin, voisi olla myös olemassa olevien käytöstä poistuneitten 
maatilarakennusten uusiokäyttö. Näistä syistä valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden sekä kaupunkeja että maaseutualueita kos-
kevan suunnittelulainsäädännön yhdenmukaisuuden mielekkyyttä 
on myös pohdittava kriittisesti. Yleispäteväksi ajateltu maankäytön 
suunnittelun ja ohjauksen keinovalikoima ei läheskään aina vastaa 
niitä tarpeita, joita kohdataan etenkin vähäisen rakentamispaineen 
maaseutualueilla.10 (Sairinen & Mononen 2010, 93; Maaseutupolitii-
kan yhteistyöryhmä 2007; Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009; 
Kyttä & Kahila 2006). Oleellista on myös ymmärtää, että ihmisten 
asumispreferenssejä ei voida määritellä ”ylhäältä päin” kaavan alue-
varauksin, vaan merkittävämpiä tekijöitä ovat esimerkiksi työpaik-
kojen sijoittuminen ja ihmisten henkilökohtaiset näkemykset koh-
tuullisesta työmatkasta. Kaavan avulla voidaan ennen muuta pyrkiä 
vähentämään esteitä esimerkiksi uusien työpaikkojen sijoittumiselle, 
mutta sen lisäksi kunnissa tarvittaisiin vieläkin määrätietoisempaa 
näkemystä maaseutualueiden tulevaisuudesta. 

9 MRL 1§ yleiset tavoitteet elinympäris-
tön laadusta sekä valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet, joiden mukaan ra-
kentamista on pyrittävä ohjaamaan ole-
massa oleviin taajamiin ja kylärakentei-
siin.

10  Maaseutukylien kaavoitusta on pyritty 
kehittämään erityisellä kyläkaavan mallil-
la. Maankäyttö- ja rakennuslakia muutet-
tiin 1.1.2009 alkaen niin, että yleiskaavaa 
voidaan käyttää entistä laajemmin raken-
nusluvan myöntämisen perusteena maa-
seutukylissä. Tavoitteena on tukea kylien 
kestävää rakentamista ja lisätä maaseutu-
asumisen mahdollisuuksia siellä, missä se 
on yhdyskuntarakenteen kannalta edul-
lista. Kyläkaavoituksessa yhdyskuntara-
kenteen toimivuutta ja taloudellisuutta 
tuetaan ohjaamalla rakentamista kyläalu-
eilla olevan asutuksen yhteyteen. (Ympä-
ristöministeriö 2009a). MASUKE-tutki-
mushankkeessa on myös pohdittu, olisi-
ko maankäyttö- ja rakennuslaissa voitu 
pitäytyä vanhan rakennuslain aikaisissa 
määrittelyissä, ja lähteä kehittämään ra-
kennuskaava -instrumenttiä keveämpänä 
keinona ratkaista nimenomaisesti maa-
seuturakentamisen kysymyksiä. 
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1.2 Tutkimuksen tarve

Tutkimuksen tarpeen voi nähdä kytkeytyvän monilta osin edellä 
kuvatun yleisen viitekehyksen ja maaseutualueita koskevan yleispiir-
teisen maankäytön suunnittelun problematiikkaan. Yleiskaavoituk-
seen liittyviä erityisesti nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain myötä 
esille tulleita tutkimustarpeita on tuotu esille useissa yhteyksissä. 
Eräs keskeinen lähtökohta tälle tutkimukselle on ollut vuonna 2005 
julkaistu ympäristöministeriön selvitys Maankäyttö- ja rakennuslain 
toimivuus. Arvio laista saaduista kokemuksista sekä aikaisempi vastaava 
arviointiraportti vuodelta 2002. (Ympäristöministeriö 2002; 2005). 
Arviointiraporteissa on tehty päätelmiä myös kulttuuriympäristön 
huomioon ottamisesta kaavoituksessa. Keskeisimmät päätelmät 
olivat, että kulttuuriympäristön arvostus on kasvanut MRL:n myö-
tä koska kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvät lähtökohdat on 
maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty yleispiirteisten kaavojen 
sisältövaatimuksissa. Samalla osa kaavoittajista on kuitenkin koke-
nut, että kulttuuriympäristöön liittyvät kysymykset saavat toisinaan 
liiankin suuren painon kaavaprosessissa. Tämän tutkimuksen kan-
nalta tärkeä päätelmä liittyi myös siihen, että eritoten viranomaista-
hot näkivät kulttuuriympäristöä koskevien selvitysten laadussa toi-
vomisen varaa. Myös ammattitaitoisia selvitysten tekijöitä on ollut 
monessa tilanteessa vaikea löytää. Vaikka selvitysten ja vaikutusten 
arviointien merkitys suunnitteluprosessissa on kasvanut ja niiden 
taso on yleisesti noussut, on niiden riittävyydestä ollut erilaisia kä-
sityksiä erityisesti kuntien ja ohjaavan viranomaisen, mutta myös 
muiden osallisten kesken. Lain toimivuuden arvioinnin yhteydessä 
ympäristöministeriö teetti alueellisille ympäristökeskuksille kyselyn, 
jossa käsiteltiin kulttuuriympäristöön liittyvien eri ulottuvuuksien 
painottumista kaavoitusta koskevissa selvityksissä ja vaikutusten 
arvioinneissa. Tämän perusteella voitiin todeta, että selkeästi eni-
ten selvityksissä ja vaikutusten arvioinneissa painottui nimenomaan 
rakennettu kulttuuriympäristö. Muiden kuin fyysiseen ympäristöön 
liittyvien osatekijöiden huomioimista ei tuotu juuri lainkaan esille. 
Museoviraston ja maakuntamuseoiden alueiden käytön suunnitte-
lun ja rakentamisen ohjauksen kanssa tekemisissä olevilta henkilöil-
tä kysyttiin myös selvitysten laatuun liittyviä kysymyksiä. Tästäkin 
näkökulmasta kulttuuriympäristöä koskevien kaavoitusta palvele-
vien selvitysten laadussa nähtiin paljon kehittämisen varaa. Puut-
teita nähtiin mm. selvitysten kohdentumisessa, havainnollisuudessa 
ja kattavuudessa. Ympäristökeskuksille suunnatussa kyselyssä vain 
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kolmannes vastaajista piti kulttuuriympäristöön liittyviä selvityksiä 
ja vaikutusten arviointeja tarpeeksi hyvinä suunnittelun ja päätök-
senteon pohjaksi. (Ympäristöministeriö 2005, 52-54). Vuonna 2005 
kartoitettiin myös kaavan laatijoitten näkemyksiä alueidenkäytön 
suunnittelujärjestelmän toimivuuteen liittyneessä AKSU-selvityk-
sessä (Puustinen & Hirvonen 2005). Sen tulosten pohjalta voitiin 
todeta, että myös kuntakaavoittajat pitivät kulttuuriympäristöön 
liittyviä selvityksiä usein ongelmallisina. Ongelmia on aiheuttanut 
ainakin selvitysten tarpeen ja laajuuden määrittely suhteessa käsitel-
tävinä oleviin suunnittelukysymyksiin. 

Erityisesti kylien ja arvokkaiden maaseudun kulttuuriympäristöjen 
kehittämiseen liittyviä tutkimustarpeita on nostettu esiin ympäris-
töministeriön ja maaseutuasumisen teemaryhmän syksyllä 2008 
käynnistämässä kyläkaavoituksen kehittämishankkeessa, jonka ta-
voitteena on ollut helpottaa kylien rakentamista sekä vahvistaa ky-
läläisten roolia kaavan laadinnassa ja kehittää kylien omaehtoista 
maankäytön suunnittelua.11 Kyläkaavoituksen kehittämishankkeen 
yhteydessä tehdyn kyselytutkimuksen perusteella todettiin, että 
kehittämistarpeista keskeisimmäksi nousivat kaavoitusprosessiin, 
selvitystarpeisiin ja resursseihin sekä kaavoituksen tavoitteen aset-
teluun liittyvät kysymykset. Myös kuntaliiton vuonna 2010 toteut-
taman kuntakaavoitus-kyselyn mukaan selvityksiin liittyvien ongel-
mien ja kehittämistarpeiden osalta merkittäväksi todettiin se, että 
selvitysten määrälliset vaatimukset nostavat kaavaprosessin kustan-
nuksia ja pituutta. Asiaan liittyy kuitenkin tietynlaista ristiriitaisuut-
ta, sillä osin selvityksiä kaivattiin lisää mutta samalla todettiin, että 
jotkut viranomaiset vaativat niitä liikaakin.12 Keskeiseksi kysymyk-
seksi nousi selvitysten oikea kohdentaminen kaavan tarkoituksen ja 
ympäristön kannalta oikeisiin seikkoihin. Kaavaa laativan konsultin 
näkökulmasta ongelmaksi muodostuu usein se, että kaavoituksen 
aikataulu ja resurssit mitoitetaan liian tiukoiksi työmäärään nähden. 
Pahimmillaan osallisten kuulemiseen jää liian vähän aikaa ja selvi-
tykset jäävät puutteellisiksi. Konsulttien näkökulmasta selvitysten 
tarpeesta ja laajuudesta sekä osallistumisen muodoista pitäisikin 
päästä yhteisymmärrykseen jo ennen suunnittelutarjousten pyytä-
mistä. Merkitystä on myös sillä, että selvitysten riittämättömyys voi 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla olla myös valitusperuste kaa-
vojen hyväksymispäätösten muutostenhaussa. Tavoite valitusten 
vähenemiselle asetettiin Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa 
2003. Oikeusministeriön työryhmän mietinnössä (2004:1) esitettiin 
valitusten käsittelyn nopeuttamista koskevia ehdotuksia. Ehdotuk-

11  Ympäristöministeriön ja maaseutu-
politiikan yhteistyöryhmän maaseutuasu-
misen teemaryhmän yhteishanke, jossa 
mukana myös Suomen Kuntaliitto ja alu-
eellisia ympäristökeskuksia sekä konsult-
tina AIRIX Ympäristö Oy.

12 ELY-keskuksilla ja kunnilla vaikuttaisi 
olevan usein poikkeavat näkemykset sel-
vitysten ja vaikutusten arviointien mää-
rästä, laadusta ja riittävyydestä. (Laine et 
al. 2010).
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sista keskeisimpiä oli kaavaprosessin kehittäminen siten, että jo val-
misteluvaiheessa voidaan ehkäistä valittamisen tarvetta. Selvitysten 
ja vaikutustenarvioinnin tarpeen ja oikean ajoituksen pohtiminen 
on siten myös eräs esille tullut näkökohta. Perusongelma kaikessa 
kunnallishallinnon toiminnassa (joka hyvin on sovellettavissa myös 
maankäytön suunnittelun viitekehykseen), on siinä, miten hallita 
muutosta pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti kohdistamalla resurs-
sit mahdollisimman oikein. (Syrjänen 2005, 14; Sotarauta 1996, 12). 
Suurimpia esteitä johdonmukaiselle kehittämiselle on eri sektori-
näkökulmien kohtaamattomuus, jolloin esimerkiksi kulttuuriym-
päristön arvoja ei kyetä puntaroimaan todellisessa kontekstissaan 
suhteessa muuhun maankäyttöön. (Hyvänä esimerkkinä tästä voivat 
olla esimerkiksi tiehallinnon selvitykset optimaalisista tielinjauksista 
sekä samalle alueelle toisaalla laaditut kulttuurimaisemaselvitykset). 
Perinpohjaistenkaan selvitysten laatiminen ilman riittävää yhteenve-
toa ei siten anna selkiytynyttä kokonaiskuvaa lähtökohdaksi suun-
nittelulle. Monien asiantuntijatahojen erikseen tekemien selvitysten 
koordinoinnissa, tiedon hallinnassa ja hyödynnettävyydessä suun-
nittelun pohjaksi on toisin sanoen monia haasteita. 

Edellä kuvattujen lähtökohtien myötä tutkimuksessa osaltaan tartu-
taan todettuihin kaavoituksen selvitysvaiheen ongelmiin, joita ovat 
mm. selvitysten työläys ja päällekkäisyys sekä korostunut riippuvuus 
selvitystyön erityisasiantuntijoista mm. rakennushistoriaan liittyvis-
sä kysymyksissä. On muodostunut pitkälle erikoistuneita asiantun-
tijaryhmiä, jotka laativat kunnille tarvittavia erikoisselvityksiä niin 
eläin- ja kasvilajeihin, arkeologiaan tai esimerkiksi sosiaalisiin oloi-
hin liittyen. Juuri maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tulon jälkeen 
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaise-
massa selvityksessä Katsaus yleiskaavoitukseen liittyvään tutkimukseen 
ja tutkimustarpeisiin (Mikkonen 2001) korostui etenkin osallistavan 
suunnittelun tutkimustarve, joka lakiin kirjattuna uutena kokonai-
suutena ymmärrettävästi herätti runsaasti kysymyksiä. Sittemmin 
aihepiirin parissa onkin 2000-luvulla tehty useita ansiokkaita tut-
kimuksia, joissa on pohdittu nimenomaisesti osallistumisen prob-
lematiikkaa. Katsauksessa tuotiin myös esiin eräs keskeinen tutki-
musteema, joka liittyy tarpeeseen tarkastella kulttuuriympäristöjen 
kehittämismahdollisuuksia strategisesti.13 Siinä nähtiin tarpeelliseksi 
myös selvittää syvemmin malleja ja käytäntöjä kulttuuriympäristö-
vaikutusten selvittämiseksi yleiskaavaprosessin osana, vastaavalla 
tavalla kuten yleisesti ympäristövaikutusten arviointi on vakiintu-
nut osaksi kaavoitusta ja erilaisia hankkeita. Mainitussa selvityksessä 

13  Yleiskaavan merkityksestä strategisen 
suunnittelun välineenä todetaan seuraa-
vaa: “Kun yleiskaavoitus tyypillisesti si-
sältää valtavan määrän erilaista selvitystä, 
ja itse toteutuva maankäytön suunnittelu 
koostuu lukemattomista pienistä yksit-
täissuunnitelmista ja -päätöksistä, strate-
ginen merkitys hukkuu yksityiskohtien 
moninaisuuteen.” (emt.).
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onkin yhdeksi keskeiseksi tutkimuskohteeksi nostettu kulttuurisisäl-
töjen analysoinnin kehittäminen ja niiden kytkemisen yleiskaavoi-
tukseen. (emt. 15, 39). Myös suunnittelun teoreettisen ja filosofisen 
perustan tutkimisen merkitys on nostettu esille.14 

Samoihin aikoihin valmistuneessa valtakunnallisessa rakennusperin-
töstrategiassa (2001) todettiin, että rakennusperintöön ja kulttuuri-
ympäristöihin kohdistuva tutkimus on perinteisesti painottunut tar-
kastelemaan kohteitaan ennen kaikkea kulttuurisina ja historiallisina 
ilmiöinä. Kulttuuriympäristöjen ajallis-historiallisen ulottuvuuden 
lisäksi tarvitaankin näiden integroimista laajempaan tarkastelunäkö-
kulmaan. On nähty tarvetta tutkimukselle, joka selvittää ja arvioi 
rakennusperinnön merkitystä osana kulttuuria ja yhteiskuntaa. Tä-
hän tutkimustarpeeseen on otettu kantaa myös sektoritutkimuksen 
neuvottelukunnan alue- ja yhdyskuntarakenteet sekä infrastruktuuri 
-jaoston selvityksessä Verkottuneen aluerakenteen ominaisuudet - analyy-
sikatsausraportti Osa II (Mälkki et al. 2009). Selvityksessä on todettu 
haasteeksi se, miten rakennusperinnön ylläpito pystytään pitämään 
taloudellisesti mahdollisena. Toisaalta rakennusperintö tarjoaa hyö-
dyntämättömiä mahdollisuuksia, joten käytännön haasteena olisikin 
saada nämä kaksi asiaa kohtaamaan. Ajankohtaisista tutkimustar-
peista on nostettu esille mm. kulttuuriperinnön ja –ympäristöjen 
rooli alueellisen kehittämisen voimavarana, esimerkiksi yritystoi-
minnan tai matkailun mahdollistajina. Myös analyysimetodiikan 
kehittäminen on nostettu esiin ja erityisesti sellaisen tutkimuksen 
tarve, jossa tehtäisiin vertailua kokonaisvaltaisten (yhdistelevien) ra-
kennetun ympäristön inventointimenetelmien välillä. (emt. 37-40). 
Hiljattain julkaistussa ympäristöministeriön selvityksessä Seitsemän 
kehitysehdotusta. Asumisen, rakentamisen ja maankäytön julkinen tutkimus 
Suomessa (Kokkala 2010) on todettu rakennetun ympäristön suun-
nitteluun, tuottamiseen ja käyttöön liittyvien ilmiöiden haastavuus 
tutkimuskohteina. Selvityksen mukaan ”[t]arvitaan lisää tietoa ja 
ymmärrystä perusilmiöistä, tarvitaan ilmiöiden mallinnusta ja si-
mulointia sekä ratkaisujen kehittämistä paremman, kestävän kehi-
tyksen ehdot täyttävän rakennetun ympäristön mahdollistamisek-
si.” Mainitussa selvityksessä todetaan myös rakennetun ympäristön 
tutkimuksen hajanaisuus, mikä osaltaan on syynä siihen, että tieto 
ei optimaalisella tavalla kumuloidu. Samalla on todettu myös asumi-
sen, rakentamisen ja maankäytön tutkimuksen tutkimustraditioiden 
puutteellisuus. (Kokkala 2010, 7, 39, 41). 

Arkkitehtuurihistoriaan, perinteiseen rakennustekniikkaan ja raken-
nusmateriaaleihin kohdistuvan perustutkimuksen lisäksi tarvitaan 

14  Tässä yhteydessä on siteerattu profes-
sori Jussi S. Jauhiaisen näkemystä: “Olisi 
tarvetta kaiken kaikkiaan miettiä suunnit-
telua myös filosofisemmasta näkökul-
masta, kuten toimijoiden asemaa ja suun-
nitteluteoriaa käytännön suunnittelun 
taustalla.” (emt. 12).
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toisin sanoen tutkimusta rakennetun ympäristön yhteiskunnallista, 
sosiaalisista, taloudellisista, ekologisista ja kulttuurisista ulottuvuuk-
sista sekä niiden keskinäisistä vaikutuksista. (Rakennusperintöstrategia 
2001, 22, 28). Amos Rapoportin mukaan (Rapoport 2006, 179-183) 
voidaan oikeutetusti todeta, että eritoten kansanomaisen rakenta-
misen tutkimus on sinnikkäästi pysytellyt ”luonnontieteen” kentällä 
nojautuen mm. rakennusten dokumentointiin ja mittaukseen, tyyp-
pien identifiointiin ja luokitteluun. Kuitenkin sekä empiirisen tason 
perustiedon hankkiminen deskriptiivisin menetelmin että teoreetti-
sen tason jäsentäminen ovat yhtä oleellisia. Teoreettisen tarkastelu-
tason puuttuminen voi johtaa tieteenalan kehittymiseen epäkypsästi, 
jolloin ajaudutaan lainaamaan lähestymistapoja muilta tieteenaloilta. 
Sen vuoksi tämä on nähtävä välttämättömänä juuri oman alan kä-
sitteiden, periaatteiden ja toimintamekanismien tunnistamiseksi ja 
kehittämiseksi. Liiallinen ”kenttätason” perusselvitystieto voi jopa 
toimia tavoitteiden vastaisesti tehden käsitteellisen ja teoreettisen 
kehittämisen vaikeaksi. Tästä syystä myös maaseudun kansanomai-
sen rakentamisen tutkimuksessa olisi aika siirtyä kohti vertailevaa, 
integroivaa ja käsitteellisempää tasoa.15

2. Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet voidaan edellä kuvaillun tutkimuksellisten 
tarpeiden mukaisesti jakaa karkeasti kolmeen eri osa-alueeseen; 
ensinnäkin nykyisten selvitysmenetelmien kriittiseen tarkasteluun 
ja tähän pohjautuen menetelmällisten lähtökohtien uudelleen-
jäsentämiseen sekä integrointiin kulttuuriympäristöjen strategi-
seen kehittämiseen. Tutkimuksen teoreettis-filosofisina tavoitteina 
on puolestaan ymmärryksen lisääminen tutkittavasta ilmiöstä sekä 
tutkimusalan teoriaperustan eteenpäin vieminen. Laajassa mieles-
sä tutkimus voidaan nähdä kulttuuriympäristön ontis-ontologisena 
(merkityssuhde)analyysina ja siitä muodostuvan ymmärtämistavan 
formulointina. Pyrittäessä muodostamaan perusteita kulttuuriym-
päristön sisältämien merkitysten tulkinnalle, merkitysten ja niihin 
liittyvien ilmiöitten ymmärtämiseksi ei riitä vain faktojen yksinker-
tainen koostaminen. Esimerkiksi pelkkä rakennusten ominaispiir-
teiden tutkiminen ja kuvailu ei ole riittävää ilmiön määrittämiseksi. 
Kulttuuriympäristojen kohdalla erityisesti muutosprosessit ja niiden 
moninaisuuden ymmärtäminen tulevat keskeisiksi, minkä vuoksi 
on pyrittävä myös ymmärtämään sitä, miten ilmiö on muotoutu-

15 Kansanomaisen rakentamisen tutki-
muksen haasteita ja tutkimustarpeita on 
tuotu laajemmin esille teoksessa ”Verna-
cular Architecture in the Twenty-First Centu-
ry” (Asquith & Vellinga 2006). Vernaku-
laarin rakentamisen ja suunnittelun tutki-
mus on välttämätöntä, ei vain siksi että 
”kansanomainen” muodostaa valtaosan 
rakennetusta ympäristöstä, mutta myös 
jotta siitä voitaisiin oppia. Rapoport erot-
taa tässä oppimisessa kaksi erilaista lähes-
tymistapaa; perinteisesti kansanomaisista 
ympäristöistä on pyritty ottamaan oppia 
kopioimalla suoraan esimerkiksi massoit-
telua tai detaljiikkaa. Tämän toimivuus 
suunnittelun periaatteena on kuitenkin 
kyseenalaista. Hedelmällisempi lähesty-
mistapa on oppia analysoimalla kansan-
omaisia ympäristöjä käyttäen käsitteitä ja 
malleja sekä soveltaen näin opittuja yleis-
piirteisiä periaatteita ja mekanismeja 
myös suunnitteluun. Oppiminen edellyt-
tää täten siirtymistä askeleen eteenpäin 
luonnontieteestä abstraktiin käsitetason 
problematisointiin. (Rapoport 2006, 179-
183).
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nut sellaiseksi kuin se on. Tutkimuksessa on haluttu nimenomai-
sesti tutkia fyysisen ja sosiaalisen vuoropuhelua, johon kulttuurinen 
on sidoksissa; sitä miten arkkitehtuuri kiinnittyy väistämättömästi 
ja pysyvästi yhteiskuntaan ja yhteiskunnallisiin asioihin vuorovai-
kutuksen kautta.16 Tämä edellyttää eri oppialojen välisen dialogin 
hyödyntämistä sekä erottelujen tekemistä, mutta ennen muuta myös 
oleellisten yhteyksien ja rajapintojen osoittamista. Kulttuurintutki-
ja Johan Fornäsin mukaan tieteidenvälisyys ja oppialojen välinen 
yhteistoiminta on välttämättömyys, mikäli haluamme saada otteen 
prosesseista, yhteiskunnista, kulttuureista, elämismaailmoista ja 
yksilöistä joita luonnehtivat useat toisiinsa liittyvät, mutta samal-
la erilliset ulottuvuudet. (Fornäs 1998, 15, 24-27; Sotarauta 2004, 
293). Tavoitteena ei ole sulauttaa eri tieteenalojen näkemyksiä yh-
teen muottiin, vaan tuoda näkyville se konteksti ja struktuuri, johon 
eri näkökulmat nivoutuvat. Tutkimuksen toivotaan siten tuottavan 
käsitteellisiä välineitä kulttuuriympäristöselvityksien kehittämiseksi 
sekä maankäytöllisissä kysymyksissä että kulttuurihistoriallisten ym-
päristöjen vaalimisessa.

Edellä kuvatun myötä tutkimuksen tavoitteet painottuvat erityisesti 
teoreettis-käsitteelliseen tutkimukseen, jossa ilmiötä tutkitaan ajatte-
lun kautta määrittämällä tutkittavaan ilmiöön liittyviä peruskäsitteitä 
ja pohtimalla niiden välisiä merkityssuhteita. (Ks. Holma & Mälkki 
2011, 95-96).17 Jotta tutkimus voisi jatkossa tuottaa teoreettisen ke-
hittelyn lisäksi myös suunnittelukäytännössä hyödynnettävää tietoa, 
on sen myös kytkeydyttävä suunnittelun kontekstiin. Suunnittelun 
viitekehyksen ja olemassa olevan ympäristön välisenä linkkinä voi-
daan pitää niitä käytännön menetelmiä, joiden avulla suunnittelun 
pohjaksi tuotetaan tietoa. Täten tutkimuksessa pyritään tarttumaan 
siihen, miten ja mitä tietoa hankitaan ja miten menetelmävalinnat 
vaikuttavat suunnittelun periaatteisiin ja ympäristön konkreettisten 
muutosten hallitsemiseen ja ohjaamiseen.18 Menetelmällisten lähtö-
kohtien uudelleenjäsentämisen osalta on tarvittu myös ”metateo-
reettista” tarkastelua, jonka myötä eri analysoinneissa hyödynnettyjä 
taustaolettamuksia on pyritty tuomaan päivänvaloon. Tutkimuksen 
tavoitteena ei kuitenkaan ole yksittäisen teorian tai tutkimushypo-
teesin vahvistaminen tai kumoaminen, vaan enemmänkin olemassa 
olevien mallien asettaminen suhteeseen keskenään.19 Tämän poh-
jalta pyritään luomaan toimiva havaintojen tekemisen ”välinekoko-
naisuus”, jossa on tieto jäsentyy ymmärrykseksi ja edelleen osaksi 
suunnittelun periaatteita. Syvällinen johdatus eri lähestymistapojen 
teoriaperustoihin ei ole ollut tämän tutkimuksen puitteissa mahdol-

16 Sosiaaliset prosessit muodostavat 
osaltaan kulttuuriympäristön pysyvät ja 
puolipysyvät piirteet, jotka yhdessä luo-
vat materiaalisen kulttuurin kokonaisuu-
den. Koska puolipysyvät ominaisuudet 
(ihmiset, eläimet, ajoneuvot jne.) ovat 
alati läsnä, myös ihmisen ja ympäristön 
vuorovaikutus ja erityisesti toiminnan in-
tentionaalisuus nousevat osaksi tutkitta-
vaa kokonaisuutta. (Ks. Hillier 1996, 432; 
Rapoport 2006, 183-184).

17 Suunnitteluteoriat voidaan karkeasti 
jakaa kahteen tyyppiin, menettelytapa-
teorioihin ja sisältöteorioihin. Myös 
suunnitteluprosessiin sisältyvä tieto voi-
daan jakaa kahteen kategoriaan: suunnit-
telun kohdetta koskevaan tietoon sekä 
suunnittelua itseään koskevaan asiantun-
tijatietoon. (Puustinen 2006, 170; ks. So-
tarauta 1996, 19; Faludi 1973). Menetel-
mäteoriat ovat vallanneet alaa sisältöteo-
rioilta, mikä on lisännyt sisältöteoreetti-
sen yhdyskuntasuunnittelun tutkimuksen 
tarvetta, jossa itse fyysinen ympäristö on 
teoreettisen tarkastelun kohteena. 

18 Vaikka pääpaino on selvityksissä, on 
kantaa otettava myös selvityksissä esiin-
tuodun tiedon pohjalta tehtyihin vaiku-
tusten arviointeihin. Tähän näkökulmaan 
liittyy myös kulttuuriympäristöjen strate-
ginen kehittäminen, jota on lyhyesti käsi-
telty tutkimuksen kolmannessa osassa. 
Vaikka näiden teemojen välillä on kiinteä 
yhteytensä, ovat etenkin kehittämisen ja 
arvioinnin kysymykset kuitenkin siinä 
määrin laajoja, että niiden syvälliseen tar-
kasteluun on syytä perehtyä kokonaan 
oman tutkimuksensa yhteydessä.

19  Kyse on siten ennemmin pyrkimyk-
sestä muodostaa synteesi laajasta ja mo-
nitieteisestä lähtökohdasta kuin yksittäi-
sen yhtenäisteorian synnyttämisestä. Yk-
sittäinen malli ei koskaan kykene tavoit-
tamaan ilmiötä täysin, mutta toisaalta fo-
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linen, eikä tähän yhteyteen ole voitu myöskään koota eri lähestymis-
tapojen teoreettisissa keskusteluissa ja kritiikissä esitettyjä huomioi-
ta tai kiistanalaisuuksia. Nämä toimivat pikemmin jalansijoina tut-
kimuksessa hahmotetun jäsennyksen muodostamiselle. Tutkimus 
ei fokusoidu yksittäisten teorioiden erillisiin väittämiin, vaan pyrkii 
yhteen systemaattiseen teoreettisen tarkastelun kokonaisuuteen. 
Kyse ei siten ole aiempien teorioiden esittelemisestä tai kritiikistä 
sellaisenaan, vaan pikemminkin kommunikaatiosta aiempien teo-
rioiden kanssa sekä näiden antamien ”kaikujen” hyödyntämisestä. 
(Vrt. Fornäs 1998, 12; Berger & Luckmann 1995, 27). Tutkimukses-
sa pyritään erityisesti tuomaan esille myös teoreettisen ja käytännöl-
lisen lähestymistavan yhteyttä, ja häivyttämään niiden toisiaan pois-
sulkevuuden harhaa.20 Nämä lähtökohdat ovat myös johdattaneet 
tarkastelemaan teoreettisen ja käytännön tiedon konstituoitumisen 
kysymystä ja näennäistä dikotomisuutta temaattisen ja ei-temaatti-
sen ympäristön kokemisen näkökulmasta. 

Teorioiden tutkimuksessa voidaan käyttää intuitiivisia, konstrukti-
ivisia eli uutta luovia menetelmiä tai teorian purkamiseen tai ky-
seenalaistamiseen tähtääviä dekonstruktiivisia teoreettis-filosofisen 
tutkimuksen menetelmiä. Uusia teorioita pyritään muodostamaan 
yleensä silloin, kun huomataan ilmiöitä, joita olemassa olevat teo-
riat eivät selitä tai kuvaa ollenkaan tai tekevät sen vajavaisesti. Ana-
lyyttisessa teorioitten tarkastelussa pyritään tuomaan esille niiden 
keskeisimmät ajatusrakennelmat, kun taas synteettisessä ja rekonst-
ruoivassa vaiheessa puolestaan pyritään tähän pohjautuen rakenta-
maan uudelleen oma tulkinta tarkastellun pohjalta. Haasteen tälle 
rekonstruktiolle muodostaa se, ettei tutkija tulkitse tai hyödynnä 
aikaisempia teorioita mielivaltaisesti (Holma & Mälkki 2011, 63-64, 
89, 174) tai eklektisesti. Tätä seikkaa onkin pidettävä käsillä ole-
van tutkimuksen osalta merkittävimpänä kritisoinnille alttiina alu-
eena, mikäli voidaan katsoa että tässä muodostettu analyyttinen 
dekonstruktio ja uudelleenjäsentävä rekonstruktio eivät osoittaudu 
riittävästi perustelluksi. Sen vuoksi tässä hahmotellun käsitteellisen 
viitekehyksen tai tulkintamallin selitysvoimaa on pyritty testaamaan 
käytäntöä vasten. Alustavia viitteitä mallin testauksesta on saatu pi-
lotoimalla laadittua analyysimallia kertaalleen osana arkkitehtuurin 
osaston opetustarjontaa syksyllä 2011, mikä edesauttoi lähtökoh-
tien oikeellisuuden arviointia. (Ks. Rönkkö 2012). 

kus onkin asetettava vuorovaikutussuh-
teitten dynamiikkaan (vrt. Jalonen 2007, 
159). Kuten Terttu Pakarinen osuvasti 
toteaa, ”vaikkei ratkaisua tarjotakaan, 
dialogi sallittakoon”. (Pakarinen 2003, 
23–24).

20  Alun pitäen Aristoteles jakoi filosofi-
an teoreettiseen filosofiaan, joka tutkii 
olevaisen olemusta, sekä käytännölliseen 
eli praktiseen filosofiaan joka kohdistuu 
ihmisen toiminnan tutkimukseen. Juuri 
Aristoteleen tekemää jaottelua pidetään 
syynä tieteen, taidon ja käytännön erotta-
miseen ja kuilujen muodostamiseen, joit-
ten umpeen kuromisesta on sittemmin 
tullut eräs tieteen missioista. Uudenlais-
ten paradigmojen myötä myös arkkiteh-
tuurin ja yhdyskuntasuunnittelun tutki-
musalalla on vähitellen pyritty murta-
maan hengen ja ruumiin, yksilön ja yh-
teiskunnan sekä teorian ja käytännön vä-
lisiä dualismeja. Myös kulttuurintutkija 
Johan Fornäsin mukaan on syytä jättää 
hyvästit tieteisuskoiselle illuusiolle täydel-
lisestä kuilusta absoluuttisen teoreettisen 
totuuden ja arkielämän välillä. (Fornäs 
1998, 29).
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2.1 Tutkimuskysymykset ja tiedon intressit

Tutkimus ja sille asetetut tavoitteet ovat johdattaneet kiehtovien 
mutta haasteellisten kysymysten alkulähteille, kuten sellaisille, jot-
ka kysyvät oman arvomaailmamme suhdetta kulttuuriympäristön 
arvoihin. Kenelle arvojen määrittely ylipäätään ensisijaisesti kuu-
luu - asiantuntijalle, viranomaiselle vai kenties asukkaille? Tulisiko 
esimerkiksi inventointitietoihin tallentaa vain asiantuntijan määrit-
telemiä kulttuuriympäristön arvokohteita, vai voivatko kohteiden 
omistajat päättää osaltaan listauksista? Onko laki (= minimitason 
määrittelijänä) ylipäätään oikea lähestymistapa arvojen huomioon 
ottamiseen? Millaisella keinovalikoimalla kulttuuriympäristöarvot 
tulisi ottaa huomioon maaseudun yleispiirteisessä kaavoituksessa? 
Osa kysymyksistä on luonteeltaan sellaisia, että niihin ei välttämättä 
voi edes antaa lopullista vastausta - mutta oleellista on niiden esit-
täminen ja esillä pito. Tutkimus on itsessään ennen kaikkea kysy-
mysten esittämistä; tutkijan aineistolle sekä aineiston tutkijalle – siis 
analyysin ja tulkinnan hermeneuttista kehää. Kysymyksiä kannattaa 
kuitenkin esittää vain siitä, mikä on kysymisen arvoista. Heidegge-
rin sanoin ei siksi, että se takaisi ratkaisevan vastauksen, vaan opet-
tavan vastauksen. Kuten tämän tutkimuksen alkusanoissa viitatusta 
Heideggerin kuuluisasta lauseesta käy ilmi, Heidegger ei pelännyt 
hermeneuttista kehää. Jos kehään käydään huolellisesti, voi kehä 
muuttua sisään johtavaksi spiraaliksi joka johdattaa syvemmälle tar-
kasteltavaan ilmiöön. Ja edelleen Heideggerin hengessä, vastaus on 
itse asiassa kysymysten polun viimeisen askeleen jatke.

Jokaisessa yksittäisessä tutkimustilanteessa on tiedonintressi, joka 
muodostaa kriteerin sekä olennaisesta että epäolennaisesta tiedosta. 
Tiedonintressit habermasilaisittain määriteltynä ovat tekninen tie-
donintressi, hermeneuttinen eli ”praktinen” tiedonintressi, emansi-
patorinen tiedonintressi sekä Ilkka Niiniluodon näihin lisäämä teo-
reettinen tiedonintressi (eli maailmankuvan rakentaminen). Kaikkia 
tiedonintressejä voidaan tarkastella myös tämän tutkimuksen tutki-
muskysymysten yhteydessä.21 Tekninen tiedonintressi keskittyy em-
piiriseen, kokemusperäiseen tiedonhankintaan – tästä esimerkkinä 
voisivat toimia erilaiset mittaukset (esim. dendrologia rakennusten 
iän määrittämisessä). Eri metodein hankitun tiedon analysoinnin ja 
jäsentämisen tarpeen sekä käyttökelpoisuuden myötä mukaan as-
tuu myös praktinen intressi. Suunnittelukäytäntöjen tutkimus onkin 
pääsääntöisesti normatiivista tutkimusta, jonka taustalla praktinen 

21 Perinteisen käsityksen mukaan esi-
merkiksi tekninen tiedonintressi voidaan 
yhdistää ”positivistisiin” tieteisiin ja prak-
tinen tiedonintressi puolestaan herme-
neuttiseen tutkimusnäkökulmaan ja ih-
mistieteisiin. Arkkitehtuurin tiedonkoh-
de voidaan laajassa mielessä nähdä elä-
mänmuotojen ja rakennusmuotojen väli-
sessä suhteessa; arkkitehtuuri on täten 
tietyn yhteisön elämäntavan ilmentymis-
tä. (Tuovinen 1992, 3). 

22 Käytännöllinen tiedonintressi ja ym-
märtäminen liittyvät läheisesti toisiinsa – 
välineenä toimii kieli, joka mahdollistaa 
vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen 
maailmaa koskevista tulkinnoista. Käy-
tännöllisen tiedonintressin tavoitteena on 
lisätä ymmärrystä kulttuurien olemukses-
ta, kehityksestä ja piirteistä. Häiriöt mer-
kitsevät usein toiminnan estymistä, siksi 
Habermasin nimittämä käytännöllinen 
tiedonintressi on yhtä tärkeä kuin esimer-
kiksi tekninen tiedonintressi. (Häkli 
1999, 33; Habermas 1978). 

23 Käytännön suunnittelutyöstä ja raken-
netun ympäristön ilmentymistä käytävä 
arkkitehtuurikeskustelu on käsitellyt pää-
sääntöisesti muotoa ja hahmoa sekä ylei-
sesti tyylikysymyksiä. Nämä keskustelut 
ovat olleet enemmän pinnallisia ”oireita” 
käsitteleviä kuin syvällisesti taustalla piile-
viä syitä tarkastelevia. (Leach 2008, xiv). 
Leachin mukaan keskustelu arkkitehtuu-
rin teoreettisesta perustasta ja ymmärtä-
misestä on kuitenkin ollut laajempaa kuin 
ehkä perinteisesti ajatellaan, siis vain ark-
kitehtien keskuudessa käytävää. Olisi oi-
keastaan erikoista, ellei rakennettu ympä-
ristö ja sen heijastama sosio-kulttuuristen 
merkitysten kirjo olisi herättänyt pohdis-
kelua laaja-alaisesti. Monet viime vuosi-
sadan vaikutusvaltaiset ajattelijat monelta 
eri alalta ovatkin sivunneet arkkitehtuuria 
kirjoituksissaan ja näin osallistuneet sen 
maailmankuvan rakentamiseen, esimerk-
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tiedonintressi on aina nähtävissä. Praktinen (eli hermeneuttinen) 
tiedonintressi22 pyrkii myös ymmärtämään ihminen-ympäristö 
-vuorovaikutussuhdetta, erilaisia rooleja, asenteita ja tarpeita. Näi-
den tarkasteluun soveltuvat erilaiset tulkitsevat tiedonhankinnan 
menetelmät kuten haastattelut ja erilaiset osallistavat menetelmät. 
Emansipatorinen tiedonintressi puolestaan pyrkii pureutumaan 
taustalla oleviin vaikuttimiin, ja kriittis-emansipatorisessa muodos-
saan se on myös reflektoivaa, käytäntöjä parantamaan pyrkivää. 
Kriittinen lähestymistapa on siten luonteeltaan myös normatiivista, 
eli kriittisen tarkastelun kautta pyritään samalla kehittämään paran-
nusehdotuksia vallitsevaan tilanteeseen. (Anttila 1996, 20-21; Niini-
luoto 1997, 70-73).

Kasvatustieteen professori Pauli Siljander on todennut, että teoreet-
tisen intressin katoaminen ja siitä seuraava teoriavaje johtaa oman-
laisiinsa ongelmiin. Tällöin tieteen tehtäväksi ei määrity enää teori-
anmuodostus, vaan tavoite on vaatimattomampi; yksittäisten ja eril-
listen paikallisten diskurssien tuottaminen, joilta ei vaadita yleisyyttä 
tai selitysvoimaa. Ongelman ydin piilee siinä, että mikäli tieteenalal-
ta puuttuu aito intressi omaa tieteenalaa koskevaan teorianmuodos-
tukseen, katoaa samalla kiinnostus määritellä, mikä on kyseessä ole-
van tieteenalan tutkimuskohde ja sen olennaiset kohdeteoreettiset 
piirteet. (Holma & Mälkki 2011, 205). Arkkitehtuurin tutkimusalan 
sisällä voi sanoa vallitsevan eräänlainen teoreettisen sisällön ymmär-
tämisen ongelma siinä mielessä, että arkkitehtuurin tutkimusalan 
omien teorioiden kehittämistä on jossain määrin laiminlyöty lähitie-
teiltä lainaamisen johdosta, ja täten eräällä tavoin ulkoistettu teoria-
perustan kehittäminen muille tieteenaloille.23 Arkkitehtuurin teoriat 
ovat pelkistyneet yhä normatiivisemmiksi analyyttisyyden kustan-
nuksella, minkä myötä teoria on pahimmassa tapauksessa kokoelma 
säännöstöjä, joita noudattamalla voitaisiin deterministisesti luoda 
hyvää ympäristöä. Teoriaan kylläkin kuuluu tietty sisäinen järjestys, 
joka voidaan lähtökohtaisesti johtaa tietyistä ilmiöissä havaittavista 
säännönmukaisuuksista (pinnallisen variaation vakiot). Induktiivi-
sesti havaitut pinnalliset vakiot eivät kuitenkaan voi olla itse teoria. 
Tosiasiassa analyyttisyys on normatiivisuutta ensisijaisempaa, jotta 
suunnittelun lähtökohdaksi muodostuu olemassa oleva ympäris-
tö.24 Tämä ei tarkoita, etteivätkö analyyttiset teoriat voi samalla olla 
myös potentiaalisia luovia teorioita. Vaikka teoria antaa viitekehyk-
set ja rajat siitä, miten maailma voi olla, se ei saisi kuitenkaan tarjota 
valmiita ratkaisuja, koska tällöin luova osuus kärsii. (Hillier 1996, 
67, 71). Vaihtoehdoksi analyyttisille tai normatiivisille teorioille on 

keinä Theodor Adorno, Ernst Bloch, 
Umberto Eco, Michel Foucault, Jürgen 
Habermas ja Martin Heidegger. Poikki-
tieteellisen lähestymistavan ja rajojen ylit-
tämisen voi katsoa välttämättömäksi ark-
kitehtuurille – kuten Derrida on toden-
nut, arkkitehtuuria on ”altistettava” kom-
munikaatiossa toisten medioitten ja tai-
demuotojen kesken. Toisaalta rajojen 
ylittämiseen liittyy aina myös oma prob-
lematiikkansa, etenkin mikäli se muun-
tautuu eräänlaiseksi diskurssien sekoituk-
seksi ja sivuuttaa niiden erityisyyden. 
(Leach 2008, xvii).

24  Arkkitehtuurin teorioita vaivannut lii-
ka normatiivisuus tuli esille etenkin mo-
dernismissa, jota ei kiinnostanut lainkaan 
millainen maailma on. (Hillier 1996, 67). 
Hillier on todennut, että arkkitehtuurin 
teorioilla on oma erikoisluonteensa, joka 
erottaa ne kaikista muista tieteenaloista. 
Hän perustelee tätä eritoten arkkitehtuu-
riin sisältyvän normatiivisuuden ja toi-
saalta analyyttisyyden vaatimuksen 
kompleksisuudella. Ongelma liittyy suun-
nitteluun toisaalta luovana prosessina, 
sekä toisaalta siltä vaaditulta ennustavalta 
ja spekulatiiviselta luonteelta. Vaikka teo-
ria on yritys luoda malli systeemin sään-
nönmukaisuuksien pohjalta, se ei kuiten-
kaan voi jäädä pelkäksi selitysmalliksi 
miten maailma on, vaan sen on kyettävä 
myös ennustamaan tulevaa – osana arkki-
tehtuurin suunnitteluprosessia. Siksi 
myös teorian täytyy ottaa huomioon spe-
kulatiiviset elementit liittyen nimen-
omaan inhimillisen toiminnan ja suunni-
telman suhteeseen, ihmisten tarpeisiin. 
Käytännössä tämä problemaattisuus il-
menee hyvin esimerkiksi yleiskaavoituk-
sen yhteydessä, kun haasteena on löytää 
optimaalinen tasapaino ihmisten muuttu-
vien tarpeiden ja suunnitelman välille. 
Tämä tekee hyvän teorian löytämisen 
haastavaksi, koska teorian on oltava yhtä 
aikaa luova ja analyyttinen. Sen olisi siis 
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myös esitetty tarpeellisuuteen, kestävyyteen ja kauneuteen perustu-
vaa itseohjautuvaa suunnittelua, jonka vaikutuksesta ovat syntyneet 
arvostamamme perinteiset rakennetut ympäristöt.25 Ongelmaksi on 
muodostunut se, että rakennetun ympäristön kompleksikoituminen 
ja informaation määrän raju kasvu ovat johtaneet samalla sääntö- ja 
normiviidakon runsauteen, jossa itseohjautuva suunnittelu on käy-
tännössä mahdotonta.26 

Teoreettisen tiedonintressin myötä myös arkkitehtuuriteoreettinen, 
ilmiötä käsitteellisesti jäsentävä tutkimus voi ja tulisi olla perustel-
tua. Silti pohjimmiltaan teoreettisenkin intressin on oltava perustel-
tu myös praktisesta intressistä käsin27, jolloin itse ongelmanasettelu 
hahmottuu käytännön sanelemasta tarpeesta (käytännön epäkoh-
dista ja niihin esitetystä kritiikistä). Tiedon intressien kohdentumi-
sen voisi siten käsillä olevassa tutkimuksessa määritellä yllä kuvatul-
la tavalla, jolloin tutkimuksessa yhdistyvät eri tavalla kolme keskeistä 
tiedonintressiä – ymmärtävään pyrkivä hermeneuttinen (praktinen) 
tiedonintressi, kriittis-emansipatorinen tiedonintressi, jossa tutkija 
on niin omia tulkintojaan kuin tutkimuskohdettaan kriittisesti ref-
lektoiva toimija sekä teoreettinen, maailmankuvaa rakentava tiedo-
nintressi. Mainittujen tutkimusintressien myötä tutkimus nojautuu 
pääosin hermeneuttis-fenomenologiseen tieteenfilosofiseen para-
digmaan.28 Lisäksi tutkimusorientaatiossa on tunnistettavissa myös 
monia pragmatistisen koulukunnan29 piirteitä. Tämän perusorien-
taation myötä myös kokemuksellisuuden ja situationaalisen näkö-
kulman huomioiminen osana tietoista ympäristön tarkastelua sekä 
toisaalta myös käytäntösidonnaisuus muodostuvat keskeisiksi me-
todologian kehittämisessä. Näistä tutkimuksen tavoitteista ja tiedon 
intresseistä käsin on muodostettu varsinaiset tutkimuskysymyk-
set:

1) Miten kulttuuriympäristöjä voidaan ymmärtää kokonaisvaltaisena ilmiönä 
ja miten ympäristö on kulttuuriympäristö?

2) Miten muodostetaan lähtökohdat kulttuuriympäristön temaattiselle tarkas-
telulle ja jäsentämiselle?

3) Millaisen käsitteellisen välineen (mallin) avulla kulttuuriympäristön eri 
ulottuvuudet voitaisiin integroida osaksi suunnittelun tavoitteenasettelua ja ke-
hittämisen lähtökohtia?

annettava mahdollisimman väljät raamit 
erityyppisten sovellutusten toteuttamisel-
le, mutta oltava samaan aikaan mahdolli-
simman tarkka ennustavuutensa suhteen. 
Taiteessa puolestaan teoriat luovat mah-
dollisuuksia erilaisille ilmenemismuodoil-
le. Keskeinen lisävaatimus on, että teori-
oiden tulisi avartaa näkökykyä eikä supis-
taa sitä ennakkokäsityksiä lisäämällä. 
(Alasuutari 1989, 67).

25 Eeva Aarrevaara on tuonut tutkimuk-
sessaan esille maaseudun ja kulttuuriym-
päristöjen parissa työskennelleiden arkki-
tehtien haastatteluaineistosta esiinnous-
seen mielenkiintoisen seikan, jonka mu-
kaan kansanomaisen rakentamisen omi-
naisuuksia pyritään hyödyntämään suun-
nittelussa nimenomaisesti intuition kaut-
ta. Hyödyntäminen ei siis perustu tieteel-
liseen analysointiin tai menetelmällisyy-
teen vaan enemmänkin omaksutun alita-
juiseen työstämiseen. (Aarrevaara 2009, 
251; ks. myös Tuovinen 1992).

26 Nykyinen valinnanmahdollisuuksien 
lähes loputon määrä on johtanut ”villiin” 
rakentamiseen (ja yhdyskuntarakenteen 
hajautumiseen), jota pyritään rajoitta-
maan yhä uusin määräyksin ja normein. 
(Rapoport 2006, 188).

27 Fenomenologisen tutkimusperinteen 
alullepanija Edmund Husserl (1859 - 
1938) pyrki luomaan absoluuttisesti edel-
lytyksettömän filosofisen teorian (nk. 
olemustiede), johon praktiset intressit ei-
vät voisi kuulua. Husserl myös pyrki 
myöhemmässä teoksessaan todistamaan 
puhtaasti teoreettisen intressin mahdolli-
suuden. (Juntunen & Mehtonen 1977, 
123-124).

28 Merkittävimpiä suuntauksen alullepa-
nijoita oli Edmund Husserl. Fenomeno-
logisessa filosofiassa voidaan erottaa kak-
si pääsuuntausta: kuvaileva eli deskriptii-
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Tutkimuskysymyksistä käsin on hahmoteltu lähtökohdaksi seuraa-
vat lähtökohtaiset olettamukset eli premissit:

1) Kulttuuriympäristöt ovat moniulotteisia kokonaisuuksia, eikä niitä voida 
ymmärtää eriytyneesti ja kapea-alaisesti yhdestä näkökulmasta, kuten esimer-
kiksi ”kulttuuristen artefaktien” kokoelmina tai yksittäisinä esiintyminä.

2) Lähestymistapojen hajanaisuus on eräs keskeinen este kokonaisnäkemyk-
sen muodostamiselle kulttuuriympäristöjen arvoista ja kehittämismahdolli-
suuksista.

3) Tarvitaan toimiva havaintojen tekemisen ”välinekokonaisuus”, jonka 
perimmäisenä tavoitteena on tiedon jäsentyminen ja integroituminen edelleen 
osaksi suunnittelun periaatteita.

2.2 Tutkimuksen logiikka, menetelmät ja rajaus

Tässä tutkimuksessa kulttuuriympäristöt nähdään niin elinympäris-
töinä eli ”arkiympäristöinä” kuin myös erityisinä temaattisen tar-
kastelun ja suunnittelun kohteina. Tietoisen tarkastelun kohteeksi 
asetettuna kulttuuriympäristön laaja määritelmä ihmisen elinympä-
ristönä (elämismaailmana) kaventuu erityisellä tavalla tematisoiduk-
si kokonaisuudeksi. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun kohde tai 
alue nostetaan keskusteluissa tai neuvotteluissa esiin erityisiä arvoja 
sisältävänä ympäristönä. Tällöin kohteen tarkastelemisen avuksi tar-
vitaan kategorioita ja käsitteellisiä jäsennyksiä (kuten sr-merkintojä), 
jotta kyetään keskustelemaan kulttuuriympäristöön sitoutuneista 
arvoista ja merkityksistä. Tutkimuksessa on rajauduttu nimenomai-
sesti maaseutumaisiin kulttuuriympäristöihin, vaikka itse kulttuu-
riympäristön käsite tulkitaankin laajasti kattamaan kaiken ihmisen 
toiminnan vaikutuksesta muodostuneen fyysis-sosiaalisen ympäris-
tön. (Ks. kulttuuriympäristön määritelmästä tarkemmin luku 7.1). 
Syynä tähän on ennen muuta se, että tarkastelun ulkopuolelle on 
haluttu rajata sekä asemakaavoituksen että täydennysrakentamisen 
kysymykset, jotka nousevat oleellisiksi erityisesti kaupunkimaisten 
ympäristöjen ja tiheän taaja-asutuksen kohdalla. Yhtenä selkeänä ra-
jauksellisena seikkana voi pitää myös sitä että, tutkimuksessa käsitel-
lään vain ja ainoastaan kysymystä kulttuuriympäristöselvitysten luon-

vinen fenomenologia (Husserl) ja tulkin-
nallinen eli hermeneuttinen fenomenolo-
gia (Heidegger). Fenomenologialla voi-
daan terminä viitata myös Hegelin hen-
genfenomenologiaan, jota on kutsuttu 
myös dialektiseksi fenomenologiaksi. 

29 Vaikka pragmatismin yhteydessä voi-
daan puhua suuntauksesta tai koulukun-
nasta, pragmatismissa ei oikeastaan ole 
koulukuntamaista yhtenäisyyttä. Ei ole 
kovin helppoa tehdä listaa väittämistä, 
jotka kaikki pragmatistit hyväksyisivät, 
mikä pätee myös eksistentialistiseen filo-
sofiaan. Pragmatismi on nähtävä enem-
män metodisena tai näkökulmakäsitteenä 
kuin tiukkana koulukuntana - esimerkiksi 
C. S. Peirce katsoi, että pragmatismi on 
nimenomaan metodi, jolla voidaan nähdä 
erilaisia asioita ja erityisesti tehdä ideam-
me ja käsityksemme selkeiksi, eikä niin-
kään filosofinen maailmankatsomus. 
(Belt 2010).
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teesta ja sisällöstä (ks. kaavio 1); näin ollen maankäytön suunnitte-
lun perusselvityksiin kuuluvat luontoselvitykset kuten kasvillisuus ja 
eläimistö, vesistöt ja maaperä jäävät tämän tarkastelun ulkopuolelle. 
Raja on tosin tietyssä mielessä tulkinnallinen; ovathan esimerkiksi 
maaston muodot ja kasvillisuustyypit olennaisia myös maisemal-
lisessa tarkastelussa. Tarkastelun ulkopuolelle on laskettava myös 
erilaiset laskennalliset lähtötietojen kartoitukset, kuten asuntotarve-
laskelmat, palvelu-, kylä- tai taajamaselvitykset. 

Tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden kriteereitä arvioitaes-
sa on myös tarkasteltava täyttääkö se menetelmällisessä mielessä30 
tieteellisen tutkimuksen perusvaatimukset. Näihin vaatimuksiin 
kuuluu tutkijan kyky reflektoida omaa asemaa sekä positiotaan suh-
teessa tutkimukseensa. Tutkimuspositio muodostaa tutkimuksen 
perusrungon, johon myös tutkimuksen menetelmälliset lähestymis-
tavat nojautuvat niin teoreettisen kuin empiirisenkin argumentaati-
on osalta. Tutkimusotteen eli metodisten lähtökohtien valinnassa 
on oleellista miettiä, mitä tutkimuskysymykset oikeastaan kysyvät 
ja mihin eri tutkimusotteet vastaavat. Tutkimusotteen valinta ei ole 
tutkijan eksistentiaalinen valinta, kuten Pertti Töttö osuvasti asian il-
maisee. Kyse ei siis ole siitä, että metodin valinnan myötä asetamme 
itsemme tutkijana tiettyyn asemaan, jossa pitäytyminen on ehdot-
tomuus. On pikemminkin kysyttävä, mihin haluamme vastauksia. 
Lähtökohtana ei siten ole mustavalkoinen joko/tai -asetelma, vaan 
enemmänkin kyse on tutkimuksen järkevästä työnjaosta, sekä/että.  
Yksittäisen tutkimuksen osalta on aina tarkasteltava ensisijaisesti 
aineiston laatua, ja sitä millaisia kysymyksiä sille halutaan esittää. 
Oma tutkimuspositio on kuitenkin syytä säilyttää johdonmukaisena 
tutkimuksen alusta loppuun tutkimusmetodista riippumatta. (Töttö 
2000,16). 

Tutkimuskysymysten ja tutkimuksessa hyödynnetyn aineiston suh-
de on myös syytä erikseen määritellä, jotta tutkimuksen logiikka 
asettuu määrätylle maaperälle. Tutkimusta on arvioitava suhteessa 
siihen, kuinka valittu aineisto on määrällisesti ja laadullisesti kuvaa-
va suhteessa tutkittavana olevaan ilmiöön. Empiirisen maailman 
rakennusosaset ovat oleellisia juuri siitä syystä, että tutkimuksessa 
kyetään luomaan teoreettis-käsitteellisiä malleja jäämättä pelkän re-
toriikan tasolle.31 Tässä tapauksessa aineiston keskeisin merkitys on 
osoittaa ne yhteydet, jotka sitovat tässä kehitetyn teoreettisen mallin 
valmistelutyön käytäntöihin maankäytön suunnittelun viitekehyk-
sessä. Empiirisen aineiston tutkimukseen ja empiiriseen argumen-
taatioon kuuluu kysymys mitä on sekä laadullisen tutkimuksen ky-

30 Arkkitehtuurin tutkimusalan metodo-
logiseen suuntaukseen ovat luontevim-
min kuuluneet laadullisen tutkimuksen 
menetelmät. Kvantitatiivisia menetelmiä 
on arkkitehtuuritutkimuksen piirissä jos-
sain mielessä vierastettu; itsestäänsel-
vyyksinä otetut dogmaattiset totunnai-
suudet ja ennakkokäsitykset kaipaavatkin 
käsitysten tuuletusta arkkitehtuurin tutki-
muksen paradigmojen sisällä. Pertti Töt-
tö tuo kirjassaan Pirullisen positivismin pa-
luu (2000) valaisevalla tavalla esiin laadul-
liseen ja määrälliseen tutkimusotteeseen 
liitettyjä yleistyksiä, jotka kulminoituvat 
viime kädessä ihmistieteiden ja luonnon-
tieteiden vastakkainasetteluun. On sanot-
tu, että laadullinen tutkimus olisi lähtö-
kohdiltaan ihmiskeskeistä, fenomenolo-
gis-hermeneuttiseen filosofiaan pohjau-
tuvaa, siinä missä määrällinen tutkimus 
on luonnontieteen mekanistiseen maail-
mankuvaan nojautuvaa. 

31  Arto Haapalan mukaan käsitteitten 
analysoinnista ja uusien keksimisestä on 
osin tullut itsetarkoituksellista, akateemi-
siin uriin liittyvää, eikä yleisesti ihmisen ja 
yhteiskunnan kannalta ratkaisevien tär-
keiden asioiden ymmärtäminen ja niihin 
vaikuttaminen ole ollut tarkastelussa 
olennaisinta. Suorien aistihavaintojen yh-
distäminen analyyttisiin tarkasteluihin on 
ollut tieteellisten käytäntöjen ja kaava-
maisten tutkimuskäytäntöjen lamautta-
maa. (Haapala et al. 2006, 14-15).
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symys millaisia. (Määrällistä analyysiä tutkimus ei sisällä, koska se ei 
kysy tässä tapauksessa miten paljon.) Selvitysmenetelmien ja niihin 
liittyvien taustaolettamusten kohdalla on myös kysyttävä mitä ne 
kysyvät, eli mihin asioihin ne kiinnittävät huomiota. Tämä kuuluu 
aineiston hermeneuttiseen tulkintaan. Empiirisen aineiston teoreet-
tinen argumentaatio puolestaan keskittyy tässä tapauksessa siihen 
miten menetelmät jäsentyvät käsitteellisesti (vai jäsentyvätkö) sekä 
mihin teoreettiseen perustaan ne pohjautuvat. 

Aineistoon suhtautumista voidaan tässä tutkimuksessa kuvata kah-
talaiseksi. Ensimmäistä suhtautumistapaa voidaan kuvata aineistos-
sa pitäytyväksi tulkinnaksi, ja toista tulkinnaksi, jossa aineisto toimii 
eräänlaisena teoreettista ajattelua edistävänä raaka-aineena. Koska 
tutkimuksen painotus on vahvasti teoreettis-filosofinen, aineiston 
otantamenetelmän pääasiallisena kriteerinä on korostunut aineiston 
laatu määrän sijaan (ks. Eskola & Suoranta 1998, 18, 146). Ensin-
näkin empiirisen aineiston on tarkoitus palvella teoreettisen argu-
mentin kehittelyä konkretiana, jolla perustellaan teoreettisia päätel-
miä. Toisaalta työssä on käytetty myös empiiristä aineistoa, jonka 
avulla on pyritty havainnollistamaan esimerkein työssä esiin tuotuja 
käytännön kehittämistarpeita tai valottamaan muutoin hankalas-

Kaavio 1: Tutkimuksen rajaus. 
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ti avautuvia teoreettisia argumentteja. Ensin mainittua empiiristä 
aineistoa on käsitelty systemaattisempana aineistona, jonka avulla 
esille tuodut puutteet nykyisissä analyysikäytännöissä on voitu ha-
vaita. Nykyisten selvitysmenetelmien kriittisen tarkastelun osalta 
tutkimuksen pääasiallinen aineisto muodostuu maaseutualueiden 
maankäytön suunnitteluun liittyvistä analyyseistä (Suomesta, Irlan-
nista ja Unkarista) sekä kuntien kulttuuriympäristöohjelmista, jotka 
ovat eräänlaisia tehtyjen selvitysten koosteita ja niistä johdettuja toi-
menpidesuosituksia. Viimeksi mainittu aineisto on koostettu otan-
tana Suomen kunnissa 2000-luvulla laadituista kulttuuriympäristö-
ohjelmista. Otanta on koottu siten, että esimerkein on saatu kattava 
kuva nimenomaan erilaisista tiedon tuottamisen ja jäsentämisen 
tavoista. Maantieteellinen kattavuus tai ajallinen jakauma eivät siis 
ole olleet valinnan perusteina, vaan aineiston monipuolisuus. Näi-
tä on tarkastelu sisällönanalyysin keinoin, eli tekstianalyysinä, jonka 
perusteella on pyritty ennen muuta muodostamaan kuva erilaisista 
kulttuuriympäristön ymmärtämisen tavoista. Aineiston tarkaste-
lussa on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, miten niissä on py-
ritty analysoimaan kohdetta, ja mihin kysymyksiin tehdyt analyysit 
pyrkivät antamaan vastauksia. Ns. sekundääristä havainnollistavaa 
empiriaa ei sen sijaan ole pyritty käyttämään systemaattisesti, vaan 
esimerkit on poimittu tutkimuksen selkänojana olleista käytännön 
tapaustutkimuskohteista, joiden avulla on voitu havainnollistaa teo-
reettista keskustelua. Aineiston valikoinnissa on siten keskitytty nii-
den kykyyn valottaa tutkimuskysymyksiä mahdollisimman erilaisis-
ta näkökulmista. Kuvaavuutta ja aineiston laatua olisi kenties voinut 
parantaa vielä tietyllä otosmenettelyllä valikoitu haastatteluaineisto, 
jonka myötä selvitysten laatijoiden näkemys eri selvitysmenetelmien 
toimivuudesta olisi voitu tuoda vahvemmin osaksi tutkimusta. 

Arkkitehtuurin, yhdyskuntasuunnittelun sekä erityisesti raken-
nettujen kulttuuriympäristöjen tutkimuksen alalta aiempia tutki-
muksellisia lähtökohtia ovat tarjonneet Eeva Aarrevaaran, Hele-
na Teräväisen, Miia Perkkiön, Olli-Paavo Koposen, Aulis Tynk-
kysen, Anne Stenrosin, Pekka Passinmäen sekä Pentti Tuovisen 
väitöstutkimukset. Arkkitehtuuritutkimus luonnostaan sivuaa tai 
käsittelee useita aloja ja aiheita, joita kunkin alan spesiaalitutki-
mus käsittelee omalta kannaltaan. Kulttuuriympäristöjä ja niihin 
sitoutuneita merkityksiä on mahdollista tarkastella esimerkiksi 
historiatieteiden, kansatieteen, antropologian, kulttuurintutki-
muksen, tai taloudellisen, ekologisen, semanttisen tai sosiologisen 
näkökulman kautta. Aarrevaara mainitsee erikseen näiden lisäk-
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si diffusionistisen32, tilarakennetta käsittelevän näkökulman sekä 
inventoinnit ja dokumentoinnin, joita hänen mukaansa myöskin 
voidaan pitää eräänlaisina tutkimuksellisina otteina tai lähestymis-
tapoina rakennettuun ympäristöön. (Aarrevaara 2009, 31-60). Lä-
hitieteitten näkökulmiin nojaaminen ja niiden kautta reflektointi on  
arkkitehtuurin alaan kuuluvassa tutkimuksessa siten tyypillistä. Täs-
sä tutkimuksessa nojaudutaan osaltaan myös kulttuurintutkija Jo-
han Fornäsin kulttuuriteoriaan, jossa hän on pyrkinyt kehittämään 
moniulotteista teoriaa kulttuurista kommunikaationa. Fornäs hyö-
dyntää lähtökohdissaan ennen muuta Ricoeurin kommunikatiivi-
sesti moniulotteista hermeneutiikkaa. Kulttuurisen ulottuvuuden 
ymmärtämiseen on tarjoutunut lähtökohtia myös Ernst Cassirerin 
näkemyksistä, kuten myöskin Lauri Rauhalan tavasta tulkita ihmi-
sen ja kulttuurin välistä vastavuoroista suhdetta. Filosofisilta lähtö-
kohdiltaan tutkimus nojautuu kuitenkin vahvimmin Martin Heideg-
gerin hermeneuttisen fenomenologian ja fundamentaaliontologian 
tarjoamiin perusteisiin, tunnustaen osaltaan myös pragmatistien 
ajattelun piirteitä erityisesti tutkittavan ilmiön toiminnallisessa ja 
välineellisessä määrittelyssä. Kulttuuriympäristöjen toiminnallisen 
ulottuvuuden teoreettiseen tarkasteluun liittyen olennaiseksi muo-
dostuu myös sosiologinen tai yhteiskuntatieteellinen näkökulma, 
koska sosio-ekonomiset voimat muokkaavat rakennettua ympäris-
töä liikkeen ja rakenteen keskinäisen suhteen kautta. Siinä mielessä 
sosiologi Anthony Giddensin esittämät näkökohdat ovat myöskin 
tarjonneet tutkimukselle reflektiopintoja. Hänen lähtökohtaansa on 
myös vaikuttanut mielenkiintoisella tavalla Heideggerin tapa käsitel-
lä olemista ja aikaa. 

Vaikka tutkimuksessa vältetäänkin operoimasta varsinaisesti toisen 
tieteenalan sisällä, on lähitieteitten näkökulmista saatavissa paljolti 
tukea tutkimuksessa esitettyyn argumentointiin. Esimerkiksi maan-
tieteellisellä näkökulmalla on paljon annettavaa maaseutumaisten 
kulttuuriympäristöjen tutkimukselle. Humanistisen tai kulttuurisen 
maantieteen antina on pidettävä ennen muuta monipuolisuutta ja 
näkökulmien rikkautta.33 Näissä on kiinnitetty myös huomiota tut-
kijan rooliin tiedon valitsijana ja tuottajana tietystä tulkintahorison-
tista käsin. Kulttuurisen maantieteen piirissä on keskitytty esimer-
kiksi kulttuuriympäristön ja –maiseman merkitysten määrittelyyn ja 
kuvaukseen. Siinä kulttuuri myös määritellään tämänkin tutkimuk-
sen lähtökohdalle olennaisella tavalla spatiaalisesti moniarvoiseksi 
ja dynaamiseksi prosessiksi. Kulttuuriset prosessit nähdään ennen 
muuta osana niitä yhteiskunnallisia merkitysjärjestelmiä, joissa kult-

32 Diffusionistinen tutkimusotteen avul-
la voidaan tarkastella esimerkiksi uusien 
vaikutteiden tai innovaatioiden leviämistä 
maaseudulla.

33 1800-luvun loppupuolelta lähtien 
aluemaantieteessä alettiin korostaa yhä 
enemmän ihmisen ja ympäristön vasta-
vuoroista suhdetta ja holistista näkökul-
maa. Myös historian ulottuvuus alueen 
elämäntavan muodostajana nousi tär-
keäksi näkökulmaksi. Perinteisen alue-
maantieteen ongelmana pidettiin abst-
raktia spatialismia (joka abstrahoi inhi-
millisen toiminnan matemaattisiksi pin-
noiksi). Maantieteen syntyyn yliopistolli-
sena oppiaineena ja tieteenalana liittyy 
ylipäätään se, että sitä on tarvittu ennen 
muuta tiedon keräämiseen ja systemati-
sointiin. Aluemaantieteen kriittisen tar-
kastelun myötä syntyi kaksi erilaista lä-
hestymistapaa, yhteiskuntamaantiede ja 
humanistinen maantiede. (Haarni et al. 
1997, 9-12). 
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tuurista todellisuutta tuotetaan ja uusinnetaan. Aluetieteiden piiris-
sä on perinteisesti tutkittu myös maisemaa. Maisemantutkimus on 
oma humanistinen oppiaineensa, joka pyrkii erityisesti tarkastele-
maan maisemaa kulttuurisen ympäristösuhteen osana ja merkitykse-
nantoprosessin tuloksena. Myöskin tätä lähestymistapaa luonnehtii 
monitieteinen näkökulma, joka voi painottua esimerkiksi fyysiseen 
ympäristöön, maiseman esittämiseen tai yksilölliseen ja kollektiivi-
seen paikkakokemukseen. Käsillä olevassa tutkimuksessa on kui-
tenkin pitäydytty arkkitehtuurin tutkimusalan piirissä, jolloin mai-
semantutkimuksen näkökulmaa ei ole yksityiskohtaisemmin tuotu 
tarkastelun keskiöön. Maisemantutkimuksen ja maisema-käsitteen 
tematiikkaa on tutkinut perusteellisesti esimerkiksi maantieteilijä 
Tarja Keisteri. (Ks. Keisteri 1990). 

Arkkitehtuuritutkimuksen näkökulma pyritty rajaamaan myös suh-
teessa muihin lähitieteisiin ja niiden sisältämiin näkökulmiin kuten 
sosiologiaan, ympäristöpsykologiaan, semiotiikkaan tai semiootti-
seen sosiologiaan.34 Vastaavalla otteella on suhtauduttu myös vuo-
rovaikutteisen, osallistavan suunnittelun problematiikkaan, jota on 
hieman eri näkökulmista käsitelty viimeaikaisessa tutkimuksessa laa-
jalti (mm. Mäntysalo 2000, Staffans 2004, Puustinen 2006, Riipinen 
2008). Siten varsinainen organisaatioiden informaatio- ja kommuni-
kaatioteoreettinen tarkastelu kuten professiotutkimuskin on rajattu 
tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa on kuitenkin huo-
mioitu ne näkökulmat ja roolit, joiden pohjalta myös rakennettua 
ympäristöä suunnitellaan, arvioidaan ja analysoidaan. Tarkastelussa 
ei kuitenkaan mennä siihen, miten nämä roolit ja roolitukset muo-
dostuvat, vaan lähdetään siitä, että selvitykset ovat eräitä esittämisen 
muotoja, joilla näitä näkökulmia ja intressejä tuodaan esiin. Käsil-
lä olevassa tutkimuksessa ei toisin sanoen tarkastella varsinaisesti 
sitä, mikä rooli esimerkiksi viranhaltijalla on varsinaisessa päätök-
senteossa, tai missä määrin poliittiset päätöksentekijät itse asiassa 
osallistuvat asioitten valmisteluun. Osana nykyisten kulttuuriympä-
ristöselvitysten kritiikkiä tuodaan kuitenkin esille rooleihin liittyviä 
ongelmia kuten selvitysmenetelmien asiantuntijalähtöisyys sekä 
näennäistieteellisyys, jolloin selvitystyö ei ole aidosti avointa pai-
kallistiedolle ja – kokemukselle. Sitä kautta tutkimuksessa sivutaan 
osaltaan myös asukkaitten roolia osana tiedonhankinnan prosessia 
lähtien siitä, että vuorovaikutus, osallistuminen ja paikallistiedon 
hyödyntäminen tulisi liittää osaksi valmistelussa väistämättä tapah-
tuvaa tavoitteenasettelua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

34 Sosiologian klassiset teoriat (kuten 
Michel Foucault, Peter L. Berger & Tho-
mas Luckmann, Max Weber ja Emile 
Durkheim) ovat kyseisissä tutkimuspe-
rinteissä keskeisiä ja niiden vaikutus mm. 
sosiaaliselle konstruktionismille ja sosio-
semanttiselle lähestymistavalle on kiista-
tonta. Tämän tutkimuksen rajauksen ja 
varsinaisen fokuksen vuoksi on kuitenkin 
sivuutettu näiden teorioiden perusteelli-
sempi käsittely ja tyydytty lähtökohtana 
niiden tarjoamaan perusajatukseen mer-
kitysten yhteisöllisestä muodostumisesta.
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Kuten kulttuuriympäristön, myös maaseudun käsitteen merkitys ja 
sisältö vaihtelevat suuresti riippuen mistä näkökulmasta tai roolis-
ta käsin asiaa tarkastellaan. Käsitettä voidaan lähestyä esimerkiksi 
tilastollisesta, hallinnollisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta tai kult-
tuurisesta näkökulmasta, samoin kuin asukkaan, viranomaisen tai 
päätöksentekijän roolista käsin. (Heinonen 2001, 11). Maaseutu 
voidaan määritellä myös ”objektiivisesti” tilastoihin nojautuen esi-
merkiksi väentiheyden perusteella. Tilastokeskus luokittelee kunnat 
väestömäärän perusteella kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja 
maaseutumaisiin.35 Maaseutupolitiikassa on puolestaan hyödynnet-
ty laajimmin maaseudun kolmijakoa. Maaseutu määrittyy tällöin ty-
pologisemmin kaupunkien läheiseen maaseutuun, ydinmaaseutuun 
ja harvaan asuttuun maaseutuun. (stat.fi/Tilastollinen kuntaryhmi-
tys 2011; sekä OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat 2008; Ma-
linen et al. 2006). Maaseudun käsitteen määrittelyssä on huomioi-
tava määrällisten jaotteluiden ohella myöskin laadulliset ja kulttuu-
riset näkökulmat, koska maaseutu on käsitteenä vahvasti sidoksissa 
myös sosiaaliseen, kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin. (Ks. 
esim. Silvasti 2002). Eräs tapa maaseudun määrittelyyn voi siten 
olla myös kokemuksellinen tai elämäntapaperusteinen. Maaseutua 
voidaan näin luonnehtia nimenomaan suhteessa johonkin omaan 
kokemuspiiriimme liittyvään – kuten luontoon, kaupunkiin, taaja-
maan, kaupunkimaiseen elämäntyyliin; tai tarkastella sitä jonakin, 
joka sijaitsee ”sisäpuoleksi” ymmärretyn kaupungin ”ulkopuolella” 
(vrt. Karjalainen 2006). Mustavalkoiset vastakkainasettelut ovat kui-
tenkin katoamassa, ja kaupunki-maaseutu –suhdetta tarkastellaan 
nykyään ennemmin kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen osapuoli-
na. Olennaista ei enää ole vain se, mitä maaseutu konkreettisesti ja 
alueellisesti on, vaan se mitä ihmiset sen kokevat olevan. 

Arkkitehtuuritutkimuksen kohteiksi valikoituvat ilmiöt ovat pää-
sääntöisesti sellaisia, että ne ovat selitettävissä vain erittäin monia 
muuttujia tutkimalla. Siitäkin syystä tarvittavia tutkimusmetodeja 
on luontevasti löydetty lähitieteitten aloilta. Rakennettu ympäristö 
ja maisema ovat itse tutkimuskohteina tieteenaloja yhdistäviä; tästä 
syystä kokonaisuuden ymmärtämiseksi tarvitaan usean eri näkökul-
man kautta tapahtuvaa ”triangulaatiota”. Myös Aarrevaara on to-
dennut tieteidenvälisten tutkimusprojektien tarpeen arkkitehtuurin 
tutkimuksessa juuri siitä syystä, että yksittäinen tieteenala antaa vain 
suppean kuvan kohteesta. (Aarrevaara 2009, 32). Näkökulmien yh-
teensovittaminen, poikkitieteellisyys tai tieteiden välisen kuilun ylit-
täminen edellyttävät luovuutta. Eräs 1900-luvun merkittävimmistä 

35 Toinen mahdollinen määrittelytapa on 
pinta-alaprosenttien mukainen, esim. 
OECD-vertailu, jonka mukaan Suomen 
pinta-alasta 90% on maaseutua.
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kvanttifyysikoista, David Bohm (1917–1992), antaa omalla filosofi-
sella pohdinnallaan luovuuden ilmenemisestä luonnossa ja tieteissä 
eväitä arkkitehtuuritutkimuksellekin. Luovuuden merkitys tieteelli-
sen teorian kehittämisprosessissa on yhtä tärkeä kuin sen merkitys 
yhteiskunnassa ja ihmiselämässä ylipäätään. Hänen näkemyksensä 
mukaan jopa jokainen tieteellinen paradigma tai filosofia on rajal-
linen yksinään kuvaamaan todellisuutta - yhdistelemällä sen sijaan 
voidaan saada parempi kuva. Länsimaisen tieteenperinteen mukai-
nen suhtautumistapa on kuitenkin enimmäkseen fragmentoiva, jol-
loin jokainen tieteenala on tiukasti rajattu omalle kentälleen. Sen 
myötä tutkijat ovat myös perinteisesti olettaneet, että samasta ilmi-
östä voi olla vain yksi oikea teoria kerrallaan. Vanhoista näkemyksis-
tä ja jaotteluista on pidetty usein itsepintaisesti kiinni, ainakin ”tie-
teelliseen vallankumoukseen” ja uuden paradigman vakiintumiseen 
asti. (Bohm & Peat 1993, 25, 60, 68-69). Tämän peruslähtökohdan 
problemaattisuus tulee esille nimenomaisesti yksittäisten selvitysten 
suhteen puuttumisena laajempaan kokonaisviitekehykseen. Luovien 
tieteellisten löytöjen tekemistä voitaisiin edesauttaa hyödyntämällä 
rinnakkaisia näkökulmia, joita on totuttu pitämään tiedemaailmassa 
yhteismitattomina. Haasteena on muodostaa sellainen poikkitieteel-
lisyyttä hyödyntävä lähestymistapa, jonka avulla voidaan ymmärtää 
ja jäsentää oman tutkimusalan erityiskysymyksiä. Tällä ei tarkoiteta 
moninaisuutta äärimmäisenä relativismina tai konstruktivismina, 
vaan holistisena kokonaisviitekehyksenä. Tietynlainen integroiva 
ykseys tai yleinen tausta moninaisuudessa voisi korvata paradigman 
järkälemäisen yhtenäisyyden, joka voidaan muuttaa vain ”vallanku-
mouksessa”.

Tärkeitä empiirisiä ”rakennusosasia” tutkimukselle on saatu han-
keaineistosta, joka on tuotettu kahdessa eri tutkimushankkeessa 
Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla vuosina 2005-2008 sekä 
2010-2012. Tutkimushankkeissa on tarkasteltu yhteensä neljää-
toista tapaustutkimuskohdetta Suomessa, Unkarissa ja Irlannissa. 
Tutkimuslähtökohtia on formuloitu alustavasti kansainvälisessä 
”Euroopan maaseutujen uhattu perintö – Heritage at Risk in Rural 
Europe” -projektissa.36 Tutkimuskysymysten pohdintaa on voitu 
edelleen syventää suomalaisen maankäytön suunnittelun käytäntö-
jen tasolla vuonna 2010 Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla 
aloitetussa, maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa ”Maaseu-
tunäkökulma maankäytön suunnittelussa: suunnittelumenetelmien 
analysointi ja kehittäminen” (MASUKE) –hankkeessa.37 Hankkeen 
päätavoitteena on ollut tuottaa uutta tietoa ja käytäntöön soveltuvia 

Kuva 1: Tyypillinen piha viinitarhoineen, 
Abaliget, Etelä-Transdanubia, Unkari
Kuva 2: Kylä Irlannissa. Arvagh, Cava-
nin kreivikunta, Irlanti
Kuva 3: Suurnavetta maisemassa. Kala-
joki, Suomi
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toimintamalleja maaseutunäkökulman huomioimiseen kaavoituk-
sessa. Mainittujen hankkeiden puitteissa tehdyt havainnot ja oival-
lukset ovat ennen kaikkea toimineet ohjaavasti tutkimuskysymysten 
ja hypoteesien asettelun apuna. Niiden avulla on myös voitu tun-
nistaa useita maaseudun maankäyttöön liittyviä suunnitteluhaastei-
ta, kuten maatalouden tuotantorakennusten koon kasvu, uusiutu-
viin energianlähteisiin liittyvä maankäyttö sekä erilaiset kehittyvät 
palvelut, kuten maaseutu- ja luontomatkailu. Yhteiskunnalliset 
muutokset sekä muutoksen hallinta ovat keskeisiä tekijöitä, joihin 
maaseudun maankäytön suunnittelun olisi nimenomaisesti kyettä-
vä vastaamaan. Vaikka tutkimuksessa ei paneuduta suunnittelun ja 
rakentamisen diskursseihin, valtaan tai poliittisiin ulottuvuuksiin, 
maankäytön suunnittelun kytkökset poliittiseen ja talouden järjes-
telmiin ovat ilmeisiä. Sen vuoksi myös kylien kehitystä on tarkas-
teltava osana yhteiskunnallisia poliittis-taloudellisia prosesseja (vrt. 
Haarni et al.1997, 13-14). Kansainvälisen tutkimushankkeen aikana 
voitiin tehdä havaintoja tietyistä eurooppalaisista rakennetun ym-
päristön muutosprosesseihin liittyvistä yleistrendeistä, jotka ovat 
havaittavissa kussakin kolmessa kohdemaassa. 

Myös maankäytön suunnitteluun liittyvät erilaiset normit, säädökset 
ja toimintakulttuurit ovat valaisseet eri tavoin analysointeihin liit-
tyviä kyseenalaistamattomia lähtökohtia ja antaneet myös vihjeitä 
menetelmällisiin kehittämistarpeisiin. Mainittuun hankkeeseen ei 
kuitenkaan sisältynyt varsinaisten alueiden käytön suunnittelujär-
jestelmien vertailevaa tutkimusta. Tapaustutkimuskohteet antoivat 
silti mahdollisuuden vertailla eri lähtökohdista ja yhteiskuntajärjes-
telmistä käsin spatiaalisen rakenteen muutoksia kulttuuriympäristö-
arvoja omaavissa kohteissa ja vertailla erilaisia keinoja muutoksen 
hallintaan maankäytön suunnittelun viitekehyksessä. 38 Tämän poh-
jalta on voitu tehdä huomioita siitä, miten maaseutualueisiin koh-
distuvat muutokset ja ohjauskeinot ilmentyvät eri tavoilla esimer-
kiksi postsosialistisessa Unkarissa, jossa yhteiskunnallinen muutos 
on ollut merkittävää ja jatkuu edelleen, verrattuna maaseutualueisiin 
EU-Suomessa ja Irlannissa. Vertailun tarkoituksena ei ole ollut kui-
tenkaan selvittää syvällisesti syy-seuraussuhteita siitä, mitkä ulkoiset 
(yleiset yhteiskunnalliset) ja sisäiset (paikalliset) tekijät ovat vaikut-
taneet maaseutualueiden ja kulttuuriympäristöjen restrukturaatioon 
ja niihin erityisiin haasteisiin, joita kulttuuriympäristöihin kullakin 
alueella nykyisellään kohdistuu. Tavoitteena ei myöskään ole ollut 
selvittää, miten maaseudun kehitysproblematiikkaa tai erilaisten yh-
teiskuntajärjestelmien logiikkaa tulisi ymmärtää. Unkarin, Suomen 

36  Oulun yliopiston arkkitehtuurin osas-
to 2005-2008. Hanke toteutettiin EU-
Leader –ohjelman kautta. Yliopistopart-
nereina hankkeessa olivat Oulun yliopis-
ton arkkitehtuurin osaston lisäksi arkki-
tehtuurin osastot Budapestin teknillisestä 
yliopistosta sekä University College Dub-
linista. Projektin osuuksista on julkaistu 
kaksi raporttia: Ihatsu, Emilia & Mäntysalo 
Raine (toim.) 2006. “International programme 
between the Oulu, Budapest and Dublin Schools 
of  Architecture Heritage at risk in rural Eu-
rope, Hungary 2005-2006” publication A 38 
sekä Ihatsu, Emilia (toim.) 2007. “Interna-
tional programme between the Oulu, Budapest 
and Dublin Schools of  Architecture Heritage at 
risk in rural Europe, Finland 2006-2007” 
publication A 44 sekä yksi julkaisematon 
raportti Geoghegan 2007. “Town and Vil-
lage Design in County Cavan. A generic struc-
ture for sustainable plans in heritage towns and 
villages”.

37  Oulun yliopiston arkkitehtuurin osas-
to 2010-2012. Hanke on sisältänyt kaksi 
päävaihetta: tutkimuspainotteisen analyy-
sivaiheen maankäytön suunnittelun toi-
mintaympäristöstä ja kolmen tapaustut-
kimuskohteen analysoinnin ja tämän pe-
rusteella suoritetun kehittämisvaiheen. 
Kohdekuntana on toiminut Iisalmi.

38 Hankkeessa laadittiin opiskelijatöinä 
rakennetun ympäristön ja maiseman ana-
lyysejä hieman erilaisista metodisista pai-
notuksista käsin, ja aineiston avulla on 
siten voitu havainnollistaa erityyppisiä 
käytäntöjä sekä tiedonhankinnan tapoja. 
Enemmän kuin tottumus ja ammattikun-
nan vakiintuneet toimintamallit, ana-
lyyseihin ovat enemmän vaikuttaneet 
arkkitehtikoulujen antamat lähtökohdat. 
Vertaillessani eri maiden arkkitehtiopis-
kelijoiden tekemiä rakennetun ympäris-
tön analyysejä en tutkijana luonnollisesti 
ole voinut välttyä kulttuuriselta esiym-
märrykseltä, jolla on olennainen rooli jo 
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eri painotusten ja arvotusten muodostaji-
na. Suunnittelun viitekehys on ”kielipeli” 
sinänsä ja myös rakennetun ympäristön 
arvojen tunnistaminen tapahtuu aina jos-
sakin kulttuurisessa kontekstissa. Projek-
tissa toteutetut ulkomaiset työskentely-
workshopit (n. 10 päivää/2 krt vuodessa) 
eivät myöskään ole voineet antaa tutkijal-
le riittäviä edellytyksiä vieraan ympäris-
tön ja kulttuurin tuntemukseen, eivätkä 
ne anna myöskään mahdollisuutta sisäis-
tää erilaista toiminnallista kontekstia 
suunnittelussa tai yhteistä operationaalis-
ta käsitteistöä unkarilaisten ja irlantilais-
ten arkkitehtikollegoiden kanssa. Tehtyjä 
ympäristöllisiä analyyseja ei näin ollen 
voida pitää tässä suhteessa yhteismitalli-
sena, eikä tätä sellaisena ole otettukaan 
tutkimuksen lähtökohdaksi. Projektiai-
neistoa on tarkasteltu suomalaisen arkki-
tehtikoulutuksen viitekehyksestä käsin, ja 
tarkastelun keskiössä ovat olleet ympäris-
tölliseen analysointiin käytetyt erilaiset 
lähestymistavat. Nk. ulkopuolisena to-
teutettu havainnointi antaa toisaalta myös 
tietynlaista etua siinä mielessä, että ”totu-
tut” näkemisen tavat tulevat väistämättä 
keskusteluissa esiin ja kyseenalaistetuiksi. 
Hankkeen kautta on siten saatu kriittistä 
uutta näkökulmaa vallitseviin käytäntöi-
hin ja totuttuihin itsestäänselvyyksiin 
kulttuuriympäristöistä. Kansainvälinen 
näkökulma antoi lisäksi perspektiiviä pai-
kallisen tason tarkastelulle mahdollistaen 
ilmiöiden yleisyyden tarkastelun sekä 
käytäntöjen ns. Best Practise -oppimis-
mahdollisuuden. Hankeaineistosta on 
voitu tehdä myös hypoteettinen oletus, 
että eri maissa arkkitehtikoulutus painot-
taa eri tavoin analyyttisyyden osuutta 
suunnitteluprosessissa. Esimerkiksi un-
karilaisten opiskelijoitten tuottamasta ai-
neistosta on voinut havaita vahvan pai-
notuksen rakennushistorialliseen sekä ty-
pologiseen tarkasteluun (johon vaikuttaa 
myös opiskelijoiden valinnainen suuntau-
tuminen nimenomaan arkkitehtuurin his-

ja Irlannin maaseutualueita ja kulttuuriympäristöjä koskevat kysy-
mykset ovat erilaisia, ja varsinkaan paikallistasolla ei voida esittää 
vedenpitäviä yleistyksiä. Kulttuuriympäristöihin kohdistuvat haas-
teet ja niihin vastaaminen ovat jo taloudellisista ja sosiaalisista syistä 
eri lähtökohdista kumpuavia. Myös yhteisön sisäinen sosiaalinen, 
taloudellis-toiminnallinen ja kulttuurinen erilaistuminen saa erilai-
sia ilmenemismuotoja riippuen yhteiskuntakehitykseen liittyvästä 
kehityksestä. (Vrt. Varis 1998, 33). Tästä huolimatta tiettyjä saman-
kaltaisia yleiseurooppalaisia ilmiöitä voidaan kuitenkin tunnistaa 
kaikissa kolmessa maassa, ja yhtäläisyyksiä voidaan havaita kulttuu-
riympäristöissä ilmentyneissä konkreettisissa muutoksissa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi voimakkaan kaupungistumisen mukanaan tuoma 
syrjäkylien autioituminen (erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla), toisaal-
ta suurten kaupunkien läheisyydessä sijaitsevien maaseutualueiden 
hyvin nopea kasvu (erityisesti Dublinin alue) ja markkinatalouden 
mukanaan tuomat globaalit trendit uudis- ja korjausrakentamisessa 
(erityisesti Unkarissa).39 Yhteisenä haasteena niin Unkarissa, Suo-
messa kuin Irlannissakin ovat nimenomaan kasvukeskusten lähei-
syydessä sijaitsevat lievealueet, jotka ovat muuttumassa lähiömäi-
siksi eivätkä edusta enää selkeästi maaseutua eivätkä kaupunkia. 
Näihin muodostunut uusi rakennuskanta koostuu pääsääntöisesti 
teollisesti valmistetuista elementtitaloista, joilla ei ole kiinnekohtaa 
paikalliseen ympäristöön. Yleisesti ottaen maaseutualueiden muu-
tosprosessi on kiihtynyt EU-integraation myötä. Oma ilmiönsä 
on, että Unkarin kaltaisissa siirtymätalouksissa muutoksen suunta 
on ollut osin myös EU:n yleisen kehityssuunnan vastainen. Siinä 
missä esimerkiksi Suomessa tilakoot ovat jatkaneet kasvuaan, Un-
karissa suuria kolhooseja on purettu yhteisomistuksesta kohti yksi-
tyisomistusta (vrt. myös Ihatsu 2011). Vaikka muutosprosessit ovat 
olleet pääsääntöisesti kielteisiä, on negatiivinen kehitys aikaansaa-
nut myös positiivisia vastareaktioita paikallisella tasolla. Haasteisiin, 
kuten maaseudun autioitumiseen ja työpaikkojen sekä palveluiden 
vähenemiseen, on pyritty vastaamaan erilaisin kehittämishankkein 
ja omaehtoisin suunnitelmin esimerkiksi Leader-yhteisöaloitteiden 
kautta. 

Tutkimuksessa läpikäydystä aineistosta on pyritty tunnistamaan 
teoreettisia lähtökohtia eri selvitysmenetelmien ja tarkastelutapojen 
taustalla vaikuttavina tekijöinä. Nämä on nähty käytäntöjen taustalla 
olevana eräänlaisena ”metateorioina”, jotka määrittelevät metodi-
sen havainnoinnin ja käsitteellisen jäsentämisen yleisiä edellytyksiä. 
Näiden tarjoamalta pohjalta on edetty kohti tutkimuksen teoriaa 
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toriaan). Irlantilaiset opiskelijat puoles-
taan painottivat analyyseissään maise-
manäkökohtia ja makrotason maisemara-
kennetta, kun suomalaisten opiskelijoi-
den analyysit suuntautuivat puolestaan 
enemmän yksittäisiin maisemakohteisiin 
ja lähimaisemaan. Huomiot tukevat käsi-
tystä siitä, että Suomessa arkkitehtien 
koulutus korostaa vahvasti luovan ja ”in-
tuitiivisen” designin merkitystä, jolloin 
myös työskentelymenetelmät ovat enem-
män luovaa kokemusta painottavia kuin 
analyyttisiä. Arkkitehtuurisuunnittelun 
korkea taso on Suomessa keskeinen vah-
vuus, mutta sen rinnalle soisi muodostu-
van enemmän myös menetelmällistä 
osaamista olemassa olevan ympäristön 
eri ulottuvuuksien ymmärtämiseen ja tä-
ten myös kontekstisidonnaisen suunnit-
telun edistämiseen. Etenkin täydennysra-
kentamisen kysymyksissä tätä osaamista 
voi pitää keskeisenä – kenties juuri siitä 
syystä eurooppalaisissa arkkitehtikouluis-
sa analyysiosaaminen on ollut pikemmin-
kin välttämättömyys kuin suunnitte-
luosaamista täydentävä lisä. 

39 Kohdekyliksi valikoituivat Suomessa 
Oulun läänin eteläiseltä alueelta Kalajoen 
Rahjan kylä, Sievin Sievinkylä, Reisjärven 
Kangaskylä sekä Pyhäjärven Kirkonkylä, 
joissa elinkeinot ovat nojautuneet pääasi-
assa maatalouteen. Irlannin projektiosuu-
dessa kohdealueeksi valikoitui Cavanin 
kreivikunnassa sijaitsevat neljä kylää, Ar-
vagh, Bellananagh, Loch Gowna sekä 
Killeshandra. Cavanin kreivikunta sijait-
see lähellä Pohjois-Irlannin rajaa, ja alue 
on luokiteltu EU:n erityistukialueeksi. 
Unkarin kohdekylät Kövágószölös, Aba-
liget ja Boda sijaitsevat Unkarin etelä-
osassa (Etelä-Transdanubiassa), Mecsek-
vuoriston juurella noin 10km päässä Péc-
sin kaupungista. Perinteisiä alueen elin-
keinoja ovat olleet viininviljely, maatalous 
sekä kaivostoiminta.  

kehittävää osuutta. Lähtökohtainen pyrkimys on integroiva.  Teo-
reettisessa tutkimuksessa tarkastelu suuntautuu pääasiassa yleises-
tä yksityiseen, siis deduktiiviseen logiikkaan. Teorian muodostus ei 
perustu vain induktiivisiin havaintoihin, vaan ajattelua ohjaa tutki-
jan esiymmärrys tai jokin hypoteesi. Induktiivisuutta tutkimukseen 
sisältyy kuitenkin siinä mielessä, että tiettyjä yleisiä väittämiä valo-
tetaan johtamalla päätelmiä yksittäisistä empiirisistä esimerkeistä. 
Edellä kuvatun aineiston käsittelytavan myötä tutkimuksen koko-
naisrakennetta ja logiikkaa voisi parhaiten kuvata abduktiiviseksi. 
Myös fenomenologinen tutkimusote edellyttää aineiston tarkastelua 
siten, että aineistoa analysoidaan tiettyyn tutkijan esiymmärrykseen 
ja teoreettiseen hypoteesiin nojautuen. Abduktiivisuus voidaankin 
ymmärtää ikään kuin ”luotaamisena” teorian ja elämismaailman vä-
lillä – ja tähän logiikkaan nojautuen teoreettinen malli on ymmär-
tämisen apuväline. Abduktiivisessa päättelyssä hyödynnetään siten 
eräänlaista johtoajatusta, joka ohjaa teorianmuodostusta ja empii-
risen aineiston keräämistä. Siksi se soveltuu hyvin laadullisen tutki-
muksen metodologiseksi lähestymistavaksi. Tutkimuksen lähtökoh-
tana on ollut suurelta osin kriittisyys ja kyseenalaistavuus vallitsevia 
käytäntöjä kohtaan. Siten myös kriittinen hermeneutiikka kuuluu 
olennaisesti abduktiivisen logiikan menetelmiin. Tutkija nojaa teo-
rianmuodostuksessaan empirian ohella myös olemassa oleviin teo-
rioihin, ja pyrkii kriittisesti tarkastelemaan niin tutkimuskohdettaan 
kuin teoriaakin uudessa valossa. Näin tutkija ja tutkittava ilmiö 
ovat jatkuvassa vuoropuhelussa, joka myös lähtökohtaisesti myön-
netään. Tutkimus ei saa etukäteisesti metodisilla järjestelyillä edes 
yrittää sulkea pois niitä konteksteja, joissa ilmiöt esiintyvät. (Anttila 
1996, 162-165, 200; Rauhala 2005b, 111). Tämä hermeneuttisen ke-
hän periaate saa vahvan sijan teoreettisen jäsentämisen ja aineiston 
dialektisessa käsittelyssä. Käytännöistä tehdyt havainnot ovat myös 
ohjanneet teoreettisen syventymisen suuntaa, ja vastaavasti teorian 
eteneminen on muokannut perustaa käytännön metodiikan tarkas-
telulle. Laadullisen tutkimuksen hermeneuttisen kehän luonteeseen 
kuuluu myös, että aineiston keruu, analysointi ja käsitteellistäminen 
limittyvät toisiinsa tiiviisti, jolloin niiden erottaminen voi olla han-
kalaa. 

Pragmatistista puolta tutkimuksen logiikassa edustaa se, että abduk-
tiivisen päättelyn avulla pyritään parhaaseen saatavilla olevaan se-
litysmalliin. Tässä suhtaudutaan teorian muodostukseen siten, että 
teoriat eivät koskaan sinänsä ole oikeita tai vääriä, vaan olennaista 
on sisäinen johdonmukaisuus sekä se, että ne mahdollistavat tie-
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40  Charles Sanders Peirce (1839-1914), 
yhdysvaltalainen filosofi, pragmatistisen 
koulukunnan keskeinen hahmo. Peirce-
läistä ajattelua mukaillen abduktiivinen 
päättely perustuu kolmeen näkökohtaan: 
faktojen tarkasteluun, ohjaavaan teoriaan 
ja niiden selittämiseen –siis tiedon kerää-
miseen ja teorian kehittämiseen yhtäai-
kaisesti.

41  Grounded theory –näkemyksen mu-
kaan tämä olisi ainoa oikea tutkimusasen-
ne, jolloin tutkimusta ei saisi ”sotkea” ai-
emmilla tutkimuksilla tai ylipäätään teori-
alla. Toisaalta tutkimuskysymysten aset-
teluun sisältyy jo itsessään odotus vasta-
uksista, jotka olisivat luonteeltaan pres-
kriptiivistä: vastausten siis oletetaan hyö-
dyttävän suunnittelukäytäntöjä. (Jalonen 
2007, 53; Anttila 1996, 183, 195). 

42 Teoreettista analyysiä ei saa sekoittaa 
laadulliseen empiiriseen analyysiin kuten 
usein on asian laita. Asia erikseen on ana-
lyysin jälkeen tehtävä synteesi, joka ta-
pahtuu tutkijan päässä. Tämä ns. ymmär-
tävä tulkitseminen tarkoittaa oman teori-
an konstruoimista, johon Tötön mukaan 
on sisällytettävä kolme elementtiä: En-
sinnäkin käsitejärjestelmä, jonka kautta 
ilmiöt ymmärretään ja nähdään, mihin 
sisältyy myös viitekehys eli se raami, jon-
ka sisällä ilmiötä tulkitaan ja jonka sisällä 
käsitejärjestelmän yleistettävyydenkin tu-
lisi päteä. Teorialta edellytetään synteetti-
siä väitelauseita, jolla Töttö viittaa ana-
lyyttisen vastakohtaan, ts. väitetään jotain 
yleistettävää niistä ilmiöistä, joita tutki-
mus käsittelee (ts. ei pelkästään valitusta 
empiirisestä aineistosta). Teoria on siten 
oleellinen osa tutkimusprosessia, jota il-
man kyse olisi vain jäsentymättömästä il-
miön kuvailusta. Tämän vuoksi teoreetti-
silla väitteillä on oltava selitysvoimaa. 
(Töttö 2000, 125-126). 

teenalan laajentumisen (vaikkakin vain sillä, että teoria myöhemmin 
osoitetaan ”vääräksi”). Tämä liittyy läheisesti C. S. Peircen40 havain-
toon siitä, että monet tieteelliset edistysaskeleet eivät ole perustu-
neet puhtaasti deduktiiviseen logiikkaan eivätkä induktiiviseenkaan, 
mikä tarjoaa uudenlaisen polun empiiristen havaintojen, sääntöjen 
ja tapausesimerkkien maastossa. (Anttila 1996,195). Teoreettiset 
johtopäätökset pyritään perustelemaan sillä, että niiden avulla voi-
daan todentaa ennakkoon asetetut premissit joko paikkansapitävik-
si tai virheellisiksi, ja ne myös sopivat saatavilla olevaan aineistoon. 
Johtopäätökset eivät siten seuraa premisseistä väistämättä dedukti-
ivisen päättelyn kaltaisesti, vaan ne voivat olla myös epätosia vaik-
ka kaikki esitetyt premissit olisivat tosia. Johtopäätös on kuitenkin 
yleensä ”riittävän hyvä” ollakseen käytännön kannalta hyödyksi. 

Vaikka tutkimuskysymykset nousevatkin pragmaattisesti käytän-
nön tarpeesta, ei tämä välttämättä edellytä, että myös vastausten 
olisi pelkästään ”noustava” aineistosta.41 Harva tutkimus kykenee 
tuottamaan täysin uudenlaista teoriaa puhtaasti empiirisen aineis-
ton pohjalta ilman nojautumista aikaisempaan teoriaperustaan. 
Teoria on puhtaimmassa muodossaan ”abstrakti kone”, yritys luo-
da käsitteellinen esitys niiden perustavien prosessien toiminnasta, 
jotka konstituoivat sitä mitä varsinaisesti näemme. Fornäs toteaa, 
että teorioiden kehittämisestä ajatus ”puhtaalta pöydältä” lähtemi-
sestä ilman aiempien teorioitten painolastia voi olla houkuttelevaa, 
ja kenties inspiroiviakin eräänlaisina ”puristis-fundamentalistis-
reduktionistisina tempauksina”, mutta usein ne ovat enemmänkin 
regressiivisiä kyvyttömyydessään oppia jo tehdystä työstä. (Fornäs 
1998, 24; Hillier 1996, 75). Toisaalta ”positivistisen” tutkimuksen 
hypoteettis-deduktiivinen päättelykään ei pysty antamaan määritel-
tyihin tiedonintresseihin vastauksia, koska ei ole mahdollista läh-
teä liikkeelle jostakin yleisesti varmasta teoriasta, jota testattaisiin 
kyseisiin tutkittaviin ilmiöihin. Käytännössä yksittäinen tutkimus ei 
useinkaan noudata suoraviivaisesti vain joko empiiristä tai teoreet-
tista linjaa, vaikka onkin olemassa tutkimuksia, jotka voitaisiin sijoit-
taa luokkaan ”puhtaasti teoreettinen tutkimus” - tähän käsillä oleva 
tutkimuskin painottuu, joskaan ei katso olevansa puhtaasti teoreettis-
ta. Pertti Tötön mukaan myöskään puhtaasti empiiristä tutkimusta 
ei ole olemassa, vaan mukana on aina empiirisen argumentaation 
lisäksi teoreettista argumentaatiota (Töttö 2000, 103-104). Töttö 
kumoaa siten harhan, että tutkimuksessa olisi edes mahdollista kä-
sitellä täysin teoriasta puhdasta aineistoa, joka on ikään kuin pala 
todellisuutta.42 
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43 Temaattinen käsittäminen edellyttää 
analyysiä eli kohteen osaelementtien pilk-
komista ja jäsentämistä. Suunnittelija 
puolestaan etsii fragmentaarisesta maail-
masta yhtenäisyyttä haluten syntesisoida, 
tuoda elementit yhteen. Analyysin ja syn-
teesin näennäinen vastapoolisuus on jois-
sain tapauksissa johtanut päätelmään, 
että suunnittelussa järki ja luova intutitio 
ovat yhteen sopimattomia, ja että mikään 
analyyttinen prosessi ei voi auttaa suun-
nittelijaa luomaan yhtenäisiä taiteellisia 
tai luovia suunnitelmia. Suunnittelija siis 
luottaa järjen sijasta omaan intuitioonsa, 
eikä yritäkään ratkoa ongelmia yksitellen. 
(Vrt. Alexander 1964, 116-117).

3. Tieteenfilosofiset lähtökohdat 

”What a Copernicus or a Darwin really achieved was not the discovery of  a 
true theory but of  a fertile new point of  view.” (Wittgenstein 1980, 18e).

Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat on pyrittävä määritte-
lemään suhteessa oman alan tutkimuskenttään ja metodologisten 
lähestymistapojen moninaiseen joukkoon. Toisaalta siksi, jotta luki-
ja ja arvioija pystyy asettamaan esitetyn sille kuuluvaan kontekstiin 
ja toisaalta jotta tutkimuksen voi katsoa täyttävän tieteen tekemi-
sen kriteerit. Tutkijan on kyettävä myös itse paikantamaan itsensä 
suhteessa oman alansa ja lähitieteitten tutkimustraditioihin. Kos-
ka arkkitehtuurin tutkimusalan voi katsoa olevan lähtökohdiltaan 
teknis-tieteellisen ja taiteentutkimuksen rajalla, vaatii tämä tutkijaa 
määrittämään erityisen selkeästi omat lähtökohtansa. Arkkitehtuuri 
tieteen alana on selkeästi epämääräisempi kuin arkkitehtuuri taiteen 
alana. Viimeaikaisessa tutkimuksessa on kuitenkin otettu huomatta-
via askelia näiden lähentymiseen suuntauksissa, joissa pyritään hah-
mottamaan lähtökohtia käytännön ja tutkimuksen sekä tieteellisen 
ja taiteellisen toiminnan yhdistämiselle (esim. research by design). 
Arkkitehtuurin tutkimusalaan toisaalta liitetty ”epätieteellisyyden” 
leima johtuu kenties myös siitä, että kyse on ”taiteesta jota ohjaa 
enemmän intuitio kuin abstrakti teoria”, josta johtuen useimmat 
käytännön praktiikassa toimivat eivät ehkä edes halua ”tieteellisyy-
den rasitetta” niskoilleen. Suunnittelu on kuitenkin jo itsessään jo 
tutkivaa ja siinä mielessä tietyllä tavalla ”tutkimukseen” rinnastetta-
vaa; suunnittelija luonnostaa tulevaa, tutkien kohteena olevaa raken-
nettua ympäristöä ja analysoi erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Tällai-
nen piirtämällä ”tutkiminen” taiteellisena toimintana on synteettistä 
ja intuitioon pohjautuvaa, vaikkakin se aina väistämättä edellyttää 
– tietoisesti tai alitajuisesti – suunnitteluongelman ja lähtötilanteen 
analyysiä ja jäsennystä. Tutkiminen puhtaasti tieteellisessä merkityk-
sessä on puolestaan aina abstrahoivaa ja reduktiivistä eli erittelevää, 
jäsentävää ja luokittelevaa.43 Arkkitehtuuriin tutkimuksen alana si-
sältyy sekä arkkitehtuuriteoreettista tutkimusta, arkkitehtuurikoh-
teisiin kohdentuvaa tutkimusta sekä toisaalta suunnittelutoiminnan 
tutkimusta. Arkkitehtuurifilosofia edelleen kysyy näiden konstitu-
tiivista perustaa ja olemusta. Seuraavassa pyritään hahmottamaan 
tarkemmin tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita siltä kannalta 
kuin tutkimuksen tavoitteet ja tiedonintressit edellyttävät. 
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44  Aristoteleen ajoista alkaen; pohdin-
nan alkuperä on kuitenkin tiivistettävissä 
kartesiolaiseen dualistiseen maailmanku-
vaan. Siinä ihmisen ja luonnon suhde 
nähdään objekti-subjekti näkökulmasta 
ja luonto nähdään mekanistis-determi-
nistisesti selitettävänä. Dualistisen maail-
mankuvan pohjalta kumpuavat mm. sel-
laiset ongelmat kuten arvojen ja objektii-
visuuden ongelma tai vapauden ja deter-
minismin ongelma. Arkkitehtuurissa 
dualistinen ajattelu ilmentyy rakennetun 
ja luonnon ympäristön vastakkainasette-
luna, ihmisen hallintana luonnosta. 
Luonto on tällöin rakennetulle alisteinen, 
sitä täydentävä elementti (Stenros 1991, 
34-35; viit. von Wright 1987). Eksistenti-
aalisessa väitteessä todellisuuden luon-
teen määrittelyn keskeinen realismi-idea-
lismi vastakkainasettelu on evätty koko-
naisuudessaan. 

45 Heidegger katsoi ”ismit” kuten huma-
nismin siinä missä sartrelaisen eksisten-
tialisminkin vieraantumisiksi tai väärin-
tulkinnoiksi. Heideggerin ontologian 
keskeisenä lähtökohtana on koko perin-
teisen metafysiikan näkeminen suurena 
virheaskeleena, (alkaen antiikin filoso-
feista) joka on vienyt filosofian pois ole-
misen kysymisestä.

46  Tällä viitataan positivismin isän, Au-
guste Comten monistiseen näkemykseen 
todellisuudesta. Sen mukaan maailma on 
ihmismielestä ja teorioista riippumaton, 
ja siitä voidaan antaa yksi absoluuttinen 
ja totuudellinen kuvaus maailman ja kie-
len välistä vastaavuutta korostavan kor-
respondenssiteorian mukaisesti. Tähän 
liittyy myös ajatus universaaliudesta; sen 
mukaan todellisuus on kaikille sama, riip-
pumatta havainnoijan tulkinnoista. 
Konstruktionismin mahdottomuus puo-
lestaan on nähty siinä, että maailma voi-
daan tutkimuksessa tavoittaa pelkästään 
tulkintahorisonteista käsin, joiden ulko-

Luonnon- ja ihmistieteiden tietoisen erottamisen jälkeen44 on länsi-
maisen filosofian historia asemoinut itsensä perusasetelmaan, jossa 
filosofian yhdeksi leipälajiksi on muodostunut vastakkaisten näke-
mysten kumoaminen. Todellisuuden luonnetta koskeva vastakkain-
asettelu ja tiedon objektiivisuuden probleema on kärjistyneimmil-
lään käsitetty useimmiten positivististen luonnontieteiden ja konst-
ruktionististen ihmistieteiden väliseksi. Näihin kysymyksiin liittyy 
lukuisia problemaattisia ”puolenvalintoja” sekä kysymyksiä, joihin 
on vaikeaa antaa yhtä tyhjentävää vastausta. Suosituimmat näkö-
kulmat vaihtelevat metafyysisestä realismista konstruktionismiin, 
ja välille mahtuu lukuisa joukko yrityksiä ylittää perinteinen meta-
fysiikka tai todistaa että konstruktivistinen maailmankuva kaatuu 
omaan mahdottomuuteensa. Tosin myös varteenotettavia yrityksiä 
kuilun ylittämiseksi on tehty mm. eksistentiaalifilosofian piirissä ku-
ten myös pragmatistisessa filosofiassa. Ongelmallisimmillaan nämä 
maailmakuvallisten kuilujen ylittämisyritykset ovat poikineet joukon 
”ismejä”45, joiden kautta myös arkkitehtuuri(tutkimus) on pyrkinyt 
löytämään pitävää perustaa lähtökohdilleen. Tosin ne pitävät sisäl-
lään myös omat ongelmansa, kuten esimerkiksi strukturalismi ja 
skematismin ansat, uusrationalismi ja abstraktit ”tyypit”, tai post-
modernismi ja kielelliset vitsit. (Norberg-Schulz 1991, 26). Lisäk-
si normatiiviseen teoreettisten mallien ja sitä kautta menetelmien 
muodostamiseen on ollut laadullisen tutkimuksen puolella vaike-
uksia suhtautua. Teorian kehittely on jäänyt ilmiöiden kuvaamisen 
tasolle yltämättä vankkaan teoreettiseen perustaan pohjautuvien 
mallien luomiseen. Arkkitehtuurin tutkimukseen tarvitaan kuiten-
kin perustaa, joka ei perustu hedelmättömiin vastakkaisasetteluihin 
vaan kokonaiskäsitykseen ihmisen ja ympäristön suhteesta. Tämä 
perusta ei voi olla vain tyyli tai ”ismi”, vaan tarvitaan pitävämpiä 
lähtökohtia. 

Eri näkökulmien periaatteelliset yhteensopimattomuuden ongelmat 
liittyvät pitkälti problematisointiin ihmisestä riippumattomasta ob-
jektiivisesta todellisuudesta. Idealismin kritiikki on perustunut sii-
hen, että introspektio ei voi koskaan kattaa koko inhimillisen elämän 
luonnetta – ja realismin toisaalta siihen, että vaikka kykenisimme 
keräämään yhteen kaiken datan ja tietoaineksen maailmassa, meillä 
olisi silti vain vajavainen ja fragmentaarinen kuva ihmisestä. (Cas-
sirer 1968, 2). Konstruktionistiseen tai relativistiseen lähtökohtaan 
peilattuna tieteen monistinen tulkinta46 todellisuudesta antaa kyllä 
varsin selkeän ja loogisen maailmanselityksen, joka samalla mahdol-
listaa järkeenkäyvän ajatuksen todellisuuden ykseydestä ja toisaalta 
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sen laadullisesta moninaisuudesta. Samalla tieteelle kuitenkin mää-
rittyy yksi ainoa metodi, järkeily ja havainnointi, joka tutkii ”empiiri-
sesti moninaista mutta metafyysisesti yhdeksi oletettua maailmaa”. 
(Töttö 2000, 21-22). Todellisuus ei kuitenkaan ole yksitasoinen, eikä 
siis tutkittavissa pelkästään esimerkiksi luonnontieteen avulla. Se on 
ymmärrettävä laajempana ja syvempänä kuin (luonnon)tieteellisen 
tutkimuksen keinoin voidaan tavoittaa. Lähtökohta ei edellytä, että 
todellisuus on oletettava olevan kuvattavissa yhdellä kuvausjärjes-
telmällä. Oleellista on, että erilaisilla tieteen näkökulmilla todelli-
suudesta tavoitetaan eri puolia.47 Näitä ”maailman” kysymisen ta-
poja voitaisiin kutsua näkökulmiksi. Sekä arkipäiväinen, käytännön 
praktinen että tieteellinenkin näkökulma nojautuvat tiettyyn ennalta 
määrittyneeseen ymmärrykseen, kuten maailmankatsomukseen tai 
tieteenfilosofiaan, josta käsin todellisuuden tulkintaa tehdään. Filo-
sofian tehtäväksi jää perustan ja tulkintahorisontin määrittäminen, 
josta käsin voidaan asettaa kysymyksiä ”maailmasta” näkökulman 
ollen riippuvainen siitä, mihin kysymykseen vastauksia halutaan. 
Näitä erilaisia ymmärtämisyhteyksiä pohditaan luvussa 5.

Edellä mainittuja lähtökohtia yhteensovittamaan pyrkivän fenome-
nologisen metodin vaikeus ja mahdollisuus piilee siinä, että tutkit-
tava kohde on tärkeämpi kuin itse metodi. Koska fenomenologisen 
tutkimuksen tavoitteena on havaita ilmiö sellaisena kuin se on, suo-
sitaan tutkimusperinteessä siksi myös näkökulmien runsautta. (Hol-
ma & Mälkki 2011, 63-64). Hermeneuttinen fenomenologia me-
todina eräällä tavoin läpileikkaa yksittäiset näkökulmavalinnat (eikä 
sitä itseään tule koskaan ymmärtää yksittäisenä ”näkökulmana” 
vaan ymmärtämisen polkuna). Tämän myötä myös yksittäisen eri-
tyistieteen menetelmän on näyttäydyttävä eri tavoin maailmaa pal-
jastavana työkaluna. Fenomenologia on metodina käsitettävä poluk-
si, jossa oleellisempaa kuin täsmällisen vastauksen saavuttaminen 
on itse matka (ks. Heidegger 1994). Niin tiede, filosofia kuin taidekin 
pyrkivät polulla eteenpäin päämäärinään totuus, hyvyys tai varma 
tieto. Tähän matkaan kuuluu myös harhapolkuja. Heidegger käyt-
tää esimerkkinä matkantekoa pimeässä metsässä, jossa metsäpolulta 
saavutaan aina toisinaan valaistulle aukiolle, kunnes taas matkaa on 
jälleen jatkettava. (Ks. esim. Rauhala 2005b, 59). Tieteellä, taiteel-
la, filosofialla (kuten uskonnoillakin) on matkanteossaan erilaiset 
kulkuvälineet, mutta lopultakin yhtäläinen pyrkimys kohti ”tunte-
matonta” päämäärää, totuutta tai syvintä olemusta. Yhteistä näille 
kaikille on tarve selittää tai ymmärtää maailmaa, mille kuvaavaa on 
myös kysymysten määrän lisääntyminen mitä pidemmälle matkaa 

puolelta ei voida tehdä minkäänlaisia ha-
vaintoja. Tällaiseen tieteenfilosofiaan ja 
sen mukaiseen metodologiaan nojautu-
vassa laadullisessa tutkimuksessa tutkijan 
omat tulkinnat ja kuvaukset ilmiöstä ovat 
siinä määrin tutkijan omasta käsitemaail-
masta ja näkökulmasta riippuvaisia, ettei 
tutkimuksella edes pyritä löytämään ”ob-
jektiivista totuutta”. (Töttö 2000, 21-22).

