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Abstract

The demand for sustainability has challenged us to shift towards a culture of holistic urban
redevelopment and efficient collaboration. The motivation for this study stems from the need to
gain a clear understanding of integrative urban redevelopment, from the point of view of public
urban planning and development organizations. 

The skill required to bring together expertise has been analyzed. The revised research questions
were: What is the position of holistic urban planning in the field of integrative urban
redevelopment? What kind of challenges can be detected in integrative urban redevelopment? The
theory of the development of work (Victor & Boynton 1998) is utilized as a theoretical framework.
The theory lacks an object of work, thus the framework has been complemented with activity
theory (Engeström 1995). Processual analysis and multiple methods were used in the process. The
empirical material consists of five recent cases located in the Eastern Vantaa area, and includes
interviews with urban designers, developers, planners and strategy workers. 

The study shows that the notion of holistic urban planning has been changing, which makes
the term an object of work in itself that has to be redefined case by case. Holistic urban planning
turned out to be an approach of integrative urban redevelopment work, while the others are seen
as sustainable co-configuration and linking work. The main challenge in integrative urban
redevelopment work is to be able to identify a genuine object of work and to apply a type of work
complementing it. This is due to the fact that the nature of collaboration seems to be attached to a
certain type of work, and each type of work was lead and managed differently. The main processes
of integrative urban redevelopment work proceed with different tempos, thus in order to integrate
these processes with each other, setting a process owner based on shared leadership seems to be a
precondition for integrating all the necessary expertise. Other challenges are the disintegration of
the expertise of the social and health sector and strategic economic governance into the processes
of urban planning and redevelopment. Land use planning could be better recognized as a process
owner of integrative urban redevelopment. Finally, the significance of new strategic practices and
resources of land use planning are also highlighted. 

Keywords: activity theory, integrative urban planning, integrative urban redevelopment,
planology, urban planning, Vantaa, work research
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Tiivistelmä

Kestävyyden vaatimus on haastanut meidät siirtymään kokonaisvaltaisen suunnittelun kulttuu-
riin sekä integroivaan ja tehokkaaseen yhteistyöhön, jonka kehittämiseksi on analysoitava, mil-
laisia haasteita siihen liittyy. Tämän tutkimuksen taustalla on tarve lisätä ymmärrystä integroi-
vasta kaupunkikehitystyöstä julkisen kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta. Institutionaa-
liseen näkökulmaan on kiinnitetty toistaiseksi vähän huomiota kaupunkikehittämisen tutkimuk-
sessa. 

Tutkimuksessa on analysoitu työn yhdistämisen taitoa ja rakenteita. Tarkistetut tutkimusky-
symykset ovat seuraavat: 1) Mikä asema eheyttämisellä on integroivan kaupunkikehittämisen
kentällä? 2) Mitkä ovat integroivan kaupunkikehittämisen haasteet? Teoreettisen viitekehyksen
muodostaa työn kehityksen teoria (Victor & Boynton 1998), jonka avulla on tarkasteltu integroi-
van kaupunkikehitystyön työtyyppejä osatekijöineen. Teoriasta puuttuvan työn kohteen tarkaste-
lemiseksi viitekehystä on täydennetty toiminnan teorialla (Engeström 1995). Tapaustutkimuk-
sessa on sovellettu prosessuaalista analyysiä ja monimenetelmällistä metodologiaa. Empiirinen
aineisto koostuu viidestä tuoreesta tapauksesta Itä-Vantaan alueelta, täydennettynä detaljisuun-
nittelun, yleispiirteisen suunnittelun ja strategisen kaupunkikehitystyön tekijöiden haastatteluin. 