47 Kuten Lauri Rauhala on osuvasti to-
dennut eri ihmiskäsitysten yhteydessä 
(monismi, pluralismi, dualismi jne.): ”Ny-
kyaikaisissa ihmisen ongelman ontologisissa 
analyyseissa ajatellaan, että kaikissa näissä 
mainituissa ihmiskäsityksen tyypeissä on jota-
kin järjellistä. Juuri siksi niitä on voitu aikoi-
naan puolustaa” …nykyisin pyrkimyksenä on 
yhdistää kaikkien mainittujen katsomusten 
olennaisimmat puolet” (Rauhala 2005a, 
183). 
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48 Fundamentaaliontologia tarkastelee 
olemisen olemista, ja erityisontologiat 
puolestaan ontisia tieteitä, olevan olemis-
ta (esimerkkinä vaikkapa arkkitehtuu-
riontologia, joka kysyy mitä arkkitehtuuri 
on). Heideggerilainen fundamentaalion-
tologia on erotettava selkeästi mm. Plato-
nin ideaalisten muotojen opista, aristo-
teelis-tomistisesta syiden ja substanssien 
verkostosta, kartesiolaisesta tieteellisestä 
rationalismista ja Nietschzen nihilistises-
tä olemisen ja tahdon yhdistämisestä. 
Fundamentaaliontologian tarkoitus on 
syrjäyttää kaikki erityisontologiat, kuten 
historian, fysiikan ym. Keskeistä on eh-
doton ero ontologisen ja ontisen välillä. 
(Steiner 1997, 98-99).

49 Pragmaattisuus on erottamaton osa 
olioita. Kreikkalaisten termi olioille oli 
osuva; pragmata eli ”se, minkä kanssa ol-
laan tekemisissä huolehtivassa kanssakäy-
misessä” (praksis = toiminta).

50 Eksistentiaalifilosofisen ja pragmatis-
min syntetisoivasta näkökulmasta katso-
en voidaan olettaa tietty ykseys, johon 
kaikki ontologisesti pohjautuu, mutta 
jossa tiedon ontologia konstituoituu eri 
tulkintahorisonteista riippuen (relatio-
naalisesti ja kontekstuaalisesti) ja maail-
ma todellistuu käytännöissä. Reaalimaail-
ma ehtona todellisuuden konstruoimisel-
le missä tahansa tulkintahorisontissa on 
otettava annettuna. Heideggerin tarkoit-
taman ”maailman”, lainausmerkeissä, 
ontis-ontologiset ja epistemologiset läh-
tökohdat siis eivät ole transsendenttisia 
vaan relationaalisessa ja dialogisessa suh-
teessa niin kulttuuriseen, sosiaaliseen 
kuin tilalliseenkin kontekstiin. Myöskään 
pragmatismissa ei kyse realismin kieltä-
misestä vaan realismin pragmaattisesta 
tulkinnasta.Niinpä pragmatisoidun trans-
sendentaalifilosofian näkökulmasta voi-
daan ylittää kielen vangiksi jäävät ja solip-

kuljetaan. Eri tieteenalojen eriytyneisyys on johtanut virheellisesti 
ajattelemaan, että niiden luomat rajapinnat kertoisivat yksi-yhteen 
jotain myös tutkittavan kokonaisilmiön luonteesta. Eri tiedon aloil-
le luodut raja-aidat estävät hedelmällistä vuoropuhelua, mikä on 
erityisen ongelmallista tarkasteltaessa laajoja kokonaisuuksia kuten 
kulttuuriympäristöjä. Olisi sen sijaan ajateltava, että eri tieteenalojen 
puitteissa kehitetyt teoriat kuvaavat ja käsittelevät samaa tutkimusil-
miötä, mutta eri näkökulmista – huolimatta niiden osittain erilaisista 
metodologisista, epistemologisista tai ontologisista taustaoletuksis-
ta. (Vrt. Holma & Mälkki 2011, 148). Lopullista totuutta tai varmo-
ja vastauksia yksittäinen tutkimus ei voi tarjota. Eri näkökulmien 
yhdistämispyrkimyksiä voidaan perustella eri syistä. Pyrkimyksenä 
voi olla joko näkökulmien yhteismitallistaminen, vuoropuhelun ta-
voittaminen tai luovan synteesin rakentaminen. Ensimmäinen vaih-
toehto on vähiten rakentava; toinen pyrkii konsensuksen ja yhtei-
sen näkemyshorisontin rakentamiseen, kolmas tapa sen sijaan ottaa 
päämääräkseen uudenlaisen lähestymistavan hahmottamisen irtau-
tumalla joko kokonaan tai osittain olemassa olevien teorioiden ja 
mallien traditiosta hakien vaihtoehtoisia lähestymistapoja jopa tie-
teellisten paradigmojen yli. Tämä uudenlaisen näkökulman raken-
taminen voidaan nähdä tärkeänä ensinnäkin siitä syystä, että perin-
teisiin dikotomioihin juurtuneet lähtökohdat (Heideggerin mukaan 
jotkut länsimaisen filosofian perinteen dogmit ovat niin juurtunei-
ta ajatteluumme, että ne ovat tulleet jopa osaksi eksistenssiämme) 
eivät tunnu tarjoavan mitään uutta esimerkiksi käytäntölähtöiseen 
teorianmuodostukseen. Länsimaisen ajattelun kriisi johti 1900-lu-
vun fenomenologit pohtimaan todellisuuden ja ihmiselämän ainek-
sia – ja vastaavalla tavalla myös pragmatistit samaan aikaan pyrkivät 
hahmottelemaan uutta lähtökohtaa filosofialle. 

Fenomenologinen traditio voi ensi silmäyksellä antaa vaikutelman 
ankaran tieteellistä lähestymistapaa ihannoivasta analyyttisyydestä ja 
pyrkimyksestä saattaa ilmiön ja olemisen käsitteet eksaktisti hallitun 
fenomenologian piiriin ”tieteenä ilmiöistä”. Kuitenkin Heideggerin 
hermeneuttisesta fenomenologiasta ja fundamentaaliontologiasta48 

on löydettävissä myös pragmatistinen ulottuvuus, mikä voidaan tii-
vistetysti ilmaista kartesiolaisen tunnuslauseen uudelleenmuotoilus-
sa ”huolehdin, siksi olen”. Vaikka Heidegger karsasti jossain määrin 
amerikkalaista filosofiaa, ”maailmassaolemisen” ja ”käsilläolemi-
sen” käsitteet vertautuvat väistämättä pragmatismin korostamaan 
käytäntösidonnaisuuteen. (Pihlström 2010, 240). Tosiasiassa Hei-
deggerin filosofia on siten sisällöltään varsin pragmatistista tarkas-
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sismiin tukeutuvat konstruktionismin 
muodot. (Pihlström 1999; 2001; 2002).

51  Tähän liittyy myös uudenlainen koke-
muksen käsitteen määrittely. Positivistit 
ja etenkin Hume yhdistivät kokemuksen 
”havaintoon” (momentarismin korosta-
minen, jopa atomismi) vailla yhtenäistä 
subjektia, jonka mukaan kokemus raken-
tui konkreettisista pienemmistä osasista 
joita voidaan käsitellä laskettavien (mitat-
tavien) yksikköjen tavoin. Husserlin vas-
tine tälle oli uudenlainen kokemusyksik-
kö – kokemus ei muodostu ”tietoisuus-
aktien” yhteenlaskettuna summana, vaan 
kokonaisvaltaisemmin. Tiedettä ja koke-
musta (kuten tiedettä ja uskontoakaan) ei 
tarvitse väkivalloin erottaa toisistaan. Ne 
voidaan nähdä saman todellisuuden ku-
vaajina, mutta puhuen siitä eri kielellä. 
Olennaisinta on, että elämä on ainut kon-
teksti jossa tiedettäkään on mahdollista 
ymmärtää. (Varto 2005, 25-26; ks. Hus-
serl 1982).

52 Ilmiömaailma on se välittävä todelli-
suus joka yhdistää subjektin ja reaalimaa-
ilman todellisuuden. Subjektin ja reaali-
maailman saman ontis-ontologinen alku-
perän erottaa kuitenkin täälläolon onto-
loginen erityisasema, jonka kautta ilmiöt 
konstituoituvat. Tätä selventää Heideg-
gerin määritelmä täälläololle (Daseinille). 
Fenomenologiassa lähdetään liikkeelle 
eletystä todellisuudesta ja ilmiöistä alku-
peräisenä annettuna lankeamatta meta-
fyysiseen spekulointiin. Tämä on vasta-
kohtaista ns. ideaopille; heti kun olemi-
nen toteuttaa itsensä ”ideana”, kun ole-
mus ”idealisoidaan”, nuoli osoittaa ylös-
päin. Se osoittaa väistämättä ”pitämi-
seen”, esimerkillisyyteen, prototyyppi-
syyteen, teleologisuuteen ja pakollisuu-
teen. Ideoiden valtakunnassa olevaisilla 
on tarkoitus, päämäärä, eteenpäin suun-
tautunut rationaalisuus, niiden ”pitäisi”. 
Tämä tulevaisuuden ja velvollisuuden 

tellessaan ihmisen toimintaa tavoitteellisessa intentionaalisuudes-
saan ”olemisena jotakin kohti” ja ”huolehtimisena”.49 Juuri huoleh-
timisen käsite sitoo täälläolon pragmatismiin, ollen ”ennen kaikkea 
ja suuressa määrin ekonominen ja praktinen”. (Heidegger 2000, 83-84, 
252-253). Pragmatismin ja fenomenologian yhdistävän näkökul-
man50 kautta voidaan toisaalta lähestyä hyvin monenlaisia ongelmia, 
koska se ei ole räätälöity millekään erityiselle filosofian alalle. (Belt 
2010). Tietenkään se ei ole automaattisesti oikea vastaus kaikkiin 
kysymyksiin. 

Eräs fenomenologian määritelmistä toteaa fenomenologian teh-
täväksi kuroa umpeen kuilua abstrahoivan tieteen ja elämän välis-
sä. (Ks. Varto 1995, 45). Fenomenologinen metodi on siten myös 
eräänlaista sillan rakentamista analyyttisen tarkastelun ja paikan ym-
märtämisen välille. Kokemuslähtöisen ympäristöestetiikan tunnettu 
edustaja Arnold Berleant (s. 1932) on eräs keskeinen hahmo fe-
nomenologisen tradition piirissä erityisesti esteettisen kokemuksen 
tarkastelussa. Hän on kritisoinut perinteistä analyyttistä traditiota ja 
korostanut ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta, yhteyttä. (esim. 
Berleant 2006).  Taiteen ohella myös tieteen ja kokemuksen välinen 
suhde otetaan fenomenologisessa lähestymistavassa keskiöön uu-
della tavalla (eritoten niiden välisen etäisyyden umpeen kurominen, 
joka on tulosta länsimaisen tieteellisen perinteen traditiosta). Läh-
tökohtana on se, että tieteen teorian perimmäinen olemus ei saa 
jäädä vain ”empirian” ja ”teorian” keskinäisen suhteen hämmäs-
telyksi. Fenomenologia lähtee kokonaan eri lähtökohdista hylkää-
mällä ajatuksen erillisistä tietoteoreettisista olioista kysyen sen sijaan 
välimatkaa tieteen ja kokemuksen välillä. (Varto 2005, 23).51 Eräs 
fenomenologian suurimpia arvoja on juuri se, että tutkimusmene-
telmä mahdollistaa (esim. positivistisia tieteitä paremmin) dialogin 
eri tieteenalojen välille. Ihmisten arkipäivästen kokemusten tutki-
minen voi toimia siltana esim. arkkitehtuurin ja sosiologisten tutki-
musten välillä. Keskeistä fenomenologisessa tutkimuksessa onkin 
se, että ihmistä ja maailmaa ei eroteta, vaan kaikkea tutkitaan siinä 
merkitysyhteydessä, missä se todellisuudessa on, eli arkipäiväisessä 
yhteydessään. Fenomenologisessa arkkitehtuuritutkimuksessa ei siis 
tutkita rakennuksia irrallisina objekteina, vaan sitä merkitystodelli-
suutta, joka syntyy kun ihminen ja rakennettu ympäristö ovat arki-
päiväisessä elämässä ”kietoutuneet toisiinsa”. Ilmiö52 linkittää koki-
jan ja maailman. Näin eräs fenomenologian tehtävistä on myös pyr-
kiä kuromaan umpeen filosofian tradition erottamia teoreettisen ja 
käytännöllisen järjen alueita toisistaan. Tämän mukaisesti teoria on 
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yhdistäminen on Platonin ja Kantin idea-
lismin ydin, joka on dominoinut länsi-
maista filosofiaa ja metafysiikkaa. (Stei-
ner 1997, 75).

53 Elämismaailman käsitteellä tarkoite-
taan sitä intersubjektiivisen merkityksen 
omaavaa ja yksilölle omakohtaisesti mer-
kityksellistä kokonaisuutta, jossa ihminen 
elää ja toimii. Elämismaailma on läpeensä 
humanisoitu inhimillisen ajattelun ja toi-
minnan horisontti tai konteksti, joka 
muodostuu joukosta ennakkokäsityksiä 
jotka välittyvät aina kulttuurisen tradition 
kautta. Se on myös kasvualusta kommu-
nikatiiviselle toiminnalle ja ymmärryksel-
le. Siihen sisältyy erilaisia toisiinsa limitty-
viä osatekijöitä; se on myös tietovarasto, 
joka välittyy traditioiden ja kulttuuristen 
uusintamisprosessien kautta, se on myös 
yhteiskunta normeineen ja instituutioi-
neen ja muine legitiimeine järjestyksi-
neen, ja se on myös yksilöistä ja yksilöi-
den identiteeteistä koostuva. (Haapala et 
al. 2006, 132; Fornäs 1998, 87-88; Ber-
leant 2006, 109; Haapala et al. 2006, 82). 
Fornäs mainitsee Husserlin ohella itäval-
talaisen filosofin ja sosiologin Alfred 
Schützin käsitteen alkukehittäjänä. (For-
näs 1998, 87). 

54 Husserlilaisten lähtökohtien mukaan 
fenomenologisen metodin pyrkimyksenä 
ja tärkeimpänä tieteellisenä ansiona on 
sen pyrkimys menetelmällisesti varmen-
nettuun ”puhtaaseen havaintoon”. Tästä 
pyrkimyksestä johtuu kuuluisa iskulause 
”Zu den Sachen selbst”, ”asioihin itseensä” 

(Husserl 1982). Sitä voidaan pitää tieteel-
lisyyteen pyrkivänä menetelmänä siinä 
mielessä että pyrkimyksenä on vastustaa 
kaikkia ”leijuvia” konstruktioita ja satun-
naisia havaintoja. Fenomenologia pyrkii 
kuvailemaan ilmiöitä ja löytämään niistä 
yleisiä rakenteita. Tämä ei ole vain näh-
dyn tai koetun sanallista ”kuvaa”, vaan se 
pikemminkin mahdollistaa ilmituodun 

tuotava takaisin inhimilliseen elämismaailmaan53 käytännöllisiä pää-
määriä kriittisesti tarkastelevana ja uudistavana toimintana. (Mietti-
nen et al. 2010, 151-152, 155). Kohdealueeksi muodostuvat tällöin 
”asiat itse” eivätkä esimerkiksi käsitteet.54 Fenomenologia pyrkii ot-
tamaan huomioon koko maailmasuhteemme kirjon, eikä se siten 
sulje ulkopuolelleen esimerkiksi eettistä arvottamista tai esteettisiä 
elämyksiä. Fenomenologia ei myöskään rajoitu yksilötietoisuuden 
kuvaamiseen, vaan sen avulla voidaan lähestyä kysymyksiä myös so-
siaalisen todellisuuden rakentumisesta ja monimutkaisistakin mer-
kitysrakenteista. Fenomenologinen filosofinen ajattelu edellyttää 
perustakseen arkipäiväisen suhtautumisen maailmaan, mutta vaatii 
myös samalla irtiottoa siitä muodostaen etäännyttävän ja kriittisen 
asenteen jokapäiväiseen kokemukseen. Tässä piilee myös yksi mo-
nista fenomenologian haasteista: miten jäsentää kokemusta tietoi-
sen analyyttisesti, ilman että menettää siihen kuuluvan rikkauden?55 
Vaikka hermeneuttis-fenomenologinen tutkimus ei nojaa luonnontie-
teen menetelmiin, se noudattaa silti tieteen menetelmiä. Siten ana-
lyyttisyyttä ei ole tarpeen sivuuttaa kokemukselle vastakohtaisena. 
Myös hermeneuttinen tutkimusote on analyyttinen, vaikkei se ta-
pahdukaan esimerkiksi matemaattisin käsittein. (Anttila 1996, 29).

Kuten edellä on pyritty tuomaan esille, tutkimus jossa ihmisen 
toiminta on keskeisellä sijalla, tarvitsee muunlaisen kuin luon-
nontieteelliseen ajatteluun pohjautuvan lähestymistavan ja meto-
dologian. Tutkimukselle asetettu ymmärtämisen tavoite edellyttää 
hermeneuttista lähestymistapaa.56 Hermeneuttisella menetelmällä 
pyritään yleisesti ottaen ymmärtämään ja tulkitsemaan ihmisen toi-
mintaa, kulttuuria tai tekstiä ja selvittämään merkityksiä. Tutkittava 
kohde nähdään vahvasti kulttuurisena ilmiönä, osana historiallista 
kontekstiaan ja yhteiskuntaa. Kulttuuriset tekijät korostuvat, kos-
ka merkitykset ovat abstraktia todellisuutta. (Gadamer 2004, 40; 
Norberg-Schulz 1971, 9). Siten tutkimuksen kohteena oleva todelli-
suus ei ole neutraalia materiaalia, vaan osa merkitys- ja arvosuhtees-
sa ilmenevää todellisuutta, jolle pyritään löytämään sisältö ja mieli. 
Tulkinnalla esiin tuotu mieli, tai tarkoitus, merkitsee jotain vain, 
jos se voidaan osoittaa tietyn kokonaisuuden osaksi. (Anttila 1996, 
25; Holma & Mälkki 2011, 184, 194). Hans-Georg Gadamerin57 
keskeinen kontribuutio hermeneutiikalle oli juuri hänen tekemän-
sä erottelu ymmärtämisen ja selittämisen välillä. Gadamer korosti 
ymmärtämisen kulttuurisidonnaisuutta ja riippuvaisuutta histori-
allisesta tietoisuudesta. Tarkastelemme esimerkiksi tekstejä omas-
ta kulttuurisesta horisontistamme käsin. Näin menneen tulkinta 



47

asian näkemisen tietyllä tapaa, nostamalla 
esiin määrättyjä yhteyksiä ja piirteitä jotka 
muuten jäisivät piileviksi. Mikä tahansa 
kuvaileva erittely ei kuitenkaan ole feno-
menologista tutkimusta, kuten ”objektii-
vinen” analyysi havaittujen aistimuksel-
listen sisältöjen tai määrällisten piirteiden 
luettelointina. Tutkimuksen kohteena on 
sen sijaan kokemuksen koko intentionaa-
linen rakenne. (Miettinen et al. 2010, 10-
13, 66-67).

55 Voidaan perustellusti kysyä, missä 
määrin yritys tavoittaa eksistentiaalista 
kokemusta käsittein on tuomittu epäon-
nistumaan. Onko fenomenologia ylipää-
tään, siis elämismaailman ottaminen tut-
kimuskohteeksi ja yritys tieteellistää ilmiö 
eräänlaista ”tieteen terroria”?  Kokemuk-
sen ja analyyttisyyden välistä dikotomiaa 
on korostettu sillä, että analyysillä voi-
daan tavoittaa vain selkeästi mitallisia asi-
oita. Vaikka laadullinenkin analyysi on 
mahdollinen, kokemus jää kuitenkin ruu-
miillisena ja intuitiivisena tämän ulottu-
mattomiin. Kiista on nähtävissä myös 
perinteisen analyyttisen estetiikan ja 
pragmatistisen estetiikan välisenä episte-
mologisena ja metafyysisenä konfliktina 
joka juontuu perimmältään Kantin ja He-
gelin välisestä ristiriidasta (tähän liittyy 
myös Deweyn keskeinen ”continuity thesis” 
eli hän mieluummin loi yhteyksiä kuin 
erotteluja analyyttisyydelle vastakohtai-
sesti. Hänen mukaansa erottelu-objekti-
vointi edistää kokemuksen fragmentaa-
tiota). Deweyn mukaan varsinkin taide 
tulisi määritellä juuri kokemuksena, vas-
takohtana perinteiselle analyyttiselle este-
tiikalle. (Shusterman 1997, 48-49; Shus-
terman 1992, 5, 12).

56  Hermeneutiikalla tarkoitetaan tulkit-
semisen ja selittämisen taitoa joka painot-
taa inhimillistä ymmärrystä (kreik.
hermēneuein ’tulkita’, hermēneutike tekhnē 
’tulkinnan taito’).

muodostuu eräänlaiseksi ”horisonttien fuusioksi”. Hermeneutiikan 
erääksi tehtäväksi voidaan katsoa myös pyrkimys poistaa vajavaista 
yhteisymmärrystä, tai pyrkiä sovittamaan erilaisia näkemyksiä toi-
siinsa. (Vrt. esimerkkinä Augustinus, joka pyrki sovittamaan yhteen 
Vanhan testamentin ja kristinuskon sanoman). (Gadamer 2004, 30). 
Ymmärtävä tulkinta ei saisi kuitenkaan perustua vain omiin näkö-
kulmiin ja ajatusten esittelyyn, vaan sen tulisi kyetä näiden ylittämi-
seen. Laadullinen, ymmärtämiseen pyrkivä tutkimus nimenomaan 
korostaa irtisanoutumistaan ”näennäisobjektiivisuudesta”. Se tuot-
taa ns. syvällistä tietoa, jossa subjektiivisuus on avoimesti esillä 
(Töttö 2000, 11). Hermeneuttisessa lähestymistavassa voidaan siten 
kyseenalaistaa ne kriteerit, mitä tulee tieteelliseen objektiivisuuteen 
tai sen puutteeseen. Tutkimuskohteesta ulkopuolisena tarkastelijana 
oleva tutkija on nähty samaisen käsityksen mukaan itse asiassa val-
heellisena lähtökohtana ja mahdottomuutena. 

Hermeneuttis-fenomenologista lähestymistapaa voitaisiin tässä tut-
kimuksessa kuvata kaksitahoiseksi. Fenomenologinen tutkiminen 
on intuitiivista tulkitsevaa toimintaa, jossa yhdistyvät sekä kokemuk-
sessa että ajattelussa saadut ainekset, ja tässä mielessä se muistuttaa 
taiteellista toimintaa. Se on ymmärrettävä myös yleisempänä tutki-
musasennoitumisena. Toisaalta heideggerilainen fenomenologia on 
hermeneutiikkaa sanan varsinaisessa tulkitsemismielessä, työstäen 
samalla ontologisen tutkimuksen mahdollisuuksien ehtoja ja lopulta 
täälläolon olemisen tulkitsemisena eksistenssin eksistentiaalisuuden 
analytiikkaa. Fenomenologia on toisin sanoen myös metodi, jolla on 
hermeneuttinen luonne. (Heidegger 2000, 50, 61-62).58 Tässä tapa-
uksessa tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat tarjoavat toisin 
sanoen samalla myös välineitä, joiden kautta pyritään pääsemään lä-
hemmäksi sitä, mitä tutkimuskohde ilmiönä on. Tutkimusasetelman 
kiinnostavuus, mutta myös haastavuus piilee siinä, että tässä hah-
motellulla lähestymistavalla ei pyritä pelkästään selittämiseen ja ku-
vailuun, vaan ymmärtämiseen. Fenomenologinen analyysi (reduk-
tio) sellaisenaan pidättäytyy tarkasteltavan ilmiön syy-yhteyksistä tai 
alkuperää koskevista, perimmäistä luonnetta koskevista väittämistä. 
(Berger & Luckmann 1995, 30). Dekonstruktion keinoin puolestaan 
pyritään selventämään, miten esilläoleva tulee jokapäiväisessä toi-
minnassamme käsilläolevaksi ja välinekokonaisuudeksi. Heidegge-
rille fenomenologinen dekonstruktio oli täten ennen muuta metodi, 
jolla tutkitaan olemisen syvärakennetta tavoitteena universaalien to-
tuuksien löytäminen eli olemuksellisten perusteitten tavoittaminen 
satunnaisuuden takaa. Sen avulla tutkittavan ilmiön rakennetekijät 
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57 Hans-Georg Gadamer (1900-2002), 
saksalainen hernemeuttisen filosofian 
edustaja

58 Heideggerin määrittely fenomenolo-
giasta metodina, katso Oleminen ja Aika, 
luku 7; nk. metodipykälä määrittelee yksi-
selitteisesti fenomenologian filosofian 
metodina, ja samalla myös metodina lä-
hestyä temaattista tutkimuskenttää – 
kohteista on tavoitettava olemisen ja ole-
misrakenteiden kohtaamistapa ilmiönä 
(”a method for disclosing being”). Heidegge-
rille oli olemassa kolme fenomenologisen 
metodin perusosaa: reduktio, konstruk-
tio ja destruktio. Sekä fenomenologinen 
käsittelytapa että lähestymismetodit joh-
tavat fenomenologista näkemistä. (Haa-
pala 1998, 115, 128, 135).

59 Lauri Rauhala (s. 1914) on psykologi 
ja filosofian tohtori – suomalaisen feno-
menologian uranuurtaja. Teoksessa Her-
meneuttisen tieteenfilosofian analyysejä ja sovel-
luksia (2005a) Rauhala pureutuu tarkaste-
lemaan ensisijaisesti tajunnallisuutta (tie-
tämisen akti) ja eksistentiaalista struktuu-
ria (tietämisen ja kokemisen transsenden-
taaliset ehdot). Ympäristölliset elementit 
todellistuvat olemassa olevaksi tajunnalli-
suudessa, joka on faktisuudessaan aina 
yksilöivää reaalistumista. Tässä tutkimuk-
sessa varsinaisen tietämisen aktin ja sen 
transsendentaalisten ehtojen käsittely on 
jätetty tarkastelun ulkopuolelle, ja keski-
tytty kulttuuriympäristön ilmiön ja sen 
syvärakenteen ymmärtämiseen ihminen-
ympäristö vuorovaikutussuhteen kautta, 
jossa keskeisimmälle sijalle asettuu toi-
minnallisuuden ulottuvuus.

60 Heidegger tukeutui pitkälti Wilhelm 
Diltheyn kehittelemään ”hengentietei-
den” tulkinnalliseen menetelmään. Dilt-
hey oli 1800-luvulla elänyt saksalainen fi-
losofi, joka vaikutti suuresti Heideggerin 
ajatteluun. Dilthey kehitteli historiatie-

pyritään toisin sanoen saattamaan analyyttisesti ”osatekijöihinsä” – 
ja edelleen konstruktion kautta jäsennettäväksi malliksi uudelleen 
asetetulle perustalle. Eksistentiaalisen fenomenologian metodologia 
mahdollistaa inhimillisen kokemuksen perusteiden tarkastelun, jota 
voidaan soveltaa myös ihmisen ja rakennetun ympäristön välisen 
suhteen tarkasteluun. Lauri Rauhala59 on soveltanut samaa eksis-
tentiaalisen analyysin metodia psykologiassa tajunnallisten ehtojen 
eksistentiaalisen struktuurin analyysissä todeten pelkän hermeneut-
tisen ”tekstianalyysin” riittämättömäksi. Heideggerin fundamentaa-
liontologista lähestymistapaa voidaan pitää myös rakenneteoreettisena, 
ja Heideggeria täten rakenneteoreetikkona, jonka pyrkimyksenä oli 
paljastaa rakenteita ilmiöiden taustalla. Kulttuuriympäristön onto-
logisella analyysillä voidaan tarkastella kokonaisuuden muodostu-
mista rakennetekijöistään käsin, jossa kullakin osatekijällä on oma 
tehtävänsä kokonaisuuden konstituoitumisessa ja edelleen todellis-
tumisessa suhteessa kokijaan. Osatekijät ovat sekä toistensa ehtoja 
että realisoitumia. Eksistentiaalinen analyysi antaa nimenomaisesti 
mahdollisuuden näiden struktuurien erottamiseen.

Tässä kuvatulle fenomenologian menetelmälliselle luonteelle on 
tyypillistä myöskin se, että se ei ole eideettistä analyysiä vaan herme-
neuttista, konkreettisten mielekkyystilanteiden kielellistä tulkintaa, 
joka tapahtuu historiallisesti välittyneen käsitteistön avulla.60 Mikäli 
yritämme ymmärtää toisessa historiallisessa tilanteessa syntynyttä 
fenomenologista analyysiä, suoritamme tulkintaa silti omasta mie-
lekkyystilanteestamme käsin. Vaikka fenomenologia ei saavutakaan 
koskaan puhtaan ennakko-oletuksetonta ”kuvailua”, ei se tarkoita 
että olisimme ymmärryksen esirakenteen vankeja. Tämä johtuu sii-
tä, että esirakenne ei ole staattinen, vaan elää hermeneuttisen kehän 
myötä. Tulkitsija ymmärtää siis myös oman tulkintansa lähtökoh-
dan ja suhteellisuuden, kuin myös käsitteistön ja viitekehyksen josta 
tulkinta lähtee liikkeelle. (Miettinen et al. 2010, 71-72). Hermeneut-
tisen kehän käsitettä voidaan käyttää kolmessa eri merkityksessä. 
Ensimmäinen liittyy esiymmärrykseen ja tiedonmuodostusproses-
siin (jolla ei voi olla mitään absoluuttista alkua). Esiymmärrys on 
aina mukana kaiken uuden ymmärtämisessä, ja se myös muuntuu 
ja korjautuu ymmärtämisen ja tulkinnan edessä. Toiseksi herme-
neuttisen kehän merkitys on osien ja kokonaisuuden tulkinta; osia 
ei voida ymmärtää ilman kokonaisuutta, ja vastaavasti osien tulkin-
ta vaikuttaa kokonaisuuden tulkintaan. Tämä ajatus on lähtöisin 
jo antiikin Kreikan ajalta. (Ks. Gadamer 2004, 29). Kolmannessa 
merkityksessään hermeneuttisen kehän käsite liittyy tulkintojen ja 
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teen teoriaa, jossa ymmärtämisen avulla 
päästään käsiksi menneen tapahtumiin ja 
ihmisten elämään. (Häkli 1999, 65).

61  Ontologiaa voidaan käyttää myös de-
rivatiivisessa mielessä, jolloin sen ajatel-
laan käsittelevän tietyn teorian tai maail-
manselitysmallin ontologiaa, toisin sa-
noen kysymystä siitä, mitä asioita ja olioi-
ta kyseinen malli käsittää olevan olemas-
sa. (Jakonen 2010, 28).

käsitteenmäärittelyjen keskeneräisyyteen. Tällä viitataan siihen, että 
käsitettä ei voida täsmällisesti määritellä ennen tutkimusta, vaan 
tutkimus etenee kohti käsitteen tarkempaa määrittelyä. Näin tutkija 
myös kyseenalaistaa ja korjaa omia ennakkokäsityksiään. (Ks. von 
Wright 1970). Hermeneutiikkaan liittyy toisin sanoen ymmärryksen 
ja esiymmärryksen dialektiikka, joka ohjaa tulkinnan kulkua. Tavoit-
teena ei ole objektiivinen tulkinta, vaan tutkijan rooli subjektiivisena 
tulkitsijana on yhtä tärkeä kuin tutkimuskohteenkin. Siinä mielessä 
se sisältää yhtymäkohtia erityisesti taidealojen tutkimuksen menetel-
mällisiin lähestymistapoihin. Hermeneuttista kehää voidaan kutsua 
myös hermeneuttiseksi spiraaliksi eteenpäin pääsemisen mahdolli-
suuden vuoksi. (Gadamer 1989; Rauhala 2005a, 28-29, 67; Anttila 
1996, 401). 

3.1 Tutkimuksen ontologiset lähtökohdat

Yleisten tieteenfilosofisten lähtökohtien kuvaamisen lisäksi on poh-
dittava kysymyksiä arkkitehtuurin tutkimusalan ontologisista perus-
teista. Tässä sovelletussa ontologisessa analyysissä keskitytään tar-
kastelemaan ihmisen ja kulttuurin yhteenkietoutuneisuutta ympäris-
tön kanssa. Tällainen tarkastelu on luonteeltaan filosofisten perus-
teitten analyysiä (eng. foundation research). (Ks. Rauhala 2005b, 5). Sen 
myötä pyritään muodostamaan käsitys siitä, millainen kyseessä ole-
van tutkimusalan tutkima todellisuus on ja millaisista järjestelmistä, 
olioista, tapahtumista, tai prosesseista tutkimuskohteen ajatellaan 
koostuvan.61 Siksi ontologia edeltää ja pohjustaa aina tieteellistä se-
litystä. Ontologisten perusteitten tutkimisella voidaan myös tuoda 
eksplisiittisesti julki sellaisia oletuksia, joita ei ole lausuttu julki tai 
yhteisesti tieteellisessä keskustelussa ymmärretty (vrt. Holma & 
Mälkki 2011, 35, 54-55). Heidegger erotti toisistaan ontologian ole-
misen eri tapojen ja syvärakenteiden tarkasteluna, ja ontisen olevan 
tarkasteluna olevana itsenään. Fundamentaaliontologialla on tässä 
erityisasema, sillä kaikki ontologiat voivat kehittyä fundamentaa-
liontologiasta (esiontologinen olemisymmärrys). (Heidegger 2000, 
34, 279-280; ks. Norberg-Schulz 1988, 190). Erilaisilla ontologisilla 
todellisuusalueilla sen sijaan voidaan katsoa olevan oma olemuksen-
sa ja merkityksensä ja siksi jokaisella niistä on myös oma verifiointi-
tapansa - eli tieteenaloilla on omat tapansa osoittaa väitteitä tosiksi. 
Edellä on todettu, että erityistieteet, kuten psykologia, ovat voineet 
ammentaa Heideggerin olemisen analytiikasta aineksia mm. merki-
tyssuhdekonstituution tutkimiseen. Rakennetun ympäristön tutki-
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muksen osalta ontologisen perustelun tarve voidaan osoittaa yksin-
kertaisesti kysymällä, miten arkkitehtuurin keinoin voitaisiin luoda 
hyvää ympäristöä, ellei ymmärretä tuon elämismaailman rakenteita. 
Pelkkä rakennetun ympäristön kuvaus eli deskriptio on ontista, eikä 
riittävää ymmärtämisen perustaksi. Arkkitehtuurin tutkimusalan 
ontologisten lähtökohtien hahmottaminen on kuitenkin haastava 
tehtävä jo sen vuoksi, että ongelmallisimmillaan arkkitehtuurionto-
logia latistuu arkkitehtuurin olemushistoriaksi, ja kysymys siitä mitä 
arkkitehtuuri on, redusoituu taaksepäin katsovaksi selvitykseksi sii-
tä, mitä arkkitehtuuri on tähän asti ollut. (Vrt. Shusterman 1997, 
43). 

Edellä kuvattuja lähtökohtia luonnehtii yleisesti ottaen kriittinen 
suhde erityistieteitten reviiritietoisiin lähestymistapoihin. Tällöin ei 
rajoituta tutkimaan vain yhtä todellisuuden osa-aluetta, eikä pyritä 
selittämään ilmiöitä ulkoisten tekijöiden tai syiden avulla. Fenome-
nologia vaatii vastaanottamaan inhimillisen olemassaolon koko on-
tologisen potentiaalin. Merkittävät filosofiset ajattelijat kuten Hei-
degger, Gadamer ja Lefevbre ovat kukin pohtineet tätä kautta myös 
arkkitehtuurin ontologista merkitystä. Heidän yhteisenä agendan-
aan on myös ollut ontologisen ulottuvuuden tuominen arkkitehtuu-
riin – ulottuvuuden, joka on murentunut asteittain ja luonut suunta-
uksen tilan tarkastelusta yhä enemmän abstraktina ja etääntyneenä 
ruumiillisuudesta ja aisteista. Sen myötä lineaarinen perspektiivi on 
antanut etusijan visuaaliselle lähestymistavalle köyhdyttäen tilan ek-
sistentiaalisen ymmärryksen. (Leach 2008, 83). Husserlin mukaan 
perustava ymmärrys todellisuudesta on saavutettavissa vasta kään-
tymällä subjektiivisesti annetun elämismaailman puoleen, jonka tie-
teet yleensä ottavat itsestäänselvyytenä. On oikeammin siten, että 
tieteet saavat merkityksensä vasta tämän elämismaailman osana. Fe-
nomenologian suurimpia haasteita on nostaa tarkasteltavaksi esiin 
se kokemuksellinen todellisuus, joka kätkeytyy omaan itsestäänsel-
vyyteensä. Heidegger ilmaisi asian ”paljastumisen vajavuutena”, 
millä hän tarkoitti sitä että tietämistapamme on väistämättä rajoittu-
nutta. (Miettinen et al. 2010, 26, 31; Rauhala 2005b, 58). 

Keskeisenä ontologisena ongelmana voidaan pitää myös rajanve-
toa siitä, missä määrin kohteet ovat ”löydettyjä” ja missä määrin 
käsitteellisesti tuotettuja. Tämän rajanvedon ylittävän näkökulman 
mukaan maailma on nähtävä yhtä aikaa sekä reaalisesti totena, em-
piirisesti ilmentyvänä että käsitteellisesti tuotettuna – yksittäista-
pauksissa enemmän tai vähemmän kukin puoli korostuneena. On 
lähdettävä siitä, että maailman ja todellisuuden ulottuvuuksia ei voi 



51

62  Pelkkä tämän seikan sivuuttaminen ei 
tee Heideggerin filosofista tässä asiassa 
dikotomian ylittävää. Kritiikin esittämistä 
vaikeuttaa se, että toisekseen Oleminen ja 
Aika on kesken jäänyt teos, kuten myös 
koko hänen elämäntyönsä olemiskysy-
myksen parissa. Heideggerin onnistumis-
ta ontologiassaan ei voi arvostella tämän 
vuoksi pelkästään Olemisen ja Ajan pohjal-
ta (ja suuri osa Heideggerin kirjallisesta 
tuotannosta on vielä julkaisematta), mut-
ta monen kriitikon mielestä Heideggerin 
eksistentiaalinen analytiikka Olemisessa ja 
Ajassa oli täynnä pelkkiä tautologioita, 
joista olennaisimpana esimerkkinä itse 
olemisen määrittely (se mikä on, on). 
(Steiner 1997).

asettaa ontologisesti eri kategoriaan sikäli, kun ne ovat osa samaa 
todellisuutta; ontologinen ero syntyy ainoastaan intentionaalisen 
toimijan ja maailman välisessä suhteessa. Heideggerin fundamen-
taaliontologia ei siten erottele ontologisia ja epistemologia lähtö-
kohtia, vaan hävittää rajan näiden kahden väliltä. (Passinmäki 2011, 
61). Tämä heideggerilainen toimijan ja maailman välinen suhde si-
vuuttaa (huom. ontologisina kategorioina) kulttuuriset tulkintahori-
sontit, konventiot ja ylipäätään diskurssit, joista käsin ihminen aina 
tulkitsee maailmaansa. Heidegger viittaa tulkintahorisontteihin itse 
”maailman” käsitteellä; meillä on kuten todettua esim. matematii-
kan tai arkkitehtuurin ”maailmat” joiden puitteissa toimimme. Hei-
deggerin tarkoittama ”maailma” on siten enemmänkin käsitemaa-
ilma tai paradigma, ennemmin kuin postmodernistisessa mielessä 
relativistinen diskurssi tai representaatiomme maailmasta.62 Heideg-
ger yhtyy jälkikantilaisiin konstruktivisteihin ja psykologisiin relati-
visteihin siinä, että havaittu kohde ikään kuin muuttuu henkilökoh-
taisten havaintotapojen, näkökulmien, intressin tai historiallisten 
perinteiden mukaan. Toisin sanoen fenomenologisen havainnon 
muutokset tarkoittavat, että näemme asioista eri puolia - oleminen 
paljastuu eri tavoin. Myös kulttuuriympäristöt on ymmärrettävä eri 
tavoin paljastuvina, löydettyinä tai käsitteellisesti tuotettuina maa-
ilmoina. Esimerkiksi sosiologeille kulttuuriympäristö näyttäytyy 
erityisesti ihmisryhminä ja heidän toimintoinaan. Arkkitehdit taas 
ymmärtävät ympäristön ensisijaisesti siksi fyysisten rakenteiden ko-
konaisuudeksi, jota he työssään suunnittelevat ja hahmottavat. Ark-
kitehtuurin tutkimusalalla on toisin sanoen oma tutkimuskohteensa 
ja täten myös oma erityisontologiansa. Yleisesti tutkimuskohtees-
ta tulisi voida puhua ainakin suurin piirtein yhteisellä teoreettisella 
käsitteistöllä, mutta silti tämä on haasteellista. Tutkimuksen kohde 
on usein niin moniulotteinen, ettei siitä voi olla olemassa yhteistä 
käsitystä tai käsitteistöä, jonka kaikki alan tutkijat jakavat. Tämä on 
toisaalta rikkaus, mutta toisaalta haaste, joka perustelee metatason 
tarkastelun tarpeellisuutta jossa tutkimuskohteeksi otetaan sekä teo-
reettisen keskustelun edellytykset että myöskin keskustelun kohteen 
ontologiset perusteet. Erilaisia ontologisia kohteen ymmärtämisen 
tapoja on tarkasteltu lähemmin luvussa 6.
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63 Suhteellisuuden seikan maltillinen tul-
kinta voidaan pitkälti hyväksyä myös rea-
listisissa teorioissa. Subjektiivisuuden 
korostaminen sen sijaan johtaa usein ti-
lanteeseen jota voi verrata feyerabendilai-
seen anarkistiseen epistemologiaan ja 
”anything goes” –periaatteeseen (Feyera-
bend 1984, Against method. Outline of  an 
anarchist theory of  knowledge), jonka mu-
kaan tiedettä ja tieteellistä tutkimusta ei 
tule ymmärtää orjallisena ”säännön seu-
raamisena” tai jonakin, jolla ajatellaan 
olevan arkijärkeä paremmat edellytykset 
muodostaa tietoa todellisuudesta. Tiede 
on tämän mukaan eräänlainen yhteenso-
pimattomien ja yhteismitattomien näke-
mysten valtameri, eikä totuuden tavoitte-
lu kuulu tieteen velvoitteisiin. (Holma & 
Mälkki 2011, 199, 202, 206-207).

64 Heidegger pyrki ylittämään Husserlin 
transsendentaalisen idealismin samoin 
kuin Kantin transsendentaalifilosofias-
saan tekemän kahtiajaon noumenaaliseen 
ja fenomenaaliseen maailmaan. Sen mu-
kaan ontologinen erottelu on tarpeen, 
jotta voitaisiin osoittaa inhimillisen ha-
vainnon rajallisuus noumenaalisen maail-
man, ”olioiden sinänsä” suhteen, ja ym-
märrettäisiin näin ne epistemologiset 
lähtökohdat joiden puitteissa on mahdol-
lista käsitellä ympäristöön kohdistuvaa 
havainnointia. Kantin ajatus lähtee siten 
teoreettisesta järjestä, joka tietää vain sen 
minkä se kykenee työstämään kategorioi-
densa avulla. Siten kaikkeen kokemustie-
toon liittyy käsitteellinen komponentti. 
Havaintokykymme ei voi antaa tietoa to-
siasioista, sillä tosiasioilla ei ole ”muotoa” 
ennen kuin ne on liitetty johonkin käsit-
teelliseen kehykseen. (Haapala 1998, 191; 
Niiniluoto 1997, 144; Kant 1906 (1787). 
Kantin ”kopernikaaninen käänne” mää-
ritti tiedon kohteet toisin sanoen tiedos-
tavan subjektin ehdoilla, mistä juontuu 
transsendentaalinen logiikka eli käsitteet 
tiedon mahdollisuuden ehtona. Kantilai-

3.2 Tutkimuksen tietoteoreettiset lähtökohdat

Tieteenfilosofisten lähtökohtien tarkastelun yhteydessä on myös 
pohdittava tutkimuksen tieto-opillisia perusteita - miten tieto han-
kitaan ja onko se pätevää. Pyrittäessä tutkimuksen keinoin tieteel-
lisen tiedon lisäämiseen, tiedolle asetetut ehdot ja mahdollisuudet 
luovat myös rajat, joitten sisäpuolella maailmaa voidaan määritellä. 
Keskeinen määriteltävä kysymys, joka liittyy erityisellä tavalla myös 
tarkastelun kohteena oleviin analyysimenetelmiin on se, mikä suhde 
vallitsee tutkijan ja tutkittavan kohteen välillä. Seuraavassa tarkas-
tellaan ensin lyhyesti niitä pääasiallisia lähestymistapoja tieteellisen 
tiedon mahdollisuuksiin, joitten pohjalta on mahdollista perustel-
lusti tehdä ”puolenvalinta” koskien käsitystä maailmasta sekä siitä 
saamastamme tiedosta. Eräs mahdollisuus olisi myös pitäytyä epis-
temologisilta lähtökohdilta ikään kuin ”puolueettomana”, mutta 
toisaalta objektiivisuuden korostaminen voi myös viestiä tutkijan 
haluttomuudesta määritellä tietoteoreettisia sitoumuksiaan ja pohtia 
tutkimustapoihinsa sisältyviä ennakkokäsityksiä. 

Maankäytön suunnittelun lähtöaineistona käytettävä tietoaines 
pohjautuu pitkälti subjektiiviseen ympäristön havainnointiin, vaik-
ka ”objektiivisluonteiset” mittaukset voivat olla myös osa sitä. Ha-
vainnoinnin problematiikkaan ja maailmasta saavutettavissa olevan 
tiedon mahdollisuuteen liittyvät kysymykset palautuvat myös edellä 
kuvattuihin ontologisiin kysymyksiin todellisuuden luonteesta. Tä-
män asetelman perusteella voidaan erottaa toisistaan kaksi toisilleen 
vastakohtaista tietoteoreettista lähestymistapaa. Ensimmäisen tavan 
mukaan tieto ei kohdistu ”olioihin sinänsä”, vaan ilmiöihin eli siihen, 
millaisena maailma näyttäytyy niille olioille, joilla on havaintokyky 
ja tietoisuus. Voimme siis tietää ainoastaan siitä, mikä näyttäytyy 
meille empiirisen maailman ilmiönä, mutta emme kykene tavoitta-
maan ilmiöiden taustalla olevaa ns. metafyysistä maailmaa. Tämän 
mukaan inhimillisessä toiminnassa on rajoituttava tarkastelemaan 
olioita siten, ”kuin ne meille ilmenevät”, mikä tarkoittaa aina tulkin-
nallista lähestymistapaa todellisuuteen. Tietoa saamme ilmiöistä ha-
vaintokykymme ehdoilla, ja tieto maailmasta jäsentyy sen mukaan, 
millaisen suhteen kautta oliot näyttäytyvät meille. Konstruktivistiset 
epistemologiat korostavat täten totuuden suhteellisuutta ja tiet-
tyä subjektiivisuutta suhteessa johonkin viitekehykseen.63 Tällöin 
totuutta koskevassa argumentoinnissa on myöskin kyse erilaisten 
tekstuaalisten, kielellisten ilmausten keskinäisestä kilpailusta.
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nen jako voidaan käsittää myös dualisti-
sena näkemyksenä kahdesta maailmasta, 
reaalisesta mutta transsendentista olioi-
den sinänsä - maailmasta sekä ilmiömaa-
ilmasta. Inhimillinen tietokyky on ehto ja 
rajoite, joka mahdollistaa maailmaa kos-
kevan tiedollisen kokemisen ja havain-
noinnin, ja inhimillisen (tulkinnallisen) 
todellisuuden muodostumisen. Tätä kan-
tilaisen filosofian keskeistä lähtökohtaa 
on tarkasteltu kriittisesti myöhemmässä 
filosofian perinteessä. 

65  Platonin ajatus yleisestä ja erityisestä 
(nk. ideaoppi) tarkasteli metafyysisten ide-
oiden eli absoluuttisen maailman suhdetta 
empiiriseen maailmaan; ideoiden sisältö 
siis saa muodon fyysisessä maailmassa. 
Näin esimerkiksi arkkitehtuurissa ylei-
nen, esimerkiksi kauneuden idea aktualisoi-
tuisi (vaihtelevan asteisesti, suunnittelijan 
kyvyistä riippuen) erityisessä, mikä antai-
si yhden käsitteellisen selitysmallin arkki-
tehtuurin olemuksen probleemaan. On 
kuitenkin todettava, että Platonin meta-
fysiikka sisältää tältä osin ylitsepääsemät-
tömiä ristiriitaisuuksia – se ei esimerkiksi 
huomioi kauneuskäsityksen suhteelli-
suutta empiirisessä maailmassa, tai yli-
päätään uusien metafyysisten kategorioi-
den muodostumisen mahdottomuutta 
(mikäli emme sitten ajattele, että kaikki 
kategoriat ja käsitteet ovat sinänsä ole-
massa, mutta emme vain ole vielä ”löytä-
neet” kaikkia).

66 Heidegger ei muodosta käsitteiden tai 
representaatioiden maailmasta omaa on-
tologista todellisuuden tasoaan. Heideg-
ger viittasi käsitteellä maailma ensinnäkin 
maailman ontisena käsitteenä, jolloin 
maailma on sen olevan kaikkeus, joka voi 
olla esillä maailman sisällä.  ”Maailma” 
voi tarkoittaa myös esimerkiksi vaikkapa 
matemaatikkojen ”maailmaa” eli mate-
matiikan mahdollisten kohteitten aluetta. 
Maailma voi merkitä myös jotakin ”jos-

Toisen näkemyksen mukaan taas ”oikeaa”, varmaa tietoa on mah-
dollista saavuttaa nimenomaan metafyysisistä kategorioista, jotka ovat 
pysyviä totuuksia muuttuvan ilmiömaailman taustalla. Tieto luoki-
teltaisiin siten sekä relativistiseen että absoluuttiseen tietoon. Ensin 
mainittua voitaisiin kuvailla yksilön kokemusperäiseksi erityiseksi 
”tiedoksi” a posteriori, jälkimmäistä universaaliksi, metafyysiseksi tie-
doksi a priori. 64 Kyseinen jaottelu on esiintynyt erilaisina tulkintoina 
kautta filosofian historian, ja sen lähtökohdat voidaan jäljittää Pla-
tonin65 ja Aristoteleen ajatuksiin kulminoituen Kantin ajattelussa. 
Kysymys ulkoisuuden olemassaolosta hipoo kielen ja teoretisoin-
nin rajoja, koska kaikki meille ulkoinen voidaan ymmärtää myös 
meille käsittämättömäksi; ymmärretty ja käsitteellistetty puolestaan 
on tehty meille ”omaksi” vetämällä se yhteen, sosiokulttuuriseen 
maailmaan. Näin todellisuus usein ymmärretään siksi, mistä ihmi-
sellä on tietoa ja mille on kielen kautta annettu merkityksiä. To-
dellisuus ei kuitenkaan rajoitu ymmärrykseemme tai tietoomme, 
eivätkä ymmärryksemme rajat näin ole maailmankaikkeuden rajoja. 
(Fornäs 1998, 74; Berleant 2006, 96). Vaikka tarkasteluissa nojau-
duttaisiinkin tietoisuuden sisältöihin ja kognitiivisiin kategorioihin, 
luokitusjärjestelmiin tai semanttisiin analyyseihin, emme voi sivuut-
taa konkreettista, fyysistä maailmaa joka on olemassa käsitteistä ja 
jäsennyksistä huolimatta. Ympäristöllisen analysoinnin kohdalla 
omat haasteensa liittyvät myös objektiivisen representoinnin tuot-
tamiseen maailmansisäisenä konstruktiona, mikä väistämättä tar-
koittaa tulkinnan muodostumista aina jossakin tulkintahorisontissa. 
Havainnoissamme emme voi minkään menetelmän avulla paeta 
”ulkopuolelle” tarkastelemaan objektiivisesti tuota ”toista”; mutta 
sen olemassa olon puolesta puhuu ainakin se seikka, että tietoisuu-
delle olemassa olevat ja kaikki empiirisenkin maailman oliot ovat 
väistämättä lähtöisin jostakin, viime kädessä todellisesta a priori, em-
mehän voi esimerkiksi olettaa jotakin ”alkudiskurssia”, josta kaik-
ki muu olevainen olisi syntynyt. Tietokykymme ulottumattomissa 
oleva maailma voidaan nähdä pikemminkin loogisena (transsen-
denttina) ehtona representaation ja objektivoinnin mahdollistavalle 
toiminnalle maailmassa.

Ilmiömaailmaan sisältyvä käsitteiden maailma66, jolla kuvaamme il-
miöitä on aina inhimillisesti tuotettua ja rakennettua (ja siten alati 
muuttuvaa). Tämä tarkoittaa, että toisaalta käytännöissä tuotetaan 
merkityksiä, ja toisaalta merkitykset muokkaavat todellisuuden tuo-
tantoa ontologisessa mielessä. Toisin sanoen kieli merkitysten tuot-
tamisen välineenä muokkaa meitä, mutta on myös suhteessa ”reaa-
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sa” faktinen täälläolo tällaisena ”elää”. 
Mahdollisuuksia ovat ”julkinen” me-
maailma, tai ”oma” ympäristö. Maailma 
merkitsee Heideggerille myös maailmalli-
suuden ontologis-eksistentiaalista käsi-
tettä. Maailmallisuus on itse muuntuvai-
nen erityisten ”maailmojen” kulloiseksi-
kin rakennekokonaisuudeksi, mutta sul-
kee itseensä maailmallisuuden yleensä a 
priorin. (Heidegger 2000, 92-93).

67 Pragmatistisen totuusteorian mukaan 
(mm. William James, C.S. Peirce, John 
Dewey) totuus merkitsee samaa kuin toi-
mivuus tai menestyksellisyys. Totuus on 
tämän mukaan eräs hyvyyden laji – totta 
on se mikä on välineellisesti arvokasta. 
Dewey on todennut pragmatistisesta nä-
kökulmasta katsottuna, että totuus on ti-
lapäinen vastaus jossain tietyssä tilantees-
sa ilmenevään ongelmaan (eli toiminta-
mahdollisuuksiamme laajentava vastaus). 
Ongelmalliseksi tämän tulkinnan kuiten-
kin tekee muun muassa se, että tässä 
ikään kuin korotetaan yksittäinen totuu-
den indikaattori (toimivuus) totuuden 
määritelmän asemaan. On olemassa 
myös virheellisiä tai epätosia uskomuksia, 
joiden varassa toimiminen voi toisinaan 
olla menestyksekästä. Pragmatistien kes-
keisinä kriteereinä totuuden määritelmäs-
sä olivat lopputulos, hyöty ja käytännölli-
syys. Tämän mukaisesti myöskin tieteelli-
sellä tiedolla ja teorioilla on merkitystä 
vasta silloin, kun ne ovat käytäntöön so-
vellettavissa. (Niiniluoto 1997, 49, 111). 

liseen” todellisuuteen. Jos todellisuus viime kädessä rakentuu inhi-
millisissä käytännöissä, eivät sen ontologiset perustatkaan voi olla 
valmiit. Todellisuus ei ole meille valmiina annettu vaan eräällä taval-
la meidän konstruktiomme tai abstraktiomme tuotosta – kuitenkin 
niin, että niin sanottu empiirinen realismi jollain tavalla säilyy. (Ks. 
Pihlström 1996, 2010; Belt 2010). Kuten Heideggerin fundamen-
taaliontologia, myös pragmatistinen näkökulma katsoo voivansa 
ylittää sekä metafyysisen realismin että toisaalta konstruktionismin 
perustelemalla todellisuuden käytäntöjen määrittelemänä. Reaali-
maailma käsitetään inhimillisenä oletuksena, joka tekee maailman 
ymmärtämisen, tutkimisen ja kielellisen ymmärryksen mahdollisek-
si; ts. objektiiviseksi käsitetty maailma on käytäntöjen välttämätön 
ehto, joka on käytäntöjen sisäisenä maailmana sama jossa elämme 
ja toimimme. Tämä voidaan ymmärtää inhimilliset käytännöt mahdol-
listavana transsendentaalina periaatteena jonka myötä oletetaan olevak-
si meistä riippumaton todellisuus käytäntöjemme mahdollistajana. 
Pragmatistisesta näkökulmasta tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, 
että inhimilliset käytännöt eivät mahdollistuisi ilman ajatusta riippu-
mattomasta todellisuudesta, jolloin voimme myös hylätä ajatuksen 
ihmisestä pelkästään sisäisen maailmansa vankina. Tällainen tieteen-
filosofinen lähtökohta tekee maailman kahtiajaon tarpeettomaksi; 
käytäntöjen ja vakiintuneiden tulkintahorisonttien kautta olemme 
osa inhimillisen toiminnan puitteissa näyttäytyvää maailmaa. Tieteenfiloso-
fiseen lähtökohtaan, jossa todellisuuden välttämättömät universaalit 
perusrakenteet tulevat edellä kuvatun tavoin perustelluiksi, liittyvät 
niin taustakäytännöt, kulttuuriset konstruktiot kuin reaalimaailman 
välttämättömyys käytäntöjen sisäisenä ehtona toiminnalle. (vrt. Stei-
ner 1997, 159). Vaikka tieto oliosta sellaisenaan ei ole tietokykymme 
saavutettavissa, oleellista on saavutetun tiedon tarkoituksenmukai-
suus käytännöissä.67 Toiminnassamme joka tapauksessa koemme 
maailman ”todellisena”. Olennaista on, miten havainnot asettuvat 
suhteeseen käytäntöä palvelevana informaationa ja todellistuu toi-
mintaa ohjaavana ”totena”.

Edellä viitattiin siihen, että mikäli lähtökohdaksi otetaan täysin sub-
jektista riippuvainen todellisuustieto, voimme päätyä loputtomaan 
relativismiin, jolloin yksittäisen tutkimuksen yleistettävyys on mah-
dotonta ja tulokset sikäli hyödyttömiä. Tämä ongelma menettää re-
levanttiutensa, kun todetaan että tiedon pätevyyden mittarina ja tut-
kimuksen tavoitteellisena tuloksena paras on sen käyttökelpoisuus, 
mikä puolestaan edustaa pragmatistista näkökulmaa tiedon luonteesta 
välineenä. Tästä näkökulmasta voidaan hyväksyä, että todellisuus 
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68 Karl Mannheim (1893-1947), saksalai-
nen sosiologi.

69 Karl Popper (1902-1994), itävaltalais-
brittiläinen tieteenfilosofi.

konstituoituu monella eri tavalla jonkin käytännön mahdollistavas-
ta tulkinnasta riippuen. Tietoteoreettiseksi lähtökohdaksi soveltuu 
Karl Mannheimin68 alun perin vastakohtana relativismille esittämä 
relationismi. Tämän mukaisesti hyväksytään se, että tieto on aina si-
doksissa näkökulmaan. Relationaalisen tilakäsityksen mukaisesti so-
siaalinen ja spatiaalinen muodostavat ykseyden, jolloin toista ei voi 
selittää toisella, vaan selitys on löydettävä strukturoitumisesta. (Ks. 
Berger & Luckmann 1995, 20; Häkli 1991, 43-44; Giddens 1984a, 
258-264). Yleistettävyyden problematiikan kannalta on huomioita-
va kontekstuaalisuuden merkitys siinä mielessä, että saadut tulokset 
ovat käytännön tasolla myös sidoksissa empiirisen aineiston anta-
miin lähtökohtiin ja kulttuuriseen kontekstiin. Erilaiset aatteelliset 
ja ideologiset vaikutteet voidaan kuitenkin tämän lähtökohdan mu-
kaan minimoida analysoimalla mahdollisimman montaa erilaista nä-
kökulmaa, ja siten selkiyttää kuvaa ajattelun kohteesta. Yksittäinen 
tutkimus on joka tapauksessa aina eräällä tavalla mielivaltainen leik-
kaus vallitsevasta kontekstista, siinä ajassa ja yhteydessä jossa se kul-
loinkin tapahtuu. Siksi tulosten ohella on arvioitava myös tutkimuk-
sen lähtökohtia, ja näin arviointi on aina tulkintaa tietyssä merkitys-
yhteydessä. (Varto 2005, 21; vrt. Puustinen 2006, 107). Tieteellisyy-
den kriteerien täyttymistä on tarkasteltava jollakin muulla mittarilla, 
kuten esimerkiksi tutkimuksen sisäisen loogisuuden arvioinnilla tai 
aineiston tulkinnan vakuuttavuudella ja johdonmukaisuudella.

Myös Karl Popperin69 esittämä epistemologinen lähtökohta on hyö-
dyllinen tarkasteltaessa nimenomaisesti sitä, miten maailmansisäiset 
kohteet tulevat osaksi tietoista tarkastelua ja metodista havainnoin-
tia. Popper pyrki formuloimaan vaihtoehtoista näkemystä vallin-
neelle luonnontieteellisen tietoteorian pyrkimyksille ja metodeille, 
ja havainnollisti omaa lähestymistapaansa Objective Knowledge (1974) 
-teoksessa julkaistussa ”The Bucket and the Searchligh: Two Theories of  
Knowledge” kirjoituksessaan. Siinä on tuotu valaisevalla tavalla esiin 
se tiedon omaksumisen luonne ja asennoituminen, jota tässä tutki-
muksessa tavoitellaan. Yhtäläisyyksiä on löydettävissä mm. siinä, 
että “tieto” ei voi olla vain naamioituja uskomuksia tai irrationaalis-
ta uskoa, jolloin myös teoriat jäävät hypoteesien ja arvausten tasolle. 
Toinen yhtäläisyys on löydettävissä siinä, että Popper teki eron teo-
reettisten ja pragmaattisten ensisijaisuuksien (theoretical and pragmatic 
preference) välillä. (Popper 1974, 13). Kolmanneksi, kaikki tieto on 
teorian kyllästämää, havaintomme mukaan lukien. (Popper 1974, 
71). Neljänneksi, tieteen tehtävä on osin teoreettinen ja selittävä, 
osin praktinen – siihen liittyvät niin ennakko-oletukset kuin tekni-
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70 Ämpäriteoriaa voidaan kutsua filoso-
fian piirissä myös ns. tabula rasa –  teori-
aksi mielestä ja sen toiminnasta. (Popper 
1974, 60-61). Jyrkän empiristisen näke-
myksen mukaan tätä tiedon kerääntymis-
prosessia ei saa häiritä millään tavoin (tai 
niin vähän kuin mahdollista) tai tahrata 
ennakko-oletuksilla, jotta saavutettu tieto 
olisi ”todellista tietoa”. 

71  Vrt. Alfred Tarski ja tiedon korres-
pondenssiteoria (totuus = kielellinen ku-
vaus, joka sopii faktoihin) (Popper 1974, 
120). Popper uskoi ratkaisseensa omassa 
teoriassaan mm. induktion ongelman 
(esim. Popper 1974, 5, 13). Popperia kiin-
nosti myös etenkin tiedon lisääntymisen 
ja edistymisen kysymys, tiedon evoluutio.

set sovellutuksetkin. (Popper 1974, 349). Viides, ja varsin keskeinen 
yhtäläisyys on toteamuksessa, että teoriat ovat myös instrumentte-
ja, kuten käsitteet ovat teorioiden formuloinnin välineitä. (Popper 
1974, 80, 124). Edellä lueteltujen lisäksi voidaan allekirjoittaa myös 
Popperin ajatus teorian voimasta nimenomaan asioiden ”valaisemi-
sessa” ja ihmisten vakuuttamisessa. Parhaimmillaan teoriat ohjaavat 
tekemään menestyksekkäitä ennakko-oletuksia ja sitä kautta uusia 
empiirisiä löytöjä. (Popper 1974, 357). Popper muotoilee mainitussa 
kirjoituksessaan myös havainnollisella tavalla tieteellisen tietämista-
van ja ”arkikokemuksen” eroa. Yleisen opin mukaisesti tietomme 
ja kokemuksemme maailmasta koostuu joko ”akkumuloituneista” 
aistihavainnoista tai vaihtoehtoisesti jäsennetystä, lajitellusta ja luo-
kitelluista havainnoista. Ensin mainittua näkemystä Popper kutsuu 
kritisoiden ”ämpäriteoriaksi”, jonka mukaan mielemme on erään-
lainen säiliö, johon havainnot ja sitä myöten tieto kerääntyvät.70 
Kant puolestaan oletti, että maailmasta saavuttamamme tieto on 
nimenomaisesti sekoittunutta aistihavaintojen ja mielen prosessoin-
nin tuotosta – jolloin kyseistä ”tiedon ämpäriä” voitaneen kuvata 
eräänlaiseksi käymissäiliöksi(!). Popper pitää kumpaakin näkemystä 
erheellisenä, etenkin siltä osin miten ne katsovat havaintojen olevan 
raakamateriaalia josta ämpäriteorian mukaisesti formuloituu vaih-
toehtoisesti joko ”kokemuksia” tai ”tiedettä”. (Popper 1974, 341-
342). Popper kritisoi yhtäältä myös vallinnutta käsitystä eräänlaiseen 
naiiviin arkijärkeen perustuvasta tietoteoriasta (commonsense theory of  
knowledge) jossa ikään kuin ”avaamalla silmät ja havainnoimalla maa-
ilmaa” saavuttaisimme pätevää tietoa. Aistit toimivat näin tiedon 
kanavina – tämä kuitenkin johtaa pitämään yksittäisten tiedollisten 
elementtien erottelua, aistitietoa, vaikutelmia tai välittömiä koke-
muksia varmana tiedollisena pohjana mitä voidaan pitää Popperin 
mukaan ennen muuta naivina lähtökohtana.71 (Popper 1974, 34, 63). 
Keskeisin lähtökohtainen ongelma mainitun ämpäriteorian osalta 
Popperille oli myös teorian sisältämä oletus, että havainto edeltää 
hypoteesiä. Popperin mukaan sen sijaan hypoteesi (tai teoria, oletus) 
edeltää havaintoa (searchlight theory). Hypoteesi tai teoria ohjaa myös 
havaintojen laatua, toisin sanoen siis sitä mitä “olemme ohjelmoitu-
neet” esimerkiksi huomioimaan ympäristöstä. (Popper 1974, 346). 
Tämä asetelma on ilmeinen myös rakennetun ympäristön selvitys-
ten kontekstissa. Havaitsemme ympäristöllisiä attribuutteja, jotka 
ovat kulloisenkin toiminnan kannalta meille hyödyllisiä, tai mitä 
tietoisesti olemme ”ohjelmoineet itsemme” näkemään. Tällainen 
toiminta on myös pitkälti nimenomaan kulttuurisesti määrittynyttä.
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3.3. Yhteenveto johdannosta: Tavoitteet, rakenne ja logiikka.

Johdannossa esiteltyjen tutkimuskysymysten, tutkimuslogiikan ja 
tiedonintressien mukaisesti tutkimuksen tavoitteeksi on otettu ny-
kyisten kulttuuriympäristöselvitysten ja niissä hyödynnettyjen ana-
lyysimenetelmien kriittinen tarkastelu. Samalla tarkastellaan niitä 
ennakkoehtoja, joihin temaattinen havainnointi ja siinä tapahtuva 
merkityksellistäminen on menetelmävalintojen myötä sidottua (ta-
voite A ja B). Menetelmiltä on edelleen kysytty, mihin näkökulmiin 
ne teoreettisesti nojautuvat ja miten ne pyrkivät liittämään havain-
not kokonaisuuden osaksi (tavoite C). Tutkimuksen pääasiallinen 
aineisto on muodostunut tutkimushankkeissa tuotetusta analyysi-
aineistosta sekä kuntien kulttuuriympäristöohjelmista. Aineiston 
tarkastelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota siihen, mihin kysy-
myksiin niissä käytetyt menetelmät pyrkivät antamaan vastauksia. 
Tutkimushankkeet osoittautuivat hedelmällisiksi juuri erilaisten to-
tuttujen havainnointitapojen esilletuomiseen. Kenttätyöskentely toi 
hyvin esille, miten esimerkiksi unkarilaisopiskelijat lähestyivät ym-
päristöä systemaattisen typologisen inventoinnin kautta, siinä missä 
irlantilaiset opiskelijat suuntasivat kylien läheisille vuorenrinteille 
havainnoimaan laaksoon avautuvaa makromaisemaa. Suomalaiset 
opiskelijat puolestaan ottivat kyläympäristön sosiaalinen kentän hal-
tuunsa, jolloin ensisijaiseksi mielenkiinnon kohteeksi muodostuivat 
alueen ihmiset, kaupat, ravintolat ja muut toiminnot. Tiedon tuotta-
misen tavat ovat pitkälti kytköksissä esimerkiksi käsitejärjestelmään 
sekä taustalla vaikuttaviin toiminnan tavoitteisiin. Tiedonkeruuta 
voi kuvata myös ihmisen tavaksi rajata ilmiö itselleen. Kussakin 
tilanteessa hyödynnettyä tapaa voisi kuvata propositionaalisek-
si malliksi, jossa tarkasteltava asia sekä käytetty menetelmä olete-
taan jossain määrin tutuksi tai itsestään selväksi. Hermeneutiikassa 
puhuttaisiin odotushorisontista – tulkintaa tehdään toisin sanoen 
olettamalla kohde jo etukäteen tietynlaiseksi käytännössä vakiintu-
neiden mallien mukaan. Esitettyjen tutkimuskysymysten keskeisenä 
lähtökohtana on vastustaa ymmärtämisen taantumista ”tiedoksi” 
kulttuuriympäristöistä. Tarvitaan tietoa, taitoa sekä ymmärrystä – 
ymmärrystä kulttuuriympäristön identiteetistä, muodostumisesta ja 
siihen liittyvistä merkityksistä. Tietoa puolestaan tarvitaan kulttuu-
riympäristöihin liittyvässä suunnittelussa ja kehittämisessä – samoin 
kuin taitoa soveltaa tätä tietoa suunnittelussa luovalla ja tehokkaalla 
tavalla siten, että kulttuuriympäristöjen kehittäminen on kestävää 
kaikilla osa-alueilla.
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Kaavio 2: Tutkimuksen tavoitteet, rakenne ja logiikka.

TUTKIMUSHANKKEET:
- Heritage at Risk in Rural Europe (2005-2008)
- MASUKE (2010-2012)

KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMAT:
- Otanta, 2000-luku

Ymmärrys
- Tulkitsijan rooli
- Näkemys ihmisen, kult-

tuurin ja ympäristön vuo-
rovaikutussuhteesta

- (regionaalinen ontologia)

Tieto
- Teoriaperusta
- Tiedolle asetetut ehdot

ja mahdollisuudet
- Käsitteet (arkkitehtuuri-

teoria)

(M1)…

(M2)…

KRITIIKKI:

• Asiantuntijakeskeisyys
• Paikallistiedon hyö-

dyntämättömyys
• Tiedon pirstaleisuus
• Näennäistieteellisyys

Miten ympäristö on
kulttuuriympäristö?

KRITIIKKI:

• Yhteys kaavojen sisäl-
tötavoitteisiin?

• Kuormittavuus
• Sektoroituneisuus
• Fragmentoituminen
• Reduktionistisuus

TUTKIMUSTAVOITE B:

ANALYYSIMETODOLOGIAN

KEHITTÄMINEN

Millä keinoin siitä pyritään
saamaan tietoa?

Taito
- Käytäntösidonnaisuus
- Sillan rakentaminen
- Fyysinen ja sosiaalinen

ympäristö ja sen ominais-
piirteet (reaalitieteet)

SELVITYKSET

(S2)

(S3) …

METODIT

(M1)

(T2)

KRITIIKKI:

• Teoreettisen perus-
tan hajanaisuus

• Lähitieteisiin tukeu-
tuminen

Mille teoria- ja käsitepohjalle
lähestymistavat perustuvat?

TUTKIMUSTAVOITE C: TUT-

KIMUSALAN TEORIAPERUS-

TAN ETEENPÄIN VIEMINEN

TEORIAT

(T1)

(T3)…

TUTKIMUSTAVOITE A: YM-

MÄRRYKSEN LISÄÄMINEN

TUTKITTAVASTA ILMIÖSTÄ

Tarve- ja tavoiteanalyysi
Integroiva malli, välineellinen tieto
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OSA I: KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYK-
SET – TIETOA SUUNNITTELUN POHJAKSI

4. Maaseudun kulttuuriympäristöt ja maankäytön suun-
nittelu

4.1 Maaseutuympäristöt ja muutoksen ohjaaminen

Maaseudun maankäytön suunnitteluun liittyy erinäinen joukko te-
kijöitä jotka ohjaavat, rajoittavat ja mahdollistavat suunnittelua eri 
tasojen ja toimijoiden kesken. Suunnittelulta edellytetään ennen 
kaikkea kykyä muutoksen ohjaamiseen ja hallintaan. Muutoksen 
käsitettä voidaan tarkastella kahdesta toisilleen vastakkaisesta nä-
kökulmasta; häiritsevänä tai mahdollistavana tapahtumana. Usein 
lineaariseen maailmankuvaan perustuvassa mekaanisessa lähesty-
mistavassa muutos nähdään häiritsevänä tapahtumana, josta yleensä 
seuraa ongelmia. Sen sijaan moninaisuutta, dynaamisuutta ja komp-
leksisuutta korostavassa lähestymistavassa muutos ymmärretään 
luonnolliseksi olotilaksi. Se antaa myös mahdollisuuden luovuudelle 
ja oppimiselle. Muutos on siis mahdollisuus, mutta toisaalta myös 
haaste, uhka ns. normaalille toiminnalle.1 (Jalonen 2007, 130, 149). 
Kulttuuriympäristöihin kohdistuvan maankäytön suunnittelun 
haasteena on löytää tasapaino ympäristön säilymisen ja kehityksen 
välillä. Muutos nähdään usein ensin mainitun kannalta kielteisenä 
ilmiönä. Tarkastelunäkökulmaa ei kuitenkaan tulisi asettaa vain 
siihen, mitä arvoja muutoksessa menetetään, vaan yhtä oleellista 
on kysyä, mitä arvoja saavutetaan. Kyse on eräänlaisesta ”arvojen 
vaakakupista”.2 Arvot ohjaavat valintojamme eri vaihtoehtojen vä-
lillä. Muutokset voivat maaseutumaisilla alueilla liittyä esimerkiksi 
tuotantotapojen muutoksiin, teknologisiin innovaatioihin tai erilai-
siin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin syihin. Maaseutuympäristöissä 
haasteellista on ennen muuta se, että paikallisen identiteetin ja omi-
naispiirteiden säilyttäminen on ehto oman elinvoimaisen kulttuuri-
ympäristön vetovoimaisuudelle, mutta toisaalta yhteiskunnalliset ja 
poliittiset muutokset ovat johtaneet yhä jatkuvaan maatalouden ra-
kennemuutokseen, mikä on havaittavissa mm. tilojen määrän vähe-
nemisenä ja yksikkökoon kasvuna. Markkinoiden määrittämä tuo-
tannon volyymi sekä tuotantosuunta ovat myös merkittäviä tekijöi-

Kuva 4: Redcross, County Wicklow. 
Myös irlantilaiset maaseutukylät ovat ko-
keneet suuria muutoksia. Kylien asukkaat 
pendelöivät töissä suurimmissa kaupun-
geissa, ja päivisin kylät ovat lähes autioita. 
Silti rakentaminen on ollut kiivastahtis-
ta, ja etenkin Dublinin läheisillä alueilla 
kiinteistömarkkinat ovat ylikuumentuneet. 
Maaseutukylien liepeillä on myös paljon 
uusia kohteita, jotka ovat jääneet myymät-
tä kiinteistökuplan puhjettua.
 
Kuva 5: Myynnissä olevia uusia loma-
kohteita Loch Gownan kylässä. Cavanin 
kreivikunnan alue on tunnettu järvistään, 
ja kalastuksen ja vapaa-ajanvieton ym-
pärille onkin muodostunut tarpeeksi veto-
voimaa myös uudisrakentamiselle, vaikka 
seutu on sijainniltaan ja saavutettavuudel-
taan varsin syrjäinen. 
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1  Samalla tavalla kompleksisuus voidaan 
ymmärtää kahtalaisesti; ilmiöitten moni-
mutkaistumisena ja vaikeana hallittavuu-
tena, ja toisaalta se voidaan ymmärtää 
luonnolliseksi osaksi järjestelmän tai sys-
teemin toimintaa.

2 Suunnittelun yhteydessä on usein pun-
taroitava myös kysymystä siitä, ovatko 
tietyt perusteet toisia ”hyväksyttäväm-
piä” kulttuuriympäristökohteisiin liitty-
vissä interventioissa tai muutoksissa. Mi-
ten esimerkiksi toiminnallisesta näkökul-
masta tehtävät muutokset suhtautuvat 
maisemallisiin muutoksiin? 

tä kulttuuriympäristöjen kannalta. Toiminnalliset muutokset voivat 
näkyä maisemassa esimerkiksi umpeen kasvamisena, mutta myös 
metsityksenä, pellonraivauksena ja uusina viljelylajikkeina sekä tei-
den, suurjännitejohtojen tai telemastojen rakentamisena. (Rakennus-
perintöstrategia 2001, 19). Erilaisten intressien yhteensovittaminen 
on vaikeaa, koska erimerkiksi maa- ja metsätalous, virkistyskäyttö 
ja asuminen asettuvat usein vastakkain maankäytön suunnittelussa. 
Maankäytön suunnittelu voidaankin käsittää monimuotoisen kehit-
tymisvirran ohjailuna ja hallintayrityksenä. Keskeinen kysymys on, 
onko muutoksen ohjaamisessa kyse hallitusta navigoinnista vai vir-
ran mukana menemisestä ja erilaisiin yllättäviin tilanteisiin reagoin-
nista. Ennakoivalla suunnittelulla pyritään vastaamaan siihen, miten 
erilaiset paikalliset, valtakunnalliset ja maailmanlaajuiset yhteiskun-
nalliset muutosvoimat heijastuvat alueisiin. Ennakoinnissa on tu-
keuduttava kulloinkin parhaaseen käsillä olevaan tietoon - joka on 
paradoksaalisesti sekä yhteiskunnan tuotosta että yhteiskunnallinen 
muutostekijä. (Berger & Luckmann 1995, 101). 

Alueellisen muutoksen hallintaan on olemassa erilaisia ohjauskei-
noja. Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan alue- ja yhdyskunta-
rakenteet ja infrastruktuurit –jaostolle laaditussa esiselvityksessä 
(Mäntysalo & Roininen 2009) ohjauskeinojen valikoima on jaoteltu 
kuuteen eri ohjausregiimiin, joista kukin edustaa erilaista lähesty-
mistapaa muutoksen hallintaan. Nämä ovat normiohjaus, talou-
dellinen ohjaus, ohjelmaperusteinen ohjaus, informaatio-ohjaus, 
arviointiohjaus sekä neuvotteluohjaus. Näitä kaikkia ohjauksen 
muotoja voidaan tunnistaa myös maaseutuympäristöihin liittyvässä 
maankäytön suunnittelussa ja kehittämistoimissa. Kehitystä ohja-
taan pääasiassa lainsäädännön ja poliittisten päätösten kautta, mutta 
myös taloudelliset mekanismit – ennen muuta maatalouden tuki-
järjestelmät – ovat keskeisellä sijalla. Normiohjaus, taloudellinen 
ohjaus sekä myöskin ohjelmaperusteinen ohjaus edustavat ylhäältä 
päin tulevaa institutionaalista lähestymistapaa. Näiden ohjausmuoto-
jen kautta ympäristön muutosta pyritään ohjaamaan normien, laki-
en ja säädösten sekä sektoroituneiden kehittämisohjelmien (tulos)
tavoitteiden kautta, joiden toteutumista mitataan erinäisten indi-
kaattoreiden muodossa. Informaatio- ja arviointiohjaus painottuvat 
puolestaan professionaaliseen asiantuntijanäkökulmaan, jolloin muu-
tosta pyritään hallitsemaan välineellisesti asiantuntijatiedon avulla. 
Haasteelliseksi informaatio-ohjauksen tekee juuri se, että asiantunti-
juutta on vaikeampi asettaa kyseenalaiseksi kuin ”maallikkotietoa”. 
Näin ollen informaatio-ohjauksen puolueettomuus ja luotettavuus 
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muodostuvat keskeisiksi kysymyksiksi. Tiedon tuottajalla on valta 
”ohjailla” tavoitteenasettelua sekä kehittämissuuntia, minkä vuoksi 
myös vastuu on suuri. Ääriesimerkkinä voidaan ajatella, että selvi-
tykset ja arvioinnit laaditaan tietystä lopputuloksesta käsin, jolloin 
myös tiedon tuottamisessa käytetyt menetelmät saattavat valikoi-
tua tämän mukaan. Neuvotteluohjaus puolestaan pyrkii tuomaan 
osallisten näkökulman asiantuntija- sekä institutionaalisen näkökul-
man rinnalle. Kumppanuudet, intressi-ristiriitojen tunnistaminen ja 
osallistuvuus myös tiedontuotannossa ovat neuvottelu-ohjauksen 
keskeisiä lähtökohtia. Erilaiset arvonäkökulmat ja näkemykset kehi-
tyksen toivottavasta suunnasta pyritään tuomaan samalle viivalle, ja 
näiden pohjalta pyritään muodostamaan yhteistyöpohja konfliktien 
hallinnalle. Näin myös kokemuksellinen näkökulma pyritään tuomaan 
legitiimiksi osaksi muutoksen hallintaa. On todettu, että asiantunti-
ja- ja maallikkonäkökulman välinen jännite korostuu sitä enemmän, 
mitä kyvyttämämpi suunnittelujärjestelmä on käsittelemään koke-
muksellista tietoa. (Ks. Peltonen et al. 2008, 17).

Informaatio- ja arviointiohjauksen näkökulma on kuitenkin yhä 
enenevässä määrin painottumassa ns. arviointiyhteiskuntaan siir-
tymisen myötä. YVA-prosessit3 ovat tästä hyvä esimerkki. Myös 
sidosryhmien ja arviointeihin osallisten määrä on kasvanut projek-
tiyhteiskuntakehityksen seurauksena. (Ks. Mäntysalo & Roininen 
2009, 44-45). Kaavoitukseen liittyvissä erilaisissa sektoroituneissa 
teema-arvioinneissa otetaan kantaa mm. maiseman rakenteeseen, 
luonnonympäristöön sekä rakennettuun ympäristöön kohdistuviin 
vaikutuksiin eri kaavavaihtoehtojen näkökulmasta. Erityiset kult-
tuuriympäristövaikutusarvioinnit eivät toistaiseksi ole vakiintuneet 
omana kokonaisuutenaan, vaan näkökulma on sisällytetty muuhun 
vaikutusarviointiin. (Pohjoismaiden ministerineuvosto 2002). Vaik-
ka arvioinnit ovat luonteeltaan muuttuneet suomalaisen yhteiskun-
nan toimintaa ohjaavaksi välineeksi ja hallinnolliseksi toimintatavak-
si, siitä huolimatta alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa systemaattinen 
ja kokonaisvaltainen arviointi etsii edelleen paikkaansa.4 Eräs syy 
tähän voi piillä toimintaympäristön hierarkkisuudessa ja pirstoutu-
neisuudessa sekä alue- ja yhdyskuntasuunnittelujärjestelmän moni-
ulotteisuudessa. Tutkijat Sirkku Wallin ja Liisa Horelli tuovat esiin 
kriittisen näkemyksen, jonka mukaan tulisi päästä eroon yksittäisten 
temaattisten arviointien, kuten YVA, SVA, IVA, SUVA5 ylivallasta, 
ja pyrittävä koko suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottoprosessin 
kattaviin, integroituihin arviointeihin (Wallin & Horelli 2009, 109-
110). Kasvava määrä erilaisia teema-arviointeja on eittämättä johta-

Kuvat 6 ja 7: Avoca, County Wicklow 
ja Bellananagh, County Cavan. Liiken-
teellisessä mielessä perinteiset irlantilaiset 
kylät ovat ongelmallisia. Monissa kylissä 
painitaan liikenneturvallisuusongelmien 
kanssa, jotka aiheutuvat tieverkon kapasi-
teetin riittämättömyydestä. Niin sanottuja 
ohitusteitä ei kylien kupeisiin ole usein-
kaan rakennettu – tässä on kysymys niin 
maanomistussuhteista ja maankäytöstä 
kuin siitäkin, että avoin nummimaisema 
koetaan kansallisaarteena, johon ei mie-
lellään kajota edes parempien liikenneyh-
teyksien vuoksi. Projektin kohdekylissä 
etenkin Bellananaghissa raskas läpikul-
kuliikenne koettiin erittäin ongelmallisena. 
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nut arviointien keskinäisen integroituvuuden puutteeseen. Keskei-
senä ongelmana nykyisissä menettelyissä voidaan pitää ennen muu-
ta selvitysten, arviointien ja varsinaisen suunnittelun eriytyneisyyttä. 
Kokonaisvaltaisempi prosessi mahdollistaisi arvioinneissa lukuisten 
– usein myös tavoitteiltaan ristiriitaisten – arvojen ja teemojen vä-
listen yhteyksien hahmottamisen paremmin kuin niiden kaventumi-
nen erillisiin näkökulmiin. 

Erilaisten maankäytön suunnittelun ohjausvälineitten sovellusmah-
dollisuuksiin maaseudun kulttuuriympäristöissä vaikuttavat toisaalta 
muutostarpeen suuruus sekä ympäristön muutosherkkyys. Raken-
tamisen paine on eräs esimerkki, joka luo eritoten normiohjauksen 
tarvetta. Erilaisten muutostarpeitten yhteensovittamiseksi yleiskaa-
va on kuntatasolla keskeisin väline, jolla tähän pyritään vastaamaan. 
Normiohjauksen ohella muutosten tuomiin haasteisiin pyritään 
vastaamaan myös erilaisten ohjelmien ja linjausten tasolla. Erilaiset 
politiikat ja ohjelmat käsittelevät valitusta näkökulmasta alueiden-
käyttöön liittyviä periaatteita, joille halutaan näkyvyyttä ohjelma-
tasoisella käsittelyllä. Ne auttavat tärkeäksi koettujen asiakokonai-
suuksien esille nostamisessa ja edistävät periaatteiden sisällyttämistä 
maakunnan, seudun ja kunnan strategioihin sekä erilaisiin kaavoihin 
ja muihin suunnitelmiin. Erityistä merkitystä näillä on nimenomaan 
poliittisen sitoutumisen näkökulmasta. (Laitio & Maijala 2010, 27-
28). Valtakunnan tasolla keskeisiä linjauksia kulttuuriympäristöjen 
kannalta ovat mm. valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, raken-
nusperintöstrategia, arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, Museopoliit-
tinen ohjelma sekä erilaiset valtakunnan tason maaseutupoliittiset 
linjaukset. Näiden nojalla myös kuntatasolla on tehty aktiivisesti 
erilaisia kulttuuriympäristö- ja arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia6, 
joiden tarkoituksena on maiseman ja rakennetun ympäristön kult-
tuuriarvojen esiintuominen maankäytön suunnittelun lähtökohdak-
si. (Lahdenvesi-Korhonen 2009, 9). Rakennusperinnön hoidossa 
painopiste on yleensä ottaen siirtynyt yhä enenevässä määrin laaja-
alaiseen ja ohjelmalliseen toimintaan, mihin usein liittyvät myös eri-
laiset EU-rahoitteiset kehittämishankkeet.

Edellä kuvatut ohjausmekanismit koskevat eri tavoin sekä virallis-
ta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää että nk. vapaamuotoista 
suunnittelua, joita seuraavassa tullaan tarkastelemaan lähemmin. Ta-
loudellisen ja poliittisen ohjauksen mekanismit ovat oma, huomat-
tavan laaja kokonaisuutensa, johon tässä tutkimuksessa ei paneudu-
ta syvällisesti, vaan tyydytään toteamaan että poliittinen ohjaus on 
vahvasti sektoroitunutta eri hallinnonaloille. Keskeisimpänä näistä 

3  YVA –prosesseissa fokuksen pääpaino 
asettuu luontovaikutuksien arvioimiseen. 
Myös kulttuuriympäristöön kuten myös 
maaseutuelinkeinoihin kohdistuville vai-
kutuksille on alettu antaa painoarvoa. 
YVA-lain soveltamisalan määritelmän 
mukaisesti ympäristövaikutusten arvioin-
tia tarvitaan myös silloin, kun hankkeella 
tai toiminnalla on välittömiä tai välillisiä 
vaikutuksia kulttuuriperintöön. (1:2 §). 
YVA-lakikaan ei tarkkaan määrittele, mil-
laiset selvitykset ovat riittävät vaikutusten 
arviointiin, vaan tulkinta on tehtävä ta-
pauskohtaisesti. Rajanvetoja asiasta on 
tehty korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
asti (ks. esim. KHO:2009:30).

4  Erääksi malliksi on esitetty nk. moni-
kriteerianalyysiä (kutsutaan myös moni-
tavoitearvioinniksi). Tavoitteet tai kritee-
rit jaetaan yleensä sosiaalisiin, taloudelli-
siin ja ekologisiin ulottuvuuksiin. Moni-
kriteerianalyysi -menettelyssä voidaan 
tukea erimitallisten vaikutusten yhteen-
sovittamista, keskeisten vaihtokauppojen 
(trade-offs) tunnistamista ja vaihtoehto-
jen systemaattista arviointia. (Reinikai-
nen 2009, 37-39). 

5 Ympäristövaikutusten (YVA), sosiaalis-
ten (SVA),  ihmisiin kohdistuvien (IVA), 
sukupuolivaikutusten (SUVA) kohdistu-
vien vaikutusten arvioinnit.

6 Kulttuuriympäristöohjelmat toteutta-
vat valtioneuvoston päätöstä 13.6.2001 
rakennusperintöstrategiasta. Arkkiteh-
tuuripoliittisten ohjelmat puolestaan pe-
rustuvat valtioneuvoston 17.12.1998 
vahvistamaan Suomen arkkitehtuuripo-
liittiseen ohjelmaan. (Ympäristöministe-
riö 2011a, 3).
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voi mainita kunnan maapolitiikan, johon kuuluvat maanhankintaan 
ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät toimet. Ajatuksena on, että sen 
avulla voidaan edistää alueiden kaavoitusta, kaavojen oikea-aikaista 
toteuttamista sekä kohtuuhintaista tonttitarjontaa. Maapolitiikkaan 
liittyvät valinnat ovat usein merkittävällä tavalla vaikuttamassa suun-
nittelun reunaehtoihin ja yleensäkin edellytyksiin hallita maankäytön 
kokonaisuutta. Poliittisen ohjauksen lisäksi taloudellisen ohjauksen 
kuten tukipolitiikan vaikutus maaseutuympäristöihin on merkittä-
vä.7 Näiden mekanismien tuntemus ja vaikutusten ymmärrys olisi 
erittäin tärkeää maaseudun kaavoittamisen parissa työskenteleville 
juuri niiden vaikuttavuuden vuoksi. Erilaiset EU:n rahasto-ohjelmat 
ja erityisympäristötuet aktiivimaatiloille sekä erityisesti EU-direktii-
vien soveltaminen ohjaavat mitä suurimmassa määrin esimerkiksi 
sitä, millaiset tuotantosuunnat ovat maatalouden harjoittamisessa 
kannattavia. Maaseudun rakennuskannan ylläpidon ja hyötykäytön 
näkökulmasta myös erilaiset tuet ja korjausavustukset kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaille kohteille vaikuttavat osaltaan ympäristön 
muutosprosesseihin. Kannustimet ja porkkanat edesauttavat siten 
vapaaehtoisen korjaamisen ja ylläpidon myötä rakennetun kulttuu-
riperinnön säilymistä. On kuitenkin selvää, että aktiivimaatilat ovat 
avainasemassa maaseudun kulttuuriympäristöjen muovaajina. Ilman 
niitä ei ole myöskään olemassa maaseutua perinteisessä mielessä, 
vaan tuotannon maaseutu on määriteltävä tällöin joksikin muuksi.

Maaseutuympäristöihin liittyvä juridinen ohjaus

Ensimmäiset maaseudun rakentamista koskevat määräykset ovat 
peräisin 1700-luvulta, jolloin rakennuskaaressa esitettiin joitakin 
yksittäisiä maaseutua koskevia rakentamismääräyksiä. Maaseudun 
rakentamisen voimakkaampi ohjaus tuli ajankohtaiseksi 1800-lu-
vun lopulla taloudellisen kehityksen ja teollistumisen myötä. Var-
sinaisesti maaseudun rakentamisesta annettiin määräyksiä vuoden 
1898 asetuksessa taajaväkisten yhdyskuntien järjestämisestä. Sen 
avulla pyrittiin ohjaamaan etenkin suurten kaupunkien läheisyyteen 
muodostuvaa järjestäytymätöntä rakentamista. 1900-luvulle tultaes-
sa myös rakentamisen ja maankäytön ohjaus eteni itsenäistymisen, 
asutustoiminnan ja teollistumisen vaikutuksesta. Asetus taajaväkis-
ten yhdyskuntien järjestämisestä korvautui vuonna 1931 taajaväkisiä 
yhdyskuntia koskevalla lailla, kun asemakaavalaki ja sitä täydentävä 
rakennussääntö hyväksyttiin. Suuri osa maaseudusta oli kuitenkin 

Kuvat 8 ja 9: Arvagh, County Cavan 
sekä Boda, Etelä-Transdanubia. Irlannis-
sa kiinnitetään paljon huomiota kyläym-
päristön siisteyteen. Unkarin maaseudulla 
sähkölinjat ovat hallitsevia visuaalisia ele-
menttejä kyläkuvassa.
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7 Näistä keskeisin on Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelma 2007-
2013. Lisäksi luonnonhaittakorvauksesta 
ja maatalouden ympäristötuista annetuis-
sa laeissa ja asetuksissa määritellään maa-
talouden tukien myöntämisen ehdot 
(647/2000). Maa- ja metsätalousministe-
riön asetuksilla ympäristötuen perus- ja 
lisätoimenpiteistä ja maatalouden erityis-
tuista säädellään maiseman ylläpitoa ja 
hoitoa. (646/2000). Maisemanhoitotuista 
on säädetty myös laissa maaseudun kehit-
tämiseen myönnettävistä tuista 
(1443/2006). Lisäksi kestävän metsätalo-
uden rahoituslain (544/2007) nojalla voi-
daan tukea ja edistää metsien kestävää 
käyttöä ja hoitoa sekä tukea esimerkiksi 
maiseman ja kulttuuriarvojen kannalta 
merkittäviä kunnostustöitä. 

8 Maaseudun rakentamisen ohjauksen 
kannalta merkittävä uudistus oli taaja-
asutuksen määritelmä ja kielto suunnitte-
lemattoman taaja-asutuksen muodosta-
misesta. Vuonna 1967 kuntien kaavoitus-
monopoli laajeni maaseutukuntiin, kun 
vastuu rakennuskaavojen laatimisesta 
siirtyi lääninhallituksilta kunnille. Yleis-
kaavoituksen asema ja merkitys vahvis-
tuivat vuonna 1968, jolloin annettiin 
mahdollisuus tehdä oikeusvaikutuksil-
taan erilaisia yleiskaavoja (ns. ensimmäi-
sen, toisen ja kolmannen asteen yleiskaa-
voja). Rantakaavaa ja sen tarpeellisuutta 
koskevat säännökset lisättiin rakennusla-
kiin vuonna 1969. (Sisäasiainministeriö 
1983). Vuonna 1997 rannan suunnittelu-
tarve laajennettiin koskemaan niitäkin 
rantavyöhykkeitä, joilla ei ollut rantakaa-
voituksen tarvetta. 

9 MRL 139 §: purkaminen ei saa merkitä 
rakennettuun ympäristöön sisältyvien pe-
rinne-, kauneus- tai muiden arvojen hä-
vittämistä.

edelleen ilman rakentamista koskevia määräyksiä. Esimerkiksi ra-
kennuslupa tarvittiin kaupunkien ja kauppaloiden ulkopuolella vain 
rakennussuunnitelma-alueilla. Tilanne muuttui, kun rakentamista 
alettiin maaseudulla ohjata yksityiskohtaisemmin vuoden 1945 lail-
la. Sen mukaan rakentamista maaseudulla valvoi rakennuslautakunta 
ja rakennuslupa oli pääsääntöisesti aina haettava uudisrakennuksen 
rakentamiseen. (Laki rakentamisesta maaseudulla 683/1945; Syrjänen 
2005, 18). Kaupunkien ja maalaiskuntien kaavoitusta ja rakenta-
mista koskevat säännökset koottiin lopulta rakennuslakiin vuonna 
1958 ja -asetukseen 1959. Suunnittelujärjestelmään tulivat uutuu-
tena seutukaava ja yleiskaava. Maaseututaajamien kaavoitus alkoi 
yleistyä merkittävämmin 1960-luvulta alkaen, jonne ajoittuu myös 
maaseututaajamien kehityksen merkittävä taitekohta.8 Maaseutu-
alueiden suunnittelumuodoksi säädettiin rakennuskaava ja vuon-
na 1969 rantojen suunnittelutarpeisiin rantakaava. Rakennuslain 
tavoitteena oli lisätä suunnitelmallisuutta kaikkeen taaja-asutuksen 
muodostamiseen. Käytännössä kuitenkin 1970-luvulla poikkeus-
lupamyönteisyys lisääntyi, ja maaseudun, rantojen ja kaupunkien 
lievealueiden rakentaminen poikkeusluvin yleistyi. (Sisäasiainminis-
teriö 1983, 7; Syrjänen 2005, 19-20). Huomionarvoisena voi pitää 
sitä, että suojeluun liittyvinä kaavoituksen tavoitteina mainittiin jo 
70-luvulla kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyttäminen ja 
sietokyky. (Virtanen 1974, 32). Samaan aikaan pyrittiin kuitenkin 
luomaan edellytykset mahdollisimman voimakkaalle kasvulle, joka 
on aiheuttanut monella eri tavalla ongelmia. Erityisesti lähtökohtai-
nen epärealistisuus kasvuodotuksissa on aikaansaanut hajaannuk-
sen tilan fyysiseen ympäristöön, minkä ohella osittain toteutunut 
epätasapainoinen ympäristön rakentuminen on tullut kaikilla tavoin 
epäedulliseksi. 

Kulttuuriympäristöihin kohdistuvassa maankäytön suunnittelussa ja 
kaavoituksessa pääpaino on luonnollisesti maankäyttö- ja rakennuslail-
la sekä –asetuksella (1999/132 ja 895/1999), mutta myöskin muu ym-
päristölainsäädäntö, kuten metsälaki 1093/1996, vesilaki 264/1961, 
maa-aineslaki (555/1981), maantielaki (503/2005) ja laki ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä (468/1994) on keskeistä. Näiden lisäk-
si muodostuu merkittäviä rajapintoja suhteessa luonnonsuojelulakiin 
(1096/96), jolloin lainsäädännön tarkastelu kattaa periaatteessa ra-
kennetun ympäristön sekä sitä täydentävän luonnonympäristön ja 
maisemakokonaisuudet. (Ks. Härö 2010, 103). Kulttuuriympäristö-
jen normiohjaukseen liittyvät vahvasti erilaiset lupakäytännöt ku-
ten mm. purkuluvat.9 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat 
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10 Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2000 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
(VAT), jotka perustuvat maankäyttö- ja 
rakennuslakiin (MRL 22§). Valtakunnalli-
set alueidenkäyttötavoitteet tarkistettiin 
13.11.2008, ja ne on viimeksi päivitetty 
1.3.2009. Yleistavoitteet ovat alueiden-
käytön suunnittelua koskevia periaatteel-
lisia linjauksia. Niiden mukaisesti alu-
eidenkäytöllä on edistettävä kansallisen 
kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön 
sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luon-
teen säilymistä, luonto- ja kulttuurimat-
kailua, arvokkaiden maisema-alueiden 
ekologisesti kestävän kehityksen hyödyn-
tämistä edistetään virkistyskäytössä ja 
matkailun tukialueina. Erityistavoitteet 
velvoittavat puolestaan että alueidenkäy-
tössä on varmistettava valtakunnallisesti 
merkittävien kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvojen säilyminen. 
Viranomaisten laatimat valtakunnalliset 
inventoinnit on otettava huomioon alu-
eidenkäytön suunnittelun lähtökohtana.

11 Kulttuuriperinnön vaalimisella on 
vahva lainsäädännöllinen tuki. Valtakun-
nallisten inventointien painoarvo maan-
käytön suunnittelussa kasvoi selvästi val-
takunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
myötä. Kulttuuriympäristöön liittyviä 
linjauksia ja tavoitteita ovat esimerkiksi 
toimivaa aluerakennetta koskevat tavoit-
teet, joissa kiinnitetään huomiota ole-
massa olevien rakenteiden hyödyntämi-
nen sekä ympäristöarvojen säilymiseen. 
Lisäksi eheytyvän yhdyskuntarakenteen 
ja elinympäristön laadun tavoitteissa pai-
notetaan rakennetun ympäristön ajallista 
kerroksisuutta ja maisemakuvaan sopeu-
tuvaa rakentamista sekä olemassa olevien 
kylien ja taajamien kehittämistä. (Ympä-
ristöministeriö 2001). Lisäksi perustus-
lain 20 §:ssä säädetään, että vastuu luon-
nosta ja sen monimuotoisuudesta, ympä-
ristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu 
kaikille. 

myös osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelujärjestel-
mää. Lähes kaikissa nykyisen VAT-päätöksen asiakokonaisuuksissa 
on kulttuuriympäristöön liittyviä linjauksia.10 Rakentamiseen liitty-
viä reunaehtoja sekä paikallisista olosuhteista johtuvia määräyksiä 
annetaan myös kuntien lakisääteisten rakennusjärjestysten avulla. 
Niidenkin tavoitteena on edistää suunnitelmallista ja laadukasta ra-
kentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä 
hyvän elinympäristön toteutumista. (Laitio & Maijala 2010, 27-28).

Rakennetun ympäristön suojelua koskeva normiohjaus muodostaa 
oman kokonaisuutensa. Rakennusperintöä suojelevan lainsäädän-
nön11 juuret ulottuvat Suomessa vuoteen 1964. Kaavasuojelua oli 
sovellettu jo 1931 asemakaavalaista alkaen, vaikkakin hyvin poik-
keustapauksissa muutamien kaupunkien historiallisiin alueisiin. 
Varsinaisesti kaavasuojelu muotoutui vuoden 1958 rakennuslais-
sa. (Härö 2010, 103). Kulttuuriympäristöjen suojelua koskevassa 
lainsäädännössä on edelleen keskeistä kysymys siitä, miten koko-
naisuudet tulevat huomioiduksi, vaikka nykyisessä maankäyttö- ja 
rakennuslaissa on useissa kohdin viittauksia kulttuuriympäristöihin. 
Kulttuuriympäristökokonaisuuksia ja niiden suojelua tarkastellaan 
lainsäädännössä edelleen varsin fragmentoituneesti lukuisten eri-
tyislakien avulla, vaikkakin uudistettu laki rakennusperinnön suojelus-
ta (498/2010) painottaa entistä enemmän miljöökokonaisuuksien 
vaalimista. Muinaismuistolaki (295/1963) turvaa kiinteiden mui-
naisjäännösten suojelua, ja kirkkolaki (1054/1993) ja laki ortodok-
sisesta kirkosta (985/2006) seurakuntien rakennettuja ympäristöjä. 
Suunnittelussa  on huomioitava myös erilliset maisemaa koskevat 
sopimukset ja mietinnöt, joista keskeisimpiä ovat Eurooppalainen 
maisemayleissopimus (173/2006). Lisäksi on luonnollisesti olemassa 
joukko muita kansainvälisiä sopimuksia, joissa viitataan kulttuuri-
ympäristöön.12 Valtakunnalliset selvitykset kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaista ympäristöistä on koostettu Museoviraston laatimaan 
valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen luetteloon, 
RKY:hyn.13 Valtakunnallisiin inventointeihin kuuluvat myös maise-
ma-aluetyöryhmän mietinnöt14 sekä valtakunnallisesti merkittävät esihisto-
rialliset suojelualuekokonaisuudet. Näiden lisäksi on tehty valtakunnal-
lisia sektori-inventointeja tietyistä teemallisista kokonaisuuksista. 
(Ympäristöministeriö 2011b). Erityislainsäädännön ja sen taustalla 
olevien erilaisten yleissopimusten tavoitteilla pyritään kyllä moni-
muotoisuuden säilyttämiseen ja toisaalta kulttuurisesti kestävän 
kehityksen turvaamiseen, mutta lainsäädännön muodostaman ko-
konaisuuden käytännön soveltaminen jää avoimeksi kysymykseksi. 
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12 Kulttuuriympäristön ja maiseman 
suojelusta on tehty lukuisia kansainvälisiä 
sopimuksia, julistuksia ja suosituksia, ku-
ten yleissopimus kulttuuri- ja luonnonpe-
rinnön suojelemisesta (UNESCO 1972), 
Unescon maailmanperintökohteet, Eu-
roopan rakennustaiteellisen perinnön 
suojelua koskeva yleissopimus (Euroo-
pan neuvosto, Granada 1985) ja maise-
maa koskeva eurooppalainen yleissopi-
mus (173/2006).

13 RKY on Museoviraston laatima valta-
kunnallinen inventointi, joka on valtio-
neuvoston päätöksellä (VN:n päätös 
22.12.2009) otettu maankäyttö- ja raken-
nuslakiin perustuvien valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamak-
si inventoinniksi rakennetun kulttuuri-
ympäristön osalta 1.1.2010 alkaen (rky.
fi). Vaikka yksittäisten kohteitten määrää 
vähennettiin verrattuna aikaisempaan, on 
RKY:n hyvänä puolena se, että näkökul-
ma asettuu entistä enemmän kulttuuri-
ympäristökokonaisuuksiin.

14  Vuosina 1986–1992 ympäristöminis-
teriön asettama maisema-aluetyöryhmä 
selvitti yhteistyössä seutukaavaliittojen 
kanssa hyvin säilyneet maisemat, joista 
valittiin valtakunnallisesti ja maakunnalli-
sesti arvokkaat maisema-alueet sekä 
edustavat perinnemaisemat. Valitut 156 
aluetta valtioneuvosto vahvisti vuonna 
1995 periaatepäätöksellä valtakunnalli-
sesti arvokkaista maisema-alueista ja mai-
semanhoidon kehittämisestä. Valtakun-
nallisesti arvokkaat maisema-alueet kuu-
luvat myös valtakunnallisissa alueiden-
käyttötavoitteissa erikseen mainittuihin 
alueisiin, jotka tulee ottaa huomioon alu-
eidenkäytön suunnittelussa ja muussa vi-
ranomaistoiminnassa. (Hietala-Koivu et 
al. 2006, 8).

Käytännön kaavoitustyössä soveltamisalojen ja erilaisten tulkinto-
jen moninaisuus aiheuttaa usein haasteellisia tilanteita. Lähtökoh-
taisena oletuksena on pyrkimys kattavasti ja aukottomasti turvaamaan 
arvokkaitten ympäristöjen säilyminen, mutta lainsäädännön sekto-
roitunut ote jättää usein kokonaisuuden arvioimisen toissijaiseksi ja 
yksittäisten ”kädenvääntötilanteiden” varjoon. Juridisen ohjauksen 
ja muutoksen hallinnan keskeisimpänä haasteena kulttuuriympäris-
tönäkökulmasta voi pitää sitä, että kokonaisuuden hallinta pirstaloi-
tuu monille eri vastuutahoille.15 

Maaseudun kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun liittyvää ju-
ridisen ohjausksen problematiikkaa on tarkasteltu kriittisesti jo pit-
kään (ks. Aarrevaara 2009, 170-210). 2000-luvulla, nykyisen maan-
käyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana käytännössä esimerkiksi 
osayleiskaavojen rakennuspaikkakohtainen tarkastelu on osoittau-
tunut paikoin ongelmaksi. Huolellisestikin laadituissa kaavoissa to-
teutunut rakentaminen on saattanut sijoittua muualle kuin kaavan 
osoittamille paikoille ja pyrkinyt sijoittumaan kulttuurimaiseman 
kannalta epäedullisille paikoille.16 Kyläalueiden kehittämiskysymyk-
sissä kunnan ja kylän intressit voivat olla usein ristiriidassa keske-
nään. Kaavoitusta voidaan yleisesti kritisoida hallinnollis-juridisena 
välineenä sen irrallisuudesta paikalliseen näkökulmaan eräänlaisena 
vähimmäisvaatimustason määrittelijänä. Kulttuuriympäristöihin laa-
dittujen yleiskaavojen tavoitteeksi on toki asetettu usein maaseudun 
kulttuuriarvojen säilyminen, mutta hyvätkään pyrkimykset harvoin 
realisoituvat pelkkien rajoitusten muotoon laadittuina. Suunnittelu-
tarpeet ja tavoitteet  vaihtelevat suuresti erityyppisten maaseutualu-
eiden kohdalla. Täten myöskään ohjausvälineet maaseutuympäris-
tössä eivät voi olla luonteeltaan samantyyppisiä kuin kaupunki- tai 
taajamaympäristöjen kohdalla.

Vapaamuotoinen ja ohjelmaperusteinen ohjaus

Maaseudun maankäytön suunnittelua ohjaavat edellä kuvatut lait ja 
asetukset, kuntien rakennusjärjestykset sekä erinäiset poliittiset lin-
jaukset, mutta näiden ohella on olemassa myös ”vapaamuotoista” 
suunnittelua. Nämä suunnittelun muodot ovat lakiin perustumat-
tomia, ei-juridisia (”pehmeitä”) ohjausvälineitä,  mutta niillä on silti 
keskeinen merkitys. Myös erilaiset selvitykset, ympäristöhallinnon 
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15 Opetusministeriön alaisuuteen kuulu-
va Museovirasto on kulttuuriympäristön 
hoidosta vastaava asiantuntijaviranomai-
nen, mutta ympäristöministeriö vastaa 
erityisesti alueiden käytön osalta laajem-
min kulttuuriympäristöihin liittyvistä asi-
oista. Maa- ja metsätalousministeriö puo-
lestaan käsittelee maisemaa ensisijaisesti 
maatalouspoliittisesta ja elinkeinollisesta 
näkökulmasta: se huolehtii kestävän kehi-
tyksen periaatteista ja vastaa maatalou-
den ja maisemanhoidon tuista. MMM:n 
alaisella Metsähallituksella on suuri mer-
kitys esimerkiksi perinnemaisemakohtei-
den hoidossa. 

16  Arkkitehdit Timo Jokelainen ja Raine 
Mäntysalo ovat pohtineet uudenlaisen 
kyläkaavoituksen mallia, jolla voitaisiin 
vastata nimenomaan vaatimattoman kas-
vun kyläympäristöjen kaavoitustarpeisiin.  
(Ks. Mäntysalo & Jokelainen 2007; Ks. 
myös Vasu 2007).

17 Kulttuuriympäristöohjelma sisältää 
tyypillisesti perustiedot paikkakunnan ar-
vokkaista kohteista ja alueista sekä kult-
tuurimaiseman ja rakennetun ympäristön 
historiasta. Yliarkkitehti Minna Perähuh-
ta ympäristöministeriöstä on todennut, 
että kulttuuriympäristöohjelmat ovat eri-
tyisen käyttökelpoisia pienissä ja keski-
suurissa kunnissa. Suurissa kunnissa sen 
sijaan on jo sellaista asiantuntemusta, et-
tei kulttuuriympäristöohjelma tuo kaa-
voitusprosessiin mitään olennaista. 
”Kulttuuriympäristöohjelma ei ole juridi-
nen asiakirja, joka korvaisi maankäyttö- 
ja rakennuslain osallistumiskäytännöt. 
Sen sijaan kulttuuriympäristöohjelma voi 
olla jonkinlainen toimenpidesuositus. 
Ohjelmien avulla koko kuntaa voidaan 
katsoa kokonaisuutena, ei pelkästään 
kaavoituksen kohteena olevaa osaa. In-
ventointeja täytyy ohjelmatyötäkin varten 
tehdä ja päivittää, mutta kaikkea ei tarvit-
se esittää kulttuuriympäristöohjelmassa. 

oppaat ja ohjeet voidaan ymmärtää tällaisiksi. Maankäyttö- ja ra-
kennuslakikin edellyttää näiden olemassaoloa, hyvänä esimerkkinä 
vaatimus kaavoituksen perustumisesta riittäviin tutkimuksiin ja sel-
vityksiin (MRL 9§) tai valtakunnallisten inventointien oikeudellinen 
asema. Viimeksi mainittujen juridinen ohjaavuus syntyy välillisesti 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden välityksellä, josta on 
säädetty MRL 24§:ssä. Maaseudun kulttuuriympäristöissä, joihin ei 
kohdistu merkittäviä rakentamispaineita ja joissa kaavan laatiminen 
voidaan nähdä tarpeeseen nähden kalliina sekä aikaa vievänä pro-
sessina, on perusteltua pohtia muuntyyppisiä maankäytön ohjaus-
keinoja. Näitä voivat olla esimerkiksi kyläsuunnitelmat tai kulttuu-
riympäristöohjelmat. Strategisen suunnittelun tueksi voidaan puo-
lestaan laatia rakennemalleja tai kehityskuvia, joiden avulla pyritään 
ennen muuta määrittelemään maankäyttöä koskevia periaatteita. 
Niiden hyvänä puolena on, että ne ovat tavoitteiltaan ja esitystaval-
taan joustavia, ja ne voidaan suunnata niihin teemoihin, joita erityi-
sesti halutaan tuoda esille ja jättää juridiset kysymykset taka-alalle. 
Näin ne soveltuvat hyvin myös haja-asutusalueille, joiden suunnit-
telu perustuu väistämättä epävarmuuteen tulevasta kehityksestä, 
jolloin niitä koskevien suunnitelmien on oltava joustavia. (Virtanen 
1974, 42). Tällaisina ne voivat toimia hyvin myös maankäytön suun-
nittelun ja erilaisen sektorisuunnittelun yhteensovittamisen foo-
rumina. Ongelmana on, että rakennemalleissa ja kehityskuvissa ei 
kuitenkaan voida määritellä jatkosuunnittelua sitovia reunaehtoja ja 
niiden ohjaavuus riippuu siitä, miten hyvin laadintaprosessin aika-
na eri tahot sitoutuvat suunnittelun periaatteisiin. Mallien laadinta 
voidaan myös liittää osaksi juridista kaavaprosessia, mutta niillä ei 
sellaisenaan ole oikeusvaikutuksia. (Laitio & Maijala 2010, 27-28, 
31). Kaavojen oikeusvaikutuksettomuus voidaan nähdä sekä posi-
tiivisena että negatiivisena tekijänä suunnitteluprosessin sekä itse 
suunnitelman ohjausvaikutusten kannalta. MASUKE -hankkeen 
tapaustutkimuksista on käynyt esille, että oikeusvaikutuksettomien 
kaavojen laadintaa on voitu perustella myös siksi, että niiden on kat-
sottu olevan kunnallisen päätöksentekoprosessin kannalta suotui-
sampia, kevyempiä vaihtoehtoja. Ilman juridista sitovuutta ne ovat 
kuitenkin usein jääneet ohjausvaikutukseltaan lähinnä periaatteelli-
siksi, mutta silti näistä periaatteista on pidetty myös maanomistajien 
osalta tiukasti kiinni kaavan päivittämisen yhteydessä.

Kulttuuriympäristöohjelmat on nähty erityisenä keinona ohjata ke-
hittämisperiaatteita ympäristöissä, joissa on katsottu olevan kulttuu-
rihistoriallisia arvoja. Ohjelma eroaa kulttuuriympäristöselvitykses-
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Jos ohjelma on pelkkä kohdeluettelo ra-
kennuksista, monille voi tulla sellainen 
mielikuva, että nämä ovat suojeltavia ra-
kennuksia.” (ymparisto.fi/Etelä-Savo).

18  Monissa ohjelmissa historian osuus 
on kuitenkin ylivoimaisesti suurin; näin 
esimerkiksi Kempeleen kunnan kulttuu-
riympäristöohjelmassa (Paakki 2008), 
jossa 114:sta sivusta 70 käsittelee kunnan 
asutushistoriaa ja kuntarakenteen kehi-
tystä. Kempeleen ohjelmaan on otettu 
mukaan myös luku ”Kempele ihmisten 
kokemuksissa”, jossa valotetaan kunta-
laisten näkemyksiä lyhyitten puheenvuo-
rojen kautta omasta kunnastaan. Mukaan 
on otettu kunnanjohtajan puheenvuoro, 
puhtaasti kokemuksellista puolta edusta-
va kempeleläisten lasten näkemys koti-
kunnastaan, esteettistä kokemusmaail-
maa edustava taiteilijan näkökulma (ku-
vataiteilija Eeli Aalto) sekä asiantuntija-
osapuolta edustavan imagotutkija To-
piantti Äikkään näkökulma.