Osoitan käsityksen eheyttämisen sisällöstä muuttuvaksi, jolloin se on terminä tapauskohtai-
sesti määriteltävä työn kohde. Eheyttäminen on myös integroivan kaupunkikehitystyön lähesty-
mistapa muiden ollessa kestävä kehittely ja yhteyttäminen. Tulokseni paljastavat integroivan
kaupunkikehitystyön päähaasteena olevan aidon työn kohteen tunnistaminen ja sitä vastaavan
työtyypin soveltaminen, sillä yhteistyön luonne riippui työtyypistä, joista kutakin johdettiin eri-
laisella otteella. Lisäksi eri tempolla etenevien kaupunkikehitystyön ydinprosessien keskinäinen
integrointi sekä osallisten integrointi niihin vaikuttaa edellyttävän jaettuun johtajuuteen perustu-
vaa prosessinomistajuutta. Muita haasteita ovat sosiaali- ja terveystoimen asiantuntemuksen ja
kuntatalouden integrointi kaupunkikehitystyön ydinprosesseihin, sekä maankäytön ja ympäris-
tön toimialan potentiaalin huomioiminen integroivan kaupunkikehitystyön prosessien omistaja-
na. Myös viitesuunnittelun merkitys, työn resursointi ja kiinteistötalouden asiantuntemus koros-
tuvat. 

Asiasanat: eheyttäminen, integrointi, integroiva kaupunkikehittäminen, kaupunkisuunnittelu,
suunnittelututkimus, toiminnan teoria, työntutkimus, Vantaa, yhdyskuntasuunnittelu
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Esipuhe 

Aloitin korjausrakentamisen assistenttina Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastol-

la vuonna 2004, ja pidin olemassa olevaa rakennettua ympäristöä tärkeimpänä 

arkkitehdin työn kontekstina ja kohteena. Professori Yrjö Tuppurainen rohkaisi 

minua ennakkoluulottomaan ajatteluun, ja havaitsin, ettei ollut luontevaa tapaa 

tarkastella ”yhdyskunnan korjaussuunnittelua”, vaan oli toisaalta rakennusten kor-

jaussuunnittelua ja toisaalta yhdyskuntasuunnittelua. Myöhemmin siirryin yhdys-

kuntasuunnittelun laboratorioon, ja totesin, että rajalta näkee! Uudet ajatuspolut 

syntyvät juuri rakenteellisissa aukoissa, tiedon aloja yhdistämällä. 

Sain kunnian ryhtyä laatimaan Vantaan kaupunkisuunnittelun historiikkia,1 

jonka ohessa arvelin pääseväni tutustumaan todelliseen ”yhdyskunnan korjaus-

suunnitteluun”. Työn aikana kiinnitin huomiota eheyttämiseen, joka ilmeni eri 

yhteyksissä, lukuisissa moniselitteisissä merkityksissä. Mitä tämä käsite tarkoitti, 

pohdin, ja aloin laatia väitöstutkimusta.  

Pitkään pyrin turhaan ratkaisemaan sisältöteoreettisen kysymyksen, mitä 

eheyttäminen on. Arkkitehdin koulutustaustani vuoksi otaksuin sen olevan jonkin-

laisen kokonaisuuden täydennysrakentamista tai kokonaisvaltaista suunnittelua, 

jotka olivat kyllä mielestäni motivoivia lähestymistapoja olemassa olevan raken-

netun ympäristön kehittämiseksi. Yritin turhaan vastata filosofisiin hetteisiin joh-

tavaan tutkimuskysymykseen analyyttisesti, ja otin askelen eteenpäin, kun aloin 

pragmaattisesti selvittää mitä suunnittelijat ovat tarkoittaneet eheyttämisellä. Tein 

laajan arkistotutkimuksen, jonka tulokset eivät kuitenkaan sisälly tähän väitös-

tutkimukseen. Arkistoaineisto ei nimittäin pystynyt vastaamaan toiseen tutkimus-

kysymykseeni – siihen, mitä haasteita eheyttämiseen liittyi. Saadakseni otteen 

eheyttämisen haasteista minun oli perehdyttävä todelliseen toimintaan, nykyhet-

kessä. Väitöstutkimukseni muuntui käsitetutkimuksesta suunnittelututkimukseksi.  

Etsin turhaan kansainväliseltä suunnittelututkimuksen kentältä vastinetta 

eheyttämiselle, kunnes vähitellen hyväksyin käsitteen kansallisen luonteen ja 

kohdistin tutkimukseni suunnittelutyöhön. Palasin Vantaalle selvittämään, millais-

ta työtä eheyttäminen käytännössä oli ja mitä haasteita siihen liittyi. Sain useasti 

                                                        
1Ruraali urbaani; Vantaan kaupunkisuunnittelun historia (2005) toimi tämän tutkimuksen esitut-
kimuksena, jonka aikana loin luottamuksellisen suhteen Vantaan kaupunkisuunnittelijoihin. 
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tarkistaa ennakkokäsityksiäni, ja lopulta totesin olevan melko yhdentekevää, mitä 

eheyttäminen on, koska eheyttämistyön kohde määritellään joka kerta uudelleen. 

Oleelliseksi nousi juuri eheyttämistyö – tai oikeammin integroiva kaupunkikehi-

tystyö, johon eheyttäminen kuuluu – ja sen haasteet.  

Tutkimuksen edetessä olen kuitenkin joutunut toteamaan ”yhdyskunnan kor-

jaussuunnittelun” olevan maassamme vasta aluillaan, paljolti kansallisesta histo-

riastamme johtuen. Yhtä kaikki, riippumatta siitä, miksi ”yhdyskunnan korjaus-

suunnittelua” nimittää tai mistä näkökulmasta eheyttämistä tarkkailee, se on 

käytännön työnä kiehtovan kompleksista – ja Suomessa lukuisia käyttämättömiä 

sekä kaupunkisuunnitteluun ja -kehitykseen että sen tutkimukseen liittyviä mah-

dollisuuksia täynnä. Toivottavasti saan jatkaa työtä tiedon aloja integroivan trans-

disipliinisen suunnittelututkimuksen ja -kehittämisen parissa, ja yhteyttää olemas-

sa olevaan rakennettuun ympäristöön suuntautuvaan kaupunkikehittämistyön nä-

kökulmaan vielä monenlaista asiantuntemusta sen kestäväksi kehittelemiseksi. 

Vantaan kaupunki on läpikäynyt useita henkilövaihdoksia vuosina 2011–2013: 

se on saanut uuden kaupunginjohtajan, sekä maankäytön, rakentamisen ja ympä-

ristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan, kaupunkisuunnittelujohtajan ja pian 

myös yleiskaavapäällikön. Tämä tutkimus kuvaa vielä näitä henkilövaihdoksia 

edeltävää aikaa, ja olen hyvin kiitollinen etenkin kaupunkisuunnittelujohtaja Juk-

ka Kullbergille, joka on toiminut tutkimusteni suojelijana vuodesta 2004 syksyyn 

2012 saakka ja avannut ovet Vantaan kaupunkikehitysorganisaation arkeen. Erästä 

kaupunkisuunnittelijaa lainatakseni: Vantaalla ei ole salailukulttuuria.  

Tutkimusta tehdessäni olen saanut tutustua osaaviin ja työhönsä sitoutuneisiin 

ammattilaisiin. Jo Vantaan kaupunkisuunnittelun historiikin laadinta-ajoilta olisi 

syytä luetella lukuisia asiantuntijoita, mutta korostettakoon tässä väitöstutkimuk-

sen aikaisia yhteistyökumppaneita, joita olen toistuvasti rasittanut yhteydeno-

toillani: aluearkkitehti Anitta Pentinmikko, asemakaavasuunnittelijat Lassi Tolkki, 

Jukka Köykkä ja Noora Koskivaara, asumisasioiden päällikkö Tuula Hurme, asu-

misen erityisasiantuntija Tomi Henriksson, maisema-arkkitehti Anne Mäkynen, 

yleiskaavasuunnittelija Markku Immonen ja yleiskaavapäällikkö Matti Pallasvuo. 