19  Kempeleen kunnan kulttuuriympäris-
töohjelmassa on päädytty omintakeiseen 
ratkaisuun, jossa ohjelmassa esiteltäviksi 
kohteiksi on valikoitu kymmenen tär-
keimmäksi koettua rakennetun ympäris-
tön kohdetta tai aluetta (5klp) tai kulttuu-
rimaisemakohdetta (5kpl). Äärimmäisen 
rajatussa kohdevalinnassa voi olla vaara-
na, että kaikki muu poisrajautuva voidaan 
tulkita ei-arvokkaaksi, ja kenties poistu-
vaksi rakenteeksi. Toisena ääripäänä on 
lähestymistapa, jossa luetteloon otetaan 
kaikki mahdollinen, myös sellaiset koh-
teet joiden säilymisedellytykset ovat ky-
seenalaiset. Tämä voi johtaa puolestaan 
tilanteeseen, jossa luetteloinnilla ei ole 
sanottavaa painoarvoa. Kempeleen tapa-
uksessa ”kymmenen kärjessä” –taktiikka 
edustaa hyvinkin pragmaattista lähesty-
mistapaa, joilla näitten kymmenen eri-
tyislaatuisen kohteen asema taataan var-
mimmin.

tä lähinnä siten, että se sisältää myös kehitystavoitteita ja toimenpi-
desuosituksia (käyttö- ja hoitosuositukset) sen lisäksi, että sillä pyri-
tään kuvaamaan kulttuuriympäristön nykytilaa.17 Kulttuuriympäris-
töohjelmien yhtenäistä laatimistapaa varten on laadittu myös opas 
ympäristöministeriön toimesta. (Kulttuuriympäristöohjelma – miksi ja 
miten. Lahdenvesi-Korhonen 2009). Tarkoituksena on osin ollut 
myös rohkaista kuntia ohjelman laadintaan. Oppaassa todetaan, että 
kulttuuriympäristöohjelman perusfunktio on olla tiedon kokoaja ja 
välittäjä, ja se on myös hyvä väline kulttuuriympäristön tilan seu-
rantaan. Ohjelman tulisi linjata kunnan kehitystä kulttuuriympäris-
tön paikallisten ominaispiirteiden säilymiseksi, antaa viranomaisille 
pohjatietoa päätöksentekoon ja toimia vuorovaikutuksen välineenä 
eri tahojen välillä. Kulttuuriympäristöohjelman ei tulisi olla histo-
riikki, vaan valottaa historiaa niin, että nykyinen ympäristö ja sen 
erityispiirteet tulevat ymmärrettäviksi ja perustelluiksi.18 

Pääpiirteissään nykymuotoiset kulttuuriympäristöohjelmat sisäl-
tävät kuvauksen kulttuuriympäristön historiallisesta kehityksestä 
sekä keskeisistä arvoista ja ominaispiirteistä. Tyypillisesti ohjelmas-
sa esitetään luettelot arvokkaista alueista ja kohteista sekä myös-
kin kohdekohtaisia toimenpide-ehdotuksia. Ympäristöministeri-
ön opas neuvoo kulttuuriympäristöohjelman laatijaa ”käyttämään 
kohdekuvauksissa huolellista asiakieltä ja neutraalia kirjoitustyyliä, 
välttämään tulkinnanvaraisia ilmauksia sekä hankkimaan suostumus 
julkaisuun liitettävien kohteiden ja kuvien esittämiselle”. Kohtei-
ta voidaan esitellä kaupunginosittain, kylittäin tai voidaan käyttää 
luokittelua rakennukset, maisemakohteet, reitit ja muut kohteet.19 
Kohdeluettelot voidaan esittää myös laajempina kokonaisuuksina, 
miljöinä, mikä tukee kohteiden arvon ymmärtämistä osana laajem-
paa kokonaisuutta. Näin vältytään ”yksittäisten kohteiden liialliselta 
osoittelulta”. (Lahdenvesi-Korhonen 2009, 54). Kohteiden esittelyn 
yhteyteen on monesti liitetty myös hoitosuosituksia tai arvioita hoi-
totoimenpiteiden kiireellisyydestä. Vaikka ohjelmissa pyrittäisiinkin 
tarkastelemaan aluekokonaisuuksia, niiden näkökulma painottuu 
kuitenkin usein kohdeinventointeihin, jolloin niissä korostuu myös 
”pistemäinen” ote. 

Valtakunnallisen rakennusperintöstrategian mukaisesti kulttuuri-
ympäristöohjelmien laadinnan tavoitteena on antaa tietoperusta 
ja suuntaviivat rakennusperinnön hoidolle. (Rakennusperintöstrategia 
2001, 34). Tässäkin on todettu erääksi ongelmaksi ohjelmien kaksi-
jakoinen luonne sekä ns. kotiseutukirjana että toisaalta tavoitteelli-
sina ohjelmina, joissa linjataan kulttuuriympäristön hoitoa sektori-
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rajat ylittävänä yhteistyönä. Tavoitteena on ollut, että ohjelmat toi-
misivat hallinnon tukena muun muassa rahoituksen suuntaamisessa 
sekä maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa. Valitettavan harvoin 
kulttuuriympäristöohjelma on aidosti linkittynyt esimerkiksi osaksi 
kuntastrategiaa. Vaikka ohjelma laadittaisiin virallisten kanavien ja 
virkatyön ulkopuolella, voidaan sille haluttaessa antaa poliittisella 
päätöksellä ”legitiimi” asema esimerkiksi kaavahankkeiden vaiku-
tusten arviointien lähtökohtana.20 

Kulttuuriympäristöohjelmien laatimistavoissa on jossain määrin 
paikallisia eroavaisuuksia. Tätä voidaan pitää toisaalta luontevana, 
koska myös kulttuuriympäristöjen paikallinen variaatio on suurta 
ja eritoten paikallisissa toimintakulttuureissa on erilaisia painopis-
teitä. Ohjelmien laatijataho myös vaihtelee eli kunnissa. Sopivien 
ohjelman laatijoiden valinta on kuitenkin yksi työn onnistumisen 
edellytyksistä, sillä käytäntö on osoittanut, että kulttuuriympäristö-
ohjelman tekeminen vaatii laaja-alaista asiantuntemusta. Kunnan 
kulttuuriympäristöstä syntyy monipuolinen kuvaus, jos ohjelma-
työssä on mukana sekä rakennusperintöä, maisemaa, historiaa että 
arkeologiaa hallitsevia asiantuntijoita. Vaikka ohjelmaa työstäisikin 
asiantuntijoiden ryhmä, päävastuun tulee silti olla yhdellä henkilöllä, 
joka huolehtii kokonaisuudesta ja muodostaa synteesin asiantunti-
joiden tuottamista ohjelmaosista. Eri lähteistä löytyvän kulttuuri-
ympäristötiedon kokoajina ja tiedon päivittämisen näkökulmasta 
ohjelmilla on selkeä merkitys, mutta kollaasinomainen tieto jää pin-
nalliselle tasolle mikäli siitä ei kyetä tekemään jäsennettyä yhteenve-
toa esimerkiksi strategisen suunnittelun lähtökohdaksi. Nykyisessä 
muodossaan ohjelmilla ei ole sellaista roolia kulttuuriympäristöko-
konaisuuden syvällisemmän ymmärtämisen, profiloinnin ja oleel-
listen ominaispiirteitten tunnistamisessa kuin niillä parhaimmillaan 
voisi olla.21 Voidaan pohtia kriittisesti sitä, ovatko ohjelmat kyenneet 
vastaamaan siihen tavoitteeseen, että ne tarjoaisivat kuntalaisille ai-
dosti vuorovaikutteisen kanavan tuoda esiin näkemyksiään omasta 
kulttuuriympäristöstään ja paikallisesti merkittävistä kohteista. 

Ohjelmallista kulttuuriympäristöjen kehittämistä on myös hiljattain 
arvioitu ympäristöministeriön toimesta. Arvion mukaan parhaim-
millaan ohjelmatyötä varten kootusta työryhmästä syntyy osaamista 
laaja-alaisesti yhdistävä ”poikkihallinnollinen foorumi”. (Ympäris-
töministeriö 2011a, 21). Ohjelmien on todettu osaltaan edesautta-
neen rakennettua ympäristöä koskevan systemaattisen tiedonkeruun 
lisääntymistä. Niitä pystytään hyödyntämään muun suunnittelu- ja 
kehitystyön lähtökohtana. Tällaisiksi mainitaan mm. kuntastrategi-

20  Esim. Pispalan kulttuuriympäristöoh-
jelmassa todetaan tavoitteeksi ”[t]ehdä 
tätä selvitystyötä vuorovaikutuksessa 
kaupungin päättäjien ja virkamiesten 
kanssa, sillä tavoitteella, että kaupungin-
valtuusto toukokuussa 2005 voisi hyväk-
syä kulttuuriympäristöohjelman yhdeksi 
kaupunginosan maankäyttöä ohjaavaksi 
asiakirjaksi.” Ympäristöministeriön op-
paan mukaan ”[o]hjelmanteosta on väli-
töntä hyötyä kuntakaavoitukselle, sillä 
ohjelman teon yhteydessä arvioidaan 
tehdyt kulttuuriympäristöselvitykset ja 
tehdään tarvittaessa ajantasaistukset. Vä-
lillistä hyötyä kaavaprosessille on siitä, 
että ohjelmatyö on nostanut kulttuuriym-
päristön ja yksittäiset kohteet keskuste-
luun. Ohjelmassa nostetaan esiin muita-
kin suojelun keinoja ja tukia kuin kaavoi-
tus ja prosessin kuluessa on mahdollisuus 
lähentää erilaisia näkemyseroja. Saatujen 
kokemusten mukaan ohjelmat vastaavat 
tarkkuudeltaan erityisesti yleiskaavoituk-
sen ja rantojen kaavoituksen tarpeisiin, ja 
niitä voidaan usein hyödyntää myös ase-
makaavoituksessa.” (Lahdenvesi-Korho-
nen 2009, 7-11).

21 Osassa jo laadituissa kulttuuriympäris-
töohjelmissa on mielenkiintoisella tavalla 
lähtökohtana kulttuuriympäristön tema-
tisoiminen, mikä on nähtävissä jo otsi-
kossa. Tällä tavoin ohjelmassa korostuu 
pyrkimys kohdealueen profilointiin ja 
omien vahvuuksien esiin nostaminen. 
Tämä on hyvä askel kohti strategista lä-
hestymistapaa ja potentiaalisuuksien hyö-
dyntämistä. (esim. Kumpuja ja kivinavettoja 
- Oriveden kulttuuriympäristöohjelma, 
Rannoilta kyläteille - Kesälahden kulttuuri-
ympäristöohjelma).

22 Maankäyttö ja rakennuslain keskeise-
nä tavoitteena on ekologisesti, taloudelli-
sesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestä-
vän kehityksen tukeminen (MRL 1§). 
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena 
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on mm. edistää rakennetun ympäristön 
kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista 
sekä luonnon monimuotoisuuden ja mui-
den luonnonarvojen säilymistä (MRL 
5§). Maakuntakaavaa laadittaessa on kiin-
nitettävä huomiota maiseman, luonnon-
arvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen 
(MRL 28§). Yleiskaavaa laadittaessa on 
otettava huomioon rakennetun ympäris-
tön, maiseman ja luonnonarvojen vaali-
minen (MRL 39§). Asemakaavoitettaessa 
rakennettua ympäristöä ja luonnonympä-
ristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä eri-
tyisiä arvoja saa hävittää (MRL 54§).

23 Kylätutkimukset käynnistyivät laajem-
min. (Esim. Pohjoissuomalainen kylä –tutki-
mushanke, Oulun yliopisto 1983 ja 
1984). 

24 Rakennetun ympäristön ja käyttötilan-
teen sisältöihin kuuluvat tämän mukaan 
paikkakunnan kehitysvaiheet, rakennuk-
set, rakennelmat, liikenteen sekä teknisen 
huollon alueet ja verkostot, alueiden, ra-
kennusten ja kulkuteiden käyttötilanne, 
maanomistus ja kiinteistöjako sekä väes-
tö, työpaikat ja asukkaiden mielipiteet. 
(emt. 20-21). Taajamakuvan osalta oh-
jeessa kehotetaan tarkastelemaan luon-
non ja rakennetun ympäristön keskinäis-
tä suhdetta sekä kuvaamaan eri tekijöiden 
osuutta ympäristökuvassa ja maisemassa. 
Sisältöön kuuluvat taajaman kokonaisku-
va ja rajautuminen, näkymät, näköalapai-
kat ja maamerkit sekä eheät ympäristöko-
konaisuudet. Viimeksi mainittu tarkoittaa 
rakennetun ympäristön osalta eheitten 
miljöökokonaisuuksien inventointia, joi-
den katsotaan antavan paikkakunnalle 
ajallista syvyyttä ja luonnetta. (emt. 24).

at ja maakuntaohjelmat, maakunta-, yleis- ja asemakaavat, maise-
manhoito- ja käyttösuunnitelmat, matkailuohjelmat sekä koulujen 
ja aikuisopetuksen opetusohjelmat. (emt.) Tästä huolimatta risti-
riitoja on aiheutunut siitä, että arkkitehtuuripoliittiset ohjelmat tai 
kulttuuriympäristöohjelmat eivät välttämättä kuitenkaan ole ainoita 
alueen kehittämisohjelmia. Mikäli kunnissa ei kyetä sovittamaan eri 
ohjelmien erilaisia tavoitteita yhteen nimenomaan kuntastrategias-
sa, voivat ne jäädä muun kehittämistyön jalkoihin. Onnistuneissa 
tapauksissa ohjelmien laatiminen on ollut pääosin hallinnon rajat 
ylittävää toimintaa, mikä on mahdollistanut laaja-alaisen tietämyk-
sen yhdistämisen. Tällöin ohjelmien laatimisprosessi itsessään on 
koettu erittäin tärkeäksi. Tämä ei kuitenkaan kanna pitkälle, mikäli 
ohjelmat jäävät kertakäyttöisiksi ja vaille jatkuvaa kehittämisen pro-
sessia. (Ympäristöministeriö 2011a, 22-29).

4.2 Selvitykset maankäytön suunnittelun lähtökohtana

Maankäytön suunnittelun ja erilaisten hankkeiden pohjaksi kunti-
en on tuotettava riittävät selvitykset ympäristöstä ja eri toimenpi-
teiden vaikutuksista siihen. Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat 
kaavoituksen tavoitteet22 sekä erinäiset valtakunnalliset ohjeistukset 
määrittävät kulttuuriympäristöihin kohdistuvien selvityksien sisäl-
töjä ja laatimistapaa. Valtakunnallisten tavoitteiden toteutumisen ja 
lainsäädännön tueksi alettiin maaseudun kaavoitukseen liittyvistä 
erityiskysymyksistä laatimaan ohjeistuksia jo 1970-luvulla, mutta 
erityisesti 80-luvun alussa kiinnostus maaseutuympäristöjen suun-
nittelukysymyksiin oli nousussa.23 Sisäasianministeriön vuonna 
1983 julkaisemassa kaavoitusohjeessa Maaseututaajamien ympäristön-
suunnittelu ja osayleiskaavoitus todetaan, että huolelliseen ympäristön 
tutkimiseen ja suunnitteluun käytetyt varat saadaan yleensä toteu-
tuksen yhteydessä monikertaisina takaisin sisällöltään parantuneen 
suunnitelman ansiosta. Ohjeessa suositellaan selvitysten kohdenta-
mista osaselvityksiin, jotka ovat luonnonympäristö, rakennettu ym-
päristö ja käyttötilanne, taajamakuva sekä voimassa olevat detalji-
kaavat. (emt. 13-14).24 Perusselvitysten painoarvosta todetaan, että 
niiden pohjalta on kyettävä tekemään tarvittavat johtopäätökset ja 
suositukset ympäristön kehittämiseksi. Selvitysten katsottiin olevan  
avainasemassa myös, kun pyritään minimoimaan kaavoista aiheutu-
via valituksia. (emt. 13, 28-29). Tavoitteiden yhteensovittamisesta 
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25  Nk. kyläkaavojen voi katsoa yleisty-
neen maaseudun kaavoitusmenettelynä 
1980-luvun alkupuolella. Tosin jo edellä 
mainitussa sisäasiainministeriön ohjeis-
tuksessa todetaan niiden epämääräisyys 
suunnittelumuotona, mikäli kaavoilla ei 
ole oikeudellista perustaa eivätkä ne voi 
toimia suoraan esimerkiksi rakennuslu-
van myöntämisen perusteena. Maankäyt-
tö- ja rakennuslain 1.1.2009 voimaan as-
tunut muutos antaa mahdollisuuden 
käyttää yleiskaavaa entistä laajemmin 
suoraan rakennusluvan myöntämisen pe-
rusteena maaseutukylissä alueilla joissa 
rakentamisen paine ei ole merkittävä. 
(MRL 44§:2).

nähtiin tarpeelliseksi tehdä poliittinen päätös, jotta niille saadaan 
riittävästi painoarvoa eikä tavoitekeskustelua tarvitse aloittaa alusta 
kaavaluonnoksia käsiteltäessä. Näin siis jo 1980-luvulla korostettiin 
samoja periaatteita, jotka yhä edelleen ovat keskeisiä haasteita maa-
seutualueiden maankäytön suunnittelussa. Maaseutukylien suun-
nittelua käsiteltiin tuolloin myös tutkimuksessa laajemmin (esim. 
Virtanen 1974, Kosonen & Vuorela 1974; Kukkonen et al. 1982; 
Virtanen 1987). Näissä pohdittiin maaseudun suunnittelua ja kylien 
roolia eri näkökulmista esimerkiksi asumiskylinä, monitoimikylinä 
ja maaseudun taajamina. Selvitysten osalta on todettu, että haja-
asutusalueilla on tyydyttävä perusselvitysten osalta huomattavasti 
pienempään tarkkuuteen kuin taajamissa, jotta työmäärä pysyisi sie-
dettävänä. (Virtanen 1974, 13). 

Selvitysmenetelmien kehittämistä nimenomaisesti kulttuuriympä-
ristöjen kontekstissa alettiin kehittää varsinaisesti 1990-luvun puoli-
välin tienoilla. Ympäristöministeriön julkaisemassa Rakennetun kult-
tuuriympäristön suunnittelu -oppaassa (1995) on arvioitu nk. säilyttäviä 
kaavoja, mutta myös havainnollisesti luetteloitu kyseisten kaavojen 
taustaselvityksiä. Tyypillisesti hyödynnettyjä lähtötietoselvityksiä 
ovat olleet inventoinnit, etenkin tuolloin juuri ilmestynyt valtakun-
nallinen rakennetun ympäristön inventointi. (Putkonen 1993). Li-
säksi esimerkkikaavoissa oli hyödynnetty historiakuvauksia, kyläku-
vatutkimusta sekä taajamamiljööselvityksiä. Kahta vuotta aiemmin 
julkaistiin Teknillisen korkeakoulun toimesta tutkimus, jossa pyrit-
tiin kehittelemään menetelmiä rakentamisen alueellisten ominais-
piirteitten tunnistamiseen. (Aarrevaara & Kukkonen 1993). Tutki-
muksessa keskityttiin pitkälti juuri rakentamisen ympäristösuhteen 
pohtimiseen, ja pyrittiin kehittämään kuvausmenetelmiä tätä varten. 
Painopiste oli fyysisen ilmiasun kuvaamisessa. Tutkimuksessa no-
jauduttiin mm. inventointitietokantojen kehittämiseen, mittaami-
seen, ominaisuuksien havainnollistamiseen esimerkiksi strukturoi-
dun valokuvauksen avulla sekä haastatteluihin.

Myös 2000-luvulla on julkaistu maaseutuympäristöjen kaavoituk-
seen liittyviä ohjeistuksia, jotka painottavat ennen muuta asukas-
osallistumisen näkökulmaa. Tällaisia ovat esimerkiksi Kyläsuunnitte-
lun opas (Kuisma & Peltonen 2002) sekä Kylän tuntijat. Asukaslähtöi-
nen suunnittelu työkaluksi maaseutuympäristöjen kaavoitukseen (Lodenius 
et al. 2006). Viimeksi mainitussa annetaan suoraan ohjeistusta mm. 
kyläyleiskaavojen25 selvitystarpeisiin ja niiden kohdentamiseen.Sel-
vitystarpeiksi on luettu sijainti yhdyskuntarakenteessa, sijainti alu-
een palvelu- ja elinkeinorakenteessa, väestö ja asutustilanne, asutus- 
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26  Maankäyttö- ja rakennuslaissa tode-
taan, että “kaavan tulee perustua riittäviin 
tutkimuksiin ja selvityksiin”. (MRL 9§, 
MRA 1§). MRL 9 § mukaan kaavaa laa-
dittaessa on tarpeellisessa määrin selvi-
tettävä suunnitelman ja tarkasteltavien 
vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristö-
vaikutukset, mukaan lukien yhdyskunta-
taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja 
muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä 
koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan 
arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 
Erityisiin kulttuuriympäristön perusselvi-
tyksiin lasketaan yleensä rakennettu ym-
päristö, maisema sekä muinaisjäännök-
set. Näissä kartoitettavat asiat ovat mo-
nilta osin päällekkäisiä, etenkin rakennet-
tua ympäristöä ja maisemaa koskevat 
selvitykset.

27  Muutosherkkyys on yhteydessä ym-
päristön ominaisuuksiin ja sen arvoihin 
liittyviin merkityksiin sekä myös siihen, 
millaisia vaikutuksia toimenpiteet voivat 
aiheuttaa. Nykymuodossaan vaikutusten 
arvioinneissa kuvataan alueen tärkeim-
mät - ja siten herkimmät - kulttuurihisto-
rialliset piirteet ja arvot ja arvioidaan alu-
een sietokykyä erilaisille vaikutuksille. 
Arviointi tuo esille myös sen, miten pal-
jon vaikutuksia alue ylipäänsä kestää. 
Tätä herkkyyttä voidaan kuvata esimer-
kiksi asteikolla suuresta pieneen. (Poh-
joismaiden ministerineuvosto 2002, 41).

ja elinkeinorakenteen historia, suurmaisema-analyysi, maisemara-
kenne, kulttuuriympäristö, ympäristökuvan ja luonnon olosuhteiden 
asettamat vaatimukset, rakentamiseen soveltuvat alueet, infrastruk-
tuurin vaatimukset, maanomistusolot ja maanjakomuodot, kylän 
kehitystavoitteet asukasmielipiteiden pohjalta ja alueella voimassa 
oleva suunnittelutilanne. Tämä luettelo myös tukee näkemystä sel-
vitysten määrän ja painopisteiden osittaisesta muutoksesta. Tuo-
reinta ohjeistusta kylien kaavoittamisesta ja maaseuturakentamisen 
ohjauksesta edustaa ympäristöministeriön julkaisema opas Kyläkaa-
voitus. Yleiskaava maaseuturakentamisen ohjaamisessa. (Ympäristöminis-
teriö 2009a). Oppaassa todetaan kaavan perusselvityksiin liittyen, 
että niiden kattavuuden ja laadun on oltava riittävät26 vastatakseen 
kaavan tarkoitukseen ja ohjaustavoitteeseen. Mitä suoremmin kaava 
siis ohjaa rakentamista, sitä yksityiskohtaisemmat selvitykset tarvi-
taan. Myös alueen muutosherkkyys on eräs kriteeri selvitysten tark-
kuusasteelle. Tällä tarkoitetaan yleisesti ottaen ympäristön kykyä 
kestää toimenpiteitä ja muutoksia.27 Samalla myös olemassa olevan 
rakennetun ympäristön arvot sekä ekologinen näkökulma ovat tul-
leet yhä keskeisemmäksi maankäytön järjestämisessä. Varsinaista 
täsmäohjetta kulttuuriympäristöselvityksen laatimiseen ei ole, tosin 
ympäristöministeriö on julkaissut vuonna 2011 Kulttuuriympäristö 
maakuntakaavoituksessa -oppaan jossa käsitellään taustaselvitysten 
laadintaan liittyviä kysymyksiä nimenomaan maakuntakaavoituksen 
tasolla. (Ympäristöministeriö 2011b). Pohjoismainen ministerineu-
vosto on myös julkaissut kulttuuriympäristöjen arviointia koskevan 
oppaan vuonna 2002. (Pohjoismainen ministerineuvosto 2002). Sel-
vitystiedon tuottamiseen on laadittu myös yleisen tason ohjeistuksia 
mm. ympäristöhallinnon toimesta. (Ympäristöhallinnon verkkopal-
velu, ymparisto.fi). Erityisesti kulttuuriympäristönäkökulman sovit-
taminen muihin perusselvityksiin tuntuu aiheuttavan hämmennys-
tä. On todettu, että monissa kaavahankkeissa juuri kulttuuriympä-
ristöselvitysten osalta on tullut esiin ristiriitaisuuksia ennen muuta 
niiden tarpeeseen, laajuuteen ja sisältöön liittyen. (Hublin 2008, 91). 
Kulttuuriympäristönäkökulman painoarvo näyttää määrittyvän pit-
kälti sen mukaan, onko kyse erillisestä alakäsitteestä, johon selvityk-
sissä on omana kategorianaan kiinnitettävä huomioita, vai nähdään-
kö kulttuuriympäristö yläkäsitteenä, joka sisältää laajasti niin fyysisiä 
kuin sosiaalisiakin ulottuvuuksia. 
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Laajuus, kohdentaminen ja kuormittavuus

Koska laki ei anna tarkkaa määritelmää kaavoja varten tehtävistä 
selvityksistä, on esimerkiksi ”riittävyyden” arviointi tehtävä tapaus-
kohtaisesti keskittyen niihin kysymyksiin, jotka kaavan tarkoitus ja 
ohjausvaikutus huomioon ottaen nousevat olennaisiksi ja joita ky-
seisellä kaavatasolla ollaan ratkaisemassa. Ohjaavan viranomaisen 
tehtävänä määritellä, missä tapauksessa ns. tavanomaiset perussel-
vitykset riittävät, ja milloin tarvitaan lisää erityisselvityksiä. (Hublin 
2008, 91). Tiedon riittävyyden kannalta on keskeistä, että sen avulla 
voidaan varmistua kaavoja koskevien sisältövaatimusten täyttymi-
sestä. Selvitysten tarkkuustason määrittelyssä on siten keskeistä 
kunkin kaavatason ja -hankkeen lähtökohtiin perustuva olennaisten 
ja todennäköisten vaikutusten tunnistaminen ja niiden merkittävyy-
den arviointi. Olemassa oleva tieto, kuten esimerkiksi inventoin-
nit, erilaiset seuranta-, tilastointi- ja paikkatietoaineistot ja aluetta 
koskevat suunnitelmat on ensin koottava, jotta tiedon täydentämis-
tarvetta voidaan arvioida. Selvityksiä täydennetään tarpeen mukaan 
maastokäynnein, tutkimuksin, mittauksin tai esimerkiksi yleisöti-
laisuuksien, työpajojen, kyselyiden ja haastattelujen avulla. On siis 
kyettävä muodostamaan kokonaiskuva paitsi käytettävissä olevasta 
tiedosta, myös siitä, mitä ei tiedetä ja mitä tiedolta on käsiteltävän 
asian yhteydessä mahdollista odottaa. (Laitio & Maijala 2010, 34-35; 
Ympäristöministeriö 2005, 115-116). 

Suomen Kuntaliiton kaavoittajakyselyssä vuonna 2010 selvitettiin 
kuntien näkemyksiä kaavoihin liittyvien selvitysten ja kaavapro-
sessissa tehtävien vaikutusten arviointien riittävyydestä ja toisaalta 
tarpeellisuudesta. Kyselyn perusteella voitiin todeta, että useiden 
kuntien edustajien mukaan kaavojen laadinnan yhteydessä vaadi-
taan selvityksiä ja arviointeja, jotka eivät olisi tarpeen juuri käsil-
lä olevan kaavaongelman ratkaisemiseksi. (Laine et al. 2010, 11). 
Tätä näkemystä tukee myös Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksessa laadittu selvitys kaavavalituksista ja niiden 
perusteluista. Aineistona käytettiin korkeimman hallinto-oikeuden 
vuosien 2004-2005 välisenä aikana ratkaisemia asema- ja yleiskaava-
valituksia. (Peltonen et al. 2008; ks. myös Vähä 2008). Tutkimuksen 
perusteella on todettu, että selvityksiin liittyvät puutteet ovat yksi 
keskeinen kaavojen valitusperuste. Tarkemman analyysin pohjalta 
valitusperusteet on jaoteltu selvitysten yleiseen riittävyyteen, tar-
kastelualueen rajaukseen, puolueettomuuteen, tarkkuuteen ja koh-
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dentamiseen, hankekohtaisuuteen, käsittelyyn kaavoitusprosessissa 
sekä paikallisen tiedon ja asiantuntemuksen sivuuttamiseen. Tutki-
muksessa on myös todettu, että selvityksiin on kohdistettu MRL:n 
myötä yhä enenevässä määrin odotuksia. Samalla lain tulkinnanva-
raisuus nimenomaan selvitysten ”riittävyydestä” antaa melko hel-
pon argumentointiaseen valitusperusteisiin. (Peltonen et al. 2008, 
22-24). 

Haasteena on, että tärkeimmät valinnat ja päätökset on usein teh-
tävä prosessin alkuvaiheessa ilman, että on käytettävissä riittävästi 
varmaa tietoa eri vaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Wallinin ja 
Horellin mukaan kaavoituksen alussa tehdyt selvitykset muodos-
tavat vain pienen osan kaavoitushankkeen lopputuloksesta, joka 
on monien muiden päätöksentekoon vaikuttavien neuvottelujen 
ja taloudellisten reunaehtojen sanelema ratkaisu. (Wallin & Horelli 
2009, 112-113). Nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain myötä kaa-
van laatimista edeltävien selvitysten vaatimustaso on joka tapauk-
sessa noussut ja niiden riittävyydestä on tullut uudella tavalla kaavan 
hyväksymisen ehto. Kaavojen sisältövaatimukset ovat tiukentuneet 
myös kulttuuriympäristön esittämisen suhteen. Yleiskaavojen sisäl-
tövaatimusten kattavuus ja niiden juridinen luonne luo usein painei-
ta melko raskaisiin ja yksityiskohtaisuuksiinkin meneviin selvityk-
siin.28 Selvitysten ja vaikutusten arviointien oikea kohdentaminen ja 
riittävyys on ollut keskustelun kohteena jo vuosikymmeniä, koska 
niihin liittyvät kysymykset aiheuttavat varsin paljon ristiriitoja suun-
nitteluprosesseissa. Kuntien ja ohjaavan viranomaisen näkemykset 
selvitysten ja vaikutusten arviointien oikeasta ja riittävästä vaati-
mustasosta eroavat useassa tilanteessa varsin paljon toisistaan. On 
todettu, että kaavoja koskevissa valituksissa selvästi yleisin menet-
telyyn liittyvistä valitusperusteista koskee nimenomaan selvitysten 
riittävyyttä. Käytännössä tähän perusteeseen kuitenkin vedotaan 
myös niissä tilanteissa, joissa varsinaiset syyt valituksen tekemiseen 
ovat muualla, kuten kaavan sisällössä. (Ympäristöministeriö 2005, 
119; Peltonen et al. 2008). Riittävyyden määrittelyssä kiinnitetään 
liian usein huomiota pelkästään tiedon määrään laadun kustannuk-
sella. Rationaalis-komprehensiivisen lähtökohdan mukaisesti mitä 
suurempi määrä tietoa, sitä perustellumpi päätöksentekoprosessi 
on ja sitä ”aukottomammin” sitä voidaan puolustaa. Tämä on osal-
taan johtanut tässä kritisoituun kuormittavuuteen ja informaatio-
tulvaan, joka pikemminkin voi estää näkemästä päätöksenteon kan-
nalta oleellisia asioita. Todellinen tehokkuus ilmenee ennen muuta 
entropian ja ylimääräisen informaation poistamisena ja valintojen 

28 Myös unkarilaisten maaseutukylien 
kohdalla kaavoitukseen liittyvät lait ja 
säädökset ovat lisänneet kuormittavuut-
ta. Keskeisenä maankäytön suunnitte-
luun liittyvänä haasteena on rakennuspe-
rinnön suojelusuunnitelman laatiminen, 
jota Unkarin lainsäädäntö edellyttää 
(Laki LXIV/2001) liitteeksi yleiskaavoi-
hin myös pieniltä ja vähäiset resurssit 
omaavilta kyliltä. Budapestin yliopiston 
arkkitehtuurin historian osaston apulais-
professori Balasz Halmosin mukaan ra-
kennusperinnön suojelusuunnitelmaan 
on sisällytettävä selvitykset asutushistori-
asta, arkeologisesta perinnöstä, maise-
masta ja maankäytöstä, kyläkuvasta, asu-
tusrakenteesta, kylän ominaispiirteistä, 
suojelluista alueista/kohteista, kulttuuri-
perintöarvoista sekä alueiden kunnosta. 
Maankäytön suunnittelun yhteydessä 
vaadittavat rakennetun ympäristön selvi-
tykset ovat toisin sanoen hyvin yksityis-
kohtaisia sekä aikaa vieviä, ja monissa 
maaseutukylissä niiden laatiminen on ta-
loudellisesti ylivoimaista. Yleinen raken-
tamista ja maankäyttöä koskeva laki 
(OTEK) on saanut osakseen kritiikkiä 
juuri siitä syystä, että sen hengessä keski-
tytään enemmän yksittäisten fragmentti-
en suojeluun kuin kokonaisuuksiin. Pää-
piirteissään lain tarkoituksena on ollut 
antaa yksityiskohtaisia ohjeita rakennus-
ten sijoittelusta, suojaetäisyyksistä ja niin 
edelleen - tämä on käytännössä tarkoitta-
nut että mikä ei ole erikseen kiellettyä, on 
ollut sallittua. Erityisesti tämä on nähtä-
vissä 1960-luvun rakennuskannassa. Kri-
tiikki on luonut Unkarissa keskustelua 
vaihtoehtoisista lähestymistavoista, kuten 
miljöökokonaisuuksiin perustuvasta suo-
jelusta. 
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tekemisenä. Tietopohjan laajuus ja syvyys tulisi sovittaa niihin va-
lintoihin, mitä kulloinkin ollaan tekemässä. Liian yksityiskohtainen 
tieto yleispiirteisellä tasolla tehtävien valintojen yhteydessä saattaa 
johtaa keskustelun sivuun strategisesti tärkeimmistä linjakysymyk-
sistä ja samalla suunnitteluprosessit kuormittuvat. Liian runsas tieto 
ei toisin sanoen välttämättä ohjaa olennaisten asioiden äärelle, vaan 
voi myös peittää niitä. Toisaalta on voitava varmistua siitä, että mi-
tään merkittäviä päätöksentekoon vaikuttavia asioita ei jää huomion 
ulkopuolelle. (Jalonen 2007, 296; Laitio & Maijala 2010, 34-36). 

Selvitysten kohdentamiseen ja niiden luonteeseen vaikuttavat pal-
jolti tavoitteenasettelut varsinaisen lopputuloksen kannalta, eli se 
mihin maankäytön suunnittelulla pyritään. Tavoitteet ohjaavat tie-
toisesti tai tiedostamatta myös käytettävien selvitysmenetelmien va-
likoitumista, joissa määräytyvät ennalta tietyt painopistealueet joihin 
huomio kohdentuu (taustalla esimerkiksi kaupan suuryksiköiden 
strategiset sijoitustarpeet tai muut yksityisten tahojen suurhank-
keet). Ympäristövaikutusten arviointilaki on osaltaan myös lisännyt 
vaatimuksia selvitysten tarkkuudesta ja laajentumisesta. Tämä on 
ymmärrettävää sikäli, koska arviointien on nojauduttava tehtyihin 
selvityksiin. Arvioinnit eivät voi olla oletuksiin perustuvia, vaikka 
arviointi edellyttääkin johtopäätösten ja suositusten osalta tulkintaa 
arvioitavasta kohteesta. Haasteena on laajojen selvitysaineistojen 
hyödyntäminen arviointiosaamisen näkökulmasta. Erilaisten tilas-
to- ja seuranta-aineistojen, erillisselvitysten ja tutkimustiedon sekä 
vuorovaikutteisesti tuotettujen laadullisten suunnittelutietojen käyt-
täminen ja analysointi vaativat arvioitsijalta paitsi laajaa menetelmäl-
listä osaamista, myös monitieteistä tuntemusta talous-, yhteiskunta-, 
sosiaali- ja luonnontieteiden alalta, yhdistettynä yhdyskuntasuunnit-
telun erityisosaamiseen. (Wallin & Horelli 2009, 114). Tämän vuok-
si arviointeihin on muodostunut oma erikoistunut metodologian-
sa ja asiantuntijuutensa. Myös vaikutusten arviointien tavoitteena 
voi olla hankkeen läpivieminen halutulla tavalla; tietomäärän lisäksi 
vakuuttavan näköinen ja viimeistelty raportti luo mielikuvan siitä, 
että kaikki olennaiset tekijät on huomioitu. Tutkija Hannah Strauss 
on tuonut esille väitöskirjassaan, että pahimmillaan asiantuntija-
konsulttien selvitykset ja arvioinnit voidaan nähdä hankkeen legi-
timoinnin välineenä ja kriittisten äänten hiljentäjinä, joihin osallis-
ten mielipiteet kyllä kirjataan mutta ne eivät johda mihinkään. (Ks. 
Strauss 2011). Keskeinen huomio onkin, että on virheellistä ajatella 
selvityksiä puolueettomina tai objektiivisina, koska selvitysten sisäl-
töön vaikuttavat väistämättä selvityksen laatijan henkilökohtaiset 
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näkemykset tai hänen edustamansa tahon intressit. On kyse myös 
siitä, miten riippumaton selvitysten tekijä on työn tilaajasta. 

Sisällöllisen laadun vaihtelun osalta keskeisenä tekijänä ovat erita-
soiset resurssit selvitysten tekemiseen. Selvitykset saatetaan tehdä 
lain vähimmäisvaatimusten mukaisesti tai toisaalta tietyllä luotto-
konsultin vakiokaavalla. Selvitykset voivat pahimmassa tapaukses-
sa olla antamatta mitään oleellista lisäinformaatiota ongelmiin, tai 
niiden muoto voi olla ei-informatiivinen, jolloin niiden hyödynnet-
tävyys on kyseenalaista. Kuntien rajallisten kaavaresurssien oikea 
suuntaaminen on tärkeää kaavoituksen ja kohteena olevan elinym-
päristön laadun turvaamiseksi. Nykyisellään yhä kasvava määrä lain 
vaatimia selvityksiä nähdään kaavatyötä suuresti kuormittavana vai-
heena. Kuntaliiton selvityksen mukaan yli 30 000 asukkaan kunnis-
sa runsas kolmannes konsulttien käyttöön varatuista määrärahoista 
käytetään selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin. Todellisuudessa 
päätettäessä selvitysten sisällöstä, kohdentumisesta ja painotuksista 
vaikutetaan suoraan myös kaavan lähtökohtiin. Näissä kysymyksissä 
onnistuminen edellyttää kaikkien osapuolten osaamisen ja yhteis-
työn kehittämistä. (Laine et al. 2010, 17-20).  AKSU -selvityksessä 
tuotiin myöskin esille, että kaavoittajat sekä maakunta- että kun-
tatasolla kokevat selvitysten vievän yhdessä osallistumisen kanssa 
liikaakin rajallisia resursseja. Selvitysten ja vaikutusten arviointien 
painottumista ei pidetä perusteettomana, mutta niiden määrä koe-
taan suureksi, osaa vaadittavista selvityksistä pidetään turhina ja 
kannetaan samalla huolta siitä, että varsinaiseen suunnitteluun ei jää 
riittävästi voimavaroja. (Puustinen & Hirvonen 2005; Ympäristö-
ministeriö 2005, 118). Etenkin kuntien kaavoittajat ovat nostaneet 
ongelmana esiin sen, että kaavoitusprosesseissa jää aiempaa vähem-
män aikaa suunnittelulle. Kuntaliiton kyselyn pohjalta on todettu, 
että selvitykset ja osallistuminen veivät vuonna 2005 noin puoli-
toistakertaisen ajan rakennuslain mukaiseen tilanteeseen verrattuna. 
Vastaavasti suunnitteluun käytetty aika on lähes puolittunut. (Laine 
et al. 2005, 15-16). 

Ympäristöministeriön maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 
teettamien selvitysten (2002 ja 2005) perusteella erityisesti ohjaavat 
viranomaiset näkevät toivomisen varaa kulttuuriympäristöä koske-
vien selvitysten laadussa. On huomionarvoista, että kyselyjen mu-
kaan toisaalta lisääntyneet selvitykset ja vaikutusten arvioinnit ovat 
parantaneet kaavojen laatua, vaikka samalla ympäristöhallinnon 
mielestä itse selvitysten laatu on edelleen monessa tilanteessa riittä-
mätön. (Ympäristöministeriö 2005, 115). Kunta joutuu viranomais-

Kuvat 10, 11 ja 12: Kövágószölösin, 
Abaligetin ja Bodan kylien tarkastelu 
Unkarissa osoitti, että vaikka rakennus-
kantaan oli monin osin kohdistettu voi-
makkaita muutoksia, ja eritoten 1950-70 
–lukujen kerrokset ovat hyvin poikkeavia 
traditionaalisesta rakennuskannasta, kylät 
kokonaisuutena ovat säilyneet kohtalaisen 
hyvin. Sosialismin ajan kerrostalorakenta-
minen on usein sijoittunut kylien laitamille 
(kuva keskellä). Vasta uusin rakennus-
kanta on alkanut hajottaa perinteistä kyli-
en tonttitypologista rakennetta. Rakennuk-
set eroavat perinteestä sijoittelunsa ohella 
myös ulkomuodoltaan kuten 1960-luvun 
kerrostumatkin. Ongelmallisinta niissä on 
kuitenkin perinteisten kapeiden ja pitkien 
tonttien yhdistäminen (johtuen tonttimaan 
alhaisesta hinnasta), kahden tai jopa kol-
men tontin levyiseksi nurmikentäksi, jossa 
päärakennus sijoittuu tontin keskelle (ks. 
kuva alinna). Uusimmat lisäykset ra-
kennetussa ympäristössä eivät myöskään 
muodosta keskenään yhtenäistä kerros-
tumaa, vaan rakennukset ovat tyyliltään 
monenkirjavia, toisin kuin esimerkiksi 
1960-luvun noppamaiset tyyppitalot (ks. 
kuva ylinnä). Uudet rakennukset eivät 
pyri sulautumaan, vaan erottumaan naa-
pureistaan ja ”vanhasta”. Tarkastelun 
kohteina olleet kylät ovat ilmeeltään säily-
neet kuitenkin maaseutumaisina, vaikka 
uudenlaiset mallit ovat muuttaneet entiset 
suunnitelmatalouden rakenteet ja luoneet 
uudenlaisen sosioekonomisen ja sitä kautta 
spatiaalisen rakenteen. Tätä tematiikkaa 
on perusteellisemmin tarkastellut väitöskir-
jassaan Erja Varis. (Ks. Varis 1998).
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neuvottelujen pohjalta viime kädessä tekemään yksin ratkaisun siitä, 
jättääkö se jonkun mielestään tarpeettoman selvityksen tekemättä. 
Konfliktit selvitystarpeiden laajuudesta ovat usein seurausta asetel-
masta, jossa ohjaava viranomainen omaksuu säilyttämis- ja suojelu-
roolin, kun puolestaan kunnan intresseissä painottuvat kehittämis-
tarpeet esimerkiksi erilaisten hankkeitten edistämisen muodossa. 
Tämä näkyy niissä vaatimuksissa, joita hankkeitten tietopohjalta 
edellytetään. On luonnollista, että sektoriviranomaiset haluavat 
mahdollisimman perusteelliset selvitykset asioista, joista ne ovat 
viranomaisina vastuussa. Toisaalta kyse voi olla myös ns. ylivarovai-
suudesta, jolla pyritään estämään myöhempiä valituksia. (Laine et 
al. 2010, 12, 14-15; Ympäristöministeriö 2005, 120). Selvitysaineis-
toissa on usein nostettu esille nimenomaan suunnittelua rajoittavia 
tekijöitä, jollaisia ovat esimerkiksi liito-oravat, muinaismuistot tai 
kulttuuriympäristö yleensä. Tyypillisesti kaavoituksen perusselvitys-
ten tarkoitukseksi katsotaan nimenomaan rajaavien ja poissulkevien 
elementtien esittäminen, jotka ilmenevät kaavakartoilla erilaisten 
kieltojen ja rajoitusten muodossa. Suunnitelmien sisällöllisen laadun 
suhteen olisi kuitenkin olennaista kääntää fokusta myös selvitysten 
kykyyn nostaa esille kehittämismahdollisuuksia. Kulttuuriympäristö 
olisi nähtävä myös erityisenä potentiaalisuutena jonka varaan esi-
merkiksi alueen matkailullinen kehittäminen voi tukeutua. Tämä on 
kuitenkin haasteellista, sillä esimerkiksi MASUKE-tutkimushan-
keen tapaustutkimuksista on voitu havaita, että kulttuuriympäristö-
selvitysten tai ylipäätään kulttuuriympäristönäkökulman korostami-
nen kaavan laadinnan yhteydessä voi aikaansaada osallisten taholta 
myös vastustusta. Kulttuuriympäristö-termi voidaan jo käsitteenä 
kokea toimintamahdollisuuksia rajoittavana seikkana. Tähän liittyy 
syvälle juurtunut käsitys siitä, että suojelunäkökohtiin perustuvat 
selvitykset koetaan ensisijaisesti toimintamahdollisuuksia rajoittavi-
na kieltokokoelmina. Tutkimusten perusteella eniten lisäselvityksiä 
on kuitenkin vaadittu ennen muuta luonto- ja ympäristöarvoista. 
(Peltonen et al. 2008, 24). Nämä ovatkin saaneet myös erikoisia 
muotoja osana maankäytön suunnitteluprosessin ”argumentointi-
välineistöä”.

Konsulttien käyttö on lisääntynyt edellä mainittujen kuntien resurs-
siongelmien myötä. Toisaalta monissa kunnissa etenkin yleiskaavat 
haluttaisiin laatia omana työnä niiden strategisen luonteen vuoksi. 
(Laine et al. 2010, 17). Myös pienet kaavamuutokset koetaan hel-
pommiksi toteuttaa itse, koska työ painottuu hallinnollisen käsitte-
lyyn itse suunnittelun jäädessä vähemmälle. Myös osallistumista ja 



79

vuorovaikutusta on pidetty niin suurena osana kaavatyötä, että ne 
hoitaessaan kunta voi samalla tehdä itse kaavankin. Muita peruste-
luja omalle työlle ovat mm. parempi paikallistuntemus, joustavuus, 
pienemmät kustannukset, parempi laatu kuin hintakilpailutetuilla 
konsulteilla, aikataulujen pitävyys ja pitkäjänteisyys kunnan kehit-
tämisessä. Kuntaliiton kyselyssä todettiin, että asiantuntemuksen 
käyttö on joka tapauksessa lisääntynyt kaavatyössä eniten kulttuu-
riympäristön, luonnonympäristön ja ympäristöhaittojen huomioon 
ottamisessa. (Laine et al. 2005, 2). Keskeistä kaavatyön sujuvuuden 
kannalta onkin, että tarpeellisiin tehtäviin soveltuvaa konsulttiasian-
tuntemusta löytyy sopivalta etäisyydeltä ja että konsulttivaihtoehtoja 
on useampia. Tämän osalta on todettu puutteita, ja asia nousi esille 
myös MASUKE-tutkimuksessa. Maaseutualueitten suunnittelussa 
on erittäin keskeistä, että kaavakonsultti ei tarkastele suunnittelu-
kohdettaan ”kaupunkilaissilmälasien” lävitse, vaan kykenee ymmär-
tämään ne (erityisesti toiminnalliset) lähtökohdat, jotka ovat oleelli-
sia nimenomaan maaseutuympäristön kannalta.

Kaavoitusprosesseihin liittyvänä ongelmana on usein mainittu 
myös selvitystarpeiden tuleminen esille liian myöhäisessä kaavoitus-
prosessin vaiheessa. (Ympäristöministeriö 2005, 121). Kuntaliiton 
vuosina 2001 ja 2002 tekemissä kaavoittajakyselyissä nousi esiin 
nimenomaan se, että kunnat kokivat viranomaisten selvitysvaati-
musten nousevan esiin turhan myöhäisessä vaiheessa kaavoituspro-
sessia. Huomattavia ongelmia ja viivästyksiä voi tulla, mikäli esi-
merkiksi liito-oravaselvityksiä tai rakennussuojelutarpeita tuodaan 
”pöytään” yllättäen. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen säännöksiä 
(MRA 18§ ja 26§) onkin tämän osalta tarkistettu vuonna 2007 koski-
en viranomaisneuvottelujen järjestämisen ajankohtaa ja tutkimus- ja 
selvitystarpeiden esittämistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Vuoden 2010 kyselyn tulosten pohjalta voitiin todeta, että asetusten 
muutoksella näyttää olleen ainakin jonkin verran vaikutusta. (Lai-
ne et al. 2010, 11-12). Resurssien kohdentamisen näkökulmasta on 
merkittävä se AKSU -selvityksessä esille noussut seikka, että eri kaa-
vatasoilla tehdään melko runsaasti sellaisiakin selvityksiä, jotka kuu-
luisivat muille kaavatasoille. Tämä johtuu usein siitä, että yksityis-
kohtaisemmassa kaavoituksessa joudutaan paikkaamaan yleispiirtei-
sempien kaavojen puutteita. Tämä taas johtuu edelleen resurssien 
vähäisyydestä ja vanhentuneista tai kokonaan puuttuvista kaavoista. 
Toisaalta tarvitaan myös rohkeutta välttää varmuuden vuoksi tehtä-
vät selvitykset. (Puustinen & Hirvonen 2005; Ympäristöministeriö 
2005, 120; Laitio & Maijala 2010, 37). Ohjenuorana tulisi olla tiedon 
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täsmentymisen periaate. Optimitilanne olisi, että suunnittelun tul-
lessa yksityiskohtaisemmaksi voitaisiin tarkemmat selvitykset koh-
distaa niihin alueisiin, joihin myös muutospaineet kohdistuvat. Eräs 
varteenotettava ratkaisu valmisteluvaiheen kuormittavuuteen olisi 
myös se, että maaseutualueiden kaavoituksen periaatteelliset lähtö-
kohdat pohdittaisiin laajemmin kunnan maaseutualueita koskevissa 
strategioissa, ei vasta itse kaavaprosessissa. Näin keskeiset perus-
periaatteet olisivat etukäteen tiedossa sekä osallisilla, viranomaista-
hoilla että luottamushenkilöillä. Lähtökohtien ja tavoitteiden mää-
rittelyssä tulisi huomioida mm. maaseutualueiden kaavoitustarve 
ylipäänsä, oikea tarkkuustaso sekä muut keskeiset periaatteet. Tämä 
ohjaisi myös varsinaisessa kaavaprosessissa tehtäviä tarkempia sel-
vityksiä. Siten myös selvitystarpeiden määrän etukäteisarvioiminen 
helpottuisi, mikä on koettu etenkin konsulttitoimistojen näkökul-
masta ongelmalliseksi asiaksi tarjousvaiheessa. Joskus suunnitelmat 
ovat tarkempia kuin mihin selvitykset antavat aihetta. Liika yksityis-
kohtaisuus esimerkiksi kyläkaavoituksessa toisaalta estää kylän ns. 
luontaista kehittymistä ja voi johtaa kaavan osalta huonoon toteu-
tumisasteeseen. Erääksi ratkaisuksi onkin nähty luopua yleiskaava-
tasolla rakennuspaikkakohtaisesta tarkastelusta ja sen sijaan osoittaa 
rakentamisalueita. Rakennuslupien myöntäminen suoraan yleiskaa-
van perusteella on myös nähty maaseutualueille sopivaksi ohjausvä-
line, mutta nykyisessä muodossa sen soveltaminen on osoittautunut 
käytännössä vaikeaksi. Eriävät näkemykset välineen soveltamismah-
dollisuuksista ovat poikineet oikeusprosesseja, jotka puolestaan ku-
moavat kaavaprosessin kuormittavuutta vähentävän pyrkimyksen.

Asiantuntijuus, päätöksenteko ja osallistuminen

Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki on pyrkinyt siirtämään kaa-
voituksen valmisteluvaiheen vastuuta viranomaisilta osallisille, mikä 
on osaltaan lisännyt myös haasteita valmisteluvaiheen selvityksille 
ja arvioinneille. Selvitykset ja vaikutusten arvioinnit on voitava kyt-
keä kiinteästi yhteen vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin kanssa 
ennen muuta siksi, että niiden on kyettävä edistämään ratkaisuvaih-
toehdoista käytävää julkista keskustelua ja viestittävä poliittisel-
le päätöksenteolle selkeästi eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutukset. 
Vuoropuhelua edellytetään erityisesti kaavan vaikutusten tunnis-
tamisessa, merkittävyyden arvioinnissa ja rajauksessa, selvitysten 
ja vaikutusten arvioinnin suuntaamisessa ja yksityiskohtaisuuden 
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määrittämisessä sekä vaihtoehtojen vertailussa. (Ympäristöministe-
riö 2002; Ympäristöministeriö 2005, 116, 122).29 Kansalaisten ak-
tiivinen mukaantulo virallisiin hallinnon prosesseihin ei useinkaan 
ole sujunut kitkatta. Erityisesti keskustelu rakennetun ympäristön 
arvottamisperusteista tuo usein mukanaan asiantuntijaperusteista ja 
viranomaisnäkökulmasta poikkeavia painotuksia, joiden huomioon 
ottaminen muodostaa merkittävän haasteen niin viranomaistyölle 
kuin hallintokäytäntöjen ja tiedonkäsittelyn kehittämiselle. (Raken-
nusperintöstrategia 2001, 41). Professionaalistumisen lisääntyminen 
tarkoittaa, että selvitykset edellyttävät erityistä ammattiosaamista ja 
vaativat ulkopuolisen asiantuntijan apua. Haasteena on, että selvi-
tykset edellyttävät eri osapuolilta kykyä tulkita pitkälle spesialisoitu-
neen ja eri tahoille hajaantuneen tiedon merkitystä ratkaisuvaihto-
ehtojen kannalta. Selvitykset jäävät hyödyttömiksi osallisten mutta 
myöskin päätöksentekijöiden näkökulmasta, mikäli ne eivät avaudu 
ei-asiantuntijuudelle. Tältä osin kapean sektorin eri asiantuntijata-
hoilla laadittuja selvityksiä voi pitää ongelmallisina, sillä ne eivät 
muodosta kokonaiskuvaa suunnitteluratkaisun kannalta oleellisista 
tekijöistä. Siksi viestinnän merkityksen ja selvitysten esittämisen sel-
laisessa muodossa, joka on kaikille selkeä, tulisi korostua. Selkeys 
on nähtävä keskeisenä myös erilaisten huhujen katkaisemisessa ja 
väärinkäsitysten ehkäisemisessä. (Jalonen 2007, 280-281, 308; Ym-
päristöministeriö 2007). 

Ideaalinen lähtökohta on, että valmisteluvastuussa olevien viran-
haltijoiden puolueeton ja asiantunteva valmistelu luo edellytykset 
luottamushenkilöitten päätöksille. Ongelmia muodostuu silloin, 
kun kunnallinen päätöksenteko on viranhaltijoitten valmistelemien 
muodollista päätöstä vaille valmiiden päätösesityksen hyväksymis-
tä. Asiantuntijavalta voidaankin pahimmillaan nähdä demokratian 
kannalta varsin kyseenalaisena, mikäli kunnan valtuusto toimii vain 
virkamiesten kumileimasimena. (Jalonen 2007, 92-94; Peltonen et 
al. 2008, 27). Vallankäyttö valmistelussa voi kärjistyä pahimmillaan 
myös esimerkiksi asioitten viivyttämiseen tai hautaamiseen. Sama il-
miö tapahtuu myöskin silloin, kun viranhaltijoitten valmistelun teh-
täväksi osoitetaan jo päätetyn asian tiedollinen perusteleminen. Mo-
lemmissa tapauksissa on selvää, että ainakin kuntalainen menettää 
mahdollisuutensa vaikuttaa. Hyvä lähtökohta vääristyy, mikäli vuo-
rovaikutusprosessi nähdään osallistumisena osallistumisen vuoksi, 
ja lopulta kukaan toimijaosapuoli ei ole tyytyväinen. Pahimmillaan 
osallistuminen latistuu näennäiseksi vuorovaikutukseksi, jossa vaih-
toehtojen esittely ei tuota uutta, vaan tarjoaa samaa vaihtoehtoa 

29 MRL:n (132/1999) mukaisia kuntata-
son kaavoja laadittaessa on MRL:n eri-
tyissäännösten lisäksi noudatettava kun-
talain säännöksiä ja hallintolain 
(434/2003) hallintomenettelyä koskevia 
säännöksiä sekä yleisiä hallinto-oikeudel-
lisia periaatteita. Lisäksi kaavojen valmis-
telussa ja päätöksenteossa on huomioita-
va perustuslain (731/1999) lainalaisuus-
periaate, johon perustuu myös kaavaval-
misteluun ja päätöksentekoon liittyvä 
kuntalaisten oikeusturva. Siihen kuuluu 
asianosaisille ja osallisille kuuluva vaikut-
tamismahdollisuus. Tätä perustuslain 
kantaa on täsmennetty tapauskohtaisesti 
kussakin erityislaissa, kuten maankäyttö- 
ja rakennuslaissa. (Syrjänen 2005, 9). 
Tämä perustuu myös Århusissa 25.6. 
1998 tehtyyn yleissopimukseen tiedon 
saannista, yleisön osallistumisoikeudesta 
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- 
ja vireillepano-oikeudesta (ECE:n Århu-
sin sopimus 1998, (122/2004) ja Euroo-
pan ihmisoikeussopimukseen (85-
86/1998).
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30 Anssi Joutsiniemen mukaan enem-
män tai vähemmän vapaaehtoisesti. Jout-
siniemi toteaa sattuvasti, että lainsäädän-
nön sanamuoto on lupaava. Osallisen voi 
olettaa tulevan miltä planeetalta tahansa, 
mutta todellisuudessa pettymys suunnit-
telijakunnan parissa on ollut suuri keski-
verto- osallisen paljastuttua 55-vuotiaaksi 
mieheksi. (Joutsiniemi 2006, 213).

31  Esimerkiksi Oulun yliopiston maan-
tieteen laitoksen ja arkkitehtiosaston sekä 
ProAgrian yhteinen Asu Kylässä! –hank-
keen (2002-2004) loppuraportin (Kuikka 
2004) johtopäätöksissä käsitellään asu-
kaskeskeisiä suunnittelumenetelmiä 
suunnitteluvaiheen näkökulmasta, ja tar-
kastellaan eri menetelmien soveltuvuutta 
kuhunkin vaiheeseen. Esimerkiksi tiedon 
hankintavaiheeseen soveltuvina esimerk-
kinä mainitaan mm. etnografinen havain-
nointi, karttatyöskentely, kysely, haastat-
telu tai erilaiset suunnittelupajat.  (Kuikka 
2004, 79-80).  

32 Esimerkiksi Suomen Akatemian 
2009-2011 rahoittama, Oulun yliopiston 
tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ja ark-
kitehtiosaston yhteinen tutkimushanke 
PUDAS (Participatory Urban Design Support 
with Advanced Information Technology).

33 Esimerkkinä tästä toimi yhteispoh-
joismainen InnoUrba-hanke (2008-2009). 
Hankkeen tavoitteena oli kehittää maan-
käytön suunnittelun prosesseja ja vertail-
la käytettyjä menetelmiä Pohjoismaissa 
luoden innovatiivisia toimintaympäristö-
jä. Eräässä osahankkeessa kehiteltiin 
vuorovaikutteista maankäytön suunnitte-
lun roolipeliä, jonka alustavat tulokset 
ovat vaikuttaneet lupaavilta. Käytännössä 
menetelmässä joudutaan sovittamaan yh-
teen eri intressejä ja ratkaisemaan näistä 
johtuvia konkreettisia ongelmatilanteita 
yhdessä muiden pelaajien kanssa. Oleel-
lisinta on se, että kukin pelaajan on 

hieman eri tavoin puettuna. Myös vaihtoehtojen arvioinnissa voi 
olla kyse vain moniäänisestä mielipiteiden kentästä, jossa kukin 
taho  pyrkii saamaan oman näkökulmansa vallitsevaksi. Maaseutu-
alueiden vuorovaikutteinen suunnittelu poikkeaa suuresti kaupun-
kialueista jo siinä, että käsiteltävät asiat saavat hyvin konkreettisia 
muotoja. Eräänlainen ”intimiteetti” astuu ”anonyymiuden” tilalle 
myös osallistumisprosessin näkökulmasta. Ääriesimerkkinä hyväk-
si koettu osallistumisprosessi on sellainen, jossa osallinen (usein 
maanomistaja) saa oman tahtonsa läpi. Avoimuuden, luovuuden 
ja vuorovaikutuksen näkökulmasta olennaista eivät itse asiassa ole 
päätösesityksissä (esim. kaavaluonnos) esiin tuodut vaihtoehdot, 
vaan se miten valmistelun eri vaiheissa kyetään pitämään esillä eri-
laisia vaihtoehtoja. (Vrt. Jalonen 2007, 255). Todellista vuorovaiku-
tusta ei toisin sanoen ole se, että osalliset voivat lausua mielipiteen-
sä valmiiksi valikoiduista vaihtoehdoista, joista yhden tarkoituksena 
on herättää vastustusta, toisen edustaa neutraaliutta, ja kolmannen 
kaavoittajan näkemystä. Lopputuloksen näkökulmasta katsoen ei 
ole hedelmällistä kiistellä valmiiden ja kenties melko pitkälle luk-
koonlyötyjen vaihtoehtojen sisällöstä. MASUKE-tutkimushank-
keessa on tullut toisaalta myös esille näkemys, jonka mukaan vuoro-
vaikutusprosessi voidaan nähdä kaavan laatijan kannalta sekä työtä 
helpottavana tekijänä että kaavan laatijan ”oikeusturvan” kannalta 
välttämättömänä asiana. Vuorovaikutuksen järjestämistä ei siten 
tulisi nähdä yksipuolisesti vain asukkaitten ja osallisten oikeutena, 
vaan yhtälailla myöskin kaavan laatijan oikeutena mahdollisimman 
läpinäkyvään prosessiin.

Osallistuminen ja sitä edesauttamaan pyrkivä lainsäädäntö on eittä-
mättä tuonut asukaslähtöisyyden suunnitteluprosessiin mutta samal-
la on herätty huomaamaan, millainen haaste on löytää osallistumis-
kanavia, joilla voidaan tavoittaa todenmukainen osallisien edustus.30 
Tämä haaste koskee niin kaupunkimaisia kuin maaseutumaisiakin 
ympäristöjä. On myös jouduttu pohtimaan, keitä eri lähestymista-
voilla tavoitetaan – onko esimerkiksi ilmoitus kunnantalon seinällä 
enää ”tätä päivää” edes maaseutumaisilla alueilla? Osallistavat in-
formaatio- ja keskustelutilaisuudet sekä tieto- ja viestintätekniikkaa 
hyödyntävät uudet ratkaisut on nähty eräänlaisina rajapintaelement-
teinä, valmistelusysteemin ”aisteina”, jotka lisäävät mahdollisuuksia 
hyödyntää ulkoista tietoa. (Jalonen 2007, 311; Maula 2006, 88). Asu-
kaskeskeisiä suunnittelumenetelmiä onkin lähdetty pian nykyisen 
maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulon jälkeen määrätietoisesti 
kehittämään erilaisissa tutkimushankkeissa, jotka pyrkivät etsimään 



83

omaksuttava jonkun toisen osallisen ase-
ma – näin esimerkiksi alueen pormestari 
voi tarkastella suunnittelua kahden lap-
sen yksinhuoltajaäidin näkövinkkelistä.

34 Heritage at Risk in Rural Europe –hank-
keen kohdekylien suunnitelmissa pyrit-
tiin luomaan avoin keskusteluyhteys pai-
kallisiin asukkaisiin osallistamalla heitä 
seminaarein ja keskustelutilaisuuksin. 
Tässä voitiin todeta eroavaisuuksia eri 
maiden välillä. Unkarissa osallistamispro-
sessissa asukkaita edusti kylän pormesta-
ri, jonka kautta avautui ainut mahdolli-
suus päästä keskustelemaan suunnittelu-
tarpeista ja lähtökohdista. Suomessa asu-
kastilaisuuksien järjestäminen kylätoimi-
kuntien ja aktiivisten asukkaitten kautta 
mahdollistui hyvin, mutta osallistujien 
määrät jäivät melko vaatimattomiksi. Ir-
lannissa puolestaan kylien kehittämis-
suunnitelmiin osallistutaan Suomeen ja 
Unkariin verrattuna hyvin aktiivisesti. 
Asukkaat kokevat kylien kehittämisen 
omakseen, ja he myös haluavat olla mu-
kana ympäristöään koskevassa suunnitte-
luprosessissa. 

35 Vrt. Katri Tulkki, YM: ”Osa ristirii-
doista kumpuaa siitä, että kuntalaiset ei-
vät ole voineet osallistua kaavoitusta oh-
jaavien kehittämistavoitteiden valmiste-
luun”. (Uudenmaan ympäristökeskus 
2008, 36).

toimivampia osallistumismuotoja esimerkiksi maaseutukylien asu-
kaslähtöisen suunnittelun kehittämiseen.31 Uusimpana keskuste-
luun ja myös tutkimukseen ovat tulleet erityisesti informaatiotek-
nologian tukemat vuorovaikutuksen mahdollisuudet.32 Näissä on 
tarkasteltu tietotekniikkaa hyödyntäviä kansalaisten ja suunnitteli-
joiden sekä suunnittelijaryhmien välistä vuorovaikutusta edistäviä 
laitteita, ohjelmistoja sekä nettipohjaisia sovelluksia. Pääsääntöisesti 
nämä perustuvat internetiä, mobiiliteknologiaa sekä karttapohjaisia 
sovelluksia hyödyntäviin ja yhdisteleviin innovatiivisiin menetel-
miin, mutta mukaan ovat tulleet myös esimerkiksi roolipelaamis-
ta sekä peliteknologiaa ja -teoriaa hyödyntävät sovellukset. Näillä 
pyritään tavoittamaan erityisesti nuorempaa polvea, mutta niiden 
on todettu avaavan uusia osallistumisen kanavia myös laajemmin.33 
Kaavavalmistelu on jo pitkään tukeutunut tietotekniikkaan, kuten 
esimerkiksi erilaisiin paikkatietosovelluksiin (Geographic Informa-
tion System, GIS), mutta teknologiatuettuja vuorovaikutusmene-
telmiä tulisi kehittää enemmän myös varhaisen tieto-osallistumisen 
ja tavoitteenasettelun vaiheisiin. Vaikka väline itsessään antaakin 
paljon mahdollisuuksia tehokkaaseen tiedonhankintaan, on mene-
telmien ja niiden antamien vastausten mielekkyys kuitenkin täysin 
käyttäjästä riippuvaista (ks. Joutsiniemi 2006, 87). Saadun informaa-
tion tulkinnan osalta suunnittelija on siis aina samassa tilanteessa, 
käytettiinpä menetelmällisesti mitä välinettä tahansa. Eräs olennai-
nen ero on siinä, että vakuuttamisen välineenä tietokonepohjaisten 
analyysien käyttö antaa huomattavan erilaisen lähtökohdan kuin 
”kokemuspohjaiset” analyysit. Luottamushenkilöt ja viranhaltijat 
turvautuvat päätöksenteossa mielellään ns. formaalin ja objektii-
visen tiedon edellytykset täyttävään tietoon, kuten erilaisiin laskel-
miin. Eräänä valmistelutyön ongelmana on siten tietokäsitys, joka 
tukeutuu vahvasti numeerisuuteen. Kuitenkin myös tieto-opillisesti 
epävarma informaalinen, arvo-elementtejä ja intressejä sisältävä tie-
to tulisi voida ottaa huomioon. (Jalonen 2007, 296, 306-307). Eri-
tyisesti elinympäristön paikallisten merkitysten tunnistamisessa on 
mahdotonta ohittaa asukkaiden näkemystä, koska merkitykset ovat 
olemassa pääosin vain ympäristön ”sisäisesti”.34 Tähän ulkopuoli-
nen asiantuntija voi todellisuudessa antaa vain hyvin kapea-alaisen, 
oman koulutuksensa muokkaaman näkemyksen, jota voidaan tosin 
pitää näennäisesti ”objektiivisempana” kuin asukkaan näkökulmaa. 
Asukkaat tulisi kuitenkin nähdä valmistelussa tieto-osallisina, koska 
näkökulmavalinnoilla on ratkaiseva merkitys suunnittelun tavoit-
teenasettelujen kannalta.35 
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36 Steffen Gulmann on tanskalainen 
professori (Copenhagen Business 
School) ja 11CityDesign –ryhmän perus-
taja. Hän esitelmöi Oulussa 28.-29.5.2009 
järjestetyssä InnoUrba-hankkeen päätös-
seminaarissa otsikolla ”The CityDesign 
method – bringing citizens inspiration 
into planning”.

37 Ympäristöministeriön kyläkaavoitus-
oppaassa todetaan että  ”[k]unnan suun-
nitelmissa ja päätöksenteossa tulisi huo-
mioida kyläsuunnitelmissa esitetyt tavoit-
teet ja toteuttamistoimenpiteet. Näin 
saadaan paikallinen asiantuntijuus hyö-
dyksi ja saavutetaan asukkaita paremmin 
tyydyttävä lopputulos. Usein yhteistyöllä 
vältetään turhaa ja päällekkäistä työtä. 
Kyläläiset voidaan näin myös paremmin 
sitouttaa toteuttamaan suunnitelmia joko 
talkoovoimin tai esimerkiksi hankerahoi-
tuksen avulla.” (Ympäristöministeriö 
2009a, 5). 

38 Maankäyttöön liittyvissä ristiriidoissa 
törmäävät usein monella eri tasolla olevat 
ilmiöt: yleisesti voidaan erottaa toisistaan 
ainakin kolme erilaista konfliktityyppiä – 
kognitiiviset konfliktit, arvokonfliktit 
sekä intressikonfliktit. (Rannikko 2006, 
154). Kulttuuriympäristöjen ollessa ky-
seessä arvo- ja intressinäkökulmat usein 
törmäävät. Tällöin esimerkiksi maiseman 
kauneusarvot asetetaan vastakkaisiksi 
”järkiperusteille” kuten taloudellisille 
faktoille.

39 Christian Norberg-Schulz on toden-
nut tähän liittyen, että nykyinen [kaupun-
ki]suunnittelu perustuu fragmentaariseen 
tieteelliseen ymmärrykseen, josta yleisesti 
uupuu kokonaisuuden vuorovaikutus-
suhteitten ymmärtäminen: ”Urban plan-
ning is based on fragmentary scientific 
understanding nowadays, while there is a 
general absence of  understanding of  the 
interaction of  unity”. (Norberg-Schulz 

Käytännössä asukkaitten osallistumishalukkuus elinympäristönsä 
suunnitteluun vaihtelee tapauskohtaisesti suuresti. Aito osallistu-
vuus vaatii myös kaavan laatijalta kykyä motivoida asukkaita osallis-
tumisprosessiin. Osallistumisaktiivisuus riippuu paljolti myös käsi-
teltävistä teemoista. Toiset aiheet herättävät laajaakin kiinnostusta, 
toiset puolestaan jäävät vähäisemmälle huomiolle. Suurimman ris-
tiriidan ns. ruohonjuuritason osallistumiselle luo se, mikäli kaava-
hankkeet koetaan ”ulkopuolisten” intressitahojen kuten konsulttien 
sanelupolitiikaksi. Vaikka laki määrittelee osallisuuden oikeudeksi 
vaikuttaa omaan ympäristöön, on se myös oikeutta olla osallistu-
matta, mikäli asia koetaan omalta kannalta turhaksi tai katsotaan 
että todellista vaikuttamismahdollisuutta ei ole. Toimivan osallis-
tumisprosessin taustalla on siten oltava kaikkien intressiryhmien 
motivaatio. Osallisia ei voida valjastaa hankkeisiin toimimaan pel-
kästään lopputulosta legitimoivina marionetteina, vaan pelikentän 
tulisi olla aidosti auki erilaisten näkökulmien esiintuomiselle. Kuten 
professori Steffen Gulmann36 on todennut osuvasti, ”the creative 
citizen is repelled by: 1) Rules set by others 2) Architecture by Mr. 
Know (it) all 3) The ugly things 4) Not being part of  the game.” 

Virkavaltaistuminen, professionaalistuminen, esitystapojen vaikea-
selkoisuus maallikoille, manipulaatiovalta ja vallan pyhittäminen 
asiantuntija-kielenkäytöllä voi jo sinällään herättää voimakkaita 
vastareaktioita osallisissa. (Vrt. Jalonen 2007, 96-99). Virallisen 
prosessin rinnalla voi tämän vuoksi tapahtua myös ns. epämuo-
dollista valmistelua, jossa valmistelukoneiston ulkopuoliset toimi-
jat pyrkivät erilaisin keinoin vaikuttamaan päätöksiin epävirallisissa 
tapaamisissa ja keskusteluissa. (Jalonen 2007, 100, 113). Toisaalta 
myöskin liiallinen avoimuus voi olla este asioiden sujuvalle eteen-
päin viemiselle. Osallistavaa suunnittelua on onnistuttu tuomaan 
suunnitteluun erityyppisissä hankkeissa, jotka operoivat ns. viral-
lisen prosessin ulkopuolella tai sen ”reunoilla”. Parhaassa tapauk-
sessa tämän kaltaisista hankkeista on saatu tuotua aineksia myös 
viralliseen kaavoitusmenettelyyn. Parhaat tulokset voidaankin saa-
vuttaa silloin, kun viranomaistaso ja vapaamuotoinen suunnittelu 
tukevat toisiaan.37 Suunnittelun professionaalisen näkökulman yk-
sinoikeus suunnitteluproblematiikan tiedolliseen perustaan ja neut-
raliteettiin arvojen suhteen on aiheeseen liittyvässä tutkimuksessa 
vähintäänkin kyseenalaistettu 2000-luvulla. Itseoikeutettu suunnit-
teluhegemonia on korvautunut yhä enenevässä määrin avoimuuden 
ja argumentatiivisuuden arvoilla, ja aika on ajanut ”omnipotentin” 
moniosaaja -suunnittelijan ohi. Sen sijaan tarvitaan jaettua asiantun-
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2000, 61). Anne Stenros mainitsee esi-
merkkinä fragmentaarisesta lähestymista-
vasta postmodernistisen arkkitehtuurin, 
sekä vielä ilmeisempänä dekonstruktivis-
min, jossa synteesin muodostaminen ta-
pahtuu vain ajatuksellisella tasolla, eikä 
fyysistä tai visuaalista yhteyttä elementti-
en välillä edes pyritäkään luomaan. To-
dellisuus on kuitenkin keskenään sisäisis-
sä suhteissa olevien asioiden kokonaisuus 
eli totaliteetti. Näin ollen todellisuutta ei 
voi määritellä (tai todellisuuden osaa-
kaan) pelkästään osiensa summana, vaan 
osat saavat identiteettinsä sisäisten suh-
teiden järjestelmässä eli kontekstissa. 
(Stenros 1991, 35; Juntunen & Mehtonen 
1977, 138).

40 Sekä selvitysten että arviointien frag-
mentoitumisesta, pirstaloitumisesta ja in-
tegroivan näkökulman puuttumisesta 
ovat puhuneet myös tutkijat Raine Män-
tysalo ja Janne Roininen. He ovat tuoneet 
esille keskeisiä kysymyksiä liittyen erito-
ten suunnittelu- ja arviointiprosessien 
yhteensovittamiseen. YVA-lain alaisten 
hankkeiden sekä kaavoituksen ja strategi-
sen ohjelmatyön prosessit tulisi voida so-
vittaa yhteen niin, että myös yksittäisten 
hankkeiden vaikutusarviointiin ja lupa-
harkintaan saataisiin mukaan kaavoituk-
seen ja ohjelmatyöhön liittyvät laaja har-
kinta sekä strateginen näkökulma. (Män-
tysalo & Roininen 2009, 54-55). Eriyty-
neissä prosesseissa ongelmaksi muodos-
tuu etenkin arviointimenettelyt osallisten 
kannalta (osallisten oltava mukana kussa-
kin prosessissa erikseen kertomassa kan-
tansa yhä uudelleen käsiteltäviin samoi-
hin kysymyksiin). Kuten edellä on todet-
tu, kaavoitusprosessiin liittyvät lakisäätei-
set etukäteisarvioinnit mm. ympäristö- ja 
sosiaalisista vaikutuksista ovat olleet mer-
kittävä askel elinympäristöjen parantami-
sen kannalta, mutta rakennettua elinym-
päristöä tulisi arvioida myös kokonaisval-
taisemmin. Eri vaihtoehtojen vaikutuksi-

tijuutta ja reflektoivuutta. Kuten tutkija, TkT Sari Puustinen on tuo-
nut väitöstutkimuksessaan esille, asiantuntijan rooli tulisi nähdä eri 
näkökulmien syntetisoijana sekä reflektoijana, mikä antaisi yhteis-
toiminnallisuudelle enenevässä määrin jalansijaa; olennaista ei ole se 
kuka on asiantuntija vaan se mitä yhdessä saadaan aikaiseksi. (Puus-
tinen 2006, 107-108, 252). Ajankohtaisista suunnittelukysymyksistä 
keskustellessa rakennetaan myös sosiaalisia ja poliittisia edellytyksiä 
tulevien suunnittelutehtävien kommunikaatioprosesseille, siis sille 
rakennetaanko keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta sekä yhteis-
työverkostoja vai ei. Olettamuksena voidaan pitää, että suunnittelu-
prosessin avoimuus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vähen-
tää vastaavasti konflikteja loppuvaiheessa.38 

Sektoroituneisuus ja fragmentoitumiskehitys

Eräänä keskeisenä haasteena nykyisissä kulttuuriympäristöön koh-
distuvissa selvityksissä on edellä viitattuun professionaalistumiseen 
liittyvä lisääntynyt sektoroituneisuus ja tiedon fragmentoituminen.
Selvitykset koostuvat erilaisista tietoaineksista, jotka kukin pitäyty-
vät omassa rajatussa sektorissaan.39 Selvitysten ja arviointien sek-
toroitumiskehitykseen ja asiantuntijavaltaisuuden lisääntymiseen 
liittyy tilanne, jossa yksittäiset kysymykset nousevat ylikorostuneesti 
esiin, vaikka suunnitteluprosessilta odotettaisiin lain vuorovaikut-
teisessa hengessä enemmänkin yhteen sovittavuutta.40 (Laine et al. 
2005, 15). Tiedon pirstaloituminen aiheuttaa täten myös sen, että 
osallistuvuus voi jäädä yksittäisen seikan läpiajamisen tai estämisen 
tasolle. Tällaisia yksittäisseikkoja ovat usein suojelukysymykset, joi-
den ylikorostuminen voi viedä liian suuren osan selvitysresursseista 
ja huomiosta. Eri sektorinäkökulmien ja asiantuntijuuksien yhteen-
sovittamisessa puhutaankin usein reunaehtosuunnittelusta. (Ympä-
ristöministeriö 2005, 122). Ongelmaksi muodostuu erottelujen ko-
rostaminen yhteyksien etsimisen sijaan sekä eräänlainen kohteiden 
ominaisuuksien erottelu-objektivointi moninaisen arviointikritee-
ristön myötä. Yksittäisten analyysien pääasiallisena ongelmana on 
siten niiden irrallisuus kokonaiskontekstista (esimerkiksi maisema-
tarkastelu irrallisena sitä konstituoivasta toiminnallisuudesta). Selvi-
tysten fragmentoituminen johtaa myös pirstalemaiseen suunnitte-
luun. (Vrt. Peltonen et al. 2008, 29). 

Ympäristöministeriö teetti MRL:n toimivuuden arvioinnin ohella 
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en toteaminen ei siis yksinään riitä, vaan 
on myös kyettävä arvioimaan näitä vaiku-
tuksia suhteessa ympäristön kokonais-
sietokykyyn tai kantokykyyn nähden.

41 Päättäjät, asiantuntijat ja osalliset 
muodostavat kompleksisen systeemin, 
johon kuuluvat sekä sisäiset vuorovaiku-
tussysteemit että systeemin ja sen ympä-
ristön väliset vuorovaikutussuhteet. (vrt. 
Jalonen 2007, 56). Yhteiskunnan muutos 
yhä kompleksisemmaksi liittyy myös sel-
vitysten muuntumiseen yhä fragmentoi-
tuneemmiksi ja sektoroituneemmiksi; 
laaja tietomäärä, jaettu tiedontuotanto 
(myös kansalaisosallistuvuuteen liittyvä) 
sekä tiedon spesifikoituminen on tehnyt 
tiedon hallinnasta haasteellista. (Mänty-
salo & Roininen 2009, 51).

42 Esimerkkejä tietokanta-aineistoista: 
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestel-
mä YKR, ympäristöhallinnon tietojärjes-
telmä HERTTA, kaavoituksen seuran-
nan tietojärjestelmä KATSE, Tilastokes-
kus, SYKE (väestö, työpaikat, rakennuk-
set, toimitilat, asunnot, asukasmäärän 
kehitys ja ikärakenne), Alueidenkäytön 
paikkatiedot GISALU, RKY sekä muu 
Museoviraston aineisto, RHR (Raken-
nus- ja huoneistorekisteri rakennusvuo-
den tai käytön mukaan) sekä HNV-ruu-
dut (luonnoltaan arvokkaat maatalous-
alueet, High Nature Value farmlands).

kyselytutkimuksen Museovirastolle ja maakuntamuseoille (Härö & 
von Martens 2005), mikä antoi viitteitä mm. siitä, että kulttuuri-
ympäristö otetaan kaavoituksessa huomioon sitä paremmin mitä 
yleispiirteisemmällä tasolla toimitaan. Tulokset vahvistivat myös nä-
kemystä siitä, että kulttuuriympäristöjä tarkastellaan liian usein yk-
sittäisinä ja erillisinä suojelukohteina, jolloin erityisenä epäkohtana 
voidaan pitää kulttuuriympäristöjen sirpaloitumista erillisten (suoje-
lu)kohteitten kokoelmaksi. Selkeä esille tullut epäkohta oli myös se, 
että hierarkkisessa kaavajärjestelmässä vastuuta suojeluasioiden kä-
sittelemisestä saatetaan myös siirtää kaavatasolta toiselle. (emt. 3-6, 
12, 21; Ympäristöministeriö 2005, 55-56, 58). Rationalistisen ajat-
telun perinteen mukaisesti on uskottu, että yhteiskunnalliset ongel-
mat voidaan ratkaista, kunhan ne ensin pilkotaan ja rajataan. Rajattu 
ongelma annetaan sitten ratkaistavaksi kyseisen alan erityisasiantun-
tijalle, jonka tehtävänä on kerätä tietoa, analysoida sitä ja esittää on-
gelmaan ratkaisu. Ongelmien pilkkominen on perustunut uskoon, 
että ongelmat ylipäätään voidaan rajata palasiin ja poistaa ongelmat 
maailmasta yksi kerrallaan tunnistamalla syyt niiden takana. Tämä 
on kuitenkin johtanut moniin ongelmiin, joista vähäisin ei suinkaan 
ole jaottelu ”sinun” ja ”minun” ongelmiin. Aluetieteen professori 
Markku Sotarauta onkin todennut, että ihmisistä on tullut niin hy-
viä ongelmien pilkkojia, että olemme hukkua sirpaleisiin. (Sotarauta 
1996, 9). Saman aikaisesti kompleksisuuden hallinnan ongelmia on 
pyritty ratkomaan tuottamalla yhä uusia tietojärjestelmiä korvaa-
maan entisiä myös suunnittelussa.41 Myös tietojen saatavuudessa voi 
sen vuoksi olla ongelmia, sillä tiedot sijaitsevat hajanaisesti eri vi-
ranomaisten, maakuntien liittojen ja muiden tahojen rekistereissä.42 
Tämän vuoksi analyyttisyyteen suhtaudutaan usein myös epäillen. 
Voidaan esimerkiksi kysyä, onko ympäristön analysointi laadullisen 
väkivaltaista muuttamista mitattavaan muotoon, siis eräänlaista ym-
päristön abstrahointia ja indeksointia (vrt. Rajaniemi 2006, 183). Sil-
ti analyyttisyyttä toisaalta tarvitaan mainitun kompleksisuuden hal-
tuunottamiseksi. Se vain ei yksin riitä – tarvitaan myös ymmärrystä 
palapelin palasten merkityksestä sekä holistista otetta jäsentämään 
tarkasteltavaa ilmiötä kokonaisuutena. 

Kulttuuriympäristöselvitysten painopisteiden eriytyminen ja edellä 
mainittu yhteenvedon uupuminen johtuvat eritoten siitä, että käytet-
tävissä ei ole selkiytynyttä mallia, jonka avulla näkökulmia voitaisiin 
suhteuttaa toisiinsa ja tarkastella eri ulottuvuuksien vuorovaikutus-
suhteita. Esimerkiksi inventointien yhteismitattomuus on käytän-
nössä yhä ongelma, vaikka tarve niiden kehittämiselle on tiedostet-
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tu kauan aikaa sitten. Inventoinneissa on usein kyse tietoaukkojen 
täydentämisestä, ja eräällä tavoin palapelin kokoamisesta mahdol-
lisimman ”tarkan kuvan” saavuttamiseksi. Ympäristöhallinnon ja 
viranomaisten näkökulmasta inventointien ydinkysymyksiä ovat 
niiden tehokkuus, sisältö (kattavuus), yhteiskäytön mahdollisuus ja 
saatavuus. Inventoinneissa on kyse myös tiedon ajantasaistamisesta, 
ja näin ollen tiedon systemaattisuuden vaatimus on oleellinen. Mai-
nitut edellytykset heijastuvat maankäytön suunnitteluun siten, että 
yleiskaavatason selvitykset eivät toisaalta saisi olla liian yksityiskoh-
taisia, jolloin ongelmaksi voi muodostua se, että kokonaisuuksien 
hahmottaminen vaikeutuu. Toisaalta liian suuripiirteisenä tehty kar-
toitus taas on ”mitään sanomaton” ja ohjaavalta vaikutukseltaan ky-
seenalainen - jolloin myöskin kulttuuriympäristön arvoja saatetaan 
menettää. Anssi Joutsiniemi toteaa liian yleispätevien ja toisaalta 
äärimmäisten spesifien tarkastelujen ongelmallisuudesta seuraavaa: 
”Jos yleispätevät arvioinnit päätyvät helposti mitäänsanomattomiin 
keskimääräisyyksiin, niin erityispiirteiden tunnistamiseen tähtäävää 
partikulaarisuutta jää helposti vaivaamaan irrallisuus.” Esimerkkinä 
tällaisesta partikulaarisesta tarkastelusta hän mainitsee kaupunkitilan 
ominaispiirteiden tunnistamiseen tähtäävän arkkitehtuurianalyysin. 
(Joutsiniemi 2006, 25). Kulttuuriympäristöjen vaalimisen kannalta 
inventoinnit ovat kuitenkin keskeisessä asemassa, sillä ilman tietoa 
rakennetun ympäristön arvoista päätöksiä ei voida tehdä perustel-
lusti. Fragmenttien esiin nostaminen ei kuitenkaan riitä - on vält-
tämätöntä tunnistaa myöskin se konteksti ja rakenne, johon yksit-
täiset elementit kytkeytyvät, ja josta ne myös saavat merkityksensä. 

Reduktionistisuus

Reduktionistisuudella tarkoitetaaan kokemuksellisen ympäristön 
ominaisuuksien kaventamista yksittäiseen arvoluokkaan tai esimer-
kiksi teknisiin, numeerisiin mittayksiköihin. Tarkastelun kaventues-
sa esimerkiksi historialliseen, maisemalliseen tai luonnontieteelli-
seen ulottuvuuteen, määrittyvät myös kohteen arvot yksiulotteisesti 
ennaltamäärätylle, esimerkiksi teknistieteellisen tai esteettisen käsi-
tyksen pohjalle. Kulttuuriympäristöjen osalta käytetyllä arvioinnin 
kriteeristöllä on huomattava rooli arvojen määrittelyssä. Ongelmana 
on, että runsaskaan kriteeristö ei luo yhtenäistä tarkasteluhorisont-
tia, johon voitaisiin peilata esimerkiksi kohteen muutoksensietoky-
kyä. Kapea-alaisuutta on omiaan lisäämään se, että näkökulmaan 
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43  Yleisimmin käytetyt arvottamisperus-
teet ja –kriteerit pohjautuvat pitkälti vuo-
den 1993 valtakunnallisiin inventointei-
hin (Putkonen 1993) sekä luonnollisesti-
kin myös kansainvälisiin rakennussuoje-
lun asiantuntijapiirien julistuksiin. Tässä 
tarkasteltavat kriteerit on valikoitu käyttä-
en lähteenä Pohjoismaiden ministerineu-
voston Kulttuuriympäristö ympäristövaikutus-
ten arvioinnissa -opasta (2002) sekä Raken-
nusperintö.fi – ja rky.fi portaaleja. Päivi-
tetyssä RKY-inventoinnissa kriteereitä 
on edelleen pyritty laajentamaan. Uudes-
sa laissa rakennusperinnön suojelusta 
(498/2010) kohteen merkittävyyden ar-
vioimiseksi on määritelty seuraavat kri-
teerit: harvinaisuus, tyypillisyys, edusta-
vuus, alkuperäisyys, historiallinen todis-
tusvoimaisuus tai historiallinen kerrok-
sellisuus. Nämä kaikki ovat ennen muuta 
fyysisiin ominaisuuksiin kohdentuvia 
kriteereitä.

44 Norjalaisessa arvottamisen mallissa 
on pyritty valintakriteerien järkiperäistä-
miseen. Siinä arvot on jaettu kolmeen 
ryhmään: lähde- ja tiedolliset arvot, elä-
mykselliset arvot sekä käyttöön ja talou-
teen liittyvät arvot. (Pohjoismaiden mi-
nisterineuvosto 2002, 40). Näiden kol-
men ryhmän katsotaan sisältävän kult-
tuuriympäristöön liittyvien yhteiskunnal-
listen resurssien kokonaisuuden. Ensim-
mäisen ryhmän voi katsoa sisältävän tie-
don arvona sinänsä – kulttuuriympäristöt 
ovat siis korvaamattomia lähteitä histori-
allisen kehityksen tuntemiseen ja men-
neisyyden tulkintaan. Toinen ryhmä puo-
lestaan näkee kulttuuriympäristön arvon 
elämysten tuottamisessa, esimerkiksi es-
teettisen mielihyvän lähteenä. Kolmas 
ryhmä käsittää kulttuuriympäristön arvot 
resursseina, käytön näkökulmasta. 

ja painotuksiin vaikuttaa suurelti arvioijan ammattitausta. Kyse on 
siten jostakin näkökulmasta käsin tehtävästä reduktiosta myös siinä 
mielessä, että suojeltavien rakennusten ”otos” samasta ympäristös-
tä voi olla hyvinkin erilainen riippuen siitä, mitkä kriteerit otetaan 
ohjenuoraksi kohteitten valinnassa. Rajaavan luokituksen ongelmal-
lisuutta lisää se, että etenkin valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden 
rajauksen ulkopuolelle jäävien kohteitten säilyttämistä on toisinaan 
hyvin vaikea perustella maankäytön suunnittelussa. Arvojen osoit-
taminen on haasteellinen tehtävä myös siksi, että näkemykset sii-
tä, millä kohteella esim. on suojeluarvoa, muuttuvat yhteiskunnan 
muuttuessa. Kuitenkin esimerkiksi taloudellisten, kulttuuristen ja 
ympäristöllisten arvojen yhteensovittaminen jatkuvasti muuttuvas-
sa yhteiskunnassa on välttämätöntä. 

Nykymuotoisissa kulttuuriympäristöinventoinneissa arvottamispe-
rusteina on yleisesti käytetty rakennushistoriallista, historiallista tai 
maisemallista arvoa, joista muodostuu kohteen kulttuurihistorialli-
nen arvo. Kulttuurihistoriallisen arvon lisäksi on olemassa joukko 
muitakin arvoja, joiden huomioiminen tai huomioimatta jättäminen 
voi vaikuttaa suuresti tehtyyn tulkintaan. Arvoluokkina käytetyt ra-
kennushistoriallinen, historiallinen tai maisemallinen arvo ovat var-
sin rajoittuneita kuvaamaan sellaisia kompleksisia kokonaisuuksia, 
joita esimerkiksi kulttuuriympäristöt ovat, ja ne usein redusoivat 
toiminnallisen ja kokemuksellisen ympäristön esimerkiksi esteet-
tisten ominaisuuksien joukoksi. Kohteen arvoon vaikuttavat seikat 
on tapauskohtaisesti kuvattava jollakin menetelmällä, mutta osin 
on myös kysymys sen sopimisesta miksi kohde on arvokas. Eräitä 
käytettyjä ja vakiintuneita arviointikriteerejä rakennetun ympäristön 
arvottamisessa ovat ikäkriteeri, monipuolisuus, kerroksisuus, tyypil-
lisyys, edustavuus, alkuperäisyys, harvinaisuus, erikoisuus, tutkimus- 
ja opetusarvo.43 Mainitut kriteerit soveltuvat parhaiten fyysisten 
ominaisuuksien tarkasteluun, mutta muilta osin kriteeristö jää puut-
teelliseksi. Sen vuoksi kriteeristöä on pyritty laajentamaan myös 
sellaisiin ei-fyysisiin arvottamisperusteisiin kuten symbolimerkitys, 
avainkohde, intensiteetti, identiteetti, eheys, tunnistettavuus ja yhte-
näisyys. Tämä on johtanut arviointikriteeristön laajenemiseen siinä 
määrin, että niiden yhdenmukainen soveltaminen eri tilanteissa ja 
eri toimijoiden kesken on huomattavasti vaikeutunut.44 Arvottami-
sessa käytetty kieli on vaikeatajuista, ei vain maallikkojen näkökul-
masta vaan myös ns. ammatillisen ”kielipelin” sisällä. (Mattila 2007; 
Virtanen 2004). Kriteereiden sisältöä ja merkitystä voidaan tulkita 
useilla eri tavoilla. Tämänkaltainen diskurssi, joka on vaikeaselkoi-
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45 Myös arvoa alentavat kriteerit on mää-
ritelty erikseen: ”Maisema-alueen arvoa 
saattavat laskea esimerkiksi maisemaan 
ilmaantuneet merkittävät häiriötekijät tai 
se, että pitkän kulttuurihistorian merkit 
ovat äskettäin kadonneet tai ovat juuri 
katoamassa, maataloudesta on luovuttu, 
suuria peltoaloja on umpeutunut ja otettu 
muuhun maisemakuvaa merkittävästi 
muuttavaan käyttöön. Maisemakuvaan 
sopimatonta rakentamista on paljon, eikä 
alue enää edusta varsinaisesti maaseudun 
kulttuurimaisemaa. Tyypillisiä piirteitä 
ovat taajamoituminen ja perinteisten 
elinkeinojen hylkääminen. Yleisilme on 
hajanainen. RKY2009 kohteen päällek-
käisyys voi perustellusta syystä laskea alu-
een maisemallista arvoa.” (Muhonen 
2009, 12). Rakennettujen ympäristöjen ja 
maisema-alueiden tarkoituksellista eriyt-
tämistä toisistaan voidaan pitää kyseen-
alaisena, koska se johtaa arvojen pola-
risoitumiseen joko/tai-perusteella.

nen jopa sen sisällä toimiville asiantuntijoille, on käytännön tiedon 
tuottajana ja toimivana argumentaation välineenä ongelmallinen. 

Maisemainventointeihin on myös laadittu oma, kohtuullisen tuore 
ohjeistuksensa ympäristöministeriön taholta (Inventointiohje. Valta-
kunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit. Kulttuuri-
maisemat ja maisemanähtävyydet, Muhonen 2009). Siinä määritellään 
keskeisimmät kriteerit valtakunnalliseen arvoluokkaan hyväksyt-
täville maisemakohteille, painottaen nimenomaisesti maaseudun 
kulttuurimaisemia. Ohjeistuksessa maisema-alueiden arvotus pe-
rustuu pitkälti maiseman historialliseen kehitykseen ja kehityksen 
jatkuvuuteen, jota luonnonarvot, ympäristön monimuotoisuus ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ympäristöt voivat lisätä. Lisäksi  
alueen hahmotettavuus ja visuaalinen kokonaisuus (maisemakuvan 
yhtenäisyys, eheys ja vaikuttavuus) on nostettu erikseen yhdeksi 
keskeiseksi arvotekijäksi kehityshistoriallisen ulottuvuuden ohella.45 
Museoviraston RKY- inventoinnissa kohdevalikoimasta on jätet-
ty pois laajoja kokonaisuuksia, joiden arvot on katsottu enemmän 
kulttuurimaisemaan kuin rakennettuun ympäristöön liittyviksi. Näi-
tä kohteita on sen sijaan otettu mukaan maisema-alueinventointi 
-ohjeeseen. (Muhonen 2009, 9-11). Seuraavassa käsitellään sitä, 
millä tavoin moninainen arviointikriteeristö ohjaa eri arvoluokki-
en muodostumista käymällä läpi tarkemmin arviointikriteereitä ja 
niitten olennaisimpia sisältökohtia. (Ks. rakennusperinto.fi; Ym-
päristöministeriö 2011b; Pohjoismainen ministerineuvosto 2002). 
Kriteerit on karkeasti jaoteltu kolmeen eri ryhmään, vaikkakin use-
at niistä voidaan ymmärtää enemmän kuin yhdestä ulottuvuudesta 
käsin. Ensin käsitellyt (1) kaventavat tarkastelunäkökulman kuiten-
kin pääasiallisesti fyysisiin ominaispiirteisiin, toisena mainitut (2) 
pääasiallisesti visuaalisiin ominaisuuksiin ja kolmantena esitetyt (3) 
abstrakteihin tai ajallisiin ominaisuuksiin.

1) Säilyneisyys on kohteen ominaisuus, joka liitetään yleensä sekä 
laajempiin alueellisiin kulttuurihistoriallisiin rakenteisiin, mutta 
myös yksittäisten historiallisten kohteiden laatuun. Tätä eräänlaista 
”yleiskriteeriä” käytetään muiden kriteerien rinnalla kaikkia kohteita 
arvioitaessa. Pääasiallisesti sillä viitataan nimenomaan kohteen fyy-
siseen säilyneisyyteen, jolloin se ymmärretään usein synonyymiksi 
autenttisuudelle ja alkuperäisyydelle. Säilyneisyyttä ei tulisi kuiten-
kaan samaistaa vain materiaaliseen säilyneisyyteen, vaan yhtä oleel-
lista olisi huomioida myös esimerkiksi toiminnallinen säilyneisyys 
eli alkuperäisen tai sitä vastaavan käytön jatkumisesta kohteessa. 
Sama pätee alkuperäisyyden kriteeriin, jolla pyritään korostamaan 
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kohteen säilyneisyyttä alkuperäisen materiaalinsa, arkkitehtonisten 
ominaisuuksiensa tai käyttönsä puolesta. Toisaalta ”säilynyt” koh-
de voi sisältää myös muutoksia, mikäli ne ovat vähäisiä tai luonte-
vasti tehtyjä. Ongelmallisinta lienee, että kriteeriä sovellettaessa on 
päätettävä mikä on se kohteen lähtötila, jota arvioidaan. Voidaan 
kysyä, onko kohteella eniten merkitystä esimerkiksi 1800-luvulle si-
joittuvassa rakennusajankohdalle tyypillisissä ilmenemismuodoissa 
vai onko arvokkain osa myöhemmin tapahtuneissa uudistuksissa ja 
niiden yhtenäisyydessä ja säilyneisyydessä. Hieman samaan asiaan 
viittaa myös tunnistettavuus –kriteeri, jolla usein tarkoitetaan nimen-
omaan kohteen arkkitehtonista tunnistettavuutta ja siinä mielessä 
alkuperäisyyttä. Visuaalisesta näkökulmasta voidaan puhua alku-
peräisen arkkitehtuurin tai tyylin ilmenemisestä kohteessa. Edellä 
mainituilla on myös yhtymäkohtansa historiallinen todistusvoimaisuus 
tai lähdearvo –kriteereihin, joilla tarkoitetaan kohteen arvoa his-
toriallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja 
tietoa lisäävänä esimerkkinä. Myös eheys tai yhtenäisyys –kriteereillä 
sekä integriteetin käsitteellä on erityinen yhtymäkohtansa kulttuuri-
ympäristön eri ulottuvuuksiin. Kapea-alaisimmin määriteltynä ter-
mi viittaa fyysiseen koskemattomuuteen. Eheys-käsitteen yleinen 
tulkinta voi viitata myös visuaaliseen harmonisuuteen, tarkoittaen 
yhtenäistä, samaan toimintaan tai ajankohtaan, tyyliin tms. liittyvää 
kokonaisuutta. Eheys voidaan määritellä esimerkiksi ”maiseman 
osasten sisäiseksi ja keskinäiseksi sopusoinnuksi, yhtenäisyydeksi 
ja eri maisemaelementtien harmoniseksi yhteensopivuudeksi ja va-
kiintuneisuudeksi”. (Heikkilä 2000, 55). Sillä voidaan viitata myös 
aluekokonaisuuksien tai miljöön eheyteen. Kohde on tällöin säi-
lynyt yhtenäisenä rakennuskannaltaan tai on toteutettu yhtenäisen 
asemakaavan tai muun suunnitelman pohjalta.

2)  Visuaaliseen tarkastelunäkökulmaan redusoivat kriteerit painot-
tavat pääasiassa kohteen ulkoasua tai tyylillisiä seikkoja. Kohteen 
(rakennus)taiteellisella arvolla voidaan viitata esimerkiksi taidehis-
torialliseen (arkkitehtoniseen) laatuun. Tyypillisyys ja edustavuus ovat 
usein käytettyjä visuaalisen ilmiasun arvioimisen kriteereitä, joiden 
avulla pyritään arvioimaan missä määrin kohde tai ympäristö on 
aikakaudelle tai alueelle luonteenomaista tyyppiä. Tyypillisiä piirtei-
tä voivat olla esimerkiksi tietyt rakennustavat ja –materiaalit. Edus-
tavuudella voidaan viitata yksittäisiin kohdetyyppeihin kuten esim. 
teollisuusympäristöihin. Sillä voidaan myös viitata ajallisesti ajanjak-
solle tyypilliseen tyyliin tai rakennustapaan, samoin kuten maantie-
teellisen sijainnin perusteella määrittyvään tyypillisyyteen, sekä toi-
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minnalliseen edustavuuteen. Kulttuuriympäristökokonaisuuksien 
tasolla tyypillisyyden ja edustavuuden määrällisten ominaisuuksien 
sijaan huomiota tulisi kiinnittää ensisijaisesti siihen, missä määrin 
tyypilliset ominaispiirteet ovat keskeisiä alueen identiteetin muo-
dostumiselle. Jokin elementti voi olla määrällisesti vähälukuinenkin, 
jopa yksittäinenkin, mutta silti sen merkittävyys alueen identiteetil-
le on huomattava. Harvinaisuus/erikoisuus - kriteeri viittaa kohteen 
ominaisuuksiin, jotka ovat alun perinkin olleet harvinaisia tai ovat 
aikojen kuluessa harvinaistuneet. Kohde saattaa edustaa yleisesti 
katoavaa rakennustyyppiä kuten savupirtit, metsäkämpät, luhtital-
lit, pärevuoratut asuinrakennukset tai kodat. Kohde luokitellaan siis 
poikkeukselliseksi joidenkin ominaisuuksiensa vuoksi, mutta kyse 
on itse asiassa vain tyypin edustajien vähälukuisuudesta eikä sinänsä 
välttämättä kohteen ominaisuuksista itsessään. Kohde voi olla myös 
ainutlaatuinen, uniikki. Virallisissa puheissa harvinaisuus –kriteerillä 
perustellaan kohteen säilyttämistä esimerkiksi kulttuurihistoriallisen 
monimuotoisuuden ja edustavuuden vuoksi. Perustelu johtaa usein 
kohteen tai alueen suojeluun tai jopa museoimiseen, jolloin se toi-
saalta saa staattisen ”monumentin” aseman.

3) Abstrakteja, ajallisia kriteereitä voi pitää edellä lueteltuihin verrat-
tuna vieläkin monimerkityksisimpinä ja hankalammin tulkittavina. 
Eräs tällainen on symboli/avainkohde – kriteeri, jolla pyritään avaa-
maan kohteella olevaa merkitystä historian tulkinnassa tai havain-
nollistamisessa. Kohteella on toisin sanoen tutkimus- tai opetusar-
voa. Toisaalta symboli- ja avainkohteeksi katsotaan usein sellainen 
kohde, jolla on ollut heijastusvaikutuksia muuhun aikakauden ra-
kentamiseen, kuten esimerkiksi pappiloilla arkkitehtuurityylien vä-
littäjinä maaseudulla. Semanttisen tulkinnan ohella symboli/avain-
kohde voidaan tulkita myös erityisen vahvasti aistein hahmotetta-
vaksi elementiksi. Sillä voidaan viitata myös käyttötarkoituksensa 
puolesta avainasemassa olevaan kohteeseen yhteisöllisyyden edis-
täjänä (esim. kylän tyypillisiä yhteisöllisiä elementtejä ovat koulu, 
seurantalo ja kauppa). Tällaiset kohteet voidaan käsittää keskeisiksi 
alueen identiteetin kannalta. Arviointikriteerinä identiteetillä voidaan 
viitata kohteen merkittävyyteen esimerkiksi historiallisesta näkökul-
masta. Avainkohteella voitaisiin viitata myös edellä mainittuja pe-
rusteluja yhdistäen temaattisesta kokonaisuudesta esiin nouseviin 
ainutlaatuisiin kohteisiin kuten esimerkiksi kirkkoihin. Kokemuk-
sellisuuteen liittyvistä kriteereistä intensiteetti on identiteetin ohella 
varsin moniselitteinen. Sillä viitataan elämyksiin, joita muodostuu 
esim. luonnonmaiseman ja ihmisen vuorovaikutuksesta tai tietyn 
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46  Ajatus substanssiin liitetyistä attri-
buuteista liittyy alun perin Aristoteleen 
kategoriaoppiin, jonka mukaan ajattele-
malla yksittäisestä oliosta pois kaikki sen 
yksilölliset piirteet jäljelle jää substanssi 
– se yleisin, joka yksilöllisessä on (ei kui-
tenkaan sama kuin materia), muuttuma-
ton muuttuvassa, joka voidaan rinnastaa 
myös tiettyyn arkkityyppiseen ajatteluun 
arkkitehtuurissa. Tästä on edelleen joh-
dettu kartesiolainen luonnehdinta olevan 
substantiaalisuudesta, jonka mukaan sub-
stanssin olemisen ja tunnusomaisen omi-
naislaadun muodostaa extensio, ulottu-
vuus, eli aineellinen kappale ja siihen liite-
tyt kvaliteetit, kuten väri, paino jne. Des-
cartesin ”olemisidea” verhottuna sub-
stantiaalisuuden käsitteeseen, ja tiedon 
idea, jolla oleva näin käsitetään, käsittää 
olemisen ontologisesti siis pysyvänä esil-
läolevuutena. (Heidegger 2000, 122-129). 
Heideggerin mukaan länsimainen ajattelu 
on tällä tavoin tottunut aliarvioimaan oli-
on olemusta. Seurauksena on ollut, että 
ajattelu on nähnyt olion edustavan tunte-
matonta X:ää, johon tietyt havaittavat 
ominaisuudet ovat kiinnittyneet. Näin 
kaikki se, mikä jo lähtökohtaisesti kuuluu 
kokoavan olion olemukseen, on tulkittu 
joksikin, joka jälkeenpäin ”luetaan” siitä. 
(Heidegger 2008f, 104-107).

hallitsevan maisematekijän takia. Helpoiten intensiteetin kriteeri 
on ymmärrettävissä erikoistapauksissa kuten kansallismaisemiksi 
luokitelluissa kohteissa, mutta jokapäiväisessä elinympäristössä in-
tensiteetin arvioiminen on hankalaa. Ymmärretäänkö intensiteetin 
perustana olevan esimerkiksi maiseman ”runsaus” ja ”tiiveys” ku-
ten perinteisen asutuksen rypäs vai täyttääkö avoin lakeus – kuten 
Pohjois-Pohjanmaan peltoaukeat – saman kriteerin? Mainittuun ar-
viointikriteeriin liittyy lähes synonyymina elämyksellisyys-kriteeri eli 
kohteen kyky herättää tiedollisia, tunnepohjaisia tai muita elämyksiä 
ja oivalluksia. Kertovuus -kriteeri on myös läheinen sekä historiallisel-
le todistusvoimaisuudelle että elämyksellisyydelle; sen vaikuttavuus 
voi perustua sekä ennalta omaksuttuun tietoon että voimakkaaseen 
ensivaikutelmaan. 

Erikseen on vielä mainittava monipuolisuus sekä monimuotoisuus –kri-
teerit, joiden ymmärretään usein tarkoittavan luonnonympäristön 
ominaisuuksia, mutta niillä voidaan yhtä hyvin viitata ihmisen ra-
kentamiin kulttuuriympäristöihinkin. Useimmiten näillä tarkoite-
taan ajallista, toiminnallista tai arkkitehtonista monipuolisuutta. 
Monipuolinen ympäristö sisältää tiettyjä tekijöitä, jotka muodos-
tavat maisemallisesti eli visuaalisesti tasapainoisen kokonaisuuden. 
Kysymys kuuluu, sisältyykö tähän myös ajallinen näkökulma, eli 
kerroksisuus, jolla yleensä tarkoituksellisesti viitataan eri-ikäiseen 
rakennuskantaan. Kerroksellisen ympäristön käsitetään kuvastavan 
kohteen historiallista kehitystä. Samalla eri rakennusvaiheet heijas-
tavat yleisiä arvostuksia. Kohteen yksiselitteisenä arviointikriteerinä 
voidaan toki käyttää ikää, jolloin tulkinnanvaraisuus on todennäköi-
sesti vähäistä – ja kerroksisuuden näkökulmasta näin ollen mahdol-
lisimman suuri hajonta olisi toivottavinta. Mutta toisaalta arviointi-
kriteereihin kuuluu myös yhtenäisyys, minkä näkökulmasta kohde 
on sitä arvokkaampi, mitä lyhyemmän ajan kuluessa tai samojen 
historiallisten ja ympäristöllisten edellytysten vallitessa se on syn-
tynyt. Asiaa mutkistaa vielä yhtenäisyyden ja jatkuvuuden rinnas-
taminen, eli kohteen historiallisen jatkuvuuden säilyminen ja toi-
saalta yhtenäisyyden säilyminen esimerkiksi elinkeinorakenteen ke-
hittyessä. Yhtenäisyyden arvioinnissa korostuu kokonaisuus, mutta 
toisaalta myös yksittäisen rakennuksen merkitys korostuu tällaisen 
kokonaisuuden osana kun arvioidaan jatkuvuutta. 

Nykyisin käytössä oleva laaja joukko erinäisiä arviointikriteerejä 
pyrkii kuvaamaan ja arvioimaan kutakin yksittäistä ominaisuutta  
suhteessa tiettyyn ”ihannetilaan”, mitä voidaan pitää epämääräisenä 
ja arvolatautuneena tarkastelutapana. Arvottamisen keskeisiä ongel-
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47 Nykymuotoisten inventointikäytäntö-
jen perustana on Museoviraston raken-
nushistorian osaston vuonna 1979 julkai-
sema opas ”Rakennuskulttuurin luettelointi. 
Suuntaviivoja kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaiden rakennusten ja rakennettujen kokonai-
suuksien luettelointimenetelmän yhtenäistämi-
selle Suomessa.” Kulttuurihistoriallinen in-
ventointi on määritelty museoviraston 
taholta myös kolmekymmentä vuotta 
myöhemmin järjestelmälliseksi tiedon 
hankinnaksi ja sen tallentamiseksi kult-
tuuriympäristöstä. ”Inventoinnissa kerä-
tään, järjestetään ja analysoidaan tietoa 
kulttuuriympäristön nykytilasta ja siihen 
johtaneista syistä.” (Sahlberg 2010, 13; 
Forsius 2007). 

mia ovat arvottamisperusteiden ”objektivoitu subjektiivisuus”; siis 
sellaiset määreet jotka ovat täysin riippuvaisia tarkastelijan roolista 
tai siitä, mihin kohdetta verrataan. ”Objektiivisempia” perusteita 
voidaan etsiä rakennuksen iästä tai suunnittelijasta, riippuen siitäkin 
huolimatta siitä missä ”sarjassa” kohdetta vertaillaan (esim. valta-
kunnallinen, alueellinen, paikallinen –hierarkia, vrt. Koponen 2006, 
27). Toinen ongelma liittyy kohteitten käsittämiseen ontologisesti 
eriytettyinä ulottuvaisina kappaleina, joiden ulkoisia ominaisuuksia 
arvotetaan. Kartesiolaisen käsityksen mukaisesti ulottuvaisen esi-
neen määreet ja niihin kohdistuvat muutokset ovat extension moduk-
sien kvantitatiivisia modifikaatioita.46 Kvantifioimattomat arvopre-
dikaatit puolestaan (kuten esim. käyttökelpoisuus, symboliarvo, 
tyylipuhtaus) ovat vastaavasti vain määreitä, joiden avulla materiaa-
linen esine kuten rakennus leimataan joksikin hyväksi tai huonok-
si. Arvopredikaatin lisäys ei itse asiassa valaise esineiden olemista 
yhtään enempää, vaan vain edellyttää ontologisesti edelleen, että 
tavaroilla on puhtaan esilläolevuuden olemistapa irrallisina tarkas-
teltavina artefakteina (ks. Heidegger 2000, 130-133). Ei myöskään 
voida ajatella, että tietyt atribuutit kuten ikä, rakennustyyppi tai ma-
teriaali muodostaisivat yhteen niputettuina rakennuksen olemusta 
tai identiteettiä. Inventointeihin liittyvän arvottamisen ja myöskin 
siis rakennuksen olemuksen määrittämisen ongelman ydin on edellä 
mainitussa kartesiolaisessa arvopredikaattien objektivoivassa tulkin-
tatavassa. Myöskään muutosta ei voida arvioida kvantitatiivisesti eri 
ominaisuuksiin kohdistuvina vaikutuksina, joille annetaan hyvän tai 
huonon määrite. Sellaisten tekijöiden tai fyysisten ominaispiirteiden 
arvo tulisi nähdä korkeana, jotka ovat keskeisiä kulttuuriympäristön 
ymmärtämisen kannalta, vaikkei niillä olisikaan esimerkiksi erityis-
tä esteettistä tai elämyksellistä merkitystä (usein nämä ovat jossain 
määrin ”arkisia” kohteita). Mikäli linkki jatkuvuuden ymmärtämi-
seksi katoaa, on osa ympäristön luettavuutta viety peruuttamatto-
masti tulevilta sukupolvilta.

Keskeiseksi ongelmaksi inventoinneissa voi todeta yhtenäisten, ylei-
sesti määriteltyjen menettelytapojen puutteen lisäksi todettava nii-
den eriyttävä, pelkistävä ja hierarkkinen malli.47 Rakennushistoria-
selvitykset ja inventoinnit ovat hakeneet muotoaan siitä saakka kun 
niitä alettiin rakennussuojeluajattelun kehittymisen myötä laatimaan 
1900-luvun puolivälin tienoilla. Järjestelmällisen luetteloinnin tar-
vetta perusteltiin tuolloin voimakkaasti kasvaneella tiedontarpeella 
rakennetusta ympäristöstä. Tämän mukaisesti suojelun suunnitte-
lu saattoikin pohjautua vain koko maan kattavaan, yhtenäiseen ja 
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järjestelmälliseen rakennuskulttuurin luettelointiin. Käytännössä 
ongelmallisinta on, että luetteloitavien kohteiden valinnassa, eten-
kin maakunnallisella ja paikallisella tasolla, joudutaan valikointia 
tekemään sen perusteella, haluaako kohteen omistajataho sitä lu-
etteloitavan. Kahdesta vastaavanlaisesta kohteesta voidaan joutua 
jättämään edustavampi esimerkki inventoinnin ulkopuolelle ja valita 
”poliittisesti” soveliaampi. Inventointien painoarvo on sekä yleis-
kaavojen kulttuuriympäristöselvityksissä että kulttuuriympäristöoh-
jelmissa nykyisellään huomattava. 2000-luvulla uutta inventointien 
osalta on ollut siirtyminen sähköiseen inventointien tallentamiseen. 
Inventointien sisältö noudattelee sinällään päälinjoiltaan niin sanot-
tuja museoviraston pahvikortteja, mutta sähköinen palvelu on mah-
dollistanut tietyt toiminnalliset lisäykset, joiden tarkoituksena on 
palvella mm. viranomaisia kohteiden arvioinnissa. Peruslähtökohta 
on kuitenkin sama; tietoa rakennetusta ympäristöstä talletetaan tie-
tyin kriteerein. Sähköisten sovellusten lähtökohtana on ollut tiedon 
jaettavuus. On ajateltu, että eri tahojen keräämät inventointiaineis-
tot ovat perinteisessä muodossaan vaikeasti saatavilla – ne voivat 
kadota, tuhoutua tai tulla arkistoiduksi loputtoman pitkäksi ajaksi. 
Ajatus www-pohjaisesta kaikille avoimesta järjestelmästä onkin si-
nänsä hyvä; ongelmaksi tässä muodostuu lähinnä sovelluksen hal-
linnointi, sillä yksityisesti omistettuna suljettuna järjestelmänä tieto-
jen saatavuus jää kyseenalaiseksi. Keskustelua saattaa herätä myös 
inventointien tekijänoikeuksista, sikäli kun tiedot ovat kenen tahan-
sa muokattavissa. Selvitysten sisältö on voinut joissain tapauksissa 
muodostua hyvinkin laajaksi, jolloin ongelmaksi on muodostunut 
yksityiskohtaisten dokumentointi-inventointien hyödyntäminen, 
etenkin mikäli niistä on puuttunut selkeä historiallinen yhteenveto. 
Tehokaskaan ympäristön dokumentointi ei itsessään vielä kerro esi-
merkiksi ympäristön käytöstä tai sosiaalisesta ulottuvuudesta. Hyvä 
kulttuuriympäristöselvitys suhteuttaa inventointitiedot laajempaan 
kokonaisuuteen. Tähän liittyy myös asiantuntijuuden yksinoikeuden 
avaaminen paikallistiedolle, jolloin saadaan sekä asiantuntijoiden 
että kansalaisten tietous ja toimintaresurssit täydentämään toisiaan. 
Suurinta osaa nykyisin tehtävistä rakennetun ympäristön inventoin-
neista käytetään maankäytön suunnittelua palvelevina lähtötietoina, 
joiden tulisi valottaa kulttuuriympäristön suojelu-, säilyttämis- ja ke-
hittämiskysymyksiä. Ne suhtautuvat kuitenkin suojeluun erillisten 
kohteitten joukkona, jota Olli-Paavo Koponen kutsuu ”joko-tai” 
–inventoinniksi (ks. Koponen 2006, 22, 27; Forsius 2007; Rakennus-
perintöstrategia 2001, 27).  
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4.3 Yhteenveto luku 4: Nykyisen menettelytavan kritiikki.