Todellisuudessa kaikki haastateltavani sekä lukuisat Kielotie 28:n kaupunkisuun-

nittelussa, yrityspalveluissa ja mittausosastolla työtä tehneet ansaitsisivat tulla 

mainituiksi. Olen nauttinut korvaamattomasta avustanne ja avoimesta suhtautu-

misestanne tutkimukseen. Olen saanut seurata myös haasteitanne, ja ajoittain olen 

kokenut olevani luotettu ystävä. Mikään näistä ei ole itsestään selvää, ja toivon 

yhteistyömme jatkuvan. Näen sille erinomaiset mahdollisuudet tavattuani kaupun-

kisuunnittelujohtaja Tarja Laineen ensi kerran maaliskuussa 2013.  
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Erityisen paljon olen velkaa aluearkkitehti Anitta Pentinmikolle, joka on osallistu-

nut tutkimustyöhöni sen alkumetreiltä lähtien. Nyt valmistuneen väitöstutkimuk-

sen kannalta yhteistyömme on ollut aivan ratkaisevaa, ilman tiedostavaa ajatte-

luasi tämän tutkimuksen teoreettista viitekehystä noudattavat suunnittelutyöta-

paukset olisivat luultavasti jääneet tunnistamatta. Tapauksissa kuvattua sävykästä 

prosessinhallinnan taitoasi on syytä arvostaa.    

Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen, työn kehityksen teorian, löy-

tymisestä saan kiittää professori, dosentti Raine Mäntysaloa. Kaikkein suurin kii-

tos mielekkään tutkimuskokonaisuuden muodostumisesta kuuluu ohjaajalleni ja 

esimiehelleni, professori Helka-Liisa Hentilälle, joka on ymmärtänyt pyrkimys-

teni arvon, auttanut jatko-opintojeni aikana lukemattomin eri tavoin ja ohjastanut 

tutkijaa tiukoissa käänteissä niin, että tämä aivan häkeltyi, mutta on hyvin kiitol-

linen. Tutkimuksen esitarkastajiksi olen saanut eheyttämisen ja integroivan kau-

punkikehittämisen asiantuntijat: professorit Kimmo Lapintien Aalto-yliopiston 

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta ja Ari Hynysen Tampereen teknillisestä 

yliopistosta. Teidän ansiostanne argumentaatio on entistä läpinäkyvämpää ja pe-

rustelut – toivottavasti – pitäviä. Sen kuitenkin vielä arvioivat arvoisat vastaväit-

täjäni rakennusneuvos Aulis Tynkkynen sekä professori Ari Hynynen. Myös leh-

toriemerita Marketta Harju-Autti ja yliopistonlehtori Eva Braidwood ovat paran-

taneet argumentointiani huoltamalla asiantuntevasti tekstini kieliasun. Osan laa-

jasta haastatteluaineistosta ovat litteroineet luotettavasti Scriptus ja Annanpura Oy. 

Olen kiitollinen saatuani teidät kaikki avukseni. Tukenani on ystävieni ohella ol-

lut myös Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston tutkimuksen vertaisryhmä, jossa 

olemme jakaneet kohtaloitamme ja uskoneet vakaasti arkkitehtuuritutkimuksen 

sekä suunnittelututkimuksen tulevaisuuteen.  

Tutkimustyön on mahdollistanut Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto, jossa 

olen näinä vuosina saanut toimia useissa tutkimus- ja opetustehtävissä, sekä 

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto, joka on tarjonnut väitöstyöhöni kolmi-

vuotisen tutkija-apurahan. Tutkimuksen päämahdollistajia olette kuitenkin te, 

Petri ja äiti, jotka olette valvoneet vuokseni, ruokkineet minua ja kärsivällisesti 

odottaneet, milloin voisi olla uuden elämän aika.   