Luvussa 4 on esitetty tutkimuksen kannalta keskeisimpiä huomi-
oita kulttuuriympäristöselvityksiin liittyvistä epäkohdista. Yleisesti 
ottaen selvitysten laajuus ja toisaalta sektoroituneisuus ovat saaneet 
kysymään, mitä varten ja kenen intressejä palvelemaan selvityksiä 
tehdään. Mikäli näiden osalta täytetään lain kirjainta eikä henkeä, 
ongelmana voi olla selvitysten määrän lisääntyminen ja toisaalta 
sisällöttömyys. Lisäksi vaikeutena on selvitystarpeiden tarkkuusta-
son määrittelyn tulkinnanvaraisuus sekä kyky ennakolta varautua 
selvitystulosten vaikutuksiin kaavoitusprosesseissa, mikä aiheuttaa 
ongelmia mm. kaavoituksen aikataulujen ennakoitavuudelle. Selvi-
tyskäytäntöjen kriittinen tarkastelu on erityisen perusteltua myös 
taloudellisesta näkökulmasta, sillä olisi tärkeää, että selvitykset koh-
dentuisivat oikein nimenomaan kunnissa, joissa resurssit ovat pie-
net mutta kulttuuriympäristöarvot voivat olla huomattavan suuret. 
Informaatio-ohjauksen merkityksen kasvu on antanut painoarvoa 
ja valtaa asiantuntijanäkökulmalle, jolloin suunnittelun tavoitteen-
asettelut ovat voineet etääntyä osallisten näkökulmasta. Tähän 
liittyy läheisesti myös arviointiohjauksen lisääntyminen. Normatii-
visuutensa myötä maankäytön suunnittelu perustuu vahvasti juri-
diseen ohjaukseen, jolloin valmistelussa eteentuleviin kysymyksiin 
haetaan helposti teknisiä ratkaisuja. Toisaalta myös vahva kytkös 
poliittiseen päätöksentekoon edellyttää  valintojen perustelua, jol-
loin ”todistusaineisto” kootaan mielellään pääosin numeerisesti esi-
tettävistä teknisistä selvityksistä. Pyrkimys hallita muutosta kompre-
hensiivisesti yksityiskohtaisen lainsäädännön kautta on luonut omat 
ongelmallisuutensa jo siksi, että käytännössä ristiriitatilanteita syn-
tyy myös lainsäädännön päällekkäisyyden myötä. Myöskin taloudel-
liseen ohjaamiseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä ennen kaikkea 
maaseutuelinkeinojen harjoittamisen näkökulmasta. Omaa rooliaan 
on etsinyt myös ns. vapaamuotoinen tai ohjelmaperusteinen ohjaus, 
jonka kautta erityisesti ”ruohonjuuritason” vaikuttamista on pyrit-
ty kanavoimaan. Niillä ei ole lain kaltaista sitovuutta mikä tarkoit-
taa myös, että niiden asettamiin tavoitteisiin sitoutuminen voi olla 
haasteellista, jos näitä ei sidota poliittisiin linjauksiin. Ongelmana on 
ollut myöskin eri valmisteluprosessien päällekkäisyys, jolloin osallis-
tumisen motivaatio on voinut kyseenalaistua. Seuraavassa luvussa 
tavoitellaan mainittuihin epäkohtiin perustuen sillan rakentamista 
erityisesti asiantuntijanäkökulman sekä ”arjen näkökulman” välille.
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Kaavio 3: Nykyisen menettelytavan kritiikki.
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5. Arkikokemuksesta tieteelliseen ymmärtämisyhteyteen

5.1 Ympäristöllisen analysoinnin metodiset lähtökohdat

”Each of  the sentences I write is trying to say the whole thing, i.e. the same 
thing over and over again; it is as though they were all simply views of  one object 
seen from different angles.” (Ludwig Wittgenstein 1980, 7e)

Selvityksissä todettujen puutteiden ja epäkohtien syvällisempi tar-
kastelu edellyttää tiedon tuottamisen menetelmien perusteitten 
analyysiä. Menetelmän tai metodin tehtävänä on auttaa näkemään 
olennaiset ilmiöt ongelmanasettelun kannalta. (Alasuutari 1989, 41-
42, 123). Erilaisten lähestymistapojen taustalla on puolestaan niiden 
tekemä ontologinen perusoletus tutkittavan kohteen luonteesta. 
Mikäli tehty ontologinen valinta ei tuota riittävästi sovelluskelpoisia 
empiirisiä tuloksia, voidaan saman perusproblematiikan puitteissa 
tehdä uusi ontologinen ratkaisu ja kehitellä toinen tutkimussystee-
mi. Näin voidaan jatkaa periaatteessa loputtomiin, kunnes riittävä 
tietämys kohteesta katsotaan saavutetuksi. (Rauhala 2005b, 21-22). 
Ns. perinteisiä ontologisen ymmärtämisen tapoja arkkitehtuurissa 
on esimerkiksi historismi, jonka myötä rakennus käsitetään histo-
rialliseksi dokumentiksi tai tematisoidaan erinäisiksi historiallisten 
ajanjaksojen yleistyksiksi. Toisena esimerkkinä tällaisesta perusolet-
tamuksesta voi toimia vaikkapa verkostoajattelu, joka käsittää tut-
kittavan ilmiön koostuvaksi fyysis-spatiaalisista rakenteista ja niiden 
välisistä vuorovaikutussuhteista. Vastaavalla tavoin kohde voidaan 
ymmärtää idealisoiduksi kappaleeksi, jonka havaittavia piirteitä me-
netelmällisesti tarkastellaan. Temaattisten havaintojen tuottamisen 
metodit toisin sanoen määrittävät minkä tyyppiset ja millä tavalla 
havainnoidut ilmiöt ovat olennaisia todellisuutta selitettäessä.48 Suo-
messa käytetyt kulttuuriympäristön analysointimetodit sekä inven-
tointi- ja arvottamismallit pohjautuvat pitkälti muissa Pohjoismaissa 
käytettyihin menetelmiin sekä lähitieteitten menetelmien transfor-
mointiin rakennetun ympäristön tutkimuksen käyttöön. Seuraavas-
sa on pyritty jaottelemaan erilaisia lähestymistapoja sen perusteella, 
miten ne ovat joko implisiittisesti tai eksplisiittisesti vaikuttaneet sel-
vitysten taustalla49 ja millaisiin teoreettisiin lähtökohtiin ne pääpiir-
teissään sijoittuvat. Tarkastelussa ei pyritä menemään tyhjentävällä 
tavalla kaikkiin kyseisten kategorioiden alle mahdollisesti kuuluvien 

48  Tutkimuksessa myöskin käytetty ter-
mi ”malli” ymmärretään paitsi välineen-
kaltaisena työkaluna, myös teoreettisena 
mallina objektista tai systeemistä, ts. ole-
tuksena erityisesti sen sisäisestä raken-
teesta. Ilkka Niiniluodon mukaan mallit 
voidaan luokitella kolmeen pääryhmään 
jotka ovat a) esittävät mallit (representa-
tional models), kuten esimerkiksi arkki-
tehtien tekemät pienoismallit. Toiseksi 
on olemassa b) teoreettisia malleja (theo-
retical models), jotka ovat oletuksia jos-
tain objektista tai systeemistä, erityisesti 
sen sisäisestä rakenteesta. Ne ovat yksin-
kertaistettuja sekä idealisoituja, mutta nii-
den ajatellaan siitä huolimatta kuvaavan 
kohdettaan. Kolmantena luokkana ovat 
c) imaginääriset mallit (imaginary mo-
dels) jotka eroavat edellisistä siten että 
niiden ei ajatellakaan olevan edes likimää-
räisesti todellisuutta kuvaavia. (Niini-
luoto 1997, 206-207).

49 Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu 
suunnittelun menetelmät, ja painotettu 
erityisesti kuvaus- ja analysointimenetel-
miä. Rajanvetäminen on jossain määrin 
hankalaa, sillä esimerkiksi Alexanderin 
kehittämät lähtökohdat ovat luoneet so-
velluksia sekä suunnittelun menetelmänä 
että ympäristöllisen analysoinnin mene-
telmänä. On myös oma joukkonsa mene-
telmiä, jotka pureutuvat erityisesti kau-
punki-maaseutu -rakenteen tarkasteluun 
(kuten esimerkiksi Baccinin ja Oswaldin 
Netstadt-metodi tai Thomas Sievertsin 
Zwischenstadt). Nämä ovat nimenomaan 
suunnittelua varten räätälöityjä lähesty-
mistapoja, jonka avulla kaupunkiseutujen 
tai niiden osien rakennetta pystytään hah-
mottamaan sekä arvioimaan ja tarkkaile-
maan suunniteltuja tai tehtyjä muutoksia.  
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lähestymistapojen sovelluksiin, vaan painopiste on nimenomaisesti 
siinä ontologisessa kohteen ymmärtämisen tavassa, joka pohjustaa 
eri lähestymistapoja menetelmällisessä tiedon hankinnassa. Jaottelu 
on seuraava:

1) Tutkimuskohdetta koskevat perusjäsennykset ja syvärakenteelli-
set mallit, joiden avulla pyritään vastaamaan siihen millaisista perus-
olioista tai prosesseista tutkittava kohde tai tutkimusalue koostuu; 
myös teoriakäsitteiden operationalisoiminen havaintokäsitteiksi 
käytäntöön, jopa normatiivisiin suunnittelumalleihin. 

2) Tyypittelevät tai luokittelevat mallit, jotka pyrkivät kategorisoi-
maan kohteita niiden sisältämien ominaispiirteiden perusteella. 
Myös historiallisuutta (historialliset tyypit, tyylilliset ajanjaksot) ko-
rostavat lähestymistavat.

3) Systeemiset ja teknis-rationaaliset lähestymistavat, jotka pyrkivät 
tarkastelemaan kohdettaan mitattavassa ja laskennallisessa muodos-
sa. Myös (rakenne/data)mallit, joiden avulla voidaan tarkastella em-
piirisesti mitattavia muuttujia.

4) Konfiguratiiviset ja verkostoanalyyttiset lähestymistavat. Verkos-
tot fyysis-spatiaalisina rakenteina perustuen morfologiseen tutki-
mustraditioon.

5) Hahmopsykologiset, abstrahoivat mallit: teoreettiset lähestymis-
tavat, jotka idealisoivat tutkittavan kohteen rakentaen esityksen sii-
tä, millaisia havaittavia piirteitä tutkimuskohteeseen kuuluu ja miten 
ne ovat suhteessa havaitsijaan.

6) Kokemuksellisuutta ja historiallisuutta korostavat lähestymista-
vat. Erityisesti subjektiivista arvottamista edellyttävät, ei-mitattavia 
laadullisia ominaisuuksia esiin tuovat menetelmät.
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50  Strukturalismi on varsinkin humanis-
tisissa ja yhteiskuntatieteissä vaikuttanut 
lähestymistapa, joka korostaa rakenteen 
merkitystä kokonaisuuden ymmärtämi-
sessä. Sille on luonteenomaista hierarkki-
oita korostava taso-ajattelu. Huomio 
kiinnitetään peruselementteihin, josta 
korkeamman tason kielelliset, sosiaaliset 
tai kulttuurilliset rakenteet voidaan ajatel-
la muodostuvan. Äärimmäisen struktura-
listisen tulkinnan mukaan ihmisen toi-
minta on täysin yhteiskunnallisten raken-
teiden määrittämää. (Häkli 1999, 71). 
Strukturalistiseen näkökulmaan liittyvät 
systeemien teoriat, joiden kautta spatio-
temporaalisia tapahtumia tarkastellaan. 
Strukturalismin eräänä ongelmana on ol-
lut sen vaikea sovellettavuus metodologi-
an tasolle, vaikka se toimiikin teorioina 
hyvin. Strukturalistisen metodin ydinky-
symykseksi muodostuu voiko  systeemi-
en kuten esimerkiksi kielen abstrakteista 
periaatteista rakentaa mallin. 1900-luvun 
strukturalismin lähtökohtana pidetään 
monesti sveitsiläisen kielitieteilijän Ferdi-
nand de Saussuren (1857-1913) postuu-
missa kirjassaan Cours de linguistique généra-
le (1916) esittämiä ajatuksia. Strukturalis-
tinen ajattelu vaikutti laajemmin yhteis-
kuntatieteissä 1950-luvun puolivälistä al-
kaen Claude Lévi-Straussin (1908-2009) 
myötä. Sittemmin siitä on muodostunut 
strukturalistinen liike, jonka vaikutukset 
ovat nähtävissä enemmän tai vähemmän 
monissa ihmistieteitten koulukunnissa 
(esim. Greimasilainen strukturalismi). 
Jälkistrukturalismin keskeisenä hahmona 
voidaan pitää arkkitehtuuritutkimuksen 
näkökulmasta Jacques Derridaa (1930-
2004), jonka dekonstruktioksi nimittämä 
metodi on monessa mielessä jatkoa 
Saussuresta alkaneelle strukturalismille.  
Derridan lähtökohdissa voi nähdä tietyn-
laista heideggerilaisen fenomenologian ja 
strukturalismin keskinäistä sovittamis-
pyrkimystä. (Sallis 1987; Alasuutari 1989, 
95, 109; Giddens 1984a, 63).

Syvärakenteellinen lähestymistapa

Tarkastelu on aloitettu sellaisista lähestymistavoista, joiden perus-
orientaatioon sisältyy pyrkimys syvärakenteelliseen jäsennykseen 
tutkittavasta ilmiöstä. Lähtökohtaan sisältyy myös ajatus siitä, että 
kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Tällaiset lähesty-
mistavat ovat usein luonteeltaan varsin normatiivisiä. Ne tuottavat 
informaatiota ympäristöstä, mutta samalla ohjaavat suunnittelua, 
minkä vuoksi ne ovat osaltaan myöskin saaneet kritiikkiä. Luon-
teenomaista syvärakenteelliselle lähestymistavalle on myös raken-
teiden monikerroksisuuden korostaminen. (Häkli 1999, 96-98). 
Syvärakenteellisten lähestymistapojen taustalla ovat vaikuttaneet 
eritoten rakenneteoreettiset tai strukturalistiset teoriat, jotka ottavat 
sosiaalisen todellisuuden rakenteen tutkimuskohteekseen.50 Struk-
turalismissa lähdetään siitä, että ilmiöitä ei voida selittää pelkästään 
havaittavien ilmiasujen nojalla, vaan tarvitaan pureutumista ilmiöi-
den rakenteellisiin syihin. Tämä toisaalta korostaa selittämisessä jär-
keilyn roolia, rationaalisuutta. 

Strukturoitumisen teoria on eräs keskeinen yhteiskuntateoreettisen 
selittämisen ongelmista esiinnoussut metateoria. Siinä korostetaan 
aktiivisen toiminnan merkitystä yhteiskunnallisten rakenteiden uu-
sintamisessa. On huomattava, että rakenteella voidaan tarkoittaa 
yhtä hyvin yhteiskunnan rakenteita kuin esimerkiksi tajunnan syvä-
rakenteitakin. Yleisesti ottaen strukturalistinen metodologia johdat-
taa kysymään, mitä rakenteellisia syitä esimerkiksi käyttäytymisen 
takana on. Brittiläinen sosiologi Anthony Giddens (s. 1938) on eri-
tyisesti pyrkinyt rakenteistumisteoriassaan kehittämään strukturalis-
tista metodologiaa vähemmän deterministiseen suuntaan. Tämän 
mukaisesti rakenteet eivät määrää ihmisen toimintaa, mutta sekä ra-
joittavat että mahdollistavat esimerkiksi sosiaalista kanssakäymistä. 
Tässä korostuu se, että toiminta on yhtä keskeistä yhteiskunnan ra-
kentumisessa kuin rakenteetkin, ja näitä on pyrittävä tarkastelemaan 
yhdessä, ei erikseen.51 Edelleen, kaupunkisuunnittelun professori 
Edward Soja (s. 1940) kehitti oman dialektisen (sosio-spatiaalisen) 
selitysmallinsa, jossa sosiaalisten rakenteiden ei myöskään enää näh-
ty määräävän tilan rakentumista deterministisesti, vaan sosiaaliset 
prosessit ja tilan rakentuminen ohjasivat toisiaan vuorovaikutteises-
ti. Keskeistä on juuri kaksinaisluonteen havaitseminen – rakennetta 
ei käsitetä yksilön ulkopuolisena, vaan se nähdään sekä toiminnan 
välineenä että toiminnan tuloksena. Näin se on sekä toimintaa ra-
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joittava että sitä mahdollistava. (Häkli & Kuitunen 1991, 8; Häkli 
1999, 99, 104; Giddens 1984a; Soja 1989). Lähestymistavan ansi-
oina onkin pidettävä juuri sitä tapaa, jolla se yhdistää ympäristön 
syntaktisen ja semanttisen puolen. Semioottis-strukturaalinen ana-
lyysi on eräs käytännöllinen keino ottaa etäisyyttä reflektoimatto-
masta ymmärtämisestä. (Fornäs 1998, 26, 222). Strukturalistinen 
semiotiikka on siten eräs esimerkki siitä, miten ”ankaria” tulkinta-
malleja voidaan käyttää myös laadullisen tutkimuksen piirissä. Tästä 
lähtökohdasta muodostunut lähestymistapa on konstruktionismi, 
jossa keskeistä on yhteiskunnan aineettomien rakenteiden tarkas-
telu sovittaen yhteen rakenneteoreettisia ja merkitysten analyysiin 
sopivia lähtökohtia. Konstruktionismin näkökulmasta rakenteet 
ovat kulttuurisesti ja historiallisesti tuotettuja symbolijärjestelmiä, 
joiden olemassaolo on riippuvainen tavoista ja tulkinnoista, joiden 
kautta ihmiset tuleva tietoisiksi niistä. Konstruktionisti ei tyydy vain 
tarkastelemaan rakenteita, vaan haluaa purkaa ne nähdäkseen mitä 
esimerkiksi sosiaalisesti rakennetun todellisuuden taustalla piilee 
(esim. valta). (Häkli 1999, 105, 131, 142). 

Strukturalistisen ajattelun kieliteoreettiset lähtökohdat ovat saaneet 
erilaisia muotoja. Kielen yhdistäminen konkreettisiin yhteiskunnal-
lisiin toimintakäytäntöihin on eräs Wittgensteinin filosofian ansio, 
jota on sovellettu myöskin arkkitehtuuritutkimuksessa. (Giddens 
1984a, 23). Kielitieteistä lainattu lähestymistapa saavutti vallitse-
van aseman arkkitehtuurin tutkimuksen paradigmana erityisesti 
postmodernismin aikakaudella. (Marcus 2000, 42). Lähestymista-
van kriitiikki voidaan myös kohdistaa siihen, että se nimenomaan 
painottaa vahvasti kieltä ja kielellisiä ilmiöitä, mikä puolestaan vie 
sijaa ja huomioita ilmiöiden konkreettisilta ja materiaalisilta piir-
teiltä. Radikaalissa muodossa tiedon rakenteiden katsotaan olevan 
todellisuuden merkittävin, jopa ainoa osa (vrt. tekstien sisäinen lo-
giikka). Jälkistrukturalistista äärimmäisyyteen vietyä tulkintaa voi pi-
tää liioiteltuna. Siinä hylätään rakenneteoreettisen lähestymistavan 
perusolettamukset ja katsotaan sosiaalisen maailman muodostuvan 
vain kielellisten erottelujen keskinäisenä vuorovaikutuksena. (Häkli 
1999, 140, 160). Todellisuudella on kuitenkin materiaalinen (ja yh-
teiskunnallinen) olemassaolon muotonsa ja rakenteensa, jota ei voi-
da sivuuttaa. Näkökulmat eivät edes ole toisiaan poissulkevia (tavat 
jäsentää maailmaa kielen avulla sekä sosiaalinen rakentuminen ja 
toisaalta fyysisten ja materiaalisten tekijöitten rooli tässä rakentu-
misessa). Strukturalistisen teoriaperinteen hyötynä on kuitenkin 
pidettävä ennen muuta sen tarjoamia lähtökohtia kulttuurituottei-

51 Georges Bataille on todennut arkki-
tehtuurin olevan aivan kirjaimellisestikin 
sosiaalisen strukturaation ilmentymä (esi-
merkkinä hän mainitsee Notre-Damen 
katedraalin, jonka fyysinen kudelma voi-
daan nähdä kristillisten arvojen ”ruumiil-
listumana”). Myös Siegfried Kracauer on 
verrannut arkkitehtonista tilaa me-
diumiksi, jonka kautta yhteisöä voidaan 
ymmärtää. (Leach 2008, 20, 51; Kracauer 
2008). Sosiaalisten arvojen ilmentämisen 
ohella arkkitehtuuri luo myös olosuhteet 
sosiaaliselle käyttäytymiselle sekä toisi-
naan myös rajoittaa ja ohjaa sosiaalista 
toimintaa.
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52 (s. 1936), itävaltalais-amerikkalainen 
arkkitehti.

53 Alexanderin diagnosoinnin lähtökoh-
taan yhdistettynä Patrick Geddesin säilyt-
tävän kaupunkikirurgian ajatus (Ks. Ko-
ponen 2006) muodostaa hyvin mielen-
kiintoisen ajatuspolun ympäristöä vaivaa-
mien ”tautien parantamisesta” ja ennen 
kaikkea oikeasta tunnistamisesta eli diag-
noosista. Alexander perustelee diagno-
soinnin ja korjaamisen takaisinkytkentä-
luonnetta vertaamalla sitä jopa vastaaviin 
luonnosta löytyviin organismien kasvu-
prosesseihin, joita ohjaavat genetiikkaan 
perustuvat luonnon lait. (Alexander 
1979, 148-149).

den tuottamisprosessin analyysille. Giddensin rakenteistumisteori-
an lähtökohtana onkin ollut Saussuren dikotomioiden ylittäminen, 
semiotiikan teorian parempi nivominen yhteen yhteiskuntateorian 
muiden osa-alueiden kanssa, sekä teoriaperustan kytkeminen takai-
sin hermeneuttiseen ajatteluun. (Giddens 1984a, 85-86). 

Eräänä kieliteoreettisen ja strukturalistisen lähtokohdan soveltajana 
Christopher Alexander52 on eräs keskeisimpiä hahmoja puhutta-
essa systemaattisesta pyrkimyksessä rakentaa uutta arkkitehtuurin 
teoreettista maailmankuvaa. Alexanderin vuonna 1964 julkaistua 
väitöskirjaa Notes on the Synthesis of  Form voidaan pitää yhtenä mer-
kittävänä ja kunnianhimoisena yrityksenä tuottaa universaalia me-
todologiaa suunnitteluproblematiikan alueelle. Teoksessa esitetyn 
matemaattispainotteisen metodin varsinainen sovellus on jäänyt ky-
seenalaiseksi, mutta tutkielman teoreettisessa osassa on tehty perus-
teltuja huomioita ennen muuta metodisen lähestymistavan tarpees-
ta. Alexander totesi jo tuolloin, että suunnitteluhaasteet ovat siinä 
määrin kompleksisia, että niiden käsittely puhtaan intuitiivisesti on 
mahdotonta. Lisääntyvä kompleksisuus tuo mukanaan enenevässä 
määrin informaatiota, joka on vaikeaselkoista, laaja-alaista sekä pirs-
taloitunutta ja jonka käsittelyyn tarvitaan spesialisoitunutta taitoa. 
Alexander tuo esille myös käsillä olevassa tutkimuksessa esitetyn 
kritiikin kannalta keskeisen seikan, eli ongelman erityisalojen tiedon 
ja suunnittelun kohtaamattomuudesta. Huonoimmassa tilanteessa 
suunnittelija käy läpi informaatiota, jota sattuu saamaan käsiinsä, 
konsultoiden spesialistia silloin tällöin kohdatessaan erityisen haas-
tavia ongelmia. Lopulta suunnittelija liittää satunnaisesti tarkastel-
lun informaation omassa ”taiteilijan studiossaan” eli päässään muo-
dostettuun suunnitelmaan. (Alexander 1964, 3-4). 

Alexanderin myöhemmin jatkojalostamia teoreettisia lähtökohtia 
on pyritty hyödyntämään metodisessa muodossa sekä rakennetun 
ympäristön analysoinnin että suunnittelun kentällä. (Grabow 1983; 
Stenros 1991, 36). Alexander esitti lähestymistapansa keskeiset 
elementit laajoine pohdintoineen ja perusteluineen Timeless Way 
of  Building (1979) – teoksessa. Varsinaisesti käytännön esimerkin 
kautta analysoinnin, diagnosoinnin53 ja pala palalta -kasvun me-
netelmän perusteet tulivat kuitenkin hahmotelluksi teoksessa The 
Oregon Experiment (1975), joka on erityisen kiinnostava ajatellen pyr-
kimystä integroida ja jäsentää analysointitietoa myös suunnittelun 
periaatteisiin. Varsinaisen laajasti omaksutun mallinkieli-metodinsa 
Alexander esitti A Pattern Language (1977) –teoksessa, joka on säilyt-
tänyt asemansa keskeisenä arkkitehtuuriteoria-klassikkona. Teos on 
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54 Englannin kielen pattern -sana juontuu 
etymologisesti sanasta patron, isä. Fornäs 
vertaa rakennekaavaa isään, joka kasvat-
taa jälkeläisiään itsensä konkreettisten 
realisaatioiden muodossa. (Fornäs 1998, 
72). Toisin sanoen, siinä missä lingvisti-
sen kielen avulla voidaan rajallisesta mää-
rästä sanoja muodostaa kieliopin avulla 
loputon määrä erilaisia lauseita, mallien ja 
niiden välisten suhteiden määritteiden 
avulla muodostaa loputon määrä erilaisia 
rakennuksia.

55 Alexander nosti myös 1980-luvulla 
esiin kirjassaan A New Theory of  Urban 
Design ajatuksensa kaupungin parantami-
sesta, millä hän tarkoittaa eheyttämistä. 
Tämä parantaminen tai eheyttäminen on 
vähittäinen prosessi, jossa pala palalta 
edetään kohti koherenttia kaupunki- or-
ganismia, jossa kaiken rakentamisen täy-
tyy kasvaa luonnollisesti ja suoraan siitä, 
mitä on jo olemassa. (Ks. Alexander et al. 
1987; Tynkkynen 2007, 27). 

kattava kokoelma teorian pohjalta laadittuja konkreettisia ja norma-
tiivisia suunnittelumalleja. ”Mallinkieli” pyrkii tukeutumaan kielen 
perusrakenteiden syntaksisuuteen. Siinä missä lingvististen kielien 
perusyksiköitä ovat sanat, Alexanderin mallinkielen kielioppisään-
töjen tilalla ovat mallien väliset keskinäiset suhteet. Rakennekaavat, 
mallit ja ohjeet ovat sisäisiä järjestyksiä, jotka vahvasti viittaavat etu-
käteismuotoiluihin tai ainakin siihen mahdollisuuteen että ne toimi-
vat sosiokulttuuristen käytäntöjen karttoina tai ohjeina.54 Alexan-
derin mallinkieli sijoittuu strukturalistiseen paradigmaan yhteisesti 
jaettujen tilallis-toiminnallisten patternien muodostaman kielellisen 
grammatiikan myötä (ks. Chomsky 1969) – samalla Alexanderin nä-
kemys patterneista on myös syvärakenteellinen, sillä se perustuu ei 
vain fyysiseen vaan myös tilankäyttötapoihin yhteisinä tottumuk-
sina, jotka ovat tiedostamattomiksi ruumiillisiksi arkkityypeiksi va-
jonneita. Voidaan siis puhua kulttuurisen syvärakenteen tasosta eli 
kielellisen ja fyysisen rakenteen muodostamasta ihmisen spatiaali-
sesta sidoksesta ympäröivään maailmaan.

Alexanderin mallien soveltaminen käytännön analysointi- ja suun-
nittelutyössä on ollut ajankohtaista erityisesti 1970-luvun loppu-
puolella. Normatiivinen teoria vastasi osaltaan aikakauden arkkiteh-
tuuriproblematiikkaan, jossa peräänkuulutettiin tiettyjä kaupunkira-
kentamisen katoamassa olevia arvoja.55 Vastatakseen aikakaudella 
virinneisiin rakennetun ympäristön kadotettuihin ulottuvuuksiin, 
Alexander pyrki luomaan luonnollisenkaltaisen kielen joka imitoisi 
eräänlaista ”jaetun tradition” kieltä. Päinvastoin kuin ajan hengen 
ylläpitämä systeemiteoreettinen ja tekninen ajattelu, Alexanderin 
arkkitehtuurikäsitys ei keskittynyt pelkästään rakennetun ympäris-
tön tilalliseen muotoon, vaan myös tilojen topologisiin suhteisiin. 
Alexander on pysytellyt ajankohtaisena edelleen. Pattern Language-
teoksessa aloitettu normatiivinen ajattelu huipentui vuosina 2002-
2004 julkaistuun neliosaiseen The Nature of  Order -teokseen, jossa 
Alexander on koulukuntineen edelleen kehittänyt mallinkieltä gere-
ratiiviseksi säännöstöksi (A Generative Code for Neighborhoods, 
ks. livingneighborhoods.org). Siinä kehitelty koodisto käsittää 
eräänlaisen ympäristöllisten ominaispiirteitten luettelon, joka pyrkii 
kattavasti kuvaamaan hyvän tai miellyttävän alueen (naapuruston) 
tarvittavat ominaisuudet. Tässäkin Alexander korostaa orgaanisen 
kasvun merkitystä ja itseorganisoituvuutta sekä paikan syväraken-
teellista ”eheyttä”, joka koostuu 15:sta eri ominaisuudesta. Gene-
roivuutta ei tule tässä käsittää fyysisen ”pintaempirian” elementtien 
tasolla, vaan syvempänä ilmiönä joka liittyy kokonaisvaltaisesti kä-
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56 Algoritmisella arkkitehtuurilla tarkoi-
tetaan käskysarjoilla eli skripteillä luotua 
arkkitehtuuria. Skriptit ovat tekstimuo-
toisia komentosarjoja, jotka pystyvät ar-
vioimaan ja muuttamaan omaa kulkuaan, 
käyttäjältä saatua tietoa sekä käsittele-
mään monimutkaisia tehtäviä. Skeptisesti 
suhtautuvat ovat puolestaan epäilleet aja-
tusta että matemaattisilla käskysarjoilla 
voitaisiin generoida hyvää ympäristöä ja 
näin korvata luova ulottuvuus suunnitte-
lusta. Myös Passinmäki suhtautuu uuden 
arkkitehtuurin poetiikkansa valossa epäil-
len parametrista suunnittelua kohtaan – 
ennen muuta siksi, koska kulttuurisia 
merkityksiä ei voi redusoida parametreik-
si. (Ks. arkkitehtuurin uudesta paradig-
masta ja algoritmien soveltamisesta työ-
kaluna Passinmäki 2011, 51-56). Sama 
ongelma pätee tosin mihin tahansa muu-
hunkin menetelmälliseen lähestymista-
paan, kuten tässä tutkimuksessa on use-
aan otteeseen huomautettu; ruumiillisesti 
koettavia moniulotteisia merkityksiä on 
haastavaa muuntaa informaatioksi ilman, 
että ”jotain jää yli”.

57 Alexander pyrki omalla teoriallaan 
ylittämään kapea-alaisuuteen vajoavan 
perinteisen semiologisen näkemyksen 
joka on atomistinen, tieteellinen, eikä ky-
kene tavoittamaan tai ymmärtämään ho-
listista elämismaailmaa. Tosin pattern lan-
guage –mallinkieltä voidaan pitää myös 
melko mekanistisena  tai reduktionistise-
na ja elämismaailmasta irrallisena kuten 
mallit aina ovat.  

sitettyyn fyysis-sosiaaliseen elinympäristöön, joiden yhteisvaikutuk-
sena kulttuuri syntyy. Ympäristön tarjoamat fyysiset puitteet osal-
listuvat kulttuurin tuottamiseen ja toisinpäin; ne ovat ehtoja toisil-
leen ja luovalle, generatiiviselle toiminnalle. Säännöstön mukaisesti 
toteutettu suunnitelma sisältää myös ympäristöllisen diagnosoinnin 
eli analyysin osion. (Ks. The Nature of  Order, DiagnosisBook 1, luvut 
7-9). Esitetty malli on ennen muuta kritiikkiä perinteisten kaava-
muotojen kankeutta kohtaan, jotka eivät tavoita ympäristöllistä laa-
tua. Generatiivisuuden käsite arkkitehtuurissa on mitä ilmeisimmin 
alun pitäen peräisin juuri Alexanderilta. Erilaiset verkostoanalyysit, 
ja viimeisimpänä myös algoritmiset sovellutukset arkkitehtuurissa56 
nojautuvat aivan vastaavantyyppisiin generatiivisuuden periaattei-
siin jotka Alexander jo aikanaan esitti. Esimerkiksi algoritmien hyö-
dyntämiselle arkkitehtuurissa on nähty suuret soveltamismahdolli-
suudet erilaisissa tarkoituksissa aina yksinkertaisten tehtävien auto-
matisoinnista koko suunnitteluprosessin hallintaan. Olennaiseksi 
muodostuu tässäkin se, miten tarkasteltava todellisuus ontologisesti 
määritellään.

Eräitten käsitysten mukaan suurin ongelma normatiivisessa teorias-
sa tai mallissa on se, että vastausten voidaan katsoa olevan olemassa 
ennen kuin tutkimuskysymystäkään on aseteltu. (Pakarinen 2003, 
17). Ääritapauksessa voidaan päätyä muokkaamaan menetelmällistä 
perustaa kulloisenkin tapauksen mukaisesti siten, että päädytään ai-
nakin tutkijan mielestä optimaaliseen lopputulokseen. Alexanderin 
mallinkieltä kohtaan esitettynä pääasiallisena kritiikkinä on kuitenkin 
ollut niiden yleinen sovellettavuus. Abstraktit muoto-sisältö -suhde-
mallit eivät todellisuudessa koskaan ilmene puhtaasti universaalina, 
vaan ne sisältävät aina kulttuurisia painotuksia. (Stenros 1992, 69). 
Kulttuuriympäristöanalyysien ongelmana yleisellä tasolla on, että ne 
edellyttävät paikallistuntemusta ja myös kyseisen kulttuurin tunte-
musta. Alexander pyrki ratkaisemaan universaalin sovellettavuuden 
ongelman esittämällä mahdollisuuden muokata malleja paikallisiin 
olosuhteisiin sopiviksi asukkaiden ehdotusten sekä olemassa olevi-
en positiivisten toimintamallien pohjalta. Siitä huolimatta Alexan-
derin mallit jäävät helposti irrallisiksi ja fragmentaarisiksi suhteessa 
muuhun ympäristöön. Abstraktien suhdemallien hankalasti vältet-
tävissä olevan kulttuurisidonnaisuuden ohella ”mallinkieli” terminä 
johtaa ajatukset lähestymistapaan, jossa on ennemmin kyse ympä-
ristön ”koodaamisesta” tiettyjen toimintamallien pohjalta, eikä niin-
kään rakennetun ympäristön tulkinnasta oikeasti kielen kaltaisena. 
Valmiiden tila-tapahtuma – suhteiden käyttöä voidaan kritisoida 
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58  Typomorfologisen tutkimussuunta-
uksen varhaiset juuret voidaan ajoittaa 
valistusajan analyyttiseen typologiaan, 
missä rakennustyyppejä luokiteltiin nii-
den muodollisten ominaisuuksien perus-
teella. Etelä-Euroopan ja erityisesti Itali-
an ja Espanjan arkkitehdit alkoivat jo 
1970-luvun alusta työskennellä kokonais-
valtaisemmalla tavalla kuin pohjoisem-
massa tehtiin, mikä johtui ennen muuta 
typologiaa ja morfologiaa koskevasta kes-
kustelusta. Se tarjosi mahdollisuuden ir-
rottautua funktionalistisesta näkemykses-
tä. Käsitteen merkittävinä kehittäjinä 
voidaan pitää Saverio Muratoria ja Gian-
franco Caniggiaa 1950 –luvulla. Murato-
rin ja Caniggian perinnettä jatkoivat Luigi 
Maffei ja Paolo Maretto. Maantieteilijä 
M.R.G. Conzenin merkitys oli erityisesti 
analysointimetodologian kehittämisessä 
(town-plan analysis). Muista koulukunnan 
kehittäjistä voi mainita myös Karl Kropf-
tin ja Spiro Kostofin. (Moudon 1994, 
296-307; Pakarinen 2003, 18-19). Alku-
peräiset italiankieliset teokset: Muratori, 
Saverio. 1959. Studi per una operante storia 
urbana di Venezia. Instituto Poligraphio 
dello Stato, Rome. Muratori, Saverio et 
al. 1963. Studi per una operante storia urbana 
di Roma. Consiglio nazionale delle ric-
ceche, Rome. Caniggia, Gianfra-
co.1984. Composizione architettonica e tipolo-
gia edizilia, 2. Il projetto nell`edilizia di base. 
Marsilio Editori, Venice. Caniggia, 
Gianfraco and Luigi Maffei. 1979. 
Composizione architettonica e tipologia edizilia, 
1. Lettura nell`edilizia di base. Marsilio Edi-
tori, Venice).

metodologisesta näkökulmasta myös siitä, että ne määrittävät liialli-
sen tarkasti ympäristön tarkastelunäkökulman ja rajoittavat näin ha-
vainnoijan avoimuutta. Mallit ovat sellaisenaan ikään kuin valmiita 
hyvän ympäristön rakennuselementtejä, joista suunnittelija valitsee 
kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat.57 

Morfologiaan, typologiaan sekä historiallisuuteen nojautuvat lä-
hestymistavat

Kulttuuriympäristöjä voidaan analyyttisessä mielessä lähestyä myös 
näkökulmasta, jossa tarkastelun fokus asettuu kokonaisrakenteen 
tyyppiin ja muotoon. Typomorfologinen tarkastelunäkökulma58 on 
eräs keskeisiä lähestymistapoja ympäristöllisten kokonaisuuksien 
rakenteellisuuden tarkastelussa. Se on antanut ennen kaikkea työka-
luja yhdyskuntien muodostumisen ymmärtämiseen. Anne Vernez 
Moudon erottelee toisistaan kolme typomorfologista pääkoulu-
kuntaa, jotka ovat vaikuttaneet Italiassa, Englannissa ja Ranskassa. 
(Moudon 1994). Varsinainen typomorfologinen menetelmä kehit-
tyikin Italiassa erityiseksi käsitejärjestelmäksi ja dynaamisen kehitys-
prosessin kuvaus- ja analyysimenetelmäksi. Se perustuu rakennus-
ten ja tilojen kuvailuun muodon perusteella ja luokitteluun tyyppien 
avulla, mutta olennaisinta on ympäristön prosessuaalinen tulkinta. 
Typomorfologit toisin sanoen korostavat muodon, tilan ja funktion 
prosessia. Prosessin ytimen muodostaa tyypin ja kudoksen vuoro-
vaikutus, jossa erilaiset toiminnot nähdään generoivana voimana. 
Erikoistuneet toiminnot kuten esimerkiksi kauppa, muodostavat 
erikoistunutta kudosta, jonka mukaan rakennustyypit kehittyvät. 
Tyypit ikään kuin muuntuvat vuorovaikutussuhteessa morfologisiin 
ominaisuuksiin. (Pakarinen 2003, 17–19). Omana lähtökohtanaan 
voidaan tässä yhteydessä lyhyesti mainita myös biomorfisuuteen 
nojautuvat lähestymistavat, joissa ympäristön analyyttinen tarkaste-
lu tukeutuu nimenomaisesti luonnonmuotoihin. Rakennusten hah-
mot syntyvät tällöin eräänlaisina analogioina eläville organismeille. 
Taustalla vaikuttavista esikuvista keskeisimmät esimerkit löytyvät 
sellaisten arkkitehtien tuotannosta kuten Frank Lloyd Wright ja Al-
var Aalto. He myös pyrkivät hahmottamaan arkkitehtuurin olemus-
ta uudella tavalla. Filosofiset lähtökohdat pureutuvat syvemmälle 
kuin vain muodon orgaanisuuteen - analyyttisessä mielessä tällöin 
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59  Tyypittelyllä on pitkät juuret useilla 
eri tieteenaloilla, niin filosofiassa, kielitie-
teissä ja luonnontieteissäkin juontaen 
juurensa aina Aristoteleen lajien kategori-
sointiin saakka. (Lawrence 1994, 272).
Historiallisten rakennusten luokittelu 
tyyppeihin ja eräänlaisten yleisten peri-
aatteitten johtaminen suunnitteluun kul-
minoitui J.N.L Durandin (1760-1839) 
teoreettisissa kirjoituksissa 1700- ja 
1800-lukujen taitteessa. Durandin lähes-
tymistapa redusoi arkkitehtuurin tieteeksi 
– rakennukset koostuvat perusosasista, 
joita varioimalla voitiin koota funktionaa-
lisia ja tarkoituksenmukaisia rakennuksia. 
Lähestymistapa periaatteessa nojautui 
traditionaalisten rakennusten analysoin-
tiin, mutta äärimmillään se vajosi erään-
laiseen eklektiseen historismiin. Duran-
din typologian lähtökohtaa voi siten pitää 
kontekstista irrottavana ja monumentaa-
lisena. Oleellista kuitenkin on, että raken-
nustyypit voivat olla sekä deskriptiivisiä 
että analyyttisiä (tai kriittisiä). Suunnitte-
lun kannalta huomionarvoista on myös 
Durandin käsitykseen sisältyvä tyypin ge-
neratiivisuus. (Moudon 1994, 290, 305; 
Passinmäki 2011, 27-31).

60 Asutustyyppejä voidaan jäsentää esi-
merkiksi ryhmä-, raitti-, jokivarsi-, mäki-, 
vaara-, ja ranta-asutustyyppeihin. Esi-
merkkejä muista fyysisen ympäristön ty-
pologisista tarkasteluista ovat esimerkiksi 
suunnittelumaantieteellinen maaseutuyh-
dyskuntien tyypittely, historiallis-maan-
tieteelliset ja maisemalliset kylätyypittelyt 
sekä alueellisiin ominaispiirteisiin perus-
tuvat tyypittelyt (ks. esim. Aarrevaara ja 
Kukkonen 1993). Tällaisista luokitteluis-
ta on hyötyä silloin, kun arvioidaan esi-
merkiksi alueelle tyypillistä tapaa raken-
taa ja sijoittaa rakennuksia. 

tarkastellaan ihmisen lajityypillistä ympäristöä ja ”primitiivisiä” pe-
rusedellytyksiä. Tätä tematiikkaa on tarkastellut väitöskirjassaan sy-
vällisesti arkkitehti, TkT Lauri Louekari (ks. Louekari 2006). 

Typomorfologinen tutkimustraditio on välillä unohdettu tyystin, 
esimerkkinä mainittakoon 1980-luvun loppupuolen dekonstrukti-
vismi, joka halusi ylikorostaa puhtaan muodollisen arkkitehtuurin 
yliasemaa uhmaamalla kaikin tavoin kaupunkirakenteeseen alistu-
vaa suunnittelua. Se myös kielsi yhteisen alkuperän olemassaolon 
eli arkkityypit. Modernismi puolestaan vei tyyppien mekanistisen 
luokittelun kaikkein pisimmälle, standardoimiseen asti. (Pakarinen 
2003, 17–19, 21). Näihin kärjistyksiin voidaan liittää myöskin ty-
pomorfologisen otteen kritiikki. Haittapuolena voidaan pitää sitä, 
että se voi redusoitua metodisen analyysin tasolla aine-muoto-
rakennetta melko mekanistiseksi luokittelevaksi tutkimusotteeksi.59 
Sama pätee typologiseen lähestymistapaan yksittäisten rakennus-
ten tasolla. Esimerkiksi inventointien yhteydessä rakennukset usein 
luokitellaan typologiansa mukaan ja niitä myös arvotetaan suhteessa 
edustamansa tyypin harvinaisuuteen/edustavuuteen jne. Arkkiteh-
dit saattavat painottaa muodollista tai arkkitehtonista tyyppiä kuten 
torneja, sakraalirakennuksia tai arkkitehtonista tyyliä, kaavoittajat 
tai maantieteilijät saattavat puolestaan tunnistaa erityyppisiä alueita, 
viranomainen voi nähdä ympäristön hallinnollisten tyyppien kaut-
ta siinä missä asukas puolestaan tunnistaa tyypit oman arkisen toi-
mintansa kannalta hyödyllisinä. (Franck & Schneekloth 1994, 10). 
Yhdyskuntarakenteellisella tasolla typologiset tarkastelut antavat 
kuitenkin hyödyllistä tietoa esimerkiksi kylätyypeistä ja asutuksen 
piirteistä.60 Tyyppi on siten operationaalinen käsite ja ennen muuta 
apuväline ympäristössä toimimisen, ymmärtämisen ja analysoinnin 
näkökulmasta, samoin kuin se on sitä myös suunnittelun kannalta.
Tällä tavoin ymmärrettynä tyyppi ei ole välttämättä pelkästään luo-
kittelun väline, vaan se voi olla myös kriittinen väline, selitysmalli 
tai teoreettinen viitekehys - siis analyyttisen ymmärtämisen työkalu. 

Yksiulotteisen fyysisen ”tasoajattelun” sijaan arkkitehtonisia tyyp-
pejä tulisi voida tulkita moniulotteisina ja paikkaansa sidotusti. Nii-
hin sisältyy symbolisia ulottuvuuksia sekä myös kognitiivinen raken-
ne (eli konfiguraatio) materiaalisen ulottuvuuden lisäksi. Tyyppi on 
ymmärrettävä tällöin jaetun informaation välittäjänä sekä yhteisön 
sosiaalisen elämänmuodon jäsennyksenä. Sosiaalisen ulottuvuuden 
huomioiminen yhtenä tyypin rakenteena antaisi mahdollisuuden 
rikastuttaa nykyistä ymmärrystä arkkitehtonisesta tyypistä, joka 
usein tulkitaan esimerkiksi tyylillisin, morfologisin tai toiminnalli-
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sin kriteerein. Tyypillä on analyyttisenä välineenä potentiaalia pal-
jastaa tilallisia ja ajallisia ulottuvuuksia rakennetusta ympäristöstä, 
kuten myös näiden ulottuvuuksien välisiä vuorovaikutussuhteita. 
Tämän kautta voidaan tunnistaa myös sosiaalisia käytäntöjä, jotka 
liittyvät tilalliseen järjestykseen, merkityksiin ja rakennetun ympä-
ristön käyttöön. Analyyttinen lähestymistapa mahdollistaa siten 
arkkitehtonisen ja yhdyskuntarakenteellisen tyypin kontekstuaalisen 
ymmärtämisen. (Ks. Lawrence 1994, 271-273; Moudon 1994, 308).  
Analyyttisesti ymmärrettynä tyypit eivät siten ole vain rajoittavia 
luonteeltaan, vaan ne ovat myös vapauttavia. Tutkimuksessa, suun-
nittelussa ja muussa luovassa toiminnassa ne tarjoavat olennaisen 
keinon päästä käsiksi siihen mitä on ja sen hahmottamiseen mitä voi-
si olla. Typologinen ajattelu on olennainen osa myös suunnittelun 
praksista. Onhan olemassa lukuisa joukko rakennustyyppejä, jotka 
ovat kategorisesti tietynlaisia; esimerkiksi sairaalat tai vankilat. Luo-
va suunnittelu kuitenkin myös haastaa perinteisiä malleja ja ratkai-
suja, ja pyrkii alati löytämään uusia vaihtoehtoja. On silti tärkeää 
ymmärtää, että tyypit ovat juurtuneita sosiaalisessa toiminnassa ja 
kanssakäymisessä.  (Franck & Schneekloth 1994, 9,11, 20; Symes 
1994). Yhteisön tilalliset käytännöt sekä strukturoivat että tulevat 
strukturoiduksi tyypittelyn kautta. Typologioita on muodostunut 

Kuva 13 yllä: Unkarilaisista kylistä 
voidaan tunnistaa 14 erilaista typomorfolo-
gista tyyppiä. (Istvánfi 1997, 131). Tyypit 
on nimetty sen mukaisesti, miten tontit ja 
rakennukset ovat sijoittuneet suhteessa ties-
töön tai keskusaukioon (kirkkoon). Sak-
salaismiehityksen vaikutus on selkeästi 
nähtävissä varhaisten ryhmäkylien jäsenty-
misessä säännömukaiseksi struktuuriksi.

Kuva 14 alla: Bodan kylässä selvitystyö 
aloitettiin rakennusinventoinnilla, jossa 
kylien rakennuskanta luokiteltiin ikänsä, 
kuntonsa ja arkkitehtonisten ominaisuuk-
siensa perusteella kolmeen eri arvoluok-
kaan. Tähän liitettiin lisäksi typologinen 
tarkastelu tonteista, jossa rakenteesta 
erotettiin perinteiset (pitkä ja kapea) ja 
modernit (neliömäinen) tonttityypit ja ra-
kennusten sijoittelu niille. (Tekijät Ange-
la Egyed ja Gergely Jászay / Heritage at 
Risk in Rural Europe 2005-2006).
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61 Christian Norberg-Schulz (1926–
2000), norjalainen arkkitehti, arkkiteh-
tuurihistorioitsija sekä teoreetikko.

62 …”Planning as most limited catalogue of  
past forms…Planning can only become back-
ward-looking architecture in big scale”. (Lehto-
vuori 2005, 63-65).

63 Maaseudun kulttuuriympäristöihin 
liittyvissä historiaselvityksissä tarkastelun 
erityiset painopisteet liittyvät mm. kylä-
asutuksen kehittymiseen, kantataloihin, 
jakoihin, torppa- ja mäkitupa-asutukseen, 
tielinjauksiin, vanhimpaan rakennuskan-
taan, (yhtenäisiin uudempiin asutusaluei-
siin) kouluihin, seuraintaloihin ym., kylän 
kokoon ja sijaintiin topografiassa ja laa-
jemmassa asutusrakenteessa, kylään toi-
minnallisena kokonaisuutena, rakenteen 
säilyneisyyteen ja kylätyyppiin. (Sahlberg 
2010, 7).

niin kauan kuin arkkitehtuuriakin on ollut olemassa, sillä jo primi-
tiivinen asuinmaja täyttää nämä määritykset. Christian Norberg-Sc-
hulzin61 mukaan mistä tahansa toistuvasta muodollisesta yksiköstä 
kehittyy ajan myötä typologia, ja tarpeeksi kauan toistuessaan ja ja-
lostuessaan tästä syntyy arkkityyppi. Typomorfologiset mallit voivat 
siten toimia hyödyllisinä strukturoivina konsepteina myös käytän-
nön suunnittelutyössä. Typomorfologisen tradition tarjoamia lähtö-
kohtia hyödynnetään kuitenkin useimmiten suunnittelua edeltävänä 
”harjoituksena”, jonka avulla pyritään hahmottamaan kohteen lo-
giikkaa ja kehityskulkua. Moudonin mukaan varsinaista vaikutusta 
suunnittelun lopputulokseen analyyseillä on kuitenkin lähinnä vain 
rakennussuojeluorientoituneissa projekteissa. (Moudon 1994, 295). 
Analyysin pyrkimyksenä tulisi kuitenkin olla kokonaisrakenteelli-
sen tarkastelun hyödyntäminen enemmänkin raamina Pakarisenkin 
mainitsemille vuorovaikutussuhteille, jossa tyypin merkitys nähdään 
yhtenä tarkasteluominaisuutena. Suunnittelun kannalta keskeisin 
ero on siinä, ymmärretäänkö tyyppi mallina vai sääntönä. (Moudon 
1994, 305). Sen sijaan pelkkä tyyppien toteava listaus ei kerro toi-
minnan ja rakenteen prosessista, eikä näin ollen anna suuntaviivoja 
tulevaisuuden transformaatioprosesseille.62

Fyysisen rakenteen typomorfologinen analyysi nojautuu joka tapa-
uksessa historialliseen tarkasteluun. Historiallisen jatkuvuuden säilyt-
täminen ympäristökuvassa on ollut jo 1970- ja 1980-luvuilla laajalti 
hyväksytty tavoite maisema- ja yhdyskuntasuunnittelijoiden keskuu-
dessa. (Tuovinen 1992, 74). Yhden näkemyksen mukaan esimerkik-
si kaupunkien rakennetta voi ymmärtää vain suhteessa historiaan 
ja käyttämällä ennen muuta rakennustypologiaa analysoinnin poh-
jana. Piti typo(morfo)logista tarkastelua tai inventointeja ensisijai-
sena lähestymistapana tai ei, suunnittelun pohjaksi tarvitaan joka 
tapauksessa tietoa alueen rakennuskannasta ja kulttuurihistorialli-
sista pääpiirteistä. Kulttuuriympäristön ymmärtäminen on vaikeaa 
ellei tunne sen syntyhistoriaa ja sitä muokanneita traditioita. Varsin 
usein myös kulttuuriympäristöselvitykset tukeutuvat kirjallisuuskat-
sausten tai vanhojen kartta-aineistojen pohjalta tehtyihin kehitys-
historiallisiin kuvauksiin. Kehityshistoriaa käsitellään usein käymällä 
läpi alueen asutusta ja yhdyskuntarakenteen muutoksia esimerkiksi 
kivikaudelta tähän päivään.63

Eräs viimeaikaisista pyrkimyksistä kehittää metodologiaa kulttuuri-
historiallisen analyysin tueksi ja myös käytännön suunnitteluun on 
norjalainen DIVE - Urban Heritage analysis -menetelmä. (Riksan-
tikvaren 2010).64 DIVE -menetelmän avulla pyritään rakentamaan 
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eräänlainen kulttuuriympäristön ”lukuavain”, jonka myötä sekä 
ympäristön reunaehtoja että kehittämisen mahdollisuuksia pyritään 
kartoittamaan. Oman määritelmänsä mukaan DIVE on rakenteel-
taan joustava, metodisesti avoin, poikkitieteellinen sekä yhteistyöha-
kuinen. (Ehrström & Kurtén 2010, 77). Metodisesti siinä hyödyn-
netään perinteisiä inventointi- ja tiedonhankintamenetelmiä, mutta 
keskeisintä on tiedon operationalisointi passiivisesta informaatiosta 
tavoitteelliseksi ja toiminnalliseksi tiedoksi. Menetelmässä tarkastel-
laan erityisesti ympäristön muutosta nykyhetkestä taaksepäin – aika- 
ja tilamatriisit pyrkivät toimimaan eräänlaisina ”ikkunoina” men-
neeseen. Tarkastelu-ulottuvuudet on rajattu skaalaamalla kohdetta 
makrotason tarkastelusta detaljitasolle eräänlaisina ”lentokorkeuk-
sina”. Näin kohdetta pyritään lähestymään erilaisella intensiteetillä 
laajemmasta näkökulmasta tiukemmin rajattuun. (emt. 79). Mene-
telmän ansiona on pidettävä sitä, että se pyrkii selkeyttämään kult-
tuuriympäristön arvojen määrittelyn ja tiedonhankinnan toisistaan 
ja nivomaan tehdyn tulkinnan myös osaksi ympäristön tarjoamien 
mahdollisuuksien kartoittamista ja kehittämisperiaatteita. Itse tie-
donhankintamenetelminä hyödynnetään olemassa olevia metodeja, 
mutta kyse on tiedon analyyttisestä jäsentämisestä ja integroinnista 
osaksi suunnitteluprosessia. Menetelmän keskeisenä lähtökohtana 

Kuvat 15 ja 16: Kövágószölösin ky-
lärakenne. Unkarin projektiosuudessa 
kyläympäristön tarkastelun painopiste 
keskittyi rakenteellisuuteen ja typologi-
suuteen. Yhtenä tavoitteena oli tunnistaa 
ehyet, traditionaaliset osat kylärakenteesta. 
Nk. figure/ground –rakeisuustarkastelu 
on eräs tyypillinen tapa tarkastella fyysisen 
rakenteen muotoa ja mittakaavaa. (Rakei-
suuskartta Gergely Nagy, Ági Vértesy, 
Mikko Nissilä, Marja Kuparinen/Heri-
tage at Risk in Rural Europe -projekti. 
Ilmakuva Kövágószölösin kunnan).
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64 DIVE-menetelmää on kehitetty poh-
joismaisessa “Communicating Heritage 
in Urban Development Processes” –
hankkeessa joka on käynnistynyt Norjan 
Riksantikvarenin aloitteesta. 

65 Lineaariseen kehitysuskoon liittyy 
usein voimakkaasti positivistinen ja ratio-
nalistinen asennoituminen, jonka mukai-
sesti myös selvityksien tuottama mahdol-
lisimman perusteellinen tieto johtaa sel-
keisiin ongelmanratkaisuihin ja kehitys 
voi täten jatkua eteenpäin. (Mäntysalo & 
Roininen 2009, 7).

66 Systeemiajattelu juontaa juurensa 
1940-luvun lopulla erotettavissa ollee-
seen kahteen systeemisen ajattelun ja tut-
kimuksen koulukuntaan; yleiseen systee-
miteoriaan (itävaltalainen biologi Ludwig 
von Bertalanffy) sekä kybernetiikkaan 
(amerikkalainen matemaatikko Norbert 
Wiener). Checklandin klassisen määritel-
män (Checkland 1985) mukaan systeemi 
koostuu yhtenäisestä kokonaisuudesta, 
jonka osat ovat määriteltävissä suhteessa 
toisiinsa. Systeemi voi olla suljettu tai 
avoin (suhteessa ympäristöön). Avoin 
systeemi mukauttaa rakennettaan ja pe-
rusominaisuuksiaan ympäristön vaati-
malla tavalla. Valittavana on tällöin erilai-
sia kehityspolkuja. Perinteisesti systeemit 
ymmärretään tasapainotilaan pyrkivinä, 
vaikkakin monissa näkökulmissa kiinni-
tetään myös huomiota niiden monimut-
kaisuuteen, pyritään ymmärtämään sys-
teemien muutos-, kehittymis-, ja uudistu-
misprosesseja. Avoimuus edistää luo-
vuutta, sulkeutuneisuus mahdollistaa ai-
emman tiedon ja kokemuksen tehokkaan 
hyödyntämisen. (Jalonen 2007, 59-60; 
Ståhle 2004).

67 1960-luvulta lähtien alettiin kuitenkin 
painottaa yhä enemmän myös systeemien 
monimutkaisuutta. Syntyi uudenlaisia 
systeemiajattelun malleja kuten Peter 

on joustavuus erilaisiin tilanteisiin sekä poikkitieteellinen ote, sys-
temaattisuus ja läpinäkyvyys sekä sovellettavuus myös suunnitelmi-
en ja ohjelmien vaikutusten arviointiin, unohtamatta osallisuuden 
näkökulman huomioimista. DIVE-menetelmä pyrkii toisin sanoen 
muuntamaan kulttuurihistoriallisen tiedon passiivisesta tiedosta 
operationaaliseksi tiedoksi kriittisen, luovan, systemaattisen ja ta-
voitehakuisen prosessin kautta. Analyysiprosessin päävaiheet ja-
kautuvat neljään osioon, jotka ovat kuvaileminen, tulkitseminen, 
arvottaminen ja mahdollistaminen. (Describe, Interpret, Valuate, Enab-
le). Vaiheet on ymmärrettävä lineaarisena tiedonrakentamisketjuna, 
joka tuo esiin tarkasteltavan alueen historiallisen merkittävyyden, 
arvot ja mahdollisuudet – eräänlaisena sukelluksena kohteen histo-
riaan ja kehityskulkuun. DIVE alleviivaa eritoten alueen tai kohteen 
historiallisia ominaispiirteitä, mitä voidaan pitää myös menetelmän 
tuottaman kokonaiskuvan kannalta kysymysmerkkinä. Toinen mer-
kittävä näkökohta liittyy historiallisen ulottuvuuden korostamiseen 
ja sen myötä aikaperspektiivin saamaan painoarvoon, jolloin tar-
kastelusta voi muodostua ”aikajanamainen”. Tarkastelun ajallinen 
lähtöpiste kiinnittyy tiettyyn vuosilukuun ja päättyy nykyhetkeen, 
johon liittyy jatkuva edistys ja tulevaisuuden kehitysusko.65

Systeeminen ja teknis-rationalistinen lähestymistapa

Muodon, tilan ja funktion prosessien tarkastelun ohella ympäristö 
on ontologisesti käsitettävissä myös järjestelmäksi tai systeemiksi.66 
Usein systeemi ymmärretään melko rajatussa mielessä joksikin mää-
rätyksi ja järjestäytyneeksi, kuten toimivaksi mekanismiksi tai orga-
nismiksi, ja puhutaan erilaisista systeemityypeistä kuten esimerkiksi 
koulujärjestelmistä. (Fornäs 1998, 72). Rakennettu ympäristö fyysi-
senä järjestelmänä tai systeeminä tarkoittaa yhdyskuntarakennetta, 
johon kuuluvat rakennusten ohella kaikki ihmisen toteuttama kuten 
tiet, sillat, pihapiirit ja yhdyskuntatekniikka. Etenkin 1960-luvun 
systeemiteoreettiset lähestymistavat pohjustivat yhdyskuntasuun-
nittelussa keinoja jäsentää ympäristöllistä kokonaisuutta systemaat-
tisen rationalistisella tavalla,67 jolloin fyysisen ympäristön katsottiin 
koostuvan toisiinsa liittyvistä osasista, joilla on yhteys toisiinsa ja 
keskinäinen riippuvaisuussuhde. (Ks. Puustinen 2006, 148-149, 
180-181, Taylor 1998). Keskeistä systeemiteoreettiselle näkemyk-
selle ovat juuri osien väliset mekaaniset yhteydet kuten esimerkiksi 
liikenteelliset järjestelmät. Selvitysten osalta korostuneen aseman 
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saivat tällöin esimerkiksi tekniset tai toimintojen rationaaliseen jär-
jestämiseen liittyvät tarkastelut. Vahva yhteiskuntasuunnittelu oli 
ylipäätään leimallista kyseiselle ajalle. Yhdyskuntasuunnittelu myös 
monitieteellistyi voimakkaasti 1950-70 lukujen aikana, jolloin erityi-
sesti yhteiskuntatieteiden rooli korostui. Tiedon tuottaminen pai-
nottui kvantitatiivisiin menetelmiin, ennustamiseen ja laskemiseen. 
Systeemiteoreettisten mallien dominoivuus suunnittelussa myös 
lisäsi tarvittavan informaation määrää. Tieteenkäsitystä dominoi 
vahva positivistinen ajattelutapa. Lisäksi tehokkuuden ja myöskin 
saavutettavuuden korostaminen saivat laajalti jalansijaa, mikä ilmeni 
esimerkiksi maantieteilijöiden tuottamissa sijaintianalyyseissä ja le-
viämismalleissa. (Puustinen 2006, 110, 148; Häkli 1999, 59). 

Fornäs on todennut Habermasiin tukeutuen, että länsimainen yh-
teiskunnallinen kehitys on eriyttänyt systeemit ja elämismaailman 
toinen toisistaan (ja myös sisäisesti), aiheuttaen systeemisyyden ja 
rationaalisuuden lisääntymistä. (Fornäs 1998, 89). Tiede ja tekno-
logia ovat olleet keinoja, joiden avulla päämäärärationaaliset mallit 
ja systeemiset vaatimukset ovat pyrkineet hallitsemaan elämismaa-
ilmaa.68 Yhdyskuntasuunnittelun piirissä 1960-luvun nk. blueprint-
suunnittelu on edustanut tätä ajattelun ääripäätä, jossa yhteiskunnan 
ihannetila katsottiin voitavan järjestää optimaalisesti kahden-kol-
menkymmenen vuoden aikatähtäimellä. Tähän liittyi myös vahva 
usko tieteellisten menetelmien69 kykyyn ennustaa luotettavalla ta-
valla tulevaa kehitystä. Väestönkasvuennusteet ovat havainnollinen 
esimerkki pieleen menneistä ennusteista, joitten nojalla on tehty 
kuitenkin peruuttamattomia maankäyttöratkaisuja varsinkin maa-
seudulla. Keskeistä oli, että selvitysten tekninen luonne muodosti 
luotettavana pidetyn perustan erilaisille valinnoille ja päätöksille. 
Teknisluonteisiin selvityksiin kuuluvat nimenomaisesti fyysistä ym-
päristöä (erityisesti luonnonympäristöä) koskevat selvitykset, joiden 
antamaa tietoa voitiin käyttää vakuuttavasti päätöksenteon perus-
teluna. Nämä ovat luonteeltaan viranomaisten tuottama teknistä 
dataa, perustietoa, jota ei usein tarvitse tai edes voi kyseenalaistaa, 
ja joka toimii myös eräänlaisena suunnittelijan ”perusaseena” argu-
mentaatiossa. (Ks. Puustinen 2006, 239). Teknisen lähestymistavan 
ihanteena on usein saavuttaa mahdollisimman täydellinen kuvaus 
kohteesta. Rakennetun ympäristön selvityksissä tähän on pyritty 
dokumentoinnilla, jossa on hyödynnetty tyypillisiä deskriptiivisen 
kuvaamisen menettelyitä, kuten piirroksia, strukturoitua valokuva-
usta, mittauksia tai sanallisia kuvauksia. (Ks. Routio 1979, 43). Koh-
detta on lähestytty usein määrällisen tutkimuksen objektiivisuuteen 

Checklandin Soft Systems Methodology kri-
tiikkinä todellisuuden liiallista yksinker-
taistamista kohtaan. (Ståhle 2004, 223-
225). Yksi paradigman muutoksen kes-
keinen merkitys oli se, että ihmisen suhde 
tutkittavaan systeemiin nähtiin sisältä 
päin; ihmisen tuli olla aktiivinen osa sys-
teemiä saadakseen siitä tietoa. Näin ollen 
objektiivinen, ulkopuolinen havainnointi 
oli harhaa. Tällä oli suuri vaikutus myös 
tutkimusintressien uudelleenfokusoitu-
miseen kohti halua ymmärtää muutoksen 
luonnetta, kehittymistä ja radikaaleja uu-
siutumisprosesseja. Systeemiajattelu on 
kehittynyt edelleen erilaisten kompleksis-
ten kehitysprosessien ymmärtämisessä. 
Systeemien itseorganisoitumisen teoriat 
ja esimerkiksi autopoiesis -teoria (kyky itse-
uudistumiseen) ja sen sosiaalitieteelliset 
sovellutukset ovat antaneet uusia käsit-
teellisiä välineitä verkostojen ja organi-
saatioiden uudistumisprosessien ymmär-
tämiseen. (Ståhle 2004, 227, 237).

68 Systeeminen rationalisoituminen on 
johtanut kasvavaan tehokkuuteen ja mut-
kikkuuteen esimerkiksi resurssien koh-
distamisessa. Se kehittää päämääräorien-
toitunutta rationaalisuutta, joka voi olla 
joko instrumentaalista eli ulkoiseen luon-
toon kohdistuvaa tai strategista, eli sosi-
aalisiin suhteisiin kohdistuvaa. Elämis-
maailman kannalta systeemiset rationali-
soitumisen prosessit voivat olla joko te-
hokkaita ja välttämättömiä tai tuhoisia, 
mikäli ne menevät liian kauas ja koloni-
soivat sellaisia elämismaailman alueita, 
joilla keskinäinen kommunikaatio on 
elinehto. Elämismaailman rationalisoitu-
minen voi myös luoda kasvavia mahdolli-
suuksia kommunikatiiviselle rationaali-
suudelle, jonka avulla ihmisten toimet 
voidaan tarvittaessa perustella selkeästi 
joko kognitiiviseen totuuteen, normatii-
viseen totuudellisuuteen, subjektiiviseen 
vilpittömyyteen tai esteettiseen hyvin-
muodostuneisuuteen liittyvin argumen-
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tein. Tällainen ”menetelmällinen ratio-
naalisuus” tarjoaa Fornäsin mukaan 
muotoja kritiikin ja itsereflektion proses-
seille ja vanhojen itsestäänselvyyksien ky-
seenalaistamiselle. (Fornäs 1998, 44). 

69 Tieteellinen menetelmä on tieteen te-
kemisessä käytettävä menettelytapa ns. 
”raakatiedon” keräämiseen ja analysoin-
tiin. ”Tieteellisyys” yhdistetään terminä 
usein positivistisiin tieteisiin, joka on joh-
tanut asetelmaan jossa laadullisen tutki-
muksen käyttämät menetelmät katsotaan 
ikään kuin vähemmän tieteellisiksi. Tie-
teelle on kuvaavaa tietoinen havainnointi, 
observointi, joka erottuu ”arkipäiväises-
tä” havainnosta. (Popper 1974, 342-343).

70  Esimerkkinä teknisestä maaseutumai-
sen alueen maisemallisesta selvitystyöstä 
voi mainita vuonna 1968 Helsingin maa-
laiskuntaan laaditun Koivukylän kaava-
rungon maisemaselvityksen. Sen yhtey-
dessä tehdyt fyysiseen ympäristöön koh-
distuvat selvitykset painottuvat tuolloin 
yleensäkin vahvasti teknisiin kysymyksiin 
kuten tielinjavaihtoehtoihin. Mukana ol-
leessa maisematutkimuksessa kaavoitet-
tavan alueen ympäristö tutkittiin 
100x100:n ruuduissa. Huomionarvoista 
on se, että visuaalinen maiseman tarkas-
telu painottui metsän ja puuston laatuun 
ja ulkonäköön, avoimen tilan vaihteluun 
maisemassa, metsän reunoihin sekä 
maaston ja kasvillisuuden muodostamiin 
arvokkaisiin kokonaisuuksiin. Selvityk-
sessä todetaan, että ”…tarkoituksena on 
ollut saada kaavoittajien käyttöön tarkka 
visuaalinen tutkimusaineisto, jotta nykyi-
sestä maisemasta voitaisiin säilyttää sen 
arvokkaimmat osat ja käyttää niitä tule-
van kaupungin viheralueiden runkona.” 
Selvityksessä mainitaan jo kulttuurimai-
seman käsite: ”Alueella on luonnonkau-
neuden lisäksi vanhan kulttuurimaiseman 
leima.” (Koivukylä 1. Kaavarunkotyön 
perusselvitykset 1968, 21).

pyrkivin keinoin, joilloin esimerkiksi haastattelututkimuksin on lii-
tetty tutkittavien anonyymius. Myöskin erilaiset mittaustulokset tai 
tilastoaineistot ovat olleet tärkeä osa kattavaa tarkastelua. Kantati-
latarkastelut ovat maaseutuympäristöissä eräs tällaista lähestymis-
tapaa edustava esimerkki. Tekninen mitoitustieto ei kuitenkaan ole 
läheskään riittävää kulttuuriympäristöjen ominaispiirteitten ymmär-
tämiseksi. Teknisluoteista ns. raakatietoa tarvitaan, mutta sitä on 
kyettävä tulkitsemaan.70 

Teknologiaan ja tieteeseen sisältyy sekä myönteisiä että tuhoavia 
mahdollisuuksia. Toisaalta tekninen modernisaatio on tuonut ihmi-
sen ulottuville esimerkiksi uudenlaisia viljelystekniikoita, jotka tuot-
tavat vaurautta, mutta samalla teknologia voi olla uhka eloonjäämi-
selle saasteineen ja tuhomahdollisuuksineen. Heidegger näki teknii-
kan kehityksen ongelmallisuuden ytimen siinä, että se vieraannuttaa 
ihmisen siitä mikä on häntä oikeasti lähimpänä – siten esimerkiksi 
television kautta välittyvä maailma muodostuu läheisemmäksi kuin 
piha tai pelto ympärillä tai perimätieto kotiseudusta. Modernin tek-
nologian ongelmat liittyvät myös siihen, että hyötyyn perustuvan 
tavoitteellisuuden myötä (rationaalisen) ihmisen pääasialliseksi teh-
täväksi muodostuu maailman optimaalinen järjestäminen, järjestä-
misen itsensä vuoksi. (Fornäs 1998, 59; Heidegger 2008e; Haapala 
1998, 198, 220-222; Passinmäki 2011). Tähän ideologiaan on liitty-
nyt myös positivismin ihanne objektiivisen todellisuuden hallinnas-
ta; arkkitehtuuriakaan ei nähty taiteellisen muodonannon tuloksena 
vaan seurauksena loogisesta prosessista, jossa pääpaino on tieteelli-
sillä, sosiaalisilla, teknisillä, taloudellisilla ja fysikaalisilla analyyseillä. 
(Tuovinen 1992, 86). Ajattelutavan vaikutukset ja seuraukset maan-
käytön suunnittelun selvitysten lähtökohtiin ovat aivan keskeiset. 
Tästä perinteestä on ensinnäkin ollut huomattavan vaikeaa luopua 
- vaikka myöhemmin onkin voitu tunnustaa nimenomaan rajoitetun 
rationaalisuuden välttämätön lähtökohta yhä kompleksisoituneem-
massa maailmassa. Käytännössä toiminnan rationaalisuus ilmentyy 
esim. normien seuraamisena tai eri ratkaisuvaihtoehtojen optimoin-
tipyrkimyksenä. Tavoiterationalistinen toiminta on eräs päätöksen-
teon valmistelussa esiintyvä aspekti, jossa päätöksenteko nähdään 
tiettyjen kausaalisuhteitten järkiperäisenä tarkasteluna ja parhaan 
vaihtoehdon etsimisenä. Rationaalinen päätöksenteko on kuitenkin 
käytännössä mahdotonta, koska se edellyttäisi jokaisen vaihtoehdon 
seurausten täydellistä tuntemista ja ennakoimista, siis loputonta sel-
vitysten määrää. Sen vuoksi tarvitaan rajoitettua rationaalisuutta, ja 
sen hyväksymistä että tieto on aina puutteellista, tulevaisuuden en-
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71 Kompleksisuusteoreettisen ajattelun 
tieteenfilosofiset juuret voidaan johtaa 
antipositivismiin, joka korostaa yksinker-
taistavien syy-seuraussuhteitten ja reduk-
tionistisen maailmankatsomuksen, line-
aarisen aikakäsityksen sekä asioitten hal-
littavuuden ja ennustettavuuden sijaan 
kokonaisvaltaista ajattelua. Systeemin 
osien ominaispiirteitten sijaan painopiste 
on tällöin osien välisten vuorovaikutus-
suhteitten merkityksessä. (Jalonen 2007, 
49-50).

72 Ma-temaattinen: alkuperäinen kreik. 
merkitys ”ennalta tiedetty”. 

73  Loogisuutta ja analyyttisyyttä ei tulisi 
kuitenkaan ymmärtää vain deduktiona, 
vaan paljon yleisemmin – abstraktina ra-
kenteena, joka auttaa moninaisten koko-
naisuuksien jäsentämisessä hallittaviksi 
osiksi. Suunnittelijan ei siten tarvitse hy-
lätä luovaa intuitiotaan. Oleellista on se, 
ettei suljeta pois mahdollisuutta kysyä 
perusteltuja kysymyksiä. (Alexander 
1964, 6-9). 

nustaminen vaikeaa ja kaikkien vaihtoehtojen huomioon ottaminen 
epärealistista. (Jalonen 2007, 66-67; Simon 1982, 118-119). Ratio-
nalistisesta suunnittelusta ja täydellisen tiedon saavuttamisen ihan-
teesta on siirrytty yhä enemmän moniäänisyyden, moniarvoisuuden 
ja kompleksisuuden hyväksymiseen ja kommunikatiiviseen valmis-
teluun.71 On alettu ymmärtää, että täydellisen informaation sijaan 
päätöksenteossa joudutaan kohtaamaan moniselitteisiä ja huonosti 
määriteltyjä ongelmia, epätäydellistä tietoa vaihtoehdoista, nykyti-
lasta ja ongelmien taustoista, vaihtoehtojen seurauksista, arvoista 
ja intresseistä.  (Jalonen 2007, 138-145). Systeemien mekanististen 
kausaalisuhteitten tarkastelu on vaihtunut myös selvitystiedon tuot-
tamisessa vähitellen erilaisten vuorovaikutussuhteitten tarkasteluun. 
Myös teknisluonteisten selvitysten erehtymätön ennustettavuus on 
kyseenalaistettu, vaikka edelleenkin yleiskaavoissa voi olla ”beto-
noituna” vuosikymmenten takaisia tulvarajamäärityksiä, huolimatta 
esimerkiksi ilmaston muuttumisesta. Samaa kritiikkiä voidaan esit-
tää myös tiettyjen kasvi- tai eläinlajien levinnäisyysaluiden muuttu-
mattomuutta kohtaan. Toisekseen teknisen asenteen omaksuminen 
on suurelta osin pitänyt etäällä elinympäristöjen tarkastelusta ”peh-
meämmät” lähestymistavat, joille pohjan rakentaminen eritoten 
kulttuuriympäristöjen tarkastelun viitekehyksessä on vasta lähivuo-
sikymmeninä tapahtunutta. 

Länsimaisesta tieteen perinteestä johtuen olemistamme eräällä ta-
valla ohjaa pakkomielle matemaattiseen varmuuteen.72 Toisaalta 
suunnittelijoiden keskuudessa vallitsee tietty epäluulo rationaalis-
ta tai analyyttistä tietoa kohtaan – ikään kuin analyyttinen tieto ja 
”kylmä logiikka” olisivat kuoliniskuja intuitiiviselle luovuudelle.73 

Näin ei kuitenkaan tarvitse olla; kyse on ennemminkin siitä, miten 
tekniikka ja rationaalisuus ymmärretään ja millainen suhde teknolo-
giaan muodostetaan. Rationalistisen perinteen mukaan järki ja ajat-
telu ovat kaiken toiminnan perusta. Todellisuudessa ne kuitenkin 
ovat vain osa sitä. Heidegger erotti toisistaan niin sanotun ”laskevan 
ajattelun” sekä niin sanotun ”mietiskelevän ajattelun”. Laskeva ajat-
telu on ajattelua tietyn systeemin puitteissa - eräänlaista teknistä ja 
representoivaa ajattelua, joka toisaalta myös luonnehtii suunnittele-
vaa ja tutkivaa asennoitumista. (Heidegger 2000; Passinmäki 2011, 
86-87). Heidegger ymmärsi ”mietiskelevän ajattelun” puolestaan 
analysoivana ja pohdiskelevana (ymmärtävänä) ajatteluna. Pohdis-
kelevan, analyyttisen ajattelun kontekstissa osa-alueitten yhteydet 
nähdään toisiinsa vaikuttavina vuorovaikutussuhteina, ei niinkään 
erillisinä välittävinä mekanismeina. 
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Konfiguratiivinen lähestymistapa

Samalla kun rationalistisesta teoriaperinteestä on vähitellen siirryt-
ty kohti kompleksisuusteoreettista ajattelua, on tieteen mekanisti-
sesta maailmankuvasta siirrytty kohti pluralistista käsitystä, jossa 
yhden maailmankuvan sijaan ilmenee useita rinnakkaisia. (Stenros 
1991, 36; Stenros 1992, 115-116). Tämän kehityksen myötä systee-
miajattelu on saanut myös rakennetun ympäristön analysoinnissa 
uudenlaisia muotoja. Sen taustalla on vaikuttanut mm. Franz Os-
waldin ja Peter Baccinin Netzstadt-menetelmä, joka on yhdistelmä 
perinteistä arkkitehtuurin piiriin kuuluvaa kaupunkimorfologiaa ja 
luonnontieteellistä systeemiajattelua. Lähtökohta korostaa raken-
teen ja systeemin vuorovaikutusta. Tätä on edelleen kehitelty kohti 
yhteiskunnallista analyysiä toimijan ja systeemin suhteista yhdistet-
tynä matematiikan suunnalta ponnistavaan graafiteoreettiseen ver-
kostoanalyysiin ja maantieteen sijaintianalyseihin. Muodostunut lä-
hestymistapa on siten varsin monitieteinen. Muiden muassa tutkijat 
Samuli Alppi ja Kimmo Ylä-Anttila ovat kehitelleet tältä pohjalta 
tutkimuksissaan kaupunkien fyysisen ja toiminnallisen verkostora-
kenteen tutkimusmenetelmiä yhdistävää analyysivälineistöä, jota he 
kutsuvat topomorfologiaksi. (Ks. Alppi & Ylä-Anttila 2007; Ylä-
Anttila 2010). Topomorfologian taustalla voidaan tunnistaa myös 
edellä käsiteltyjä teorioita ja teoreetikkoja kaupunkimorfologisen 
tutkimuksen suunnalta, kuten perinteisen typomorfologisen koulu-
kunnan tärkeän vaikuttajan Gianfranco Caniggian. Kaupunkisuun-
nittelun ja -tutkimuksen parissa verkostonäkökulma on virinnyt 
2000-luvun puolivälissä etenkin kaupunkien transformaatiota kos-
kevan laajemman keskustelun myötä. (Alppi & Ylä-Anttila 2007, 
13). Verkostotarkastelussa ympäristö nähdään fyysis-spatiaalisina 
rakenteina, jossa kaupunkirakenteen elementtejä kuten liikenne-
verkkoa, aluekokonaisuuksia ja sijainteja tarkastellaan noodeina ja 
linkkeinä. Verkostoanalytiikka nojautuu siten ennen muuta kaupun-
kimorfologiseen tutkimustraditioon, mutta on sovellettavissa myös 
maaseutuympäristöihin. Verkostojen tarkastelut ovat saaneet jalan-
sijaa kenties osin siitä syystä, että nopeasti muuttuva toimintaym-
päristö asettaa ihmisille tarpeen hahmottaa maailmaa suhteellisina 
kokonaisuuksina, ja erilaisia tilallisia fyysisiä tekijöitä on helpompi 
hahmottaa nimenomaan verkostoina.74 Tiet, rautatiet, joet ja vesi- 
ja sähkölinjat näyttäytyvät hetkessä systeemisinä, yhtenäisinä, jopa 
suljettuina, johonkin johtavina kokonaisuuksina esimerkiksi kartalta 

74 Verkostomaiset tarkastelumallit muis-
tuttavat myös Christopher Alexanderin 
A City Is Not a Tree (1965) – kirjoitukses-
sa esittämää puolihila-mallia, jolla hän 
pyrki osoittamaan että kaupungin todel-
lista rakennetta ei voida kuvata yhteen 
keskukseen perustuvana hierarkkisena, 
puumaisesti jäsentyvänä kuviona, vaan 
eräänlaisena puolihilana, joka on tätä 
huomattavasti monimutkaisempi raken-
ne.
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katsottuna. Sen sijaan yksittäisinä osina, tienmutkana tai yksittäisi-
nä voimalinjoina niiden merkitys, laajuus ja jopa koko toiminta jää 
avautumatta. (Mäntysalo & Roininen 2009, 8, 20). 

Keskustelua verkostoanalytiikan hyödyntämisestä yhdyskunta-
suunnittelussa on käyty Suomessa etupäässä Tampereen teknillisen 
yliopiston arkkitehtuurin laitoksen ylläpitämänä. On ajateltu, että 
verkostonäkökulma tarjoaisi varteenotettavan vaihtoehdon aikai-
semmalle maankäyttöalueisiin (zoning) painottuvalle näkökulmalle 
kaupunkikokonaisuuden tarkastelussa. Keskeisimpänä verkostokes-
kustelun teoreettisena innoittaja on Manuel Castellsin teos The rise 
of  the network society (1996), joka on tulkinnut koko yhteiskunnan 
ja taloudellisen elämän järjestäytymistä verkostoina. Verkostot voi-
daan siis nähdä analyysin välineinä, jonka avulla systeemejä mallin-
netaan ja simuloidaan. Kompleksisten systeemien analyyseissä ver-
kostoja käytetään tietomäärien reduktioon, vaikka samalla kuitenkin 
pyritään säilyttämään riittävä määrä kompleksisuutta ja operatio-
nalisoinnin mahdollisuus. Alpin ja Ylä-Anttilan mukaan verkosto 
on sopiva reduktion taso. Heidän mukaansa analyysi ei kuitenkaan 
jää pelkästään fyysisen rakenteen tasolle, vaikka fyysistä rakennetta 
kuvaavat morfologia ja topologia ovatkin korostetusti menetelmän 
osatekijöitä. Niiden lisäksi verkostojen muutoksien taustalla olevia 
toimintalogiikoita selvitettäessä tukeudutaan yhteiskuntatieteiden 
teorioihin (esim. Giddens), joissa selvitetään yhteiskunnallista uu-
delleenrakenteistumista. (Alppi & Ylä-Anttila 2007, 11-17). 

Yhteys fyysisen morfologian ja verkostotopologian välillä on löydet-
tävissä konfigurationaalisesta lähestymistavasta. Konfiguratiivinen 
lähestymistapa on eräs ympäristöllisen analysoinnin sovellustyyp-
pi, joka on syntynyt etenkin uusien tietoteknisten mahdollisuuksien 
myötä. Arkkitehtuurin tutkimuksen puolella kyseistä tilallis-toimin-
nallisesti orientoitunutta lähestymistapaa on alunperin kehitellyt 
Bill Hillier75 kollegoineen. Kaupunkitilan analysointiin 1980-luvulla 
kehitetty Space Syntax - metodi on eräs keskeisimpiä ”konfiguratii-
visen” perinteen sovelluksia ympäristölliseen analysointiin, jossa 
fyysistä rakennetta tarkastellaan tilan konfiguraatiorakenteen ja syn-
taksisuuden kautta. Tämän kaltainen analysointi on tutkimusta alita-
juisista sosiaalisen tiedon konfiguraatioperusteista, eli ei-diskursiivi-
sista ulottuvuuksista sosiaalisessa ja kulttuurisessa käyttäytymisessä. 
Konfiguratiivisen tutkimuksen ala on nähty eräänä mahdollisuutena 
arkkitehtuurin paradigmalle, joka nimenomaan kumpuaa arkkiteh-
tuurista itsestään, sen omista kohteista. Konfiguratiiviset mallit tai 
verkostoanalyysit ovat myös eräitä keinoja tuoda esiin välittömäl-

75 Arkkitehtuurin ja kaupunkimorfologi-
an professori Lontoon yliopistossa.
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76  Maaseutu- ja kylätutkimukseen tätä 
lähestymistapaa on sovellettu erityisesti 
EDGE-laboratorion KYTKYLÄ-hank-
keessa, jonka tavoitteena on ollut luoda 
edellytyksiä sellaiselle kyläsuunnittelulle, 
joka pohjautuu tietoon ja ymmärrykseen 
kylän laajemmista vuorovaikutusverkos-
toista. Kylät nähdään verkostokylinä, jos-
sa verkostotasot muodostuvat ihmisten 
ja tavaroiden virroista. Sitä rakennekoko-
naisuutta, johon kyläläisten päivittäinen 
arki sijoittuu, on vaikea havaita välittö-
mässä tarkastelussa. Mainitussa tutki-
muksessa on pyritty esittämään, miten 
näihin rakenteisiin voidaan päästä käsiksi 
ja tehdä ne näkyviksi ja käyttökelpoisiksi 
suunnittelua varten. (Ks. tut.fi/units/
arc).

tä tietoisuudelta normaalisti peitossa olevia arkkitehtuuriobjektien 
perustavia ominaisuuksia, kuten muodon ja funktion keskinäisiä 
suhteita arkkitehtonisessa tai tilallisessa kokonaisuudessa. Syntaksi, 
eli kielellinen lauseoppi, jäsentää eri osatekijät ymmärrettävään jär-
jestykseen ja suhteisiin, muttei ota kantaa varsinaisesti itse ”kielen” 
osasiin. (Marcus 2000, 42-43). Myös Anssi Joutsiniemen väitöstut-
kimus (2010) perehtyy yhdyskuntasuunnittelun kompleksisuuteen 
ja kaupunkirakenteen matemaattiseen mallintamiseen perinpohjai-
sesti. Joutsiniemen kehittelemä tietokonemalli yhdistää space syn-
tax -menetelmän ja perinteiset liikennesuunnittelijoiden käyttämät 
gravitaatiomallit. Keskeisiä teoreettisia käsitteitä kompleksisten 
systeemien tarkastelussa ovat noodit ja virtojen verkostot. TTY:n 
EDGE-tutkimuslaboratoriossa on kehitetty uusia suunnittelume-
netelmiä ja tietoteknisiä työkaluja, joilla näitä rakenteita ja proses-
seja voidaan mallintaa ja suunnitella. Lähtöolettamuksena on, että 
riittävällä tietojärjestelmien hallinnalla yhdyskuntasuunnittelijoilla 
säilyy mahdollisuus seurata, ennustaa ja ohjata kaupunkirakenteen 
muutokseen vaikuttavia voimia.

Verkostotarkastelujen ja konfiguratiivisen lähestymistavan hyvänä 
puolena voi pitää sitä, että ne ovat kyenneet yhdistämään lähtökoh-
dissaan toiminnan ja rakenteen (funktion ja muodon) synteesiksi, 
jonka pohjalta ne analyysimenetelminä kykenevät paljastamaan ym-
päristöstä ”piilevää” informaatiota. Kritiikkiä tätä lähestymistapaa 
kohtaan voidaan esittää sen reduktionistisuuden ja vahvan norma-
tiivisen luonteen vuoksi. Siinä pysytellään toiminnallis-rakenteelli-
sen tarkastelun tasolla, vaikka mukana ovatkin sosiaaliset rakenteet. 
Huomion kohteeksi eivät tule aistiympäristön tai symbolisen merki-
tysympäristön ominaisuudet, jolloin tarkastelu jättää huomioimatta 
tilan eksistentiaalisuuden. Hyvänä puolena voidaan pitää, ettei se 
toisaalta keskity pelkästään visuaalisuuteenkaan. (Lehtovuori 2005, 
84). Verkostotarkastelun laajentaminen myös aikamaantieteelliseen 
ulottuvuuteen on lähestymistavan parhaita puolia. Hyviä avauksia 
on tehty kohti sellaisia verkostotarkasteluita, joissa myös kokemuk-
sellinen ulottuvuus korostuu esimerkiksi ns. elämäntapa-analyysinä. 
Tällöin tarkasteltaviksi tulevat ihmisten arvostukset ja elämäntapo-
jen vaihtelevat painotukset kaupungissa ja maaseudulla.76 
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77 Tuovinen on poiminut aineistonsa 
otantana Suomessa laadituista maisema-
kuva-, kaupunki- ja kyläkuva-analyyseistä 
ja tarkastellut osatekijöitä, jotka esiintyvät 
tyypillisesti analyyseissä. 

78 Havaittu ympäristö on tarkkailijalle il-
menevä osa ympäristöä sekä mielellisen 
prosessin tulos yksilön tajunnassa, jossa 
muisti ja kognitio ovat tärkeitä tekijöitä. 

Hahmopsykologiset ja abstrahoivat mallit

Systeeminen ote ja lintuperspektiivistä käsin tapahtuvat konfigu-
raatiotarkastelut selvitystyössä voivat johtaa ”etäännyttävään” ob-
jektivointiin. Samanlaisia haasteita on liittynyt ei vain fyysisen tai 
sosiaalisen rakenteen, vaan myös maiseman elementtien ja ympäris-
tökuvan tarkasteluun. Suunnittelualueeseen perehtyminen pääosin 
teknisluonteisten seikkojen nojalla nähtiin viimeistään 1980-luvul-
le tultaessa riittämättömänä. Luonnonympäristön ja rakennetun 
ympäristön selvityksiä alettiin täydentää taajamakuvakartoituksilla, 
joilla pyrittiin tavoittamaan luonnon- ja rakennetun ympäristön ele-
menttien keskinäistä suhdetta havaitussa ympäristökuvassa ja mai-
semassa. Selvityksiin sisältyi tyypillisesti mm. taajaman kokonaisku-
va ja rajautuminen, näkymät, maamerkit ja eheät ympäristökokonai-
suudet. Eräänä keskeisenä ohjeistuksena taajamakuvan analysoin-
tiin voidaan pitää Ahti Kekkosen ja Heikki Kukkosen Taajamakuva 
-opasta, joka julkaistiin vuonna 1991. (Sisäasiainministeriö 1983, 24; 
Kekkonen & Kukkonen 1991). 

Pertti Tuovinen on tarkastellut väitöskirjassaan (1992) ympäristön 
analysointia 1970- ja 1980-luvuilla ja todennut tutkimuksessaan 
läpikäymästään ympäristökuva-tutkimusaineistosta77, että siitä on 
kuitenkin nähtävissä teknisen tarkastelutavan mukainen vaikutus 
ympäristökuvan elementien objektivoinnissa. Tällaiset analyysit 
ovat perustuneet pääosin paikalla tehtyihin inventointeihin ja maas-
tohavaintoihin. Tyypillisesti analyysi on havainnollistettu kartta-
esityksenä, johon on liitetty sanallinen selostus. (Tuovinen 1992, 
64-65). Tuovinen on myös pyrkinyt kehittämään ympäristökuvan 
analysoinnin metodiikkaa jaotellen ympäristön fyysiseen ympä-
ristöön, havaintoympäristöön78 ja miellettyyn ympäristöön. Näi-
den havainnollistamiseen on erilaisia tapoja. Formaalit esitystavat 
kuvaavat ympäristöä lähtien sisäisestä struktuurista, ja perustuen 
tiettyihin yhdenmukaisuuden sääntöihin (kuten kartat). Ikoniset 
esitystavat puolestaan pyrkivät kuvaamaan ympäristöä sellaisena 
kuin se näyttää katsojasta, ja symboliset tavat kuvaavat ympäristöä 
abstraktisti ja käsitteellisesti. (Tuovinen 1992, 9). Havaintoympäris-
tön ulottuvuus on jossain muodossa ollut keskeinen huomionkoh-
de suunnittelussa aina. Tuovinen on todennut, että kaupunkikuvan 
analysointi on kiinnostanut suunnittelijoita erityisesti Toisen maail-
mansodan jälkeen, mutta myös aiemmin yhtenäisyyttä korostavina 
tyylikausina, kuten esimerkiksi 1900-luvun vaihteessa. Varsinaisten 
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79 Tuovinen ei pidä edes Lynchin mieli-
kuvateoriaa käyttäjien ympäristökoke-
musta huomioivana, koska sen käyttämil-
le termeille on annettu estetisoiva sisältö, 
jolloin se viittaa analysoinnin objektivisti-
seen, abstrahoivaan näkökulmaan.

80 Sekvenssianalyysin avulla pyritään 
tuomaan esille reittinäkymien hyvät ja 
huonot ominaisuudet. Lähestymistapa 
pohjautuu Gordon Cullenin vuonna 
1968 esittämään tilasarja- ja näkymäteori-
aan.

81  Hahmopsykologiassa tavoitellaan en-
nen muuta havaintojen ja aistimusten 
biologisia ja neurologisia perustoja, ku-
ten paljolti ympäristöpsykologiassakin. 
Esim. J.J Gibsonin tapa tarkastella ihmi-
sen sensomotorisia toimintoja ikään kuin 
eläimenä. Ympäristöpsykologian näkö-
kulma on syytä erottaa kulttuurisesta nä-
kökulmasta, jossa merkitykset rakentuvat 

analyysimenetelmien kehittämisen taustalta Tuovinen on erottanut 
ainakin kolmenlaisia pyrkimyksiä; arvokkaan kaupunkikuvan tai 
maisemakuvan säilyttämispyrkimyksen, uudisrakennusten sopeut-
tamisen vanhaan miljööseen tai maisemaan (yleisten periaatteitten 
tai tyypillisten ominaispiirteitten löytäminen, joihin tukeutuen uu-
disrakennukset voitaisiin sopeuttaa vanhaan, ympäristön sietoky-
vyn määrittely) sekä sellaisten kohteitten löytäminen ympäristöku-
vasta, jotka kaipaavat parantamista (eritoten modernit ympäristöt). 
Analyyseissä esiintyy toisin sanoen modernistisen tradition ohella 
myös käsityksiä, joita voidaan kutsua traditionalistisiksi, kuten pyr-
kimykset historiallisen kaupunkikuvan säilyttämiseen. (Tuovinen 
1992, 62-65, 89). Tuovisen tutkimuksessaan tekemän kartoituksen 
aikoihin, noin parikymmentä vuotta sitten, analyyseihin ei vielä ylei-
sesti sisällytetty asukaskyselyjä, eikä niissä siten ole selvitetty juuri 
lainkaan käyttäjien ympäristökokemuksia vaan laaditut selvitykset 
ovat olleet pääasiallisesti asiantuntijanäkemyksen kautta tuotettuja.79 
Ympäristökuva-analyysien painopisteet mukailevat pääpiirteissään 
joko lynchiläistä hahmoteoreettista tai niin sanottua balgårdilaista 
morfologista lähestymistapaa. Aluetason (asemakaavasuunnittelua 
palvelevissa) analyyseissä on tuotu esiin erityisesti viimeksi mai-
nittua lähestymistapaa, jossa selvitetään alueen tunnusmerkkejä ja 
niiden tyypillistä vaihteluväliä. Tätä on täydennetty tilallisella ana-
lyysillä ja ympäristön hierarkkisen jäsennyksen erittelyllä. Tuovisen 
aineistosta on löytynyt myös analyysejä, joissa on korostettu havain-
toympäristön tarkastelua liikkeestä käsin, tiettyjen tarkastelupisteit-
ten kautta nähdyistä peräkkäisistä jaksoista. Tuovinen kutsuu näitä 
sekvenssianalyyseiksi.80 (Tuovinen 1992, 65-72).

Kaavoituksen perusselvityksiin liittyvät taajamakuva- tai kyläkuva-
selvitykset nojautuvat edellä kuvatun perusteella usein lähestymis-
tapaan, jossa ympäristölliset elementit abstrahoidaan tunnistetta-
viksi ja erottuviksi hahmoiksi. Lähestymistavan teoriataustalla on 
nähtävissä eritoten Kevin Lynchin (1960) esittämä ympäristöllisen 
hahmottamisen teoria, jota voidaan pitää arkkitehtuuritutkimuk-
sen piirissä klassisimpana esimerkkinä ympäristömielikuva- ja hah-
mopsykologiaan tukeutuvasta lähestymistavasta.81 Ympäristöstä 
muodostetaan tulkinta eräänlaisena elementtien kollaasina, joka 
muodostuu alueista, reunoista, maamerkeistä, solmukohdista ja 
keskuksista. Olennaisinta on ymmärtää, että hahmoteoreettisen lä-
hestymistavan lähtökohtana eivät ole merkitykset, vaan asukkaitten 
kaupunkikokemusten psykologis-tilastollinen ymmärtäminen. Tä-
ten Lynchin näkökulmaa ei pidä niputtaa yhteen kielellis-symbolisen 



tarkastelun kanssa, sillä Lynch keskittyi ympäristön ”fyysisiin” piir-
teisiin, ei symbolisiin (esim. maamerkki taustastaan erottuvana fyy-
sisenä muotona eikä symbolisena). Lynchin ’imageability’ tarkoittaa 
toisin sanoen hahmotettavuutta ja orientoituvuutta, jossa mielikuva 
kaupungista on Lynchin perinteen hengessä ymmärretty kognitiivi-
seksi kartaksi ihmisen päässä. Kulttuurimaantieteilijä Edward Relph 
kritisoi nimenomaan Lynchin visuaalisiin ominaisuuksiin nojautu-
via lähtökohtia, ja peräänkuulutti sen sijaan lähestymistapaa, joka 
tuo esiin paikan, ihmisen ja toiminnan yhteyttä, eikä korosta jakoa 
erityisten ja yleisten piirteitten välillä. (Relph 1986, 44-47). Kotimai-
sen tutkimuksen piirissä erityisesti Ingrid Järnefelt on tarkastellut 
nimenomaan Lynchin ja Relphin lähestymistapojen eroja, todeten 
että keskeinen ero on Lynchin teorian kognitiivisuuden ja deskrip-
tiivisyyden korostamisessa, kun Relph puolestaan keskittyy ekspres-
siiviseen ja emotionaaliseen puoleen. (Järnefelt 1999, 36).82 Kritiik-
kiä Lynchiä kohtaan voidaan esittää myös siitä, että merkitys on 
eräällä tavalla yksi mielikuvatekijä, mutta hän rajaa ympäristökuvan 
elementit yksinomaan fyysisten tekijöiden perusteella. Sovellettuna 
taajamakuva- tai kyläkuvaselvityksiin voidaankin kysyä, redusoi-
tuuko esimerkiksi identiteetti ikään kuin lynchiläisiksi maamerkeiksi. 
Lynchin teoriaa on arvosteltu niinikään siitä, että se on sovellet-
tavissa lähinnä suurkaupunkeihin, joita palvelemaan se alun perin 
kehitettiinkin, eikä sitä voida samalla tavoin soveltaa pikkukaupun-
keihin kyläympäristöistä puhumattakaan. 

Lynchin ansiona voidaan kuitenkin pitää linkin muodostamista fyy-
sis-rakenteellisen ja sensorisen ulottuvuuden välille, vaikka lähes-
tymistavan keskeisenä ongelmana onkin kokonaisuuden kannalta 
varsin pinnallinen kuvaus mielikuvan muodostavista elementeistä. 
Lynchin hahmoteorian käsitteitä on kuitenkin hyvin yleisesti so-
vellettu, ja useissa selvityksissä teorian käsitteitä kuten ”väyliä” tai 
”solmukohtia” lainataan yleisesti. Ne ovat usein kuitenkin irtaan-
tuneet alkuperäisestä tarkoituksestaan - kuten Pentti Tuovinenkin 
on todennut, termeille on annettu suunnittelijoitten kielenkäytössä 
muitakin merkityksiä kuin vain suunnistettavuuteen liittyviä.83 Esi-
merkiksi maamerkeiksi osoitettuja kohteita on voitu pitää vahvasti 
symbolisina elementteinä, ympäristökuvaa dominoivina tai erottu-
vina rakennelmina. Tahallistakin väärinkäyttöä ilmentänee esimer-
kiksi tornitalojen nimeäminen suunnitelmissa ”maamerkeiksi”, jol-
loin niiden on katsottu sopivan hyvin kaupunkikuvaan. Vastaavalla 
tavoin ”solmukohta” on saanut uusia tulkintoja esimerkiksi elämyk-
sellisenä paikkana. (Tuovinen 1992, 83-88).

sosiaalisesti. Arkkitehtuuripsykologia on 
puolestaan termi (ks. Lang 1987) kuvaa-
maan nimenomaan rakennettua ympäris-
töä koskevaa ja usein arkkitehtien teke-
mää ympäristöpsykologiaa soveltavaa 
tutkimusta, jossa pyritään käyttämään lä-
hitieteen käsitteistöä suunnittelutietoon 
sovellettuna.

82  Yhtäläisyyksiä Lynchiinkin on, sikäli 
kun Lynch katsoo fyysisten elementtien 
ja rakenteen tuottavan merkityksiä, koros-
taen kuitenkin kognitiivista aspektia. Sii-
nä missä Lynch on lähtökohdissaan var-
sin kognitiivinen, ennen muuta Gordon 
Cullenia voitaneen kritisoida liiallisen vi-
sualistisesta lähestymistavasta (ks. Relph 

Kuvat 18 ja 19: Bodan kylän rakennus-
ten pohjamuotojen analysointia soveltaen 
Balgårdin menetelmää. Tiina Toratti / He-
ritage at Risk in Rural Europe, Hungary 
2005-2006.
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1986, 20). Sen mukaisesti fyysinen ympä-
ristö eräällä tavalla määrittelee subjektii-
vista kokemusta tarjoamalla sille puitteet.

83 Tuovinen kuvaa lynchiläistä mieliku-
valuokitukseen perustavaa ympäristön 
analysointitapaa suunnistettavuusanalyy-
sin nimellä. Tällainen on Tuovisen mu-
kaan tarpeen laatia, mikäli analysoinnin 
kohteena olevaa aluetta voidaan pitää 
vieraan henkilön silmin vaikeasti hahmo-
tettavana, ja eksymisen välttämiseksi on 
tarpeen laatia symbolimerkinnöin varus-
tettu karttatulkinta kohteesta sanallisine 
selostuksineen.  Suunnistettavuus viittaa 
tässä tapauksessa käytännölliseen selviä-
miseen ympäristössä, ja terminä suunnis-
tettavuus tuli suunnittelukieleen juuri 
Lynchin myötä 1960-luvulla.

84 Balgård on itse tuonut esille oman 
analyysimenetelmänsä yhteydessä olen-
naisten tunnusmerkkien määrittelyn vai-
keuden. Esimerkiksi vanhoissa raken-
nuksissa on useita ominaisuuksia, jotka 
nivoutuvat toisiinsa monimutkaisella ta-
valla – siksi tunnusomaisuuden sääntöjä 
on vaikea esittää yksiselitteisesti. Bålgar-
din menetelmä rakentuu ennen muuta 
mitattavissa oleville osatekijöille, joille 
etsitään tilastollista vaihteluväliä. (Tuovi-
nen 1992, 65-72, 89; Balgård 1982, 20-
21).

85 Peruselementit muodostuvat elollisis-
ta ja elottomista tekijöistä sekä ihmisen 
vaikutuksesta niihin, niiden keskinäisestä 
vuorovaikutuksesta sekä maiseman visu-
aalisesti hahmotettavasta ilmiasusta, mai-
semakuvasta. Maiseman rakenteelliset 
elementit kuten harjut, selänteet ja laak-
sot ymmärretään havaittavan maisema-
kuvan perustana, kuten kyläkuvan perus-
tana ovat vastaavasti erilaiset tyyppi- ja 
hahmopiirteet, mittakaava jne. (Panu 
1994).

Hahmoon perustuvassa analyyttisessä rakennetun ympäristön tar-
kastelussa eräs merkittävä pohjoismainen esimerkki on jo edellä 
mainittu ruotsalaisen Sture Balgårdin vuonna 1976 ilmestyneessä 
kirjassaan Nya hus i gammal stad esittämä analyysimalli. Balgårdin 
teoksen suomennettu versio nimeltään Täydennysrakentaminen puu-
kaupungissa. Ympäristön analyysimenetelmä sopeutuvan rakentamisen avuksi 
ilmestyi vuonna 1982. Balgårdin menetelmä perustuu rakennusten 
mittasuhteitten pelkistämiseen ja vertailuun, eräänlaiseen homoge-
nisoivaan ajattelutapaan. Menetelmä lähenee luonnontieteellistä, 
matemaattista järjestelmää, jossa empiirinen mittaaminen ja tilas-
tointi ovat keskeisessä roolissa. Kuten Koponenkin on todennut, 
Balgård rajasi kulttuurisen tekstuurin, toiminnallisuuden ja merki-
tykset pois keskittyen analysoimaan muotoa ja hahmoa sekä mitta-
kaavaa ja tyypittelemään näitä morfologisia ominaisuuksia. Mene-
telmän teoreettiset lähtökohdat on löydettävissä hahmopsykologian 
ohella tilastotieteestä. Käytännössä analyysimallin avulla voidaan 
tarkastella rakennusten keskimääräisiä mittoja, kattokulmia jne., ja 
sitä onkin hyödynnetty Suomessa varsin laajalti erityisesti täyden-
nysrakentamisen sekä myös kaavoitushankkeiden yhteydessä eten-
kin 1970-80 lukujen vaihteessa. Balgårdin malli on kuitenkin mel-
ko yksiulotteinen lähestymistavaltaan ja fokusoituu korostuneesti 
muodonannon kysymyksiin.84 Tilastollinen ja redusoiva menetel-
mä voi olla haitallinenkin keskimääräistäessään ympäristöä tiettyyn 
yleispätevään mediaanimittaan, jolloin suunnittelu voi muuntua 
vain ulkoisten ominaisuuksien reflektoinniksi. (Koponen 2006, 76-
77). Malli onkin nähtävä vain yhtenä apuvälineenä kokonaiskuvan 
hahmottamisessa ja tiedon hankinnassa, eikä analyysin antamia tu-
loksia voida siirtää suoraan sellaisenaan suunnitteluohjeeksi, vaan 
niihin on suhtauduttava yhtenä osaulottuvuutena laajemmassa ko-
konaisuudessa. 

Maaseudun kulttuuriympäristöselvityksissä painottuvat usein 
etenkin maisemalliset näkökohdat. Maisemaselvityksen avulla py-
ritään analysoimaan kulttuurimaiseman erityispiirteitä ja erilaisten 
toimintojen vaikutusta maisemakuvaan. Lähtökohtana voivat olla 
maisemarakenne eli maiseman peruselementit85 tai esimerkiksi mai-
sematyypit. Jorma Panu on tarkastellut lisensiaattityössään (1994) 
taajamien yleispiirteisen kaavoituksen perustaksi tarvittavan mai-
semarakenneselvityksen ja siihen pohjautuvan maisemakaavan si-
sältöä ja työmenetelmää.86 Panun menetelmä huomioi inhimilliset 
vyöhykkeet eri toiminnoille, kuten asumiselle tai viljelylle. Määrit-
tävinä tekijöinä ovat maisemarakenteen äärialueet kuten lakipisteet 
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ja laaksonpohjat. Panu on todennut, että maisemarakenteellinen 
lähestymistapa painottuu luontotekijöihin, mutta se periaatteessa 
huomioi myös kulttuuriympäristön. (Panu 1998, 72-73). Siinä mis-
sä maisemarakenteellinen analyysi paneutuu fyysisen ympäristön 
ja maiseman rakenteelliseen ulottuvuuteen, maisemakuvalliset tar-
kastelut painottuvat sen aistittavaan visuaaliseen ulottuvuuteen.87 
Maisemarakenteen ja maiseman ilmiasun eli visuaalisen maisema-
kuvan lisäksi voidaan puhua myöskin puhtaasti abstraktista, kult-
tuurisidonnaisesta maisemamielikuvasta, joka sisältää subjektiivisia 
tai kollektiivisia arvostuksia. Maisemakokemus syntyy, kun ihminen 
havainnoi ympäristöä ja muodostaa sen perusteella mielikuvia. Mai-
sema on siten myös psykologinen ja sosiaalinen kokonaisuus.88 Sen 
vuoksi maisemakuvan tarkastelussa tarvitaan moniulotteista lähes-
tymistapaa, joka kohdistuu toisaalta maiseman fyysisiin rakenteisiin 
sekä toisaalta niihin mielikuviin joita maisema herättää. (Rautamä-
ki 1997, 101-104; Heikkilä 2000, 50-55).89 Esimerkiksi maiseman 
ikonografian käsitettä on käytetty yhdenlaisena tutkimusmetodina, 
jonka avulla maisemaa voidaan kuvata, analysoida ja tulkita niin 
fyysisenä alueena ja historiallisena prosessina, kuin myös omaan 
aikakauteen ja aatemaailmaan sidottuina mielikuvina, arvoina ja 
arvostuksina. (Aarrevaara 2009, 48; Raivo 1997a, 207). Myös iko-
nografista analysointia on pidettävä ns. objektiivisuuteen pyrkivänä 
tarkasteluna, jolloin siihen ei liitetä tarkastelijan henkilökohtaisia 
arvotuksia.

Tuovisen arvion mukaan ympäristön analysoinnissa 1970- ja 
1980-luvuilla kiinnitettiin vain vähän huomiota muihin kuin ”for-
maalisiin” ominaisuuksiin. Tällä Tuovinen kritisoi eritoten sym-
boliulottuvuuden unohtamista ympäristökuvan tarkastelussa. Hän 
luonnostelikin ympäristökuvan analyysimallia, joka ottaisi huomi-
oon myös symboliset merkitykset sekä käyttäjien esteettiset arvioin-
tiperusteet. Tuovinen jäsentää merkityksistä erityisesti niin sanottuja 
artikuloituneita merkityssuhteita, joissa havaintoympäristön muo-
dot saavat merkkiluonteen. Niistä hän korostaa symbolimerkitysten 
osuutta ikonien ja indeksien kautta ilmenevien merkitysten ohella. 
Tutkimuksensa yhtenä johtopäätöksenä Tuovinen on esittänyt, että 
suunnitelmiin tulisi kytkeä neliosainen symboleihin liittyvä analyy-
si. Se käsittäisi käyttäjien kanssa tehdyn ympäristökuvan symbolis-
ten merkitysten selvityksen, ympäristökuvan arviointiperusteiden 
eksplikoinnin, ympäristökuvan asiantuntija-analyysin ja ympäristö-
kuvan muuttamisen tavoitteiden määrittelyn julkisen keskustelun 
kautta. Asiantuntija-analyysiin tulisi hänen mukaansa sisältyä edellä 

86 Panu tukeutuu maisema-arkkitehti 
Katri Luostarisen 1970-luvulla aloitta-
maan maisemarakenneteorian kehitys-
työhön. Tätä kehitettiin edelleen 1080-lu-
vulla mm. Maija Rautamäen tutkimuksis-
sa (esim. Rautamäki 1983). Menetelmään 
sisältyy vyöhykkeitten tunnistaminen ja 
erottaminen kartalta, asutuksen sijoitus-
paikat ja maiseman solmukohdat (vyö-
hykkeitten leikkauskohdat). (Panu 1998, 
30-40). Tältä pohjalta analysoidaan erilai-
sia ominaisuuksia kuten ilmasto-oloja, 
kasvillisuutta, maaperää ja maiseman 
kulttuuritaustaa. Teoriassa maisemara-
kenneselvitys voidaan suorittaa geologis-
ten, topografisten ja hydrologisten kart-
tojen sekä muun lähdeaineiston pohjalta, 
mutta käytännössä se vaatii lisäksi käy-
tännön maastotutkimusta. Maastoinven-
tointiin kuuluu yleensä maisemaraken-
teen hahmotettavuuden tarkastelu, jonka 
perusteella voidaan laatia miljööluokitus.

87 Maisemakuvaksi kutsutaan maisema-
tilan muodostamaa visuaalista kokonai-
suutta, jonka merkitseviä ominaisuuksia 
voivat olla mm. alueen omaleimaisuus, 
historiallinen jatkuvuus, monimuotoi-
suus, maisematilan eheys, rajautumisen 
selkeys, suunnistettavuus ja identiteetti-
merkitykset. (Rautamäki 1989, 1997).

88 Psykologinen maisemakäsitys koros-
taa sitä, miten ihminen kokee ympäris-
tönsä. Maisemaa voidaan tarkastella 
myös representatiivisesta näkökulmasta, 
jossta tarkastellaan maiseman erilaisia ku-
vaustapoja ja sille annettuja kulttuurisia 
merkityksiä. (Hietala-Koivu et al. 2006, 
6-7). 

89 Maisemallisessa tarkastelussa voidaan 
käyttää apuna Ympäristöministeriön 
maisema-aluetyöryhmän jaottelua kym-
meneen eri maisemamaakuntaan. Tätä 
tarvitaan Heikkilän mukaan eritoten sik-
si, että esimerkiksi Pohjanmaan lakeuk-
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siin samaistuneen on vaikea arvioida tai 
”nähdä” sisämaan vaaramaisemien visu-
aalisten ominaisuuksien suhdetta koko-
naisuuteen. (Heikkilä 2000, 60). Vuonna 
2002 Oslossa pidetyn OECD:n Expert 
Meeting on Landscape indicators –koko-
uksen alustavissa tuloksissa todetaan 
muun muassa, että kansalliset maisema-
piirteiden luokitus- ja maisemaindikaat-
torityöt ovat tärkeitä kansainvälisessä 
mittakaavassa, koska ne osoittavat alueel-
listen maisema-alueiden kehityssuuntaa. 
OECD:n maisemaseurantatyön perus-
taksi esitettiin maisemaseurantatyön ja-
kaminen kolmeen maisematutkimuksen 
tehtäväkenttään: 1. Maisemarakenne 
(structure); 2. Maiseman toiminnallisuus 
(function) ja 3. Maiseman arvo (value). 
Edellämainituista tehtäväkentistä maise-
man rakenteen muutokseen liittyviä töitä 
on OECD-jäsenmaissa tehty usean vuo-
den ajan erityisesti paikkatieto-ohjelmis-
tojen kehittymisen ansiosta. Huomatta-
vasti vähemmän on tehty maiseman ar-
vottamiseen ja maiseman toiminnallisuu-
teen (maiseman virkistyksellisyys, saavu-
tettavuus, kulttuuri-identiteetti) liittyvää 
tutkimusta. (Hietala-Koivu et al. 2006, 9).

90 Suomessa äänimaisematutkimuksia 
on alettu tekemään osana kokemukselli-
sen ympäristön tarkastelua vasta 2000-lu-
vulla, vaikka teoreettisia lähtökohtia ääni-
maiseman analyysimenetelmiin on kan-
sainvälisesti kehitetty jo 1970-luvun lo-
pulla. (ks. Schafer 1994 (1977), The 
Soundscape). Kaavoituksen yhteydessä on 
viime aikoina alettu laatimaan myös niin 
kutsuttuja hiljaisten alueiden selvityksiä, 
joista on esimerkkejä etenkin maakunta-
kaavoituksessa. (ks. esim. Pohjois-Savon 
maakuntakaava 2030).

mainittu ikonografinen analyysi, jossa selvitetään yhteisön ympäris-
tökuvaan liittämät symboliset merkitykset sekä muut historialliset 
ja kulttuuriset merkitykset ja ympäristökuvan muutoksen historia. 
(Tuovinen 1992; Tynkkynen 2007, 25-26). Yleisesti ottaen maise-
mallisen tarkasteluotteen ongelmana voi pitää sen rajautuneisuutta 
käsittelemään yksinomaan nähtyä maisemaa. Maisemapainotteisen 
lähestymistavan myötä saatetaan ajautua tarkastelemaan maisemaa 
staattisina näkyminä, eräänlaisina pysäytyskuvina kohteesta. Tarkas-
telunäkökulman onkin huomioitava myös maiseman muutospro-
sessi, mitä etenkin humanistisen maantieteen lähestymistapa koros-
taa. Näemme vain tietyn ajallisen vaiheen maisemassa, jonka muut-
tuminen konkreettisesti tapahtuu monesti nopeampaa tahtia kuin 
maisemamielikuvamme muuttuminen. Petri Raivo käyttää termiä 
maiseman transformaatio todeten että ”[k]ulttuurimaisemat ovat 
osa historian, perinteiden ja tradition tilallisten representaatioiden 
tuottamista ja uusintamista, jossa kansallista, alueellista ja paikallista 
identiteettiä säilytetään, muokataan ja luodaan.” (Raivo 1997b, 81). 

Kokemuksellinen ja semioottinen lähestymistapa

Arkkitehdin silmin maisema on usein tulkittu eräänlaisena kolmi-
ulotteisena taustana rakennetulle ympäristölle, jolloin myös analyy-
seissä korostuvat näkymät tai maisemaelementtien suhteet ympä-
röivään tilaan. Muuhun aistiympäristöön on kiinnitetty vähän tai 
ei lainkaan huomiota. Viime aikaisia esimerkkejä aistiympäristön 
kokonaisvaltaisen kokemuksellisuuden tarkastelussa on kuitenkin 
olemassa mm. ääniympäristön analysoinnin piirissä. Aikaisemmin 
äänimaiseman tai -ympäristön analysointia on lähestytty tyypillisim-
min melutason määrittelyn kautta. Näkökulma on painottunut ns. 
”teknisluonteisiin” selvityksiin, joita on tehty etenkin urbaaneissa 
kaupunkiympäristöissä. Koska pelkät tekniset desibelimittaukset 
ovat riittämättömiä äänimaiseman kokemisen tarkasteluun, on näh-
ty tarve kehitellä metodologiaa, jossa tietoinen aistimodaliteettien 
integroiminen lähtötietoselvityksiin nimenomaan kokemuksellises-
ta näkökulmasta saisi enemmän painoarvoa. Eri aistiulottuvuuksi-
en kautta saamamme informaatio ikään kuin aktivoituu silloin kun 
”avaamme” korvat tai silmät tietoisesti. 

Tutkijat Per Hedfors ja Peter G. Howell ovat tuoneet esille äänimai-
semien tutkimiseen liittyvän metodologian kehittämisen tarpeen ja 
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pyrkineet muodostamaan holistista lähestymistapaa äänimaisemien 
tutkimiseen.90 He ovat kehitelleen eräänlaista äänimaisema-kieliop-
pia, jonka avulla voidaan muodostaa käsitteellinen viitekehys eri ää-
nien ja äänitapahtumien systemaattiselle tarkastelulle. (Hedfors & 
Howell 2011, 34). Eri menetelmiä on kehitetty myös esimerkiksi 
kuuntelukävelyiden ja äänimaiseman äänittämisen muodossa (ks. 
esim. Uimonen 2011). Äänimaisema on yhtä oleellinen osa kulttuu-
riympäristöä kuin visuaalinen maisema – samalla tavoin tuntoaisti ja 
jopa makuaisti osallistuvat kulttuuriympäristön kokemisen ”raken-
tumiseen”. Myös äänimaisemalla on oma kulttuurinen ja historialli-
nen kerrostuneisuutensa, jota voimme laadullisesti arvioida. Tähän 
liittyvät myös muistot – erityinen haju tai ääni voi palauttaa mieliin 
esimerkiksi lapsuuden maisemia. (Uimonen 2011; Pallasmaa 2005). 
Yleisesti ottaen kokemukselliseen lähestymistapaan liittyy moniais-
tillisuus tai aistienvälisyys. Merkityksellisten paikkojen kokemiseen 
liittyy usein varsin distinktiivinen äänimaisema, jota arkipäiväisessä 
suhtautumisessa ei välttämättä rekisteröidä. Tarvitaan tietoista asen-
noitumista, jotta paikalle tyypillinen äänimaailma avautuu tarkaste-
lun kohteeksi. Ääni- tai hajuympäristöstä voi tulla tietoiseksi myös 
silloin, kun omaan elinpiiriin liittyvä tuttu elementti puuttuu – esi-
merkiksi urbaanissa kaupunkiympäristössä asuvalle voi kestää ai-

Kuva 17: Suomalaiset arkkitehtiopiskeli-
jat sovelsivat analyyseissään yleisesti lynchi-
läiseen näkymäkartoitukseen perustuvaa 
arviointia, joka heijastui myös suunnittelun 
lähtökohtiin. Pääpiirteissään suunnitel-
missa pyrittiin avaamaan tai säilyttämään 
tärkeiksi katsottuja maisemallisia kohtia, 
minkä myötä mm. maisemalliset kysymyk-
set muodostuivat keskeisiksi. Suomalai-
set opiskelijat olivat selkeästi herkempiä 
välttämään avointa maisemaa rikkovia 
voimakkaasti hahmottuvia elementtejä, ja 
täten myös suunnitelmat olivat pienipiirtei-
sempiä. Analyysikartta Mikko Nissilä / 
Heritage at Risk in Rural Europe, Un-
kari
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91 Myös kulttuuriympäristöohjelmissa 
on tukeuduttu SWOT-analyysiin mah-
dollisuuksien ja uhkien kartoittamisessa 
asukkaan näkökulmasta (esim. Keski-
Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2005 
– 2015).

92 Privatiivisten elementtien kartoittami-
seen liittyy tietynlainen ennustamisen vai-
keus. Jean-Paul Sartre käsitteli Oleminen ja 
ei-mitään -teoksessa kysymystä “puuttu-
van” paljastamisesta eli siitä, miten voim-
me metodisesti saavuttaa ilmiön joka il-
menee poissaolevana. (Sartre 1992). Juuri 
suunnittelijoiden itseoikeutettuna tehtävä 
on nähdä tai ”ennustaa” tarvittavat toi-
menpiteet nykytilanteen parantamiseksi, 
usein hyvin pitkällä aikatähtäimellä. Hei-
degger käytti myös termiä silmiinpistä-
mättömyys sellaiselle välinekokonaisuu-
den olemistavalle, josta uupuvat häiriöte-
kijät. Tällä tarkoitetaan välineen käytön 
myötä tapahtuvaa uppoutumista, jossa 
väline ei tule tietoisen huomion kohteek-
si mikäli se toimii tarkoituksessaan. Sil-
miinpistämättömyys luonnehtii myös 
meitä lähinnä olevaa. Tällä Heidegger 
tarkoitti sitä, että emme kohtaa välinettä 
suhteessa sen ”todelliseen luonteeseen 
sinänsä”, vaan se kohdataan sellaisena, 
joka esiintyy ”itsestään selvänä” ja ”ob-
jektiivisesti” kohdatun huomaamatto-
muudessa. Näin voidaan ymmärtää myös 
meille kaikkein tutuimman ympäristön 
kohtaamisen itsestäänselvyytenä ja ky-
seenalaistamattomana. Silloin, kun koko-
naisuudessa on jotakin silmiinpistävää, 
kuten esimerkiksi toiminnallinen puute, 
voi välinekokonaisuus sellaisenaan nous-
ta esiin. (Heidegger 2000, 424, 103-106).

kansa, ennen kuin maalaisympäristön hiljaisuuteen sopeutuu. Äänet 
voivat toimia myös maamerkkeinä (soundmark) tai orientoitumisen 
apuvälineinä. (Ks. Hedfors & Howell 2011). Samalla tavoin tyypil-
linen haju tai tuoksu voi luoda tunnistettavan ”smellscapen”, joka 
vaikuttaa suuresti ympäristön kokemiseen – tyyppiesimerkkinä voi 
tässäkin pitää maaseudun tuotantoympäristöjä navetoineen. Ääni-
maiseman, ja esimerkiksi melun, kokeminen on sekä yksilöllistä että 
ennen muuta kulttuurisidonnaista. Ihmiset myös aktiivisesti osallis-
tuvat oman aistiympäristönsä muodostamiseen – osana eräänlaista 
akustista yhteisöä.  Äänellisen informaation ja merkitysten välitty-
minen ja vastaanottaminen on toisin sanoen äärimmäisen kulttuu-
rista, ja vain nk. äänimaisemakompetentti yksilö (ks. Uimonen 2011, 
44-46) kykenee ”dekoodaamaan” eli tulkitsemaan ja ymmärtämään 
ympäristönsä äänimaisemaa oman kulttuurisesti rakentuneen tietä-
myksensä pohjalta. Tämä tarkoittaa myös, että äänimaiseman mää-
rittely tutkijan asemasta ”ulkopuolisena” tarkastelijana on vaikeaa. 
Määrittelyvalta on annettava alueella asuville tai työskenteleville. 
(Ampuja 2007, 36-50). Sama pätee erityisen hyvin myös hajuihin; 
erilaisista kulttuuritaustoista tai ympäristöistä lähtöisin olevat ihmi-
set kokevat esimerkiksi maaseutuympäristön tyypilliset hajut joko 
luotaantyöntävinä tai vastaavasti oleellisena osana kokemuksellista 
maaseutuympäristöä. Siksi paikallisen tietämyksen huomioiminen 
aistiympäristön kulttuurisista ja sosiaalisista merkityksistä on välttä-
mätöntä myös suunnittelun lähtötietojen kartoittamisessa. 

Mielikuviin perustuvien ”miellyttävien” ja ”epämiellyttävien” paik-
kojen kartoitukset, mielipidekyselyt tai SWOT-tyyppiset analyysit91 
toimivat usein lähtökohtana paikallisen näkökulman huomioimisel-
le. Vaikka tavoitteena on saada selville asukkaitten mielikuviin ja 
mielipiteisiin perustuvia näkemyksiä ympäristöstä, voidaan poh-
tia tulisiko esimerkiksi epämiellyttävä tai ”huono” paikka tällöin 
ymmärtää hyvän paikan negaationa, jolloin ”huonossa” paikassa 
esiintyisivät ”hyvän” paikan vastakohtaiset elementit - vai onko 
pikemminkin kyse siitä, että huono ympäristö ei ole ominaisuuk-
siltaan välttämättä hyvälle vastakohtainen, vaan siitä uupuu hyvälle 
ympäristölle ominaisia piirteitä. Esimerkkejä tällaisista privatiivi-
sistä92 ominaisuuksista voisivat olla virikkeettömyys tai yhtä hyvin 
myös esteettömyys positiivisessa mielessä. Privatiivisten asioitten 
havaitseminen, ja toisaalta meitä lähinnä olevan silmiinpistämättö-
myys luovat erityisen haasteen metodiselle ympäristön tarkastelulle 
ja asukanäkökulman huomioimiselle. Tässä mielessä ulkopuolisesta 
asiantuntijanäkökulmasta on hyötyä, koska ”objektiivisella” tarkkai-
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lijalla on erilaiset mahdollisuudet havaita ympäristöstä niitä mahdol-
lisuuksia, joita ”subjektiivisesti” on kenties vaikea nähdä.

Tämä pohjustaa osallistavan metodologian edelleen kehittämisen 
välttämättömyyttä nimenomaan lähtötietoselvitysten osalta. Vaik-
ka osallistavan suunnittelun metodologiaa on kehitetty voimakkaasti 
2000-luvulla ja tutkittu useissa eri hankkeissa, on kokemuksellisen 
ympäristön tavoittaminen menetelmällisin välinein edelleen haaste, 
johon tulisi kyetä löytämään uusia lähestymistapoja. (Ks. esim. Wal-
lin & Horelli 2009, 114; Kyttä & Kahila 2006). Koetun ympäristön 
ominaispiirteiden kartoittaminen tapahtuu usein mielikuvien tutki-
misen avulla, jolla pyritään selvittämään kohdealueen identiteettiä 
asukkaiden ympäristökokemusten kautta. Tyypillisesti ympäristöko-
kemuksia on selvitetty sekä kyselyin että strukturoitujen haastatte-
lujen ja karttatehtävien avulla, jotka käsittelevät mm. rakennettua 
ympäristöä, toimintaympäristöä sekä kohdealueeseen liittyviä mer-
kityksiä. Tavoitteena voi olla esimerkiksi selvittää kyseisen alueen 
asukkaitten mielenmaisema.93 Kenttätyöskentelymenetelmät ovat epäi-
lemättä keskeisiä arjen ja paikallisuuden tavoittamiseksi. Keskeinen 
kysymys on, miten paikalliset asukkaat voivat tulkita elinympäristö-
ään abstraktein käsittein, joita kyselylomakkeissa tai karttatehtävissä 
saatetaan käyttää. Tähän liittyy jo edellä mainittu ongelmallisuus si-
säisten merkitysten tarkastelusta ulkopuolisen asiantuntijuuden nä-
kökulmasta. Ympäristöstä muodostettu käsitys jää yhä vajavaiseksi, 
mikäli tarkastelu ulottuu vain aistittaviin ympäristön ominaisuuksiin 
ilman ymmärrystä niistä arvoista ja merkityksistä, jotka ovat sitou-
tuneet paikalliseen elinympäristöön. Tätä kuvaa täydentämään on 
haettu apukeinoja ennen muuta fenomenologiasta tai semioottista 
lähestymistapaa hyödyntävistä tarkastelutavoista.

Fenomenologisen metodin soveltaminen on pohjautunut pitkälti 
norjalaisen arkkitehtuuriteoreetikon Christian Norberg-Schulzin 
tulkintaan Heideggerin filosofiasta. Lähtökohtana on kohteen tar-
kastelu osana ympäristöllistä kontekstia ja kokemisen situationaali-
suuden painottaminen sen sijaan, että kohdetta analysoitaisiin vain 
ulkokohtaisesti. Fenomenologisesta näkökulmasta tehdyt tarkastelut 
pyrkivät toisin sanoen lähestymään ympäristöä paikkoina ja merki-
tysten verkostoina, sekä yleisesti ottaen ymmärtämään elinympäris-
töjä syvemmällä tasolla mihin esimerkiksi psykologiset tai sosiolo-
giset tieteet kykenevät. Tätä lähtökohtaa on voitu soveltaa myöskin 

maiseman fenomenaalisen sisällön tarkasteluun, jolloin huomion 
kohteeksi tulevat esimerkiksi kesän ja talven erilainen aistiympä-
ristö, tai pimeän ja valoisan vuorokauden ajan erilaiset vaikutukset 

93 Tällainen on ollut esimerkiksi Maam-
me kuva – Iisalmi kaupunkilaisten koke-
mana –kysely, jossa on kartoitettu seuraa-
via tekijöitä ja niihin liittyviä merkityksiä: 
(Kurikka et al. 2004). Toiminnallinen keski-
piste, maamerkki, kaunein paikka, kaunein 
yksittäinen rakennus, uusi/uudehko rakennus 
joka miellyttää, mielipaikka, turvaton tai pelot-
tava paikka, rumin paikka, kohentamista vaa-
tiva paikka, houkuttelevat kaupunkikuvalliset 
piirteet, kaupunkikuvalliset piirteet joiden ta-
kia Iisalmea vältetään, erityispiirteet jotka teke-
vät Iisalmesta omaleimaisen, säilytettävät tai 
vahvistettavat piirteet. Toiminnallisen ympä-
ristön kartoittamisessa ja kysyttäessä siitä 
mielipiteitä pyrittiin selvittämään toimin-
nallisen verkoston laajuutta, iisalmelais-
ten eniten käyttämiä toimintoja ja palve-
luja sekä heidän mielipiteitään ja näke-
myksiään toiminnallisen ympäristön riit-
tävyydestä ja viime vuosina mahdollisesti 
tapahtuneista muutoksista. Toiminnalli-
sen ympäristön kokemuksellisuuden 
osalta kysyttiin näkemyksiä arjen paikka-
verkostoista, asuinalueiden palvelujen riittävyy-
destä, palveluympäristön muuttumisesta, suh-
tautumisesta marketteihin, asiointimatkojen 
sujuvuudesta sekä toivotuista lisätoiminnoista. 
Lopputuloksena iisalmelaisten mielen-
maisemaksi määrittyi ”rauhallinen vesis-
töjen ja vehreyden pikkukaupunki”. Mie-
likuvissa rakennettu ympäristö sai osak-
seen yllättävän vähän huomiota. (Kurik-
ka et al. 2004, 82-96).
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94 Verrattuna empirismin ja rationaalisen 
intellektualismin aistihavaintoon tietoi-
suuden objektina, joka on ”puhdistettu 
kaikesta moniselitteisyydestä ja tarjotaan 
tahrattomana ja absoluuttisena”. Epä-
määräisyys on luonnollinen seuraus sub-
jekti/objekti –asetelmasta luopumisesta, 
mikä voidaan nähdä yhtä hyvin myös po-
sitiivisena ilmiönä. (Hyvönen 2004, 77-
79).  

95 Semioottinen tai semiologinen näkö-
kulma käsittää kaksi päälinjausta: Eu-
rooppalaisen lähestymistavan, joka poh-
jautuu semiotiikan lingvistiseen määritte-
lyyn Ferdinand de Saussuren luoman 
lähtökohdan mukaisesti, sekä ns. amerik-
kalaisen lähestymistavan, jonka taustalla 
on puolestaan Charles S. Peircen näke-
mys merkin, objektin ja tulkitsijan yhtey-
destä. Merkin muodostavat merkkinä 
toimiva olio, kohde johon merkki viittaa, 
ja ajatus, jonka perusteella tulkitsija liittää 
merkin ja kohteen toisiinsa. Peircen kol-
mijaon mukaan merkit jaotellaan ikonei-
hin, indekseihin ja symboleihin. Ikoni 
esittää kohdettaan kuten valokuva tai 
piirros, indeksi viittaa kohteeseensa syy-
seuraussuhteen kautta, ja symbolin mer-
kityssisältö puolestaan perustuu konven-
tioon joka on yhteisöllisesti sovittu. For-
näsin mukaan kaikki merkit voidaan tie-
tyssä mielessä aina nähdä kolmitahoisina 
symboleina, joissa ikoniset tai indeksiset 
piirteet voivat olla enemmän tai vähem-
män läsnä. Erottelussa on siten kyse 
enemmänkin aste-erosta tai näkökulmas-
ta eikä niinkään absoluuttisesta jaottelus-
ta edellä kuvatussa mielessä. (Tuovinen 
1992, 20-22; Fornäs 1998, 221; Dovey 
1999, 29-30).

aistihavainnossa ja ympäristön kokemisessa. Situationaaliset paikka-
kokemukset ovat kuitenkin ilmiöinä monimutkaisia ja vaikeasti seli-
tettäviä, vaikka nämä olisivatkin meille kokemuksena selkeitä. Feno-
menaalisen sisällön tarkastelua pidetään sen vuoksi epämääräisenä 
menetelmänä, koska se pohjautuu järjen sijaan ruumiillisuuteen ja 
emotionaalisuuteen.94 Aistiminen on kuitenkin perusta, joka toimii 
tietoisuutemme elementtinä, ja kokemisen ymmärtämispyrkimys 
vaatii jo sinänsä luopumaan tiukan rationalistisesta, kartesiolaisesta 
varman totuuden vaatimuksesta (ks. Dewey 1999). Rationaalisen, 
loogisen ja metafyysisen ajattelutavan keskeisimpänä puutteena on-
kin se, että ne kykenevät käsittelemään vain sellaisia kokonaisuuksia, 
jotka ovat yhtenäisiä ja ristiriidattomia. Tätä homogeenisuutta ja ris-
tiriidattomuutta ei voida koskaan löytää inhimillisestä kokemukses-
ta. (Ks. Cassirer 1968, 11). Fenomenologiassa asetutaan ”ihmettele-
mään” maailmaa, keskittyen sen olennaisten piirteiden tutkimiseen 
niin kuin ne ilmenevät välittömässä kokemuksessa. Fenomenologia 
avaa uusia näkökulmia myös tuttuun, annettuna otettuun ympäris-
töön. Ympäristö tulee näkyväksi tiedostamisen kautta, ja etenkin 
odottamaton (ilmiö) saa ympäristön näyttäytymään uudella taval-
la. Myös joutuessamme vieraaseen ympäristöön maailma on meille 
esillä aivan toisella tavalla kuin näkymättömänä ja tuttuna ympä-
ristönä; tarvitsemme tarkkaavaa asennetta. ”Objektiivisen” tar-
kastelutavan hylkääminen tapahtuu viimeistään ymmärtäessämme 
havaitun maailman inhimillisenä merkitystodellisuutena. Ympäristö 
on erottamattomasti aistimellinen mutta myöskin myöskin kulttuu-
rinen - sosio-kulttuurisina olentoina sidomme kaiken aistimamme 
merkitysverkostoihin.

Semioottisen näkökulman95 mahdollisuuksia rakennetun ympäris-
tön tutkimisessa ja analysoinnissa on hyödynnetty mm. italialaisen 
monitieteilijän Umberto Econ merkitysanalyysin avulla. Lähesty-
mistapa soveltuu myös rakennusperinnön ja sen sisältämien merki-
tysten tarkasteluun, sillä Econ mukaan myös arkkitehtuurikohteilla 
on denotaationsa, eli pääasiallista käyttötarkoitusta utilitas edustava 
primäärinen tai pääfunktio, ja konnotaatioita eli muita tai sekun-
daarisia funktioita, jotka voivat olla esimerkiksi symbolisia. Merki-
tyksellisyyden synty, se että ihmiset ”kiinnittävät” merkityksiä tai 
kokevat ominaisuuksia merkityksellisiksi, edellyttää tietenkin, että 
sekä denotaatio että konnotaatio koodautuvat arkkitehtuurin ko-
kijoille tai vastaanottajille. Päämerkitys ja sekundäärinen merkitys 
voivat myös vaihtaa paikkaansa tai niiden merkitykset voivat vaih-
della. (Eco 2008; Tynkkynen 2007, 32; Fornäs 1998, 220). Merki-
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tyksellisiksi voivat tulla sekä kohteen fyysiset, aistimelliset että toi-
minnalliset ominaisuudet. Vastaavalla tavoin myös Amos Rapoport 
on luokitellut merkityksen muodostumisen asteet denotatiivisen, 
konnotatiivisen ja näiden lisäksi abstraktin merkityksen osatekijöi-
hin.  Tämän mukaisesti merkitys ikään kuin jalostuu hierarkisesti ni-
meämisestä määrittelyyn ja lopulta abstraktin tason merkitykseen. 
Ensin jokin esine tunnistetaan, sitten vähitellen siihen aletaan liittää 
tunnearvoja ja lopulta syvempiä, esim. yhteiskunnallisia tai kulttuu-
risia arvoja.96 Merkityksestä voidaan erottaa näin kolme eri astetta; 
korkean tason (high-level) merkitykset eli kanonisoidut merkitykset, 
jotka ovat tärkeässä asemassa traditionaalisissa ympäristöissä, mutta 
saattavat puuttua kokonaan modernista ympäristöstä. Toisena voi-
daan erottaa keskitason merkitykset (middle-level, indexical meanings), 
jotka ovat enenevässä määrin keskeisempiä moderneissa ympäris-
töissä. Alhaisen tason (low-level) välineelliset merkitykset puolestaan 
ovat aina läsnä, mutta niiden on oltava selkeämmin esillä moder-
neissa ympäristöissä, toisin sanoen ne vaativat enemmän ”liioitte-
lua” johtuen ryhmien diversiteetistä ja heterogeenisuudesta. (Rapo-
port 2006, 190).

Kokemuksellisen tai semioottisen lähestymistavan jalostaminen 
metodiksi on kuitenkin ollut haasteellista; ”kenttätyökaluna” esi-
merkiksi fenomenologisen lähestymistavan on nähty olevan melko 
vaikeasti jalostettavissa vakiintuneeseen muotoon. Fenomenolo-
gisen lähestymistavan ensisijaisena heikkoutena voidaan pitää sen 
luonnetta itseensä viittaavana menetelmänä. Mikään ”ulkopuoli-
nen” ei täten voi perustella sen esittämiä vaatimuksia, joten se on 
vailla normatiivista perustaa. Fenomenologiselle lähestymistavalle 
on etsitty auktoriteettia lähinnä ontologian piiristä, mikä johtaa eräi-
den näkemysten mukaan juuri kehämäisiin perusteluihin ja itsensä 
autentisoimiseen (johon myös Adorno on perustanut kritiikkin-
sä). Siitä huolimatta fenomenologinen lähestymistapa on säilyttä-
nyt ajankohtaisuutensa arkkitehtuuritutkimuksen kentällä. Hyvänä 
esimerkkinä tästä ovat nykyiseen virtuaaliseen aikakauden herät-
tämät kysymykset ruumiillisuudesta, jota ei voida sivuuttaa tilan 
kokemuksessa. (Leach 2008, 84). Haasteellisuudestaan huolimatta 
nämä lähestymistavat antavat kuitenkin erityisen mahdollisuuden 
kulttuuriympäristömerkitysten analysointiin. Merkityssuhteita voi-
daan tutkia joka tapauksessa vain käsitteellisesti fenomenologisilla 
ja hermeneuttisilla analyyseillä. Esimerkiksi luonnontieteet eivät tä-
hän tarkasteluun kykene.

96 Arvot voivat saada myös ikonisia muo-
toja, kuten esimerkiksi Kolin vaaramaise-
mat tai lakeuden pellot suomalaisuuden 
perusarvojen symbolina. Maisemalle anne-
taan tällöin erityinen status sen herättämi-
en symbolisten tai identiteettimerkitysten 
vuoksi. (Heikkilä 2000, 76).
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97 Tässä esitetyt edustavat eritoten 
maantieteen piirissä vallinnutta suhtautu-
mistapaa fyysisen ympäristön ja ihmisen 
vuorovaikutuksen tarkasteluun.

98 Lisäksi voidaan mainita myös environ-
mentalismi eli ihmisen toiminnan selitys 
luonnonympäristön avulla.

5.2 Relationaalinen ympäristösuhde

”Oman ja toisten täälläolon ”subjektiluonne” määrittyy eksistentiaalisesti, siis 
tietyistä olemisen tavoista. Toiset kohdataan ympäristöllisessä huolehtimisessa 
sinä minä ovat; ja he ovat sitä mitä puuhailevat.” (Heidegger 2000, 164-
165).

Ilmiöön kohdistuvien perusolettamusten ohella on myös huomioi-
tava ne havaitsemisen ennakkoehdot, joihin erilaiset suunnittelujär-
jestelmät kuten myöskin tiedon hankinnan menetelmät väistämättä 
liittyvät. Tutkimuksen johdannossa on viitattu niin kutsuttuun re-
lationaaliseen näkökulmaan ihmisen, kulttuurin ja ympäristön väli-
sen vuorovaikutuksen tarkastelussa. Tämän vuorovaikutussuhteen 
tarkasteluun liittyen voidaan esittää kolme pääkysymystä; ensinnä-
kin miten ihmiset muokkaavat ympäristöään, toiseksi missä mää-
rin ja miten fyysinen ympäristö vaikuttaa ihmiseen, ja kolmanneksi, 
mitkä ovat ne tekijät, jotka yhdistävät ihmisen ja ympäristön kak-
sisuuntaisessa vuorovaikutussuhteessa. (Rapoport 1977, 1). Nämä 
kysymykset käsittelevät eräänlaisia laajempia ”selitysmalleja” jotka 
kuvaavat suhtautumistapaamme ympäristöön. Usein ajatellaan, että 
mikäli on olemassa yhteinen, jaettu vuorovaikutus ihmisen ja ympä-
ristön välillä, silloin on oltava myös mekanismeja, jotka linkittävät 
nämä yhteen. Useat näistä mekanismeista ovat läheisesti kiinnitty-
neitä kulttuuriin, ja ne voidaan nähdä pinnallista kulttuurivariaatiota 
syvempinä invariantteina tai periaatteina. Esimerkkeinä tällaisista 
mekanismeista Rapoport mainitsee ympäristön kielellisenä koodina 
tai esimerkiksi symbolijärjestelmänä. Erilaiset tulkintamallit ihmisen 
toiminnan suhteesta ympäristöön huomioivat eri tavoin inhimillisen 
toiminnan roolin osana ympäristösuhdetta.97 Ensimmäistä, ja kaik-
kein vähiten ihmisen omaa intentionaalisuutta huomioivaa suhtau-
tumistapaa voidaan kutsua ympäristölliseksi determinismiksi, jonka 
mukaan fyysinen ympäristö määrittää ihmisen käyttäytymisen.98 Tä-
män mukaan suunnittelemalla tietynlaista fyysistä ympäristöä voi-
daan myös vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja esimerkiksi sosiaa-
liseen kanssakäymiseen. Eritoten systeemiset ja teknis-rationalistiset 
lähestymistavat suunnittelussa ovat nojautuneet deterministisyyteen 
ja korostaneet eri funktioiden syy-seuraussuhteita myöskin suun-
nittelun tietopohjana. Tähän liittyvänä ihminen-ympäristösuhteen 
tulkinnan näkökulmana voidaan mainita 1970-luvun lopun vallitse-
van näkemyksen mukainen probabilismi. Sen lähtökohtana oli  alun 
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pitäen Heisenbergin99 ajatteluun pohjautuva todennäköisyysajattelu 
luonnon ilmiöihin sisältyvästä epävarmuudesta. Ympäristö ei ole 
ihmistä määräävä eikä alisteinenkaan, vaan eräänlainen toimintojen 
näyttämö, joka tarjoaa ihmiselle mahdollisuuksia, joiden toteutumi-
sen todennäköisyys vaihtelee. Siten fyysinen ympäristö ei ole deter-
ministinen, mutta jotkut valinnat ovat todennäköisempiä kuin toiset 
tietyissä fyysisissä ympäristöissä, jotka voidaan ymmärtää puitteena 
inhimilliselle toiminnalle. Ympäristö on ikään kuin katalyytti, muttei 
kuitenkaan voi deterministisesti määrittää toimintaa tietynlaiseksi. 
Tätä suhtautumistapaa lähellä voi nähdä erilaiset datamallit tai kon-
figurationaaliset analyysit, jotka pyrkivät tunnistamaan tiettyjä käyt-
täytymistodennäköisyyksiä sosiaalisessa ympäristössä.

Lievempänä suhtautumistapana voidaan sen sijaan pitää possibilis-
mia, jonka mukaan ympäristön katsotaan tarjoavan mahdollisuuksia 
ja rajoitteita, joiden sisällä ihminen tekee valintoja. Ihmisen ym-
päristösuhdetta tarkastelevista teoreettisista lähestymistavoista J.J. 
Gibsonin100 esittämä tarjoumateoria (Gibson 1986) on paljolti hyö-
dynnetty – sen mukaisesti havainto suuntautuu suoraan ympäristön 
käytettävyysominaisuuksiin. Ympäristöpsykologiaan101 nojautuva 
teoreettinen havaintoympäristön tutkimus on soveltanut gibso-
nilaista tarjoumateoreettista lähestymistapaa myös arkkitehtuurin 
alalla. (Ks. esim. Lapintie 2010; Lang 1987). Sen mukaan voidaan 
ajatella, että ihminen pyrkii toimimaan ympäristössä toimintamah-
dollisuuksiensa mukaisesti. Mahdollisuudet ovat kuitenkin olemassa 
vain tietylle yksilölle tai ryhmälle. Nämä valinnat perustuvat toisiin, 
lähinnä kulttuurisiin kriteereihin. Tällöin fyysistä ympäristöä enem-
män vaikutusta ihmiseen on sosiaalisella ympäristöllä. Ympäristön 
tarjoamien (valinta)mahdollisuuksien tarkastelu on Esko A. Revon 
mukaan myös suunnittelutyötä ohjaava periaate; perusajatuksena on 
fyysisen ympäristön hyväksikäyttömahdollisuuksien sovittaminen 
eri käyttötarpeisiin. (Repo 1990, 104).102 Possibilistisen näkemyksen 
mukaan ihminen muuntelee ja ohjailee ympäristön muodostumista 
omien tarpeittensa mukaisesti, vaikkakin ottaisi huomioon tietyt ra-
jaavat luonnonvoimien elementit. Toisin sanoen ihmisen tavoitteel-
lisuus kohdistuu omien tarpeiden tyydyttämiseen usein tietoisesta-
kin epäeettisyydestä huolimatta. Ongelmaksi muodostuu ensinnä-
kin se, että mahdollisuus on varsin väljä käsite nyky-yhteiskunnassa; 
esimerkiksi rakentamistekniikka antaa mahdollisuuden rakentaa 
lähes mihin hyvänsä. Toinen ongelma liittyy fyysisen ympäristön 
liialliseen hyödyntämiseen ihmisen toimesta, eli pelkästään hyväksi-
käyttö- ja hyödyntämismahdollisuuksien havaitsemiseen. 

99 Werner Karl Heisenberg (1901- 1976), 
saksalainen nobelfyysikko, yksi kvantti-
mekaniikan kehittäjistä.

100 James J. Gibson (1904-1979), ame-
rikkalainen psykologi.

101  Ympäristöpsykologiassa ympäristöl-
lä tarkoitetaan järjestelmää, joka koostuu 
toisiinsa kietoutuneista fyysisistä, sosiaa-
lisista ja kulttuurisista elementeistä. Pro-
babilistisen ja possibilistisen näkökulman 
mukaan ympäristö tarjoaa ihmisen toi-
minnalle valinnan mahdollisuuksia, joista 
jotkut ovat tietyssä ympäristössä toden-
näköisempiä kuin toiset. (Tuovinen 1992, 
8; Horelli 1982, 56).

102 Fyysinen ympäristö voidaan tulkita 
toiminnan alueelliseksi kehykseksi, ihmi-
sen spatiaalisen sidoksen ilmentäjäksi, 
fyysiseksi tilaksi tai hyvinvoinnin väli-
neeksi. Tässä ensin mainitulla tarkoite-
taan liikkumisympäristöä, havaintoympä-
ristöä, työympäristöä ym., toinen puoles-
taan tarkoittaa territoriota, elinpiiriä, 
spatiaalista systeemiä jonka sisällä sosiaa-
linen järjestelmä operoi, kolmas tiettyä 
fyysisesti rajattua aluetta ja viimeksi mai-
nittu ympäristöä hyötynäkökulmasta tar-
kasteltuna. (Repo 1990, 13-18).
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103  Potentia = skolastikoilla olemisen 
olemus. Aristoteleen dynamis-energeia –
erottelun pohjalta potentia on substans-
sin sisäinen mahdollisuus kehittyä oike-
aan mittaansa. (Vrt. Nietzsche: ”tule sik-
si, joka olet”).

On myös kolmas mahdollinen tulkintatapa, potentialismi, joka sovel-
tuisi varsin hyvin perustaksi ympäristön analysoinnin käytännöil-
le sekä myös strategisen maankäytön suunnittelun näkökulmalle 
kulttuuriympäristöjen kontekstissa. Sen mukaisesti todellisuuteen 
kuuluu olennaisesti potentiaalisuus.103 Todellisuus sisältää aina jo-
tain enemmän kuin jo toteutuneen; havaitun ”lisäksi” on olemassa 
laajempi potentiaalisuuden maailma. Tietyt asiat toteutuvat eli ak-
tualisoituvat kulloisessakin tilanteessa toisten jäädessä kätketyiksi. 
Potentialistisen näkökulman mukaan ympäristön hyödyntämistapaa 
ohjaavat siten ympäristöön sisältyvät mahdollisuudet, jotka suun-
nitteluprosessissa tulisi kyetä havaitsemaan – nämä voivat olla piile-
viä tai vain osittain aktualisoituneita, mutta niiden olemassaolo on 
silti konstituoituneena ympäristön omissa rakenteissa. Haastavuus 
piilee potentiaalisuuden käsitteen subjektiivisuudessa ja sidoksel-
lisuudessa intention ja intressin käsitteisiin. Potentiaalisuuksien 
tunnistaminen on toimijasta riippuvaista, ja kuten todettua, toiselle 
sama asia voi näyttäytyä mahdollisuutena, toiselle rajoitteena. Toi-
selle kulttuuriympäristö voi tarjota esimerkiksi virkistäytymisen ja 
loma-asumisen ympäristön, toiselle se voi näyttäytyä potentiaalise-
na tuotantoympäristönä. Usein ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia 
hyvin monentyyppisten intressien toteuttamiselle, ja näin kyse on 
väistämättä arvovalinnoista. Suunnittelun yhteydessä ilmenee näin 
eettinen tarve pohtia mitä arvoja suunnitelman ja sitä kautta raken-
netun ympäristön halutaan edustavan. 

5.3 Arkiymmärrys, käytäntö ja tieteellinen teoria menetelmälli-
sessä tiedonhankinnassa

Kulttuurisilla toimintatavoilla, institutionalisoituneilla rooleilla ja ar-
vostuksilla on suuri merkitys edellä kuvatun vuorovaikutussuhteen 
muodostumisessa. Menetelmällisen tiedonhankinnan yhteydessä 
on siten myös huomioitava ne ennakkoehdot, jotka määrittävät 
havaitsemisen luonnetta. Nämä ovat intentionaalisuus, käytäntösidon-
naisuus sekä kokijan yksilökohtainen situaatio. Alasuutari on ilmaissut 
asian seuraavasti: ”Maailma ei näyttäydy meille sellaisenaan vaan aina 
sen suhteen kautta, mikä meillä on tähän maailmaan.” (Alasuutari 
1999, 60; Heidegger 2000, 164-165). Tähän vaikuttavaa ennen muu-
ta se teemmekö havaintoja esimerkiksi viranomaisen, asukkaan tai 
suunnittelijan positiosta käsin. Roolista riippuen havainnoissa voi 
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painottua ympäristön ilmentämä historiallinen, maisemallinen tai 
rakennustaiteellinen ulottuvuus, tai vastaavasti sen tekniset, toimin-
nalliset tai taloudelliset mahdollisuudet. Roolit ovat toisin sanoen 
tietyssä toimintakehyksessä vakiinnutettuja toimijatyyppejä. (Ra-
poport 1977, 9, 16, 109, 119; ks. Relph 1986, 26; Berger & Luck-
mann 1995, 87). Tietoisen tai tieteellisen asenteen ottamalla käy-
täntösidonnaisuus korostuu (ks. kaavio 4). Tähän myös pohjautuu 
keskeinen ontologinen ero temaattisesti ja ei-temaattisesti tulkitun 
kohtaamistavan välillä. Näiden kahden ontologisesti erilaisen koh-
taamistavan ero muodostaa haasteen menetelmälliselle tiedonhan-
kinnalle siinä mielessä, että ”arjen” ympäristökokemuksen tavoit-
taminen tieteellisyyttä tavoittelevin menetelmin on osoittautunut 
varsin problemaattiseksi. 

Ihmisen suhde ympäröivään maailmaan on aina perusteiltaan in-
tentionaalinen, ja intentionaalisuus on myös sidoksissa ympäris-
tön merkityksellistämiseen. Havainnon intentionaalisuuteen liittyy 
myös se, miten tuttu tai vieras ympäristö on kokijalle ja mihin tar-
kastelija kiinnittää huomionsa. Ympäristön tunnistettavat elementit 
muodostavat kokijalle aluksi heikkoja merkityksiä ja kiinnekohtia, 
jotka vahvistuvat sitä myötä kun ympäristö muodostuu tutummak-

Kaavio 4: Tieteellisen ymmärtämisyhteyden suhde elämismaailmaan.

ELÄMISMAAILMA
Ei-temaattinen

1. Tieteellinen viitekehys,

ns. ”tieteellinen tieto”:

• diskursiivinen
• argumentatiivinen
• abstrahoiva

2. Elämismaailma, ympäris-

töstä saatu ”kokemustieto”:

• ei edellytä etukäteistietoa
• ei-diskursiivistä
• intuitiivistä

ABSTRAKTIO
Temaattinen

METODI
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si. Merkitysten keskinäiset viittaussuhteet ”kokoavat” tilan yhteen 
merkitykselliseksi paikaksi – enempänä kuin vain ympäristöllisten 
elementtien yhteissummana. Merkitykset ikään kuin selittävät meil-
le ympäristöllisen viittauskokonaisuuden, ja niiden kautta muodos-
tamme kiinnekohtia paikkoihin. Ne voivat olla hetkellisiä tai pysy-
viä. Kysymys on eräällä tavoin ”paikan synnystä” intentionaalisen 
toiminnan tuloksena. (Ks. Karjalainen 2006, 125). Havaitsemisen 
intentionaalisuus korostuu myös tietoisessa, menetelmällisessä ha-
vainnoinnissa. Havainnoiva katse voi eri moduksissaan olla etsivä, 
tarkkaileva tai esimerkiksi arvioiva – Heideggeria mukailleen, pel-
kästään ympäristössä viipyilevä katse ei ”näe”. Tietoisessa havain-
noinnissa kokijalla on aktiivinen rooli – sitä voidaan pitää suunni-
teltuna ja valmisteltuna (teemme havainnon). Tietoinen havainto on 
myös aina painottunut tietyllä intressillä, kuten kysymyksellä tai on-
gelmalla (toisin sanoen jollakin teoreettisella, vaikkakin havainnon 
intressi silti voi yhtä hyvin olla myös praktinen). Juuri tästä syystä 
tietoiset havainnot ovat aina myös selektiivisiä. (Popper 1974, 342-
343).

Käytäntösidonnaisuudella on myös merkittävä osuus siinä, millai-
seksi havainnoiva ympäristösuhde muodostuu. Kokija ja havain-
noija toimii tilallisuuden ja käytäntöjen yhteensitojana. (Heidegger 
2000, 147-148). Käytäntö sanelee siten havainnoimisen tavan luon-
teen. Menetelmällisessä havainnoinnissa käytännöt ovat sidoksissa 
tieteenalan epistemologisiin ja ontologisiin taustaoletuksiin. Eri-
tyistieteiden näkökulmien haasteena on, että ne voivat selittää vain 
rajoitetun osan kokonaisproblematiikasta. Menetelmällisen tarkas-
telun haastavuus piileekin eri piirteitten yhteen kietoutuneisuudes-
sa ja päällekkäisyydessä; korostamalla jotakin ympäristön piirrettä 
tarkastelussa yli muiden, menetetään helposti yhteys kohteen koko-
naisvaltaiseen luonteeseen. (Ks. Rauhala 2005a, 208; Haapala et al. 
2006,181). Menetelmälliseen havainnointiin liittyvät taustakäytän-
nöt, samoin kuin käsitteet, ovat juurtuneita käytännössä vakiintu-
neisiin malleihin. Esimerkiksi maisemallisissa tarkasteluissa koros-
tuvat eri tavoin eri tieteenalojen tutkimusotteet, ja myös käytetty 
maisemakäsitteistö heijastaa käsitteen käyttäjän taustaa. Erilaisten 
kategoristen jäsennysten läpi ympäröivä maailma lopulta suodate-
taan representaatioksi ja kaksiulotteiseksi kartaksi, kuten esimerkik-
si kaavaksi. Jopa enemmän kuin ”opitut” tavat nähdä, havaitsijan 
kannalta keskeistä on kuitenkin kunkin käytännön tilanteen vaatima 
tavoitteellisuus, joka suunnitteluprosesseihin väistämättä liittyy. En-
nalta asetetut suunnittelun päämäärät sinällään jo ohjaavat edeltä 
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käsin myös havainnon fokusta, tiedostammepa sen tai emme. Tästä 
syystä kaikki mahdolliset vaihtoehdot eivät tule koskaan todellisiksi 
vaihtoehdoiksi suunnittelussa. Ennakkoasetelmat ohjaavat havain-
tojemme suuntaa, mutta myös laatua. Kuten tutkimuksen johdan-
nossa on esitetty, tätä näkemystä Popper kutsuu tiedon ”valokeila-
teoriaksi” (searchlight theory).  Käytäntösidonnaisuuden taustaa vasten 
on ymmärrettävissä se, että suuri osa ympäristöllistä informaatiota 
jää meille ”kätketyksi”, kun havainnoimme ennakkokäsitystemme 
ohjaamina. 

Havaintojen luonne saa erilaisia painotuksia myöskin tarkastelijan 
yksilökohtaisen situaation perusteella. Situationaalisuus tarkoittaa 
edellä mainittua ihmisen suhteutuneisuutta maailmaan. Situaatio voi-
daan ymmärtää myös elämäntilanteeksi. Se käsittää sekä konkreetti-
sen todellisuuden (elinympäristö jne.) että ideaalisen todellisuuden 
(kulttuuri, aatteet, arvot ym.) Se ei siis ole sama asia kuin ”ympä-
ristö”. (Rauhala 2005a, 63, 95-96; Rauhala 2005b, 39-42). Situaatio 
rajaa moninaisuudesta juuri ne elementit, joihin kokija kulloinkin 
on suhteessa. Ihminen ei voi olla maailmaton, ilman situaatiota 
ja ympäristöä, mikä on käsitettävä perustavana tekijänä myös me-
netelmällisen havainnoinnin kontekstissa. Tämän myötä havain-
nointiin liittyy myös odotuksia. Eräs esimerkki tällaisesta ennakko-
odotusten latautumasta on tieteellinen teoria tai paradigma, jonka 
lähtökohdista käsin teemme havaintoja, mutta vastaavasti toimivat 
myöskin käytäntöihin liittämämme rutiininomaiset menettelytavat 
ja tottumukset, omaksumamme roolit, asenteet ja lähestymistavat. 
Situaatioon liittyy erottamattomasti myös havainnoijan oma maail-
makuva. Menetelmällisen tarkastelun yhteydessä oleellista on siten 
myös se, millaiseen tieteelliseen maailmankuvaan tarkastelija tutki-
musalansa kautta nojautuu. Tieteellistä maailmankuvaa rakennetaan 
teorioitten kautta, mutta arkkitehtuurissa tähän liittyvät läheisesti 
myös arkkitehtoniset maailmankatsomukset, eli arkkitehtuuri- ja 
suunnittelufilosofiat. Rakennettua ympäristöä voidaan pitää aina 
tietynlaisen ajattelutavan tuloksena, sillä käytännöllisimmälläkin 
käytännöllä on aina oma ”teoriansa”, ja maailmankuvamme muo-
dostuu aina jonkunlaisen käsitteellistämisen kautta.104 Jo sana ”ym-
päristö” tarkoittaa hyvin eri asiaa arkkitehdille verrattuna vaikkapa 
ympäristöpsykologiin tai sosiologiin. Myös metodinen havainnointi 
on osa aina jotakin laajempaa käsitteellistä viitekehystä tai paradig-
maa, jonka piirissä kohdetta tarkastellaan. Metodologiat voidaan 
nähdä myös tietynlaisista ideologisista suuntauksista jälkikäteen 
postuloituna malleina.105 Myös arkkitehtuurin tutkimus on pyrkinyt 

104  Vrt. ”teoria” –sanan etymologia 
”näkemisenä”. Karl Popper esitti kysy-
myksen, ovatko jotkut teoriat ”parem-
pia” kuin toiset. (Popper 1974, 13). Kil-
pailevat teoriat ovat omalla tavallaan vas-
tauksia samaan ongelmaan – Popperin 
näkemyksen mukaan mitään teoriaa ei 
voida varmuudella todistaa todeksi (aino-
astaan falsifioida). Tällöin on luotettava 
kulloisessakin tilanteessa parhaiten tes-
tattuun ja koeteltuun teoriaan. (Popper 
1974, 22). Teorioiden hyvyyden tai huo-
nouden arvioimisessa voidaan käyttää 
perusteena esim. estetiikkaa, argumen-
toinnin logiikkaa tai voidaan suosia sel-
laista teoriaa, jossa on mielivaltaisia ole-
tuksia mahdollisimman vähän. Bohmin 
ja Peatin mukaan ei oikeastaan ole loogis-
ta syytä siihen, miksi eri teoriat eivät voisi 
tarjota vaihtoehtoisia mutta yhtä päteviä 
kuvauksia samasta luonnossa esiintyvästä 
piirteestä tai ilmiöstä. (Bohm & Peat 
1993, 68). 

105 Aatteet tai ideologiat pyrkivät yhden-
mukaistamaan fyysistä ympäristöä tiet-
tyyn (aatetta tukevaan) muottiin; sosialis-
tisen aatteen vaikutuksista maaseudun 
kyläympäristöihin on nähtävissä esimerk-
kejä ”Heritage at Risk in Rural Europe” 
-projektin Unkarin kohdekylissä. Unka-
rissa tosin verrattain lyhyen aikaa vaikut-
tanut sosialistinen aate ei ehtinyt mullis-
taa perinteisten kylien rakennetta kovin 
radikaalisti.  Globaalit, yhdenmukaistavat 
aatteet ovat silti ’paikkojen’ uhkana, mut-
ta toisaalta paikkojen merkitys korostuu 
turvallisuuden ja pysyvyyden lähteinä. 
Giddensin mukaan ’ontologinen turvalli-
suus’ on tärkeää jokapäiväisen toiminnan 
kannalta. Se pehmentää globaalien muu-
tosvoimien vaikutuksia, joita ei voi enää 
välttää, sillä paluuta romanttiseen, suljet-
tuun kyläyhteisöön ei ole. Nykyisessä 
’paikallisuudessa’ globaalit ja lokaalit 
merkitykset kietoutuvat toisiinsa. (Dovey 
1999, 47-50; Giddens 1984a). 
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106 Saksalainen nk. henkitieteellis-her-
meneuttisen didaktiikan edustaja Erich 
Weniger (1894-1961) esitti vuonna 1929 
näkemyksen kolmesta teoriatasosta teok-
sessa ”Theorie und Praxis in der Erziehung”. 
Keskeinen sanoma oli, että teorian ja käy-
tännön suhde on dialektinen, ne kuuluvat 
ontologisesti yhteen.

107 Vrt. Noesis (kreik. νόησις): intuitiivi-
nen, ei-diskursiivinen järki, ”ymmärrys” 
ja Dianoia (kreik. διάνοια): ”laskeva järki”, 
joka korostaa erityisesti matemaattista ja 
teknistä ajattelua. Aristoteles teki lopulli-
sen jaon teoreettiseen (episteme) ja käytän-
nölliseen ajatteluun (tekhne ja fronesis). 
Fronesis yhdistää teoreettista ja käytännöl-
listä ajattelua (käytännöllinen järki) (ks. 
Aristoteleen Nikomakhoksen etiikka).

formuloimaan suunnitteluideologioista ”paradigmoja”. Eräs tapa 
jaotella näitä pääsuuntauksia on esimerkiksi jako modernismiin, fe-
nomenologiaan, strukturalismiin, postmodernismiin ja poststruktu-
ralismiin. (Leach 2008, xv). 

Edellä kuvattujen lähtökohtien pohjalta seuraavassa pyritään tar-
kastelemaan tiedon luonnetta, ehtoja ja mahdollisuuksia arkisen, 
käytännöllisen ja teoreettisen maailmaan suhtautumisen tapojen 
myötä. Teorian ja käytännön näennäistä vastapoolisuutta on pyritty  
purkamaan tarkastelemalla teoriaa kolmitasoisena hiljaisen, arkisen 
ja tieteellisen teorian kautta. Tässä lähtökohdassa on nojauduttu 
hermeneuttisen kasvatustieteen edustajan Erich Wenigerin106 esit-
tämään jaotteluun, jossa ensimmäisen ja toisen asteen teoriaa nimi-
tetään praktikon teorioiksi ja kolmannen asteen teoriaa tieteelliseksi 
teoriaksi. (Holma & Mälkki 2011, 36-38; ks. myös Rauhala 2005a, 
176). Ensin mainittu, hiljainen teoria on eräänlainen reflektoima-
ton perusta, joka sisältyy lähtökohtaisesti kaikkeen toimintaan, elä-
en toiminnan ehtojen muotoutumisen mukana (vrt. esiymmärrys). 
Toisen asteen teorialla tarkoitetaan sellaisia kielellisesti ilmaistuja 
vastauksia, joita praktikko voi kysyttäessä antaa koskien omaa eri-
tyisalaansa. Toisen asteen teorioihin luetaan myös kaikki praktikko-
jen keskenään jakamat kuvaukset, ohjeet, periaatteet, sananlaskut tai 
vaikkapa iskulauseet, joilla usein on vahvan normatiivinen luonne. 
Arkkitehtuurin alalla tällaisia voisivat olla esimerkiksi rakentamis-
määräykset tai aatteelliset maksiimit. Tätä voidaan verrata myös 
Giddensin tekemään eroon käytännön tietoisuuden ja diskursiivi-
sen tietoisuuden välillä, jossa ensin mainittua voidaan pitää esiym-
märryksen kaltaisena, itsestään selvänä hiljaisena tietovarantona, jäl-
kimmäistä puolestaan tietona jota toimijat voivat ilmaista ajatusten 
vaihdon ja keskustelun tasolla.107 (Giddens 1984a, 25). Kolmannelle 
tasolle luetaan varsinaiset tieteelliset teoriat, joita lähestytään tut-
kimuksen keinoin. Kolmannen asteen teorian tehtävänä on auttaa 
käytäntöä tehden sen tietoisemmaksi ja systemaattisemmaksi vä-
hentäen toiminnan satunnaisuutta. Myös Hans-Georg Gadamerin 
(1900-2002) praktinen filosofia ja filosofinen hermeneutiikka on 
ollut eräs vastausyritys teorian ja käytännön suhdetta koskevaan 
kysymykseen. Sen mukaan praktista filosofiaa ei tule käsittää vain 
teoreettisena, mutta ei myöskään puhtaasti normatiivisessa mielessä 
käytännöllisenä. Se ei tarjoa universaalilakeja, mutta ei myöskään ole 
”pelkkää käytäntöä”, vaikka filosofian tulisikin suuntautua käytän-
nön kehittämiseen. Erään määrittelyn mukaan praktisen filosofian 
teoria-käytäntö suhdetta voidaan luonnehtia siten, että tieteellisellä 
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tiedolla on sivistävä suhde käytäntöön. Teoreettinen tieto toisin sa-
noen pyrkii sanomaan käytännöstä jotain sellaista, jonka tavoitta-
miseen käytäntö ei vielä itsessään pysty. On myös tiedostettava, että 
tieteellinen toiminta perustuu lopulta samanlaiseen ajatteluun ja 
järkeilyyn kuin käytäntökin. Tieteellisen toiminnan tulisi avata kes-
kustelumahdollisuuksia käytännön ja teorian välille, ja ennen muu-
ta välttää teoreettisen tutkimuksen ajautumista omaksi abstraktiksi 
saarekkeeksi. (Holma & Mälkki 2011, 172-173). 

Edellä kuvattu kolmijako soveltuu hyvin tässä esitettyyn tarkastelu-
kontekstiin, sillä suunnittelun taustalla on yleensä eriasteisesti sekä 
1) kokemustietoa 2) taitotietoa eli osaamista 3) väittämätietoa eli 
teoriaa. Suunnittelija perehtyy suunnittelutilanteessa aina jollakin ta-
valla kohteena olevaan ympäristöön, analysoi ja tekee johtopäätök-
siä, vaikka ei tietoisesti pukisikaan analyysiään kirjalliseen muotoon. 
Seuraavassa tarkastellaan lähemmin arkipäiväisen eli epätemaattisen 
havainnoinnin suhdetta temaattiseen eli menetelmälliseen havain-
nointiin ja edelleen näiden suhdetta tieteellisen tarkastelun edelly-
tyksiin (ks. kaavio 5).

Kaavio 5: Tiede, menetelmällinen käytäntö ja arki. Ymmärtämisen ja käsitteellisen 
jäsentämisen logiikka – metodi käsitteellisenä jäsennyksenä ja ymmärryksen muodos-
tajana elämismaailman ja teorian välillä.

- tutkijat, ”akademia”
- selitykset, teoriat
- objektiivisuus
- ontologia/epistemologia
- yleinen

SynteettinenAnalyyttinen

3. asteen teoria:

Teoreettiset perusteet

Tiede, “puhdas järki”

1. asteen teoria:

Elämismaailma
“intuitio”

2. asteen teoria:

Käsitteellinen malli
“Taito”

- asukkaat
- aika ja paikka, ”arki”
- kokemuksellisuus
- subjektiivisuus
- erityinen

- konsultit, suunnittelijat
- ”praksis”
- menetelmällisyys
- mallit, metodit
- erityinen/yleinen
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108 Havaitseminen on lähtökohtaisesti 
monitulkintainen termi, vaikka se on niin 
psykologian, fenomenologian kuin filo-
sofiankin peruskäsitteitä. Se on perusta-
vanlaatuinen mekanismi, joka liittää ih-
misen ja ympäristön yhteen. (Berleant 
2006, 105; Rapoport 1977, 178). Aisthe-
sis-sanan etymologia liittää ajatukset välit-
tömään aistihavaintoon, joka kertoo suo-
raan näkymistä, äänistä, hajuista jne. Teo-
reettisessa havainnon jäsentämisessä pii-
lee vaara, etenkin kun aistit käytännöllisin 
perustein jaotellaan kauko- ja lähiaistei-
hin, että se etäännyttää ja abstrahoi feno-
menaalisesta maailmasta. Erityisesti es-
teettisessä tarkastelussa tämä on esiinty-
nyt visuaalisuuden korostumisena, vaikka 
koko aistimellinen laajuus sekä aistimista-
pojen yhteisvaikutus olisi huomioitava 
ympäristön havaitsemisessa. Aistimista-
pojen erottelu onkin mahdollista vain 
jälkikäteen tapahtuvassa tietoisessa tar-
kastelussa, ei välittömässä kokemuksessa. 
(Berleant 2006, 102-103). Tietoisen tar-
kastelijan asemaan asettumista voidaan 
tarkastella myös vierauden käsitteen 
kautta. Estetiikassa tätä on nimitetty eri-
tyiseksi esteettisen asenteen ottamiseksi, 
jossa kohde irrotetaan tavallisuudesta, 
jokapäiväisyyden kontekstista, johon se 
on arkisuudessaan vajonnut. Tarkkaileva 
asennoituminen muodostaa särön arki-
suuteen kiinnittämällä huomion tiettyyn 
objektiin. (Haapala et al. 2006, 139-140).

109  Vrt. Norberg-Schulz: “Phenomenologi-
cal analysis, which is capable of  developing the 
comprehension of  places, therefore requires a se-
paration of  aspects, while taking into account 
their unitary interaction. Lived world can be 
described as interaction of  phenomena that are 
qualitatively different, which should not be ana-
lysed and explored separately, but rather under-
stand as unified phenomena.” (Norberg-Sc-
hulz 2000, 51-59).

Ensimmäisen asteen teoria: hiljainen tieto

Yksinkertaisimmillaan ympäristön havaitseminen108 on aistimista. 
Aistit ovat osa havaitsemisjärjestelmää, jolla ihminen hankkii aktii-
visesti tietoa ympäristöstään, ja johon vaikuttavat myös emootiot 
ja arvot kuten myös mielikuvat ja intentiot. (Tuovinen 1992, 10, 
Horelli 1982, 88; Gibson 1968). Havaitsemista tapahtuu monilla eri 
tavoilla ja monilla tasoilla, vaihdellen hetkellisistä käytännön tilan-
teista pitkälle erikoistuneeseen tieteelliseen ilmiöiden tutkimukseen. 
Aistimellinen suora kokemus, kuten esteettinen kokemus ympä-
ristöstä, ei edellytä tiedollista pohjaa kuten ei myöskään taidollista 
osaamista (vrt. musiikista nauttiminen on mahdollista ilman että 
osaa itse soittaa tai ymmärtää musiikin teoriaa ja rakennetta). Näin 
esitieteellinen arki ei tarvitse metodia saadakseen luonnollisen ja ar-
kipäiväisen elämän asiat näyttäytymään. Tieteellinen tutkimus sen 
sijaan tarvitsee aina metodin. Metodi on siten olemukseltaan tie-
teellinen, ei koskaan luonnollinen lähestymistapa. (Haapala 1998, 
114-115). Ympäristöllisen havainnoinnin kohdalla keskeisin prob-
lematiikka liittyy siihen, että ihminen on kokeva totaliteetti, jolloin 
myöskään välitöntä kokemusta ei voi paloitella esimerkiksi motori-
siin, kognitiivisiin, sensorisiin tai emotionaalisiin vaikutteisiin. Tämä 
on suuri metodinen haaste, johon Husserl aikanaan tarttui pyrkies-
sään mahdollistamaan elämismaailman tieteellisen tarkastelun. Hus-
serlin fenomenologia ja elämismaailman käsite sekä siihen perus-
tuva näkemistapa asettaa kuitenkin analyyttisen tarkastelun vaike-
aan asemaan; fenomenologisen kokemuksen alistaminen puhtaasti 
käsitteelliselle analyysille on lähtökohtaisesti ristiriitainen ajatus.109 
Eräs keino ongelman ylittämiseen tarjoutuu näkemyksestä, jonka 
mukaan ympäristöstä saavutettu tieto on sidoksissa käytäntöön ja 
kokemukseen. Tämä jaottelu sitoo esitetyn myös pragmatistis-fe-
nomenologiseen peruslähtökohtaan, jonka mukaan maailmaan ei 
suhtauduta ensisijaisesti sitä tarkkaillen vaan siinä toimien.110 Samal-
la tietomme on myös praktisesti sitoutunutta tietoa, jota ohjaavat 
elämismaailman käytännölliset intressit. Todellisuustieto on siten 
riippuvaista käytännön intresseistä, koska ne toimivat olennaisen 
ja epäolennaisen kriteereinä. (Berleant 2006, 101; Passinmäki 2011, 
163; Juntunen & Mehtonen 1977, 124-125). 

”Arkiymmärrys” sisältää lukemattomia esi- tai näennäistieteellisiä 
tulkintoja jokapäiväisen elämän todellisuudesta (Berger & Luck-
mann 1995, 30) eikä näiden tulkintojen ”paremmuutta” tai ”päte-
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vyyttä” voida sellaisenaan arvottaa. Oleellista tämän ymmärtämises-
sä on se, että havainnon tulkitsemista ja erityistä avaamistehtävää111 
ei tule käsittää siten, että tulkitseminen ikään kuin heittäisi ”merki-
tyksen” esilläolevan päälle. Toisin sanoen emme koe kohdattavaa 
ympäristöllistä esilläolevaa ja tämän jälkeen käsitä sitä esimerkiksi 
ovena tai talona, emmekä myöskään liimaa siihen arvoa. Sen sijaan 
kun jokin oleva sellaisenaan kohdataan, siihen liittyy jo maailman 
ymmärtämisessä avattu mukautuvuus (suhteessa johonkin), joka 
asetetaan tulkitsemisessa esille. Tulkitsemisessa on siis myös aina 
mukana esikäsitys, ”hiljainen tieto”, jonka pohjalta jokin on tulkit-
tu joksikin. (Heidegger 2000, 193-194; Polanyi 2009). Havainnot ja 
niiden merkityksellisyys edellyttävät toisin sanoen esiymmärrystä, 
eli edellä mainittua jokin-jonakin -tulkitsevaa rakennetta, jotta ne 
voivat olla mielekkäitä.112 Uusi ympäristöllinen informaatio suh-
teutuu vanhaan sen mukaan, miten se sopii ”roolimme” mukai-
seen havaitsemisen, ajattelun ja käyttäytymisen tapaan. Havainnot 
voivat toisinaan myös horjuttaa ennakkoasetelmiamme tai äärita-
pauksessa jopa tuhota koko viitekehyksen, jonka sisällä pyrimme 
toimimaan. Tällöin joudumme korjaamaan ennakko-oletuksiamme 
ja tarkastelun viitekehystä sellaiseksi, että myös uudet poikkeavat 
havainnot sopivat niihin ja tulevat selitetyiksi. (Rapoport 1977, 43; 
Popper 1974, 344-345). Heidegger viittaa tähän ”virittyneisyyden” 
eksistentiaalilla, mikä voidaan ymmärtää ennakkoasenteena tai ym-
märryksenä, jonka mukaisesti asiat nousevat meille olennaisiksi tai 
jäävät kätketyiksi. Myös ympäristön temaattisen ymmärtämisen 
perustana on tulkinta, jonka mukaisesti ”luontokohde” muuntuu 
tulkinnassamme kulttuuriympäristökohteeksi. Esimerkiksi kiveen 
tai erikoiseen puuhun voi liittyä tarina tai erikoinen tapahtuma, jol-
loin siitä voi ajan myötä tulla kulttuuriympäristön kohde (uhrilehto 
tai pirunkallio tms.). Luontoa itseään luonnostetaan temaattisesti, 
esimerkiksi rakennettuna kulttuuriympäristönä, ja katse kohdiste-
taan kulloisenkin tarkasteluintention mukaisella tavalla ja löydetään 
”tosiasiat”. Kulttuuriympäristöt, sellaisena kuin ne yleisesti esi-
merkiksi selvitysten viitekehyksessä ymmärretään, ovat esimerkki 
tematisoiduista kokonaisuuksista. Ne ovat toisin sanoen tietoisesti 
määriteltyjä esimerkiksi teollisuusmiljöiksi tai puukaupunkialueiksi. 
Tematisointiin on olemassa erilaisia välineitä sekä myöskin esittämi-
sen muotoja, jollaisia esimerkiksi kulttuuriympäristöohjelmat voivat 
olla. Kohteitten tietoinen esille nostaminen eli tutkijan suorittama 
tematisointi on enemmänkin ennakkoehto objektiivisuudelle kuin 
sen vaikutusta. Tematisointi objektivoi suuntautuessaan luonnon 
eri osa-alueisiin, ja valinta riippuu havainnoijasta itsestään enem-

110 Pragmatismi on eräs näkökulma, jos-
sa etsitään tapaa ylittää vastakkainasettelu 
analyyttisen ja mannermaisen filosofian 
välillä ja pyritään harjoittamaan filosofi-
aa, joka kommunikoi molempiin suun-
tiin. Pragmatismi voidaan nähdä myös 
sillantekijänä teoreettinen–käytännölli-
nen -jaon välillä.  Pragmatismin yhtymä-
kohdista fenomenologiseen ajatteluun on 
kirjoitettu ainakin yksi merkittävä kirja, 
Mark Okrentin Heidegger`s Pragmatism. 
(Pihlström 2010, 236-237; Okrent 1989).

111  Avatussa merkitsevyydessä, jossa ha-
vaitsija voi ”käsittää” ympäristönsä mer-
kityskokonaisuuden, on pohjustettuna 
eksistentiaalis-ontologisesti myös sanan 
ja kielen mahdollinen oleminen. (Hei-
degger 2000, 119).

112 Kaikki tieto perustuu tietyssä mieles-
sä esiteoreettiseen kokemukseen. Esiteo-
reettisen kokemuksen maailma on elä-
mismaailma, joka muodostaa pohjan kai-
kelle tietämiselle ja kaikelle tieteelliselle 
määrittelylle, joka näin ollen muodostaa 
todellisuutta koskevan tiedon perustan. 
(Husserl 1982). 
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män kuin luonnosta. (Heidegger 2000, 432-433). Erilaiset temati-
soinnit (esim. newtonilainen tai einsteinilainen) tuovat tarkasteluun 
eri puolia luonnosta, eivätkä sinänsä ole toisiaan kumoavia tai pois-
sulkevia. Sama pätee rakennetun ympäristön menetelmälliseen ha-
vainnointiin. 

Toisen asteen teoria: praktikon teoria

Praktikolle on luonteenomaista se, että hänellä on runsaasti käytän-
nöllistä sekä edellä kuvattua ‘hiljaista’ tietoa erilaisten periaatteiden 
ja toimintamallien soveltamisesta eri tilanteissa. Praktikon teorialla 
tarkoitetaan tässä siten sellaista tietotaitoa, jota tekijä pystyy myös 
käsitteellistämään ja välittämään muille. Tiede pyrkii antamaan jä-
sentyneen kuvan jokapäiväisestä elämismaailmasta, mutta elämis-
maailmaa hiljaisine ja käytännön teorioineen ei toisaalta pidä kui-
tenkaan tulkita kaaokseksi ilman mitään struktuuria. Ernst Cassirer 
on ilmaissut hyvin näkemyksensä teoreettisen mallin perimmäisestä 
tarkoituksesta; hänen mukaansa mallin tarkoitus ei ole jäljentää to-
dellisuutta vaan löytää se. Toisin sanoen teoreettinen malli mahdol-
listaa käsiksi pääsemisen todellisuuteen, josta emme voisi muuten 
”hiljaisuudessa” keskustella. (ks. Cassirer 1968). Myös pragmatismin 
peruslähtökohdan mukaisesti ihmisen kyky teoretisoida on erotta-
maton osa älyllistä toimintaa, ei erillinen osa-alue. Teoriat abstra-
hoivat asioita välittömästä kokemuksestamme, ja joutuvat lopulta 
palaamaan kokemukseen ja selittämään ilmiöt, jotka saivat teore-
tisoinnin aikaan. Näin ne tekevät ilmiöistä mielekkäämpiä. Haaste 
piilee siinä, että elämismaailmaa ei voi eikä tule alistaa tieteelliselle 
abstrahoinnille, vaikka tieteellinen lähestymistapa ikään kuin väki-
valloin ”erottaa” jokapäiväisestä olemassaolosta jonka yhteyteen 
suunnittelutyön luovan synteesin tulisi puolestaan saattaa. (Nor-
berg-Schulz, 2000, 20). Myös teoretisoinnin tulisi säilyttää yhteys 
elämänkäytäntöihin ja tutkittavaan todellisuuteen, etenkin ihmisen 
ja kulttuurin tutkimuksen kohdalla. Hyvin perustellut teoreettiset 
mallit muodostavat yksinkertaistettuja esityksiä tilanteista, jotka 
ovat nousseet esiin itsessään moninaisesta ja täynnä ristiriitaisuuksia 
olevasta sosiaalisesta ja kulttuurisesta elämästä. Vaikka mallit ovat 
abstrakteja konstruktioita, ne eivät Fornäsin sanoin ole vain vapaas-
ti keksittyjä muodollisia ”ajatuksellisia abstraktioita”. Kilpailevat tai 
keskenään ristiriitaisetkaan teoriat eivät ole välttämättä puhdasta se-
pitettä. (Fornäs 1998, 19; Rauhala 2005b, 111).
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Tieteellisen ja kokemuksellisen tiedon yhteensovittaminen luovassa 
suunnittelutyössä on osoittautunut haasteelliseksi. Vastaavasti myös 
syvärakenteellisten analyysien kaltainen ”filosofinen oikeuttami-
nen” voi tuntua luovista persoonista ja praktikoista heidän toimin-
tansa kannalta tarpeettomalta. Luovuushan ei itsessään tarvitse oi-
keutusta. Filosofinen analyysi ei kuitenkaan millään tavoin turmele 
tai rajoita luovuutta ja kulttuurin tuotoksia, vaan pyrkii päinvastoin 
osoittamaan niiden merkityksen. (Rauhala 2005b, 178). Pekka Pas-
sinmäki on ilmaissut hyvin sen, miten arkkitehtuuriin liittyviä asioi-
ta voidaan tutkia monin eri tavoin teoreettisesti, mutta sen syvintä 
olemusta ei voida vangita teorioin. Siitä huolimatta on tarpeellista, 
että arkkitehtuuria tutkitaan tieteellisesti monista eri näkökulmista 
käsin – vaikka tiedollinen osuus onkin aina vain yksi osa suunnitte-
lua. (Passinmäki 2011, 64). Kimmo Lapintie on todennut, että teo-
reettiset lähestymistavat käytännön suunnittelutyössä ovat jääneet 
fragmentaarisiksi, ja usein keskittyneet vain yhteen tai kahteen tilan 
aspektiin kuten visuaaliseen laatuun tai toiminnallisiin vaatimuksiin 
sulkien ulkopuolelleen esimerkiksi sosiaaliset, kulttuuriset ja poliit-
tiset aspektit. (Lapintie 2007, 36). Vaikka tieteelliset menetelmät 
koetaan luovassa suunnittelutyössä pikemminkin luovaa toimintaa 
rajoittavaksi tekijäksi, ovat kokeneet ja menestyksekkäästi käytän-
nön suunnittelupraksiksessa toimivat arkkitehdit myös voineet 
löytää tieteellisestä tiedosta tukea suunnittelutyölleen. Esimerkiksi 
Norman Foster on todennut, että tieteellinen tieto ja metodologia 
(tässä tapauksessa Space Syntax-menetelmä) tukevat arkkitehtuuri-
suunnittelua selittämällä tai kyseenalaistamalla suunnittelijan intuition. 
Vielä oleellisempaa Fosterin mielestä on, että tieteellisesti perus-
tellun selitysmallin avulla voidaan vakuuttaa rakennuttajia ja byro-
kraatteja suunnitteluratkaisujen oikeellisuudesta. (Ks. Azimzadeh & 
Klarqvist 2000, 54).113

Heidegger toi esille kuuluisassa rehtoripuheessaan theorian käsitteen 
siten kuin kreikkalaiset sen ymmärsivät ”aidon praksiksen korkeim-
maksi toteutumiseksi”, jolloin sen harjoittaminen ei tapahdu sen 
itsensä vuoksi vaan haluna päästä käsiksi olevaan. (Haapala 1998, 
90). Heideggerin lähtökohdassa on keskeistä ja tärkeää juuri se, että 
teoriaa ei ulkoisteta erilleen käytännöstä. Silti, vaikka tiede ei irti-
sanoudukaan arkielämän esioletuksista ja viitekehyksestä, se ei voi 
kuitenkaan toimia vain arkiymmärryksen puitteissa.114 Heideggerin 
sanoin kysytyn pitää tutkivassa eli teoreettisessa mielessä olla mää-
ritelty ja käsitteellistetty. (Alasuutari 1989, 41-42; Heidegger 2000, 
24). Oman fenomenologiansa, jonka Heidegger siis käsittää eksis-

113  Analyyttiseen ajatteluun pohjautu-
vista suunnitteluperiaatteiden formuloin-
nista hyvä esimerkki on myös tanskalai-
nen arkkitehti Jan Gehl (s.1936). Kirjas-
saan ”Life Between Buildings” (1971) Gehl 
esittää neljä eri mallia, joissa hyvän ja 
huonon esimerkin avulla havainnolliste-
taan, kuinka käytännön suunnittelutyössä 
voidaan saavuttaa parempia tuloksia ana-
lyyttisen tutkimisen avulla. Suunnitteluun 
sisältyy joka tapauksessa säännöstöjä. 
Säännöstöt voivat vaihdella ei-diskursii-
vista, kirjoittamattomista tai formaalei-
hin ja velvoittaviin säännöstöihin.

114 Tiede itse inhimillisenä ja merkityk-
sellisenä käytäntönä on mahdollista vain 
osana arvojen ja merkitysten kyllästämää 
elämismaailmaa. Siksi tieteen perusluon-
teen filosofinen ymmärtäminen edellyt-
tää ”transsendentaalista” tarkastelua tie-
teen ja kokemuksen mahdollisuuden 
välttämättömistä ennakkoehdoista kuten 
käytäntösidonnaisuus ja situaatio. (Pihl-
ström 2010, 237-238).
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115  Pragmatisteista etenkin Peirce ja De-
wey arvostelivat ankarasti kartesiolaista 
tiedon ”katseluteoriaa” tähdentäen tie-
teellisen tiedonhankinnan aktiivista luon-
netta. (Pihlström 2010, 240). 

116  Tähän liittyy myös hermeneuttinen 
totuuskäsitys havainnon ja totuuden yh-
teydestä. Kreikkalaisen totuuskäsityksen 
mukaan alkuperäisimmin totta on aisthe-
sis, aistein havaitseminen ja aistiminen. 
Suuntautuessaan aistien avulla lähestyttä-
vissä olevaan olevaiseen, kuten esimer-
kiksi värejä nähtäessä, havainto on aina 
tosi. Fenomenologisen totuuden määri-
telmän (Heidegger 2000, 57-59) mukaan 
ollessaan kohti maailmaa täälläolo paljas-
taa (aletheia) todellisuutta. Esimerkkinä 
Heidegger käyttää Newtonin lakeja; en-
nen kuin ne Newtonin myötä ”paljastet-
tiin”, eivät ne olleet ”totta” (eivätkä sen 
enempää epätottakaan). Kaikki totuus on 
siis suhteellista olemiseemme nähden – ja 
juuri tämä saattaa Heideggerin mukaan 
myös tieteen meidän saavutettavaksem-
me. (Heidegger 2000, 279-280). Totuu-
den määritelmän suhteen Heidegger kat-
soo länsimaisen filosofian perinteen hu-
kanneen alkuperäisen totuuskäsityksen. 
Jo kreikkalaisista filosofeista lähtenyt 
karkea totuuskäsityksen rationalisointi ja 
yritys poistaa virheellisyyttä maailmasta 
johti ”totuuden” tai ”maailman” kaltais-
ten käsitteiden muuntumiseen pseudo-
ongelmien lähteeksi. (Heidegger 2000, 
271-272). 

117 Heideggerin mukaan teoreettinen 
tarkasteleminen on yhtä alkuperäisesti 
huolehtimista, siinä missä toimiminen si-
sältää oman ”teoreettisen” näkemista-
pansa, eikä sitä siis aseteta vastakkaiseksi 
käytännölle. Teoreettinen suhtautumi-
nen, nimenomaan suhtautuminen, on aino-
astaan katseen tarkentamista ilman huo-
mioimista.Arkiymmärrys puolestaan 
huolehtii joko ”teoreettisesti” tai ”käy-

tentiaalisen tieteen metodiksi, mukaan aito metodi olevan olemisen 
mielen paljastamiseksi perustuu ”sopivaan alustavaan katseeseen kohti 
avattavan ”kohteen” tai kohteiden alueen fundamentaalista rakennemuotoa.” 

(Heidegger 2000, 367). Tätä selventää Pallasmaan kuvaus kahden-
tyyppisestä näkemisen tavasta, joista ensimmäinen The assertoric gaze 
(väittävä katse) on kapea, dogmaattinen, suvaitsematon, jäykkä, 
paikoilleen kiinnittynyt, joustamaton, poissulkeva ja liikkumaton.115 
Sen sijaan The aletheic gaze (paljastava katse)116 tarkastelee asioita mo-
nesta näkökulmasta ja perspektiivistä, on moninainen, pluralistinen, 
demokraattinen, kontekstuaalinen, mukaansa sisällyttävä, horison-
taalinen ja huolehtiva. (Pallasmaa 1996, 25). Teoreettinen maailman 
ilmiöihin kohdistuva katse on perinteisessä mielessä ymmärretty 
usein edellä viitatun mukaisesti ns. väittävänä katseena; mutta sen 
ei tarvitse olla sitä – ottamalla lähtökohdaksi jälkimmäisenä kuvatun 
tavan alkuperäisessä ilmiöitä esiintuovassa ja paljastavassa merkityk-
sessä, teoreettinen ”katseen tarkentaminen” maailman ilmiöihin voi 
olla moniulotteinen ja kontekstuaalinen. On kuitenkin huomattava, 
että teoreettinen ”katseen tarkentaminen” ei silti mahdollista käsil-
läolevuuden ymmärtämistä. Se ei myöskään merkitse sitä, että prak-
tinen suhtautuminen olisi ”ateoreettista”, siten että siltä puuttuisi 
kokonaan näkeminen. Praksiksella on oma erityinen näkemistapan-
sa, ”teoriansa”, vastaavasti kuin teoreettisella tutkimuksellakin on 
oma praksiksensa. Toisin sanoen tieteellinen suhtautuminen maail-
massa-olemisen tapana ei ole vain puhdasta henkistä toimintaa, eikä 
voida tarkoin määritellä missä ”teoreettisen” ja ”epäteoreettisen” 
suhtautumisen välinen ontologinen raja todella kulkee. (Heidegger 
2000, 428). Heidegger määrittää kyseiset maailmasuhteet siten, että 
”praktisella” kanssakäymisellä on oma oleskelemisen tapansa. Ja 
kuten praksiksella on oma erityinen näkemistapansa, ”teoriansa”, 
niin teoreettinenkaan tutkimus ei ole ilman omaa praksistaan (esim. 
kirjoitusvälineiden, mittavälineiden käyttö). Arkiymmärtämisen ero 
teoreettiseen suhtautumiseen ei siis ole siinä, että toisessa tarkastel-
laan ja toisessa puolestaan toimitaan tai siinä että toimiminen sovel-
taa teoreettista tietämistä jotta ei jäisi ”sokeaksi”. (Heidegger 2000, 
97-98)117 Oikeanlainen metodinen tarkastelu siis kertoo samalla 
jotakin tematisoidun olevan olemistavasta, ja on siksi huolellisesti 
erotettava pelkästä teknisestä (kuvailevaan tyytyvästä) käsittelyta-
vasta. Myös praksikseen sisältyvään tarkasteluun liittyy siten tietyn-
lainen metodinen ”pätevyysvaatimus” sattumanvaraisuuden sijaan. 
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Kolmannen asteen teoria: tieteellinen teoria

Edellä viitattiin siihen, miten Heidegger on tarkastellut maailman 
saavuttamisen problematiikkaa ja tieteellisen tiedon saavuttamisen 
mahdollisuuksia eksistenssin tapana kohdata maailma. Heideggerin 
mukaan arkipäiväisellä suhtautumisella on aina ensisijaisuutensa 
verrattuna temaattiseen suhtautumiseen, sillä kun oleva on paljas-
tunut olemisessaan, se on aina jo ympäristöllinen käsilläoleva, osa 
jotakin välinekokonaisuutta, eikä koskaan ensi sijaisesti vain esillä-
olevaa ”maailman ainesta”. Se, miten teoreettinen suhtautuminen 
”syntyy” käsilläolevuudesta, sen ontologinen ”genesis”, on yksin-
kertaisesti modifioitumista; huomioiva huolehtiminen modifioituu 
maailmansisäisen esilläolevan teoreettiseksi paljastamiseksi. Tietoi-
sessa maailmasuhteessa katse ikään kuin vetäytyy käsilläolevasta, ja 
se nousee tarkastelun kohteeksi. Oleellisia ovat myös ne täälläolon 
olemismuotoon sisältyvät, eksistentiaalisesti välttämättömät ehdot 
sille mahdollisuudelle, että täälläolo ylipäänsä voi eksistoida tavalla 
joka liittyy tieteelliseen tutkimukseen. Heideggerin osoittama ek-
sistentiaalinen tieteen käsite on erotettava ”loogisesta” käsittees-
tä, jonka mukaisesti tiede on ymmärrettävä tuloksiensa pohjalta ja 
määritettävä joksikin, joka ”perustuu tosien eli pätevien lauseiden 
jatkuvuuteen”. Sen sijaa eksistentiaalisesti tiede ymmärretään eksistenssin 
tavaksi ja täten maailmassa-olemisen modukseksi, joka paljastaa tai avaa 
olevaa tai olemista. (Heidegger 2000, 117, 426-427). 

Esilläolo on tieteellisen ja teoreettisen tutkimuksen kohteena olevi-
en olioiden olemistapa. Teoreettisen tarkastelun myötä käsilläoleva  
menettää yhteyden välinekokonaisuuteensa, ja näkyviin tulee pel-
kästään esillä oleva olevainen. (Heidegger 2000, 115). Näin tapahtuu 
esimerkiksi rakennusinventointien yhteydessä; rakennusta ei käsite-
tä asumisen välineenä osana arkipäiväistä toimintaympäristöä, vaan 
esille tuotuna fyysisenä objektina, jolla on tietynlaisia ominaispiir-
teitä. Rakennus on (tutkija)arkkitehdille esillä samoin kuin vaikkapa 
kivi geologille. Olennaista on se, että esillä olo ei ole se tapa, jolla 
suunnittelija-arkkitehti kohtaa rakennuksen tai kuvanveistäjä koh-
taa kiven. Tämä suhde on pohjustettu käsilläolossa - Heideggerin 
arvoasteikossa käsillä tekijä on siis korkeammalla kuin teoreetikko. 
(Vrt. Heidegger 2000, 106). ”Praktisen” muuttumisesta ”teoreetti-
seksi” tutkimiseksi ei tule kuitenkaan ajatella, että pelkkä olevaan 
kohdistuva katseen tarkentaminen syntyisi siitä, että huolehtiminen 
pidättäytyy kulloisestakin työskentelystä, siis keskeyttää kulloisenkin 

tännöllisesti” vain olevasta, jota voidaan 
silmäillä huomioiden. Arkiymmärrys 
ikäänkuin ymmärtää ymmärtämisen vää-
rin. (Heidegger 2000, 380). Teoreettinen 
maailman tarkastelu yhdenmukaistaa 
maailmansisäisen olevan esilläolevaksi, 
mutta sisältää myös uudenlaisen olioiden 
rikkauden, joka paljastuu määrityksissä. 
Virittyneisyyden eksistentiaali (mieliala) 
on kuitenkin erottamattomasti mukana 
myös teoreettisessa tarkastelussa. Puh-
tainkaan teoria ei ole siitä vapaa.  Toisin 
sanoen myös kaikki tietämiseen perustu-
va määrittäminen on konstituoitunut vi-
rittyneisyydessä, siis kulloinkin vallitse-
vassa havainnoijan mielialassa. (Heideg-
ger 2000, 178-179).
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toiminnan. Ratkaiseva tekijä teoreettisen suhtautumisen ”synnylle” 
olisi näin ollen praksiksen katoamisessa. Mikäli ”praktinen” huo-
lehtiminen asetetaan faktisen täälläolon ensisijaiseksi ja hallitsevaksi 
olemistavaksi, ”teorian” ontologinen mahdollisuus perustuisi ”prak-
siksen” puuttumiseen eli privaatioon. Heidegger kuitenkin kumoaa 
tämän ajatuksen, sillä työskentelyn keskeyttämisessä pikemminkin 
huolehtiminen ryhtyy harjoittamaan erikoista vain ympärilleen kat-
selemista - mutta tällä ei ole vielä saavutettu tieteen ”teoreettista” 
asennetta, vaan päinvastoin. (Heidegger 2000, 426-427). 

Selventääkseen teoreettisesti havaitun ja eletyn tilan välistä ontolo-
gista eroa Heidegger käytti ”formaalin havainnon” käsitettä ilmen-
tämään teoreettisen, tietoisen tarkastelutavan luonnetta. Tällainen 
suhtautuminen on luonteenomaista myös tilaa työstävälle suun-
nittelijalle, joka pyrkii tarkastelemaan tilallisten suhteiden puhtaita 
mahdollisuuksia. Teoreettisesti käsitettynä esilläolevaa voidaan näin 
määrittää ominaisuuksiensa suhteen matemaattisesti tai ”funktio-
naalisin käsittein”. (Heidegger 2000, 119-120). Haaste piilee arki-
päiväisen ja tietoisen havainnoinnin ontologisessa erossa, jossa tie-
toinen ja formaali katse ikäänkuin hävittää ympäristön eksistenti-
aalisen sisällön. Heideggerin sanoin eksistentiaalinen sisältö peittyy 
geometriseksi muuntuneen muodon alle. (Karjalainen 2006, 125; 
Heidegger 2000, 428; Passinmäki 1997, 44). Tietäminen on näin 
määriteltynä maailmassa-olevan täälläolon eräs olemisen tapa, eikä 
suinkaan mystinen hyppy subjektista objektiin ja takaisin. Heideg-
gerin sanoin ”tiedetyn asian havaitseminen ei ole palaamista tietoisuuden 
taloon saaliin kanssa”. Heidegger pyrki osoittamaan fenomenaalisesti 
todistettuna sen, että täälläolo oleskelee maailmansisäisen käsillä-
olevan äärellä eikä ensisijassa ”aistihavainnossa”, joka täytyisi ensin 
”järjestää jotta saataisiin ponnahduslauta, jolta subjekti hyppää saa-
vuttaakseen lopulta ”maailman”. Sitä vastoin tietäminen on kanssa-
olemista, huolta maailmasta ja maailmassa. Myös tutkimuksessa tut-
kittavat kohteet tulevat osaksi tutkijan situaatiota, jolloin tutkijankin 
on oltava tutkivassa suhteessaan maailmaan väistämättä situaationsa 
kautta. Suhde maailmaan ei ole tilapäinen tai satunnainen, eikä tie-
toisuutemme rakenna maailmaa, kuten joissakin tiukan idealistisissa 
malleissa ajatellaan; sen sijaan subjekti tuottaa maailman merkityk-
sen eikä sen olemassa oloa sinänsä. (Heidegger 2000, 102-105, 209; 
Rauhala 2005b, 40). 

Heidegger pohti erityisesti länsimaisen filosofian tradition vääris-
tynyttä suuntautumista ”näkemiseen” ensisijaisena tapana lähestyä 
olevaa ja olemista. Heideggerin filosofia on siten kritiikkiä ennen 
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118  Tieteellinen tieto on perusteltua ja 
järjestelmällistä tietoa, ja se eroaa tässä 
suhteessa arkikäsityksistä. Tieteet jaotel-
laan niin sanottuihin reaalitieteisiin ja kä-
sitteellisiin (formaaleihin) tieteisiin. Reaa-
litieteet jaetaan edelleen tavallisesti luon-
nontieteisiin ja humanistisiin tieteisiin. 
Heideggerin mukaan filosofiaa sen sijaan 
ei tule käsittää yhtenä tieteenalana, vaan 
jonakin tiedettä paljon perustavampana. 
Filosofian varsinainen ja ainoa teema on 
oleminen – erityistieteet puolestaan kes-
kittyvät olevan tutkimiseen. 

muuta Platonia, Aristotelesta, Leibniziä, Kantia, Hegeliä ja Nietz-
scheä kohtaan. (Steiner 1997, 63-65; Heidegger 2000, 189-190). 
Heidegger totesikin perinteisestä metafysiikasta, että se on oletta-
nut puhtaan havainnoitsijan, kuvitteellisen ymmärryksen, joka on 
irrallaan tavallisesta kokemuksesta. Metafysiikka on henkistänyt 
ja epälihallistanut olevaisen luomalla sisäisen ”puhdistusmekanis-
min”, joka saa näkyvimmin ilmauksensa kartesiolaisessa epäilyssä 
ja husserliaanisessa fenomenologiassa. Puhdistaessaan ymmärryksen 
kokemuksesta metafysiikka on luovuttanut havaitsemisen tutkimuk-
sen avokätisesti psykologialle, käyttäytymisen ymmärtämisen mo-
raalitieteille tai sosiologialle ja ihmisen elinolosuhteitten tutkimisen 
poliittisille ja historiallisille tieteille. Heidegger hylkää täysin meta-
fyysisen abstraktioprosessin ja tästä prosessista seurauksena olevan 
tiedon osittelun. (Heidegger 2000, 101). 

Keskeinen lähtökohta on, että sekä arkipäiväinen, praktinen ja teo-
reettinen ymmärtämisyhteys on yhtä tärkeitä ja toisiaan täydentäviä. 
Teorian ja käytännön väliseen kiistaan Heidegger ei edes pyrkinyt 
antamaan lopullista vastausta puolesta tai vastaan. Vaikkakin (teo-
reettiset) käsitteet auttavat selittämään ja ymmärtämään kokemista, 
itse kokeminen on eri asia. Esimerkiksi esteettinen analyysi on kes-
keinen väline (rakennus)taiteen ymmärtämisessä, yhtäläisesti kuin 
esteettinen kokemus on tärkeä ulottuvuus tämän taiteen vastaanot-
tamisessa. Tätä arkiymmärryksen puitteissa tapahtuvaa kokemusta 
teoreettisesti tiedostava tarkastelu ja kritiikki rikastuttavat. (Shuster-
man 1997, 14; Berleant 2006, 102). Olennaisinta on, että tietoisen 
tarkastelun myötä kohteet tulevat erityistieteitten alojen saavutetta-
viksi.118 Heideggerilaisittain pohjustettu käsitys tieteestä tekee mah-
dolliseksi käsittää tieteet oman maailman ymmärryksen yhteydessä 
ilman että objektiivisen luonnon maailma lipuisi sen ulottumatto-
miin. Heideggerin näkemyksessä jokapäiväisen ja käytännöllisen kä-
silläolevuuden ensisijaisuudesta teoreettiseen ja tieteelliseen esillä-
olevuuteen nähden on samankaltaisuutta mm. Deweyn pragmatis-
tisille seuraajille kuten Richard Shustermanille. Myös Shustermanin 
mukaan teoria on mahdoton projekti vanhassa fundamentaalisessa 
mielessä jonakin puhtaana ja käytännöistä erotettavissa olevana, jo-
nakin transsendentaalisella kognitiivisella etuoikeudella käytäntöä 
ylhäältä päin hallitsevana ja käytännön intresseistä vapaana. Mutta 
jotta teoria säilyttäisi toisaalta todistusvoimansa, on sen toimittava 
myös deduktiivisesti. Ilman tätä teorian on vaikea olla käytännön 
kriittinen reflektoija. (Shusterman 1992, 51-53). 
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5.4 Yhteenveto luku 5: Näkökulmia kulttuuriympäristöön.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa on pyritty kuvaamaan erilaisia 
näkökulmia, joihin menetelmälliset lähestymistavat pyrkivät nojau-
tumaan. Tarkastelunäkökulmia voidaan luokitella sen perusteella, 
millainen ontologinen perusoletus niihin sisältyy kohteena olevas-
ta ympäristöstä. Eri lähestymistavat ja niihin sisältyvät käsitejoukot 
toimivat eräänlaisina valokeiloina, jotka kohdistavat huomion eri 
tavoin fyysisten ja sosiaalisten prosessien ulottuvuuksiin. Esimer-
kiksi rakenteelliset näkökulmat lähestyvät ympäristöä ja yhteisöjä 
useimmiten ulkoapäin systeemitieteiden ja toiminnallisen yhteenso-
pivuuden keinoin. Tätä tukevat mm. positivistiset ja ulkoisia muo-
toja painottavat lähestymistavat. Ne pitävät yleensä ontologiansa 
pohjana objektiivisesti havaittavia ja mittaukseen perustuvia muo-
toja, joiden havainnointi perustuu aistien ja niiden jatkeena toimi-
vien instrumenttien käyttöön. Merkitysten tarkasteluun painottuvat 
lähestymistavat puolestaan korostavat enemmän yksilön subjektii-
vista näkökulmaa, joka on yksilön sisäisen todellisuuden, herme-
neuttisen ja fenomenologisen tutkimuksen aluetta, että yhteisön 
kollektiivista näkökulmaa. Nämä lähestyvät yhteisöjä sisältäpäin, 
esimerkiksi semantiikan ja fenomenologian keinoin. Ominaista 
merkityksiä korostaville tarkasteluotteille on yrittää ymmärtää yh-
teisön sisäistä logiikkaa, vastakohtana ulkoiseen havainnointiin pe-
rustuvalle systeemiselle otteelle. Arjen elinympäristön sisältämien 
merkitysten tavoittamisen osalta on varsin olennaista, millaisen ym-
päristösuhteen kautta suunnittelun ja siihen liittyvän tiedonhankin-
nan problematiikkaa lähestytään. Erilaisia vaihtoehtoisia tapoja ovat 
esimerkiksi ympäristöllinen determinismi, probabilismi eli todennä-
köisyysajattelu, possibilismi ja potentialismi. Kulttuuriympäristöjen 
tarkastelussa keskeisimmäksi näistä on nostettu viimeksi mainittu 
eli ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien havaitseminen. Ihmi-
sen ympäristösuhteeseen sisältyy myös aina ennakkoehtoja, joihin 
eri lähestymistavat väistämättä ovat sidoksissa. Nämä muodostuvat 
intentionaalisuudesta, käytäntösidonnaisuudesta sekä kokijan yksi-
lökohtaisesta situaatiosta - niin arkipäiväisessä kuin teoreettisessa-
kin tarkastelussa. Teorian ja elämismaailman välissä on tutkija me-
todeineen, joka tieteenalan teoreettista perustaa hyödyntäen pyrkii 
muodostamaan synteesin aineistonsa kanssa. Toivottuna lopputu-
loksena on sekä laajentunut teoriaperusta ja/tai käytäntöjä edistävä 
soveltava tieto. Tämän lähtökohdan mukaan jyrkkä raja teorian ja 
käytännön välillä on paitsi epäuskottava, myös tarpeeton.
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Kaavio 6: Tarkastelunäkökulmia kulttuuriympäristöön.
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1  Käsite on abstrakti konstruktio, joka 
viittaa reaalimaailmaan, oliosuhteeseen. 
Käsitteistö viittaa puolestaan ”maail-
maan” eli tiettyyn puitteeseen, viiteke-
hykseen tai paradigmaan. Käsitejärjestel-
mä siis viittaa kokonaiseen käsitykseen 
todellisuudesta, se luo oman ”maailman-
sa”. Jos järjestelmä on sisäisesti looginen 
ja eheä, ja käsitteillä on oliosuhteensa, se 
muodostaa yhden tavan kuvata maailmaa. 
Siksi ei periaatteessa ole hedelmällistä 
verrata eri käsitejärjestelmiä niiden pa-
remmuuden suhteen. Kukin tutkimusala 
muodostaa ilmiöille omat käsitemääritte-
lynsä erilaisen tiedonintressinsä pohjalta. 
Vaikka lopulta päädyttäisiin vain yhteen 
käsitteelliseen kenttään, on tunnustettava 
siitä huolimatta myös muiden kenttien 
olemassaolo ja kyettävä reflektoimaan 
omaa lähtökohtaansa niihin. (Fornäs 
1998, 23). On huomattava myös ero käsi-
tejärjestelmien ja konstruktionistisen kä-
sityksen mukaisten (vrt. Berger & Luck-
mann 1995) diskurssien välillä, jotka ovat 
tapa puhua ”maailmasta” eivätkä näin 
ollen kuvaa suoraan itse maailmaa. Oleel-
lista on myös, että käsitteet  todellistuvat 
elämismaailman kautta. Esimerkiksi ko-
din käsitettä emme saa määritelmän avul-
la, vaan me kasvamme sisään tämän kä-
sitteen ymmärtämiseen ja käyttöön ole-
malla niissä suhteissa, joihin termillä koti 
viitataan. (Rauhala 2005a, 127). 

2  ”Kulttuuriympäristö on yleiskäsite. Sil-
lä tarkoitetaan ympäristöä, jonka omi-
naispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita 
sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutus-
ta. Kulttuuriympäristöön liittyy myös ih-
misen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt; 
sille annetut merkitykset, tulkinnat ja sen 
erilaiset nimeämiset. Tarkemmin kulttuu-
riympäristöä voidaan kuvata käsitteillä 
kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuri-
ympäristö. Kulttuuriympäristöön kuulu-
vat myös muinaisjäännökset ja perinne-
biotoopit.” (rakennusperinto.fi).

OSA II: TEORIA KÄSITTEELLISTÄMISEN VÄ-
LINEENÄ – TIEDOSTA YMMÄRTÄMISEEN

6. Kulttuuriympäristö ilmiönä

”Luontoa me selitämme, ihmistä ja kulttuuria ymmärrämme”. Wilhelm 
Dilthey (1833-1911).

6.1 Kulttuuriympäristön käsite

Sen myötä, kun erillisiä kulttuuriympäristöselvityksiä ja ohjelmia on 
alettu laatimaan, on myös itse kulttuuriympäristön käsitettä1 jou-
duttu aktiivisesti pohtimaan. Kulttuuriympäristöstä on luotu omat 
käsitemääritelmänsä palvelemaan niin lainsäädännön ja ympäristö-
hallinnon, kansainvälisten sopimusten ja julistusten sekä yksittäis-
ten ohjelmien tarpeita. Nykyinen yleisesti käytössä oleva Museo-
viraston muotoilema kulttuuriympäristön määritelmä2 perustuu 
ihminen-ympäristö –vuorovaikutukselle sekä fyysisellä että men-
taalisella tasolla. Siinä on huomioitu ihminen-ympäristö –suhteen 
tilallisen (fyysisen) ulottuvuuden lisäksi myös tulkinnallinen mer-
kitysulottuvuus (hermeneuttinen ja nominatiivinen). Kulttuuriym-
päristön käsite on karkeasti ottaen jaettu visuaaliseen ja fyysiseen 
ulottuvuuteen, (kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö) 
joitten lisäksi kulttuuriympäristöön mainitaan kuuluvan myös mui-
naisjäännökset ja perinnebiotoopit. Käsitteenä kulttuuriympäristö-
termi juontaa myös ympäristöhallinnon käyttämään kieleen.3 (Ks. 
Aarrevaara 2009, 111, 120-122). Virallinen käsitteen tulkinta pyrkii 
arvoneutraaliuteen, mutta käytännössä käsite muuttuu usein arvo-
latautuneeksi. Myös suunnittelutyössä kulttuurimaisemia tai -ym-
päristöjä tarkastellaan ”arvotettuina” kohteina, jotka on erityisesti 
huomioitu kaavojen suojelumerkinnöin tai muulla tavoin tietoisesti 
tematisoiden. Tähän tematisoimiseen liittyy myös näkemys, jonka 
mukaan kulttuuriympäristö todellistuu vasta kun joku sen sellaiseksi 
(tietoisesti) määrittää. Voidaan puhua diskursiivisesta rakentumises-
ta (vrt. Teräväinen 2007), jossa merkitykset ja sitä kautta arvot muo-
dostuvat ja muuttuvat. Helena Teräväisen väitöstutkimuksen eräs 
kiteytymä kuuluu seuraavasti: Kulttuuriympäristö rakennetaan kah-
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3 Kulttuuriympäristö-termiä on käytetty 
valtion ympäristöhallinnon taholta 1990 
-luvun puolivälin tienoilta (laki ympäris-
töhallinnosta 55/1995, kumottu lailla 
valtion aluehallinnon uudistamista kos-
kevan lainsäädännön voimaanpanosta 
903/2009). Eeva Aarrevaara toteaa, että 
hallinnollisessa kielessä käytettiin aikai-
semmin yleisesti rakennussuojelun käsi-
tettä, kunnes sen rinnalle alettiin tietoi-
sesti tuoda 1990-luvun alusta lähtien kä-
sitteitä kuten kulttuuriympäristön hoito 
tai kulttuuriympäristön säilyttäminen, 
jotka jo termeinä myös viittaavat laajem-
piin alueellisiin kokonaisuuksiin yksittäis-
ten kohteitten sijaan. Rakennussuojelu-
termi ymmärretään helposti yksipuolises-
ti yksittäisen ihmisen oikeuksia rajoitta-
vana asiana. (Aarrevaara 2009, 272).
   
4 Diskurssitutkijat pitävät todellisuutta 
puheessa tai käytännöissä tuotettuna. So-
siaalisia konstruktioita tutkiva tiede on 
sinänsä epistemologisesti yksiselitteistä: 
Tutkija arvolähtökohtineen on tiedon 
tuottamisen väline ja saatu tieto on sinäl-
lään yhtä todellista tai oikeaa kuin suh-
teellisesti voi olla.

5 Pohjoismaisen ministerineuvoston 
määritelmän mukaan kulttuuriympäristö 
-käsitteen lähtökohtana on, että fyysises-
sä ympäristössä olevat historialliset piir-
teet ymmärretään asiayhteydessään ja 
osana laajempaa kokonaisuutta. Kulttuu-
riympäristö voi esimerkiksi olla alue, jon-
ka eri osat kuvaavat yhdessä tiettyä ajan-
jaksoa tai tapahtumaa. Toisaalta se voi 
olla myös alue, joka heijastaa ihmisen 
ajatusmaailmaa tai uskomuksia, joissa 
luonnonelementteihin kiinnittyy erityisiä 
ominaisuuksia tai niitä on kuvattu paikal-
lisessa perinteessä. (Pohjoismainen mi-
nisterineuvosto 2002).

desti - ensin konkreettisesti ja sitten diskursiivisesti puheissa. Käsil-
lä oleva tutkimus keskittyy tarkastelemaan ensin mainittua, mutta 
pitää lähtökohtanaan myös mainittua konkreettisen ja diskursiivisen 
rakentumisen dialektiikkaa joka ymmärretään sykliseksi, emergen-
tiksi jatkumoksi.4 

Kulttuuriympäristön määritelmän tulisi huomioida fyysis-sosiaa-
linen toimintaympäristö kokonaisuutena suhteessa kulttuurisiin 
ilmaisumuotoihin. Määritelmällä ei tulisi viitata vain erityisesti his-
torialliseen ympäristöön5, eikä samaistaa sitä myöskään välttämättä 
tiettyyn etniseen identiteettiin (esim. saamelaisuuteen). Kulttuuri-
ympäristön käsite on nähtävä myöskin irrallisena erityisestä staat-
tisesta aikarajauksesta, sillä kulttuurinen on sosiaalista, ja siksi alati 
muuttuvaa. (von Bonsdorff  1998, 13). Kulttuurilla ja kulttuuri-
ympäristöillä on silti sisäiset rakenteensa ja ulkoiset rajansa, jotka 
erottavat sen muusta ympäristöstä ja myös sen kanssa limittyvistä 
kulttuurisista sfääreistä. ”Tietystä kulttuurista” puhuttaessa samal-
la tematisoidaan erityinen alue, jota tietyt kulttuuriset esikuvat ja 
traditiot pitävät koossa. (Fornäs 1998, 74). Kulttuuriympäristöl-
lä tarkoitetaan usein myös luonnonympäristön vastakohtaa – siis 
kaikkea mihin ihminen on toiminnallaan jättänyt ”eksistentiaali-
sen jalanjälkensä”. Kulttuuri-luonto –polarisaatio on kuitenkin it-
sessään riittämätön kuvaamaan sitä, mitä kulttuuriympäristöt ovat 
tai eivät ole. Nykymuotoisissa perusselvityksissä on nähtävissä se 
epämääräisyys, jonka sosiaalisten, kulttuuristen ja toisaalta luonnon-
ympäristön aspektien sekaantuminen toisiinsa aiheuttaa. Enemmän 
kuin dikotomioina, kulttuuriympäristöt on määriteltävä ihmisen 
vuorovaikutuksena luonnonympäristön kanssa, elinympäristönä, 
jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita. Kulttuuriym-
päristön käsitteen tarkastelussa on huomioitava myös erilaiset toi-
siinsa nivoutuvat, osin päällekkäiset rinnakkaistermit ja alakäsitteet. 
Ne painottavat eri osaulottuvuuksia kulttuuriympäristöstä, kuten 
esimerkiksi visuaalista ulottuvuutta (kulttuurimaisema) tai fyysistä 
ulottuvuutta (rakennettu kulttuuriympäristö).6 Tätäkin arvolatautu-
neempi ilmaisu, joka painottaa kulttuuriympäristöjen historiallista 
ulottuvuutta, on puolestaan kulttuuriperinnön käsite, joka kattaa 
sekä henkisen että aineellisen kulttuuriperinnön. Tässä tutkimuk-
sessa on lähdetty siitä, että kulttuuriympäristön käsite on yläkäsite, 
joka pitää sisällään niin maiseman kuin rakennetunkin ympäristön 
kaikkine elementteineen. Kulttuuriympäristö on toiminnallisen prosessin 
tulos, johon on sitoutunut inhimillisiä arvoja ja merkityksiä. 
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6 Visuaalinen ulottuvuus on saanut mer-
kittävän roolin maisemakokemuksen 
muodostumisen määrittelyssä. Mainittu-
jen rinnakkaistermien ongelmana voi-
daan pitää sitä, että ne redusoivat koko-
naisuuden tiettyyn yksittäiseen ulottu-
vuuteen, kuten maisemaan. 

7 Tässä yhteydessä ei perehdytä varsinai-
sesti. ihmisen olemassaolon eksistentiaa-
liseen erikoisluonteeseen, vaan keskity-
tään kulttuurin ja ympäristön eri olemus-
puoliin ja vuorovaikutukseen suhteessa in-
himillisen toimintaan.

Seuraavassa pyritään avaamaan tarkemmin tämän määritelmän pe-
rusteita tarkastelemalla sekä kulttuurin että ympäristön käsitteitä. Vii-
meisiä kartesiolaisia jäänteitä edustavan ajatuksen mukaan, johon 
vaikuttavat myös tottumus ja sanan etymologia, ympäristö on jota-
kin ”ulkopuolella” meitä ympäröivänä. Kuten Berleant on toden-
nut, ympäristön käsitteen perusongelma ei ratkea pelkästään käsit-
teen kattavuutta laajentamalla korvaamalla se esimerkiksi ekosystee-
min käsitteellä. Ympäristöä ei voida ajatella totutun objektivoivasti 
kohteena, vaan yksilön ja ympäristön muodostamana jatkumona 
ilman ulko- tai sen enempää sisäpuolenkaan käsitettä. (Berleant 
2006, 88-91,96). Tämän kaikensisältävyyden ilmaisemiseen ei ole 
olemassa helppoja kielellisiä ilmaisuja. Berleant mainitsee esimerk-
kinä ”maisema” –termin, joka jo sanakirjamääritelmänä edustaa 
institutionalisoitunutta asennetta ympäristöstä kohteena, kuten nä-
kymänä tai kuvana. Maiseman käsittäminen ”ihmisen, inhimillisen 
olennon, älyllisenä, moraalisena ja esteettisenä ilmaisuna” on jotain 
aivan muuta kuin sen näkeminen yksittäisenä visuaalisena rakentee-
na. (Berleant 2006, 93). 

Kulttuuri itsessään on laaja ja myös varsin abstrakti käsite, joka 
saa myös erityisiä painotuksia puhuttaessa maaseutuympäristöistä. 
Amos Rapoportin mukaansa nimenomaan kansanomaiset ympäris-
töt liittyvät selkeästi ”kulttuuriin” ja täten ne ovat avainasemassa sen 
selventämisessä, miten ”kulttuuri” ja ”ympäristö” ovat suhteessa. 
(Rapoport 2006, 180-181, 193). Rauhalan sanoin ihminen ja kult-
tuuri muodostavat kulttuurisen kokonaiskentän. Ihmistä, kulttuuria 
ja ympäristöä on analysoitava niiden omista olemistavoista ja perus-
struktuureista käsin, jotta voidaan tehdä ymmärrettäväksi miten ne 
vaikuttavat toistensa olemassaoloon (ks. kaavio 7).7 Arkkitehtuurin 
tutkimusalan perspektiivistä erityisesti konkreettiset kulttuuri-ilmiöt 
ovat relevantteja, vaikkakin ne kietoutuvat tiiviisti myös ei-aineel-
lisiin kulttuuriobjekteihin sekä instituutioihin ja järjestelmiin jotka 
käynnistävät, organisoivat ja kontrolloivat kulttuuria. (Ks. Rauhala 
2005b, 28). Kulttuurisilla ilmiöillä on väistämättä myös oma objek-
tiivisuutensa esimerkiksi materiaalisina esineinä. Kulttuurin fysikaa-
linen puoli, siis symbolien materiaalisuus, on nähtävissä esimerkiksi 
taideteosten raaka-aineiden koostumuksesta ja lujuudesta käytä-
vässä keskustelussa. Myös ympäristöpsykologian piirissä ajatellaan, 
että ympäristö ei koskaan ole pelkästään materiaalinen tai fyysinen 
vaan siihen kuuluu erottamattomana osana ihmisistä ja yhteisöistä 
koostuva sosiaalinen ympäristö, toimintaympäristö sekä kielestä, ta-
voista ja säännöistä koostuva symbolinen ympäristö. Aineellisuus 
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ei kuitenkaan ole elämismaailman objektien välttämätön perusta, 
mikä on ilmeistä erityisesti kulttuuriobjektien kohdalla. (Haapala et 
al. 2006, 75, 134). Rakennetun ympäristön näkökulmasta keskeistä 
on, että kulttuurisella on kiinnekohtansa fyysisessä. Anthony King 
hämmästeleekin rakennuksen tai rakennetun uupumista yleisestä so-
siaalisesta tai kulttuurisesta teoreettisesta keskustelusta. Perinteisen 
merkityksen sijaan nykyisessä akateemisessa keskustelussa sana 
”kulttuuri” on enenevässä määrin korvautumassa ”identiteetillä”. 
Usein kulttuurin määritelmää käytetäänkin varsin suppeassa mieles-
sä, eikä oteta huomioon symbolisten muotojen tärkeyttä. Kulttuuri 
pelkistetään tarkoittamaan sosiaalisen ryhmäidentiteetin ilmaisua. 
(Fornäs 1998, 138). Tällöin arkipäiväisessä merkityksessään kulttuu-
rilla tai identiteetillä yleensä viitataan tietyn ryhmän elämäntapoihin, 
taiteeseen jne. Onkin totta, että ihmisenä olemisen tapoja on yhtä 
monta kuin ihmisen luomia kulttuureitakin. Kulttuuriympäristön 
tarkastelun näkökulmasta on kuitenkin vaikea nähdä miten fyysinen 
voitaisiin ulkoistaa todellisuutemme muodostumisprosessista. Ra-
kennettu ympäristö on kulttuurimme ja tapojemme tulos, tradition, 
joka säilyy hengissä vain ihmisten käyttäessä ympäristöä, ja ilman 
konkreettista fyysistä ilmentymää kulttuuria voi pitää lähinnä aka-
teemisen keskustelun luomana diskurssina. (Berger & Luckmann 

Kaavio 7: Reaalisen, regionaalisen ja 
syvärakenteellisen analyysin tasot kulttuu-
riympäristön käsitteellisessä tarkastelussa. 
Tavoitteena on tarkastella eri olemuspuolia 
ja osoittaa kokonaisrakenteen kehämäi-
syys sekä ontis-ontologinen syvyysulottu-
vuus. Malli mukailee Lauri Rauhalan 
lähtökohtaa, jossa hän erottelee toisistaan 
kolme primääritasoa (Rauhala 2005a, 
52). Nämä ovat empiirisen tapahtumisen 
taso (erityistieteet), regionaalinen ontologia 
(merkitysyhteyden konstituutio, olevan ole-
minen) sekä fundamentaaliontologia (sy-
västruktuuri, olevan olemisen ehdot).

Reaalitieteet

Regionaalinen ontologia

Fundamentaaliontologia
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8 Erään määritelmän mukaan kulttuuri-
ympäristön muodostumisprosessissa on 
kyse ihmisen interventiosta ”löydettyyn” 
ja sitä kautta tunnettuun maailmaan, mi-
hin liittyy ympäristön muutos enimmäk-
seen ”löydetystä” pääosin rakennettuun. 
(Franck & Schneekloth 1994, 11).

9 Tähän liittyy myös Clifford Geertzin 
(Geertz 1973) semioottinen käsitys kult-
tuurista ”merkitysten verkostoina”. 
Geertz erottelee analyyttisesti kulttuuri-
set ja sosiaaliset aspektit määritellen kult-
tuurin järjestyneeksi merkitysten ja sym-
bolien systeemiksi, jonka sisällä sosiaali-
nen vuorovaikutus tapahtuu. Kulttuuri-
nen ja sosiaalinen rakenne eivät ole pelk-
kiä toistensa heijastumia, vaan itsenäisiä 
joskin toisistaan riippuvaisia muuttujia. 
(Fornäs 1998, 168).

1995, 61; Norberg-Schulz 1996, 49-51; King 2000, 5, 23; vrt. Puus-
tinen 2006, 188). Koska kulttuuri sisältää myös objektiivisia, objekti-
voituja sekä objektivoivia puolia, on kulttuurisia ilmiöitä siten mah-
dollista tarkastella myös objektivoivasta näkökulmasta. Kulttuurin 
käsitteen esineellistä puolta ei ole kuitenkaan tarvetta ylikorostaa 
minään ulkoisen maailman objektina joka odottaa löytämistään, 
vaan ennemminkin relationaalisena, tulkinnallisena viitekehykse-
nä jossa sosiaalinen on konstituoitu.8 Kulttuuriset ilmiöt ovat toi-
sin sanoen lähtöisin (ja viittaavat) ulkoisen maailman objektiivisiin 
seikkoihin ja rakenteisiin sekä sosiaalisiin normeihin, suhteisiin ja 
ryhmiin subjekteille yhteisessä maailmassa. Kulttuurintutkija Johan 
Fornäs puhuu tässä yhteydessä sfääreistä, jotka muodostavat (fyysi-
sen ja yhteiskunnallisen) spatiaalisen ulottuvuuden, eräänlaisen jär-
jestystä luovien rakenteiden verkoston. Spatiaaliset rajat ikään kuin 
kehystävät ajallisia prosesseja, mutta myös antavat niille vauhdin ja 
suunnan. Kim Dovey on puhunut paikkojen kehystämisestä, missä 
rakennettu muoto kehystää samanaikaisesti sekä toiminnan että sen 
ilmaisumuodot. Toisinaan sfääreillä on varsin epämääräiset äärivii-
vat, joskus taas selkeät rajat ja rajalinjat, kehykset tai muurit jotka 
suojaavat, erottavat tai esimerkiksi järjestävät niitä. (Fornäs 1998, 
68; Dovey 1999, 50-52). 

Fornäsin mukaan kulttuurille voidaan antaa kaksi perusmäärittelyä, 
joita molempia on kehitelty laajasti. Toinen näistä on ”kapeampi”, 
esteettinen käsitys kulttuurista, joka sisältää lähinnä kaunotaiteet ja 
niiden institutionaalisen aseman. Toinen perusmääritelmistä on laa-
ja, ”antropologinen” käsitys tietystä elämänmuodosta tai kokonai-
sesta elämäntavasta, jota käytetään puhuttaessa tietyistä paikallisista 
tai alueellisista yhteisöistä kulttuureina. Ensimmäisen määritelmän 
perusongelma on kulttuurin redusoiminen artefakteihin, jälkimmäi-
nen puolestaan on lähtökohdiltaan liian lavea ja siksi käytettävyydel-
tään ongelmallinen; se samaistaa kulttuurin inhimillisten ilmiöiden 
sosiaalisiin aspekteihin, tarkoittaen näin samaa kuin yhteiskunta tai 
yhteisö. Tämän vuoksi on kehitelty kolmas, eräällä tavalla välittä-
vä määritelmä kulttuurista symbolisena viestintänä.9 Tätä kolmatta 
kulttuurin määritelmää Fornäs kutsuu myöhäismoderniksi herme-
neuttis-semioottiseksi käsitykseksi kulttuurista. Käsitteenmääritte-
lyssä on täten nojauduttu näkemykseen, jonka mukaan kulttuuri on 
eräs inhimillisen vuorovaikutuksen aspekti, missä on kyse merkitys-
ten luomisesta symboleja käyttämällä. Kulttuuriset ilmiöt ovat aina 
subjektien välisiä, jolloin niiden luomiseen tarvitaan sosiaalista vuo-
rovaikutusta. Kulttuuri-ilmiöille on yhteistä se, että ihmisperäisyys 
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10 Tässä esitetyn yhteydessä binääristen 
mallien, kuten fyysisen ja sosiaalisen syn-
teesiä ei kuitenkaan tule ymmärtää perin-
teisessä mielessä erotetun yhdistämiseksi, 
vaan pikemminkin erojen ja vuorovaiku-
tuksen kriittiseksi tarkasteluksi. (ks. For-
näs 1998, 83-84). 

11  Vrt. Olemisen ja Ajan sanoma: Olemi-
nen on itse ajallista (zeitlich). Me elämme 
aikaa. Aika ei ole ilmiö, vaan transsen-
dentti horisontti sen tulkinnalle. Heideg-
gerin tulkinta ajasta ylittää ”subjektiivi-
sen” ja ”objektiivisen”, tai ”immanentin” 
ja ”transsendentin” ajan käsitteet. (Stei-
ner 1997, 97; Heidegger 2000, 62, 392-
395).

ei ole niistä poistettavissa.  (Fornäs 1998, 167-169; Rauhala 2005b, 
68, 83). Keskeistä on myös ymmärtää ihmisen ja kulttuurin välinen 
kaksisuuntainen yhteys. Kulttuuriympäristöt ovat enemmän kuin 
vain ”välittäviä pintoja” objektien ja subjektien, tai yhteiskunnan ja 
yksilön välillä.