 

Oulussa 1.3.2013 

Sari Hirvonen-Kantola 
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1 Johdanto 

Rakennetun ympäristön tila -raportissa (ROTI 2011) on otettu esille vakavia puut-

teita alueiden uudistamiseen sekä täydennysrakentamiseen liittyvässä osaamisessa. 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmämme sekä siihen kytkeytyvä suunnittelu-

kulttuuri on alun perin muodostettu uudissuunnittelua varten. Tarvitaan paradig-

mamuutos kohti olemassa olevan rakennetun ympäristön hallittua ja jatkuvaa kes-

tävää kehittämistä, jossa kehittämisen kohteita ja kehittämistoimintaa tarkastel-

laan mahdollisimman monipuolisesti olemassa olevat lähtökohdat ymmärtäen. 

Kestävyyden vaatimus on haastanut meidät siirtymään kokonaisvaltaisen suunnit-

telun kulttuuriin sekä tehokkaaseen yhteistyöhön. 

Uudenmaan ympäristökeskuksen Eheät yhdyskunnat -kärkihankkeen (2002–

2005) johtopäätöksenä (Savisalo 2008: 79) eheyttävässä suunnittelussa on tarkoi-

tus etsiä toimenpiteitä, joilla olemassa olevan yhdyskunnan toimivuutta voidaan 

parantaa ja korjata sen epäjatkuvuuskohtia, puuttumalla niin ympäristön fyysisiin 

piirteisiin kuin sitä muokkaaviin vuorovaikutteisiin prosesseihinkin. Myös Anssi 

Savisalo ehdottaa siirryttävän kokonaisvaltaiseen rakentamisen kulttuuriin, mutta 

jättäytyy odottamaan selkeitä työkaluja. Väitöstyöni tutkimusongelma pohjautuu 

juuri näihin tarpeisiin. On jäsennettävä ja kehitettävä olemassa olevan rakennetun 

ympäristön integroivan kehitystyön kenttää. Integroivan, ja sitä kautta tehokkaan, 

yhteistyön kehittämiseksi on ensin analysoitava, millaisia haasteita siihen liittyy. 

Janne Roininen (2012: 17) toteaa alue- ja yhdyskuntasuunnittelun olevan it-

sessään fragmentoitumisaltista, sillä se on monitieteellinen eri alojen asiantunti-

joiden yhteistyötä vaativa ala (ks. myös Wallin & Horelli 2009). Muun muassa 

valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikuttavuuden tehostamiseksi on 

kiinnitettävä huomiota eri toimijoiden toisiaan täydentävään työhön ja sen saman-

suuntaisuuteen (Turunen 2012: 33). 

Monella muullakin alalla tiedon- ja ammattialojen välisten rajojen ylittämi-

nen on noussut tutkimusongelmaksi ja toimintatapojen kehityksen kohteeksi, esi-

merkiksi tuotekehityksessä, terveydenhuollossa ja koulutuksessa.2 Roininen miel-

tää fragmentoitumis- ja erikoistumiskehityksen selittyvän yleisellä, entistä projek-

tisuuntautuneemmalla yhteiskuntakehityksellä (2012: 17–18). Integraation tutki-

muksen tarpeellisuutta ei voine kyseenalaistaa. Haluan huomauttaa, ettei integroi-

van tarkastelun motiivina kaupunkikehityksen alalla ole suunnittelukohteen koko-

naisvaltainen hallinta, vaan ymmärtävä ja suorituskykyinen toiminta. 

                                                        
2Löwy 1992, Dogherty 1992, Nonaka & Takeuchi 1995, Mattila 2006, Kerosuo 2006. 
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Kuten Yrjö Engeström (2004: 17) varoittaa, on myös riski uppoutua toimijoiden 

ja niiden vuorovaikutuksen tarkasteluun, ja sivuuttaa ammattilaistyön elementit, 

jotka kuitenkin ovat jakaantumassa yhä monimutkaisemmiksi yhteiskunnallis-

tilallisesti pirstaleisiksi tekijöiksi ja jotka muodostavat pitkiä eri toimijoiden ja 

toimenpiteiden ketjuja. Tässä tutkimuksessa tarkasteluni lähtökohta onkin toimi-

joiden ja rakennetun ympäristön toivotun muutoksen suhde – eheyttämistyö. 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimusongelmana on tarve jäsentää ja kehittää eheyttämistä suunnittelututki-

muksen näkökulmasta. Erityisesti on tarpeen selvittää, millainen asema eheyttä-

misellä on osana mahdollista muuta integroivaa kaupunkikehitystyötä.  