Kulttuuriympäristö ajallisuuden ja tilallisuuden vuoropuheluna

Kulttuuriympäristöä ei tule ymmärtää vain tilallisena, vaan siihen 
liittyy vahvasti myös ajallinen komponentti. Menneeseen kuuluva 
vaikuttaa tähän prosessiin joka hetki, aivan kuten tulevaisuutta koh-
ti suuntautuva inhimillinen toiminta, asuminen ja huolehtiminen. 
Ruumiillinen tai tilallinen ”tässä” ja ajallinen ”nyt” muodostavat 
siten elämismaailman perustan. (Berger & Luckmann 1995, 32). 
Seuraavassa halutaan korostaa erityisesti tilan ja ajan synteesiä di-
kotomisuuden sijaan.10 Vastaavalla tavalla ”pinnan” ja ”syvyyden” 
vastakkainasettelu on syvärakenteellisen ulottuvuuden (tai ontisen 
ja ontologisen) yhteydessä harhaanjohtava dikotomia, mikäli aja-
tellaan että pinta ja syvyys ovat toisilleen vastakkaisia siten, että 
syvällä oleva edustaa jotakin vakaata ja staattista, ja pinnalla oleva 
puolestaan jotakin muuttuvaa ja väliaikaista. Tämä metafora tuottaa 
Fornäsin sanoin väärän vastaavuuksien ketjun toisaalta muutoksen, 
näkyvän ja pinnallisen välille, toisaalta myös uusintamisen, kätketyn 
ja tärkeän välille. (Fornäs 1998, 37). Kulttuuriympäristön sosiaalisen 
ja ajallisen ulottuvuuden syväanalyysin on pohjauduttava eksistenti-
aalisesti ymmärrettyyn aikaan, maailmassa olemiseemme sidottuun 
”luonnolliseen aikaan”. Heideggerilaisittain ymmärrettynä ajallisuus 
ei ole, vaan ajallistuu.11 Tämä mahdollistaa kiinnittymisen kulloiseen-
kin hetkeen, joka sitoo meidät maailmaan ja tilallisuuteen. Ajallistu-
misrakenne itsessään on tulkittu täälläolon historiallisuudeksi, mikä 
on kaukana pelkästään ontisesti osoitetusta tosiasiasta, että täälläolo 
esiintyy ”maailmanhistoriassa”. Historiallisuuteen liittyy ihmisen 
tapa jäsentää olemistaan ajassa - kirjaten, määrittäen ja laskien ajan 
kulkua. Luonnollinen aika, syntymä ja kuolema, ovat eksistentiaa-
linen perusta olemisen historiallisuudelle. ”Ajan hammas” jättää 
jälkensä rakennettuun ympäristöön, vuodenajat luovat luonnonym-
päristön uudelleen ja uudelleen – historiallinen oleminen käsittää 
tämän ajan ”kulumisena”. (Heidegger 2000, 399-400; ks. von Bons-
dorff  1998, 110; Pihlström 2010, 246; Fornäs 1998, 31; Rauhala 
2005b). Aika on myös kulttuurin perustava ulottuvuus. Kulttuurihis-
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12  Vrt. tila ja aika sosiaalisten järjestelmi-
en konstituutiona. Myös Anthony Gid-
densin mukaan ajan ja tilan suhde on 
tuotava sosiaalisen teorian ytimeen, kos-
ka olemme osa dialektista yhteiskunnal-
listen rakenteiden prosessia - todellisuu-
temme on siis sosiaalisesti konstruoitu. 
Giddens nojautuu ajattelussaan myös 
osin Heideggeriin, kuten myös modernin 
maantieteen näkökulmiin. (Giddens 
1984a; Giddens 1981, 3).

13  Täälläolo paljastaa tilan myös etäi-
syyttä kumoten. Kahden esineen välillä ei 
voi olla etäisyyttä, koska tällaisen olevan 
olemistapaan ei voi liittyä etäisyyden ku-
moamista. Näiden välillä on vain mitatta-
vissa oleva välimatka (vrt. etäisyyden ku-
moaminen – esim. radion kuuntelu). Ti-
lallisuuden käsittämistä luonnehtii myös 
suuntaaminen, jossa täälläolo on jo edeltä 
käsin ottanut suunnan johonkin ympä-
röivään alueeseen. (Heidegger 2000, 140-
144).

toria on ihmisen ja luonnonympäristön vuorovaikutuksen tulosta, ja 
siten eräänlaista selontekoa tietyn yhteisön ja kulttuurin olemassa 
olosta maailmanajassa. Ihmisen, niin yksilön kuin yhteisönkin, his-
toriallinen olemassa olo, sen ilmaiseminen ja dokumentointi niin 
kirjoituksin kuin rakennettunakin on elintärkeää. Tätä ilmaisua ei 
kuitenkaan rakenneta vain suurten monumenttien tai kansallisee-
posten varaan, vaan sitä edustavat myös jokapäiväinen elinympäris-
tömme, siihen liittyvät tarinat, tavat ja traditiot ja paikkojen nimet. 
Rakennettu ympäristö on täten olemisemme historiallisuuden peili, 
joka heijastelee kulloisenkin ajan tapoja, tyylejä ja arvomaailmaa. 
”Historialliset tapahtumat” voivat olla yhtä hyvin suuria mullistuk-
sia tai pienen pieniä, tuskin huomattavia tapahtumia kulttuuriympä-
ristön muodostumisprosessissa.  

Luonnollinen ajankulku on yhä enenevässä määrin unohtunut ja 
sen on korvannut alati lisääntyvä hektisyys. Juhani Pallasmaa on kri-
tisoinut eksistentiaalisen syvyyden katoamista arkkitehtuurista tode-
ten, että arkkitehtuurin irtaantuminen eksistentiaalisesta aitoudesta 
on luonut rakennuksista kuvallisia esityksiä, mikä liittyy välittömän 
vaikutelman luomiseen ajallisuuden ulottuvuuden katoamisen kus-
tannuksella. Myös Alexander on todennut, että mikäli jätämme 
huomiotta rakennuksiin liittyvän historiallisen prosessin ja materi-
aalisuuden, jäävät ne ikään kuin tyhjiksi kuviksi, eleiksi tai lavasteik-
si. Eksistentiaalifilosofisesta näkökulmasta käsin aineen välittömyys 
on inhimillisen käytön välittömyyttä: esimerkiksi metsä merkitsee 
puuta, vuori malmia. Eksistentiaaliseen ”vääristämiseen” sisältyy si-
ten myös materiaalisuuden tunnun häviäminen; luonnon materiaalit 
kuten kivi ja puu sallivat katseen läpäistä pinnan ja mahdollistavat 
kokijalle materiaalin aitouden kokemuksen. Ne myös ilmaisevat it-
sessään ajallisuuden ulottuvuuden, iän ja käytön, toisin kuin teolliset 
materiaalit jotka eivät ikäänny. Koska arkkitehtuuri liittyy perusta-
vaan kysymykseen ihmisen olemassa olon, ajan ja tilan suhteesta, on 
koetun ajallisen ulottuvuuden katoamisella suuri henkinen merkitys. 
(Pallasmaa 1996, 8, 19-21; Alexander 1979, 34; Steiner 1997, 143). 

Kulttuuriympäristöihin kohdistettu syvärakenteellinen analyysi 
edellyttää myös selvennystä tilan konstituoitumisesta suhteessa ko-
kijaan erityisenä tietoisesti tarkasteltuna arkkitehtonisena tilana sekä 
toisaalta eksistentiaalisesti ymmärrettynä tilallisuutena. Tähän liittyy 
myös jaottelu teoreettisesti ja ei-teoreettisesti ymmärrettyyn tilaan, 
jolla voitaisiin viitata myös ”tilan” ja ”paikan” käsitteiden väliseen 
ontologiseen eroavaisuuteen. (Vrt. von Bonsdorff  1998, 39; jäl-
kimmäinen on sisällöllisesti määritelty.) Tilallisuuden ja ajallisuuden 
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vuoropuhelua on pohtinut myös Christian Norberg-Schulz (1971), 
jonka tekemä jako eksistentiaaliseen ja arkkitehtoniseen tilaan muo-
dostaa yhden lähtökohdan tilan ja ajan ymmärtämiselle. Sen mukai-
sesti eksistentiaalinen tila saa ilmenemismuotonsa arkkitehtonisen 
tilan myötä, jossa toiminta luo erilaisia tilallisia ilmenemismuotoja. 
Jaottelu korostaa arkkitehtonista tilaa fyysisenä tilan ilmenemis-
muotona, ja vastaavasti eksistentiaalista tilaa ajallisena, kokijan myö-
tä syntyvänä.12 Ihminen eksistoivana tuo prosessiin oman historial-
lisuutensa, oman ”tahdin”, ja olemassa olollaan tilallistaa maailmaa. 
Eksistentiaalisesti tila käsitetään täten olemassaolon ulottuvuutena, 
jolloin tila ei ole ihmisen ja ympäristön ”välissä”, vaan inhimillinen 
olemassa olo on itsessään tilallinen ja tilallistava. Ihminen ymmärtää 
myöskin elinympäristönsä tilallisuuden kautta, elintilana. (Heideg-
ger 2000, 147-148) Ontologisesti ”oikein ymmärretty” subjekti on 
toisin sanoen itsessään tilallinen, ja tila on maailmassa sikäli kun 
subjekti on sen läsnäolollaan avannut.13 Arkiympäristönään ihmi-
nen ei silti tarkastele maailmaa ”ikään kuin” olisi tilassa. Sen sijaan 
tilaan kohdistetussa ”formaalissa havainnossa”  eli tietoisessa ha-
vainnoimisessa paljastuvat tilallisten suhteitten puhtaat mahdolli-
suudet – niin sanottu puhdas homogeeninen tila. Tällainen tila voi-
daan ymmärtää aina puhtaasta tilallisten muotojen morfologiasta 

Kaavio 8: Kulttuuriympäristön ajallinen ja tilallinen ulottuvuus (aineettomana ja 
aineellisena, sosiaalisena ja rakennettuna ympäristönä).
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14 Heideggerin tavoitteena oli kuitenkin 
fenomenaalisen perustan ontologinen 
kiinnittäminen, jotta tilaa voitaisiin te-
maattisesti paljastaa ja työstää. ”Kun tila 
paljastetaan pelkässä katseen tarkentami-
sessa ilman huomioimista, neutralisoi-
daan ympäröivät alueet pelkiksi mitta-
suhteiksi. Paikat palautuvat kohtien mo-
ninaisuudeksi mielivaltaisille olioille. Sa-
moin käy käsilläolevan välineen paikko-
jen kokonaisuudelle – tämän myötä 
maailmansisäisen käsilläolevan tilallisuus 
menettää mukautuvuusluonteensa; maa-
ilma menettää ääreisyytensä, ympäristös-
tä tulee luontomaailma. ”Maailma” käsil-
läolevana välinekokonaisuutena kootaan 
olioiden yhteenliittymäksi, jossa oliot 
ovat enää vain esillä ja ulottuvaisia.” (Hei-
degger 2000, 147-149). 

15  Lehtovuoren mukaan paikka on käsi-
tettävä ilmiönä ja siksi riippumattomana 
esim. fyysisistä ominaisuuksista – jopa 
kaikki yksilölliset kokemukset tai tapah-
tumat ovat paikkoja. (Lehtovuori 2005, 
25, 111). 

analysis situkseen (vanha nimitys topologialle, eli matematiikan alalle, 
jonka tutkimuskohteena ovat ns. topologiset avaruudet) ja edelleen 
tila-tieteen pelkkään metrisyyteen.14 (Heidegger 2000, 147-149). 

Professori Panu Lehtovuori on tarkastellut tilan ontologiaa erityi-
sesti siltä kannalta, miten kaikki ihmisen tuottama tila on perus-
teiltaan sosiaalista tilaa – siihen kietoutuvat niin historia, yhteisö 
kuin tietoisuuskin. Tila on toisin sanoen sosiaalisesti tuotettu ilmiö 
eikä suinkaan objekti, jota tarkastellaan ulkopuolelta. Erityisesti  
julkinen tila on perinteisesti ymmärretty joko etupäässä fyysisenä 
tai sosiaalisena ilmiönä, jolloin yhteys näiden todellisuuksien välillä 
on jäänyt epäselväksi. On korostettava nimenomaan tilan muodos-
tumisen prosessuaalisuutta ja dynaamisuutta; “tila” voidaan käsit-
teellistää (abstrahoida) ja nimetä, kokemusta ei. (Lehtovuori 2005, 
21, 74). Viimeksi mainittuun liittyy aina paikka- ja aikasidonnai-
suus, ensimmäiseen ei välttämättä, mikäli se käsitetään esimerkiksi 
suunnittelijan tilakonseptina. Tällöin tilan ensimmäinen ”kokija” 
on sen suunnittelija, vaikkakin representaation kautta.15 Paikat ja 
paikkakokemus syntyvät nimenomaan huomioivassa kanssakäy-
misessä, eivät siis teoreettisessa ”formaalissa näkemisessä”, toisin 
kuin tila, joka voidaan ymmärtää kolmiulotteisena, analysoitavana 
kappaleena. Heidegger kuvaili tilan eroa paikasta siten, että tilakap-
paleitten muodostama kolmiulotteinen moninaisuus ei ole koskaan 
ensisijaista, vaan tilan tarkasteltavissa oleva dimensionaalisuus on 
lähtökohtaisesti peitettynä käsilläolevan tilallisuudessa eli paikois-
sa. Paikat määrittyvät toimintojemme, kuten esimerkiksi ruuanlai-
ton tai nukkumisen, avulla, jotka ovat jo käsilläolevaa. Lähimmäksi 
kohdattavaksi Heidegger mainitsee huoneen, vaikkakaan ei geo-
metrisessa tilallisessa mielessä ”neljän seinän sisällä”, vaan asuin-
välineenä. (Heidegger 2000, 97). Voidaan puhua siten praktisuuden 
kautta avautuvasta tilallisuudesta, jossa tila rakentuu sekä käytän-
töjen kautta että maailmassa toimimisen välttämättömänä ehtona 
(esim. alueellisuus, paikallisuus ym. rakentuvat). Tilallisuus myös 
jäsentyy toiminnan suhdekokonaisuudessa, siis jokapäiväisessä pro-
sessissa.  Ei-teoreettisesti ymmärretty, eletty tila on toisin sanoen 
annettuna käytännöissä ja tilan aktualisoituminen eksistentiaalisesti 
tapahtuu toiminnassa. (Heidegger 2000, 147-148). Näin tilallisuus 
tulee samalla riippuvaiseksi myös muista käytäntöjen ehdoista. Kun 
maailma tilallistuu, saa todellisuus käsitteellisen rakenteellisuutensa 
inhimillisten käytäntöjen ja myötä. 



155

Kulttuuriympäristö väline- ja viittauskokonaisuutena

Edellä on tarkasteltu kulttuuriympäristön perusrakennetta tilalli-
suuden ja ajallisuuden kautta, jotka ovat yhteenkietoutuneita käy-
tännöissä. Kommunikaatioksi ymmärrettynä kulttuuriympäristön 
perusrakenteeseen sisältyy inhimillisten käytäntöjen ohella myös 
viestivyys. Kuten tilaa ja aikaa, myöskään tähän sisältyvää kielellistä 
rakennetta ja semanttista sisältöä ei tule asettaa vastakkain, ikään 
kuin ensin mainittuun sisältyisi jokin kätketty olemus, joka sijaitsee 
jossakin pintapuolisten illuusioiden alla. Nämä on sen sijaan ymmär-
rettävä toisiaan täydentävinä ja jatkuvassa vuoropuhelussa olevina 
saman kokonaisuuden eri puolina. Tätä voidaan tarkastella syntakti-
sen (toiminnallis-rakenteellisen) ja semanttisen (ilmauksellis-merki-
tyksellisen) ulottuvuuden muodostamana väline- ja viittauskokonai-
suutena. Muodon ja funktion, sekä toisaalta muodon ja merkityksen 
tarkastelemiseksi tarvitaan erilaisia lähestymistapoja, jo yksin siitä 
syystä että suhdetta muodon ja merkityksen välillä voidaan pitää 
heikompana (weaker link) kuin muodon ja funktion, koska viimeksi 
mainittu luo ruumiillisuuden kautta vahvempia ja konkreettisem-
pia suhteita ympäröivään todellisuuteen kuin vain tietoisuutemme 
kautta tapahtuva. (Vrt. Marcus 2000, 39). Pääpiirteissään muodon ja 
merkityksen väliset suhteet ovat avoimia erilaisille hermeneuttisille 
lähestymistavoille, kun taas muodon ja funktion väliset ovat useimmi-
ten paremmin tarkasteltavissa positivististen lähestymistapojen kaut-
ta. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin tämän kokonaisuuden muo-
dostumista ja niiden välisiä suhteita mainitun lähtökohdan avulla, 
jonka mukaisesti kulttuuriympäristöjä voidaan tarkastella toiminnan 
mahdollistajana (muoto-funktio) sekä symboliympäristönä (muoto-
merkitys). Tarkastelun perustana on Heideggerin myöhäisfilosofia, 
jossa hän kykeni viimein ylittämään subjektiivisuuden keskeisimmät 
ongelmat muodostaessaan yhteyden ”välineestä” ”teoksen” kautta 
”esineeseen”. (Gadamer 2004, 25; Heidegger 1998). Tämä yhteys, 
joka samalla pohjustaa yhteyttä tiedon, taidon ja ymmärtämisen vä-
lillä, ulottuu lähtökohdissaan tieteellisen kysymisen ja historiallisten 
tieteiden tuolle puolelle. 

Välineellisyys, välineen käsite sekä käytettävyys olivat etenkin var-
haisessa Heideggerin filosofiassa keskeisiä lähtökohtia. Olemisessa 
ja Ajassa oli esitettynä tulkinta välineen olemistavasta ja välineko-
konaisuuden konstituutiosta suhteessa maailmaan. Sen mukaisesti 
välineen olemistapa määrittyy käytössä aina suhteessa inhimillisen 
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16 Merkitsevyyden viittauskokonaisuus 
on maailmaa konstituoivaa, ja koottu 
”minkä tähden” –suhteessa. Tämä ei tar-
koita objektien ”maailman” hitsaamista 
yhteen subjektien kanssa. Viittausyhteys 
voidaan muodollisesti käsittää relaatiojär-
jestelmän mielessä, mutta tämä tosin hä-
vittää ilmiöiden todellisen fenomenaali-
sen sisällön. Viittaussuhteet eivät ole aja-
teltua tai ajattelussa asetettuja, vaan ne on 
käsitettävä suhteina joissa huolehtiva 
huomioiminen jo sellaisenaan oleskelee 
– käytännön toimimisessaan. (Heidegger 
2000, 106-119, 241).

17  Välineen ontologis-kategorisessa ole-
misen tavassa välineellisyydelle on omi-
naista juuri käsilläolevuus. Esimerkiksi 
työkalun käsilläolevuus on löydettävissä 
ainoastaan intentionaalisen toiminnan 
(käytön) kautta, ei objektiivisesti sitä tut-
kimalla. (Karjalainen 2006, 122; Passin-
mäki 1997, 14-15).

toiminnan tarkoitusperiin. Se on siten olemassa aina jotakin varten, 
muttei irrallisena, vaan taustalla on laajempi välinekokonaisuus, jo-
hon yksittäinen väline kuuluu ja josta se saa merkityksensä. Välineet 
muodostavat toisin sanoen välineiden interreferentiaalisen viittaus-
kokonaisuuden. (Haapala 1998, 23; Karjalainen 2006, 120-121). 
Välineet ja niihin sisältyvät viittaussuhteet ovat paikkasidonnaisessa 
suhteessa situaatioomme, minkä vuoksi välinekokonaisuuden käsite 
liittyy läheisesti paikan käsitteen tulkintaan. Kullakin välineellä on 
paikkansa kokonaisuuden osana, eli välineyhteyden keskenään yh-
distettyjen paikkojen kokonaisuudessa. Tämä tarkoittaa että ne ei-
vät esiinny pelkässä mielivaltaisessa tila-asemassa. Sijainti käsitetään 
aina suhteessa meidän olemassaoloomme; välineet sijaitsevat oi-
kealla, vasemmalla, yläpuolellamme ja niin edelleen. (esim, ”yläpuo-
lella” on se, mikä on katolla jne.). Näkemisen välineet, samoin kuin 
kuulemisen välineet, kuten esimerkiksi puhelimen luuri, ovat käsil-
läolevan tapaan ensi sijassa huomaamattomia. Tämä pätee myös 
esimerkiksi katuun, joka on väline kulkemiselle. Se on myös lähin ja 
todellisin kaikista, mikä on yleensä käsillä, mutta silti etäisempi kuin 
esimerkiksi tuttu henkilö, joka kävelyllä kohdataan ”kahdenkym-
menen askeleen päässä”. (Heidegger 2000, 142). Välineiden järjes-
telmä on arkipäiväisessä olemisessa siten täysin selkeä, vaikka arit-
meettisesti se olisi hyvinkin epätarkka. Arkisessa kanssakäymisessä 
ilmaisut kuten ”kivenheiton päässä” ovat täysin päteviä – emme siis 
yritäkään mitata tilaa tarkasti ulottuvana esilläolevana kappaleena. 

Kun arkiympäristö muodostaa toiminnallisen välinekokonaisuu-
den, ja kokonaisuus on läpikotaisin tuttu ja tiedetty, itse tila väline-
kokonaisuuden tilallisuutena jää pelkkänä tilana peitetyksi – se on 
pirstoutunut paikkoihin. Välineet ja se missä jokin on, on tulkittu 
jokapäiväisessä kanssakäymisessä toteutuvan toiminnan mukaan, 
eikä asetettu ja merkitty tilaa mitaten ja laskeskellen. Inhimillinen 
oleminen elinympäristön äärellä ei siten suuntaudu kohti eristettyä 
käsilläolevaa välinettä, vaan aina kohti välinekokonaisuutta. Tämän 
suhdeluonne – sen ”jokin johonkin” – viittaa siihen, että yksi väline 
on ontologisesti mahdoton. Tottakai vain yksittäinen väline saattaa 
olla käsillä ja toiset saattavat ”puuttua”, mutta tämä todistaa juuri 
käsilläolevan yhteenkuuluvuutta toiseen käsilläolevaan. (Heidegger 
2000, 136-139, 422-423). Myös kulttuuriympäristöt muodostuvat 
toisiinsa kytkeytyvistä ja viittaavista välinekokonaisuuksien joukois-
ta. Näin esimerkiksi pihapiirin rakennukset ovat osa välinekokonai-
suutta, joka on olemassaololle merkityksellinen toiminnallinen yk-
sikkö, kokonaisuus. On aivan keskeistä ymmärtää, että maisemassa 
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näkyvä on suoraan yhteydessä siihen välinekokonaisuuden konsti-
tutiiviseen perustaan joka ylläpitää sitä.16 Ensisijaisesti käsilläolevaa 
arkisessa maailman kohtaamisessa on itse työ, joka kantaa mainittua 
välinekokonaisuutta. Sellaisena voidaan siis fyysisesti pitää esimer-
kiksi maatilan rakennuksia, peltoja sekä niihin kuuluvia työvälineitä, 
mutta varsinainen viittaavuus syntyy itse toiminnassa, kun ihminen 
tekee työtä – esimerkiksi viljelee maata.17 

Edellä kuvattua suhtautumistapaa ympäristöön voidaan luonnehtia 
funktionaaliseksi. Perinteinen estetiikanteoria puolestaan korostaa 
ympäristösuhteen kokemista ja muodostumista ”formaalien nä-
kymien” kautta esteettiseksi, ei työn ja aineellisen elämän ehtona. 
Yhteiskuntatieteiden tohtori Pertti Rannikko on tuonut esille nä-
kemyksen, että yleisesti ottaen maaseudun perinteisiä ammatteja 
edustava viljelijäväestö olisi muita vähemmän kiinnostunut ympä-
ristön esteettisistä piirteistä, ehkä osin sen vuoksi että maaseudulla 
elävien suhde ympäristöön on funktionaalisesti (toiminnallis-raken-
teellisesti) painottunut. ”Muualta muuttaneille” ympäristö on muu-
takin kuin toimeentulon lähde, esimerkiksi virkistäytymispaikka. 
Tällöin myös esteettiset arvot korostuvat eri tavoin. Mitä kauem-
mas ihminen on ajautunut toiminnallisesta suhteesta maaseutuun, 

Kaavio 9: Kulttuuriympäristö väline- ja viittauskokonaisuutena.
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18 Fornäsin mukaan institutionaaliset 
sfäärit toimivat areenoina, joiden välillä ja 
sisällä ihmiset liikkuvat. Ne ovat ensisijai-
sesti luonteeltaan sosiaalisia, mutta niillä 
on myös spatiaalisia puolia sijaintien ja 
paikkojen verkostoina. Spatiaaliset sfäärit 
rajaavat toiminnallisia kenttiä kanssakäy-
miselle, sekä mahdollistaen että rajoittaen 
yksilöiden tekoja. (Fornäs 1998, 97). Ins-
tituutiot toimivat eräänlaisina välittäjinä 
systeemien ja elämismaailman kommuni-
katiivisen toiminnan välillä. Toiset insti-
tuutiot, kuten pörssi tai ministeriöt, ovat 
Fornäsin mukaan lähempänä systeemejä, 
toiset taas kuten perhe, ovat lähempänä 
elämismaailmaa. (Fornäs 1998, 97-98). 
Förnäs erottelee toisin sanoen systeemit, 
institutionaaliset sfäärit ja elämismaail-
man toisistaan erillisiksi, vaikka toteaakin 
että käytännössä niiden periaatteet ja eri 
ainesten suhteet vaihtelevat ja sekoittuvat 
– usein myös eri instituutiot ”törmäävät” 
toisiinsa joko erilaisten systeemien vaa-
teiden tai esimerkiksi organisatoristen 
periaatteiden vuoksi. Förnäsin erottelu 
muodostaa kaikesta huolimatta hierakki-
sen jaon, jossa systeemit ylimpänä ohjai-
levat instituutioita ja nämä edelleen vai-
kuttavat elämismaailman eri ulottuvuuk-
siin. Näitä ei kuitenkaan voida ajatella 
ontologisesti erillisinä kategorioina, vaan 
elämismaailma pitää sisällään ja konstitu-
oi sekä systeemejä (kuten valtio ja mark-
kinat) ja institutionaalisia sfäärejä, joita 
ihminen ei toiminnassaan differentioi 
erillisinä kategorioina. Ontologinen ero 
syntyy vain ja ainoastaan silloin, kun arki-
päivän epätemaattisuudesta ”havahdu-
taan” tarkastelemaan systeemejä ja insti-
tuutioita erillisinä elämismaailma jäsentä-
vinä käsitteellisinä konstruktioina.

sitä selvemmin luontosuhteessa korostuvat maisemallis-esteettiset 
näkökohdat. Tätä voidaan eräällä tavalla pitää eskapistisena piirtee-
nä - kaupungistuneen ihmisen kaipuuna koskemattomaan ja alku-
peräiseen luontoon. (Haapala et al. 2006, 83-84; Rannikko 2006, 
153). Toisaalta olisi myös väärin sanoa, että ensisijaisesti toimin-
nallisuuden kautta kulttuuriympäristön käsittävä ihminen ei omaisi 
minkäänlaista herkkyyttä ympäristön kauneusarvoille. Esteettinen 
maisema vain saa erilaisen intention myötä toisenlaisen määritel-
män – kaunis näkymä on tällöin esimerkiksi satoisa, viljaa lainehtiva 
pelto. (Rannikko 2006, 156).

Elinympäristön on ennen muuta täytettävä asumisen ja elämisen 
moninaiset tarpeet. Kun tarvike, esimerkiksi rakennus, muuntautuu 
hyödykkeeksi, on ihminen-ympäristösuhteessa tapahtunut käänteen-
tekevä muutos. Tällöin meille hyödytön on tarpeetonta, ja esimer-
kiksi vanhan tyhjilleen jääneen rakennuksen silleen jättäminen sotii 
teknologista kehitystä ja aktiivista kehittämistä vastaan. Tarpeetto-
maksi muuttuneena rakennuksen välineellisyys ja viittaavuussuhde 
(kuuluminen johonkin, oleminen jonkin vuoksi) lakkaa jolloin myös 
sen säilymisedellytykset vaarantuvat. Eksistentiaalisessa mielessä 
käyttöön ja välineellisyyteen kuuluu olemuksellisesti juuri liike; mu-
kana oleminen, dynaamisuus ja kiertokulku. Modernistiseen ajat-
teluun on usein liitetty ajatus siitä, että rakennuksilla ja rakenteilla 
on tietty lineaarinen elinkaarensa, jonka loputtua ne eivät ole enää 
taloudellisesti rationaalisia vaan ne on syytä ja lupa vaihtaa kuin lop-
puun kuluneet vaatteet. Tämä näkökulma liittyy ennen kaikkea ra-
kennettuun ympäristöön yksipuolisesti käyttöesineinä. (Tynkkynen 
2007, 29). Myös esineellistävässä näkökulmassa ympäristön fyysinen 
ja materiaalinen puoli korostuu. Voidaan puhua myös eräänlaisesta 
reifikaatiosta, jossa kulttuuriympäristön sisältämät arvot ja merki-
tykset tarkoituksellisesti esineellistetään hyödykkeiksi. Näin kult-
tuuriympäristö voi ontologisesti näyttäytyä ”oliona” jolla on tiet-
tyjä ominaisuuksia. Olio-ontologialle perustuvaan tarkastelutapaan 
kuuluu tässä mielessä luonteenomaisesti ”poispäin astuminen” ja 
etäännyttävä tarkastelu. Näin se on kaikkein kauimpana välineelle 
ominaisesta dynaamisesta mukanaolosta ja liikkeestä. Tällainen tar-
kastelulähtökohta on ominaista institutionaalisessa päätöksenteos-
sa18, jossa kokonaisuuksia on katsottava objektivoidusti jo siksi, että 
luottamusta herättävässä päätöksenteossa eri osatekijöitä on arvioi-
tava rationaalisin perustein. Näin ajateltuna kulttuuriympäristö voi 
olla esimerkiksi representaatio kartalla, johon suunnitellaan teitä tai 
uusia asuinalueita eräälla tavalla ”lintuperspektiivistä” käsin. Samalla 
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19 Taloudelliset arvot ymmärretään 
yleensä fyysiseen ja materiaaliseen sidot-
tuna olevana määreenä – rakennuksen tai 
miljöön kokonaisarvon muodostuminen 
olisi kuitenkin myös taloudellisessa mie-
lessä ymmärrettävä sekä määrällisen ma-
teriaalisen ulottuvuuden ohella (kuutioi-
na, huoneistoalana jne.) sinä lisäarvona, 
joka muodostuu toiminnallis-merkityk-
sellisten aspektien myötä.

20  Heideggerin taiteen alkuperän tarkas-
telu on taiteen tapahtumaluontoisuutta 
korostavaa olemishistoriallista tarkaste-
lua. Taide ei täten ole ”kulttuuristen saa-
vutusten alue” eikä ”hengen ilmiö” vaan 
se kuuluu tapahtumaan, josta olemisen 
merkitys vasta määrittyy. Alun perin Hei-
degger lienee ajatellut että taidetta pitäisi 
tarkastella osana olemisen monimuotoi-
suutta regionaalisen ontologian osana, 
jonka fundamentaaliontologia mahdollis-
taa. (Heidegger 1998, 9). 

21 Taide ymmärrettynä ihmisen kor-
keimpien henkisten tarpeitten tyydyttäjä-
nä, totuutena jonka olemus on olevan 
totuutta, totuudessa olemista. Myöhem-
mässä filosofiassaan Heidegger korosti, 
että olion oliomaisuuteen pätee sama 
kuin tarvikkeeseen, jonka olemuksesta 
saamme tietoa nimenomaan vasta teok-
sesta. Ei siis riitä, että olion oliomaisuu-
den määrittämiseksi tarkastellaan vain 
joko ominaisuuksien kantajaa, aistimelli-
sesti annetun moninaisuuden ykseyttä tai 
erityisesti tarvikemaisuudesta lainattua 
aine-muoto –rakennetta. Olio kuuluu 
maahan, josta teos puolestaan ”tuo” sen 
esiin. (Heidegger 1998, 46, 51, 73).

ajaudutaan helposti tarkastelemaan kulttuuriympäristökokonaisuuk-
sia erillisten ”kulttuuristen artefaktien” kokoelmina tai esiintyminä, 
mikä etäännyttää toiminnan myötä syntyvän merkityksellisyyden to-
dellisuudesta. Tällöin suhtautumistavassa painottuvat taloudelliset, 
tekniset tai poliittiset näkökulmat, yleensä ottaen ”konkreettiset” ar-
vot.19 Ymmärrettynä artefaktiksi myöskään rakennustaiteen teoksen 
ei anneta olla teos, vaan se mielletään pikemminkin kohteeksi, jonka 
pitäisi aiheuttaa meissä joitakin mielentiloja. Heideggerin tulkinta 
teoksesta on sen sijaan täysin päinvastainen.20 Teosta ei voi alentaa 
vain elämyksen herätteeksi eikä toisaalta teosten tarjoaminen pelk-
känä taidenautintona vielä todista niitä vaalittavan teoksina. Vaikka 
kulttuuriympäristön käsittäminen pelkästään taideobjektina johtaa 
yhtälailla vääristymään sen olemuksesta, voi kulttuuriympäristön 
tulkitseminen teoksellisuutensa kautta auttaa kuitenkin näkemään 
jotain olennaista sen olemistavasta, koska teos voidaan ymmärtää 
vain luomisprosessin kautta. (Heidegger 1998, 71-74). 

Myöhemmässä filosofiassaan Heidegger jatkoi edellä kuvattua poh-
dintaansa välineen omalaatuisesta asemasta esineen ja teoksen välissä. 
(Heidegger 1998, 30). Heidegger paneutui erityisesti siihen, miten 
välineellisyys ja esinemäisyys ovat molemmat perustavia teokselle, 
sen teosmaisuuden ymmärtämiselle. Teos eroaa välineestä olemuk-
sellisesti siten, että väline on läpeensä soveliaisuuden ja käyttökel-
poisuuden määrittämä. Keskeinen ero liittyy myös materiaalisuu-
teen, sillä käytännöllisen välineen valmistukseen käytetty aine ikään-
kuin uppoaa sen olemiseen. Teos sen sijaan ei anna aineen kadota, 
vaan saa sen nimenomaan tulemaan esiin. Näin teos on ”itseisar-
vollinen”, sen alkuperä on taide.21 Kulttuuriympäristöissä välineel-
lisyyden ja teoksen olemuksellisuus käy ilmi erityislaatuisena yhteen 
kietoutumisena; samalla myös ympäristön luoja ja vaalija tulevat yh-
deksi ja samaksi ihmisen asuessa ja käyttäessä ympäristöään. Enem-
män kuin itsestään lähtevää ja itsensä varassa olevaa taidetta, tämä 
luominen on tekhnen kaltaista eli ”käsillä näkemisen” taitoa, erästä 
tietämisen tapaa ja siinä mielessä erilaista kuin runoilemisen mieles-
sä ymmärretty taide. (Heidegger 1998, 61; Passinmäki 1997, 105). 
Heidegger käsitteli  erityisesti tämän esiin tuomisen tavan pinnal-
listumista teknologian myötä. Samalla tavalla kulttuuriympäristön 
alkuperäinen luominen ja vaaliminen on muuntunut alkuperäisestä 
ykseydestään kaksijakoiseksi; luominen on teknistynyt uudistami-
seksi, jonka vastakohdaksi vaaliminen on suojeluna asettunut. 

Silloin, kun rakennettu ympäristö tai rakennus käsitetään vain es-
teettisten ominaisuuksiensa kautta, välineellisyys katoaa ja sen tilalle 



160

22 Arkkitehtuuriin liittyy erityisellä taval-
la käytön myötä edellä käsitelty välineelli-
syys. Tosin rakennus taideteoksena kyke-
nee avaamaan maailmaa asuttavaksi, mut-
ta rakennus toimivana välinekokonaisuu-
tena sen sijaan ennemminkin kätkee 
maailman arkipäiväiseen toimintaan. Ra-
kennus on siis ontologis-kategorisesti ar-
kipäiväisenä käsilläolevana, kun taas tai-
deteoksena rakennus tulee ikään kuin 
eteemme tarkasteltavaksi esilläolevana, 
arjesta irrottavana. Rakennus voi tulla tie-
toisen tarkastelun eteen myös silloin, kun 
se ei toimi välineenä tarkoituksensa mu-
kaisesti. (Passinmäki 1997, 21). Kaj Ny-
man tiivistää arkkitehtuurin olemuksen 
käyttötaiteena seuraavasti: ”Arkkitehtuu-
rin tietoinen kokeminen ei kuitenkaan 
ole tärkeää sen käyttäjälle. Olennaisinta 
on jatkuva, tiedostamaton, rutiininomai-
nen, ruumiillinen, jokapäiväiseen elä-
mään liittyvä käyttö – arkkitehtuuri on 
käyttötaidetta. Kun muut taiteet ovat 
omaehtoisia ja niihin hakeudutaan vapaa-
ehtoisesti, käyttötaide kuuluu erottamat-
tomana osana inhimilliseen elämään ja 
on olemassa ensisijaisesti käyttäjiensä eh-
doilla.” (Nyman 2001, 25).

23 Richard Shusterman (s. 1949), amerik-
kalaisen pragmatistisen ja esteettisen filo-
sofian edustaja.

24 Vrt. Deweyn ”Art as Experience” 
(1934) teoksen lähtökohtien ja Hegelin 
holismin yhtäläisyys; olioilla ei yksittäistä 
olemusta itsenäisenä vaan suhteessa mui-
hin ja kokonaisuuteen.

25 Deweyn pragmatistinen estetiikankä-
sitys ei ole kiinnostunut totuudenmukai-
sesta kuvaamisesta, eikä totuudesta sen 
itsensä vuoksi vaan rikkaamman ja tyy-
dyttävämmän kokemuksen tavoittami-
sesta (johon tieto on väline). Tästä lähtö-
kohdasta käsin tiede nähdään alisteisena 
taiteelle. Deweylle kaikki taide on vuoro-

astuu itsetarkoituksellisuus ja itseensä tai ulkopuolelle viittaavuus. 
Aiemmin on viitattu siihen, miten analyyttinen estetiikan traditio 
perinteisessä mielessä käsittää ympäristön meistä erillisenä; ympä-
ristö on ulkopuolellamme, se ympäröi meitä. Ympäristöllistä ob-
jektia kohtaan voidaan ottaa esimerkiksi esteettinen asenne ja näin 
kohteesta tehdään esteettinen objekti. Tällainen lähtökohta koros-
taa asiantuntijuuden merkitystä kokemuksessa, se siis perustuu ni-
menomaan tietoon, jolla pyritään etsimään ympäristön kokemisen 
ja ymmärtämisen oikea tapa (johon sisältyvät tietyt ennalta määrä-
tyt kriteerit). Tällöin estetiikka ymmärtää rakennustaiteeksi vain ne 
teokset, jotka ovat jollakin tapaa myös institutionalisoituja ja sitä 
kautta määrittyneitä erityisiksi arkkitehtuurimonumenteiksi. Insti-
tutionaalisen rakennustaiteen edustajiksi korkeakulttuurin mieles-
sä yleensä katsotaan lähinnä sellaiset rakennukset, joissa funktio-
naalisuuden ohella korostuvat esteettiset intentiot, mutta myöskin 
korostuneesti symbolinen ulottuvuus. Eksistentiaalinen lähesty-
mistapa puolestaan sijoittaa ihmisen osaksi ympäristöä, yhteyteen 
maailmansa kanssa, jolloin taide olemuksellisesti pohjautuu enem-
män monisäikeiseen historialliseen traditioon ja sosiaalisiin käytän-
töihin kuin instituutioihin. Se tutkii kokemuksen muotoja, joiden 
kautta olemme kosketuksissa ympäröivään todellisuuteen. Mikään 
teos ei ole kuitenkaan taideteos ilman tulkintaa, joka sen sellaisek-
si määrittelee. (Shusterman 1997, 29-30). Siksi myös tiettyjen tai-
teen historian ja taiteen teorian struktuureiden ja kontekstien täytyy 
olla voimassa, jotta tulkinta on mahdollinen. Arkkitehtuurin osalta 
myöskään niitä sosiaalisia ja poliittisia olosuhteita, joissa arkkiteh-
tuuria luodaan, ei voida sivuuttaa. Gadamerin mukaan rakennus ei 
myöskään ole taidetta silloin, kun se vain sijaitsee missä tahansa, 
vaan vain silloin kun se esittää ratkaisun tietyssä kontekstissa. ”On-
nistuneena ratkaisuna” voi pitää tilannetta, jossa rakennus sekä pal-
velee täydellisesti tarkoitustaan ja että se konstruktiona tuo jotakin 
uutta rakennetun ympäristön tai maiseman tilalliseen rakenteeseen. 
Rakennus taiteena ei siten koskaan tarjoa vain esteettistä ratkaisua, 
vaan se kohtaa myös käytettävyyden ja elämän itsessään. Siten ark-
kitehtuuri ulottuu itsensä ulkopuolelle kahdella tavalla; se määrittyy 
yhtä lailla käyttötarkoituksestaan sekä ympäröivästä kontekstistaan. 
Rakennus ei kuitenkaan ole koskaan ensisijaisesti taidetta, koska se 
kietoutuu käyttötarkoituksensa kautta erottamattomasti elämään.22 
Jos rakennus muuntuu pelkäksi esteettisen tiedostamisen objektik-
si, jäljelle jää Gadamerin sanoin vain varjo todellisesta eräänlaisessa 
degeneroituneessa muodossa turistien valokuvattavaksi. (Gadamer 
1989, 155; Gadamer 2008, 134; Leach 2008, 125). 
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vaikutuksen tulosta, ja esteettinen koke-
mus on enemmän kuin (osiensa) ominai-
suuksiensa summa. Osat eivät edes näyt-
täytyisi sellaisina kuin ovat, elleivät ne 
olisi liittyneinä kokonaisuuteen (josta 
analyyttinen lokerointi pyrkii ne erotta-
maan). Dewey kritisoi kategorisointia 
ajattelun ja havainnon jäykentämisestä 
rutiineihin. Luokittelun ja jäsentämisen 
ongelmana on, että ne asettavat kiinteät 
rajat havainnolle ja rajoittavat siten luo-
vaa työtä. Tämä estää havainnon laajuutta 
ja rikkautta ja rajoittaa ennen kaikkea luo-
vuutta. (Shusterman 1992,16-18). Shus-
termanin mukaan materiaalisilla (tai im-
materiaalisilla) ”lopputuotteilla” joita 
kutsutaan taideteoksiksi, ei ole sinänsä 
taiteellista arvoa erillään niiden (aktuaali-
sesta ja potentiaalisesta) käyttöarvosta 
esteettisessä kokemuksessa. Toisin sa-
noen, ilman kokevaa subjektia teokset 
ovat kuolleita ja merkityksettömiä. (Shus-
terman 1997, 37).

26 John Dewey (1859-1952), yhdysvalta-
lainen filosofi, psykologi ja kasvatustie-
teilijä.

Tieteellisen tarkastelutavan, kuten perinteisen analyyttisen filosofi-
ankin, rajoittuneisuus perustuu siihen, että se ei ole riittävää tarkas-
telemaan (taide)kokemusta; se ei voi tavoittaa sitä ruumiillista ulot-
tuvuutta, jossa kokemus muodostuu. Richard Shusterman23 pyrki 
mainitun dualismin ylittämiseen tarkastelemalla reaalimaailman ja 
käytäntöjen dialektiikkaa ja niiden välistä riippuvuutta. Tarkastelun 
keskiössä on tällöin ihmisen ympäristösuhde, suhde ”todelliseen”. 
Tämä suhde on ennen kaikkea holistinen; siinä ihmisen ruumiilli-
nen ja älyllinen sekä ekspressiivinen ja emotionaalinen ulottuvuus 
ovat integroituneena.24 Rakennustaide tuo yhteen syvän tunteen ja 
täsmällisen ajattelun, kuten myös Kaj Nyman on todennut - taiteen 
rooli on siten puhutella sekä ruumiillista että intellektuaalista puolta 
ihmisessä. Perinteisesti analyyttiselle filosofialle laadun mittari on 
sen sijaan ollut korostunesti älyllisessä ulottuvuudessa, eli tieteessä 
ja ihmiskunnan saavutuksissa. Näin analyyttinen filosofia muotoili 
itsestään tieteellisen filosofian.  Pragmatistinen filosofia hylkää tämän 
lähtökohdan25, sillä John Deweyn26 mukaan esteettisessä kokemuk-
sessa koko olento on elossa ja ”eniten elossa” ja tähän filosofian-
kin on tukeuduttava ymmärtääkseen mitä kokemus on. Esteettisen 
kokemuksen käsityskyky on siis samalla testi filosofialle sen kyvys-
tä käsittää kokemuksen luonne itsessään. (Shusterman 1992, 7-11; 
Dewey 1934). Rakennustaiteen ymmärtäminen perinteisen estetii-
kan mukaisena elitistisenä kaunotaiteena tuntuukin lähes mahdotto-
malta – tällainen suppea tarkastelu leikkaa kohteesta sen keskeisen 
sisällön eristämällä sen elämästä. Estetiikan tulisi toisin sanoen ulot-
tua laajemmalle kuin muotoon ja rakenteeseen ja tultava osaksi so-
siaalista elämän praksista. (Shusterman 1997, 16). Tämä lähtökohta 
on keskeinen myös tarkasteltaessa maaseudun kulttuuriympäristöjä 
ja niiden sisältämää ”populaaria” rakennuskantaa, erityisesti sen ar-
vottamista. 

Populaarikulttuurin tuotteiden ajatellaan olevan olemukseltaan es-
teettisen arvon vastakohtia, ja näin osoituksia yhteisön maun al-
haisesta tasosta. Shustermankin myöntää, että valitettavan monet 
populaarikulttuurin tuotteet ovat usein esteettisesti kurjia, yhden-
mukaistavia ja valitettavan vastenmielisiä, jopa sosiaalisilta vaikutuk-
siltaan haitallisia. (Shusterman 1997, 101-102). Myös rakentamisen 
parissa tapahtuvaa teollista massatuotantoa voidaan perustellusti 
kritisoida edellä mainituin termein. On kuitenkin perusteetonta 
nähdä yhtäläisyysmerkkiä rakennetun ympäristön (heikon) laadun 
ja omatoimirakentamisen välille. Vanhat kulttuuriympäristöt osoit-
tavat meille päinvastaista; esteettisyys on niille leimallista. Niiden 
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estetiikka on muotoutunut ”arkiestetiikkana”, kun rakentamisessa 
on noudatettu hyväksi havaittuja tapoja ja tottumuksia – voitaisiin 
sanoa, että niiden kieli viestii hiljaisesti, siinä missä nk. tietoinen 
rakennustaide huutaa (usein itseensä viitaten). Uudempi rakentami-
nenkaan ei aukottomasti osoita ammattirakentajien tai suunnitte-
lijoiden paremmuutta ympäristön laadun takeena. Syitä heikkolaa-
tuisen ympäristön syntyyn on ennemmin löydettävissä kulttuurisen 
identiteetin muotojen korvautumisesta kulttuurisella ehdollistami-
sella, jossa yksilön (tai yhteisön) omaehtoinen harkinta on korvau-
tunut globaalin massamedian syöttämällä kuvalla hyväksyttävästä 
mausta. Esteettinen itsetietoisuus on muuntunut ylhäältä syötetyksi 
ja annetuksi, yhteisön sisältä ja paikallisuudesta kumpuavan sijaan. 

Kuten kaikessa inhimillisessä toiminnassa, arvoihin liittyvä norma-
tiivisuus on aina piilevänä mukana myös esteettisen mieltämisessä. 
(Berleant 2006, 109). Esteettiseen kokemukseen liittyvä kysymyk-
senasettelu liittyy suunnittelun näkökulmasta myös siihen, kenelle 
se kuuluu – annetaanko painoarvo kokijan tiedolliselle suuntautu-
miselle kohteeseen vai onko esteettinen kokemus vain maailmas-
sa olemista, aistimista; toisin sanoen, onko esteettinen kokeminen 
jotain, johon koulutettu henkilö pystyy, vai arkipäiväistä, jokaisen 
kokemusmaailmaan kuuluvaa. Jos suunnittelussa korostetaan es-
teettisen kokemuksen tiedollista puolta, on vaarana ajautua Shus-
termanin kritisoimaan elitismiin; asiantuntijaa tarvitaan kertomaan 
millainen on hyvä ympäristö ja seurauksena on, että maallikon ei 
sallita osallistua oman ympäristönsä arvottamiseen tai suunnitte-
luun. Myös varsinaisessa suunnitteluprosessissa esimerkiksi insti-
tutionaalisen, professionaalisen ja kommunikatiivisen suunnittelun 
yhteensovittaminen on suuri haaste johtuen juuri näkökulmien 
taustalla olevista ainakin näennäisen poikkeavista ontologisesta 
kohteen ymmärryksestä. 
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6.2 Yhteenveto luku 6: Syntaktinen, semanttinen, fyysinen ja sosi-
aalinen ympäristö.

Luvussa 6 esitetty syväanalyysi on pyrkinyt perustelemaan näke-
mystä kulttuuriympäristöstä sekä fyysis-sosiaalisena että syntak-
tis-semanttisena rakenteena, joka ylläpitää ja uusintaa kulttuurisia 
ilmaisumuotoja. Fyysisestä näkökulmasta kulttuuriympäristö ym-
märretään empiirisenä todellisuutena, jolla on fyysinen ja materiaa-
linen havaittava olomuoto. Sosiaalinen ulottuvuus puolestaan ottaa 
lähtökohdakseen ihmisen yhteisöllisenä ja arvopohjaisena toimija-
na. Näihin sisältyvät niin merkitysten tuottaminen kuin kantaminen 
sekä merkityksellistämisen käytännöt - eli merkitysten muotoilu. So-
siaalisia prosesseja ei voida erottaa rakenteen ja muodon prosesseis-
ta, koska sisältö ja muoto ovat yhteen kietoutuneita ympäristössäm-
me siten, että toisen ymmärtäminen ilman toista olisi mahdotonta. 
Viestillä on siten sekä fyysinen muoto että sisältö. Tätä kautta on 
pyritty tarkastelemana sitä, miten ”kulttuuri” ja ”ympäristö” ovat 
suhteessa. Kulttuuriympäristön syntaktinen ja semanttinen ulottu-
vuus väline- ja viittauskokonaisuutena rakentuu käytäntöjen kon-
tekstualisoimiselle. Kokija ja paikka itse muodostavat omanlaisensa 
kontekstuaalisen ontologian kulttuuriympäristön ajallisen ja tilalli-
sen ulottuvuuden pohjalta. Tämän myötä ennen muuta asukkaitten 
näkökulmassa painottuu useimmiten kulttuuriympäristön toimin-
nallinen ulottuvuus. Kulttuuriympäristöjen tarkastelu esteettisestä 
näkökulmasta on puolestaan tarkastelutapa, jonka asiantuntijat ovat 
enimmäkseen omaksuneet. Professionaaliselle lähestymistavalle on 
ominaista ”pysähtyminen” kohteen edessä; tämä katselu on esille 
asettavaa, mutta erilaisella tavalla kuin esilläolevan tarkastelu oliona. 
Myös institutionaalisessa päätöksenteossa kokonaisuuksia on kat-
sottava objektivoidusti jo siksi, että luottamusta herättävässä pää-
töksenteossa eri osatekijöitä on arvioitava rationaalisin perustein. 
Rakennettu ympäristö ei voi olla kuitenkaan ensisijaisesti esteettisen 
tiedostamisen objekti. Tässä luvussa esitetyn ihmisen ja kulttuurin 
kokonaiskentän perusrakenteitten analyysin perustalta pohdintaa 
pyritään seuraavaksi jatkamaan regionaalisen ontologian keinoin eri 
olemuspuolien rakenne-elementtien tarkemmalla tarkastelulla.



165

Kaavio 10: Kulttuuriympäristö toiminnallisena rakenteena sekä symbolisena 
viestintänä ja kommunikaationa.
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7. Kulttuuriympäristön rakenne-elementit

”To understand means first and foremost to set in order”. (Christian Nor-
berg-Schulz 2000, 62).

Rakennus tai rakennettu ympäristö ei ole itsetarkoituksellinen, vaan 
se rajaa, artikuloi, strukturoi, antaa merkityksiä, yhdistää ja erottaa, 
mahdollistaa ja estää inhimillisen toiminnan muotoja. Seuraavassa 
pyritään lähemmin tarkastelemaan sitä, miten inhimillinen toiminta 
tuottaa tarkasteltavana olevan esineistä ja asioista koostuvan maa-
ilman, ja kuinka tämä rakentuminen tapahtuu. Pyrkimyksenä on 
selventää eri olemuspuolien keskinäisen vuorovaikutuksen raken-
teellisia mahdollisuusehtoja hermeneuttisen dekonstruktion avul-
la. Empiirisessä tutkimuksessa näitä tarkasteltaisiin reaalisisältöjen 
kautta. (Ks. Rauhala 2005b, 134). Tässä tavoitteena on kuitenkin 
syventyä tutkittavaan ilmiöön regionaalisen ontologian avulla. Ku-
takin olemuspuolta voidaan tarkastella myös itsessään, mutta ilmi-
ön kokonaisanalyysi on tarpeen haluttaessa pureutua syvemmälle 
kulttuuristen merkitysten muodostumisprosessin ymmärtämiseen.  
Tarkastelussa pyritään pääsemään käsiksi siihen, miten kulttuuri-
ympäristökokonaisuuden rakennetekijät ”osallistuvat” olemisensa 
konstituoitumiseen. (Ks. Heidegger 2000, 126-127).27 Tämä toimii 
myös empiirisen tason analyysinäkökulmien perusteluna. Siihen 
on pyritty sisällyttämään ihminen-ympäristö -vuorovaikutussuh-
teen ymmärtämisen kannalta olennaiset tekijät ja riippuvuussuhteet 
– siis esittämään ilmiön ymmärtämisen kannalta riittävät ja vält-
tämättömät ehdot. Näitä ehtoja tarkastellaan suhteessa edelläkin 
viitattuun Christian Norberg-Schulzin tekemään jaotteluun arkki-
tehtonisen ja eksistentiaalisen tilan välillä, joita hän on lähemmin 
analysoinut viidestä eri tilan ulottuvuudesta käsin. Nämä ovat prag-
maattinen tila, jolla tarkoitetaan primitiivistä ja alkuperäistä fyysisen 
toiminnan konstituoimaa tilaa, kognitiivinen fyysisen maailman tila sekä 
havaittu tila, jotka edustavat välittömän orientoitumisen tilaa ja jon-
ka kautta ihminen muodostaa käsityksen tai kuvan ympäristöstään, 
eksistentiaalinen tila, sekä abstrakti puhtaasti loogisten suhteitten tila, joka 
edustaa teoreettisten mallien ulottuvuutta. (Norberg-Schulz 1971, 
10-11). Inhimillinen kokemus sitoo pragmaattisen, kognitiivisen, 
havaitun ja eksistentiaalisen tilan yhteen, ja looginen tilakäsitys puo-
lestaan antaa meille työkalut tarkastella edellä mainittuja. Erityinen 

27 Heideggerin tulkinnassa haasteellista 
on eksistentiaalioiden ja reaalikategorioi-
den erottaminen toisistaan (vrt. funda-
mentaaliontologinen Sorge ja reaalikate-
gorian Sorge, miten ne saavat mielensä). 
Lauri Rauhala huomauttaakin, että eksis-
tentiaaleja ei pidä sotkea reaalikategorioi-
hin, eikä toisaalta hylätä tiettyjä reaalika-
tegorioita (kuten tajunta) vain siksi, ettei 
Heidegger niitä tarvitse. (Rauhala 2005a, 
65, 128).
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näkökulma, joka sitoo keskustelun myös arkkitehtuurin piiriin, on 
esteettinen tilakokemus. Norberg-Schulzin ajattelussa on paljolti 
yhtäläisyyksiä Ernst Cassirerin ”An Essay on Man” (1968) –teokses-
sa tekemään jaotteluun ajan ja tilan kokemisesta ja niiden suhteesta 
ihmisen kulttuurisen elämän pyrkimyksiin. Sen mukaan eri tilakäsi-
tykset voidaan nähdä hierarkkisina tasoina, jotka muodostuvat or-
gaanisesta tilasta, havaitusta tilasta ja symbolisesta tilasta. 

Orgaaninen, tai ”primitiivinen” tila voidaan ymmärtää toiminnalli-
sen tilan tasona, josta abstrakti tila-ajattelu puuttuu käytännöllisesti 
katsoen kokonaan. Toiminta keskittyy välttämättömien tarpeitten ja 
intressien toteuttamiseen, vaikkakin siihen samalla sisältyvät myös 
sosiaaliset ja emotionaaliset elementit. (Cassirer 1968, 42-45). Al-
kukantainen orgaaninen (tai pragmaattinen) tila muuntui kulttuu-
rin kehittyessä vähitellen geometriseksi tilakäsitykseksi, joka tuli 
käsitetyksi mitattavuuden ja objektivoinnin kautta. Geometrinen 
tila syntyy etäännyttävässä tarkastelussa, jonka myötä pragmaatti-
sesti ymmärretty tila ikäänkuin katoaa. Kognitiivinen tilakäsitys 
puolestaan voidaan ymmärtää toiminnallis-rakenteellisten proses-
sien aikaansaamana struktuurina. Kognitiivinen tilakäsitys on var-
sin tärkeä väline jokapäiväisessä toiminnassa, sillä se antaa myös 
mahdollisuuden ympäristön tietoiseen tarkasteluun, ”järkeilyyn” 
ja orientoitumiseen. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, kun py-
rimme suunnistamaan vieraassa ympäristössä. Saamamme erilaiset 
informaation osaset muodostavat ns. kognitiiviset struktuurin tai 
kartan ympäristöstä. Erilaistuneiden käytäntöjen myötä kognitii-
vinen tilakäsitys on myös osa inhimillistä maailman kokemista ja 
silkka mahdottomuus ruumiillisesta erotettuna. Myös suunnittelun 
viitekehyksessä kognitiivinen tilan käsittäminen on välttämätöntä. 
Suunnittelijan on kyettävä jäsentämään eri tilaulottuvuudet mielek-
kääksi kokonaisuudeksi, jolloin myös looginen eli abstrakti tilan kä-
sityskyky on olennainen.

Havaitun ulottuvuus on (fyysiseen tilallisuuteen kuuluvana) käsit-
teellisesti erotettava ajallisesta merkitysulottuvuudesta eli mainitus-
ta eksistentiaalisen tai symbolisen tilan ulottuvuudesta. Ongelmana 
näitten sekoittamisessa on ajautua eräällä tavalla psykologisoimaan 
eksistentiaalinen tila päinvastaisesta pyrkimyksestä huolimatta. Ek-
sistentiaalinen tila ei voi koskaan olla vain environmental image kuten 
Norberg-Schulzin esittämästä osin voi tulkita.28 Norberg-Schulz 
ymmärtää arkkitehtonisen tilan eksistentiaalisen tilan konkretisoitu-
mana, jolloin eksistentiaalinen tilakonsepti muodostaa eräänlaisen 
vastinparin arkkitehtoniselle tilalle. (Norberg-Schulz 1971, 12, 37). 

28 Maurice Merleau-Pontyn (1908-1961)  
pääteos Havaitsemisen fenomenologia 
(1945) oli osaltaan psykologisen hahmo-
teorian kritiikkiä. Merleau-Pontyn mu-
kaan havainto on aktiivinen prosessi, jos-
sa subjekti luo omaa maailmaansa, anta-
en ”merkitystä sekavuudelle” josta kuva 
koostuu. Merleau-Ponty toteaa: ”Percepti-
on, therefore is each time a re-creation of  the 
world”.
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29 Eksistentiaalisen tilan tasot ovat tar-
kalleen ottaen geografia, maisema, urbaa-
ni taso, rakennus sekä ”oliotaso”. Nor-
berg-Schulzin lähestymistapa pyrkii vält-
tämään semiologian ongelmallisuuden 
tarkastelemalla rakennuksia juuri sellaise-
naan, ilman symbolistisia merkityksiä. 
(Norberg-Schulz 1996, vii-viii). Näkemi-
nen ei kuitenkaan tarkoita pelkkää aisti-
havaintoa, vaan myöskin asioiden näke-
mistä ”jonakin” havainnon intentionaali-
suuden kautta. 

Arkkitehtoninen tila on tällöin perustana pääosin visuaalisesti hah-
motettavalle ”esteettiselle tilalle”, jota kuvaamaan Norberg-Schulz 
on luonut kuudennen tilakonseptinsa, ekspressiivisen tai taiteellisen 
tilakonseptin. Norberg-Schulzin tilakonseptien kritiikki voidaan 
tässä yhteydessä kohdistaa ennen kaikkea hänen määrittelemänsä 
eksistentiaalisen tilakonseptin kapea-alaisuuteen. Sen mukaan eksis-
tentiaalinen tila koostuu elementeistä, joilla on tietty hierarkia (Nor-
berg-Schulz 1971, 27).29 Norberg-Schulzin esittämä tilahierarkia 
on sinänsä sisäisesti looginen, mutta ongelmana on, että mainitut 
tasot operoivat tilallisella ”havaitun” tasolla, ja tässä juuri ilmenee 
näkemykseen kohdistamani kritiikki eksistentiaalisen tilan käsitteen 
psykologisoinnista. Eri tasojen välisestä yhteydestä Norberg-Schulz 
toteaa, että eksistentiaalisen tilan tasot muodostavat strukturoidun 
kokonaisuuden, joka vastaa inhimillisen eksistenssin rakenteeseen 
(Norberg-Schulz 1971, 32). Eksistentiaalinen tila on kuitenkin kä-
sitettävä laajempana ja perustavampana kuin edellä esitetyssä - ih-
misen (täälläolon) olemisena itsessään tilallistavana, siis inhimillisen 
olemassaolon ulottuvuutena. 

Eksistentiaalisen ulottuvuuden käsittämisen lähtökohdat tulevat pe-
rustelluiksi Ernst Cassirerin esittämässä symbolisessa tilakäsitykses-
sä. Sen mukaisesti symbolinen tilakäsitys on ymmärrettävä kulttuu-
rin edellytykseksi, joka myöskin erottaa ihmisen muista eläimistä. 
Ihmisyyteen kuuluu siten erityinen kyky myös abstraktiin tilakäsi-
tykseen, ja symbolisen tilakäsityksen synty edustaakin rajapyykkiä 
kulttuurisen ulottuvuuden mahdollistumisessa. Symbolien käyttö 
erottaa ihmisen eläimistä ennen muuta siksi, että se on mahdollista-
nut ihmiselle uudenlaisen ympäristöön sopeutumisen tavan – kyse 
ei ole vain aistisysteemistä ja ärsykkeistä (hahmottamisesta ja siihen 
reagoimisesta), vaan myös niiden välillä vaikuttavasta kolmannes-
ta ihmisen ja ympäristön välisestä linkistä – symbolijärjestelmästä. 
Symboliseen universumiin sisältyvät esimerkiksi kieli, myytit, taide 
ja uskonto. Se on verkosto, johon inhimillinen eksistenssi on väis-
tämättä kiinnittyneenä. Ihminen ei edes voi kohdata olioita sellai-
senaan (suorana tai ”puhtaana” aistihavaintona), vaan symbolinen 
tilakäsitys on mediumi, jonka välityksellä ihminen kohtaa maailman 
merkityksen. (Cassirer 1968, 24-25). Määritelmä ihmisestä rationaa-
lisena eläimenä kadottaa voimansa symbolien myötä, vaikka se sii-
tä huolimatta onkin olennainen osa ihmisyyttä. Cassirerin mukaan 
animal rationalen sijaan tulisikin puhua animal symbolicumista. (Cassi-
rer 1968, 26). Symbolisen ulottuvuuden olemassaolo mahdollistaa 
myös traditioiden olemassaolon. Kuten luvun 6.1 määritelmässä on 
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todettu, kulttuuri on pohjimmiltaan subjektienvälistä kommunikaa-
tiota ja viestintää. Yhteinen, jaettu käsitys todellisuudesta on myös 
kulttuurin edellytys, ja sen vuoksi kommunikatiivinen toiminta ja 
kieli yleisesti ottaen (verbaalinen ja ei-verbaalinen) on tässä keskei-
sessä asemassa. (Nyman 2001, 11). 

Fornäs määrittelee kommunikatiivisen toiminnan yhteisen ymmär-
ryksen kehittämisen prosessiksi, johon sisältyy useita toimijoita, 
jokin symbolinen järjestys tai yhteinen kieli, sekä objekteja, jotka 
tulevat tematisoiduiksi näiden symbolisten muotojen käytössä. Tul-
kinta merkityksen konstruointina (ja rekonstruointina, merkityksen 
uudelleen määrittelynä) on viestinnän vastaanottamisen ydin, kos-
ka symbolisesta viestinnästä tekee kulttuurista juuri siinä tapahtu-
va merkitysten tuottaminen. (Fornäs 1998, 229, 237). Fornäs jakaa 
kommunikatiivisen toiminnan eri alatyyppeihin (kriittisesti reflek-
toiden Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaa). Nämä 
tyypit ovat 1) konstatiivinen eli ulkoisen maailman kognitiivisiin fak-
toihin liittyvä, 2) ekspressiivinen (antaa ”äänen” intentioille, itsensä 
representoimiseen liittyvät ekspressiiviset teot, itseilmaisu), 3) regu-
latiivinen (esittää yhteisiä sosiaalista maailmaa koskevia normeja) ja 
4) eksplikatiivinen (tulkitsee ja arvioi yhteisen kulttuurisen maailman 
symboleja). Nämä aspektit korostuvat eri tavoin eri tilanteissa. Ku-
hunkin tyyppiin liittyvät omat erikoistuneet institutionaaliset sfää-
rinsä, joiden piirissä näitä erityisesti työstetään. Ensin mainittuun 
voidaan liittää tieteen sfääri, toiseksi mainittuun esimerkiksi taiteen 
ja draaman sfäärit. Kolmanteen tyyppiin liittyen Fornäs mainitsee 
oikeudellisen systeemin sfäärin, jossa normatiivisia kysymyksiä 
institutionalisoidaan ja kanavoidaan hallinnollisiksi järjestelmik-
si. Kommunikatiivisen toiminnan neljänteen eli eksplikatiiviseen 
aspektiin liittyy kulttuurisen ulottuvuuden symbolisten muotojen 
tulkitseminen. Taiteen ja esteettisten teorioiden instituutiot ovat 
eräitä esimerkkejä institutionaalisista sfääreistä, joissa näitä ulottu-
vuuksia tarkastellaan, mutta samalla kyseinen selittävä ja tulkitseva 
aspekti on syvästi juurtunut myös jokapäiväiseen viestintään. (For-
näs 1998, 238; Habermas 1989, 1991). Edellä kuvattuja kommu-
nikatiivisen toiminnan tyyppejä on hyvin löydettävissä eriasteisesti 
myös siitä viitekehyksestä (tai sfääristä), jonka piirissä maankäytön 
suunnittelua tehdään. Suunnittelu on miellettävissä ennen muuta 
yhteisen ymmärryksen kehittämisen prosessiksi, johon sisältyy usei-
ta toimijoita erilaisine intresseineen. (Ks. Mäntysalo 2000). Sille on 
ominaista myös yhteinen suunnittelukieli, tai symbolinen järjestys, 
kuten kaavamerkinnät, jotka ovat eräänlaisia imperatiivejä suun-
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30 Etymologisesti cultura, alun perin ”cul-
tura agri” on tarkoittanut pellon viljelyä, 
myöhemmin myös merkityksessä ”cultu-
ra animi” eli hengen viljelyä. (Rauhala 
2005b, 12).

31  Todellisuuden sosiaalinen ja kulttuu-
rinen rakentuminen alkaa varhaislapsuu-
dessa. Ainoastaan syntyessään ihmisen 
todellisuuden ontologinen perusta on 
olla Heideggerin terminologian mukai-
sesti ”maailmaan heitettynä”. Vaikka to-
dellisuutemme perusrakenteet järkkyisi-
vätkin, ne eivät voi koskaan kadota täy-
sin; vähintään jonkinlaiset rauniot jäävät 
jäljelle. 

32  Siinä missä Husserl korostaa tajunnan 
intentionaalisuutta, esimerkiksi Maurice 
Merleau-Ponty puolestaan korostaa ke-
hon intentionaalisuutta, jossa ihminen on 
kietoutunut maailmaan havainnoivana 
kehona. (Merleau-Ponty 1945). Husserlin 
oivallus tietoisuuden intentionaalisuudes-
ta merkitsi ennen kaikkea sitä, että tietoi-
suus ei ole vain passiivista omaksumista 
vaan päämäärähakuinen akti. Husserl 
omaksui intentionaalisuuden käsitteen 
Brentanolta, mutta hänen kauttaan käsite 
sai laajemman huomion nykyaikaisessa 
filosofiassa sekä mannermaisen että ana-
lyyttisen filosofian piirissä. Husserl myös 
painotti, ettei maailman merkitysperusta 
ole yksittäisessä subjektissa vaan subjek-
tien yhteisössä, transsendentaalisessa in-
tersubjektiviteetissa. (Miettinen  et al. 
2010, 100). Jean-Paul Sartre identifioi in-
tentionaalisuuden tietoisuuteen teokses-
saan Oleminen ja ei-mitään (1992/1943), 
sanoen niiden olevan erottamattomia 
toisistaan.

33 Esimerkiksi ”rationaalinen maisema” 
konstituoituu rationaalisen intention 
kautta. Toiminnan intentionaalisuuden 
kautta määrittyy myös, miten toimija ko-

nittelun normatiivisessä pyrkimyksessä. Suunnittelussa kohtaavat 
eriasteisesti myös tieteen ja taiteen sfäärit, ja sen tulisi kyetä huo-
mioimaan myöskin kulttuurisen tulkitsemisen aspektit. Viimeksi 
mainittu voidaan myös ohittaa, jolloin toiminta ei ota huomioon 
paikallisen kontekstin kohteille antamia merkityksiä. Suunnittelun 
viitekehys ei kuitenkaan voi olla irrallinen niistä objekteista (kuten 
rakennus, asuinkortteli tai kyläalue), jotka Fornäsin sanoin tulevat 
tematisoiduiksi näiden symbolisten muotojen käytössä. Suunnitte-
lun tutkimus kommunikatiivisena toimintana voi joskus jopa unoh-
taa itsessään ne fyysisen maailman ilmiöt, johon suunnittelulla ja 
sen käyttämällä symbolisella järjestyksellä sekä toimijoilla on olta-
va vuorovaikutussuhde. Seuraavassa on pyritty tuomaan esille niitä 
konstitutiivisia elementtejä, jotka osallistuvat fyysisen ympäristön 
merkityksellistämiseen kulttuuriympäristönä. Nämä tarkasteltavat 
ulottuvuudet on määritelty toiminnalliseksi, rakenteelliseksi, aisti-
mukselliseksi ja merkitykselliseksi ulottuvuudeksi. 

7.1 Toiminnallinen ympäristö

Produktiiviset elementit - toiminnallisuus

Kulttuuriympäristöjen muodostumista on lähdettävä luonnehti-
maan suhteessa inhimillisen toiminnan produktiiviseen luontee-
seen. Ihmisen toiminnallinen suhde ympäristöön voi olla luonteel-
taan luovaa, tuhoavaa, passiivista, yhteisöllistä tai yksilöllistä (ks. 
Relph 1986, 48). Maaseudun kulttuuriympäristöissä, ymmärrettynä 
alkuperäisesti nimenomaan cultura -käsitteen kautta30, produktiivi-
suus liittyy tuottavaan toimintaan joka kiinnittää merkitykset vah-
vasti maahan. Maaseutu sisältää toiminnallisena ympäristönä useita 
tekijöitä ja yhteiskunnan toimintojen, kuten tuotannon ja asumi-
sen, muotoja. Maaseutuympäristöt muodostavat usein luonnos-
taan toiminnallisia kokonaisuuksia, jolloin myös niitten tarkastelu 
yhtenäisenä vyöhykkeenä tai alueena on perusteltua. Niitä voidaan 
tarkastella myös toiminnallisina yksikköinä, joista selkein esimerkki 
lienee kylä. Kylään toiminnallisena kokonaisuutena voidaan viitata 
myös käsitteellä resurssiyhdyskunta, jolloin kohdetta tarkastellaan 
suhteessa siihen miten luonnonvaroja on hyödynnetty (ks. Varis 
1998, 36). Juuri luonnonvarojen hyödyntäminen on muokannut 
maaseutuympäristöjä tietynlaiseksi aikojen saatossa ja ohjannut 
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myös yhdyskuntien spatiaalista organisoitumista suhteessa maise-
marakenteellisesti edullisiin sijainteihin. Tämä on osaltaan luonut 
edellytyksensä vaihtoehtoisille kehityspoluille, jotka ovat olleet pe-
rustana ihmisen menestykselliselle tai vaihtoehtoisesti tappiolliselle 
toiminnalle ympäristössä. Tuottavuuden ohella toiminnallisuuden 
tarkastelu ja  yhteiskunnallisten toimintakäytäntöjen luonne on ym-
märrettävissä ennen muuta niiden itseensäpalautuvuuden kautta eli 
ne on nähtävä jatkuvana tuottamis- ja uusintamisprosessina. (Gid-
dens 1984a, 21, 76). Sen myötä sosiaalista todellisuutta jatkuvasti 
rakennetaan, ja samalla siihen sisältyy myös symbolisten muotojen 
avulla tapahtuva yhteisten merkitysten tuottamisen ulottuvuus ku-
ten edellä on tuotu esille. Fyysisen ja sosiaalisen todellisuuden ra-
kentaminen jatkuvan toiminnan kautta, siis todellisuuden sitominen 
mihin tahansa toimintaan on eräällä tavalla inhimillinen pakokeino 
ei-mistään.31 (Vrt. Sartre 1992). Kulttuuriympäristön ontologinen 
konstituutio ei siten koskaan ole valmis, vaan rakentuu alati.

Intentio

Koska inhimilliselle toiminnalle on ominaista erityisesti se, että sitä 
määrittää kulloisenkin toiminnan hyödyllisyys ja tavoitteellisuus, 
pohjustaa intention käsite erityisellä tavalla maan käytön näkökulmaa. 
Ympäristön käyttö ja hyödyntäminen kumpuavat ihmilliseen eksis-
tenssiin kuuluvasta perustavanlaatuisesta toiminnan tavoitteellisuu-
desta, jonka myötä kulloisenkiin toiminnan vaatimuksiin soveltuvat 
alueet on aikojen saatossa valjastettu palvelemaan ihmisten tarpeita. 
Intentionaalisuus32 on myös yksi fenomenologian peruskäsitteistä, 
tarkoittaen että ihmisen tajunta on aina suuntautunut johonkin. In-
tentionaalisuus on eräässä mielessä ”luonnostavaa” etukäteistoimin-
taa (aikomukset, suunnitelmat jne.) ja ennakkoasennoitumista, jopa 
siten että paikan olemus itse asiassa määrittyy juuri kokemuksen 
intentionaalisuuden myötä. Näin esimerkiksi maisemat muuttavat 
identiteettiään sen tavan mukaan, jolla koemme ne.33 (Relph 1986, 
43, 133; ks. Rauhala 2005b, 50).34 Maahan kohdistuu useita erilaisia, 
myös keskenään ristiriitaisia käyttöintentioita, jotka asettavat ympä-
ristölle jatkuvasti muuntuvia vaatimuksia. Arvo-orientoitunut inhi-
millinen toiminta pyrkii esimerkiksi laajentamaan omia olemisen 
mahdollisuuksiaan uusien resurssien ja elintilan myötä. Toiminnan 
intentionaalisuuteen vaikuttavat siten traditiot, arvot ja normit. Mer-
kitykset ja arvot eivät kuitenkaan muodostu suoraviivaisesti tietyn 

kee ympäristöllisen käsillä olevan lähei-
syyden ja kaukaisuuden.

34 Heideggerille intentionaalisuutta ku-
vastaa lähimmin huolen käsite (saks. Sor-
ge). Huoli juurruttaa ihmisen paikkaan 
(esim. huolehtiminen kodista, huolenpito 
maasta). Sorge -termin käännökseksi on 
ehdotettu myös ”huomioon ottamista”. 
Mielestäni ”huoli” kuitenkin kuvaa pa-
remmin sitä intentionaalisuutta, joka 
väistämättä huolehtimiseen ja huolenpi-
toon sisältyy. 
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toiminnan, rakenteen tai ulkoisten ominaisuuksien mukaan, vaan ne 
muodostuvat ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen myötä mo-
nimutkaisemmassa prosessissa. Kulttuuriympäristön toiminnallista 
ulottuvuutta eivät myöskään muodosta yksittäiset fyysiset elementit 
tai tapahtumat, vaan fyysisen ympäristön vuorovaikutus toistuvien, 
kulttuurisidonnaisten tapahtumien kanssa jotka ovat kullekin pai-
kalle luonteenomaisia.35 On keskeistä huomata, että käyttö ja siten 
käyttäjien tarpeet muuntuvat nopeammin kuin itse fyysinen raken-
nettu ympäristö, jolloin paikan funktio voi muuttua nopeasti, mutta 
muoto vastaavasti hitaasti. Myös korjaamisen ja restauroinnin näkö-
kulmasta intentionaalisuus ja sitä konstituoiva muisti ovat keskeisellä 
sijalla. Rakennus tai rakennettu ympäristö ei voi muuttaa käyttö-
tarkoitustaan menettämättä jotakin ”todellisuudestaan”. Gadamer 
on todennut, että silloin kun alkuperäinen intentio muuntuu tun-
nistamattomaksi tai kokonaisuus tuhotaan liian monin muutoksin, 
rakennusta itsessään on mahdotonta käsittää. (Gadamer 1960, 155). 
Restauroinnissa tämä muodostaa erityisen haasteen myös siinä mie-
lessä, että kohteiden yhteydessä on pohdittava, pyritäänkö tuomaan 
esiin rakentajan tai suunnittelijan alkuperäinen intentio - esimerkiksi 
tilan käyttötarkoituksen tai materiaalien kohdalla - vai ovatko uuden 
käyttäjän intressit keskeisemmällä sijalla.

Muisti

Inhimillinen toiminta suuntautuu tulevaan, mutta peilaa myös men-
nyttä. Sen vuoksi toiminnan ulottuvuuden peruskonstitutiona voi-
daan pitää muistia. Muistin ulottuvuuteen liittyvät myös aiemmat 
kokemukset, jolloin voidaan puhua eräällä tavalla ”ruumiillistunees-
ta”, käytäntöihin vajonneesta muistista. Se on siten varsin tärkeä osa 
eksistentiaalisesti ymmärrettyä ympäristösuhdetta, sillä paikat, jotka 
koemme merkityksellisinä, jättävät jälkensä muistiimme. Tällaisiin 
paikkoihin voimme palata yhä uudelleen mielikuviemme kautta, ku-
ten esimerkiksi lapsuuden maisemiin. Kuten Pallasmaa on ilmais-
sut, havainto, muisti ja mielikuvitus ovat alati vuorovaikutuksessa. 
(Pallasmaa 1996, 47). Muistin perustavaa roolia on korostettu myös 
fysiologiassa, jossa muisti on eräitten teorioitten myötä määritelty 
kaiken orgaanisen aineksen yleiseksi funktioksi. Se ei siten ole vain 
tietoisen elämän ilmiö, vaan se on ymmärrettävä eräällä tavoin kai-
ken elävän luonnon kattavana – fysiologisessa mielessä perinnölli-
syyden ja elämän säilyttämisen – perustana (vrt. geenien ”muisti”). 

35 Myös Alexander on pyrkinyt selittä-
mään ympäristön ominaislaadun synty-
mistä juuri tapahtumaprosessien kautta. 
Alexanderin lähtökohta on kysymyksen-
asettelussa miten hyvä ympäristö on pe-
rinteisesti muodostunut. Teoksessaan 
”The Timeless Way of  Building” Alexander 
luo pohjan mallinkielensä kehittelylle, 
jonka tarpeellisuuden hän tiivistää kysy-
mykseen: How was it possible, that any simple 
farmer could make a house, a thousand times 
more beautiful than all the struggling architects 
of  the last fifty years could do? (Alexander 
1979, 175). Alexanderin vastaus tähän on 
perinteisessä kulttuurissa sisäänrakennet-
tuna ollut alitajuinen “mallinkieli”, raken-
tamisen koodi, joka perustui niin funk-
tionaalisuuteen kuin toisten, hyväksi ha-
vaittujen sovellutusten kopioimiseen. 
Alexanderin mukaan ympäristömme ele-
mentteihin sisältyy tietty perustypologia 
(universaali lähtökohta), jolle tapahtuma-
prosessit luovat paikallisen variaation ja 
merkityksen. (Alexander 1979, 81-94).
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Antropologisessa mielessä muistia ei kuitenkaan voida ajatella siten, 
että tietyt tapahtumat tai kokemukset ikään kuin jättäisivät jälkensä 
organismiin vaikuttaen suoraan esimerkiksi sen tekemiin myöhem-
piin valintoihin. Muistia ilmiönä ei voida toisin sanoen määrittää 
vain muistijälkien summana, vaan se on sen sijaan nähtävä tunnista-
misen ja identifikaation monimutkaisena prosessina, jossa aiemmat 
vaikutelmat on kyettävä myös jäsentämään ja sijoittamaan ajallisesti. 
Muistaminen ei ole palaamista johonkin yksittäiseen muistin loke-
roon; se ei ole vain toistamista vaan pikemminkin menneen uudel-
leen syntymistä luovan, rakentavan ja syntetisoivan prosessin kaut-
ta. (Cassirer 1968, 50-51). Kaj Nymanin sanoin muisti on tilan ja 
ajan organisoimista ja rakennettu ympäristö on täten näkyvä muis-
tin jälki ja näin kulttuurin jatkuvuuden edustaja. (Nyman 2001, 19). 
Eksistentiaalisena muisti ei talleta aikaa päivämäärinä tai kestona, 
vaan paikkoihin ja tapahtumiin sitoutuneena kudelmana. Fyysiset il-
mentymät ympäristössä voivat tuoda menneen ”silmiemme eteen”, 
vaikka kohtaammekin sen aina nykyisyyden moduksessa. Muistia ei 
näin ollen tule ymmärtää väärin muistoina tai jonakin yksittäisenä 
historian tapahtumiin palaamisena, jota voimme tarkastella ”objek-
tiivisesti”, vaan tapana jolla mennyt nivoutuu osaksi ympäristösuh-
teemme syvästruktuuria. 

Muisti on myös ymmärrettävä ennemmin kulttuurisena kuin yksit-
täistä subjektia koskevana – kollektiivisen tradition edellytyksenä, 
joka edelleen muotoutuu uudella tavoin osaksi toimintaamme. Yk-
silön tietoisuudessa säilyvät kokemukset sedimentoituvat, kerros-
tuvat muistiin tunnistettavina ja muistettavina kokonaisuuksina. 
Mikäli tätä kerrostumista ja säilymistä ei tapahtuisi, yksilö ei voisi 
saada selkoa elämänkulustaan. Yhteiset muistissa säilyneet koke-
mukset tekevät kerrostumisesta intersubjektiivista. (Berger & Luck-
mann 1995, 81; Pihlström 2010, 239-240, 242). Kulttuuri voidaan 
siten nähdä myös eräänlaisena omaksuttujen toimintamallien jär-
jestelmänä, joka on jaettu tietyn ihmisryhmän kesken. Erityisesti 
aineettomat traditiot, kuten perinteiset työtavat, ovat osa ruumiillis-
ta muistia; ne eivät koskaan välity vain teorian tai yksinomaan pai-
netun sanan välityksellä. (Pallasmaa 1996, 43). Aldo Rossi vaikutti 
suurelti siihen, että arkkitehtuurin yhteydessä alettiin puhua kollek-
tiivisesta muistista. Rossin mukaan kollektiivinen eli yhteinen muisti 
helpottaa hahmottamaan kaupunkirakennetta, sen yksilöllisyyttä, 
ja arkkitehtuuria tämän yksilöllisyyden ilmenemisen muotona.36 
Muistetuilla paikoilla on merkitystä myös yhteisön yhtenäisyyden 
ja kansallisen itsetunnon vahvistamiselle. (Rossi 1986; Shusterman 

36 Kulttuuri siten on eräällä tavalla yhtei-
sön ”sisäisen muistin” edellytys. Eksis-
tentiaalisesti ymmärrettynä muisti käsite-
tään siten kollektiiviseksi kulttuuriseksi 
esiymmärrykseksi. Yksilötasolla se tar-
koittaa ihmisen juurtuneisuutta omaan 
kulttuuriin, paikkoihin, tapoihin ja tottu-
muksiin. 
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1997, 104). Perinteet ovat tärkeitä kollektiiviselle muistille ylläpitäen 
ymmärrystä siitä, keitä olemme ja mihin kuulumme. Rakennetussa 
ympäristössä tämä sidos ei nojaa pelkästään mielikuviin, vaan on 
konkreettisempi. Fyysinen muistuma ympäristössä viittaa mennee-
seen, ja on siten ontologisesti myös ikään kuin merkki, mutta se 
on kallisarvoinen myös itsessään. Menneen elementtinä mutta silti 
havaittavana se säilyttää menneen nykyisenä meille. Fyysisen ympä-
ristön kerrostuneisuuden hävittäminen loitontaa meitä omasta tra-
ditiostamme purkaen pala palalta ”perustaa eksistenssimme alta”. 
Heidegger ymmärsi muistamisen myös eräänlaisena ajattelemisen 
kokoamisena. Kokoamisella tarkoitetaan tällöin asioiden yhdistä-
mistä tilapäiseksi ykseydeksi – paitsi silloin, kun tämä liittyy fyysi-
seen muistomerkkiin, se ei ole enää tilapäistä vaan se on ykseyttä 
jota tietoisesti ylläpidämme, suojelemme ja säilytämme. Tämän mu-
kaisesti säilyttäminen on muistamisen peruspiirre ja olemus. Toi-
saalta myös fyysisetkin muistumat menettävät merkityksensä silloin, 
kuin menneellä johon ne viittaavat, ei ole meille enää merkitystä. 
Voidaan sanoa, että vasta kun paikka jää muistiimme ja palaamme 
siihen muistellen, on merkitysyhteys ja paikkakokemus sen myötä 
saavuttanut syvimmän tasonsa. Tämä voi olla yhtä perustava kuin 
välitönkin kokemus. (Passinmäki 2011, 158; Gadamer 2008, 131; 
Relph 1986, 37). Sielunmaisema-termi ilmentää erityisellä tavalla 
tätä muistin ulottuvuutta. Silti muistia ei pidä tulkita näköaistikes-
keisenä, sillä aistien kokonaisvaltainen merkitys muistille on vahva; 
eritoten tuoksujen merkitys muistille on keskeinen. Erilaisiin toi-
mintoihin kuuluvat tuoksut kuten esimerkiksi meren tuoksu kalas-
tajakylässä rakentavat vahvoja merkitysyhteyksiä. (Vrt. Pallasmaa 
1996, 38). Usein lapsuutemme ja nuoruutemme maisemat säilyvät 
muistoissamme ja palaavat mieliin pysyen samoina, vaikka reaalinen 
ympäristö olisi muuttunut. Sen vuoksi moni saattaa tuntea petty-
mystä kulkiessaan vuosikymmenien kuluttua entisissä elinympäris-
töissään ja havaitessaan ympäristön eron muistin maisemaan.
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7.2 Rakennettu ympäristö

Yhdistävät ja kokoavat rakenteelliset elementit - struktuuri

Kulttuuriympäristöllä on fyysinen rakenteellisuutensa, joka on  
muodostunut ihmisen itselleen rakentamista37 ja ylläpitämistä 
paikoista. Toimintaa ja rakennetta ei tule käsittää vanhakantaises-
ti toisiaan hylkivinä käsitteinä. Usein ne ajatussuunnat, jotka ovat 
painottaneet toiminnallisuutta, ovat kiinnittäneet vähän huomiota 
rakenteellisuuteen ja toisinpäin. Tässä on puolestaan otettu lähtö-
kohdaksi, että toimintaa ja rakennetta koskevat käsitykset edellyttä-
vät toisiaan. Rakenteet, kuten myös yhteiskunnallisen järjestyksen 
osa-alueet ja sen taloudelliset ja teknologiset perusrakenteet, ovat 
ymmärrettävissä ainoastaan suhteessa inhimillisen toimintaan, sen 
tuotoksena. Tämä järjestys voi myös säilyä vain silloin, kun ihminen 
jatkuvasti tuottaa ja uusintaa sitä toiminnallaan. (Giddens 1984a, 
85-87, 93; vrt. Berger & Luckmann 1995, 64-65). Rakenteisiin on 
luettava sekä sosiaalisen ympäristön perusrakenteet, kuten erilaiset 
systeemit tai instituutiot, joihin liittyy myös institutionaalisten ra-
kenteiden väistämätön jähmettyminen, sedimentaatio. 

Rakenne on toiminnan näkyvä puite, eräällä tavoin symboliympäris-
tön ”kielen” logos, joka tekee maailman näkyväksi. Logos on ym-
märrettävä tällöin rakenteellisena periaatteena, joka antaa ilmeneväl-
le maailmalle muodon. Myös inhimillistä toimintaa ohjaa ja jäsentää 
looginen rakenne siten, että maailma avautuu ihmiselle merkityk-
sellisenä ja mielekkäänä kokonaisuutena. Keskeistä logoksessa on 
yhteenkokoaminen.38 (Ks. Passinmäki 2011, 68). Tällöin logoksen ole-
muksellinen piirre määrittyy jonkin tekemiseksi ilmeneväksi, osoit-
tavaksi näkemisen sallimiseksi. Ympäristön struktuuri ei kuitenkaan 
ole vain sattumanvaraisesti yhteenkoottu kokoelma asioita, vaan se 
koostuu eri elementtien ja ihmisten välisistä järjestelmällisistä suh-
teista. Heideggerin esimerkki sillasta yhteen kokoavana avaa hyvin 
rakennetun ympäristön produktiivista ja generoivaa luonnetta paik-
kojen synnyssä. Silta kokoaa ympärillään olevan maiseman ja siihen 
kuuluvat elementit yhteen liittämällä kaksi rantapenkerettä toisiin-
sa. Myös arkkitehtuuri tulee tällä tavoin ymmärretyksi eräänlaisena 
tapahtumapaikkana, ja se on myös maailman näkyväksi tekemisen 
tapa. (Heidegger 2008f, 89). Georg Simmelin39 kuvaus ”Bridge and 

37 Verbistä bauen, rakentaa, Heidegger ei 
löydä uudenluomisen ja rakentamisen 
merkitystä vaan säilyttämisen merkityk-
sen (saks. hegen) esimerkiksi maanviljelijä 
rakentaa peltoaan (baut) mutta pelto on 
annettu hänelle vaalittavaksi ja säilytettä-
väksi. (Steiner 1997, 142).

38 Rakennettu kokoaa, tuo esiin paikan - 
Norberg-Schulzin sanoin ”renders visible 
the world”. Heideggerin fenomenologia-
käsitteen muodollisen määrittelyn mukai-
sesti ilmiö tarkoittaa itsessään-näyttäyty-
vää, jonka logos sallii tulla ilmi. Logos 
esittää sen, miten mainitussa itsessään-
näyttäytymisen muodossa kohdattavaa 
kohdetta tulee (temaattisesti) tutkia. 
(Haapala 1998, 112-113; Norberg-Schulz 
2000). 

39 Georg Simmel (1858-1918), saksalai-
nen sosiologi ja filosofi.
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Door” –kirjoituksessa ilmentää myöskin valaisevalla tavalla ihmisen 
perustavaa tarvetta erotella ja rakentaa yhteyksiä. Simmel käytti esi-
merkkinään kahta joentörmää, joiden olemassaolo on ensin ajatuk-
sen tasolla analyyttisesti eroteltava, jotta niiden yhdistämistä sillan 
avulla voi ajatella. Inhimillinen pyrkimys yhdistää muodostui fyysi-
sen tietoiseksi muovaamiseksi, joka huipentui ilmeisimpään muo-
toonsa sillan rakentamisessa. Ihmisen intentionaalisuus ei kohdan-
nut vain spatiaalisen erottuneisuuden passiivista vastarintaa, vaan 
aktiivisen erityiskonfiguraation vastavoiman. Silta symboloi näin 
ihmisen tahdonvoimaa tilasta. Silta yhdistää ajatuksen ja käytännön 
lisäksi myös visuaalisessa mielessä. Se muodostuu esteettiseksi ar-
voksi siinä määrin, kuin se suoriutuu tehtävästään kahden toisistaan 
erotetun yhdistämisessä – ei siis vain täyttääkseen käytännön tar-
peen, vaan tehdäkseen sen ilmeisellä tavalla näkyväksi. Vastaavalla 
tavalla ovi symboloi ihmisen tarvetta rajata ja erottaa; samalla se 
on myös mahdollisuus astua ulos rajoituksesta vapauteen. (Simmel 
2008a; Fornäs 1998, 21). Simmelin kuvaus sillasta ja ovesta kuvaa 
siten konkreettisesti yhdistyneisyyden (connectedness) ja erottamisen 
(separation) tematiikkaa. Tämä muodostaa myös kiinnostavan ver-
tailukohdan edellä viitattuun Heideggerin ”Building, Thinking, Dwel-
ling” –esseeseen. Kun silta kohdataan arkipäiväisesti sellaisenaan, se 
ei koskaan näyttäydy ilmauksellisena, vaan vajoaa jokapäiväisyyteen. 
Toisinaan siihen voi kuitenkin liittyä myös ilmauksellisuutta, jolloin 
se muodostuu symboliksi. Silta ei kuitenkaan koskaan ole vain silta, 
ja sen jälkeen symboli. Se ei myöskään ole koskaan symboli ensisi-
jaisesti. Sillan rakentaminen luo paikan tiettyyn joen kohtaan; kah-
den rantapenkereen yhteenliittyminen luo erilaisia tiloja (sillan pääl-
le, sen juurelle, alle jne.) Koska rakentaminen luo asemia, näiden 
asemien tilojen yhteenliittyminen luo mukanaan tilan (spatiumina ja 
extensiona) rakennusten fyysiseen struktuuriin. Rakentaminen ei siis 
koskaan muokkaa pelkkää tilaa yhtenä solidina yksikkönä. (Heideg-
ger 2008f, 104-107).

Konfiguraatio

Rakenteellisten elementtien ja inhimillisen toiminnan välinen suhde 
voidaan tulkita konfiguraationa, jonka merkitystä yhtenä ihminen-
ympäristön suhteen konstitutiivisena tekijänä ei voi sivuuttaa. Kon-
figuraatiorakenne yhdistää ja kokoaa maailman ihmisen toiminnan 
kannalta loogiseksi totaliteetiksi, vaikka se todellisuudessa olisikin 
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40 Orientoitumisjärjestelmä ja suhde ym-
päristölliseen konfiguraatioon vaihtelee. 
Rapoport käyttää esimerkkinä eskimoita, 
jotka käyttävät orientoitumisessa hyväk-
seen kääntymisten lukumäärää ja muotoa 
sekä matkan ajallista etäisyyttä lineaarisen 
etäisyyden sijaan. (emt.)

fragmentaarinen ja hajanainen. Jokapäiväisessä elämismaailman 
kontekstissa toiminnan ja rakenteen ykseys ilmenee ruumiillisesti 
koettuna ympäristöllisenä logiikkana, jossa erilaiset tilalliset konfi-
guraatiot (toiminnallisesti eriytyneet alueet), erottavat alueet ja pai-
kat toisistaan. Konfiguraatio mahdollistaa ympäristön jäsentämisen 
ymmärrettäväksi ja loogiseksi rakenteeksi, joka kehittyy, säilyy ja lo-
pulta hajoaa. Se on siis luonteeltaan dynaaminen. Näin ollen jäsen-
tymisen lopputulos on nähtävä enemmän tai vähemmän pysyvänä 
rakenteena, joka voidaan määritellä yksinkertaisesti elementtien jär-
jestykseksi, yhteen sopeutuvuudeksi, liittymiseksi ja jäsentymiseksi. 
Ympäristöllinen konfiguraatio pohjustaa ympäristön tietoista ja ei-
tietoista jäsentämistä eräänlaisena loogisuuden vaatimuksena, joka 
on välttämätöntä ihmisen menestykselliselle toimimiselle ympäris-
tössä. Tämän kaltaisena piilevänä järjestyksenä se on edellytys eri-
tyisesti orientaatiokyvylle, jonka merkitys ihmisen olemassa ololle ja 
selviytymiselle on olennaista. (Hillier 1996, 135; Bohm & Peat 1993, 
152; Lynch 1960, Rapoport 1977, 142). Vaikkakin orientaatiokyky 
on universaalilla tavalla perustavanlaatuista ihmiselle, se on myös 
kulttuurisesti varioitunutta.40  Konfiguraatiolla on suuri merkitys 
menestyksekkäälle toiminnalle erityisesti vieraassa ympäristössä; 
jokainen voi todeta, miten esimerkiksi monotoninen suoralinjai-
suus vaikeuttaa orientoitumista silmän kiintopisteitten puuttuessa. 
Tyypillisesti modernissa (kaupunki)ympäristössä orientoituminen 
nojautuu enemmän tiedolliseen (kognitiiviseen) järkeilyyn kuin ym-
päristöön ”eläytymiseen” topologisten variaatioiden ja aistein ha-
vaittavien poikkeamien avulla. Camillo Sitte on ilmaissut asia seu-
raavasti: ”Aukion ympärillä kierrellessä on edessä aina samanlainen 
näkymä, niin ettei tiedä missä itse oikeastaan on. Muukalainen voi 
tällaisessa aisteja hämäävässä karuselliaukiossa kääntyä vain kerran 
ja heti suunnat ovat hukassa.” (Sitte 2001, 101). 

Fyysisten rakenteiden ohella myöskin rakenteet, jotka ilmenevät 
sosiaalisessa ympäristössä, ovat keskeisiä toimintamahdollisuuk-
sien edellytyksiä. Sosiaalisen todellisuuden hahmottamisen raken-
teet kuten kielelliset käsitteet, nojaavat systeemiseen erotteluiden ja 
rinnastusten kokonaisuuteen, jonka osina yksittäiset käsitteet ovat 
mielekkäitä ja merkityksellisiä. (Alasuutari 1989, 93, 98-99, 101). 
Todellisuus jäsentyy siten paitsi tilallisuuden kautta, myös käsitteel-
lisesti kollektiivisesti omaksutun ja jaetun järjestelmän kautta toisis-
taan eroteltuina ja luokiteltuina olioina. Kaikkein perustavimmalla 
tasolla inhimillinen yhteisöllisyys on universaalia – partikulaarissa 
elämismaailmassa kuitenkin omaksumme erityisen normatiivisen 
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41 Ominainen skeema sille on jos-niin; 
eli harkinta ei koskaan pelkästään ”totea” 
olevaisen esilläoloa tai sen ominaisuuk-
sia. Harkinta (järki) myös huomaa välittö-
mästi sen, mitä tarvitaan mutta mikä ei 
ole käsillä. (Heidegger 2000, 429).

42   Heideggerin mukaan kyse on ennen 
kaikkea ihmisen vieraantumisesta varsi-
naisesta olemisesta. Myös Simmel katsoo 
modernin elämäntyylin syvimpien ongel-
mien kumpuavan antagonismista, missä 
yksilö yrittää säilyttää olemisensa riippu-
mattomuuden ja yksilöllisyyden yhteis-
kunnan suvereeneja voimia, historiallista 
painolastia sekä ulkopuolelta tulevaa 
kulttuuria ja elämisen teknillistymistä 
vastaan, jotka nielevät yksilön sosiaalis-
teknologisiin mekanismeihinsa. Simmel 
vertaa hektisen metropoliksen henkisen 
elämän luonnetta intellektualistiseksi ver-
raten sitä pikkukaupunkien henkiseen 
elämään, joka nojautuu enemmän emo-
tionaalisiin kuin rationaalisiin suhteisiin. 
Emotionaalinen suhde on juurtunut mie-
len tiedostamattomille tasoille kehittyen 
katkeamattomassa perinteessä ja tavois-
sa. Emotionaalisen toiminnan sijaan met-
ropoli-ihminen toimii perustavasti ratio-
naalisella tavalla. Intellektuaalisen eksis-
tenssin dominanssi ja rahatalous liittyvät 
läheisesti yhteen. Simmelin mukaan met-
ropolin kaupallinen aktiviteetin keskitty-
mä on antanut vaihdon välineille merki-
tyksen, jota se ei olisi voinut saavuttaa 
maaseutuelämän aspektein. Metropolik-
sen esimerkkinä Simmel mainitsee Lon-
toon, joka ei ole koskaan historiassaan 
muodostunut Englannin sydämeksi – 
vaan sen ”järjeksi ja rahanpussiksi”. Sim-
mel ja Heidegger olivat molemmat yhtä 
mieltä siitä, että moderni mieli on muun-
tunut yhä laskevammaksi. Tällä on vas-
taavuutensa luonnontieteelliseen ideaa-
liin, eli maailman muuntamiseksi arit-
meettiseksi probleemaksi ja kaikkien sen 
osatekijöiden matemaattiseksi formu-

rakenteen, käsitykset, arvot, käytännöt ja tavat, jolloin tämä univer-
saali ykseys murtuu. Pystymme erottamaan oman kulttuurimme ja 
yhteisömme ”toisista”. (Miettinen et al. 2010, 158-159). Vastaavalla 
tavoin ympäristön tilallinen konfiguraatio on rakentunut vähitellen 
monien eri tekijöitten yhteisvaikutuksena sellaiseksi, joka on kul-
loinkin parhaiten palvellut yhteisön tarpeita. Näin yhteisön kulttuu-
ri on voinut välittyä myös tilan ja muodon kautta. (Hillier 1996, 83). 

Järki

Paitsi intentionaalisena, inhimillinen toiminta ilmentyy myös rati-
onaalisena pyrkimyksenä jäsentää toimintoja sekä muokata ympä-
ristöä edellä kuvatun loogisuuden vaatimuksen mukaisesti. Ihmi-
nen-ympäristösuhteen rakenteellisen ulottuvuuden ontologisena 
rakennetekijänä rationaalinen järki viittaa siten fyysisen ympäristön 
kognitiivisesti käsitettyihin puoliin, mm. soveltuvuuteen muotonsa, 
jäsennyksensä ja materiaaliensa puolesta kyseessä olevaan toimin-
taan. Edellä on todettu, että ihminen ei intentionaalisena toimijana 
voi oleilla sattumanvaraisesti järjestäytyneessä ympäristössä. Ihmi-
nen ei voi suuntautua maailmaan huolehtien ilman loogisuuden 
pyrkimystä, vaan maailmasta on myös löydettävä ”järkeä”. Toisin 
sanoen tiedollisesti hallittava maailma asettuu järjen myötä järjes-
tämätöntä kaaosta vastaan. (von Bonsdorff  2006, 229). Sartrelaisit-
tain ilmaisten ihmisen vapaus on kahlehdittua juuri siksi. Heidegger 
korostaa, että ihmistä ympäröivä ympäristöllinen kokonaisuus ja 
sen jäsentäminen ei näin ole ainoastaan esilläolevan sattumanvarais-
ta ”haalimista yhteen”, vaan sille on ominaista ensisijaisesti suhteit-
ten ymmärtäminen (se, miten esineet liittyvät toisiinsa). Järjestys, 
jossa asiat liittyvät loogisesti toisiinsa, ikään kuin tuo käsilläolevaa 
lähemmäksi ihmistä, joka tulkitsee näkemäänsä. Tätä tulkitsevaa 
ihminen-ympäristösuhdetta Heidegger kutsuu myös harkinnaksi.41 

Sen sijaan tulkittuna yksipuolisesti ratioksi42 ihminen-ympäristö 
vuorovaikutussuhde perustuu hallitsemiseen vaalimisen sijaan, 
jolloin oleva nähdään hyödykkeenä; maailma redusoidaan samalla 
kuvaksi ja arvot välineellistetään. Merkitykset abstrahoituvat. Abst-
raktion kautta eletty muuntuu puolestaan mitattaviksi määreiksi 
- toiminta muuttuu tilastoiksi, ennusteiksi ja raporteiksi, ja raken-
ne mitattavaksi tilalliseksi geometriaksi, jota voimme analyyttisesti 
tarkastella. ”Ismiksi” muuntuessaan harkitseva ja intentionaalinen 



loinniksi. (Simmel 2008b, 69-72). Myös 
Ernst Bloch on todennut artikkelissaan 
“Formative Education” että modernismin 
aikakausi maksoi korkean hinnan ”koris-
teellisesta kitchistä” erkaantumisestaan 
(jolla kenties viitataan ns. kansanomai-
seen tyyliin); humaanin on korvannut tar-
koituksestaan vieraantunut geometrinen 
monotonisuus sekä mielikuvituksen köy-
hyys. (Leach 2008, 45). Siegfried Kra-
cauerille modernismia kuvasti koditto-
muus (metafora jota myös Heidegger on 
käyttänyt), jonka tilallisena vertauskuva-
na hän käytti hotellin aulaa. Kracauer 
syytti tästä kodottomuudesta juuri kapi-
talistisen ration ylikorostumista. (Kracau-
er 2008).

43 Arkkitehdin työssä yhdistyvät järki ja 
tunne. Nymanin mukaan tunne on järjen 
ympäristö ja varsinainen perusta. Ratio-
naalista toimintaa ei ole ajateltavissa il-
man tunnetta, joka antaa ajattelulle suun-
nan. (Nyman 2001, 25).

ympäristösuhde vinoutuu kylmäksi rationalismiksi. Maailmaan 
suuntautumisen tapana tämä on siksi tuhoavaa, koska se jättää ul-
kopuolelle emotionaalisen inhimillisen kokemisen. Heidegger kri-
tisoi suuresti rationalistisen ajattelutavan vaikutusta (länsimaisen) 
ihmisen ja ympäristön väliseen suhteeseen ja antoi enemmän ar-
voa intuitiolle ja tunteelle kuin sellaiselle järjelle, joka länsimaisessa 
ajattelussa on muuntunut yllä kuvatulla tavalla ratioksi. ”Tunne tai 
vire on enemmän järkeä eli kuulemista, koska se on avoimempaa 
olemiselle kuin kaikki järki, joka ratioksi muuttuneena tulkittiin vää-
rin rationaaliseksi.” (Heidegger 1998, 22). Modernia järkeä ja sen 
vaaroja onkin syytä kritisoida, muttei kuitenkaan sen hylkäämisen 
mielessä vaan nimenomaisesti sen terävöittämiseksi. Emme tarvitse 
vähemmän vaan lisää järkeä – vaikkakin rikkaampaa, moninaisem-
paa ja refleksiivisempää ymmärrystä rationaalisuudesta. Rationaa-
lisuus ei siten itsessään muodosta ongelmaa, vaan silloin kun ratio 
on irrotettu järjestä ja se ohittaa humaanin kadotessaan abstraktiin. 
(Fornäs 1998, 43; Kracauer 2008, 51). Järjen ja tunteen välisessä 
dikotomiseksi tuomitussa ajattelussa kyse on kenties enemmän tar-
kastelunäkökulman rajautumisesta tarkastelemaan vain tiettyjä maa-
ilman ymmärtämisen edellytyksiä.43 Ei ole hedelmällistä puhua sen 
enempää järjen tai tunteenkaan ensisijaisuudesta toisiinsa nähden, 
vaan ymmärtää ne pikemminkin toisiaan täydentäviksi kokonaisuu-
den osiksi. Kognitiivinen puoli hakee järjestystä ja oikeaa ”lokeroa” 
ympäristön elementeille, ja emotionaalinen puoli puolestaan pyrkii 
löytämään niille merkityksen. Näin ollen järki tai kognitio voidaan 
nähdä kulttuuriympäristössä tilallisen rakenteen konstitutiivisena 
”järkenä”, logoksena, joka strukturoi ihmisen ja ympäristön suh-
detta syvärakenteellisella tasolla. 
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44 Vrt. 1600-1700-luvun sensualistiset 
teoriat, esim. Locke, Berkeley; valistuk-
sen ajan filosofinen näkemys havaitsemi-
sesta perustui idealisoinnin ja analysoin-
nin vastakkainasettelulle. (Idealistis-me-
tafyysinen perinne juontaa juurensa tie-
tenkin Platonista, kuten tieteellis-tekno-
loginen perinne Aristoteleelta.) Siinä 
missä Descartes hylkäsi aistien merkityk-
sen todellisuuden ymmärtämisessä ja no-
jautui järjen ylivertaisuuteen (Descartes 
2002 (1641)), Berkeleyn ajattelu aistimi-
sesta ja havaitsemisesta (Dialogue of  Hylas 
and Philonius) pohjautui siihen, että aistit-
tavien olioiden todellisuus on siinä, että 
ne aistein havaitaan. Toisin sanoen ole-
massa oleminen ja havaituksi tuleminen 
eivät ole eri asioita. Tämä näkemys hävit-
ti aineen sekä substanssin. Se mitä aisti-
havainnossa ilmenee, on sielullista. Ber-
keley käytti tämän seikan havainnollista-
miseen kylmän, kuuman ja haalean veden 
vertaustaan. Sekundaariset kvaliteetit ku-
ten haju, väri, muoto ym. ja primaariset 
kuten ulottuvaisuus, hahmo, soliditeetti, 
painavuus, liike ja lepo ovat kaikki sielul-
lisia ja havaitsijasta riippuvaisia, eivätkä 
olemassa itse substanssissa. Russell huo-
mauttaa tähän, että havaitsemme toki 
ensi sijassa kvaliteetteja, emmekä ”olioi-
ta” vaikka myöntäisimmekin substanssin 
olemassa olon. (Russell 1948, 204). Myös 
Locke erotti ”yksinkertaiset” ideat (miel-
teet) jotka tulevat aistihavainnoista, ”ref-
leksioideoista” tehden jaottelun ulkoi-
seen ja sisäiseen kokemukseen (aistimus-
reflektio). Olioiden ensisijaiset ja toissi-
jaiset ominaisuudet eli kvaliteetit voidaan 
ymmärtää siten, että jälkimmäiset ovat 
subjektiivisia, ja ensin mainitut kuuluvat 
olioille itselleen. Edelleen, aistimusta ja 
havaintoa voidaan verrata myös Humen 
”impression ja idean” käsitykseen. Sen 
mukaan aistimus on fysikaalinen, ja ha-
vainto sielullinen eli tapahtuu mielessä. 
Eräänlaisena välimuotona voidaan pitää 
näkemystä, jonka mukaan havainnossa 

7.3. Aistiympäristö

Identifikaation elementit - tekstuuri

”What we are concerned here, is not texts but texture”. (Henri Lefebvre 
2008, 138).

Aistein koetun ulottuvuus on erottamaton osa merkityksellisen ym-
päristösuhteen muodostumista. Identifikaation elementit muodos-
tavat fyysiseen kuuluvasta materiaalisuudesta havaittavan tekstuurin, 
mutta identifikaatioon liittyy erottamattomasti myös kulttuurinen 
ulottuvuus. Sen vuoksi aistimuksia ja kulttuurin antamia merkityksiä 
ei voida erottaa toisistaan. Husserlin mukaan maailma on pukeutu-
nut merkitykseen – toisin sanoen ihminen havaitsee merkityksellisiä 
asioita. Tästä syystä kulttuurin vaikutus havaitsemisessa muodostuu 
sitäkin suuremmaksi, mitä abstraktimmasta asiasta on kyse, kuten 
esimerkiksi ajan tai tilan kokemisesta (esimerkiksi myöhässä ole-
misen tai ahtauden kokemus vaihtelee suuresti eri ihmisryhmien 
välillä.) Tiettyyn yhteisöön ja kulttuuriin kasvaneina emme myös-
kään kyseenalaista sitä, miksi arvostamme tiettyjä asioita. Tämä on 
maailmaan juurtumista ja siihen kiinni kasvamista siinä määrin, että 
emme voi irrottautua sitä konstituoivista tekijöistä, koska ne ovat 
myös itseämme konstituoivia tekijöitä. Merkitykset eivät kuitenkaan 
ole olemassa vain subjektien pään sisäpuolella, vaan myöskin mate-
rialisoituneina tekstuaalisina ilmaisuina. Kulttuuri on siten muuta-
kin kuin vain yhteistä tajunnan virtaa, siihen sisältyy aina ulkoinen 
välittäjä, ”koodi” tai jonkinlainen kielisysteemi. Nämä voivat myös 
olla rakennuksia, veistoksia, kirjoituksia tai kuvia, yhtä hyvin kuin 
ääniaaltoja tai liikkeitä. Ne ovat subjektienvälisiä ekspression eli ul-
koistamisen muotoja. (Fornäs 1998, 170).

Aistimodaliteetit toimivat havaintokanavina havaitsemis- ja koke-
misjärjestelmässä, jonka osa olemme. (Haapala et al. 2006, 80; Haa-
pala 1998, 21-22; ks. Fornäs 1998, 191). Niin sanottu puhdas ha-
vainto pintaempirian tasolla on vain teoreettinen mahdollisuus, sillä 
aisti-informaatio myöskin sekoittuu esiymmärrykseen ja aiempiin 
kokemuksiimme. Myös Husserl tähdensi, ettei kokemuksessa koh-
dattu maailma palaudu hetkellisiin aistimellisiin sisältöihin, kuten 
varhaisemmat teoriat pyrkivät osoittamaan kuvatessaan havaintoa 
yksittäisen aistidatan mosaiikkina tai aistimusten kimppuina.44 Vasta 
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moderni hahmopsykologia on kyennyt oikaisemaan tätä käsitystä. 
Se on osoittanut, että aivan yksinkertaisimmatkin havaintoprosessit 
edellyttävät tiettyjä perustavia rakenteellisia elementtejä tai konfi-
guraatioita. (Cassirer 1968, 38, 44-45). Ennemminkin maailma on 
kokemuksessa läsnä tietoisuuden ylittävänä horisonttina, josta vain 
pieni osa ilmenee meille kerrallaan. Havainto ei näin rajaudu myös-
kään pelkkään aistimellisuuteen, vaan kattaa erilaisia kategoriaalisia 
merkitysrakenteita.45 

Tekstuuria identifikaation ulottuvuutena ei tule tulkita vain ”näky-
vien” pintaominaisuuksien kautta, vaan se on ymmärrettävä laa-
jemmin kuin vain näköaistin avulla hahmotettavana. Pallasmaa on 
käsitellyt teoksessaan The Eyes of  the Skin. Architecture and the Senses 
(1996) silmän hegemoniaa ja okulasentristä paradigmaa vallitseva-
na maailmasuhteena ja tiedon käsitteenä. Näkemisen ensisijaista 
epistemologista etuasemaa suhteessa muihin aisteihin onkin tarkas-
teltava kriittisesti myös arkkitehtuurin käytännön viitekehyksessä. 
Ympäristön havaitsemisessa myös muut aistit ovat tärkeässä roo-
lissa. Esimerkiksi tuntoaisti kykenee ”lukemaan” fyysisen ympäris-
tön tekstuuria; painoa, tiheyttä tai esimerkiksi lämpötilaa. Fyysisel-
lä muodolla tai hahmolla on siten myös erityinen taktiilisuutensa. 
Pallasmaan sanoin rakennus kättelee meitä ovenkahvan välityksellä, 
jonka patinoitunut pinta yhdistää meidät aikaan ja traditioihin. Ajal-
lisuus ikäänkuin muuntuu fyysisiksi muodoiksi. (Pallasmaa 1996, 
40). Yhtäläisesti esimerkiksi valoisuuden tai lämpötilan intensiteetti 
muodostuvat merkittäviksi aistiympäristön kokemisessa. Redukti-
onistisuuden sijaan tulisi huomata kokemuksen monisensorisuus; 
silmä tekee yhteistyötä muiden aistien kanssa, eikä näkemistä pidä 
eriyttää sen luonnollisesta yhteydestä muihin aisteihin. Nihilistinen 
arkkitehtuuri ja sen etäännyttävä ja erottava näköaistikeskeisyys 
erottaa kokemisen kehollisuudesta.46 Aikamme visuaalisuuden yli-
korostamalla arkkitehtuurilla on siten köyhdyttävä vaikutus koke-
mustemme emotionaalisuudelle. (Pallasmaa 1996, 8, 13, 26; Haapa-
la et al. 2006, 183). Visuaalisuudelle ei tarvitse antaa ylivaltaa, muttei 
sitä ole syytä hylätäkään kokemuksellisuuden yhtenä ulottuvuutena. 
Koska ympäristöä käytännössä arvioidaan näköaistin perusteella 
tehtyihin havaintoihin nojautuen ja niiden myötä syntyviin mieliku-
viin, on visuaalisuus usein merkittävässä asemassa erityisesti maise-
man esteettistä laatua arvioitaessa. Esteettisen käsite voi kuitenkin 
saada paljon laajemman sisällön, kun se ymmärretään kokonaisval-
taisena ihmisen ja luonnon yhteenliittymänä.

eri ominaisuudet kuten muoto, väri, arvo, 
ym. voidaan käsittää täysin eri (itsenäisi-
nä) merkityssuhteina, mutta tarvitaan 
myös jokin yleisempi ja laajempi hori-
sontti tavoittamaan (objektin) kokonais-
mieli. (Rauhala 2005a, 60).

45 Kategoriaarinen intuitio tekee maail-
masta jäsentyneen ja kokemuksesta mer-
kityksellisen. Vaikka havainnot perustu-
vat yksinkertaisille aistimuksille, emme 
näe yksittäisiä materiaalisia objekteja 
vaan merkityksellisesti jäsentyneitä asian-
tiloja. Kategoriaalisen intuition käsite on 
tärkeä koko fenomenologisen tutkimuk-
sen perustalle; se tekee ymmärrettäväksi 
ja tematisoi sen, miksi maailma on koke-
muksessa annettu loogisesti jäsentyneenä 
ja havaitaan aina merkityksellisenä. (Miet-
tinen et al. 2010, 37, 56, 59). Näin Hus-
serl ylitti Kantin käsityksen, jonka mu-
kaan kokemuksessa kategoriat ikään kuin 
liitetään aistimellisesti annettuun. Käsitys 
todellisuudesta on lähempänä Aristote-
lesta, joka ajatteli merkityksellisyyden 
olevan osa todellisuutta. Husserlin mu-
kaan havaitseminen on myös odotuksen 
kaltaista, eli havaitessaan ihminen odot-
taa merkityksen mukaisen havainnon il-
menevän hänelle. 

46 Myös Nietzsche kritisoi visuaalisen 
ajattelun asetelmaa (”eye outside time and 
history”), kuten monet ranskalaiset filoso-
fit, kuten erityisesti Sartre ja Merleau-
Ponty. Myös Heidegger, Foucault ja Der-
rida ovat kaikki esittäneet kriittisiä ajatuk-
sia etenkin modernismin tavasta antaa 
näkemiselle etusija ja maailman esittämi-
nen kuvana. (Pallasmaa 1996, 10-12).
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Artikulaatio

Inhimilliselle toiminnalle on luonteenomaista pyrkimys työstää ja 
muokata ympäristöään, mutta myös samalla ilmaista itseään kult-
tuurisilla muodoilla, jotka manifestoituvat rakennetussa ympäristös-
sä ja maisemassa. Kulttuuriympäristöllä on täten ontologisesti myös 
”esittämisen” rooli ympäristöllisenä artikulaationa toiminnallisuuten-
sa ja rakenteellisuutensa ohella. (Vrt. Leach 2008, 125). Rakennettu 
ympäristö ja sen tuottamat merkitykset voidaan tällöin ymmärtää 
myös merkityskielenä, joka ilmentää kulttuuriamme ja identiteet-
tiämme. Kuten ns. luonnollinen, verbaalinen kieli, myös esimer-
kiksi arkkitehtuurin kieli voi avata ihmisille merkitysten maailman. 
Kulttuurin ilmiasuna rakennettu muoto on nimenomaan ihmisen 
muotoa, (Nyman 2001, 19) joka kulttuuriympäristönä artikuloituu 
paikallisena, kontekstuaalisena tulkintana, manifestoiden konkreet-
tisen ilmaisun kautta yhteisön tulkintaa omasta arvomaailmastaan. 
Eräässä mielessä (eritoten postmodernistien korostaman näkemyk-
sen mukaan) rakennetun ympäristön ja maiseman artikulaatiota voi-
daan tulkita myös teksteinä ja merkkeinä. Rakennettu ympäristö ei-
verbaalisen kommunikoinnin välineenä tarjoaa esimerkiksi vihjeitä 
tietyntyyppiseen käyttäytymiseen ja toimintaan. Ihmiset ”lukevat” 
näitä vihjeitä eräänlaisen koodaamisprosessin kautta – kielen on 
tällöin oltava (kulttuurisesti) jaettu ja ymmärretty jotta kommuni-
kaatio on mahdollista. (Rapoport 1977, 3; vrt Popper 1974, 37). 
Tässä yhteydessä merkki on ymmärrettävä kuitenkin ensisijaises-
ti huomion kohteeksi nousevaksi, osoittavaksi elementiksi, joka 
muodostuu välinekokonaisuuden viittaussuhteista.47 Tällöin merk-
ki (tai hahmo) nostaa välinekokonaisuuden huomioitavaksi ja tuo 
kyseisen kohteen välittömästi ajattelemisemme sisällöksi. Merkki 
voidaan käsittää viittauskokonaisuuden osana monella tapaa - eräs 
tapa on käsittää se yksinkertaisesti orientoitumisen välineenä (näyt-
tää suuntaa), tai se voidaan käsittää ”vain” välineenä joka kuuluu 
välinekokonaisuuteen (esim. auton suuntavilkku). (Heidegger 2000, 
110-111, Passinmäki 1997, 16-17). Joka tapauksessa ympäristöllisen 
artikulaation ”lukeminen” merkkeinä on keino tulkita ympäristöä 
semanttisesti, sillä ihmisellä on kyky liittää merkityksiä kaikkein tek-
nisimpiinkin artefakteihin. Tämä luo perustan myös ympäristöllisel-
le identifikaatiolle.

47 Kielen perustavanlaatuinen suhde 
merkkiin (kieli merkkien systeeminä) on 
keskeistä monille filosofeille. On huo-
mattava, että Heideggerilla merkit eivät 
kuitenkaan liity ensisijaisesti kieleen pe-
rinteisessä merkityksessä, vaan välinee-
seen. Viittaussuhde liittyy välineen onto-
logiseen rakenteeseen, eikä sinänsä tee 
välineestä vielä merkkiä. Väline on merk-
ki, jos sitä konstruoi vielä tietty sopivuu-
den tapa, eli osoittaminen (Zeigen).
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48  Heideggerin mukaan ihminen asuu 
sekä kielessä että maailmassa. Nimeämi-
nen tuo oliot esiin. Heideggerin kielikäsi-
tyksen mukaan ihminen ei puhu kieltä 
vaan kieli ihmistä. Derrida on myös osin 
tukeutunut Heideggerin ajatuksiin tode-
ten että ”kieli on olemisen talo”. Heideg-
gerin näkemyksessä voi nähdä tiettyä an-
tihumanismia - ”ihmisen hävittämistä”. 
Heideggerin filosofia onkin nähty anti-
subjektivistisena, tai hänen omien sano-
jensa mukaisesti antihumanistisena siksi, 
koska Heidegger liittää ”humanismin” 
antroposentriseen doktriniin ihmisen 
roolista kaiken kontrolloijana. Tämä il-
menee esimerkiksi myöhäiskauden ajat-
telussa ”kieli puhuu meitä”. (Ks. Haapala 
1998, 234-236). 

49 Wittgensteinin mukaan kieli ja merki-
tykset ovat aina historiallisen muutoksen 
alaisia ja kontekstisidonnaisia. Kukin su-
kupolvi, yhteisö ja kulttuuri luo paikalli-
sista juuristaan omat monumenttinsa. 
Siksi rakennetun ympäristön ilmauksellli-
nen ulottuvuus voidaan ymmärtää vain 
luomisprosessin kautta. Tätä taustaa vas-
ten ei voida puhua universaaleista kult-
tuuriympäristömerkityksistä, vaikka mer-
kitykset muodostuvatkin sosiaalisissa yh-
teisöissä vuorovaikutuksen kautta. Witt-
gensteinin ”kielipelien” soveltaminen 
kulttuuriympäristön tulkinnassa on mah-
dollista tulkitsemalla kielen ja todellisuu-
den suhdetta dynaamisena suhteena, joka 
syntyy ja säilyy inhimillisen aktiviteetin 
tuloksena ja kielellisessä yhteisössä eri-
laisten toimintatapojen varassa. Kielelli-
set ilmauksen saavat merkityksensä nii-
den elämäntapojen ja –muotojen kautta, 
joiden yhteydessä niitä käytetään. Tämä 
on kritiikkiä perinteistä kielen kuvateori-
aa kohtaan, jossa kielen ja todellisuuden 
välillä katsotaan vallitsevan staattinen 
isomorfiasuhde. Sen sijaan ajatellaan, että 
semantiikka rakentuu pragmatiikan va-
raan. (Niiniluoto 1997, 93).

Luovuus

Ontologis-eksistentiaalisessa mielessä kieli on ilmaisun eli artikulaa-
tion kanava, jonka kautta inhimilliseen olemiseen kuuluva itseilmai-
su eli ekspressiivisyys ilmenee. Kieli ikäänkuin rakentaa semanttisen 
ulottuvuuden (ilmaisullis-rakentavan kyvyn), jonka myötä syntyy 
mahdollisuus asettua uudenlaiseen suhteeseen asioiden kanssa. Kie-
lellisyys sisältää jo valmiina rakenteena maailman jäsentymismah-
dollisuuden, nimenomaan loogisesti ennen tiedostettua kielellis-
käsitteellistä merkitystasoa. Kieli osallistuu myös emotionaalisten 
merkitysten tuottamiseen. Tämä kielen alkuperäinen luonne on eri-
tyisellä tavalla tallella arkkitehtuurissa. (Haapala 1998, 243; Nyman 
2001, 15; Rauhala 2005b, 57; Norberg-Schulz 2000, 111). Kulttuu-
rin tutkimuksessa puhutaan paljon luovuuden osuudesta kulttuurin 
synnyn yhteydessä. Luovuus voidaan ymmärtää kyvyksi artikuloida 
(muodon ja materiaalin kautta) tiettyä tarkoitusta tai päämäärää tar-
koituksenmukaiseksi tilaksi. Luovuus toisin sanoen sallii toiminnan 
tulla tilalliseksi ja konstruoi muodon tarkoituksen mukaiseksi. Ih-
minen luo artefakteja, joista inhimillinen maailma muodostuu suo-
jana vierasta luonto-maailmaa kohtaan. Luovaa tekoa vastaa jossain 
määrin Heideggerin ilmaisu ”tapahtuma”. (Leach 2008, 14; von 
Bonsdorff  2006, 229; Rauhala 2005b, 158). Samalla ihminen luo 
myös merkityksellisen ympäristönsä, jonka paljastamistehtävä on, 
kuten edellä todettua, ensisijaisesti kielellä - kieli tuo merkitykset 
päivänvaloon, jo manifestoituneen tasolle.48 Luovuuden ilmenemis-
kieliä on useita - se voi ilmentyä sanoin, kuvin, äänin tai muodon 
ja materiaalien kautta. Kyse on laajassa mielessä kulttuurin tuotta-
misesta käsillä olevan aineellisen tai aineettoman materiaalisuuden 
ehdoilla. Se on tarjolla olevien mahdollisuuksien hyödyntämisen 
taitoa, taitoa löytää järjestystä kaaoksesta sekä kykyä ratkaista eteen 
tulleita tilanteita ei vain rationaalisesti mutta myös luovasti. Oleel-
lista on, että luovuus ja itseilmaisu kuuluvat kaikkeen inhimilliseen 
toimintaan ja ne ovat kulttuurisen edellytyksiä. Inhimillinen pyrki-
mys itseilmaisuun ja viestintään konstituoi ennen muuta kollektii-
visten merkitysten syntyä, jonka vuoksi luovuudelle on keskeistä 
nimenomaan kulttuurisen kontekstin olemassa olo. Luovien ratkai-
sujen edellytyksenä on siten myöskin subjektienvälinen organisoitu 
ja tavoitteellinen yhteistoiminta. Kulttuuriympäristöihin sisältyvään 
ilmauksellisuuden ulottuvuuteen sisältyy tärkeänä osana myös pai-
kallisuus, joka luo kullekin yhteisölle jaetun ja ymmärrettävän ilma-
uksellisuuden muodon - eräänlaisen kielen ”murteen”.49
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7.4 Merkitysympäristö

Paikkaan juurtumisen elementit - arvot ja merkityksellisyys

Edellä on pyritty tuomaan esille, että ympäristö ei ole vain kaoot-
tista, hahmotonta massaa, vaan merkitysten kudosta, jossa olem-
me jatkuvasti kiinni inhimillisen tietoisuuden perusrakenteitten 
kautta. (Karjalainen 2006, 117). Siitä syystä on huomioitava vielä 
myös neljäs ulottuvuus, jota ilman kulttuuriympäristö ei voi olla 
kulttuuriympäristö – merkityksen ulottuvuus, joka täydentää kolmi-
ulotteisen tilan neliulotteiseksi, ajallisesti koetuksi merkitysten maa-
ilmaksi. Jäsennyksen tarkoituksena ei ole esittää tilaulottuvuuksia 
ikään kuin summatiivisena kokoelmana, jotka subjektiivinen tajunta 
”järjestäisi” liittämällä seuraavan osan edellisen jatkoksi; merkitse-
vyyssuhteet eivät myöskään ole mikään ”muotojen verkko, jonka 
maailmaton subjekti on pingottanut jonkinlaisen materian päälle” 
(Heidegger 2000, 436). Merkitysten ulottuvuus on nähtävä erään-
laisena läpileikkaavuutena edellä esitettyyn nähden, jossa merki-
tyssuhteet muodostuvat yksilökohtaisesti yhtälailla toiminnallisina, 
rakennettuun sitoutuneina tai esimerkiksi aistimaiseman merkityk-
sinä. Merkitysympäristöön sisältyvät ne merkitykselliset elementit ja 
arvot, joiden rakentumiseen edellä kuvatut ulottuvuudet osallistu-
vat. Kulttuurisen juurtuneisuuden kannalta elinympäristön ”mieli” 
tai mielekkyys, sekä kiinnekohtien selittävä voima ovat keskeisiä. 
Vaikka aineellinen muodostaakin sen perustason, johon merkityk-
set ihmisen kokemuksessa kiinnittyvät, eivät merkitykset kuitenkaan 
ole vain aineellisia, vaan ne muodostavat myös oman ei-aineellisen 
ulottuvuutensa. (Vrt. Passinmäki 2011, 5-6; Tuovinen 1992, 10-11, 
Horelli 1982, 77, Rapoport 1977, 118-120). 

Kaj Nyman on todennut, että meidän aikamme arkkitehtuuris-
sa merkitysulottuvuus on kauan loistanut poissaolollaan. (Nyman 
2001, 23). Syynä tähän voi kenties olla modernistinen, rationalisti-
nen maailmankuva - mikäli maailma ymmärretään järkikäsityksen 
mukaan objektiivisesti ja rakennetaan teoreettisessa reflektiossa, sii-
hen ei sisälly merkityksiä tai arvoja. (Miettinen et al. 2010, 93). Fyy-
siseen ympäristöön juurtuminen vaatii sekä aikaa että tilaa. (Tuovi-
nen 1992, 43). Nykyään esimerkiksi tiedonvälityksen ja liikkumisen 
helpottuminen ja työssä pendelöinti ovat irrottaneet asukkaita lähi-
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50 Arkkitehtuuripsykologisessa tutki-
muksessa puhutaan ympäristön haltuun-
otosta, jolloin yksilö liittää samaan ympä-
ristöön toistuvasti saman merkityksen. 
Psykologisella haltuunotolla on myös so-
siaalinen ulottuvuutensa, sikäli kun sym-
boliset merkitykset ovat sosiaalisia sopi-
muksia ja vuorovaikutuksessa opittuja. 
(Tuovinen 1992, 4).

juuriltaan yhä lisääntyvässä määrin. Vaikka ihmisen osa on eksisten-
tiaalifilosofian mukaisesti olla ”heitettynä” maailmaan, on ihmisellä 
kenties juuri siksi tarve kiinnittyä johonkin ja löytää juurensa maa-
ilmasta. Lähtökohta, joka hylkää olemassa olevan merkitysympäris-
tön, on täten ihmisen olemiselle vastainen. 

Eksplanaatio

Kuten edellä on todettu, toimiessaan ympäristössä ihmiselle avau-
tuvat ympäristön merkityssuhteet toisiinsa liittyvinä kokonaisuuksi-
na. Havaintoympäristön muodot (hahmot) eivät itsessään vielä ole 
merkityksellisiä, vaan niihin liitetään ajatussisältöjä sanallisten for-
mulointien tai sosiaalisten käytäntöjen kautta. Merkitykset liittävät 
tarkkailijan havaintoympäristöön,50 mutta tämä ajatussisältö on peri-
aatteessa myös aina vaihdettavissa. (Tuovinen 1992, 4-5). Keskeistä 
on, että merkitykset ja arvot antavat lopulta ihmiselle kaipaamamme 
”selityksen”, eksplanaation, maailmasta ja olemassaolosta. Tämä ar-
vopohja puolestaan rakentaa edelleen perustaa tuleville valinnoille 
ja toimimisellemme maailmassa. Joillekin tämä merkityssuhteen se-
littävä komponetti voi saada perusteensa esimerkiksi uskonnosta, 
toisille tieteestä. Varhaisimmat selitykset olemassaololleen ihminen 
löysi myyteistä ja uskomuksista. Merkitysympäristö on joka tapauk-
sessa meille olemassa vain tulkitsemisen ja käsitteellistämisen kaut-
ta; ihminen joutuu alati hahmottamaan, tulkitsemaan ja nimeämään 
ympäristöään. Siten myös paikkojen nimeäminen liittyy ympäristön 
humanisointiin ja on keskeistä sekä elinympäristöön juurtuneille 
että siellä vierailevillekin. Ilman paikkojen nimiä ympäristö on ka-
oottinen ja orientoituminen on vaikeaa. 

Eksistentiaalisena ympäristö ”selittyy” kokijalle aina suhteessa situ-
aatioon, konkreettisesti elettyyn tilanteeseen, kuten esimerkiksi lä-
hellä, kaukana, edessä tai takana. (Relph 1986, 17; Karjalainen 2006, 
119, 126). Emme toki kiellä ympäristöllisten elementtien olemassa-
oloa silloinkaan, kun ne eivät ole tajuntamme kohteina, mutta silloin 
ne ovat vailla merkitystä. Sartren radikaalin tulkinnan mukaan maa-
ilma häviää eksistentiaalisena olemisen muotona, kun emme ”syn-
nytä” sitä yksilöllisen tietoisuuden ja toiminnan kautta. Tulkitseva 
ja nimeävä tietoisuus tällä tavoin käsitettynä ei kuitenkaan tarkoita 
absoluuttiseen solipsismiin vajoamista; tietoisuus havahtuu aina in-
tersubjektiiviseen, ”sovittuun” todellisuuteen, jossa se kohtaa sanat 
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51 Norberg-Schulz on todennut paikan 
merkityksen muodostumisesta, että 
Genius loci, paikan henki määrittyy puh-
taasti siitä, miten tulkitsemme ympäristö-
ämme. Ilmiöt, kuten valon määrä, voivat 
olla ratkaisevia ominaispiirteiden muo-
dostumisessa, rakennammehan ympäris-
töämme kuvastamaan kokemaamme 
maailmaa. Päinvastoin kuin etelässä, 
pohjoisen oloissa vähäinen valo ja kyl-
myys korostavat sisätilojen merkitystä. 
Ulkoinen hahmo (gestalt) ei tällöin muo-
dostu läheskään yhtä merkittäväksi kuin 
Etelä-Euroopan kirkkaassa valossa, joka 
piirtää rakennuksen hahmot selvästi esille 
ympäristöstään – valo muovaa rakennuk-
set esiin plastisina kappaleina. Tällaiseen 
ympäristöön sopivat valkoiset, veistok-
selliset rakennukset; hämärissä pohjoisis-
sa olosuhteissa ulkoisen olemuksen si-
jaan korostuvat henkiset aspektit, tunnel-
ma. (Norberg-Schulz 1996, 43-45).

ja kielen. (Karjalainen 2006, 117-119). Suhde ympäristöön kuiten-
kin vaihtelee sen mukaan minkä asteisesti merkitys on meille muo-
dostunut.51 Merkitykset voivat esimerkiksi perustua vain pelkästään 
ulkokohtaisiin, visuaalisiin tekijöihin – kuten tyypillisesti esimerkik-
si matkailijoiden kohdalla. Satunnaisen ohikulkijan näkökulmasta 
ympäristölliset elementit jäävät pelkän tunnistamisen tasolle, asukas 
taas liittää ympäristöön myös konnotatiivisia sekä abstraktin tason 
merkityksiä, siis arvoja. Arvot puolestaan toimivat toiminnan taus-
tavaikuttajina, myös kaikessa ympäristöön kohdistuvassa intentio-
naalisessa toiminnassa. (Vrt. Relph 1986, 41; Norberg-Schulz 1971, 
36). Tämän rakenteen kautta on ymmärrettävissä se, miksi arvos-
tamme erilaisia asioita myös kulttuuriympäristöissä.

Emootio

Yksilölle on olennaista saavuttaa riittävä ymmärrys itsestä, ympä-
röivästä maailmasta ja siihen vaikuttavista syy-yhteyksistä. Se, että 
nykypäivän ihminen etsii identiteettiään alati, ei voi olla heijastu-
matta myös rakennettuun ympäristöön. Jos ympäristön viestiä ei 
kykene lukemaan, ei sitä voi ymmärtää eikä myöskään määritellä 
oman identiteetin ja kulttuurisen taustan suhdetta siihen. Maailman 
määrittely-yritys pelkän järjen avulla tavoittaa vain osan kokonai-
suudesta, pars pro toto. Kieli on usein rinnastettu järkeen, mutta kä-
sitteellisen ja loogisen kielen ohella on myös emotionaalinen kieli 
- pohjimmiltaan kieli ei edes ilmaise järkeä tai ideoita, vaan tuntei-
ta ja mieltymyksiä. (Cassirer 1968, 24-25). Se on luovuuden, mutta 
myös emootioiden ilmaisukanava. Olemishistoriallinen ymmärrys, 
joka ihmiselle muodostuu merkitysrikkaan elinympäristön kautta, 
juurien tuntemus, kiinnittää ihmisen emotionaalisesti paikkaan. Ajal-
lisen jatkuvuuden tunne on tärkeää, ja juuri siksi traditiot vahvis-
tavat emotionaalista sidosta, sen pysyvyyttä. Merkitysulottuvuuden 
emotionaalisuus mahdollistaa meille jatkuvuuden, yhteisöllisyyden 
ja identiteetin kokemukset. Sen myötä uudet tilanteet myös ymmär-
retään aiemman kokemushistorian valossa, mikä ehkäisee ”emotio-
naalista kaaosta”

Maaseutuympäristöihin liittyy usein syvä henkinen merkitysulottu-
vuus vahvan toiminnallisen sidoksen myötä. Maaseudun asukkaat 
tuntevat yleensä voimakasta kuuluvuuden tunnetta asuinseutuunsa; 
jopa monien vuosien toisaalla asumisen jälkeen. Myös monen kau-
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pungissa asuvan suomalaisen juuret juontuvat maaseudulle ja maa-
kuntiin. Yksi maaseudun säilyttämisen peruste muodostuu siten 
maaseudun sosiaalisen merkityksen kautta. (Ks. Heinonen 2001, 
19-20, 23). Asukkaiden emotionaalisen sitoutumisen ohella arvot ja 
emootiot saavat erityisen roolin myös rakennusperinteen tutkimuk-
sessa. Vaikka tutkijan suhtautuminen kohteeseen olisi periaatteessa 
”neutraalia”, on puhtaan intressitön asennoituminen tutkittavaan 
kohteeseen usein haasteellista. Kohteen arvosisältö saattaa herättää 
tutkijassa voimakkaan emotionaalisen reaktion, jota voi verrata jopa 
rakkauden tuntemukseen.52 Niin tutkija kuin asukaskin voi kiinnit-
tyä emotionaalisesti ympäristön yksittäisiin fyysisiin elementteihin, 
liittäen niihin myönteisiä muistoja ja merkityksiä. Myönteisten mie-
likuvien myötä kohteista voi muodostua identiteettisymboleita ja 
vastaavasti kielteisten merkitysten myötä nämä koetaan vastenmie-
lisiksi ja ne voidaan haluta hävittää. Kielteisistä symbolisista mer-
kityksistä on myös mahdollista päästä emotionaalisesti irti, mikäli 
myönteisiä (esimerkiksi esteettisiä) arvoja opitaan näkemään ”uusin 
silmin” ulkopuolisen näkökulman mukaan tuomisen myötä. (Tuo-
vinen 1992, 40-41). Emootiot ovat eräänlaisia merkitysperspektii-
viä koossapitäviä voimia, joita haluamme toisinaan myös puolustaa 
voimakkaasti. (Holma & Mälkki 2011, 144).53 Vaikka merkitykset 
syntyvätkin kulttuurisessa kontekstissa, voi niiden yksilökohtainen 
erilaisuus myös johtaa konflikteihin. Näin myös kulttuuriympäristöt 
ilmentyessään vahvoina merkitysympäristöinä herättävät usein voi-
makkaita puolesta - vastaan reaktioita esimerkiksi maankäytöllisissä 
kysymyksissä.

52  Tämän ilmiön tarkasteluun keskittyi 
elämäntyössään erityisesti saksalainen fe-
nomenologi Max Scheler (1874-1928). 
Schelerin fenomenologiselle metodille oli 
erityslaatuista juuri rakkauden ja arvojen 
osatekijöiden huomioiminen. Schelerin 
arvo- ja tunneteoriaa on tutkinut Suo-
messa väitöskirjassaan kasvatustieteen 
tutkija Ulla Solasaari. (Solasaari 2003). 
Hermeneuttis-fenomenologinen lähesty-
mistapa ei myöskään kiellä tunteiden 
osuutta tiedon välittäjän tehtävässä, vaan 
päinvastoin lähtee siitä, että tunteitten 
avulla saamme sellaista tietoa todellisuu-
desta, jota järki ei meille toimita. (Anttila 
1996, 29).

53  Ks. Jack Mezirowin transformatiivi-
sen oppimisen teoria ja reflektion emo-
tionaalinen ulottuvuus, jota on tarkastel-
lut Suomessa tutkija Kaisu Mälkki. (ks. 
Holma & Mälkki 2011).
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7.5 Yhteenveto luku 7: Toiminta, struktuuri, tekstuuri ja merkityk-
set.

Luvun 7 tavoitteena on ollut syventyä tutkittavaan ilmiöön regio-
naalisen ontologian tasolla filosofisen struktuurianalyysin otteella. 
Tätä on perusteltu sillä, että ote kulttuuriseen kokonaiskenttään ei 
olisi edes mahdollista ilman läheistä suhdetta filosofiaan. Analyysin 
merkitys kulttuuriympäristöjen reaalitieteelliselle tutkimukselle on 
nähty eritoten sille soveliaan tieteenfilosofian ja tähän nojautuvan 
metodologian kehittelyssä. Esitetyn teoreettis-käsitteellisen jäsen-
nyksen perustana on fenomenologisen ja eksistentiaalisen analytii-
kan keinoin määritelty ymmärrys ihmisen, kulttuurin ja ympäristön 
vuorovaikutusmekanismeista. Suhde on vuorovaikutteinen; ihmiset 
toisaalta synnyttävät toimillaan jatkuvasti uutta kulttuuria, ja toisaal-
ta kulttuurin tuotteet (kuten rakennukset) liittävät ihmisen osaksi 
tiettyä yhteisöä ja kulttuurista traditiota. Tarkastelun olemuspuolia 
on lähestytty pragmaattisen tilan, jolla tarkoitetaan primitiivistä ja 
alkuperäistä fyysisen toiminnan konstituoimaa tilaa, kognitiivisen 
fyysisen tilan, joka edustaa fyysisen ympäristön kognitiivisesti kä-
sitettyjä puolia, havaitun tilan, joka edustaa välittömän identifioi-
tumisen tilaa, sekä eksistentiaalisen tai symbolisen tilakäsityksen 
kautta, joka on ymmärretty kulttuurin edellytykseksi. Kulttuuriym-
päristön ontologisen konstituution rakentumista on käsitelty läh-
tien intention käsitteestä, ihmisen eksistenssiin kuuluvasta perus-
tavanlaatuisesta toiminnan tavoitteellisuudesta. Toiminnallisuuteen 
perustuvia kulttuuriympäristön elementtejä on kuvattu produktiivi-
siksi elementeiksi, joita konstuoivat muisti sekä toiminnan intentio-
naalisuus. Kulttuuriympäristön fyysisen rakenteen elementtejä on 
puolestaan kuvattu yhdistäviksi ja kokoaviksi orientoitumisen ele-
menteiksi, jotka edellyttää rakenteellisen konfiguraation, loogisen 
järjestyksen, syntyä eräänlaisena ympäristöllisenä loogisuuden vaa-
timuksena. Fyysiseen tilallisuuteen sisältyvät lisäksi identifikaation 
elementit aistiympäristön tekstuurina, jonka havainnointi perustuu 
moniaistillisuuteen. Aistiympäristöä voidaan tulkita artikulaationa, 
jota konstituoi inhimillinen pyrkimys luovaan kulttuuriseen itseil-
maisuun. Merkityssisällölliset elementit voidaan puolestaan nähdä 
emotionaalisesti paikkaan juurtuneina arvoina. Tähän liittyy kult-
tuuriympäristön merkityksellisyys ympäröivää, paikallista maailmaa 
heijastavana sekä samalla maailmaa ”selittävänä”. 
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Kaavio 11: Toiminta, struktuuri, tekstuuri ja merkitykset.
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8. Kulttuuriympäristön identiteetti

”Physical appearance, activities and meanings are the raw materials of  the 
identity of  places, and the dialectical links between them are the elementary 
structural relations of  that identity”. (Edward Relph 1986, 48).

Edellä esitetyssä lähestymistavassa eri ulottuvuudet on esitetty mal-
lina, jossa ulottuvuudet konstituoivat toisiaan kehämäisesti sekä 
syvyyssuunnassa. Malli ei silti perustu hierakkisuuteen tai kausaali-
suuteen54 ehdottomien seuraamusten mielessä, vaan olennaista ovat 
ulottuvuuksien väliset suhteet ja vuorovaikutus. Olemuspuolien 
välillä vallitsee kuitenkin tietynlainen riippuvuussuhde, sillä ne ei-
vät esiinny toisistaan irrallisina, vaan tulevat esille toistensa myötä - 
esimerkiksi toiminta ei koskaan tapahdu tyhjiössä, ja aistihavainnot 
syntyvät väistämättä fyysisen maailman myötä. Edellä kuvatuista 
ulottuvuuksista yksikään ei myöskään ole ensisijainen toisiin näh-
den, vaikka mallissa onkin edetty pragmaattisesta toiminnan tilas-
ta kohti kulttuuriympäristön fyysisiä havaittavia ominaisuuksia ja 
edelleen kohti symbolisia ja kulttuurisia merkityksiä. Näkökulmat 
todellisuuteen muotoutuvat yhdessä, eivät erillään.55 Lähtökohtana 
tarkastelussa on fyysisen ja sosiaalisen yhteisevoluutio sekä toisaalta 
myös itseorganisoituminen56, jossa korostetaan toimijoiden ja ympä-
ristön välistä yhdessä kehittymistä, epälineaarisuutta, emergenssejä 
kehityspolkuja sekä systeemien osien kytkeytyneisyyttä ja vuorovai-
kutusta. Ihmiset ovat tämän myötä sekä vallitseviin rakenteisiin so-
peutujia että tämän rakenteen tuottajia, ylläpitäjiä ja muokkaajia. (Ja-
lonen 2007, 151, 182-183; Rauhala 2005b). Kulttuuriympäristöjen 
rakentumisessa juuri syklinen luonne muodostuu olennaiseksi. Jo-
han Fornäs on puhunut kulttuurisista juurista (syyt ja määrittävät te-
kijät) sekä reiteistä (merkitykset ja vaikutukset), joiden myötä ilmiöt 
asettuvat suhteisiin kulttuuriseen ulottuvuuteen nähden. Olennais-
ta on ymmärtää, että millään kulttuurisella ilmiöllä ei ole vain yhtä 
juurta tai reittiä, joka selittäisi sen kokonaisuudessaan tyhjentävästi, 
tai tiivistäisi itseensä ilmiön koko merkityksen ja kaikki vaikutukset. 
(Fornäs 1998, 14, 16). Tällaisena juurien ja reittien kokonaisuutena 
voidaan myös kulttuuriympäristöt ymmärtää – juuret muodostuvat 
traditiossa ja käytössä, reitit puolestaan rakennetun ja sosiaalisen 
ympäristön tarjoamista ilmaisun muodoista kuten arkkitehtuurista, 
jonka myötä merkitykset ja vaikutukset tulevat näkyviksi. Voidaan 
puhua merkitysten täydellistymisestä myös siinä mielessä, että ajan 

54  Tarpeitten ja intentioiden toteuttami-
sessa ja niiden heijastumisessa fyysiseen 
ympäristöön voi nähdä tiettyjä yhtymä-
kohtia Abraham Maslow`n tarvehierar-
kiamalliin. (Maslow 1970). Maslow katsoi 
oman teoriansa juontavan Jamesin ja 
Deweyn traditiosta sekoittuen myös 
Wertheimerin ja Goldsteinin holismiin ja 
hahmopsykologiaan. Maslow kutsuikin 
lähtökohtaansa holistis-dynaamiseksi, 
eräällä tavalla vastakohtana analyyttisen 
pilkkovalle atomistis-newtonilaiselle 
lähtökohdalle tai behavioristis-freudilai-
selle psykoanalyysille. (emt., 35). Tarve-
hierarkiamallin ydinajatus on sovelletta-
vissa tässä esitettyyn siinä mielessä, että 
ihmisen on ensin tyydytettävä tietyt toi-
minnalliset perustarpeet sekä tietyt sosi-
aaliset tarpeet, jotka jalostuvat yhä abst-
raktimman tason osatekijöihin, kuten il-
maisuun ja lopulta arvoihin sekä merki-
tyksiin. Mutta kuten Maslow on itsekin 
todennut myöhemmin, tarpeiden tyydy-
tys ei välttämättä etene hierarkkisesti, 
vaan mikä tahansa tarvetyyppi voi koros-
tua ja limittyä toisiin etenkin mitä kauem-
mas mennään ns. ”primitiivisestä” yhtei-
söstä. Tarpeisiin liittyy myös toimintaa ja 
uudistumista. Ne tuottavat uudenlaisia 
tarpeita ja voidaankin puhua eräänlaisesta 
toiminnan ja tarpeiden spiraalista. Eräs 
Darwinin työn keskeisiä määränpäitä oli 
vapauttaa moderni ajattelu aristoteliaani-
sesta perimmäisten syitten harhasta. 
Myös Heidegger käsitteli myöhemmässä 
tuotannossaan (Heidegger 2008e) neljää 
Aristoteleen kausaalitekijää, jotka ovat 
hyle eli aine, eidos eli ulkonäkö ja telos eli 
päämäärä (myöhemmin on puhuttu nel-
jästä syystä, kun edellä mainittuihin on 
lisätty vielä vaikuttava syy). Heidegger 
tulkitsee nämä uudelleen siten kuin kreik-
kalaiset ne alunpitäen ajattelivat. Sen mu-
kaisesti neljä syytä konstituoivat esiintuo-
mista (kreikan poiesis, sekä paljastaminen, 
aletheia). Nämä ovat vaikuttava syy (Causa 
efficiens), materiaalinen syy (Causa mate-
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saatossa kulttuuriympäristö muuttuu ja kehittyy samalla kun mer-
kityssisältö rikastuu. ”Kulttuuriympäristön synnyllä” ei viitata tässä 
siihen hetkeen, kun ihminen nimeää (tematisoi ja arvottaa) jonkin 
alueen kulttuuriympäristöksi, vaan ennemminkin hetkeen, jolloin 
ihminen kohdistaa intentionaalisen toimintansa luonnonympäris-
töön. Siitä alkaen kyse on jatkuvan muutoksen suhteesta; täyden-
tymisen ja tyhjenemisen, järjestyksen ja epäjärjestyksen tasapainon 
sekä muistamisen ja unohtamisen välillä.

8.1 Käyttö

Maaseudun kulttuuriympäristöissä käyttö on keskeinen linkki toi-
minnan ja fyysisen rakenteen välisen vuorovaikutussuhteessa.57 
Käyttämällä ympäristöä ihminen pyrkii päämääriinsä, jolloin käyt-
töön liittyvät läheisesti erilaiset intressit ja intressiryhmät. Eri toimi-
joilla on erilaisia tarpeita kulttuuriympäristöön nähden, ja erilaisia 
keinoja tavoitteiden toteuttamiseksi. Maankäytön suunnitteluun 
liittyvissä selvityksissä käyttötarpeitten kartoittaminen on eräs 
keskeisimpiä lähtökohtia. Ulkopuolinen tarkastelija ei toisaalta voi 
tavoittaa samalla tavoin ympäristön toiminnallisia puutteita kuten 
siinä elävät ja toimivat asukkaat. Vain silloin kun ympäristö ei toimi 
tarkoituksenmukaisesti, tulevat ”häiriötekijät” esiin. Sen sijaan edes 
terävin ja sinnikkäin esineiden ”havainnointi” ja ”mieltäminen” ei 
kykene paljastamaan toimintaympäristön tai välineen vioittunei-
suutta, ainoastaan käyttö. Tämän vuoksi esimerkiksi tyhjilleen jää-
neet tai huonoon kuntoon päässeet rakennukset koetaan häiritse-
viksi. Niiden toiminnallinen, tekninen ja kenties visuaalinenkin taso 
on alentunut, jolloin ne nousevat silmiinpistävästi huomion koh-
teeksi - häiriötekijöiksi. 

Maaseudun kulttuuriympäristöjen kohdalla toiminnallisuuteen liit-
tyvät muutostarpeet ovat usein käyttötarkoituksen tai tuotantotapo-
jen muutoksia. Nämä näkyvät erityisesti viljelymaisemassa, jolla on 
väistämättä vaikutuksensa myös alueelliseen identiteettiin. Toisaalta 
identiteetti on nähtävä dynaamisena, jolloin muutos on osa kulttuu-
riympäristön (tai rakennuksen) olemassaolon prosessia. Kun alku-
peräinen rakennuksen tai alueen käyttö lakkaa tai muuttuu oleelli-
sesti, ovat myös säilymisen mahdollisuudet usein heikentyneet, sillä 
käyttötarkoituksen muuttuessa myös merkitykset muuttuvat.58 Ar-
vot eivät välttämättä enää ole yhteydessä uudenlaiseen toimintaan. 
Tyypillinen esimerkki on siirtyminen perinteisestä maanviljelyksestä 

rialis), muodollinen syy (Causa formalis) 
ja päämäärä-syy (Causa finalis). (Passin-
mäki 1997, 102-104; Cassirer 1968, 18). 
Heidegger korosti, että syyt vaikuttavat 
yhdessä, eikä vaikuttavalle tai materiaali-
selle syylle pitäisi antaa sitä ylikorostunut-
ta asemaa joka niillä on.

55 Hieman vastaavasti Ken Wilber (s. 
1949) muodostaa neljästä ”näkökulma-
nurkkauksesta” (quadrants) ontologiansa 
rakenteellisen perustan. Hänen muotoi-
lemansa tetra-emergenssin käsite perus-
tuu ajatukseen maailmankaikkeuden evo-
luutiosta, joka tapahtuu samanaikaisesti 
neljällä eri alueella. Tämän myötä Wilber 
tarjoaa myös ratkaisun filosofiseen ato-
mismin ja holismin väliseen ongelmaan 
kieltämällä niin kokonaisuuksien kuin 
osienkin olemassaolon. On ainoastaan 
kokonaisia/osia, holoneita. Hän tekee sa-
man myös materialismin ja idealismin 
suhteen. Todellisuus ei tämän periaatteen 
mukaan koostu kvarkeista, atomeista tai 
atomia pienemmistä partikkeleista, eikä 
myöskään ideoista, symboleista tai aja-
tuksista vaan holoneista. Tämä periaate 
estää niin atomismin, holismin, idealis-
min kuin materialisminkin totalisoinnin 
olevaisen peruskategorioiden suhteen. 
(Jakonen 2010, 31, 40-44, 60  viit. Wilber 
2000, 43-44; Wilber 2009, 128-130, 141).

56 Systeemien kompleksisuuden tarkas-
telussa itseorganisoituminen ja emer-
genssi ovat keskeisiä käsitteitä. Itseorga-
nisoitumisesta voidaan käyttää esimerk-
kinä erilaisia omaehtoisesti muodostu-
neita intressiryhmiä, jotka voivat kerätä 
nimiä adressiin kunnanhallituksen hyväk-
symää kaavamuutosta vastaan. Jalonen 
esittää arvion, että myös kunnallisen pää-
töksenteon valmistelussa tulisi luottaa 
tiukan suunnittelun ja kontrollin sijaan 
enemmän itseorganisoitumisen voimaan 
ja keskittyä luomaan mahdollistavia olo-
suhteita. (Jalonen 2007, 162-165).
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57 Norberg-Schulz otti käytön ulottu-
vuuden yhdeksi peruslähtökohdakseen 
pyrkiessään jatkamaan arkkitehtuurin ek-
sistentiaalisen perustan rakentamista 
teoksessa ”Architecture: presence, language, 
place” (2000). Norberg-Schulz korosti, 
että termiä ei ole tässä yhteydessä käsitet-
ty modernistiseen tapaan ”funktioksi”, 
vaan se ymmärretään silloin nimenomaan 
eksistentiaalisesti. (Norberg-Schulz 2000, 
45).

58  Vrt. Perkkiö 2007, 120: ”Käyttötar-
koituksen muuttuessa muuttuu raken-
nuksen hahmo”. Tämä johtaa väistämät-
tä myös merkitysten muuttumiseen. 
Käyttötarkoituksen muutoksella kajotaan 
aina enemmän tai vähemmän rakennuk-
sen integriteettiin. Tällä on myös merkit-
tävä vaikutus rakennuksen identiteettiin, 
mikäli uusi käyttö ei sopeudu rakennuk-
seen.

59 Esimerkiksi funktionalististen suun-
nitteluperiaatteiden mukaiset toimintojen 
eriyttämiset ovat johtaneet kylläkin te-
hokkaaseen, mutta laadultaan varsin yksi-
puoliseen ympäristöön. Modernistinen 
suunnitteluideologia otti lähtökohdak-
seen uudenlaisen arvomaailman hyödyn 
ja tehokkuusajattelun, jota palvelemaan 
valjastettiin niin muoto kuin rakennekin. 
Puhtaasti hyödyllisyyteen perustuva ym-
päristösuhde on tunnetasolla kuitenkin 
sidoksissa syyllisyyden tuntoon, maail-
man tuhoutumiseen ja toivottomuuteen. 
Modernia uusasiallisuutta voi sanoa lei-
manneen armottoman käytännöllisyyden 
epäkäytännöllisyys, jonka käyttäjä tuskal-
lisesti koki ympäristössään. (Leach 2008, 
10, 17).

muunlaiseen maaseutuyrittäjyyteen, jolloin maa ei ole enää elin-
keinon lähde entisessä merkityksessään, vaan toimintaympäristön 
käyttö on sovitettava vaikkapa matkailun tarkoituksiin. Kun toimin-
ta lakkaa kokonaan, yksilölliset merkityssisällöt katoavat ja lopulta 
jäljellä ovat kaikkein abstrakteimmat kulttuuriset merkitykset kuten 
sellaiset, joita liitämme kansallismaisemiimme tai kotiseutumuseoi-
hin. 

Erityisen haasteen toiminnalliselle tasapainolle on muodostanut 
nopeaan tahtiin muuttuva yhteiskunta. Maaseutuympäristöjen kan-
nalta eräs keskeinen ongelma on ollut, että olemassa oleva fyysinen 
rakenne on usein kulttuurihistoriallisesti ja taajamakuvan kannalta 
merkittävä, mutta rakenteet eivät sovellu uuden käytön tarpeisiin. 
Samalla tyhjilleen jääneille rakennuksille on usein vaikeaa löytää uut-
ta käyttöä, jolloin niiden ylläpitoon ja korjaamiseen investoiminen 
on epätodennäköistä. On selvää, että rakennettuun ympäristöön 
liittyvät myös taloudelliset arvot. Vaikka nämä ovat saaneet nyky-
yhteiskunnassa yhä korostuneemman aseman, rakennusperintöä ei 
juuri ole nähty taloudellisena mahdollisuutena. Taloudellisten arvo-
jen dominanssi kuitenkin muuntaa esimerkiksi asumisen ja kodin 
käsitteet asuntotuotannoksi, joka on juurtunut pääomiin, aikataului-
hin, vuokriin tai kustannuksiin. Rakennuksilla on edelleen funktion-
sa, muotonsa ja rakenteensa, mutta ne eivät integroidu sosiaalisiin 
käytäntöihin elettynä ympäristönä (vrt. Leach 2008, 141). Toimin-
nan ja rakenteen välista suhdetta voidaan tarkastella myös hyödyn 
näkökulmasta, mikä voi tarkoittaa tuotannon ja kuluttamisen epä-
tasapainoa. Toiminnallisen funktion ylikorostaminen painottaa ym-
päristön tarkastelua tehokkuuden näkökulmaan, mikä voi alentaa 
itse fyysisen rakenteen pelkiksi toiminnallisten rakenteiden kuoriksi. 
(Joutsiniemi 2006, 53).59 Relph viittaa vastaavaan asiaan placelessness-
käsitteen kautta; rakenteen tasolle redusoitu ympäristö näyttäytyy 
merkityksettömänä rakennusten massana (”meaningless patterns of  
buildings”). (Relph 1986, 118). Rakenteellisen ulottuvuuden yliko-
rostaminen johtaa helposti myös teknistyneeseen katsantokantaan 
ja uutuuden korostamiseen vanhan rakenteen kustannuksella. Te-
hokkuutta on viime aikoina tarkasteltu erityisesti niin energian kuin 
ekologisuudenkin kannalta. Erityisen tarkastelun alle ovat tulleet 
sekä fyysinen muoto että materiaalisuus, ja uusia materiaaleja sekä 
teknologiaa on kehitetty voimakkaasti. Tämä on myös lisännyt nor-
matiivisuutta rakentamisessa erilaisten määräysten muodossa. Asu-
mispreferenssien muutosten myötä myös vaatimustason muutokset 
aiheuttavat usein toiminnallisia ja rakenteellisia vaatimuksia. Toi-
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minnallisesti kelvollinen rakennus ei välttämättä tyydytä ulkonäölli-
sesti tai teknisiltä ominaisuuksiltaan. ”Ajanmukaisuuden” asettamat 
vaatimukset aiheuttavat muutospaineita myös maaseutumaisissa 
ympäristöissä. Tällä tavoin rakenteellisen ulottuvuuden ylikorosta-
minen jättää alisteiseksi ennen muuta tradition. Pelkkä tarpeeseen 
vastaaminen ei tee rakennetusta ympäristöstä merkityksellistä.

8.2 Hahmo

“Image is not a sign or a symbol, even though an image can contain both”. 
(Norberg-Schulz 2000, 10-11).

Rakennusten käyttötarkoitus on perinteisesti, etenkin ennen moder-
nismia ja myöhäismodernia aikaa, ollut luettavissa myös rakennuk-
sen ulkoisesta hahmosta ja muodosta. Muoto voidaan tulkita myös 
käyttöliittymänä ihmisen ja fyysisen maailman välille. Kuten edellä 
todettua, fyysisen maailman oliot muodostavat väline- ja viittaus-
yhteyksiä, joiden myötä toiminnalliset kokonaisuudet tulevat sido-
tuiksi yhteen. Tätä taustaa vasten voidaan tarkastella myös muodon 
hyvyyttä tai huonoutta; hyvä (käyttötarkoitukseen soveltuva) muoto 
saa kokonaisuuden toimivammaksi. Hahmottamiskyky (cognitio ja 
sensatio), ilmentää ihmisen suhdetta ympäristöön fyysisen struktuu-
rin ja tekstuurin vuorovaikutuksessa.60 Ympäristön hahmottaminen 
on useimmiten alitajuista ympäristön rekisteröintiä liittyen lähinnä 
itsensä paikallistamisen tarpeeseen ja mielikuvan muodostamiseen 
liikkumisympäristössä. Arkielämässä hahmottaminen tapahtuu tie-
dostamatta, mutta se on silti elintärkeää ihmisen samaistumiselle 
sekä orientoitumiselle maailmassa. (Repo 1990, 38; Norberg-Schulz 
1979, 19).Vieraassa ympäristössä ensimmäiset kiinnekohdat fyy-
siseen muodostuvat usein juuri aistinvaraisessa hahmottamisessa, 
jossa ympäristölliset objektit sinänsä eivät tällöin välttämättä toi-
mi muutoin kuin orientaation välineenä. Ne eivät siis ole itsessään 
toiminnallisia tai merkityksellisiä, mutta niiden funktioksi voidaan 
nähdä toimiminen esimerkiksi suunnan määrittämisen ja paikallis-
tamisen välineinä. 

Hahmotettavaa aistiympäristöä voidaan analyyttisessä mielessä tarkas-
tella kaksiulotteisen kuvan kaltaisena (vrt. valokuva), vastaavasti ku-
ten fyysistä rakennetta tämän ilmiasun puitteena. Edellä on tuotu 
esiin, miten tulkittuna vain puitteeksi perustamme maailmankuvam-

60  Konfiguraation ja artikulaation välistä 
suhdetta voitaisiin kuvata myös vertauk-
sella ”genotyypin” ja ”fenotyypin” väli-
sestä suhteesta. Genotyypillä viitataan 
tässä fyysiseen syvästruktuuriin (eräänlai-
sena ympäristöllisenä ”dna:na”), feno-
tyyppillä puolestaan ympäristön ilmi-
asuun, jonka voimme aistein havaita.
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me kuitenkin väärin mekanistiseksi ja hengettömäksi abstraktioksi, 
joka redusoituu mitattavissa olevaksi ”kappaleeksi” positivistis-ra-
tionalistisen maailmasuhteen mukaisesti. Näin puitteen määräämä-
nä ihminen rajaa olevan määrällisesti tarkasteltavaksi systeemiksi. 
(Passinmäki 1997, 73-74). Tästä myös Heidegger varoitti puhues-
saan modernista aikakaudesta, jossa käsitys maailmasta perustuu 
aina jollekin maailmankuvalle. (Heidegger 1994). Sen mukaan maail-
ma käsitetään väärin, kun se asetetaan tietyllä tavalla laskettavissa ja 
määrättävissä olevaksi systeemiksi. Maailmankuva ei tarkoita tällöin 
kuvaa maailmasta, vaan nimenomaan maailma käsitettynä kuvaksi. 
Heideggerin mukaan maailma alkoi näyttäytyä ihmiselle kuvana uu-
den ajan alussa samalla kun ihmisestä alkoi tulla subjekti. Heidegger 
kohdisti kritiikkinsä61 nimenomaan elämismaailman viitekehyksessä 
tapahtuvaan redusointiin. Sen sijaan teoreettisessa viitekehyksessä 
tapahtuva ympäristön ”asettaminen” ihmisen eteen (Vor-stellen) vi-
suaalisena ulottuvuutena, kuvana maailmasta, on väistämätöntä. 

Ympäristösuhteen redusoituminen pelkän visuaalisuuden tasolle 
luo ympäristöstä ”taustakulissin”, myöskin Pallasmaan kritisoiman 
kuvallisen esityksen. Tällaisen tarkastelunäkökulman myötä voi 
suunnittelun lähtökohdaksi muodostua eräänlainen muotoforma-
lismi, jolle toiminnallisuus ja fyysinen rakenne näyttäytyvät alistei-
sina. Siinä missä modernismi alisti muodon toiminnallisuudelle, 
postmodernismi puolestaan lähestyi suunnittelua hahmon ja (laina-
tun) symboliikan kielellisestä painotuksesta käsin. Keskeinen Aldo 
Rossin kiteyttämä funktionalismille vastakkainen näkemys oli, että 
rakennetun ympäristön muodolla on oma itsenäinen, käyttötarkoi-
tuksesta riippumaton merkityksensä; käyttötarkoitukset voivat vas-
taavasti olla rakennuksen muodosta riippumattomia. (Tynkkynen 
2007, 30; viit. Rossi 1986, 29). Suunnittelun lähtökohta muodos-
tui arkkitehtonista retoriikkaa korostavaksi jättäen ilmentymissään 
usein toiminnallisen ja hyödyllisyyden näkökulman taka-alalle (esim. 
koristeaiheet ilman toiminnallista merkitystä). Yleensä ottaen ilma-
uksellisen ulottuvuuden yksipuolinen painottaminen voi johtaa kär-
jistetyimmillään itseensä viittaavaan arkkitehtuuriin, joka ei piittaa 
olemassa olevasta ympäristöstä. Muotoa ei siten tulisi käsittää vain 
ulkomuodon muodonannon kysymyksenä, vaan suunnittelussa tuli-
si ymmärtää myös historiallinen tieto paikasta, ja siitä miten muoto 
liittyy toimintaan, rakenteisiin ja sosiaalisiin malleihin. (Koponen 
2006, 21). 

Aistiympäristö kuvana tulisi pikemminkin ymmärtää merkin (hah-
mon) sekä symbolin vuorovaikutuksena Rudolf  Arnheimin muo-

61  Heideggerin uuden ajan maailmanku-
van kritiikki, ks. esim. Kirje humanismista ja 
maailmankuvan aika ja Holzwege.
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dostaman lähtökohdan mukaan. (Arnheim 1974). Tällöin kuva tai 
kuvio (image) voi toimia havaitun muodon ja merkityksen vuoro-
vaikutuksessa kolmella eri tavalla painotuksesta riippuen: kuvana 
(picture), symbolina (symbol) tai merkkinä (sign). Myös Gadamer teki 
selkeän erottelun merkin, symbolin ja kuvan välille (sign, symbol and 
image). Merkillä on tällöin indikoiva funktio (viittaussuhde maail-
maan), symbolilla puolestaan korvaava funktio (se edustaa jotakin 
toista). Myöhemmässä filosofiassaan Heidegger antoi merkin eri-
tyisaseman taideteokselle. Taideteos menee pelkkää merkitsevyyttä 
pidemmälle - vaikkakaan se ei ole puhtaasti symboli, sillä on silti 
merkittävä symbolinen ulottuvuus joka lisää ymmärrystämme sen 
esiin tuomasta aiheesta. Kuva sen sijaan edustaa itse itseään ja omaa 
sisältöään, kantaen oman merkityksensä. Kuva edustaa tällöin ko-
konaisuutta. Se, mikä lopulta havaitaan, sisältää myös monia merki-
tyksiä (vrt. emme havaitse ”kuvaa”, vaan maiseman). Tällöin kuvan 
olemus piilee Gadamerin mukaan kahden ääripään välillä; puhtaan 
indikaation (merkin olemus) ja puhtaan representaation (symbolin 
olemus). Kuvassa on jotakin molemmista. Se osoittaa toisaalta sii-
hen, mitä se kulloinkin esittää, esim. muotokuvassa henkilöön. Kuva 
ei kuitenkaan ole merkki (joka kiinnittää huomion itseensä mutta 
osoittaa itsestään poispäin, esim. liikennemerkki tai maamerkki). 
Kuvan, symbolin ja merkin välillä on siten ilmeinen eronsa, mutta 
erityisesti eron tekeminen symbolin ja kuvan välille vaatii selvennys-
tä. Vaikka kuva voi olla myös representaatio, ja siinä mielessä sym-
bolin kaltainen, se ei kuitenkaan ole sellaisenaan symboli. Symbolit 
eivät nimittäin sellaisenaan kerro mitään symboloimastaan; niiden 
on oltava tiedettyjä, samassa mielessä kuten merkki on tiedettävä, 
jotta ymmärrämme mitä se osoittaa. Kuva representoi, mutta it-
sensä kautta, antaen lisämerkityksen ”originaalille” jota se esittää 
(sanomme, että kuvan esittämä kohde tulee omaksi itsekseen ku-
vassa, enemmän läsnäolevaksi). Kuva on symbolin ja merkin (hah-
mon) välissä myös siinä mielessä, että sen representoiva funktio ei 
ole puhtaasti johonkin viittaamista eikä ”jonkin paikan ottamista”. 
Gadamerin mukaan kuvalla on näin oma ontologinen positionsa ja 
oma uniikki olemisen tasonsa merkin ja symbolin välillä. (Gadamer 
2008, 131-133). Kuva ei katoa osoittavan funktionsa taakse, vaan 
omassa olemisessaan jakaa esittämänsä. Tämä ontologinen ”jakami-
nen” on osa myös symbolin luonnetta, jota käsitellään seuraavassa. 
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62 Tapani Eskolan mukaan rakennustai-
teellisella muodolla on oltava symbolinen 
ulottuvuutensa ollakseen taideteos. (Es-
kola 2005, 156–157). Myös Repo katsoo 
fyysisen ympäristön olevan spatiaalisen 
sidoksen ilmentäjänä nimenomaan osa 
symboliympäristöä (esim. Repo 1990, 
43). Samoin Rapoportin mukaan ihmi-
nen luonnostaan käsittelee havaintoym-
päristöään samalla myös symboliympä-
ristönä – eli kokee ympäristön väistämät-
tä arvoväritteisesti. (Rapoport 1977, 
183).

8.3 Symboli

”The symbol-function is basic to all human behaviour. Symbols concretize 
man’s value-oriented being in the world.” (Norberg-Schulz 1971, 39).

Siinä missä hahmo tai muoto merkinkaltaisena tuo asiat tietoisen 
tarkastelun piiriin, menee symbolinen ilmauksellisuus pidemmälle 
kuin vain osoittavaan suhteeseen. Aistiympäristön ja merkitykselli-
sen ulottuvuuden keskinäistä yhteyttä on tässä tulkittu vuorovaiku-
tussuhteeksi, jossa kulttuuri on symbolisen järjestyksen tai symbo-
listen muotojen avulla tapahtuvaa yhteisten merkitysten tuottamista. 
Kulttuuri on sivistyksen perustekijä, mutta samalla se on myös ar-
kielämää jäsennöivä symbolinen systeemi, jonka yksi muoto ark-
kitehtuuri on. Merkityksellisyys ja ympäristön sisältämät symbolit 
konkretisoivat ihmisen arvo-orientoituneen maailmassa olemisen. 
Merkityksellisenä koettu muoto on myös tunnetta, arvostuksia, jol-
loin sitä ei voi saavuttaa pelkästään järkeilemällä. (Fornäs 1998, 188; 
Norberg-Schulz 1971, 39; Nyman 2001, 25). Symbolit syntyvät ma-
teriaalisen voiman, suhteisiin liittyvän muodon ja semanttisen mer-
kityksenannon vuorovaikutuksessa. (Fornäs 1998, 211). Tähän voi 
lisätä arvo-orientoituneen toiminnan symbolisen ilmaisun alkuun 
panevana voimana. Symbolisella merkitystasolla tarkoitetaan tässä 
toisin sanoen ympäristöä yhteisesti jaettujen merkitysten välittäjänä 
inhimillisessä kulttuurissa.62 Cassirer on valottanut tätä havainnoilla 
joita on tehty eläinten käyttäytymisen tutkimuksessa. Esimerkiksi 
koira toteuttaa tiettyä käytöstä merkistä, mutta eläimillä ei ole ky-
kyä käsitellä symboleja. Symboleja ei siten voi redusoida pelkiksi 
merkeiksi. Niillä on semanttinen sisältö, referenssi, eli symbolit 
edustavat jotakin muuta, joka on niiden merkitys. Merkit kuuluvat 
fyysiseen ulottuvuuteen, symbolit inhimilliseen ja ajalliseen merki-
tysulottuvuuteen. (Cassirer 1968, 81-85). Symboli tosin voi toimia 
myös merkin kaltaisesti, mutta se on silti enemmän kuin merkki. Se 
ei pelkästään osoita johonkin, vaan se itsessään edustaa sitä; sym-
boli ikään kuin ottaa esittämänsä paikan, tehden kyseisen asian läs-
näolevaksi. 

Symbolin ja merkin eroa voidaan konkretisoida myös sen kautta, 
miten kulttuuriympäristön aspektit tulevat kohteiksi temaattisessa 
tarkastelussa. Aistiympäristöä voidaan tarkastella esimerkiksi (mai-
sema)kuvana, jolloin ympäristön artikulaatiota luetaan ikään kuin 
merkkeinä eli ”tekstinä”. Tämä tulkintatapa kuitenkin kohdistuu 
vain pinnallisiin muotoihin, eikä se kerro vielä mitään kulttuuri-
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ympäristön merkityksellisistä tai symbolisista rakennetekijöistä. 
Strukturalismi nimenomaan semiologian mielessä operoi kyseisellä 
tavoin merkin tasolla (sign). Kulttuuriympäristöä on kuitenkin tul-
kittava myös ei-diskursiivisena, syvärakenteellisena informaationa 
(viestinä). Symbolisesti käsitettynä rakennus tai rakennettu ympäris-
tö esittää tai viestii, kuten viittauskokonaisuutta käsittelevässä luvussa 
on tuotu esille. Fenomenologia katsoo nimenomaan semiologisen 
lähestymistavan kritiikkinä voivansa saavuttaa tämän syvemmän 
symbolisuuden, ja ylittää siten koodatun semiologisen merkin tason 
paljastaen syvemmän merkityksen maailman. (Leach 2008, 84). So-
siologi-filosofi Henri Lefebvre (1901-1991) tiivistää esseessään ”The 
Production of  Space” symboliulottuvuuteen ja etenkin semiologiaan 
liittyvän määrittelyristiriidan osuvasti: vaikka tilaa ei voi tavoittaa 
semiologian kodifioivan lähestymistavan kautta ilman jonkin oleel-
lisen kadottamista, se ei kuitenkaan tarkoita semiologisen selityk-
sen kieltämistä tai hylkäämistä – Lefebvren mukaan tämä tarkoittaa 
vain sitä, että arkkitehtonista tilaa tai kohdetta ei voida redusoida 
puhtaasti kieleksi, diskurssiksi tai kielen tutkimiseen kehitettyjen 
kategorisointien tai käsitteiden mukaiseksi. On ennemmin puhut-
tava kohteen merkitysten horisontista (horison of  meanings), jostakin 
tietystä tai määrittelemättömästä merkitysten moninaisuudesta ja 
alati muuttuvasta hierarkiasta, jossa toisinaan yksi, toisinaan toinen 
merkitys tulee hetkittäin vallitsevaksi, kulloisenkin toiminnan myö-
tä. (Leach 2008, 140). Näin ollen myöskään rakennusmonument-
tia ei pidä tulkita vain ”symbolikokoelmaksi” (vaikkakin jokainen 
monumentti pitää sisällään symboleja), eikä myöskään merkkien 
ketjuksi (vaikkakin jokainen monumenttikokonaisuus on raken-
tunut merkeistä). Monumentti ei myöskään ole objekti eikä koko-
elma erilaisia esineitä, vaikkakin sen ”objektimaisuus”, sen asema 
sosiaalisena objektina, on läsnä joka hetki. Se ei myöskään ole vain 
veistos tai figuuri, eikä yksinkertainen materiaalisen prosessin tulos. 
Monumentaalisen tilan määrittelee ennemminkin se, mitä tilassa 
voi tapahtua, siis sen tarjoamat mahdollisuudet. (Leach 2008, 141). 
Myös Fornäsin mukaan symbolisten järjestelmien strukturaalinen 
analyysi on välttämätöntä, mutta se on kuitenkin yhdistettävä sy-
välliseen semantiikkaan ja pragmatiikkaan, jotta voidaan paljastaa 
se, mitä on merkityksellistetty ja toisaalta se, kuinka tällainen mer-
kityksellistävä toiminta itsessään muotoilee ja uudistaa symbolisia 
rakenteita. Symboleihin sisältyvät kolme keskeistä aspektia ovat 
materiaalisuus, muotosuhteet ja merkitykset. Fornäs on lisännyt tä-
hän vielä neljännen aspektin, eli symbolien käytön ja funktioiden 
pragmatiikan merkityksenannossa. Pragmaattinen aspekti ikään 
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63 Theodor Adorno (1903-1969), saksa-
lainen sosiologi, filosofi, musiikkitieteilijä 
ja säveltäjä.

kuin upottaa symboliset tekstit sosiaalisiin konteksteihin. Symbolit 
ovat ihmistä, kieltä ja kulttuuria yhdistäviä tekijöitä siten, että ne 
ensinnäkin liittävät ihmisiä yhteen yhteisessä merkityksiä koskevas-
sa ymmärryksessä, toiseksi ne yhdistävät subjektiivisen tietoisuuden 
materiaalisiin objekteihin, ja kolmanneksi ne liittävät fyysiset merkit 
referensseihin tai merkityksiin. (Fornäs 1998, 180-182). Passinmä-
en mukaan kulttuurit eroavat toisistaan, koska ne ymmärtävät eri 
tavoin olioiden olemisen. Yhteistä on se, että ne muodostavat aina 
sen merkityskokonaisuuden ykseyden, jonka myötä tietyssä kulttuu-
rissa eläville ihmisille avautuvat juuri ne merkitykset, jotka siihen 
nimenomaisesti liittyvät. Konteksti siten ratkaisee symbolin todel-
lisen merkityksen. Jokainen tulkinta on eräällä tavoin väliaikainen 
ehdotus, eräänlainen maailmaan suunnattu valokeila. (Passinmäki 
2011, 166; Fornäs 1998, 224, 227).

Kaikki maailmalliset objektit, ei vain taide perinteisessä mielessä, 
pitävät sisällään ilmauksellisuutta. Theodor Adornon63 mukaan 
tässä mielessä ei oikeastaan voida määritellä esinettä, joka käyttö-
kelpoisuutensa lisäksi ei olisi myös symboli. Symbolimerkitykset 
syntyvät tarpeesta juurtua ympäristöön, minkä vuoksi ihmiset voi-
vat liittää symbolimerkityksiä myös hyvin teknisiinkin objekteihin. 
Maaseudun viljellyllä peltomaisemalla on erityisasema siinä, miten 
se symboloi merkitykselliseksi koettua ihmisen, luonnon ja ajan yh-
distymistä. Tuovinen viittaa Yhdysvalloissa tehtyihin tutkimuksiin, 
joiden nojalla on voitu todeta, että ihmisten maaseutuun liittämät 
symboliset merkitykset ohittavat usein tärkeydessä henkilökohtaiset 
mieltymykset tai hyötynäkökohdat. Symboliset identiteettimerkityk-
set ovat myös pohjana tietyille stereotyyppisille suhtautumistavoille 
maalaismaisemaan. Joissain tapauksissa tietyt nostalgiset mieliku-
vat ohjaavat suhtautumista enemmän kuin todelliset ominaisuudet. 
(Tuovinen 1992, 47-48). Kulttuurisia ja symbolisia merkityksiä sekä 
arvoja sisältyy erityisesti rakennuksiin, jotka muistuttavat ympäris-
tön historiallisesta ulottuvuudesta. Kulttuuriset symbolit ovat tär-
keitä myös siksi, että ne pitävät näkyvillä yhteisön kulttuuriarvoja 
arjen toiminnassa. Ne ovat sosiaalisen ja inhimillisen toiminnan 
tuloksena myös tahdon ilmauksia, sosiaalisesti rakentuneita mer-
kityksiä. Siten symbolit ovat välineitä kollektiivisten emootioiden 
ylläpidossa ja ihmisten yhteenkuuluvuuden määrittäjinä. Symboliset 
merkitykset liittävät ihmisen kulttuuriympäristöön ”todellisuutena”, 
joka rakentaa ihmisten käsitystä omasta ympäristöstään.  (Tuovinen 
1992, 45, 53, Rapoport 1977, 323). Siksi kulttuuriympäristön omi-
naislaatua on vaikea tuoda ulkoapäin tai viedä muualle. 
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64 Adolf  Loos (1870-1933), itävaltalai-
nen arkkitehti.

65 Myös Rapoport on peräänkuuluttanut 
symbolisen ulottuvuuden laajempaa huo-
mioimista suunnittelussa, suunnitteluteo-
rioissa ja suunnittelun tutkimuksessa. 
Hänen mukaansa ongelma piilee symbo-
lien tulkinnan vaikeutumisessa, koska ei-
traditionaalisessa nyky-yhteiskunnassa ei 
enää muodostu yhteisiä koodeja symboli-
en tulkintaan samalla tavoin kuin perin-
teisiin sitoutuneissa yhteiskunnissa. Ra-
poport on käsitellyt ympäristökuvaan 
liittyviä merkityksiä ympäristöllisinä käyt-
täytymisvihjeinä. Ympäristön muotokie-
leen koodattu käyttäytymissymboliikka 
on kulttuurisidonnaista. Tämän lähtö-
kohdan mukaan olisi mahdollista luoda 
jopa eräänlainen rakennetun ympäristön 
vihjemerkitysten sanakirja. Tiettyyn fyy-
siseen muotoon liittyvä symbolinen mer-
kitys herättää yksilössä tietynlaista sään-
nönmukaista toimintaa – aiheuttaen esi-
merkiksi erilaisen käyttäytymisen hauta-
usmaalla kuin uimarannalla. Ympäris-
töön sidotun käyttäytymissymboliikan 
hävittäminen puolestaan johtaa tarpee-
seen lisätä ympäristöön liikennemerkke-
jä, opasteita tai muita sanallisia vihjeitä. 
(Tuovinen 1992, 26-27, 57-60; ks. myös 
King 2004, 4).

Arkkitehtoninen muoto voidaan symbolina myös valjastaa palvele-
maan eri tarkoitusperiä, kuten kulloinkin vallalla olevaa ideologiaa. 
(Adorno 2008; Nyman 2001, 21; Leach 2008, 5,10). Rakennuksen 
symbolinen voima voi olla varsin merkittävä sen representoidessa ei 
vain esimerkiksi kaupunkia, mutta myös kokonaisia kansakuntia ku-
ten eri kulttuureitakin. Voidaan puhua jopa symbolisesti ladatuista 
alueista. Tästä eräs esimerkki on pilvenpiirtäjä amerikkalaisen iden-
titeetin merkkinä tai yleisesti modernin kehityksen statussymbolina. 
(King 2004; Tuovinen 1992, 34, 37). Samanlaista symbolista voi-
maa ovat edustaneet myös perinteisessä maaseudun rakentamisessa 
materiaalit ja värit, kuten esimerkiksi kiven käyttö julkisissa raken-
nuksissa tai hyvävaraisten tilojen eläinsuojissa. Symbolisilla esineillä 
(kuten esim. vallan tunnuksilla) tai symbolisella toiminnalla (esim. 
uskonnollisilla rituaaleilla) voidaan vahvistaa (institutionalisoitunut-
ta) toimintaa. Fyysisen maailman artefaktit tai toiminnot toimivat 
tällöin myös muistin apuvälineinä. (Berger & Luckmann 1995, 84; 
Dovey 1999, 10-15). 

Funktionalismin tunnuslauseen (”less is more”) mukainen pinnallisen 
artikulaation ja tekstuurin kieltäminen modernismin aikakaudella 
johti osaltaan myöskin toiminnallisuuden ja rakenteellisuuden yliko-
rostamiseen symboliikan kustannuksella. Ilmauksellisuus redusoi-
tiin lähinnä muotoon ja funktioon, ja muu julistettiin pinnalliseksi 
ornamentiikaksi. Adolf  Loos64 meni pisimmälle redusoidessaan or-
namentin symbolismiksi nimenomaan negatiivisessa mielessä. Post-
moderni aika vastareagoikin tähän siirtämällä oman painopisteensä 
ääripäästä toiseen, ilmaisuun ja tekstuuriin ilman välttämätöntä ra-
kenteellista ja toiminnallista merkitysyhteyttä. Adornon mukaan or-
namentin kritiikki tarkoitti kuitenkin todellisuudessa sen kritisoin-
tia, mikä on menettänyt toiminnallisen ja symbolisen merkityksensä. 
Tällainen rakennetun ympäristön pinnallinen kieli ornamentiikka-
na, joka ei palvele rakennuksen funktiota (ilman edes tyylisuunnan 
legitimiteettiä) voidaan tulkita myös kitchiksi. Jälkistrukturalismin 
myötä semanttisen tarkastelun painopiste siirtyi yhä enemmän 
muodon ensisijaisuudesta kohti sisältöä. Ongelmiakin on syntynyt 
esimerkiksi dekonstruktivismin myötä, joka kyseenalaisti kielen ja 
todellisuuden, merkityksen ja muodon välisen suhteen. Muodon ir-
rotessa merkityksistä on alettu tuottaa merkityksiä, jotka vahvistavat 
esimerkiksi valtarakenteita. Samalla estetiikka on kaupallistunut, sii-
tä on tullut eräänlaista symbolista pääomaa. (Steiner 1997, 22-23).65
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66 Arvot ilmenevät aina toiminnassa (toi-
minta on arvovärittynyttä ja myös nor-
mittunutta). Juuri arvot tekevät toimis-
tamme intentionaalisia. (Norberg-Schulz 
1971, 36-38).

8.4 Traditio

Arvojen ja toiminnan välinen vuorovaikutussuhde ja niiden muo-
dostamaa jatkuvuutta voidaan tarkastella traditiona.66 Edellä on tuo-
tu esille, että rakennettu ympäristö heijastaa ympäristössä toimivien 
ihmisten arvovalintoja. Arvot muodostuvat yhteisön olemisen ta-
voissa ja merkityksellistämisen prosesseissa, jotka siirtyvät eteen-
päin seuraaville sukupolville muodostaen uuden kulttuurisen ker-
rostuman. Tradition jatkuvuus antaa niin rakennetulle kuin sosiaa-
lisellekin ympäristölle sen kulttuurisen arvon ja lopulta identiteetin. 
On myös huomioitava, että kulttuuriset objektit eivät välttämättä 
pidä sisällään esteettisiä arvoja (perinteisessä mielessä). Sen sijaan 
oleellista on, että ne ovat yhteisessä muistissa, vaikka historiallinen 
aikajänne ei välttämättä ole kovin pitkä. Kulttuurinen objekti on 
siten olemassa niin kauan kuin muistuma siitä kollektiivisessa muis-
tissa säilyy. Rituaalit ja traditiot estävät paikkojen ”kuolemista” ja 
häviämistä muistista ja vahvistavat paikan henkeä. Tässä korostuu 
myös muistojen paikallisuus ja sitoutuneisuus fyysisiin paikkoihin. 
Traditioiden kautta paikat ja niiden sisältämät merkitykset myös uu-
delleen määritellään uusille sukupolville. Fornäsin mukaan traditiot 
ovat ”toiminnassa olevaa uusintamista”, edustaen enemmänkin ha-
luttua kuin välttämätöntä jatkuvuutta. Siten ne vahvistavat paikan 
merkitystä ja pysyvyyttä. Pysyvyyden ja jatkuvuuden kokeminen 
ympäristössä on ihmiselle erityisen tärkeää koska se antaa myös 
perspektiivin tulevaisuudelle. (Fornäs 1998, 35, 48; Relph 1986, 32; 
Bachelard 2008, 89).

Rapoportin mukaan arvojen ja fyysisen muodon välinen suhde on 
vaikea jäljittää (etenkin kaupunkiympäristöissä) ennen muuta siksi, 
että arvot ja ihmisten toiminta eivät suinkaan aina kulje yksi yhteen 
etenkään moniäänisissä ja heterogeenisissä moderneissa ympäris-
töissä. Silti arvojen ja toiminnan välinen mekanismi on olemassa. 
(Rapoport 1977, 24). Myös Giddens antoi traditiolle keskeisen 
aseman tarkastellessaan yhteiskunnallista muutosta ja sen ennak-
koedellytyksiä. Perinne on monessa mielessä arvoista riippuvaista, 
sillä arvot vaikuttavat mm. yksilön ja yhteisön ylläpitämiin sosiaali-
siin normeihin. Arvot edustavat keskeisesti kulttuurin dimensioita. 
(Giddens 1984a, 28; Korhonen 1991, 388). Arvot muuttuvat, kun 
niiden taustalla olevat rakenteet ja tekniikat muuttuvat. Uusien ar-
vojen ja taloudellisten tosiseikkojen myötä yhteiskunta siirtyy ikään 
kuin uudelle tasolle. Vanhimmat historialliset kerrostumat ovat 
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tuskin havaittavia, vaikka omana aikanaan ne ovat olleet hallitse-
via. Uusi on joko syrjäyttänyt entisen tai kehittynyt vähitellen ko-
keakseen vuorostaan myöhemmin saman kohtalon. Modernisaatio 
ja tekninen kehitys on voimistanut joka kerta tätä ilmiötä.67 Yhteis-
kunnallisilla kehitysprosesseilla on suuntansa ja siihen liittyvä oma 
logiikkansa, joka on tässä esitetyn mukaisesti pikemmin nouseva 
spiraali kuin lineaarinen suora linja. Tradition jatkuvuus voidaan 
nähdä ympäristössä eräänlaisena ”muistijälkenä”. Jos jäljet katoa-
vat, ihmiset tarvitsevat jotakin korvaavaa tilalle. Vaikka perinteiset 
normit ja elämänmuodot osittainkin rapautuvat, avautuu toisaalta 
uusia alueita identiteettikokeiluille, mutta se jättää ihmiset samalla 
myös vaille pysyvien traditioiden tarjoamaa suojaa. (Fornäs 1998, 
61). Tradition jatkuvuuden katoaminen ja yhteiskunnan lisääntyvä 
kompleksisuus on johtanut siihen, että se ei luonnostaan tuota enää 
ympäristöönsä sopeutuvia muotoja. Kun ihmisen luonnollinen 
yhteys esimerkiksi asumiseen on kadonnut, avuksi tarvitaan eri-
koistuneita asiantuntijoita ja monimutkaisia prosesseja. (Alexander 
1964, 55). Vahvojen traditioiden aseman katoaminen on myös teh-
nyt muutokset helpommaksi – tehden hyväksyttävämmäksi myös 
”muutoksen muutoksen vuoksi”. Vanhentuneiksi katsottuja arvo-
ja saatetaan hävittää aktiivisella korvaamisella, jolloin uudet arvot 
saattavat tulla omaksutuksi hyvin lyhyessä ajassa. Nopeatahtisessa 
muutoksessa syntyy arvojen ja merkitysten tyhjiö. Usein inhimilli-
nen muutoksen ”absorboimiskyky” ylittyy, jolloin rakennetun ym-
päristön kehittäminen voi muuttua erittäin vaikeaksi ja konfliktien 
värittämäksi. Traditiolle onkin ominaista se, että se vastustaa muu-
tosta. (Ks. Alexander 1964, 46).

Heidegger käsitteli Olemisessa ja Ajassa kysymystä siitä, miten traditio 
kykenee ”välittämään” ollutta nykyisyyteen ja tulevaan. (Heidegger 
2000, 41-42). Kunkin sukupolven tehtävänä on paljastaa, säilyttää ja 
ennen muuta jatkaa traditiota.68 Tämän suhtautumistavan hän esitti 
kritiikkinä perinteiselle historian käsityksen tavalle, jossa mennei-
syys ymmärretään eräänlaisina peräkkäisten tapahtumien sarjana.69 
Heideggerin sanoin tietty yhteisö on menneisyytensä nimenomai-
sesti oman olemisensa tavassa, joka karkeasti sanottuna aina ”tapah-
tuu” tulevaisuuden pohjalta. Tämän mukaan aika ja historia eivät ole 
ajan virtaa, meihin eksistenssimme ulkopuolelta vaikuttavia voimia, 
vaan sen ydinsisältö. Varsinainen historia on jatkuvaa ponnistelua 
menneiden eksistenssien pitämiseksi avoimina tulevaisuudelle (vrt. 
rakennussuojelu). Menneisyys ei siis ole mikään kronologinen tosi-
asioiden sarja, vaikka se näin useimmiten käsitetään. Olemisen ajal-

67 Fornäsin mukaan modernisaatio ilme-
nee sellaisissa tendensseissä kuin rationa-
lisoituminen, eriytyminen ja universali-
soituminen. Moderniteetti puolestaan on 
yhteiskunnan kasvavaa universaalia eri-
laistumista, joka tapahtuu valtion, mark-
kinoiden ja elämismaailman välillä, yksi-
lön ja yhteiskunnan, tieteen, taiteen us-
konnon ja politiikan tai järjen ja tunteen 
välillä. (Fornäs 1998, 42, 46).

68  ”Traditio” –sanan etymologia viittaa 
välittämiseen, edelleen siirtämiseen. Tra-
ditio antaa jotakin poikki ajan, sukupol-
velta toiselle. (Fornäs 1998, 36).

69 Kysymys siitä, mistä perspektiivistä 
historiallisuus tässä käsitetään on perus-
tava - omista ajallis-paikallisista ehdoista 
käsin (vrt. Leopold von Ranke) vai onko 
historialliset tapahtumat ymmärrettävä 
päinvastoin koko historian läpäisevän vii-
tekehyksen kautta ja nykyisyydestä käsin 
(vrt. Hegel) (ks. Juntunen & Mehtonen 
1977, 126-127). 
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lisuus mahdollistaa myös historiallisuuden yhtenä täälläolon omana 
ajallisena olemistapana. (Heidegger 2000, 41). Jokainen aikakausi 
ikään kuin ”paljastaa” joukon ominaisuuksia paikasta ja toisaalta 
peittää toisia. Näin muodostuu perusta käsitykselle, jonka mukaan 
traditio pitää sisällään myös potentiaalisuutta. 

Kollektiiviseen olemassaoloon liittyy vahvasti tulkitsevuuden funk-
tio – tapa, jolla yhteisö tulkitsee ”tarinaansa” itsestään heille itsel-
leen. Heidegger kutsui taideteokseksi mitä tahansa, joka täytti tä-
män kollektiivisen tulkitsevuuden funktion (esimerkkinään klassi-
nen kreikkalainen temppeli). Kulttuurisen yhteisön omat käytännöt 
tulevat manifestoiduiksi erityisellä tavalla juuri traditionaalisissa ra-
kennuksissa. Voidaan sanoa jopa, että kulttuurin tapa ymmärtää ole-
minen (itsensä) muuttuu aina sen saadessa uuden ”monumentin”. 
Taideteokset toimivat tavallaan jaetun ymmärryksen lisääjinä, sillä 
ne kokoavat erillisiä käytänteitä yhdenmukaisiksi ja koherenteiksi 
toiminnan mahdollisuuksiksi, ja ennen muuta pitävät niitä esillä. Si-
ten ne eivät ole enää pelkästään representaatioita tai symboleja. (Ks. 
Haapala 1998, 213).  Arkkitehtuuri on eräs ilmaisukieli, jonka kautta 
kulttuuriset traditiot ”artikuloituvat” ympäristössä ja ne voivat olla 
luettavissa eräänlaisena tarinana. Nykyisen kaltaisessa fragmentoitu-
neessa maailmassa on olemassa enemmänkin joukko pieniä tarinoi-
ta suuren metatarinan sijaan. Ne eivät ole enää luettavissa yhtenäi-
senä, johdonmukaisena kertomuksena, vaan pätkittäisinä otantoina, 
johon pahimmillaan on muodostunut niin suuria aukkoja, että tari-
nan jatkumoa on vaikea tavoittaa. Elävän kulttuuriympäristön tarina 
ei myöskään voi olla vain yksisuuntaista ”kerrontaa”, vaan sen on 
oltava myös vuoropuhelua uuden ja vanhan kesken. Suunnittelun 
kannalta keskeinen kysymys on, voidaanko sen keinoin paikata tra-
dition ja nykyisyyden välistä kuilua, ja miten – ovatko esimerkiksi 
”menneen sitaatit” hyväksyttäviä osana uutta rakentamista. Traditi-
on merkitys suunnittelussa on kaksijakoinen, sillä arkkitehdit eivät 
voi kopioida mutteivät myöskään hylätä sitä. Ero tradition tulkit-
sevuuden ja tradition lainaamisen välillä on siten hienovarainen. 
Rapoport on korostanut, että rakentamisen perinnettä ei tulisikaan 
soveltaa tai kopioida sellaisenaan, vaan siihen sisältyvien periaattei-
den analysoinnin kautta. Vasta tämän kautta voidaan löytää uudel-
leentulkinnan tapoja, jotka ovat sovellettavissa nykyaikaan. Näin 
esimerkiksi historiantutkimus sellaisenaan ei ole tavoite, vaan myös 
löydettyjen mallien vertaaminen nykypäivän kontekstiin. (Aarrevaa-
ra 2009, 39, 93). Traditiosta lähtevässä lähestymistavassa korostuu 
nimenomaan ympäristön prosessiluonne elämän ja fyysisen paikan 
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70 Traditiota ei niinkään voi ”opiskella” 
ulkoa, vaan siihen on kasvettava sisältä-
päin. Rakentamisperinteen ydin voi piillä 
myös aktualisoitumattomana, mutta ul-
koapäin tuleva vaikutus ei voi edesauttaa 
tradition ytimen aktualisoitumista - sitä 
voidaan vain ”hoitaa, ruokkia ja vaalia”. 
Itse asiassa usein ulkopuoliset vaikutteet 
erkaannuttavat kokonaisuuden perinteen 
ytimestä. Tämä ydin on ”todellisimmin” 
tavoitettu siitä kulttuurista käsin joka sen 
on luonut. Kulttuuriympäristö voi siten 
kaikkein syvimmällä tasolla olla kulttuuri-
ympäristö vain sille yhteisölle, jonka kult-
tuurin osa se on. (Vrt. Relph 1986, 44-45; 
Rapoport 2006, 183-184). 

71 Norberg-Schulz jaottelee tradition 
muodostumisen kolmeen rakenneteki-
jään: tilaan, muotoon ja hahmoon (space, 
form and figure). Näihin kuuluvat osaltaan 
myös perinteiset rakentamistavat. Ajan 
myötä nämä rakennetekijät muovaavat 
paikan identiteetin. Ensin mainitulla 
Norberg-Schulz tarkoittaa rakennuksen 
topologisia suhteita ympäristöön sekä 
yhtälailla sisäistä tilajärjestelyä, joka mah-
dollistaa orientaation. Rakennettu muoto 
puolestaan on olennainen identifikaatios-
sa ja ulkomuodossa, joka on sidoksissa 
pääasiassa käytettyihin materiaaleihin ja 
rakennustekniikkaan. Näiden ohella 
Norberg-Schulz on käyttänyt kolmante-
na osatekijänä myös termiä hahmo, jolla 
hän pyrki kuvaamaan rakennuksen ole-
musta, karaktääriä, jonka sille antavat ul-
koiset pääpiirteet, arkkitehtoninen laatu 
sekä merkityssisältö. Nämä tekijät kuulu-
vat erottamattomasti yhteen, mutta voi-
vat silti saada erilaisia variaatiomuotoja. 
Esimerkiksi tietyllä alueella rakennusten 
tilalliset suhteet voivat säilyä vuosikym-
meniä tai vuosisatoja samanlaisina, ra-
kennustekniikan tai yksityiskohtien vari-
oituessa. (Norberg-Schulz 2000, 54-55; 
Ks. myös Norberg-Schulz 1996, 51-53). 

symbioosina. Tämä vuoropuhelu myös vaatii jatkuvaa uudistumista 
ja uudelleentulkintaa, jopa kyseenalaistamista. Variaatiosta erottuu 
kuitenkin osa, joka vastustaa muutosta. Tätä kutsutaan rakenta-
misperinteen ytimeksi, tai ominaislaaduksi. Tradition katkeaminen 
voidaan ymmärtää myös “puutteellisena käännöksenä” sukupolvien 
välillä. Modernismin seuraus (ja lähtökohta) oli keskusteluyhteyden 
katkaiseminen menneeseen ja ajallisen ulottuvuuden hylkääminen 
universaaliuden hyväksi. Elävän kulttuurin ja tradition suhdetta uu-
teen voitaisiin vertauskuvallisesti kuvata siten, että uuden siemen 
tarvitsee maaperän johon juurtua ja jossa kasvaa. Tämä maaperä 
on perinne myös oleellisena muotoon vaikuttavana tekijänä.70 (Kor-
honen 1991, 386). Kun jokin aspekti pohjautuu aiempaan, se tuo 
samalla viestin käyttäjästä, suunnittelijasta tai rakentajasta – sekä 
myös yhteisöstä ja sen arvoista johon se kuuluu. Kansanrakenta-
minen on sisältänyt yhteisen ”traditio-koodin”, rakentamisen kielen 
jota kaikki ymmärsivät. Siihen sisältyy yhdenmukaisia piirteitä ku-
ten tunnistettava paikallinen tai alueellinen luonne tai perinteisten 
rakennustyyppien käyttö sekä perinteisten rakennejärjestelmien ja 
käsityötaitojen soveltaminen.71 Myös epävirallisesti välittynyt pai-
kallinen asiantuntemus suunnittelussa ja rakentamisessa on ollut 
tehokas vastaus ympäristön tarjoamiin toiminnallisiin, sosiaalisiin ja 
ympäristöllisiin rajoituksiin ja myös mahdollisuuksiin. 

Heideggerin myöhäisfilosofinen käsite silleen jättäminen (Heidegger 
1991) tarkoittaa huolehtivaa suhtautumista ympäristöön, ilman pa-
kottavaa pyrkimystä hallita olosuhteita täydellisesti. Tällä on tärkeä 
yhtymäkohtansa myös suojelunäkökohtiin, sillä suojelu käsitteenä 
sisältää implisiittisesti ajatuksen hallinnasta tai haltuun otosta, jol-
loin kohde tulee ikään kuin vedetyksi irti alkuperäisestä merkitys-
yhteydestään erityishuomion kohteeksi. Suojelukeskusteluun on 
myös liittynyt piirre, jonka mukaisesti on korostettu ajatusta mah-
dollisimman kattavasta ja täydellisestä haltuun otosta – tässä kes-
keisen roolin ovat saaneet inventoinnit. Lähtökohdassa korostuu 
myös staattisuus; inventointiluettelot reagoivat hitaasti siihen, mitä 
muutoksia todellisessa ympäristössä tapahtuu. Staattinen suhtautu-
mistapa korostaa alkuperää ja pysyvyyttä, kun taas elävä ja dynaami-
nen traditio hyväksyy jatkuvan muutoksen ja ajallisen kerrostumi-
sen. Kulttuuriympäristöä ei koskaan tulisi ymmärtää irrallisena ajan 
virrasta, ikäänkuin johonkin ajanjaksoon pysäytettynä. Olli-Paavo 
Koponen on kuvannut osuvasti staattisen ajattelutavan suhtautu-
mista rakennussuojelukysymyksiin; suojellaan sitä, mitä jokin prosessi on 
saanut aikaan, ei itse prosessia. (Koponen 2006, 21). 
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8.5 Yhteenveto luku 8: Traditio, käyttö, hahmo ja symboli.

Luvussa 8 on tarkasteltu kulttuuriympäristön identiteetin muodos-
tumista rakenne-elementtiensä kautta. Identiteetin syntymekanis-
mi pohjautuu vahvasti historialliseen prosessiin. Myös syklisyyden 
ulottuvuus muodostuu olennaiseksi, koska kyse on alati uudelleen-
rakentuvasta ja kerroksellisesta prosessista. Tilallis-toiminnallinen 
ulottuvuus (käyttö), sekä tilallis-ilmauksellinen ulottuvuus (hahmo), 
luovat edellytykset merkityksellistämisen prosesseille ja arvojen 
muodostumiselle. Voidaan puhua merkitysten täydellistymisestä 
myös siinä mielessä, että ajan saatossa kulttuuriympäristö muuttuu 
ja kehittyy samalla kun merkityssisältö rikastuu. Ajallis-ilmaukselli-
suus (symboli) yhdessä ajallis-toiminnallisen ulottuvuuden (traditio) 
myötä muodostavat kulttuuriympäristöstä kokonaiskäsityksen siten 
kuin se käsitetään täydessä merkityksessään. Tradition jatkuvuus 
antaa niin rakennetulle kuin sosiaalisellekin ympäristölle sen kult-
tuurisen arvon ja identiteetin. Arkkitehtuurin ontologinen genesis 
voidaan nähdä näissä rajapinnoissa. Epätasapaino eri olemuspuo-
lien välillä johtaa esimerkiksi käytön ilmentymismuotoihin hyödyn 
näkökulmasta, samoin kuin rakenteellisen ulottuvuuden ylikorosta-
minen johtaa helposti teknistyneeseen katsantokantaan. Mikäli nä-
kökulma painottuu visuaaliseen ilmiasuun ja hahmoon, voi suunnit-
telun lähtökohdaksi muodostua eräänlainen muotoformalismi, jolle 
toiminnallisuus ja fyysinen rakenne näyttäytyvät alisteisina. Muodon 
irrotessa merkityksistä on alettu tuottaa myös suunnittelun keinoin 
merkityksiä, jotka vahvistavat esimerkiksi valtarakenteita. Tämän 
vuoksi eri osa-alueiden integroiva eli rinnakkainen tarkastelu kult-
tuuriympäristöselvityksissä on nähtävä tavoitteena, jotta yksittäisten 
tarkastelujen saama liiallinen painoarvo ei vääristä suunnittelun ta-
voitteenasetteluja. Tällä on oleellinen liittymäkohta suunnitteluun 
liittyvään tiedon tuottamiseen. Kokonaisuuden huomioon ottami-
sen pohjalta on pyrittävä koostamaan lähtökohtia sellaiselle käytän-
nön selvitystyölle, joka suhteuttaa sekä suojelun että kehittämisen 
kuten myös eri toimijatahojen arvolähtökohtia toisiinsa.
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Kaavio 12: Traditio, käyttö, hahmo ja symboli.
1. Syntaktinen eli tilallis-toiminnallinen ulottuvuus (käyttö)
2. Fyysinen eli tilallis-ilmauksellinen ulottuvuus (hahmo)
3. Semanttinen eli ajallis-ilmauksellinen ulottuvuus (symboli)
4. Sosiaalinen eli ajallis-toiminnallinen ulottuvuus (traditio)
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OSA III: KOHTI INTEGROIVAA TARKASTE-
LUMALLIA - KÄYTÄNNÖN TAITO

9. Integroiva näkökulma kulttuuriympäristöselvityksissä

Yleispiirteisessä maankäytön suunnittelun prosessissa on usein so-
vitettava yhteen toisaalta olemassa olevien arvojen säilyttämistavoit-
teet ja toisaalta strateginen kehittäminen sekä muutoksen hallittu 
ohjaaminen. Kulttuuriympäristöjen kohdalla erityisenä haasteena 
on toisin sanoen varmistaa absoluuttisen ja arvokkaan säilyminen ja 
luoda samalla mahdollisuuksia sellaiseen tulevaan kehitykseen, jonka 
eri intressiryhmät voivat hyväksyä. Tässä tutkimuksessa on keskityt-
ty erityisesti maankäytön suunnittelun lähtöaineistona käytettäviin 
kulttuuriympäristöselvityksiin, joiden laadinnasta suunnittelutaho, 
konsultti tai kunta, yleensä vastaa. Selvitysten on muodostettava 
lähtökohdat suunnitteluperiaatteille ja suunnitteluratkaisujen vai-
kutusten arvioinnille. Maankäytön suunnittelun viitekehyksessä ko-
rostuu tällöin tehokkaan tiedonkeruun ja tiedon jäsentämisen mer-
kitys sekä siitä muodostetun tulkinnan nivominen saumattomasti 
itse suunnitteluprosessiin. Seuraavassa kuvataan tämän tutkimuksen 
tulosten perusteella laadittua integroivaa analyysimallia, jonka tar-
koituksena on toimia eri näkökulmat yhteensovittavana tarve- ja ta-
voiteanalyysinä. Mallin ensisijaisina tavoitteina ovat 1) horisonttien 
pitäminen avoinna tulkinnassa, 2) suojautuminen ennakkoon rajoit-
tuneilta ajattelutottumuksilta, 3) ennakko-oletuksien läpinäkyvyys 
sekä 4) mahdollisuus kohdistaa huomio ”asioihin itseensä” eikä 
niinkään esimerkiksi käsitteisiin jotka niitä pyrkivät määrittelemään. 
(Vrt. Gadamer 2004, 32-33). Näkökulmat integroivan mallin ideana 
on ennen muuta tuoda näkyväksi eri tarkastelu-ulottuvuuksien kes-
kinäiset suhteet toisiinsa.1

9.1 Analyysinäkökulmat

Lähtötietojen kartoittamisessa on kyse tiedollisen perustan luomisesta 
suunnittelua varten. Tietojen keräämiseen kuuluu tyypillisesti ha-
vainnointi kulttuuriympäristön ominaispiirteistä ja kuvaus ympä-
ristön nykytilasta sekä kehityshistoriasta.2 Menetelmällisesti tähän 

1 Tämä voidaan esittää analyysimatriisi-
na, joka on yhtäältä sekä analysoinnin 
peruskehikko että ”tarkistuslista”, joka 
mahdollistaa perusteellisemman analyy-
sin ohella myös nopean yleisarvion laati-
misen. (Ks. Hentilä et al. 2012). 

2 Monissa tapauksissa kaikkea tietoa ei 
tarvitse kerätä alusta pitäen, vaan selvi-
tysalueella on voitu aiemmin tehdä myös-
kin kyläsuunnitelma tai historiikkeja tms., 
joiden yhteydessä on yleensä kerätty pal-
jon tietoa jota voidaan hyödyntää. Tietoa 
on voitu kerätä myös ympäristön arvok-
kaista rakennuskohteista sekä kyläläisten 
tulevaisuutta koskevista toiveista ja ta-
voitteista. Sanallisen kuvauksen lisäksi 
ainakin nykytilannetta on hyvä havain-
nollistaa myös teema-karttojen avulla 
(4kpl). Toiminnallisen, rakenteellisen, 
aisti- ja merkitysympäristön esittäminen 
erillisinä analyysikarttoina luo esityksestä 
selkeän; usein yhdellä kartalla esitettynä 
lopputulos on liian tiedontäytteinen ja si-
ten vaikealukuinen. Tieto voidaan hyvin 
myös koota yhteen ”synteesianalyysi”-
kartaksi, mutta tällöin tietoa voidaan jos-
sain määrin joutua karsimaan ja pelkistä-
mään.

3  Jaotellen ajanjaksot esimerkiksi jääkau-
den jälkeiseen aikaan (kivi-, rauta- ja 
pronssikausi), 1600-1700 -lukuihin (kas-
kiviljelyn aika), 1700-luvun loppuun (iso-
jaon jälkeen), 1800-luvun loppuun (alka-
nut teollistumisen aika) sekä 1930-1960 
–lukuihin (vahvan agraarisuuden aika) ja 
1960- (maaltamuutto, kaupungistumi-
nen) jne.



207

sisältyvät mm. asiakirja-aineistojen tutkimus ja empiirinen havain-
nointi maastossa. Viimeksi mainitussa on kyse ns. ensimmäisen 
asteen hermeneuttisesta tulkinnasta, joka muodostuu välittömästä 
ympäristökokemuksesta. Toiminnallisesta näkökulmasta on kes-
keistä tiedostaa, millainen on kohteena olevan alueen toiminnallinen 
todellisuus - onko kyse esimerkiksi perinteisestä tuotantomaaseu-
dusta vai kenties puhtaasti asuinmaaseudusta? Tähän liittyy myös 
kysymys siitä, millainen on kohteena olevan alueen suhde esimer-
kiksi seudullisiiin toimintaverkostoihin (esim. palveluverkostot (jul-
kiset ja yksityiset), asiointietäisyydet, liikenteellisen verkoston suju-
vuus ja kapasiteetti (raskas liikenne, joukkoliikenne, yksityisautoilu, 
kevyt liikenne)). Rakenteellisesta näkökulmasta oleellisia aspekteja 
ovat mm. alueen fyysinen kokonaisrakenne, olemassa oleva raken-
nuskanta, infrastruktuuri sekä maiseman rakenne. Maaseudun ky-
läympäristöjen kohdalla on erityisen keskeistä ymmärtää maiseman 
rakenteen ja topografian yhteys rakennetun ympäristön typomorfo-
logiaan. Lisäksi on muodostettava kuvaus aistiympäristön keskeisis-
tä elementeistä, mihin liittyvät maisemalliset kuten myöskin arkki-
tehtoniset tyylipiirteet, materiaalit, värit, äänimaisema, haju- tai täri-
nähaitat tai esimerkiksi maisemavauriot. Merkitysympäristön osalta 
on pyrittävä tunnistamaan arjen ja paikallisuuden tekijät, symboliset 
merkitykset, kohtaamispaikat, niihin liittyvät tarinat, myytit sekä ih-
misillä olevat mielikuvat ympäristöstään. Erityisesti tällaisen tiedon 
hankinnassa paikalliset asukkaat ovat selkeä resurssi ja voimavara, 
jota tulisi hyödyntää osana kokonaiskuvan muodostamista. Tämä 
ei tarkoita, että asiantuntijanäkemyksestä tulisi tinkiä, mutta asuk-
kaitten panoksella on mahdollista helpottaa työtä. Yleisesti ottaen 
onnistuneella sosiaalisen ympäristön merkittävyyden ja merkitys-
ympäristön analyysillä on merkittävä rooli myös suunnitteluproses-
sissa myöhemmin tapahtuvan sosiaalisten vaikutusten arvioinnin 
onnistumiselle.

Tiedolliseen perustaan on sisällytettävä myös kulttuuriympäristön 
kehitysvaiheiden tarkastelu. Se on eräällä tavalla yhteisön ”eksisten-
tiaalisten jalanjälkien” tutkimusta. Kehityshistoriallisen analyysin 
tavoitteena on kuvata sitä kontekstia, jossa nykyiset kulttuuriset eri-
tyispiirteet voidaan ymmärtää. Myös tässä on keskeistä toiminnal-
listen prosessien ymmärtäminen. Kehitysvaiheiden esiintuomisen 
apuna voidaan käyttää sopivia ajanjaksojen rajauksia vanhojen kart-
tojen ja muiden tietojen saatavuuteen perustuen. Tällainen jaottelu 
on valaisevinta tehdä erityisten käännepisteiden tai niin sanottujen 
bifurkaatiopisteitten mukaisesti.3 
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4 Tätä termiä on käytetty Pohjoismaiden 
ministerineuvoston laatimassa kulttuuri-
ympäristöön kohdistuvien ympäristövai-
kutusten arvioinnin oppaassa. Mainitussa 
oppaassa todetaan myös tavoitteeksi se, 
että vaikutusten arvioinnissa kulttuuri-
ympäristön eri tekijöiden väliset yhteydet 
tulee esittää siten, että ne ovat helposti 
ymmärrettävissä. Oppaassa ei kuitenkaan 
kuvata tarkemmin, mitä tällä suoranaises-
ti tarkoitetaan. (Pohjoismaiden ministeri-
neuvosto 2002, 32-35).

9.2 Kulttuuriympäristöprofiili

Yksittäiset inventoinnit ja tietoaineistot sekä näiden niputtami-
nen yksiin kansiin ei riitä vielä muodostamaan näkemystä kohtee-
na olevan ympäristön identiteetistä. Tulkinnan muodostamisen ja 
vaihtoehtoisten tulevaisuuden kehityskulkujen arvioimisen vuoksi 
tarvitaan tiedon prosessointia, jossa empiirisestä tietoainekses-
ta muodostetaan kohteena olevan ympäristön toiminnallinen, ra-
kenteellinen, sensorinen ja merkityksellinen profiili. Tästä voitaisiin 
käyttää myös nimitystä ”tulkinnan tulkinta” eli selvityksen laatijan 
tulkinta hankkimastaan tietoaineksesta. Kulttuuriympäristöprofii-
lin4 tavoitteena on ”selittää” tai tulkita seudun tai paikkakunnan 
ominaisluonnetta ja ymmärtää kulttuurimaisemaa, paikan historiaa 
ja ominaispiirteitä sekä muodostumisen vaiheita. Profiloinnin pe-
rusteella voidaan siten arvioida, mistä kulttuuriympäristön keskei-
set arvot muodostuvat ja mitkä tekijät ovat välttämättömiä alueen 
ominaislaadun säilymiselle. Sen tarkoitus on auttaa muodostamaan 
perusteltu yhteenveto varsinaisen suunnittelun periaatteille ja ta-
voitteenasettelulle. 

Eri osa-alueiden analyyttinen tarkastelu rinnakkain auttaa muodos-
tamaan kokonaisnäkemyksen siitä, mitkä ovat kulttuuriympäristön 
sisältämät mahdollisuudet ja toisaalta rajoitukset. Tällä tavoin in-
tegroiva menetelmä osaltaan edistää suojelun sekä kehittämisen 
päämäärien yhteensovittamista luomalla tarkastelumallin nykyisten 
lähtökohtien ja tulevien kehityssuuntien periaatteiden määrittelyl-
le. Profiloinnin työstämistä voidaan hyödyntää myös foorumina 
asukkaitten, asiantuntijoiden ja viranomaisten väliselle keskuste-
lulle. Vaikkakin varsinaiset yhdyskuntasuunnittelun kysymykset 
edellyttävät asiantuntijanäkemystä, voi profiilin laadinta toimia hy-
vin kehityslinjausten hahmottamisen apuna myöskin paikallisten 
asukkaiden aloitteesta. Kulttuuriympäristöprofiloinnin merkitys ei 
tule olla vain ympäristön fyysisten piirteiden tarkastelussa, vaan 
huomion kohteena on ennen muuta toiminnallinen prosessi, joi-
hin erityisesti paikallisten ominaispiirteiden sekä muutosperiodien 
muokkaama identiteetti perustuu. Kulttuuriympäristöä ja alueen ve-
tovoimaisuutta esiin tuova profilointi toimii parhaiten lähtökohtana 
esimerkiksi sellaiselle maankäytön kehityskuvalle, jonka tavoitteiksi 
otetaan alueen oman identiteetin vahvistaminen. Suojelua ei tällöin 
aseteta kehittämisen vastakohdaksi, vaan nimenomaan edistäjäksi 
mm. laadukkaan elinympäristön muodostajana tai matkailun veto-
voimatekijänä. 
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Maaseudun menestystarinat liittyvät usein vahvaan profiloitumi-
seen. Esimerkkejä tästä ovat vaikkapa eläkeläisten asumisyhdyskun-
nat, kauppakeskuspaikkakunnat, tietyt erikoisalan oppilaitospaikka-
kunnat, vapaa-ajan yhdyskunnat tai yrityskeskeiset maaseutukunnat. 
(Heinonen 2001, 35-39). Vaarana ”yhden kärjen” profiloitumistak-
tiikassa on kuitenkin se, että toiminnallinen perusta syystä tai toises-
ta katoaa. Strategiset profiloinnit voivat olla myös ristiriidassa mui-
den mahdollisten toimeentulon lähteiden kanssa; esim. luonnon-
läheiseksi vapaa-ajan paikkakunnaksi profiloitunut kunta ei toivo 
läheisyyteensä ydinvoimalaa tai avolouhosta, jotka kuitenkin toisivat 
uusia työpaikkoja. Profiilia voidaan pohtia toiminnalliselta kannalta 
esimerkiksi siitä näkökulmasta, onko alue toiminnalliselta profiilil-
taan yritysmyönteinen, vapaa-aikaa korostava, ovatko etusijalla lap-
siperheet, ikääntyneet, tai hyväksytäänkö esimerkiksi maahanmuut-
tajat osaksi sosiaalista yhteisöä? Rakenteellisen profiilin tarkastelu 
puolestaan auttaa hahmottamaan, profiloituuko ympäristö kylämäi-
senä, taajamamaisena tai lähiömäisenä, ja mihin laajempaan raken-
teelliseen kontekstiin se tukeutuu? Aistiympäristön ominaisuuksia 
voidaan pohtia suhteessa edellä mainittuihin - millaisia ilmenemis-
muotoja em. toiminnot ja rakenteelliset ominaisuudet luovat? Mer-
kitysulottuvuuden ymmärtäminen on kulttuuriympäristöprofiilin 
ydin: voimme arvioida esimerkiksi onko ympäristö tai asuinalue yh-
teisöllinen, luonnonläheinen, luovuudelle sijaa antava, ekologinen 
tai kenties maaseutumainen. Maaseudulla on erityisen suuri potenti-
aali profiloitua ennen muuta korkean elämänlaadun, puhtaan ympä-
ristön ja ekologisten elämäntyylien tyyssijana. Maaseutu ei tulevai-
suudessa voi enää menestyä nojautumalla pelkästään perinteiseen 
maa- ja metsätalouteen, vaan maaseutualueille on saatava näiden 
ohella muita toimintoja ja palveluja. Maaseudun kehittämispoten-
tiaali olisi nähtävä diversiteettinä, jota kannattaa lähteä hoitamaan 
ja hyödyntämään ekomodernin5 tietoyhteiskunnan rationaliteetistä 
käsin, koska asumisen, mukaan lukien loma-asumisen, arvopohja 
rakentuu tulevaisuudessa entistä enemmän ekologisuudelle, ener-
giatehokkuudelle ja eettisille valinnoille. (Heinonen 2001, 3, 10). 
Laatutekijöiden merkitys on jatkuvassa kasvussa ihmisten asuinpai-
kan valintaperusteena, sillä laadukkaat asuinalueet eivät ainoastaan 
houkuttele uusia asukkaita, vaan sitovat siellä jo asuvia. Tällä on 
suuri positiivinen vaikutus alueen sosiaaliseen ympäristöön. Myös 
maaseudulla nämä ovat vahvasti nousseet esille, kun suunnittelijat ja 
myös käyttäjät ovat entistä tietoisempia valinnoistaan. 

5 Ekomodernissa maataloudessa tuotan-
torakenne noudattaa ekologisesti kestä-
vän kehityksen periaatteita, samalla kun 
maaseutu kohtaa tietoyhteiskunnan haas-
teet. (Heinonen 2001, 18).
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Profilointiin liittyvässä arvottamisessa on kyseessä ns. kriittis-her-
meneuttinen tulkinta, jossa pyritään tulkitsemaan kohteessa ole-
via arvoja sekä ympäristön sietokykyä eri vaihtoehtojen kannalta. 
Tulkinnassa ja arvottamisessa on kyse merkityksellistämisestä (sen-
semaking), eli tulkinnan muodostamisesta sekä formaalista että in-
formaalista tietoaineksesta. (Jalonen 2007, 295). Tämä on tärkeää, 
jotta laadittua profilointia voitaisiin hyödyntää päätöksenteossa ja 
punnita eri vaihtoehtojen vaikutuksia suhteessa toisiinsa. Ihminen 
pyrkii luontaisesti löytämään merkityksiä kompleksisesta toimin-
taympäristöstä, joka edellyttää epäselvyyden hallintaa ja entropian 
sietämistä. Merkityksen antaminen on siten erottamaton osa ihmi-
syyttä, sillä elinympäristöstään riippuvaisena ihminen humanisoi 
sen. Kyky muodostaa kokonaisuudesta mielekäs tulkinta on myös 
keino selviytyä informaatiotulvassa, joka voi pahimmillaan johtaa 
kyvyttömyyteen löytää ratkaisuja ja tehdä valintoja.6 Ymmärtämisen 
lisäksi merkityksellistämisessä on kyse myös olemassaolon luomi-
sesta (esimerkiksi oman toimintaympäristön rakentamisesta) ja se 
on inhimillisyyden ohella myös sosiaalista. Kuten tutkimuksen teo-
riaosuudessa on esitetty, jo pelkästään olemalla olemassa ihminen 
”luonnostaa” ja arvioi ympäristöään ja toimintamahdollisuuksiaan, 
vaikkakin alitajuisesti. Tämä tarkoittaa niin perusselviytymismah-
dollisuuksien hahmottamista kuin oman tulevaisuuden suunnitte-
luakin; ihminen mittaa ympäristöään ja omaa paikkaansa siinä (vrt. 
sanonta ”ihminen on kaiken mitta”). 

Kulttuuriympäristöjen tarkastelussa oleellinen kysymys kuuluu, mi-
ten arvottaminen (merkityksellistäminen) ja arvojen arvotus (kannanot-
to) johtaisivat merkitystasolla arvostukseen (arvojen sisäistämiseen). 
Normatiivisten arvojen vaikutusta voidaan tarkastella yhteiskunnal-
lisina konstitutiivisina tekijöinä siten, että arvojen sisäistämisen kaut-
ta yksilölle muodostuu motiiveja ja tarvetiloja, jotka saavat toimijan 
toimimaan.7 Sosiaalisen järjestelmän tasolla samat arvot puolestaan 
esiintyvät institutionalisoituina normeina, jotka ylläpitävät järjestel-
män yhtenäisyyttä. (Giddens 1984a, 91). On pohdittava kysymystä 
siitä, miten arvoja ylipäätään voidaan tai tulisi tunnistaa kulttuuri-
ympäristöistä. Toinen oleellinen kysymys on, miten arvot välittyvät 
eri osapuolille, esimerkiksi selvityksen laatijalta kaavan laatijalle. Ar-
vottamisen osalta haasteena on siten myös saattaa kulttuuriympäris-
tömerkitykset kommunikoitavaan, intersubjektiiviseen muotoon, il-
man että kokemusmaailman yksilöllisyys ja ainutkertaisuus redusoi-
tuu eräänlaiseksi mitattavaksi kvasiesineellisyydeksi. Voidaan puhua 
niin sanotusta ”arvon dekoodauksesta” yhteisesti luettavaan ja ym-

6  Jalosen haastattelututkimuksen tulos-
ten mukaan informaatiouupumuksen 
välttämiseksi useimmat haastatelluista 
toivoivat informaation lisäämisen sijaan 
asioiden tiivistämistä ja olennaiseen kes-
kittymistä valmistelutyössä. (Jalonen 
2007, 249-250).

7 Arvopohjaisessa toiminnassa yksittäi-
nen toimija ei suinkaan välttämättä toimi 
rationaalisesti tai edes oman etunsa mu-
kaisesti. MASUKE-tutkimushankkeessa 
nousi esille kysymys esimerkiksi siitä, 
mikä on oikeastaan taustalla yksittäisissä 
konflikteissa, jotka voivat kärjistyä koko-
naisuuden kannalta melko merkityksettö-
miin seikkoihin kuten yksittäisen rantara-
kentamispaikan sijaintiin. Kyse voi olla 
esimerkiksi siitä, että konfliktitilanteissa 
uppoudutaan detaljeihin ja kokonaisuus 
hukkuu. Joissain tilanteissa varsinaiset 
”isot kysymykset” voivat olla myös niin 
vaikeita, ettei niihin päästä käsiksi, vaan 
on helpompi keskustella yksittäisistä sei-
koista. Tämän myötä olisi perusteltua aja-
tella, että kaavaprosessia tulisi edeltää 
strateginen prosessi, joka tarjoaisi fooru-
min yhteisten periaatteiden tai ”isojen 
kysymysten” linjaamiselle. 
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märrettävään muotoon, jota pyritään tekemään esimerkiksi kaava-
merkintöjen avulla. Periaatteessa esimerkiksi kulttuurihistoriallisen 
arvon painoarvo ja suhde muihin tarpeisiin ja arvoihin punnitaan 
vasta varsinaisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tällöin myös 
vasta otetaan kantaa esimerkiksi kohteen säilyttämiseen. (Vrt. Forsius 
2007). Tässä mielessä objektiivista arvoa ei siten ole olemassa, eikä 
arvottava, tai eettinen pohdinta, ole koskaan ”esillä olevien” arvojen 
puhdasta kartoittamista. Arvot myös luodaan.8 Ne eivät myöskään 
ole staattisia, vaan muuttuvat kulttuurin ja yhteiskunnan mukana, 
ja muutokset arvoissa johtavat sitä kautta myös muutoksiin toimin-
nassa. Arvojen keskinäinen vertailu on normatiivista kannanottoa, 
mutta arvostuksen syntyminen on puolestaan monimutkaisempaa, 
sillä se edellyttää muutosta kokemusmaailmassa. Siksi arvojen ar-
votus on kulttuuriympäristön tarkastelun vaikein osa.9 Valtakun-
nallisissa inventoinneissa ja ohjeistuksissa huomioitujen kohteiden 
osalta kannanotto voi olla helpompaa, mutta paikallisella tasolla 
yhtenäisen näkemyksen muodostaminen (arvoista sopiminen) eri 
intressiryhmien välillä voi olla haasteellista. Analyysin tuottaman in-
formaation itsessään tulisi olla tietyssä mielessä puolueetonta – siis 
siten, että se on sitä ainakin eettisessä ja moraalisessa mielessä – ja 
täten lähtökohtaisesti ei-normatiivista. Normatiivisia periaatteita 
luodaan kuitenkin väistämättä tehdyn tulkinnan ja arvottamisen no-
jalla. Arvojen määrittelyn yhteydessä luodaan suuntaviivoja ja suosi-
tuksia esim. ympäristön käytölle. Onnistuneet suunnitteluratkaisut 
edellyttävät myös yhteistä näkemystä siitä, mikä on arvokasta ja ken-
ties säilyttämisen arvoista. Arvottaminen ja merkityksen anto luovat 
siis lähtökohdat suunnittelun periaatteille, jossa tähdätään nykyisen 
tilanteen parantamiseen, eli sille ”mitä ei ole, mutta tulisi olla”. Tähän 
kysymykseen nivoutuvat luonnollisesti myös moraaliset ja eettiset 
periaatteet, käsityksemme hyvästä elinympäristöstä. Arvovalinnat 
tulisikin saattaa läpinäkyvämmin osaksi suunnitteluperiaatteiden 
määrittelyä, sillä kysymys arvojen keskinäisestä ristiriidasta asettuu 
usein maankäytön suunnittelun keskiöön. 

Suunnittelussa on kyettävä tekemään puolenvalintoja esimerkiksi 
asumistoiveisiin ja yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen liittyen, tai 
uusiutuvan energian tuotannon ja kulttuurimaiseman suojelun välil-
lä. Kulttuuriympäristöjen suunnittelussa ja siis on kyse ennen muu-
ta arvovalinnoista ja arvojen tasapainottelusta. Lähtökohdaksi ei 
tulisi ottaa listausta siitä, mitkä ovat hyviä ja mitkä huonoja ominai-
suuksia, sillä se johtaa pahimmassa tapauksessa arvojen arvonalen-
nukseen. Arvostaminen on aina yksilö- ja tapauskohtaista, eikä sitä 

8 Arvojen voidaan katsoa olevan sekä 
abstrakteja että konkreettisia. Kulttuuri-
ympäristön arvot liitetään usein fyysiseen 
rakenteeseen ja materiaalisuuteen, toi-
saalta myöskin estetiikkaan, mutta arvot 
voivat liittyä myös toimintatapoihin. 
Kulttuuriympäristöihin liittyy myös sym-
bolisia arvoja, jotka ovat sitoutuneina 
historiallisissa merkityksissä. 

9 Suunnittelijan, rakennushistorioitsijan 
tai muun analysointia suorittavan asian-
tuntijan katsantokannassa kulttuuriym-
päristöarvot painottuvat usein ikään kuin 
itseisarvona, ja analysoinnin suorittajan 
omasta professiotaustasta riippuen pai-
nottuvat kulloinkin hieman eri arvot, ku-
ten arkkitehtoniset, rakennushistorialliset 
jne. Suojelua korostava näkökulma ja ”ar-
vot sinänsä” liittyy usein asiantuntijoiden 
tekemään arvojen kartoittamiseen. Asuk-
kaitten kokemusmaailmasta käsin tämä 
näkökulma koetaan usein ”ylhäältä an-
nettuna” ja eritoten toiminnallisuuden 
sivuuttavana. 
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voida helposti generalisoida yleispätevän normatiivisen ohjeistuk-
sen muotoon. Ihmisten todelliset tarpeet esimerkiksi redusoituvat 
usein mitattaviksi suureiksi – kuten asukkaitten oletetuksi määräk-
si tai tilastollisiksi arvioksi heidän keskimääräisesti tarvitsemistaan 
palveluista. Jo arviointitehtävän luovuttaminen ulkopuoliselle asian-
tuntija-arvioijalle voidaan nähdä ongelmallisena siinä mielessä, että 
siinä ikään kuin ”ulkoistetaan” paikallinen kokemusmaailma yleis-
päteville johtopäätöksille. Eettisenä kysymyksenä arvojen arvotta-
minen saa pohtimaan, mitkä arvot tai kenen arvot ovat tärkeitä? 
Kenellä on arvovalta? Viekö esimerkiksi asiantuntijuuden avaaminen 
kommunikatiivisuudelle suunnittelijan arvovallan? (vrt. Puustinen 
2006). Miksi oikeastaan pidämme tiettyjä asioita ja kohteita arvok-
kaina (ja sitä kautta suojelun arvoisina)? Kuten todettua, samassa 
ympäristössä voidaan nähdä monenlaisia arvoja. Kyse on myös sii-
tä, nähdäänkö ympäristön arvot asukkaiden sisäisenä todellisuutena 
vai ”ulkoisen” todellisuuden näkökulmasta, eli onko arvottamisessa 
oleellisempaa painottaa esimerkiksi ympäristön sisäistä viihtyvyyttä 
vai ulkoista imagoa. Arvot myös määräytyvät kulttuurisesti kunkin 
sukupolven määritelmänä, riippuen siitä millainen ympäristö näh-
dään tavoitteellisena ja ideaalina. Kulttuurisia arvoja kuten kaune-
usarvoja myös ylläpidetään hyvin pitkälti sosiaalisena konstrukti-
ona. Viime kädessä arvojen arvottamisen lähtökohtana on oltava 
paikallinen kokemusmaailma. Normatiivinen ja ”ylhäältä syötetty” 
etiikka on vailla merkitystä (ja aiheuttaa ihmisessä halun kapinoida 
sitä vastaan). Arvojen arvottaminen on oikeastaan eettinen kannan-
otto, jossa on oleellista pohdinta ja tiedostaminen. (Ks. esim. Tarasti 
2004). Yhteenvedon muodostamisella on kuitenkin pyrittävä siihen, 
että suunnittelija saa hajanaisen tietoaineksen sijaan perustellum-
mat lähtökohdat suunnittelutyöhön. Samalla profilointi on nähtävä 
myös kehittämismahdollisuuksien esillenostamisen apuvälineeksi, 
joka havainnollistaa toisaalta olevan ympäristön parantamista kai-
paavat epäkohdat ja rajoitteet, mutta myös vaalittavat ”helmet”. 
Yleispiirteisessä suunnittelussa kulttuuriympäristöprofiili toimisi 
ennen muuta strategisten linjausten tukena. Periaatteellinen tulkin-
ta arvokkaista ja säilytettävistä alueista voitaisiin laatia yhteistyössä 
asukkaitten kanssa ja toisaalta tarkemmat selvitykset (asiantunti-
janäkökulma) yhdistettynä vaikutusarviointiin voitaisiin toteuttaa 
silloin kun tarkempaa suunnittelutarvetta ilmenee. Profiilia voitai-
siin hyödyntää myös vapaamuotoisissa suunnitelmissa (toiminnalli-
set ja merkitykselliset periaatteet), (korjaus-)rakentamistapaohjeissa 
(rakennetun ympäristön kehittämisen periaateet) sekä maiseman-
hoidon ohjeistuksissa (aistiympäristön kehittämisen periaatteet). 
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Kaavio 13: Osapuolia ja näkökulmia arvoihin. Käyttäjän näkökulmasta oleellista on 
arvojen sisäistäminen, rakennuttajan kannalta usein taloudelliset tai muut mitattavat arvot. 
Suunnittelijan tai asiantuntijan tehtävänä on arvojen kartoittaminen ja arvon määrittely, 
kun taas päättäjien on otettava kantaa arvojen arvottamiseen ja tärkeysjärjestykseen.
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9.3 Suunnitteluperiaatteet

Edellä on todettu, että maankäyttöön liittyvien periaatteellisten lin-
jausten tekeminen vaatii hyvää ja oikein kohdennettua tietoperus-
taa, jossa keskitytään valintojen ja päätöksenteon kannalta oleelli-
siin asioihin. Profiloinnin myötä muodostetaan arvoperusta, jonka 
mukaisesti ympäristön kehittämisen suuntaviivat määrittyvät. Myös 
oikein mitoitettu ja havainnollinen tieto sekä sen vuorovaikutteinen 
käsittely on välttämätön pohja maankäyttöön liittyville strategisille 
valinnoille. Erityisen tärkeää on pohtia sitä, minkälaista tietoa kan-
nattaa tuottaa poliittisiin päätöksentekotilanteisiin. Päätöksenteko-
elimissä on usein käytettävissä rajallinen aika asioiden perustelujen 
esille tuomiseen, mikä korostaa tiedon pelkistyksen, havainnollisuu-
den ja omaksuttavuuden merkitystä. (Laitio & Maijala 2010, 34, 41). 
On myös pohdittava, miten moniarvoistuneessa yhteiskunnassa oi-
keutetaan valinnat eri vaihtoehtojen kesken. Näiden välillä vallitsee 
usein arvojen ristiriita, jonka vuoksi suunnittelu on myös konflik-
tien hallintaa ja näkökulmien yhteensovittamista. Maaseudun kult-
tuuriympäristöihin kohdistuu useita erilaisia käyttöintressejä, jotka 
ovat tavalla tai toisella sidoksissa maahan. Näitä ovat esimerkiksi 
asuminen (vakituinen ja loma-asuminen), maa- ja metsätalous, vir-
kistyskäyttö ja matkailu. Maankäytön intressejä tarkasteltaessa on 
huomioitava myös sellaiset merkittävät teollisuuden alat ja toimi-
jat kuten metsäteollisuus, kaivosteollisuus tai uusiutuvan energian 
tuotanto, joiden vaikutuspiiri kohdistuu isoihin maapinta-aloihin. 
Maaseutualueilla keskeisimpänä lähtökohtana on pidettävä maa- ja 
metsätalouselinkeinojen toimintaympäristöä. Tehomaatalouden ja 
-metsätalouden vaatimat edellytykset kuitenkin usein törmäävät esi-
merkiksi virkistyskäytön tai rakentamisen intresseihin, jolloin alu-
eiden kehittäminen voi pahimmillaan lukkiutua vuosiksi. Toimijoi-
den näkökulmasta vastakohtaisuuksia ilmentyy maanomistajien ja 
muiden käyttäjäryhmien välillä, joilla on erilaisia oikeuksia kohteena 
olevaan maahan. Roolit voivat olla päällekkäisiä tai limittyä - olen-
naista usein on se, miten haittoja kompensoidaan tai mitä hyötyjä 
voidaan osoittaa tilalle. Taustalla voi olla myös piileviä intressejä, 
jotka on ”naamioitu” esim. palveluiden tukemiseksi. 

Kulttuuriympäristöjen suunnittelussa laadulliset tavoitteet on syytä 
asettaa erityisen korkealle, jotta niiden ainutkertaisia mahdollisuuk-
sia ei menetetä. Suunnittelun reunaehdoiksi muodostuvat yleensä 
herkät luonto- ja kulttuuriarvot, mutta rajoittavien tekijöiden ohella 
ennen muuta kulttuuriympäristön sisältämää potentiaalisuutta olisi 
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10 Alueiden profiloinnin tai tematisoin-
nin tavoitteena voi olla myös esimerkiksi 
rakennuksen, maiseman tai alueen ”brän-
dääminen”. Oululainen arkeologi Janne 
Ikäheimo on kirjoittanut muinaisjään-
nöksistä ja niiden hyödyntämisestä veto-
voimatekijöinä otsikolla ”Uusmuinais-
muistot vetäviksi turistirysiksi”. (Kaleva 
4.8.2010). Niin sanotulla uusmuinais-
muistomerkillä Ikäheimo viittaa sellaisiin 
rakennelmiin, joita on varta vasten pysty-
tetty matkailun ja turismin edistämiseksi, 
mutta joilla ei välttämättä ole minkään-
laista kiinnekohtaa ympäristöönsä. Ikä-
heimo toteaa että tämänkaltaiset kohteet, 
kuten esimerkiksi hänen mainitsemansa 
Keminmaan uuskeskiaikainen puukirkko 
tai Vihannin Ukonkantin jatulintarhat, 
sisältävät kiinnostavia piirteitä syntypro-
sessinsa ja lopputuloksensa näkökulmas-
ta tarkasteltaessa mm. autenttisuutta tai 
yhteisöllisyyttä. ”Talotehtaan pakettina” 
tilattu puukirkko on melko kaukana esi-
merkiksi perinteisin työmenetelmin ja 
materiaalein yhteisöllisenä projektina to-
teutetusta vertailuesimerkistä, kuten 
vaikkapa Kärsämäen paanukirkosta. Ikä-
heimon sanoin ensin mainitun voi todeta 
johtavan ulkoisesti oivaan mutta sisällöl-
lisesti tyhjään lopputulokseen. Ongel-
maksi tämä muodostuu jo siksi, että tä-
mänkaltaiset rakennelmat eivät ole riittä-
vän mielenkiintoisia pelkän totutusta 
poikkeavan fyysisen ulkokuorensa ansi-
oista; todellisen merkityssisällön uupumi-
nen vie väistämättä pohjaa kaupalliselta 
potentiaaliltakin.

kyettävä kartoittamaan. Kaavaluonnosvaihtoehtoihin sisällytetään 
joskus erikseen ns. ”kulttuuriympäristövaihtoehto”, mikä voi olla 
ongelmallinen lähtökohta silloin, jos kyseinen vaihtoehto hylätään 
ja muissa vaihtoehdoissa ei huomioida kulttuuriympäristöä lain-
kaan. Virallisessa kaavaprosessissa ennakkoluuloton vaihtoehtojen 
pohtiminen ylipäätään voi jäädä vaillinaiseksi monistakin syistä; se 
olisi kuitenkin etenkin arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kohdal-
la erittäin tarpeellista. Ideaalitilanteessa erilaiset intressit voitaisiin 
sovittaa fyysiseen muotoon, joka ei hävitä olemassa olevia merki-
tyssisältöjä, vaan olemassa oleva rakenne täydentyy sitä tukevalla 
fyysisellä rakenteella (yhdyskuntasuunnittelun keinot), mikä tukisi 
myös maisema/kyläkuvallista eheytymistä (arkkitehtuurin keinot). 
Avoin prosessi ja tavoitteenasetteluihin osallistaminen (osallistumi-
sen keinot) tuottaisi todennäköisimmin myös uusia positiivisia mer-
kityssisältöjä asukkaille. 

Kulttuuriympäristöjen vaaliminen ja samanaikainen aktiivinen ke-
hittäminen esimerkiksi asuin- ja yritysympäristönä on usein vaikea 
yhtälö. Olemassa olevien (niin luonto- kuin kulttuuri)arvojen omak-
suminen lähtökohdaksi on olennaista innovatiivisen ja ainutlaatui-
sen lopputuloksen kannalta. Ne ovat lähtökohta mm. matkailun 
tuotteistamiselle ja monille muille elinkeinotoiminnan osa-alueille, 
joissa arvot voidaan nähdä myös resursseina ja kilpailuetuna. Esillä 
on yleisessä keskustelussa ollut usein se, miten suojellut kokonai-
suudet ja yksittäisetkin rakennukset voivat olla vetovoimatekijöitä 
tai potentiaalisia kehittämisen kohteita. Kyse voi olla myös erään-
laisesta havainto- ja elämysympäristöjen tuotteistamisesta vetovoi-
maisuuden lisäämiseksi, joka voi pahimmillaan luoda myös kulissi-
maisia ”teemapuistoja”10, mutta parhaimmillaan auttaa löytämään 
maaseudun moniulotteisuuden mahdollisuuksia. Onnistuneita esi-
merkkejä, joissa maaseudun rakennuskantaa on muutettu esimer-
kiksi matkailun vetovoimakohteeksi, on myös olemassa runsaasti. 
Epäonnistuneeseen lopputulokseen päädytään helposti, mikäli 
intressinä on yksipuolisesti kohteen taloudellisten mahdollisuuk-
sien hyödyntäminen lyhyellä tähtäimellä. Usein uusi käyttö ei sovi 
kohteeseen luontevasti, ja muutostyöt vaativat suuria rakenteellisia 
muutoksia. Ulkoasu saatetaan uusia ”vanhaan malliin”, mutta uusin 
materiaalein, ja tällöin aiemmat merkityksetkin muuttuvat toisiksi. 
Toisaalta, vaikka säilyneisyysarvoja olisikin menetetty, on rakennuk-
sella edelleen sekä taloudellista että toiminnallista merkitystä, vaikka 
erityisestä lisäarvosta ei enää voitaisikaan puhua.

Parhaimmillaan uudentyyppiseltä arvopohjalta rakentuu vetovoi-
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maisia työ- ja asuinympäristöjä, joissa on nähtävissä paikallisen 
kulttuurihistorian, uudenlaisen teknologian ja erilaisten liiketoi-
mintamahdollisuuksien ristiinkytkennät. Suunnittelun on entistä 
paremmin ja joustavammin pyrittävä vastaamaan uuden, monipaik-
kaisen maaseutuasumisen ja käytön tarpeisiin. Uudenlaisia kestä-
vän suunnittelun periaatteita onkin pyritty luomaan etenkin eheän 
yhdyskuntarakenteen suunnittelun periaatteille, eli niin sanotun 
”eheyttämisen” ja kestävän kehityksen arvoperustalle. Valtiotie-
teen tohtorin Rauno Sairisen (Sairinen & Mononen 2010, 98-99) 
mukaan eheyttävän suunnittelun periaatteet rakentuvat neljästä 
eri ulottuvuudesta, jotka ovat: 1) Yhdyskuntarakenteen muotoilun 
ulottuvuus, jossa täydennetään eli eheytetään olemassa olevaa yh-
dyskuntarakennetta. 2) Ympäristö- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus, 
jonka tavoitteena on yhdyskuntien ekotehokkuuden lisääminen eli 
energian ja luonnonvarojen käytön tehostaminen sekä muun ympä-
ristökuormituksen vähentäminen. 3) Liikkumisen ulottuvuus, jonka 
kautta ohjataan uutta rakentamista ja toimintojen keskinäistä sijain-
tia niin, että rakenne tukee joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräi-
lyä, ja 4) elinympäristön laadun paikallisen kehittämisen ulottuvuus, 
jonka tavoitteena on olemassa olevien yhdyskuntien monipuolinen 
ja laadukas kehittäminen laajan yhteistyön pohjalta. Ensin mainittu-
ja voidaan pitää ns. ”konkreettisina” tapoina, joilla eheyden käsite 
ymmärretään pääasiallisesti fyysisen rakenteen näkökulmasta. Eko-
tehokkuus on tähän liittyvä keskeinen eheyttämisen peruste, mihin 
mm. myös autoriippuvaisuuden vähentämistavoite liittyy. 

Yhdyskuntarakenteen muotoilun, ekotehokkuuden ja liikkumisen 
ulottuvuudet liittyvät myös läheisesti tässä tutkimuksessa esitettyi-
hin toiminnallisiin suunnitteluperiaatteisiin, jotka muodostavat kes-
keisen elinehdon kulttuuriympäristökokonaisuuksien säilymiselle. 
Suunnittelun yhteydessä on tällöin pohdittava, pyritäänkö tuleva 
käyttö esimerkiksi sopeuttamaan olemassa olevaan fyysiseen kon-
tekstiin, vai pyritäänkö löytämään uusia käyttötarkoituksia olemassa 
olevan ympäristön hyödyntämiselle. Rakenteelliset periaatteet ovat 
siinä mielessä tärkeässä asemassa, että suunnittelussa on tehtävä pe-
riaatteelliset ratkaisut esimerkiksi rakentamisen mittakaavasta. Kyse 
on tästä näkökulmasta kontekstin ja muodon yhteensovittamisesta 
ja samalla ratkaisujen löytämisestä tiettyjä tarpeita varten. (Vrt. Ale-
xander 1964, 92). Laadukkaan asumisympäristön ja virkistyskäytön 
mahdollistaminen edellyttää mitoituksen suhteen harkintakykyä, ja 
alueen kaikkien käyttäjäryhmien on tultava tasapuolisesti huomi-
oiduiksi. Tähän liittyy myös kysymys aistiympäristön suunnittelun 
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periaatteista, kuten siitä sopeutuuko uusi rakentaminen ilmeeltään 
olemassa olevaan. Rakennetussa ympäristössä erilaiset yhteiskun-
nalliset intressit myös saavat symbolisia muotoja. Suunnittelun pe-
riaatteissa on siten otettava kantaa myös siihen, millaisia arvoja ja 
intressejä ympäristön toivotaan ilmentavän - korostetaanko yhtei-
söllisyyttä, yksityisyyttä, taloudellisia arvoja tai esimerkiksi ekolo-
gisuutta? On periaatteellinen valinta, millaista ”kieltä” käytetään ja 
mitä rakennettu ympäristö sitä kautta viestii.

Neljäs edellä mainitttu ulottuvuus on erityisesti mielenkiintoinen, 
mutta myös haastava: elinympäristön paikalliseen laatuun liittyvä 
eheyden ulottuvuus. On selvää, että yhdyskuntien eheyttämispoli-
tiikan yhteiskunnallinen hyväksyntä edellyttää, että elinympäristön 
laadullisiin tekijöihin ja viihtyvyyteen kiinnitetään entistä enemmän 
huomiota. Eheyttävän suunnittelun tavoitteeksi on siten otettu 
elinympäristön laadun paikallisen kehittämisen ulottuvuus, jonka 
tavoitteena on olemassa olevien yhdyskuntien monipuolinen ja laa-
dukas kehittäminen paikallisten lähtökohtien ja laajan yhteistyön 
pohjalta. Tässä tutkimuksessa on esitetty, että kulttuuriympäristöi-
hin kohdistuvassa suunnittelussa paikallisen tradition jatkuvuuden 
periaatteet tulisi nähdä keskeisinä. Traditioon nojautuva suunnitte-
lu ei kuitenkaan tarkoita menneen kopioimista tai taaksepäin kat-
somista. Se tarkoittaa hyvien käytäntöjen eteenpäin siirtämistä ja 
omaksumista, käyttökelpoisen hyödyntämistä ja resurssien haaska-
uksen välttämistä. Tällainen suunnittelu on myös arvopohjaista. Se 
huomioi olemassa olevat, paikalliset merkitykset siinä kontekstissa, 
johon suunnitellaan. Toisin kuin ns. ”anonyymille” maalle suunni-
teltaessa, pyrkimyksenä on myös turvata kulttuuriympäristöön si-
toutuneiden sekä aineellisten että aineettomien arvojen säilyminen. 
Eksistentiaalifilosofisessa mielessä ihmiselle muodostuva hyvä ja 
positiivinen ympäristökuva (ympäristökäsitys) voisi vastata eheyden 
kokemusta fyysisen ja sosiaalisen ympäristön eri osatekijöistä. Se ei 
koostu pelkästään ympäristön esteettisistä, visuaalisesti havaittavis-
ta tekijöistä, vaan positiivisen mielikuvan rakentumiseen vaikuttavat 
myös merkitysympäristön eheys, rakenteellinen ja tilallinen eheys 
sekä toiminnallinen eheys. Pragmatistisesti ajateltuna ympäristön 
tavoitteellinen tila tyydyttää niin henkisiä, fyysisiä kuin sosiaalisiakin 
tarpeita.

Kestäville periaatteille pohjautuva suunnittelu antaa toisin sanoen 
mahdollisuuden ympäristön tarjoaman potentiaalisuuden hyödyn-
tämiselle ja luo mahdollisuuksia erilaisille toiminnallisille prosesseil-
le. Suunnittelun keinoin ei kuitenkaan voida yksiselitteisesti ohjel-
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moida ihmisiä tietynlaiseen toimintaan, mutta parhaimmillaan sen 
mahdollistamat fyysiset puitteet osallistuvat kulttuurin tuottamiseen 
ja toisinpäin; ne ovat ehto tuottavalle ja luovalle toiminnalle. Tähän 
liittyy myös kysymys suunnittelun generatiivisuudesta – siis siitä, 
missä määrin suunnittelija voi edesauttaa positiivisten kehityskulku-
jen syntymistä. Generatiivisuus suunnittelussa voidaan väärintulkita 
myös deterministisenä kausaalisuutena, jossa rakennetulla ympäris-
töllä ikään kuin voitaisiin ”ohjelmoida” ihmistä toimimaan tietyllä 
tavalla. Suunnittelu kuitenkin luo ainoastaan mahdollisuuden tie-
tynlaiselle toiminnalle ja sitä kautta merkitysten syntyyn (esim. asu-
misen ja työpaikkojen sekoittaminen mahdollistaa lyhyet työmatkat 
ja sitä kautta ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen, vaikka se ei sitä 
takaakaan).11 (Hillier 1996, 206; Lehtovuori 2005, 231; Koolhaas 
1995). Suunnitelma, kuten kaava, ei siten itsessään automaattisesti 
synnytä hyviä tai huonoja tilallisia tapahtumia, vaan se luo ainoas-
taan mahdollisuuden jompaankumpaan. 

9.4 Kulttuuriympäristöjen strategiset kehityskuvat

Maaseutualueiden kaavoituksen roolia strategisena välineenä tai 
ylipäätään kaavaohjauksen kykyä kulttuuriympäristöjen kehittä-
miseen tulisi pohtia kriittisesti. Tähän saakka kritiikkiä on kohdis-
tettu ensisijaisesti strategisen ajattelun vähäisyyteen yleiskaavoissa 
(esim. Wallin & Horelli 2009). Kritiikkiä on esitetty ennen muuta 
sitä kohtaan, että strateginen suunnittelu on muodostunut kaavoi-
tusta edeltäväksi tai siitä irralliseksi, lähinnä valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden sekä maakuntasuunnittelun yhteydessä ta-
pahtuvaksi suunnitteluksi. Sen sijaan yleiskaavat ovat menettäneet 
strategisen luonteensa ja muuttuneet aluevaraussuunnitteluksi, joilla 
pääsääntöisesti toteutetaan muiden hallintosektoreiden strategioita. 
Keskeisimpänä problematiikkana ei kuitenkaan tule pitää vain sitä, 
että strateginen ajattelu on irtaantunut kaavoituksesta tai siirtynyt 
mittakaavallisesti tavoittamattomiin. Valtakunnalliset tai maakun-
nalliset strategiset linjaukset ja poliittiset päätökset pyrkivät sovit-
tamaan laajassa mittakaavassa yhteen eri intressitahojen tavoitteita 
ja yhteistä tahtotilaa, mutta kokonaiskuva voi olla ideaalinen tai lii-
an abstrakti verrattuna tosiasiallisiin mahdollisuuksiin. Esimerkiksi 
maakuntakaavan tärkeänä roolina on nähtävä maakuntatasoisen tu-
levaisuuden vision tai kehityskulun hahmottaminen, mutta on sel-
vää, että näin laajassa perspektiivissä luonnehdittu strateginen ajat-
telu on liian etäällä paikallisen tason kuten yksittäisen kyläalueen ke-

11 Lehtovuori viittaa Rem Koolhaasin 
osuvaan toteamukseen yhdyskuntasuun-
nittelun generatiivisuudesta, joka ideaali-
tapauksessa luo mahdollisuuksia joita 
arkkitehtuuri(suunnittelu) kuluttaa. 

12 Irlannissa kreivikuntien maankäytön 
suuntaviivat määritellään Suomen maa-
kuntaohjelmaa vastaavassa kreivikunnan 
kehittämissuunnitelmassa (County Deve-
lopment Plan) joka sisältää maakunnallisen 
strategisen suunnittelun linjaukset sekä 
varsinaisen maakuntakaavan. Kehittä-
missuunnitelmassa keskitytään maakun-
nalliseen strategiaan. Oma strategiansa 
on laadittu sekä pienille maaseutuasutuk-
sille että suuremmille asutuskeskuksille, 
”kirkonkylille” (Small Town & Village De-
velopment Plans and Local Urban Area Town 
Plans). Kehittämissuunnitelman lisäksi 
kreivikunnissa laaditaan erikseen niin sa-
nottu Heritage Plan, eräänlainen strategi-
nen maakuntatasoinen kulttuuriympäris-
töohjelma, jossa todetaan kulttuuriympä-
ristön vaalimiseen liittyvät periaatteet, ta-
voitteet ja niiden toteutus. Kulttuuriym-
päristö on jaoteltu kolmeen osa-aluee-
seen, joita ovat luonnonympäristöt, ra-
kennusperintö sekä kulttuuriperintö (na-
tural, built and cultural heritage). Raken-
nusperinnöksi käsitetään monumentit, 
arkkitehtuurikohteet, puistot sekä puu-
tarhat, luonnonympäristöksi puolestaan 
kasvisto, eläimistö, maisema, maaperä 
sekä sisävesistöt. Kulttuuriperintö sisäl-
tää mm. arkeologiset kohteet, muinais-
muistot, museot, arkistot, paikallishisto-
rian, kansantarustot sekä -perinteet. Ca-
vanin kohdalla erityisenä voidaan pitää 
listattujen (suojeltujen) rakennusten vä-
häisyyttä. Esimerkiksi Arvaghin kylässä 
näitä on ainoastaan kuusi kappaletta. (Ca-
van County Development Plan 2003-2009, 
119). Maaseutukylien kaavoissa on pää-
osin keskitytty määrittämään suojelualu-
eita yksittäisten kohteitten sijaan, jollaisia 
ovat usein kylän vanhan pääkadun varrel-
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hittämisnäkökulmasta.12 Maakuntakaavan ja yleiskaavoituksen väliin 
jää tietynlainen kuilu - seututason tai teemallisten ja toiminnallisten 
kokonaisuuksien strategisen tarkastelun vaje. Entistä seutukaava-
suunnittelun tasoa pystyttäisiin kuitenkin nykyisen keinovalikoiman 
puitteissa paikkaamaan kuntien yhteisen yleiskaavan muodossa, ku-
ten joissakin kunnissa on tehty. Haasteena on kuitenkin edelleen 
se, että toimijaorganisaatioiden olisi kyettävä löytämään yhteinen 
näkemys kunta- ja hallintorakenteiden rajojen yli. Kuntien sisälläkin 
on omat yhteistyön haasteensa eri hallintokuntien välillä ja sama 
on nähtävissä seutujen kuntien välillä. Lisäksi mukana on muita 
organisaatioita, kuten esimerkiksi maakunnan liitto ja valtion alue-
hallinto sektoriviranomaisineen. Jokaisella organisaatiolla on omat 
tavoitteensa ja oma näkökulmansa asioihin. Kokonaisuuden etu ei 
välttämättä ainakaan lyhyellä tähtäimellä ole paras yksittäisen orga-
nisaation kannalta. Tämä johtaa helposti osaoptimointiin ja konflik-
teihin eri organisaatioiden välillä. Kommunikaatio ei välttämättä ole 
avointa eikä piilossa olevia tavoitteita aina lausuta ääneen. (Laitio & 
Maijala 2010, 12, 20). 

Eri sektoritahojen yhteensovittamisessa on kysymys sellaisesta vuo-
rovaikutteisesta prosessista, missä alueidenkäyttöön vaikuttavia eri 
toimintoja ei tarkastella erillään toisistaan, vaan integroidusti yh-
dessä siten, että tarkastelulla haetaan kokonaisuuden kannalta toi-
mivinta ratkaisua.13 Avainasemassa ovat maankäytön suunnittelun 
ja erilaisen sektorisuunnittelun ajoitus ja koordinointi, mikä viime 
kädessä edellyttää hallintorajojen ylittävää tarkastelua. Kysymys on 
myös siitä, kenelle yhteensovittava ja koordinoiva rooli kuuluu. En-
tiset seutukaavaliitot (kuten maakuntaliitotkin) ovat toimineet jos-
sain suhteessa erillisenä alueen edustajistona, vaikka kunnat ovatkin 
saattaneet keskityttyä enemmän omien intressien ajamiseen kuin 
yhteiseen etuun. Mikäli kuntarakenteen muutos vie aluerakenteita 
lähemmäs kohti entisiä seutuja, voinee kunnan kattava, yleispiir-
teinen strateginen suunnittelu saada sen myötä uusia näkökohtia. 
Sen sijaan (haja-asutusalueiden/maaseututaajamien) pirstalemainen 
osayleiskaavoitus ei voi olla luonteeltaan strategista. Tällainen ajat-
telumalli on yritysmaailman termein ilmaisuna osaoptimointia, jolla 
ei voida saavuttaa kokonaisuuden kannalta järkevää lopputulosta, 
vaan päinvastoin. Maankäytön suunnittelu on yksittäisten kaavojen 
(esim. kyläkaavojen) tasolla nähtävä operatiivisen tason toimintana, 
jolla pyritään toteuttamaan ennaltamääritettyjä periaatteita ja linja-
uksia. Periaatteiden tulisi koskea esimerkiksi kaavoitettavia alueita 
ja suunnittelutarvealueita, tilusjärjestelyjä, vuorovaikutuksen peri-

la sijaitsevat keskustat (Architectural Con-
servation Areas, ACA. Cavan County Herita-
ge Plan 2006-2011, 24; Section 81 of  the 
Planning and Development Act, 2000).

13 Onnistuneena esimerkkinä strategi-
sesta kaavasta voi nostaa esille Iisalmen 
keskustaseudun osayleiskaavan, jossa on 
tarkasteltu keskustaseudun alueidenkäyt-
töön liittyviä periaatteellisia linjauksia. 
(Ks. Laitio & Maijala 2010, 25). Vaikka-
kin tarkasteluvälineenä onkin käytetty 
osayleiskaavaa, on oleellista teemallisen ja 
toiminnallisen kokonaisuuden (keskusta-
alue ja sen vaikutuspiirissä olevat alueet) 
sisällyttäminen tarkastelumittakaavaan, 
joka on tässä tapauksessa riittävän laaja. 
Ensisijaiseksi tavoitteeksi on otettu kes-
kusta-alueen tiivistäminen ja rakentami-
sen suurempi ohjautuminen kaupungin 
asemakaavoitetuille alueille haja-asutus-
alueen sijaan, missä onkin pitkäjänteisen 
toiminnan ansiosta onnistuttu. Kaupun-
gin yleiskaavoituksen taholta on myös 
voitu todeta, että strateginen kaava on 
toiminut hyvin neuvottelujen tukena ja 
perusteluna myös viranomaisohjauksen 
suuntaan. Iisalmen tapauksessa strategi-
nen keskusta-alueiden osayleiskaava ai-
dosti myös linkitti sektoroituneita hallin-
nonaloja yhteen, mikä antoi huomattavaa 
syvyyttä myös kaavoitukseen. Sen kautta 
on voitu myös pohtia, mille alueelle tarvi-
taan kaavaohjausta, minne puolestaan 
riittää muun tyyppinen ohjaus.
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14 Maankäytön strategisen ohjauksen ke-
hittämiseen on pyritty mm. ympäristömi-
nisteriön STRASI-hankkeessa (Strategisen 
suunnittelun sisältö ja muodot alueidenkäytössä, 
Ympäristöministeriö 2008-2009). Maa-
seutualueiden strategista tarkastelua voi 
osaltaan hankaloittaa tai hämärtää eräät 
siihen kiinteästi juurtuneet käsitteelliset 
määritykset. Tälläinen on erityisesti maa-
seutualueisiin liitetty haja-asutusalueen 
käsite, mikä viittaa terminä hajanaiseen  
tilanteeseen, joka on hankalasti ”otetta-
vissa haltuun” jäsentyneellä strategialla. 
Erilaiset vyöhyketarkasteluskenaariot 
ovat soveltuneet jossain määrin haja-asu-
tus ja lieveasutus –alueitten käsitteelli-
seen jäsentämiseen, ja ne ovat olleet aika-
naan hyvä avaus maaseutualueita koske-
vaan strategiseen ajatteluun (esim. Virta-
nen 1974). ”Haja”, ”lieve”, tai ”reuna” 
-profiloinneille voitaisiin löytää parempia 
määritelmiä maaseutualueiden omista 
vahvuuksista. 

aatteita, suojavyöhykkeitä, loma-asutuksen sijoitusperiaatteita, ran-
tojen käyttöä, tavoitteellista yhdyskuntarakennetta ja kasvusuuntia. 
Strategisen suunnittelun tavoitteena on siten määrittää paitsi kehi-
tyksen suuntaa, myös ohjata tulevaa kaavoitustarvetta sekä kaava-
prosessien ajoitusta.14 

Edellä kuvattu näkemys strategisen ajattelun ja osayleiskaavasuun-
nittelun haasteellisuudesta antaa myös osallistumisen käsitteelle 
omanlaisiaan piirteitä nimenomaisesti maaseudun maankäytön 
suunnitteluprosessissa. Maaseudulla asuvat voivat kokea pääsevän-
sä harvoin vaikuttamaan asuinalueensa varsinaisiin strategisiin tai 
kehittämispoliittisiin tavoitteenasetteluihin. Etenkin seutu- ja kun-
tastrategioiden laatimisen yhteydessä laajempaa keskustelua suo-
raan asukasosallisten kanssa käydään harvoin. Niissä käsittely ja 
päätöksenteko tapahtuvat enimmäkseen edustuksellisen demokra-
tian kautta. (Laitio & Maijala 2010, 48). Asukkaat saattavat kokea 
päättäjien profiloivan suljettujen ovien takana heidän asuinalueensa 
vaikkapa ”kesämökkikunnaksi”, jolloin he voivat kokea tulleensa 
ylikävellyiksi esimerkiksi rantojen käytön periaatteita linjattaessa. 
Osallistumisen paine voi purkautua paikallisiin kaavaprosesseihin 
odottamattomalla tavalla. Kaavaprosesseissa eteen tulevan ”toi-
veitten tynnyrin” sijaan osallistuminen tulisi nähdä ennen muuta 
edunvalvontana, jossa eri intressitahot huolehtivat siitä, että yh-
teisesti linjatut periaatteet myös pitävät kaavaratkaisujen periaat-
teissa. Laajempi kaavoitusta edeltävä strategiaprosessi vähentäisi 
kaavoituksen osallistumisprosessille latautuvia odottamattomiakin 
paineita, mitkä voivat johtua esimerkiksi siitä, että kaavoituksen 
vuorovaikutusprosessi voi olla ainut tarjolla oleva osallistumisen 
mekanismi jonka kautta asukkaat voivat ottaa kantaa kotikuntansa 
asioihin. Maankäyttö- ja rakennuslain sallima osallistumisen oikeus 
voi äärimmäisessä tapauksessa johtaa siihen, että asukkaat haluavat 
kaavoitusprosessia vain siksi, että he pääsevät ylipäätään ”mukaan 
keskusteluun” kunnan kanssa. Tämän vuoksi osallistumisen ajoi-
tusta ja painopistettä on pohdittava kriittisesti ja kehitettävä myös 
osallistumisen foorumeita, jossa tarve osallistua tulisi huomioitua 
myös muissakin kuin rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tä-
män tyyppisessä tavoitteenasettelutilanteessa keskeisiä eivät ole eri 
asiantuntijuudet, vaan yhteinen päämäärä ja mahdollisimman hyvä 
lopputulos välittämättä siitä, kuka tai missä roolissa näkemyksiä 
esittää. (Puustinen 2006, 106-108). Optimitilanteessa strategisiin 
periaatteisiin voidaan sitoutua myös poliittisella tasolla ja tehtyihin 
linjauksiin myös tukeudutaan myöhemmin yksittäisiä kaavoja laadit-
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15 Kehittyminen viittaa itseohjautuvaan 
tapahtumasarjaan, joka voi tapahtua joko 
spontaanisti tai olla erinäisten toimenpi-
teiden tulos. Kehittäminen puolestaan on 
aina aktiivista toimintaa, jossa määrätie-
toisesti pyritään parantamaan tiettyjä laa-
dullisia (tai määrällisiä) ominaisuuksia.

taessa. Vasta kaavojen laatimisvaiheeseen liittyvä osallistuminen ja 
vuorovaikutus jää kuntalaisen näkökulmasta kuitenkin näennäisek-
si, jos halutaan vaikuttaa maankäytön suunnittelun tavoitteenaset-
teluihin. Vaikka tässä korostetaankin tarvetta kaavoitusta edeltäville 
osallistumisfoorumeille kehittämislinjausten laadinnassa, ei sillä tar-
koiteta kaavaosallistumisen syrjäyttämistä. Kuten Laitio & Maijala 
huomauttavat, esimerkiksi seutu- tai kuntastrategian laatimisessa ei 
ole kysymys kaavan tekemisestä. Niihin liittyvät maankäytölliset lin-
jaukset konkretisoituvat oikeudellisesti vaikuttaviksi reunaehdoiksi 
tai kehittämisperiaatteiksi vasta juridisen kaavajärjestelmän kautta. 
Vuoropuhelun kehittäminen strategisen tason linjauksista olisi kui-
tenkin tärkeää, koska sillä on merkitystä paitsi elinympäristöön liit-
tyvien vaikutusmahdollisuuksien, myös periaatteisiin sitoutumisen 
ja niiden toteutumisen kannalta. (Laitio & Maijala 2010, 48-49).

9.5 Kehityspolkujen arviointi

Maaseudun kulttuuriympäristöjen strategisen kehityskuvan tai 
suunnitelman laadinnassa on pyrittävä huomioimaan muutosten 
ennakointi ja tämän myötä erilaiset mahdolliset kehityspolut joiden 
kautta haluttu lopputulos voidaan saavuttaa. Kulttuuriympäristöjen 
kehittämistä15 voidaankin ajatella erilaisten valintojen tuloksena, 
joissa kulloinkin tarjolla olevat vaihtoehtoiset kehityspolut muo-
dostavat niin sanotun mahdollisuuksien avaruuden. Valinnat ovat 
ennalta arvaamattomia ja ne voivat kohdistua vain uusiin mahdolli-
suuksiin. Uudenlaiseen elämystalouteen ja elämykselliseen elämän-
tapaan kuuluu nimenomaan valintojen tekomahdollisuus, mikä en-
nen muuta tuo haasteita tarpeiden ennakoitavuudelle. Ihmiset eivät 
toisin sanoen edes tee valintojaan enää pelkästään tarpeiden, vaan 
myös halujen pohjalta. Voidaankin sanoa, että systeemin historial-
lisen polun muodostaa yksilöllinen sekoitus välttämättömyyksiä ja 
mahdollisuuksia. Vyöhykettä determinismin ja vapaan valinnan vä-
lillä kutsutaan bifurkaatioksi. Valintamahdollisuudet muodostavat 
niin kutsuttuja bifurkaatiopisteitä, joissa systeemi jakautuu erilai-
siin vaihtoehtoihin. (Ståhle 2004, 233-234; Jalonen 2007, 165-166). 
Myös kulttuuriympäristöjen kohdalla kyse on eräänlaisesta polku-
riippuvuudesta, joissa aiemmat valinnat myös vaikuttavat tuleviin 
valintamahdollisuuksiin. Ne voivat siis olla mahdollistavia tai rajaa-
via, ja johtaa positiiviseen tai negatiiviseen kehitykseen. Negatiivista 
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kehityskulkua edustaa esimerkiksi ns. gentrifikaatio, jossa paikat ja 
kulttuuri muunnetaan hyödykkeeksi sijaintinsa, kulttuurihistorialli-
sen rakennuskantansa tai muun tuottopotentiaalinsa vuoksi. Tämä 
johtaa hinnannousuun, jolloin entiset asukkaat joutuvat muutta-
maan pois alueelta. Samalla entiset merkitykset muuttuvat ideali-
soiduiksi ja kulttuuri rekonstruoidaan varakkaamman väestön ku-
lutustavaraksi. (Häkli 1999, 88). Haasteen valintamahdollisuuksien 
edessä olemiselle asettaa ennen muuta kasvun ja kehityksen kyseen-
alaistamattomuus lähtökohtana, jota korostetaan nyky-yhteiskun-
nassa. Todellisuudessa kehittämisen käsite saa joko negatiivisen tai 
positiivisen painotuksen sen mukaan, mitkä ovat kussakin tapauk-
sessa käytetyt keinot ja asetetut tavoitteet. Taloudellinen kehitys sa-
maistetaan usein hyvinvointiin, jolloin toimintamme ja päätöksem-
me usein tuntuvat perustuvan pelkästään määrällisesti mitattaviin 
arvoihin. Raha ei kuitenkaan luo itseisarvoisesti laadukasta ympä-
ristöä, vaikka taloudellinen näkökulma tai houkuttimet usein mo-
tivoivatkin esimerkiksi suojelua parhaiten. (Vrt. Mälkki et al. 2008). 

Valintoja on myös kyettävä arvioimaan ja perustelemaan, min-
kä vuoksi selvitykset ja vaihtoehtojen arvioinnit liittyvät kiinteästi 
toisiinsa. Vaikutusten arvioinnin on periaatteessa pyrittävä tuot-
tamaan kattava kuvaus siitä, millaisia konkreettisia seurannaisvai-
kutuksia eri suunnitelmavaihtoehdoilla tulisi olemaan. On täysin 
subjektiivista kuitenkin tulkita, kenen kannalta mikin vaikutus on 
edullinen ja kenen kenties epäedullinen. Vaikutusten arvioinnissa 
kokonaisuuden haltuunotto ja ennen kaikkea maa- ja metsätalous-
kysymyksiin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen väistämättä liittyvä 
pitkä aikajänne on varsin haastavaa. Kaavaprosessissa arvioinnin 
vähimmäisvaatimuksena on, että kaavan sisällölle maankäyttö- ja 
rakennuslaissa asetetut vaatimukset täyttyvät. Tästä syystä kaavan 
vaikutuksia koskevan tiedon on oltava laajuudeltaan ja laadultaan 
kaavan tarkoitusta ja ohjaustavoitteita vastaavaa. Myös kaavan ai-
heuttamien muutosten suuruus sekä alueen arvot ja muutosherk-
kyys vaikuttavat selvitysten ja vaikutusten arvioinnin laajuuteen ja 
sisältöön. (MRL 9 §, Ympäristöministeriö 2009a, 21). Maankäyt-
töön vaikuttavia suunnitelmia, valintoja ja päätöksiä tehdään usein 
tilanteessa, missä on suuri epävarmuus tulevasta kehityksestä. Vai-
kutusten ennustaminen virheellisten tai vajavaisten tietojen pohjal-
ta vie perustan siltä, miten hahmotamme kehityskulkuja. Kysymys 
tiedon epävarmuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä ohite-
taan usein liian kevyesti. Riittävällä vaikutusten selvittämisellä on 
voitava rajata tarkasteltavat toteuttamisvaihtoehdot ja vaikutukset 
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16 Maaseutuvaikutusten arviointia on 
pyritty tuomaan vahvemmin mukaan 
osaksi suunnittelua ja päätöksentekoa, 
esim. ”Maankäytön ohjaus ja maaseutu-
vaikutusten arviointi maaseudun ja kau-
pungin vuorovaikutusalueilla” -hanke, 
MAUKA (Oulun yliopisto, maantieteen 
laitos 2011-2012).

17  Ympäristöklusteri-ohjelman Eheät-
projektissa tarkastelun kohteena olivat 
mm. yhteisöllisyyden ja yksityisyyden 
säätely, ahtauden kokemus, terveellisyys, 
elvyttävyys, koettu turvattomuus ja es-
teettisyys. Projektin tulosten mukaan 
elinympäristön laatu koostuu eräänlaises-
ta monipaikkaisesta tarjouma- tai laatu-
verkosta, jossa kukin yksilö rakentaa 
mahdollisuuksiensa mukaan oman laatu-
verkkonsa omien mieltymystensä, kyky-
jensä ja toiveidensa mukaan. Yksilöllinen 
näkökulma tarkoittaa, että sama tiiviysas-
te voi merkitä yhdelle mahdollisuuksia ja 
toiselle rajoituksia suhteessa omien laatu-
tekijöiden toteutumiseen tai saavuttami-
seen. Esimerkiksi ihmisen mahdollisuus 
vaikuttaa yhteisöllisyyteen eri tilanteissa 
on hyvinvoinnin kannalta olennaista. 
Asuinympäristön – myös tiiviisti raken-
netun – tulisi siis antaa mahdollisuuksia 
sekä yhteisyyden että yksityisyyden koke-
muksiin. Sairinen esittää myös relevantin 
kysymyksen: Onko eheyttävä suunnittelu 
puhtaasti kaupunkeja koskeva käsite vai 
voiko – ja kannattaako – sitä soveltaa 
myös maaseudulla? (Sairinen & Mono-
nen 2010, 94, 98-99; Kyttä et al. 2009).

sekä arvioida niiden merkittävyyttä. (Ks. Sotarauta 1996, 21; Laitio 
& Maijala 2010, 10, 34, 46). Tämän nojalla voidaan pohtia myös 
sitä, miten haitallisia vaikutuksia voitaisiin lieventää ja pidemmän 
aikavälin vaikutuksia seurata. Vaihtoehtojen tarkastelulla on myös 
kyettävä arvioimaan, mitkä käyttövaihtoehdot soveltuvat kyseiseen 
tilanteeseen parhaiten, ja mitä kyseisillä valinnoilla saavutetaan ja 
toisaalta menetetään. Selvitysten tulisi kyetä osoittamaan, mitä mah-
dollisia käyttöintressejä alueella on ja myös, mitä potentiaalisuuksia 
niihin voi sisältyä. Kulttuuriympäristöjen nykyinen ja mahdollinen 
tuleva käyttö, sen sisältämä käyttöpotentiaali, tulisi siis ottaa entistä 
vahvemmin huomioon vaihtoehtojen arvioinnissa. (Pohjoismainen 
ministerineuvosto 2002, 36, 44-52; Ympäristöministeriö 2006). Eri 
vaihtoehtojen arvottamisessa kokonaisuuden kannalta on keskeis-
tä, että myös maaseutualueille laadittaisiin edellä kuvatun kaltaises-
ti strategisia maankäytön kehityskuvia, joita vasten vaihtoehtojen 
muodostamia vaikutuksia voitaisiin myös peilata.16 Ei riitä, että 
maaseutualueiden kehittämistavoitteita kuvataan kuntastrategian 
marginaalisena osana. 

Vaihtoehtoisten kehityspolkujen arviointiin tarvitaan myös kritee-
reitä, joita vasten eri vaihtoehtoja voidaan tarkastella. Tässä tutki-
muksessa on otettu kriittinen kanta eri tarkastelukriteerien pirstaloi-
tumiseen niin moninaiseksi joukoksi, että kokonaiskuvan hahmot-
taminen hämärtyy. Eri arviointiteemoihin, kuten kuten esimerkiksi 
elinkeinoihin, yhdyskuntarakenteeseen, sosiaaliseen ympäristöön tai 
paikallisuuteen liittyviä vaikutuksia voitaisiin tarkastella moninaisen 
kriteeristön sijaan yhden läpäisevän periaatteen kautta. Tällaiseksi 
ehdotetaan kokemuksellisen eheyden eli integriteetin kriteeriä. Seu-
raavassa paneudutaan tarkemmin integriteettiin ja elinympäristön 
laatuun nimenomaisesti kulttuuriympäristöjen tarkastelun viiteke-
hyksessä. 

Eheyden käsitettä ja sen monitulkintaisuutta on tarkastelu useissa 
muissakin yhdyskuntasuunnittelun alaan liittyvissä tutkimuksissa. 
Näissä on tartuttu mm. niihin kysymyksiin, miten yhdyskuntaraken-
teen hajautumisen on nähty aiheuttavan negatiivista kehitystä mm. 
taloudellisten kustannusten ja ympäristövaikutusten kautta. Eräänä 
keskustelun avaajana toimi Uudenmaan ympäristökeskuksen vuo-
sina 2002-2005 toteuttama Eheät yhdyskunnat –kärkihanke.17 Hank-
keen loppuraportissa on todettu, että ”[e]heä yhdyskunta on alati 
muuttuva, kenties saavuttamaton tavoitetila, jossa erilaiset intressit 
ovat kuitenkin tasapainossa.” Samassa yhteydessä on todettu myös, 
että eheän ympäristön määrittely on vaikeaa normein ja säädöksin. 
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(Uudenmaan ympäristökeskus 2008, 17). Eheyden käsitteellä on 
pyritty erityisesti yhdyskuntarakennetta koskevassa keskustelussa 
viittaamaan myös kokonaisvaltaiseen laatuun. Siten eheyttämisellä 
on tarkoitettu esimerkiksi rakenteellista eheyttämistä (tiivistäminen) 
kuten myöskin ympäristön laadullista parantamista. (Sairinen & 
Mononen 2010, 97). Käsitettä voidaan pitää siis varsin monitulkin-
taisena; sillä voidaan tarkoittaa edellisten lisäksi paitsi visuaalista yh-
tenäisyyttä, myös muita laatutekijöitä kuten toiminnallista laatua tai 
ekologista kestävyyttä. Käsitteen tulkinta antaa varsin yksipuolisen 
kuvan, mikäli sillä viitataan vain esimerkiksi ympäristön laskennalli-
seen tiiveyteen, jota ei suinkaan kaikissa tapauksissa koeta positiivi-
seksi laatutekijäksi. Harvaankin rakennetut alueet voivat olla hyvin 
saavutettavia, toiminnallisesti monipuolisia ja koetusti yhtenäisiä. 
Mattila (2007) arvioi, että eheyden osatekijöitä ei kenties voi tyhjen-
tävästi luetella saati asettaa tärkeysjärjestykseen; käsitettä voi toisaal-
ta pitää käyttökelpoisena juuri sen avoimuuden ja määrittelemättö-
myyden ansiosta, jolloin se antaa mahdollisuuden tapauskohtaiseen 
pohdintaan käsitteen sisällöstä juuri kyseisessä tapauksessa. 

Tässä tutkimuksessa hahmoteltu neljän tarkastelu-ulottuvuuden 
periaate on jäsennetty myös osaksi vaihtoehtoisten kehityspolkujen 
arviointia. Mikäli kokemuksellisen eheyden käsitettä halutaan sovel-
taa käytännössä vaihtoehtojen arviointeihin, on tarkasteluun otetta-
va itse kohteesta käsin määrittyvä kokonaisuuden laatu. Lähtökoh-
tana on, että ihmisen suhde maailmaan on alkuperäisesti ja pysyväs-
ti kokonainen (ehyt) rakenne. Kuten tutkimuksen teoriaosassa on 
pyritty tuomaan esille, rakennekokonaisuuden eheyttä ei saavuteta 
fenomenaalisesti rakentamalla se yksinkertaisesti elementeistään. 
Heideggerin mukaan eheys on saavutettavissa, kun katsomme läpi 
tämän kokonaisuuden yhteen alkuperäiseen ja yhtenäiseen ilmiöön, 
joka jo sisältyy tähän kokonaisuuteen niin, että se pohjustaa on-
tologisesti jokaisen rakennemomentin tämän rakenteellisessa mah-
dollisuudessa. Yhteenvetävä, syntetisoiva tulkinta ei voi siten olla 
aikaisemmin saavutetun keräävää kokoamista yhteen. (Heidegger 
2000, 230-231). Kun integriteetin käsite ymmärretään eksistentiaali-
sessa mielessä ympäristön koetuksi eheydeksi, se on siten erotettava 
sellaisesta eheyden käsitteen vain ontisesta tai teknisestä ymmärtä-
misestä, joka tulkitaan vastakohtaiseksi esimerkiksi (rakenteelliselle) 
hajanaisuudelle. Kulttuuriympäristöjen tarkastelussa tarvitaan yksi-
tyiskohtaisten piirteiden ymmärtämystä, mutta ennen kaikkea myös 
laajempien yhteiskunnallisten ja kulttuuristen kehityskulkujen ym-
märrystä pirstalemaisten tulkintojen sijaan. Antamalla integriteetin 
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käsitteelle kuvatulla tavalla eksistentiaalinen sisältö, johtaa tämä ai-
nakin seuraavankaltaisiin kysymyksiin; onko kokemuksellisessa ehe-
ydessä kyse tiettyjen positiivisiksi koettujen elementtien läsnäolosta, 
vai kenties negatiivisten elementtien puuttumisesta, ja ovatko kult-
tuuriympäristön piirteet sellaisia ominaisuuksia, joiden poistaminen 
tai vahingoittaminen oletettavasti vaikuttaa integriteettiin – ja jos 
ovat, missä kohtaa muutoksen sietokyvyn raja saavutetaan? 

Edellä kuvatussa mielessä integriteetti tarkoittaa myös kohteen ole-
muksellista ”rehellisyyttä” alkuperälleen ja varsinaiselle olemukselle. 
Tämä määritelmä liittää integriteetin käsitteen myös autenttisuuden 
käsitteeseen18, ja siksi on syytä tarkastella lyhyesti näitten käsitteitten 
välistä suhdetta. Siinä missä integriteetillä viitataan rakennussuoje-
lun käsitteenä yleisimmin eheyteen ja yhtenäisyyteen19, autenttisuus 
puolestaan on tullut aikanaan korvaamaan integriteetin käsitteen 
rakennussuojelussa tarkoittamaan kohteen aitoutta. Autenttisuutta 
voi olla neljänlaista: muotoilun ja suunnittelun, materiaalin, työstä-
misen ja sijainnin autenttisuutta. (Koponen 2006, 21). Ahtaimmin 
tulkittuna käsite on liitetty juuri materiaaliseen aitouteen, mutta sit-
temmin sen tulkintaa on laajennettu koskemaan mm. käsityötaitoa. 
Nykyisin vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että autenttisuuden käsite 
on laajennettava koskemaan nimenomaan myös perinteisiä työtapo-
ja, jolloin korjaaminen alkuperäisillä materiaaleilla ei alenna kohteen 
autenttisuutta. Toisaalta taas on kulttuureita, joissa autenttisuuden 
käsitettä ei ole lainkaan sidottu fyysiseen materiaalisuuteen (itäiset 
kulttuurit, Japani). Siinä mielessä sekä autenttisuus että integriteetti 
ovat käsitteinä kulttuurisia konstruktioita. Eheyttä ja sietokykyä voi-
daan toisin sanoen tarkastella kysymyksenä niin materiaalisesta kuin 
yhtä hyvin sosio-kulttuurisestakin näkökulmasta. Kokemuksellisen 
eheyden määritelmän teoreettisen sisällön osoittaminen on kuiten-
kin eri asia kuin sen käytännön soveltaminen – mitä esimerkiksi 
kaavamääräysten tasolla tarkoittavat tämän kaltaiset laadulliset sisäl-
tötavoitteet? Vaikka nykyisen lainsäädännönkin tavoitteena on ol-
lut siirtää painopistettä asukkaitten omaan kokemusmaailmaan, on 
näinkin abstraktien sisältötavoitteiden kohdalla legitimiteetin mää-
rittely vaikeaa. Esimerkiksi maiseman kokemuksellisuuden arviointi 
on todettu haastavaksi.20 Eheyden katoamisesta on myöskin puhut-
tu paljon etenkin maaseututaajamien ja kirkonkylien yhteydessä, 
joissa muutokset ovat olleet huomattavia varsinkin sotien jälkeisellä 
ajalla. Perinteisten rakennusmuotojen katoaminen, vieraat värisävyt 
ja teollisten rakennusmateriaalien yleistyminen ovat monen mieles-
tä vahingoittaneet taajamakuvallista eheyttä tai harmoniaa monin 

18 Heidegger viittaa kysymykseen au-
tenttisuudesta ja epäautenttisuudesta te-
kemällä erottelun epäautenttisen ja au-
tenttisen olemisen välillä. Epäautenttisel-
la olemisella tarkoitetaan itsestään vie-
raantunutta itseyttä, ”kenen tahansa itse-
yttä” joka ei tunne eettistä syyllisyyttä tai 
moraalista vastuuta. ”Kenen tahansa itse-
ys” on vastakohta konkreettiselle varsi-
naisuudelle, ainutlaatuisuudelle ja todelli-
suudelle. (Steiner 1997, 110). Tätä määri-
telmää voitaisiin soveltaa myös raken-
nuksen tai paikan autenttisuuteen siten, 
että epäautenttisuus perustuu vieraantu-
miseen omasta identiteetistään ja varsi-
naisesta olemuksestaan. Autenttinen ra-
kennettu ympäristö voidaan nähdä erääl-
lä tavalla ”kulttuurin suorana käännökse-
nä” arkkitehtuurin kielelle, jossa yhteisön 
tarpeet, tavoitteet, tai arvostukset heijas-
tuvat. Ympäristö siis ilmentää rehellisesti 
yhteisön kollektiivista identiteettiä ja tra-
ditiota ja arvomaailmaa; tämä voi pitää 
sisällään yhtä lailla perinteitä kuin uutta ja 
nykyaikaista. Integriteetti käsitettynä re-
hellisyytenä varsinaiselle olemukselle 
muodostaa ajallisesta alkuperäisyysvaati-
muksesta toissijaista.

19 Tarkoituksena ei ole ulottaa pohdintaa 
integriteetin käsitteen etymologiseen tar-
kasteluun, mutta mainittakoon kuitenkin  
että nykysuomen sanakirjan synonyymi-
sanakirjassa integriteetti on tulkittu myös 
koskemattomuudeksi ja loukkaamatto-
muudeksi. (Jäppinen 1989, 107).

20 On ehdotettu, että siihen liittyviä 
mahdollisia indikaattoreita voisivat olla 
esimerkiksi maiseman identiteettiin tai 
rakennusten rumuuteen liittyvät indikaat-
torit(!). (Hietala-Koivu et al. 2006, 10).
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21 Sietokyvyn raja on usein pitkälti kat-
santokannasta tai kohteen ominaisuuk-
sista riippuvaista. Tiivis, pitkällä aikavälil-
lä kerrostunut kulttuuriympäristö voi ab-
sorboida suhteellisen paljon muutoksia 
ennen kuin sen integriteetin voi katsoa 
vaarantuneen. Myös perinteinen maaseu-
dun pihapiiri on ollut tietyiltä osin hyvin-
kin joustava, eivätkä käytännön tarpeista 
lähtöisin olevat muutokset ole vaaranta-
neet kokonaisuutta. Rakennuksia on voi-
tu siirtää, jatkaa, korottaa tai muutoin 
täydentää lisäosilla. Rakennustradition 
katkeaminen on kuitenkin tuonut maa-
seutuympäristöön elementtejä, jotka vie-
raudellaan ylittävät muutoksen sietoky-
vyn rajan. Vaihtelevuus ja epäsäännölli-
syys sekä rakennetun ympäristön ajalli-
nen kerrostuneisuus toisin sanoen lisää-
vät muutosten sietokykyä. (Koponen 
2006, 79). 

tavoin. Harvaan asutuilla maaseutualueilla uudisrakentaminen on 
puolestaan rikkonut perinteisen maatalousympäristön maisemallis-
ta harmoniaa. Lyhyellä tähtäimellä suunniteltu (tai suunnittelema-
ton) rakentaminen on usein sijoittunut visuaalisesti ja tilarakenteel-
lisesti kokonaisuuteen sopeutumattomalla tavalla ja vastoin perin-
teistä rakennusten ryhmittelytapaa ja rakennuspaikkavalintoja, siis 
pienilmaston, maiseman ja toisinaan maaperänkin kannalta usein 
epäedullisille paikoille. Toisaalta myös ulkoiset trendit ovat hämär-
täneet ihmisten käsityksiä maaseutumaiseen ympäristöön sopivasta 
rakentamistavasta. Kaiken kaikkiaan ihminen-ympäristö suhteen 
radikaali muutos on johtanut kyvyttömyyteen tunnistaa ympäris-
tön kokemuksellisen laadun kannalta avainasemassa olevia omi-
naispiirteitä. Seuraavassa pyritään tarkastelemaan lähemmin sitä, 
miten kulttuuriympäristöjä voidaan arvioida eheänä toiminnallisesti 
(ympäristö toimii käytössään, on tarkoituksenmukainen), raken-
teellisesti (fyysisenä ympäristönä, esim. eheä yhdyskuntarakenne), 
sensorisesti (aistiympäristöä eivät riko häiritsevät elementit), sekä 
merkitysympäristönä (ympäristö sisältää kiinnekohtia, paikkoja 
identifioitumiselle ja yhteisöllisyydelle).21

Toiminnallista eheyttä voidaan arvioida sen myötä säilyykö, muut-
tuuko tai häviääkö alkuperäinen käyttötarkoitus suunnitelman myö-
tä. On arvokasta, mikäli myös uusi toiminta viestii kohteen alkupe-
räisistä käyttäjistä ja käyttötarkoituksesta. Toiminnalliset muutokset 
ovat kuitenkin usein ehtona sille, että uudet sukupolvet jatkavat 
rakennusten käyttöä. Laajemmin myös muut yhdyskuntarakenteen 
toiminnalliset aspektit kuten esimerkiksi kulkuyhteydet tai infra-
struktuuri ovat edellytyksinä käytön jatkuvuudelle. Toiminnallises-
ti eheä ympäristö sisältää tasapainoisesti asumisen, työskentelyn ja 
virkistäytymisen mahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa myös ympäris-
tön tarkoituksenmukaista hyödyntämista ja elinkeinojen toiminta-
edellytyksiä. Maaseudun toiminnallisen integriteetin osalta erilaisilla 
alueiden käytön vaihtoehdoilla voi olla laajojakin vaikutuksia esi-
merkiksi maa- ja metsätalouden ja muiden aluesidonnaisten elin-
keinojen harjoittamiseen. Vaikutuksia voi olla esimerkiksi pelto- ja 
metsäalueiden yhtenäisyyden, elinkeinojen yhteensovittamiseen, 
maatalouden kehittämismahdollisuuksien, yritystoiminnan mah-
dollisuuksien, matkailun kehittämisen ja yleensä palvelutarjonnan 
näkökulmasta. Liikenteellisestä näkökulmasta vaikutuksia on arvi-
oitava mm. tiestön kapasiteetin ja liikennemäärien sekä joukkolii-
kenteen ja kevyenliikenteen reittien näkökulmasta. Tähän kuuluu 
myös edellä mainittu eheyttävän suunnittelun liikkumisen ulottu-
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vuus, jossa ohjataan uutta rakentamista ja toimintojen keskinäistä 
sijaintia niin, että kokonaisrakenne tukee joukkoliikennettä sekä ke-
vyttä liikennettä. 

Rakenteellisen integriteetin ja muutoksen sietokyvyn arvioinnin on 
kohdistuttava myös konkreettisesti fyysisen ympäristön eheyteen ja 
sitä myötä käytön edellytyksiin. Rakenteellista eheyttä voidaan ar-
vioida sen suhteen, vaikuttaako tuleva käyttö ympäristössä oleviin 
rakenteisiin, jotka ovat säilyneet alkuperäisen kaltaisina tai kenties 
alkuperäisessä käytössään. Tällaisilla elementeillä ja rakenteilla on 
usein tärkeä merkitys maisemakuvassa ja paikallisen identiteetin ra-
kentajina siitä huolimatta, että ne olisivatkin menettäneet alkupe-
räisen käyttötarkoituksensa. Pelkkää historiallista tai ikäarvoa tär-
keämpää on huomioda ajallisten, toiminnallisten ja kulttuuristen 
prosessien kerroksellisuus. Rakenteellisen konfiguraation osalta 
eheys merkitsee myös saavutettavuutta, orientoitavuutta ja turvalli-
suutta. Laajamittakaavaiset ja äkilliset muutokset horjuttavat edellä 
mainittuja tekijöitä. Täydennysrakentaminen on eräs mahdollisuus 
tukea historiallisesti kerrostuneitten ympäristöjen ja miljöökokonai-
suuksien samanaikaista suojelua ja kehittämistä. Onnistunut täyden-
nysrakentaminen eheyttää ja selkeyttää ympäristöä ylläpitäen paikal-
lista traditiota ja paikan erityisyyttä, mutta mahdollistaa myös uuden 
perinteen rakentamisen ja rakennetun ympäristön kehittämisen (ks. 
Koponen 2006, 9). Täydennysrakentamisen näkökulmasta pohdit-
tavaksi tulee myös kysymys siitä, onko ympäristön eheyttäminen 
vain rakentamista – yhtä hyvin jonkin osan poistaminen voi olla 
eheyttävä toimenpide. Keskeistä on, että täydennysrakentamisen 
avulla ympäristö voidaan pitää elävänä myös sitä kautta, että uuden-
laiset toiminnallisuuden vaatimukset voidaan sopeuttaa paremmin 
kokonaisuuteen kuin pyrkimällä ratkaisemaan teknis-toiminnallisia 
kysymyksiä usein hankalasti ja kalliisti vanhassa rakennuksessa. Uu-
siokäytön kysymykset ovat vielä toistaiseksi olleet marginaalisessa 
roolissa maaseudulla, mutta on arveltu, että kestävän kehityksen 
tuominen läpäisevästi yhteiskuntakehitystä ohjaavaksi periaatteek-
si lisäisi vanhojen rakennusten ja rakennusperintömme arvostusta. 
(Ks. Rakennusperintöstrategia 2001, 18). Eheyttävän suunnittelun ym-
päristö- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus korostaa myös yhdyskun-
tien ekologisia arvoja eli energian ja luonnonvarojen käytön tehos-
tamista sekä muun ympäristökuormituksen vähentämistä. Ei ole 
suinkaan tarpeen olettaa, että ekologinen näkökulma olisi yhteen-
sopimaton kulttuuriympäristönäkökulman kanssa. Haasteellisinta 
on, että etenkin kasvukeskusten ulkopuolella kuntien resurssit ovat 

Kuva 20: Kokemuksellista eheyttä? Uu-
disrakentamisalue irlantilaisen maaseutu-
kylän lähettyvillä Wicklown kreivikun-
nassa.
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vähentyneet ja toisaalta kasvukeskuksissa rakennusperinnön säilyt-
täminen joutuu usein vastakkain purkamis- ja uudisrakentamispai-
neiden kanssa. Myöskin sinänsä kannatettavat kiristyneet energia-
määräykset tuovat uusia kysymyksiä suhteessa rakennusperinnön 
taloudellisesti kannattavaan ylläpitoon. Fyysisellä ympäristöllä on 
käyttöarvoa, joka ei yksiselitteisesti korreloi taloudellisten näkökoh-
tien kanssa, mutta sillä on yhteytensä kestävän kehityksen kriteerei-
hin (sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys). 

Aistiympäristön osalta kulttuuriympäristön kokemuksellisella 
eheydellä voidaan viitata esimerkiksi maisemakuvan tai kyläkuvan 
harmonisuuteen. Tällä tarkoitetaan usein ympäristön esteettisiä ja 
arkkitehtonisia ulottuvuuksia, mutta aistiympäristön eheyttä arvioi-
taessa huomion on kohdistuttava myös ympäristön mittakaavaan ja 
hahmotettavuuteen sekä myöskin muuhun kuin visuaaliseen ehey-
teen. Kulttuuriympäristöjen sisältämät ominaismuodot ja variaatiot 
voivat ilmentyä runsaslukuisina tai luonnonmaantieteellisistä, kult-
tuurisista tai historiallisista syistä johtuen olla harvinaisia tai esiintyä 
vain kyseisellä alueella. Mitä yleisempi piirre on, sitä vahvemmin 
se määrittää alueen omaleimaisuutta (nk. temaattisen ympäristöt, 
miljöökokonaisuudet). Mikäli ympäristö sisältää runsaasti tiettyjä 
toistuvia tyyppejä, tämä usein lisää kokemusta eheästä ympäristöstä. 
Aikaisemmin on todettu, että ympäristön temaattisuudella tarkoi-
tetaan esimerkiksi typologisesti samankaltaista kokonaisuutta, ku-
ten esimerkiksi vanhaa puukaupunkiympäristöä tai ruukkimiljöötä. 
Tämä ei suinkaan tarkoita esimerkiksi ”tyylipuhtautta”, sillä myös 
vaihtelu kuuluu aistiympäristön eheyteen olemuksellisena osana. 
Särön aistiympäristön eheyteen voivat muodostaa kuitenkin esimer-
kiksi sellaiset hallitsevat ja ristiriitaiset elementit, jotka lähtökohdil-
taan pyrkivät sivuuttamaan olemassa olevan taajama- tai kyläkuvan 
ominaislaadun. Aistiympäristön eheyteen liittyviin ominaisuuksiin 
eivät kuulu vain rakennusperinteen huippukohteet, vaan siihen kuu-
luvat myöskin arkiset ilmentymät. Kokemuksellisen eheyden kan-
nalta nämä arkisen aherruksen ja käytön merkit ovat yhtä tärkeitä 
kuin kohteet, jotka jollakin erityisellä tavalla ilmentävät kulttuurista 
taidekäsitystä mukailevia tyylejä ja ihanteita. Eheyden kokemukseen 
liittyy läheisesti myös ajallinen ulottuvuus, joka on historiallisten 
prosessien ja elementtien luettavuutta havaittavassa tekstuurissa. 
Kokemukselliseen eheyteen liittyy yleisemminkin kysymys siitä, 
miten säilytämme konkreettisessa aistittavassa mielessä suhteemme 
menneeseen aikaan, millä ei yksioikoisesti tarkoiteta ajan ”pysäyttä-
mistä” pelkästään materiaalisen autenttisuuden näkökulmasta. 
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Merkitysympäristön eheyden arvioiminen on haastavaa, koska sen 
on tavoitettava arvioinnin ei-aineellinen taso. On voitava arvioida, 
onko suunnitelmalla vaikutuksia ympäristössä oleviin symbolisiin 
merkityksiin jotka liittyvät esimerkiksi kohteelle ominaisiin histori-
allisiin, taiteellisiin tai uskonnollisiin ilmiöihin, ja miten esimerkiksi 
sosiaalisen ympäristöön sisältyvä yhteisöllisyys voi muuttua. Merki-
tyksellistä eheyttä voidaan tarkastella esimerkiksi siitä näkökulmasta, 
miten symbolisiin merkityksiin olisi suhtauduttava kohteissa, joihin 
liitetään negatiivisia arvostuksia tai muistoja lähihistoriasta, tai mi-
ten suhtaudumme 1960–70 – lukujen lähiöympäristöihin ja niiden 
sisältämiin merkityksiin? Kulttuuriympäristön sisältämät symboliset 
merkitykset ovat ennen muuta sosiaalisen ja inhimillisen toiminnan 
tuloksena myös tahdon ilmauksia. Merkityksellinen eheys voidaan 
pääpiirteissään ymmärtää ajallisena ja historiallisena yksilöllisyyden 
ja identiteetin kokemuksena ja arvoja sisältävänä, emotionaalisena 
juurtumisen kokemuksena. Merkitykset liittävät asukkaan ympäris-
töön todellisuutena, joka rakentaa ihmisten käsitystä omasta asuin-
ympäristöstään. Identiteettiä konstituoivat paikalliset luonnonpiir-
teet ja kulttuuripiirteet – asutuksen ja ympäristön vuorovaikutuksen 
ja perinteen tuloksena, henkisinä arvoina. Kokonaisuutena toimin-
nallinen, rakenteellinen, sensorinen ja merkityksellinen ympäristö 
ilmenee kokijalle tavalla, jonka perusteella ympäristö koetaan joko 
tasapainoisena, harmonisena ja mielekkäänä tai vastaavasti epätasa-
painoisena ja sekavana. 

Kuva 21: Irlanti, Cootehill. Kerrokselli-
suutta taajamakuvassa.
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9.6 Yhteenveto luku 9: Integroiva tarkastelumalli.

Tutkimuksen kolmannen osan tuloksena on muodostettu oheisen 
kaavion (kaavio 14) kuvaama tarve- ja tavoiteanalyysimalli. Sen ta-
voitteena on tunnistaa kulttuuriympäristöstä keskeiset toimijat ja 
toiminnot, ympäristön fyysinen rakenne, aistiympäristön keskeiset 
piirteet sekä arjen ja paikallisuuden merkitykset. Maaseudun maan-
käytön suunnittelun toimintaympäristö on huomattavan heterogee-
ninen sisältäen monenlaisia toimijoita, tavoitteita ja asiantuntijuuk-
sia. Tarve- ja tavoiteanalyysimalli pyrkii olemaan mahdollisimman 
avoin erityyppisille näkökulmille. Näkökulmat integroivan mallin 
ideana on ennen muuta tuoda esiin eri tarkastelu-ulottuvuuksien 
keskinäiset suhteet toisiinsa sekä erilaisten ymmärtämistapojen 
esillä pito. Pyrkimyksenä on myös suojautua ennakkoon rajoittu-
neilta ajattelutottumuksilta asettamalla eri tahoilla olevat tavoitteet 
ja tarpeet keskinäiseen tarkasteluun. Yhdessä tuotettu tieto sekä 
ennakko-oletuksien läpinäkyvyys asettuvat keskeiselle sijalle. Oleel-
lisia eivät siten ole eri asiantuntijuudet, vaan yhteinen päämäärä ja 
mahdollisimman hyvä lopputulos huolimatta siitä, kuka tai missä 
roolissa näkemyksiä esittää. Tämä on nähtävä myös eräänä keinona 
selviytyä yhä kasvavassa informaatiotulvassa. Tällä tavoin ymmär-
rettynä tarve- ja tavoitenalyysin tehtäväksi muodostuu ympäristön 
tilan selkiyttäminen. 

Tutkimuksessa on haluttu fokusoitua nimenomaan kulttuuriympä-
ristöjä koskien sellaiseen tarkastelumalliin, jonka pyrkimyksenä on 
tuoda esille vaihtoehtoisia kehityspolkuja ja erilaisia kehittämista-
voitteita. Analyysiä tarvitaan ominaisluonteen säilyttämisen pohjak-
si, ja synteesiä puolestaan mainittujen kehittämismahdollisuuksien 
havaitsemiseen sekä niiden jatkojalostamiseen suunnittelussa. Sen 
vuoksi tarve- ja tavoiteanalyysin laadinnan kannalta keskeinen ase-
ma on kulttuuriympäristöprofiloinnilla, jonka avulla pyritään löytä-
mään alueen omiin vahvuuksiin perustuvat kehityksen suuntaviivat. 
Näkökulmien, tarpeiden ja tavoitteiden integroinnin hyötynä on 
paikallisten lähtökohtien avaaminen myös päätöksentekijöille, ja le-
gitimoinnin tärkeys on puolestaan nähtävä keskeisenä sekä juridisen 
että sosiaalisen oikeutuksen kannalta. Mallin avulla voidaan myös 
tarttua laajemmin maaseutualueiden kehittämisen haasteisiin, koska 
rakentamisen ohjaamisen ja muun kehittämisen erillään pitäminen 
on osoittautunut haasteelliseksi varsinaisessa kaavoitusprosessissa. 
Integroivassa mallissa voisivat eri toimijoiden ja näkökulmien ohella 
parhaimmillaan yhdistyä myös eri tyyppiset ohjausmekanismit. Kes-
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keisessä roolissa on arvopohjainen ohjaus, joka luo perustan toimi-
joitten sitouttamiselle. Tutkimuksessa on esitetty, että asukkaiden 
rooli voitaisiin nähdä enemmän myös nk. tieto-osallisuutena, joka 
korostuu alusta alkaen. Alustavien havaintojen mukaan tämä myös 
korostaa erityisesti maaseudun näkökulmasta merkittävää toimin-
nallisuuden näkökulmaa. Esitetyn tarve- ja tavoiteanalyysin tarkoi-
tuksena ei ole korvata nykymuotoista kaavaprosessia ja siinä tapah-
tuvaa osallistumista, vaan toimia sitä pohjustavana. Sen avulla py-
ritään muodostamaan perusteltu yhteenveto kohteen arvoista sekä 
lähtökohdat varsinaisen suunnittelun periaatteille sekä suojelun että 
kehittämisen näkökulmista. Profiloinnin työstämistä voidaan hyö-
dyntää myös eräänlaisena foorumina asukkaitten, asiantuntijoiden 
ja viranomaisten väliselle keskustelulle, jossa pyritään tulkitsemaan 
kohteissa olevia arvoja sekä ympäristön sietokykyä eri vaihtoehto-
jen kannalta. Maankäyttöön liittyvien periaatteellisten linjausten te-
keminen ja niihin sitoutuminen edellyttää yhteistä näkemystä siitä, 
mikä on arvokasta ja säilyttämisen arvoista. Viranomaisohjauksen 
ja vapaamuotoisten kehitystavoitteitten integroinnilla on tavoitel-
tava eri sidosryhmien laajaa sitouttamista neuvotteluohjauksen pe-
riaatteiden mukaisesti, huomioiden taloudellisen ohjauksen roolin 
hankkeitten priorisoinnin, vastuutuksen ja aikataulutuksen osalta. 
Eri sektoritahojen yhteensovittamisessa on toisin sanoen kysymys 
sellaisesta vuorovaikutteisesta prosessista, missä alueidenkäyttöön 
vaikuttavia eri toimintoja ei tarkastella erillään toisistaan, vaan yh-
dessä siten, että tarkastelulla haetaan kokonaisuuden kannalta toi-
mivinta ratkaisumallia. 



 
Toiminnallinen 
ympäristö: 
» Toimijat ja 
toiminnot

Fyysinen ympäristö: 
» Tyyppi ja rakenne

Aistiympäristö: 
» Muoto ja 
mittakaava

Merkitysympäristö:
» Arvot ja merkitykset

» Suhde muuhun seutuun, toiminnalliset 
vetovoimatekijät (merkittävät työllistä-
jät, matkailukohteet jne.), yhteydet eri 
toiminnallisten solmukohtien välillä, lii-
kenteelliset verkostot, palvelut ja elinkei-
not, maanomistusolosuhteet jne.

» Typomorfologia, rakennuskanta, infra-
struktuuri, rakentamisen sijoittuminen 
maisemarakenteeseen, säilyneet arkeolo-
giset muistomerkit, jne.

» Maiseman ominaispiirteet, tärkeät vi-
suaaliset aiheet (”portit”, luonnolliset ra-
jat, maamerkit jne.) korkeus, mittakaava, 
avoin tila, sulkeutuneisuus, maisemalliset 
erityispiirteet, värit, materiaalit, äänet, 
valaistus jne.

» Yhteisölliset piirteet, merkittävät koh-
teet ja paikat, perinteet, elämäntavat, 
paikallisuus ja naapurusto, sosiaalisen 
ympäristön laatu, paikalliset vetovoima-
tekijät, tuotteet, tapahtumat, historialli-
nen merkittävyys jne.

» Mitkä ovat keskeisimmät toiminnalliset 
piirteet, jotka tulisi säilyttää?  Esim. kylä-
koulun säilyminen, palvelut, joukkoliiken-
ne? Mihin pääasiallisiin tarkoituksiin ym-
päristöä  on hyödynnetty?  (Esim. maa- ja 
metsätalousalueet)? 

» Profiloituuko alue rakenteeltaan esim. 
nauhamaisena, tiiviinä ryhminä, hajanai-
sena? Tukeutuuko rakenne maaston eri-
tyispiirteisiin? Millaisia taloudellisia arvo-
ja alueeseen on sitoutuneena? 

» Mitkä piirteet tekevät ympäristöstä 
tunnistettavan? Hahmottuuko ympäristö 
urbaanina, maaseutumaisena vai lähiö-
mäisenä? Mitkä ovat kohteen arvot – esim. 
maisema-arvot, arkkitehtoniset arvot? 

» Onko alueella symbolisia kohteita, joiden 
säilyminen on paikalliselle identiteetille 
keskeistä? Millaista arvomaailmaa ympä-
ristö edustaa?  Mikä on sosiaalinen profii-
li? Mitkä arvot ovat keskeisiä merkitysym-
päristön kannalta?
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MK. SUUNNITTE-
LU JA PÄÄTÖK-
SENTEKO

VAPAAMUOTOI-
NEN SUUNNIT-
TELU JA OSAL-
LISTUMINEN

Tieto-osallisuus
 » Paikallistieto: historia, luonnonympäristö, sosiaalinen ympäristö....

Tiedon tuottaminen
» Menetelmät
» Tiedon määrä ja rajaus
» Esitystapa

Tiedon jäsentäminen
» Kohdentuminen
» Puolueettomuus
» Arvottaminen

STRATEGINEN 
JA TALOUDEL-
LINEN SUUN-
NITTELU

» Globaalit trendit esim. ilmastonmuutos, maailmantalous, väestömuutokset…
» Ylipaikalliset trendit (alueelliset) esim. elinkeinorakenteen tai yhdyskuntaraken-
teen muutokset, maaltamuutto…
» Paikalliset trendit esim. maaseutuelinkeinojen toimintamahdollisuudet…
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SYNTEESI (profiili + arvottaminen)ANALYYSI (nykytila+kehityshistoria)Kaavio 14: Tarve- ja 
tavoiteanalyysi



  » Toiminnalliset ja taloudelliset periaatteet
1.  Kevyen liikenteen ja julkisen liikenteen edistäminen, liikkumisen helppo-
us, kakkosautojen tarpeen vähentäminen, kävelijäystävällisyys, pysäköinti? 
2. Riittävän palvelutason turvaaminen, paikallisia palveluja vahvistavat 
ratkaisut? loma-asutuksen sijoitusperiaatteet, rantojen käyttö? 
3. Turvallisuuteen tähtäävät toimenpiteet, esteettömyys? 
4. Energiamuodot, kulutuksen vähentäminen, kierrätys jne.? 

» Rakenteelliset periaatteet
1. Yhdyskuntarakenne, mitoitusperiaatteet?
2. Aluevaraukset eri toiminnoille?
3.  Olemassa olevan rakenteen uusiohyödyntäminen? 
4. Kunnallistekninen huolto, infrastruktuuri, virkistyskohteitten rakentami-
nen ja ylläpidosta huolehtiminen, “viherkäytävät” tms.?

»  Aistiympäristön tai esim. kyläkuvan kehittämisen periaatteet
1. Paikalliset, laadukkaat materiaalit, arkkitehtuurin ja täydennysrakenta-
misen periaatteet?
2. Ympäristön siisteys, ekologisuus?
3. Hiljaiset alueet, häiritsevän melun tai tärinän ehkäiseminen, hajuhaitto-
jen ehkäiseminen?
4. Historiallisten ja luontoon liittyvien erityispiirteiden säilyttäminen?

» Merkitysympäristön kehittämisen periaateet
1. Ominaislaadun ja paikallisuuden vahvistaminen? 
2. Tilaa eri ikäisten ihmisten yhteisölliselle toiminnalle, monipuolisuus, 
mahdollisuudet etätyöhön?
3. Terveellisyys ja turvallisuus?
4. Tilaa virkistäytymiselle, virkistyspaikkojen ja luonnonympäristöjen lähi-
saavutettavuus jne.?

Tavoitteet
» Lyhyen aikavälin tavoitteet
» Keskipitkän aikavälin tavoitteet
» Pitkän aikavälin tavoitteet

→ arvio ohjauksen 
tarpeesta (laatu, 
määrä, oikeusvai-
kutus)

→ laaja sidosryh-
mien hyväksyntä

→ priorisointi, 
toteutus ja 
vastuutus

Neuvotteluohjaus, suunnitteluosallisuus
» Osallistava suunnittelu
» Vapaamuotoiset suunnitelmat

Päätösosallisuus
» Arvopohjainen tavoitteenasettelu
» Paikalliset kehittämistarpeet

Normiohjaus, arviointi/informaatio-ohjaus
» Perustuslaki, hallintolaki, kuntalaki
» VAT, YVA, MRL
» Muu ympäristölainsäädäntö

Strateginen ja taloud. ohjaus
» EU-(tuki)politiikka
» Alue- ja maaseutupolitiikka
» Kuntapolitiikka, hallintokunnat

Tulkinta
 » Rajoitteet
 » Mahdollisuudet
 » Kannanotto

INTEGROINTI (tarpeet & tavoitteet) SUUNNITTELUPERIAATTEET (+vaikutukset)

» Mitkä ovat strategiset tavoitteet 
maankäytölle esimerkiksi elinkeino-
toiminnan osalta?  Rakenteellinen 
kasvun kapasiteetti lyhyellä ja pit-
källä tähtäimellä? Säilyykö väkiluku 
nykyisellään? 

» Millainen yhdyskuntarakenne on 
tavoitteena?  kasvusuunnat? hajau-
tuuko, taajamoituu vähitellen vai 
keskittyy voimakkaasti?  Painottuuko 
rakenne asumiseen, työpaikkaraken-
tamiseen, loma-asutukseen?

» Rakentamisen sopeuttamisen peri-
aatteet olevaan maisemaan, rakenne-
tun ympäristön yleisilme? Millainen 
mittakaava on tavoitteena - matala, 
tiivis, väljä? Miten yleistä viihtyvyyttä 
kehitetään? 

» Onko lähtökohtana paikallisuuden, 
omavaraisuuden kehittäminen? Halu-
taanko lisätä alueen houkuttelevuutta 
matkailijoiden tai yritystoiminnan 
suhteen? Millainen on alueen tavoitel-
tava imago?
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10. Johtopäätökset ja pohdinta

Johtopäätös 1. 

Kulttuuriympäristöselvitysten uudelleenjäsentämisessä yksittäisistä tarkaste-
luotteista luopuminen on edellytys uudenlaisille tavoille huomioida kulttuuriym-
päristöjen sosiaalinen ja fyysinen vuorovaikutus. Eri tahojen tuottamien selvi-
tysten koordinoinnissa, tiedon hallinnassa ja hyödynnettävyydessä suunnittelun 
pohjaksi on hankaluuksia. Tiedon suuri määrä itsessään ei paranna selvityk-
sen laatua, eikä lisää ymmärrystä tarkasteltavasta kohteesta. Se päinvastoin 
estää tiedon tehokkaan hyödyntämisen suunnittelun pohjaksi.

Kulttuuriympäristöselvitysten kehittämisen tarpeellisuutta on pe-
rusteltu tutkimuksen osassa I käsitellyillä epäkohdilla sekä todetuil-
la puutteellisuuksilla nykymuotoisten kulttuuriympäristöselvitysten 
sisällössä. Selvityksiä on tarkasteltu kriittisesti ensinnäkin niiden laa-
juuden, kohdentumisen ja kuormittavuuden osalta. Tutkimukses-
sa on todettu, että nykyisten selvitysmenetelmien yritys tarkastella 
osa-alueita toisaalta rationaalis-komprehensiivisesti ja toisaalta eriy-
tyneesti on johtanut selvitysten huomattavaan kuormittavuuteen. 
Pyrkimys mahdollisimman tarkan kuvan saavuttaminen pohjautuu 
puolestaan uskoon tieteellisyyden legitimaatiosta, jonka taustalta on 
löydettävissä myös olettamus korrelaatiosta tieteellisesti täsmällisen 
informaation ja lopputuloksen paremmuuden välillä. Tämä on pe-
rustellut käsitystä siitä, että mitä suurempi määrä tietoa, sitä perus-
tellumpi myös päätöksentekoprosessi on ja sitä ”aukottomammin” 
sitä voidaan puolustaa. Tähän liittyvänä keskeisenä ongelmana ovat 
tulkintavaikeudet riittävän laajuuden määrittelyssä suhteessa kaavo-
jen sisältövaatimusten kattavuuteen. Kaavojen juridinen luonne luo 
usein paineita raskaisiin ja yksityiskohtaisiin selvityksiin. Toisaalta 
kyse voi olla myös ns. ylivarovaisuudesta, jolla pyritään jo etukä-
teen varautumaan mahdollisiin valituksiin tai lisäselvityspyyntöihin. 
Tällöin kaavoitustyön yhteydessä saatetaan tilata selvityksiä ”var-
muuden vuoksi”, joita ei välttämättä dokumentoida varsinaisessa 
kaavaselostuksessa. Kohdentumaton deskriptiivisluonteinen sel-
vitystyö on saanut kysymään, mitä varten ja kenen intressejä pal-
velemaan selvityksiä tehdään. Myös ohjaavalta viranomaiselta tar-
vittaisiin selkeämpiä etukäteismäärittelyjä selvitysten riittävyydestä, 
koska nämä voivat vaihdella suurestikin alueellisesti ja tapauskoh-
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taisesti. Kunnilla tulisi toisaalta olla tapauskohtaista harkintavaltaa  
selvitysten laajuudessa. Tämän vuoksi tulisi kyetä muodostamaan 
varhaisessa vaiheessa käsitys siitä, mitä selvityksiä pitää tehdä lisää 
ja millä tarkkuudella. Maankäyttö- ja rakennuslaki on yleisesti otta-
en lisännyt kaavoitusprosessien kuormittavuutta sekä vaadittavien 
selvitysten että osallistumis- ja arviointimenettelyjen osalta. Lisäk-
si valmistelutyössä on tultava toimeen yhä rajallisemmalla ajalla ja 
resursseilla. Etenkin maaseutumaisissa kyläympäristöissä, joissa 
maankäyttömuutokset ovat pieniä ja hitaasti eteneviä mutta toisaal-
ta suunnitelmallisuutta edellyttäviä, MRL:n mukainen kaavoitusme-
nettely on usein prosessina liian raskas – ja kun huomioidaan kaa-
vojen usein olematon käytännön ohjausvaikutus, on tilanne usein 
kestämätön.

Saavutettu ympäristöllinen informaatio on väistämättä myös aina 
fragmentaarista tietoa, joka on kyettävä asettamaan suhteeseen 
kokonaiskuvan ja laajempien strategisten tavoitteiden kanssa. Yk-
sittäisten analyysien tarkastelun kohteena ovat perinteisesti olleet 
erinäiset kulttuuriympäristön aspektit kuten rakennukset, maisema, 
detaljit, näkymät tai historialliset tyylikaudet. Erillisissä tarkaste-
lunäkökulmissa yksittäisten elementtien rooli usein korostuu, jol-
loin tuloksena on usein ohut kuvaus kulttuuriympäristöstä. Tämän 
vuoksi tutkimuksessa on nostettu esiin selvitysten sektoroitumis- 
ja fragmentoitumiskehitys. Kapean sektorin eri asiantuntijatahoilla 
laaditut selvitykset eivät muodosta kokonaiskuvaa suunnittelurat-
kaisujen kannalta oleellisista tekijöistä. Synteesiä näkökulmien välil-
le muodostuu vain, mikäli esim. kaavoittaja kykenee sen tekemään 
omassa työssään. Selvitysten ja arviointien pirstaloitumiskehityksen 
myötä on tarvetta yhtenäistävämmälle ja kokonaisvaltaisemmalle 
tarkasteluotteelle, jonka on ulotuttava myös laajemmalle kuin pelk-
kään fyysiseen ja toiminnalliseen ympäristöön. Tällöin tarkastelua 
ei tehdä eriytettyjen toimintojen näkökulmasta, vaan olennaisia ovat 
kokonaisuuden vuorovaikutussuhteet.

Kolmantena seikkana tutkimuksessa on kritisoitu asiantuntijuu-
den, päätöksenteon ja osallistumisen keskinäistä suhdetta valmis-
teluvaiheessa. Tutkimuksessa on todettu, että selvitystyö on luon-
nostaan hyvin asiantuntijavetoista. Selvitysten sisältöön vaikuttavat 
väistämättä myös selvityksen laatijan henkilökohtaiset näkemykset 
tai hänen edustamansa tahon intressit. Myös ennakko-oletukset ja 
havaintotottumukset kuten aikaisempi ammattitieto, kokemus, am-
mattikunnan sisäiset normit, esimerkit, esikuvat, arvot, alitajuinen 
tieto tai oma elämäntilanne vaikuttavat. Roolit voivat vakiintua toi-
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mijatyyppeihin, jotka saattavat muuttua luutuneiksi stereotypioiksi. 
Saavuttamassamme ympäristöllisessä informaatiossa on myös kyse 
pitkälti siitä mitä ”silmä” on harjaantunut näkemään. Profession 
vaikutus selvitysten kohdentumiselle on kiistatonta, ja tämän lisäksi 
kullakin asiantuntijataholla (esim. konsulttitoimistot) on oma toi-
mintamallinsa, jota ei välttämättä kyseenalaisteta. On hyväksyttävä, 
että myös asiantuntijuus on aina käytäntösidonnaista. Kulttuuriym-
päristöjen tarkastelu kuitenkin edellyttää, että arvioinnin fokus on 
saatettava osaksi jotakin laajempaa näkökulmaa. Varsinaisessa suun-
nitteluprosessissa esimerkiksi institutionaalisen, professionaalisen 
ja kommunikatiivisen näkökulman yhteensovittaminen on suuri 
haaste johtuen juuri näkökulmien taustalla olevista ainakin näennäi-
sen poikkeavista ontologisista kohteen ymmärryksen tavoista. On-
gelmallisimmillaan asukasosallistumisen rooli valmistelussa on vain 
legitimoida jo lukkoon lyötyjä suunnittelutavoitteita, tai se voi jäädä 
marginaaliseksi tieteellispainotteisten tulkintojen ohella. Asukkai-
den, asiantuntijoiden ja viranhaltijoiden roolien selkiytymättömyys 
ja toisaalta hierarkkisuus sekä toimijatyyppien ”lukkiutuminen” vai-
keuttaa tehokasta yhteistoimintaa. Valmisteluvaiheen tiedon tuot-
tamisen merkitys on kuitenkin huomattavan suuri ennen muuta 
tavoitteenasettelussa. Tästä näkökulmasta asukkaiden mukaantulo 
vasta luonnosvaihtoehtojen tarkastelun yhteydessä on myöhäistä, 
mikä voi viedä myös pohjaa osallistumisen motivaatiolta. Varhainen 
osallistuminen edistää sitoutuneisuutta ja vahvistaa yhteisöllisyyt-
tä. Asukkaitten hallussa oleva laajakin paikallistietous tulisi nähdä 
resurssina, jota voitaisiin hyödyntää selvitystyössä. Tähän liittyvä 
keskeinen tietoteoreettinen peruskysymys on liittynyt siihen, mil-
laista tietoa voidaan pitää luotettavana ja puolueettomana tai toi-
saalta relevanttina juuri kyseisen suunnittelutilanteen kannalta. On 
hyväksyttävä, että tieto on aina, parhaimmassakin tapauksessa, li-
kimääräistä. Kulttuuriympäristöihin kohdistuvan tiedonhankinnan 
metodin ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä olemaan arvovapaa ja 
objektiivinen. Tämä ei myöskään tarkoita, että tiedonhankinnan 
menetelmän tulisi nojautua vain hetkelliseen kokemuksellisuuteen, 
jossa tieto on luonteeltaan uskomuksen tapaista tai ainakin siihen 
verrattavaa - toisin sanoen subjektista riippuvaa relativistista ”tie-
toa”. Sen sijaan tavoitteeksi on otettava ennemmin sellaisen infor-
maation tuottaminen, joka lisää toimijoiden keskinäistä ymmärrystä 
tarkasteltavasta kohteesta.

Neljäntenä on nostettu esiin selvitysten reduktionistisuus, jonka 
myötä ympäristön ominaisuuksien tarkastelu kaventuu yksittäiseen 
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arvoluokkaan tai esimerkiksi teknisiin, numeerisiin mittayksiköihin. 
Tosiasiassa esimerkiksi suojeltavien rakennusten ”otos” samasta 
ympäristöstä voi olla hyvinkin erilainen riippuen siitä, mitkä arvi-
ointikriteerit otetaan ohjenuoraksi kohteitten valinnassa. Arvojen 
kartoittamiseen liittyvät ongelmat kulminoituvat usein myös sii-
hen, mihin ”koriin” kulttuuriympäristöarvot tulisi sijoittaa. Tämä 
johtaa helposti kaventamaan näkökulman esimerkiksi maisemaku-
vallisiin tai rakennustaiteellisiin tekijöihin. Kuitenkin esimerkiksi 
yksinomaan näkymäanalyysi maiseman tarkastelussa on riittämätön 
ilman ymmärrystä sitä konstituoivasta rakenteesta ja (elinkeino)toi-
minnasta. Vastaavasti inventointien luonteesta on todettu, että ne 
ovat listaavia ja redusoivia (kontekstista irrottavia) enemmän kuin 
integroivia. 

Tutkimuksessa on tarkasteltu myös eräitä keskeisimmiksi katsottu-
ja teoreettisia lähtökohtia analyysikäytäntöjen taustalla. Suurimmat 
ongelmat erilaisten todellisuuden ”selitysmallien” osalta eivät liity 
niinkään niiden pyrkimykseen universaaliin kattavuuteen, vaan teo-
rioitten jo lähtökohtaiseen kapea-alaisuuteen. Niiden avulla pyritään 
tavoittamaan tutkittavan kokonaisilmiön luonne, mutta samalla me-
todinen tarkastelu on aina abstrahoivaa toimintaa, joka analyyttisesti 
erottelee osat kokonaisuudesta. Toisaalta vain intuitioon perustuva-
na suunnittelu ei kykene hallitsemaan kompleksisuutta, vastaavasti 
kuten vain teoreettisesti tarkasteltu on vailla kiinnekohtaa paikan 
kontekstiin. Tämän vuoksi tarvitaan menetelmälllisiä välineitä yh-
distämään käsitteellisten tarkastelujen analyyttinen voima sekä elä-
mismaailman synteettinen konteksti toisiinsa. Luovan suunnittelu-
prosessin ja aika-paikka –konkretian synteesi vaatii toisin sanoen 
eräänlaisen ”metodologisen sillan” kuilun ylittämiseksi.

Tutkimuksessa tunnistetut ongelmat johtuvat siten osin reflektoi-
mattomista toimintamalleista, osin suunnitteluintressien vahvasta 
taustavaikutuksesta sekä rationaalis-komprehensiivisesta perintees-
tä niin tieteenteoriassa kuin maailmankuvan tasolla. Käytännössä 
tämä heijastuu tiettyyn tarkoitukseen räätälöidyissä selvityksissä, 
jotka voivat toimia argumentaatioaseena esimerkiksi suojeluun liit-
tyvissä konflikteissa. Eräänä ongelmana on nähty myös selvitysten 
sisällöttömyys, jonka myötä niiden vaikutus itse kaavan sisältöön 
ja suunnitteluratkaisuihin jää vähäiseksi, vaikkakin ne täyttäisivätkin 
lain minimivaatimustason. Selvitysten kohdentamisessa ja uudel-
leenjäsentämisessä edellä kuvatuista lähtökohdista luopuminen on 
edellytys uudenlaisille tavoille huomioida myös sosiaalinen, kulttuu-
rinen ja toiminnallinen kulttturiympäristön ulottuvuus.   
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Johtopäätös 2. 

Kulttuuriympäristöllä on yhtäläisesti tilallinen ja ajallinen sekä syntaktinen 
ja semanttinen ulottuvuutensa, joiden keskinäisiä suhteita ja vuorovaikutus-
ta voidaan kuvata rakenneteoreettisen mallin avulla. Ihmisen, ympäristön ja 
kulttuurin vuorovaikutusta ja sen aikaansaamia ilmentymiä on tarkasteltava 
sekä toiminnallisen ympäristön, rakennetun ympäristön, aistiympäristön että 
merkitysympäristön näkökulmista. 

Kysymys siitä, miten kulttuuriympäristöjä voitaisiin tarkastella te-
matisoivin menetelmin on edellyttänyt arkiympäristön kokemuksel-
lisuuden ja myöskin tieteellisen tarkastelutavan perusteiden analyy-
siä filosofisen struktuurianalyysin otteella. Tätä lähestymistapaa on 
perusteltu ennen muuta sillä, että ote nimenomaan kulttuuriseen 
kokonaiskenttään ei olisi edes mahdollista ilman läheistä suhdetta 
filosofiaan. Ontologisen, metodologisen ja teoreettisen uudelleen-
jäsennyksen pohjalta on tavoiteltu havaintojen tekemisen välineko-
konaisuutta, jonka keskiössä on tiedon jäsentyminen ymmärryk-
seksi ja ymmärryksen nivoutuminen edelleen osaksi suunnittelun 
periaatteita. Välinekokonaisuuteen voidaan lukea sekä ajattelun 
työkalut kuten käsitemallit, että fyysiset työkalut, kuten esimerkiksi 
inventoinnit tai teknologiatuetut tiedonkeruun menetelmät. Haas-
teena on, että reaalitieteitten tulisi tekniikoidensa avulla pyrittävä 
mahdollisimman vähän vieraannuttamaan kohteena olevaa ilmiötä 
itsestään. Periaatteellinen kysymys analyysimetodien toimivuudesta 
liittyy siihen, millä tavalla metodi kykenee tavoittamaan sen mitä 
ei ole (mutta pitäisi olla), siis jotta normatiiviset suositukset koh-
distuvat oikeisiin suunnittelutarpeisiin, ja toisaalta siihen, miten se 
kykenee nostamaan esille ympäristöstä ne ominaispiirteet ja arvot, 
jotka ovat olennaisia kohteen identiteetille.

Kulttuuriympäristöjä voidaan eri tieteenalojen piirissä tarkastel-
la tietoisen korostetusti esimerkiksi taiteellisena, teknisenä tai yh-
teiskunnallisena toimintana, ja rakennuksia vastaavalla tavalla tai-
deteoksina, teknisinä tuotteina tai sosio-kulttuurisina aikaansaan-
noksina. Kohteena olevan ilmiön suhdetta kokijaan on pohdittu 
dekonstruktiivisen hermeneutiikan ottein, ja tässä yhteydessä on 
tukeuduttu relationaaliseen näkökulmaan ihmisen, kulttuurin ja 
ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. Eräs keskeinen päätelmä 
on, että ympäristöllisen informaation tulkintahorisontin ei tule olla 
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transsendentti ”tuolla puolen” vaan se on sitävastoin sidoksissa 
käytäntöihin, situaatioon ja havainnon intentionaalisuuteen. Näin 
voidaan tarkastella sitä erityistä tapaa, miten todellisuus tietoisuu-
delle avautuu ja huomata, miten esimerkiksi tieteellinen todellisuus 
konstituoituu tieteellisen teorian kautta, vastaavalla tavoin kuin 
asiantuntijuuden kautta avautuva todellisuus hahmottuu käytetyn 
käsitteistön kautta. Pyrkimyksessä moniulotteisen ja kompleksisen 
ympäristön menetelmälliseen ”haltuun ottamiseen” ei niinkään ole 
kyse yhtenäisteorian muodostamisesta vaan erilaisten ontologisten 
ymmärtämisulottuvuuksien integroimisesta. Yhteneväisyyttä näissä 
jäsentämisen tavoissa on siinä mielessä, että niillä pyritään saman 
ilmiön ymmärtämiseen. 

Edellä kuvatun nojalla on päädytty muotoilemaan johtopäätös 2. 
kulttuuriympäristön ajallisesta ja tilallisesta, syntaktisesta ja semant-
tisesta ulottuvuudesta. Sen mukaisesti kulttuuriset merkitykset ei 
vät koskaan esiinny yksinään ”tyhjiössä”vaan rakentuvat yhteisvai-
kutuksellisessa ajassa ja paikassa tapahtuvassa prosessissa. Raken-
netun ympäristön ja maankäytön suunnittelun tehtävänä on toi-
mivan käyttöliittymän rakentaminen ihmisen ja ympäristön välille, 
mutta siihen sisältyy myös takaisinkytkentä – ihminen ympäristön 
käytöllään, tottumuksillaan ja tavoillaan muokkaa ympäristöään. 
Syntaktinen ja semanttinen, fyysinen ja sosiaalinen ulottuvuus on 
siten nähtävä toisiaan täydentävinä ja jatkuvassa vuoropuhelussa 
olevina saman kokonaisuuden eri puolina. Rakennettu ympäristö 
on samalla myös se fyysis-toiminnallinen viitekehys, jossa merki-
tysten rakentuminen tapahtuu. Sosio-kulttuurinen ulottuvuus on 
vastaavasti konteksti, jossa tulkintaa tehdään ja merkityksiä uusin-
netaan. Merkitysten muodostumisen kontekstuaalisuuden ja juurtu-
misen käsittäminen edellyttää traditiosta lähtevää näkökulmaa, joka 
antaa mahdollisuuden tutkia jatkuvuutta ja suhdetta menneeseen ja 
tulevaan. Se pohjustaa myös generatiivisuuden periaatetta, johon 
uusintaminen perustuu. Myös re-generatiivisuus, uudelleentulkinta 
olleesta on eräs ulottuvuus on oleellinen osa sitä. Se voi tarkoittaa 
esimerkiksi olemassa olevan rakenteen uudelleen käyttöä, uutta toi-
minnallisuutta joka puolestaan luo uusia merkityksiä. 
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Johtopäätös 3.

Suunnittelu on aina myös valintaprosessi eri vaihtoehtojen välillä, joita valmis-
telussa sekä luodaan että eliminoidaan. Lähtötietoaineistot ovat radikaalisti 
lopputulosta muokkaavia jo siitä syystä, että ne asioiden eteenpäin viemisen 
ohella myös sulkevat pois mahdollisuuksia. Olennaista toimivalle selvitysme-
netelmälle on sen kyky sekä kulttuuriympäristön rajoitteiden että toisaalta 
potentiaalisuuksien tunnistamiseen. Tarkastelun nivominen teemallisiin ja 
toiminnallisiin kokonaisuuksiin sitoo sektorikohtaiset tarkastelut ja erilaiset 
ohjausregiimit yhteisiin tavoitteisiin. Integroivan tarkastelumallin hyöty eri sek-
torilähestymistapojen yhdistämisessä on nähtävä eri ulottuvuuksien jäsentämi-
sessä eräänlaisena organisoituna kompleksisuuden hallintana. 

Tutkimuksen kolmannessa osassa on tarkasteltu maaseudun kult-
tuuriympäristöjen strategiseen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä 
sekä pohdittu kulttuuriympäristöselvitysten ja -ohjelmien uuden-
laista jäsentymistä suhteessa maankäytön suunnitteluun. Pohdinta 
on kohdistunut erityisesti siihen, missä määrin nykyisten, pitkälti 
inventointeihin nojaavien selvityksien tai kulttuuriympäristöoh-
jelmien sisältö on tarkoituksenmukainen vastatakseen esimerkiksi 
strategisen suunnittelun tarpeisiin. Lisäksi on tuotu esille tavoit-
teenasettelujen eriytyneisyys suhteessa kaavaprosessin osallistumis-
mahdollisuuksien ajoitukseen. Selvitykset muodostavat argumen-
tointivälineistön, jonka perusteella  hahmottuu myös eräänlainen 
rajaava kehys maankäytön suunnittelulle. Niiden yhteydessä mää-
ritellään siten jo se viitekehys, jonka puitteissa kohdetta ylipäätään 
tullaan tarkastelemaan. Tämä korostuu erityisesti luontoselvityksis-
sä, joiden myötä pohjavesialueet, tulvarajamääritykset jne. muodos-
tavat teknisen puitteen muulle suunnittelulle. Luonnonympäristöön 
liittyvät aspektit ovat usein konkreettisia tekijöitä, jolloin myös nii-
den painoarvo selvityksissä ja arvioinneissa saattaa kasvaa. Tämä on 
määrällisesti havaittavissa esimerkiksi kaavaselostuksien sisällöistä. 
Sen sijaan esimerkiksi sosiaalisen ympäristön kannalta laadulliset 
ja abstraktit tekijät, kuten viihtyvyys tai arkiympäristön arvot, ovat 
huomattavasti haasteellisimmin määriteltävissä. Kulttuuriympäris-
töjen osalta rajaava ja sietokykyä arvioiva analyysi on tarpeen siinä 
mielessä, että sen nojalla voidaan perustellusti karsia kulttuuriympä-
ristön kannalta vahingollisimpia vaihtoehtoja pois. Toisaalta keskei-
nen asema tulisi antaa myös mahdollisuuksia esiintuovalle tulkinnal-
le. Kulttuuriympäristö- ja luontoselvitysten osalta onkin ehdotettu 
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näiden roolin ja painoarvon tarkistamista siten, että ensin mainittu 
keskittyy kaavoitusta edeltävään tavoitteenasetteluun ja ympäristön 
tarjoamien mahdollisuuksien esiintuomiseen. Yksityiskohtaiset ja 
usein työläät tarkemmat luontoselvitykset voidaan puolestaan pai-
nottaa kaavaprosessiin, jossa keskitytään tarkastelemaan konkreet-
tista rakentamista ja sen vaikutuksia ympäristölle. Tavoitteena on 
ensisijaisesti keventää yksittäisissä kaavoissa tehtävien selvityksien 
kuormittavuutta sekä helpottaa kaavaprosessille latautuvia osallis-
tumisen paineita. Tämän taustalla on myöskin havainto siitä, että 
kaavojen sisältötavoitteita on nykyisen alueiden käytön suunnitte-
lujärjestelmän puitteissa mahdollista määritellä varsin vapaasti, kui-
tenkin lain minimivaatimustason täyttäen. Vääristymä syntyy, kun 
selvitysten sisältöä ohjaa enemmän laillisuusharkinta kuin tarkoi-
tuksenmukaisuusharkinta. Nykyinen kaavajärjestelmä taipuu myös 
huonosti muiden tavoitteiden toteuttamiseen kuin rakentamisen 
ohjaamiseen, vaikka yksittäisille kaavoille siitä huolimatta saate-
taankin asettaa laajempia strategisia tehtäviä kuten maisemallisten 
arvojen säilyttämistavoitteita. Toisaalta minimitavoitteen asettelun 
ääripäätäkin voidaan suuresti kritisoida, jossa kaavoitus nähdään ra-
kennusoikeuksien jakamisena ja suunnittelu latistuu tekniseksi las-
kennaksi ilman taustalla olevaa kokonaisnäkemystä. 

Muutoksen ohjaamiseen liittyvä taloudellinen ja poliittinen epä-
varmuus luo suunnittelijalle haastavan roolin sen ennustamisessa, 
mihin kaavoituksella tulisi varautua. Määräävänä tekijänä on toi-
minnan kannattavuus eli se, onko maanomistajille taloudellisesti 
kannattavinta viljely, metsitys tai kenties bioraaka-aineen tuotanto. 
Tässä paikallisten toimijoiden näkökulmaa ei tulisi ohittaa. Osaltaan 
kokonaisuutta monimutkaistavat ilmastotavoitteet ja energiatukipo-
litiikka, joiden myötä kannattavuus määräytyy mm. tuulienergialle, 
energiapuulle tai biodieselin tuotannolle hyvin suhdanneriippuvai-
sena. Juridisen normiohjauksen osalta keskeisimmäksi heikkou-
deksi on todettu nykyiseen lainsäädäntöön sisäänkirjoitettu lähtö-
kohta, jonka mukaisesti alueiden käytön suunnittelujärjestelmä on 
määritelty samanlaiseksi niin kaupungissa, syrjäisellä maaseudulla 
kuin näiden välisilläkin alueilla. Tämä lähtökohta homogenisoi hy-
vin monitahoisen toimintaympäristön kansalaisten yhdenvertaisen 
kohtelun nimissä. Samalla kuitenkin voidaan todeta, että ohjausväli-
neistöä ei suinkaan edes seutujen sisällä sovelleta yhdenmukaisesti. 
Oman ongelmallisuutensa tähän tuo myös se, että maankäyttö- ja 
rakennuslain suhde esimerkiksi muuhun ympäristölainsäädäntöön 
on osin ristiriitainen ja päällekkäinen. Nämä ristiriitaisuudet jou-
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dutaan ratkaisemaan kussakin yksittäistapauksessa lainsäädännön 
tulkinnalla, josta aiheutuu pahimmillaan kaavoitusprosessien huo-
mattavaa pitkittymistä valitusten käsittelyn myötä eri oikeusasteissa.

Kaavaprosessiin sisältyvä osallistuminen ja vuorovaikutus on nähty 
tässä tutkimuksessa ennen muuta edunvalvontana, jossa huoleh-
ditaan siitä, että yhteisesti sovituista periaatteista pidetään kiinni. 
Yleinen etu, kunnallinen päätöksenteko ja demokratia muodostavat 
kentän, jonka puitteissa joudutaan joskus tekemään myös yksityi-
sen edun vastaisia ratkaisuja. Näitä on kuitenkin helpompi tehdä 
yksittäisinä kaavaratkaisunakin, mikäli kaavoittajalla on tukenaan 
linjaukset, jotka eivät ole vain viranhaltijoiden ja luottamusmies-
ten suljettujen ovien takana laadittuja. Moniarvoisessa ja komp-
leksisessa arvomaailmassa tarvitaan uudentyyppistä ajattelumallia, 
jossa yksinkertainen rationalistinen arvomaailma on tosiasiallisesti 
korvattu uusilla lähtökohdilla. Keskeinen havainto on, että maan-
käytön suunnittelun ohjausvälineistön on oltava oikeassa suhteessa 
maaseutuympäristöjen kehittämisen kokonaisuuteen ja osa nimen-
omaan kehittämispolitiikan toteuttamisen välineistöä. Tämän lisäksi 
tarvitaan selkeä yhteinen näkemys ja tahtotila, johon myös luotta-
mushenkilöt ovat sitoutuneet. Tämä on kaavoittajan näkökulmasta 
myös keskeisin argumentaation väline ja ”selkänoja”, jolla suunnit-
teluratkaisuja voidaan perustella osallisille - niin asukkaille kuin oh-
jaavalla viranomaisellekin. Tämä vastaisi osaltaan haasteisiin, joita 
on muodostunut lisääntyneen konsulttien käytön myötä maaseu-
tukaavojen laadinnassa. Kokonaiskuvan hahmottaminen voi jäädä 
jossain määrin ”ei-kenenkään” vastuulle, ja eri hallinnonalat pääosin 
keskittyvät omien sektorikohtaisten strategioidensa toteutukseen. 
Kunnan oma kaavoittaja voi vielä hallita kokonaisuuden, vaikka 
taustalta puuttuisikin yhteisesti hyväksytty laajempi visio, mutta sil-
loin kun kaavojen laadinta pirstaloituu tilaustöiksi, on selvää että 
strategista kehittämisotetta on haastavaa soveltaa yksittäisessä kaa-
vassa. Osaoptimoinnin myötä syntyy helposti tilanne, jossa pyritään 
ratkomaan ongelmia teknisesti (esim. rakennusoikeuksien määrää) 
ilman että ensin tullaan määritelleeksi koko ongelmaa. Pahin tilanne 
on nimenomaan sellainen, jossa on olemassa yhtäaikaisesti monella 
eri sektorilla valmisteltuja ohjelmia, joista valmistelevat tahot eivät 
ole keskenään tietoisia, niiden tavoitteet ovat (esimerkiksi maaseu-
tualueiden näkökulmasta) keskenään ristiriitaisia, ja osalliset kokevat 
valmistelutyön tapahtuneen heiltä pimennossa. Päällekkäisiin pro-
sesseihin liittyy usein myös osallistumisväsymystä ja turhautumista. 
Tavoitteenasettelun ja lähtökohtien selkeys on etu myös konsultin 
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näkökulmasta. Ongelmia muodostuu etenkin silloin, kun kaavan 
laatija ei kykene sisäistämään maaseudun suunnittelun erityiskysy-
myksiä. Vuorovaikutusprosessi voidaan kokonaisuudessaan tärvellä 
jo hyvin alkuvaiheessa, mikäli suunnittelussa lähdetään liikkeelle esi-
merkiksi esteettisistä maiseman kauneusarvoista, jolloin näkökulma 
saatetaan kokea ”kaupunkilaiseksi” ja tuomita ulkokohtaiseksi. Mai-
semaa arvostava näkökulma sisältyy silti myös asukkaitten omaan 
kokemusmaailmaan, mutta tarkasteluun lähdetään yksinkertaisesti 
väärästä päästä. Näkökulmien, intressien ja tavoitteiden yhteenso-
vittamisessa onnistuminen on varsin keskeinen haaste. Jatkopoh-
dintaa voi kohdistaa siihen, miten maanomistajia tulisi voida sitout-
taa myös tavoitteisiin, jotka ovat ns. yleisen edun mukaisia, ei vain 
henkilökohtaisiin intresseihin liittyviä. Suomessa maanomistus on 
pohjautunut voimakkaasti yksityiseen oikeuteen ja tämän loukkaa-
mattomuuteen. Maatalouden harjoittaja ei katso esimerkiksi pelto-
alojen kuuluvan jokamiehen oikeuden piiriin. Kulttuurimaisema sen 
sijaan on kaavan laatijan näkökulmasta usein ”kollektiivista omai-
suutta”. Keskeiseksi kysymykseksi muodostuu, kenellä on oikeus 
kajota yhteiseen kulttuurimaisemaan?

Tässä tutkimuksessa on kuvattu kokonaiskehystä, jonka kautta 
kulttuuriympäristöjä tarkastellaan integroidusti maisemaltaan, ra-
kenteeltaan, toiminnaltaan kuin merkityksiltään yhtenäisinä koko-
naisuuksina. Jatkokysymyksenä voidaan myös pohtia, tulisiko integ-
roidusta mallista pyrkiä kohti yhtenäisteoriaa, ts. analyysimetodiin 
joka kykenisi huomioimaan kaikki neljä osaulottuvuutta. Tällainen 
menetelmä voisi kenties pohjautua esimerkiksi toiminnalliseen ver-
kostotarkasteluun, joka huomioisi myös aistiympäristön sekä arjen 
ja paikallisuuden merkitykset. Valmistelusysteemin ja toimintaym-
päristön vuorovaikutukseen perustuvan kehityksen ja kytkentöjen 
analyyttisen ymmärtämisen tulisi joka tapauksessa kyetä lisäämään 
myös erilaisten toimenpiteiden vaikutusten arvioinnin mahdolli-
suuksia ja esim. alueilla tapahtuvien kehityskulkujen ymmärtämis-
tä kokonaiskontekstissa. Vaikutusten arviointien ja itse virallisen 
kaavoitusprosessin perusteitten tarkastelu ja kehitysehdotukset on 
jätetty tämän tutkimuksen osalta sivurooliin, mutta nämä voidaan 
nähdä relevantteina jatkotutkimuksen aiheina. Maaseutualueiden 
kaavoittamisessa tarvitaan joka tapauksessa uudenlaista otetta, ja 
nykyisiä käytäntöjä tulisi kehittää siten, että tarkastelun painopiste 
asettuisi yksittäisten fragmenttien sijaan teemallisten ja toiminnallisten 
kokonaisuuksien suunnitteluun, jossa poliittinen, juridinen ja talou-
dellinen ohjaus yhdistyvät alueen toimijoiden omaehtoisiin kehit-
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tämistavoitteisiin. Tämä edellyttää ennen muuta vanhakantaisten 
sektoritarkastelulähtökohtien ylittämistä. Selvää on ainakin se, että 
toimintaympäristöön on tulossa huomattava määrä uusia tekijöitä 
ja toimijoita, jotka koskevat väistämättä myös areaalisia kysymyksiä. 
Kaavoituksen rooli on tässä kokonaisuudessa arvioitava uudelleen, 
koska on vaikea ennustaa miten edessä olevat murrosvaiheet tulevat 
ilmenemään konkreettisesti maaseudulla. Maaseutuun kohdistuu si-
ten huomattavan paljon odotuksia, ei vain biotalouden kysymysten 
vuoksi mutta kokonaisuudessaan maaseudun uudenlaisen roolin 
löytämisen osalta.
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