Tämän väitöskirjatyön tavoitteena on näin ollen kuvata ja analysoida eheyttä-

mistyön osatekijöitä ja tämänhetkisiä käytännön haasteita. Andreas Faludi on 

kirjassaan Planning Theory (1973) jakanut suunnittelututkimuksen menettelytapa-

teoreettisiin ja sisältöteoreettisiin tarkasteluihin, joista ensimmäiseen – menettely-

tapateoreettiseen – tutkimukseen tämä lukeutuu. Raine Mäntysalon laatimaa Falu-

din jäsennystä mukailevaa taulukkoa hyödyntäen (Kuvio 1), luokittelen tutkimuk-

seni deskriptiiviseksi menettelytapatutkimukseksi.  

Vastatakseni siihen, millainen asema eheyttämisellä on osana mahdollista 

muuta integroivaa kaupunkikehitystyötä, minun on tarkasteltava myös sitä, miten 

integroivaa kaupunkikehitystyötä tehdään. Teen samalla esityksen siitä, miten in-

tegroivaa kaupunkikehitystyötä voidaan ryhmitellä. 

 

 
Tutkimuksen lähestymistapa Sisältö 

Mitä? 

Menettelytapa 

Miten? 

Deskriptiivinen 

Millainen X on? 

 

Normatiivinen 

Millainen X:n pitäisi olla? 

Millainen rakennettu ympäristö/ 

suunnitelma on? 

 

Millainen rakennetun ympäristön/ 

suunnitelman pitäisi olla? 

Miten suunnitellaan? 

 

 

Miten pitäisi suunnitella? 

   

Kuvio 1. Suunnittelututkimuksen lähestymistavat Mäntysalon (2000: 18) mukaan; olen 

kehittänyt hänen esitystään lisäämällä kuvioon sisältöteoreettisen tutkimuksen koh-

teeksi myös suunnitelmat. 
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En pyri ottamaan kantaa siihen, miten eheyttämistä pitäisi tehdä tai millaista sen 

pitäisi olla. En esitä, millainen on eheä rakennettu ympäristö tai suunnitelma ja 

millaiseksi se tulisi suunnitella.3 Tässä tutkimuksessa ei myöskään tutkita sellaisia 

suunnitteluperiaatteita, joilla pyritään kokonaisuuden eheyteen; tällaista työtä voi 

mieltää tehdyn ekistiikan parissa. 4  Kolmas tapa lähestyä eheyteen liittyvää 

suunnittelua on tutkia – kuten tässä tutkimuksessa teen saadakseni otteen siitä, 

mitä eheyttäminen on – millaista työtä tehdään eli miten suunnitellaan kun 

eheytetään; tällöin eheän lopputuloksen tarkastelu ei ole mielekästä vaan eheyttä-

miseksi mielletty työ. Integroiva lähestymistapani on samansuuntainen kuin 

Franco Archibugilla, joka kirjassaan Planning Theory; From the Political Debate 

to the Methodological Reconstruction (2008) peräänkuuluttaa aiempaa parempaa 

yhdyskuntasuunnittelun menettelytapateorian ja sisältöteorian integraatiota. 

Archibugi kutsuu tätä planologian disipliiniksi (planology), jonka tavoitteena on 

muodostaa integroitu ja yhtenäinen suunnittelumetodologia (integrative and 

unified methodology). Hänen tavoitteenaan on ollut käynnistää muutos suunnit-

teluteoriasta (planning theory) suunnittelututkimukseen (planning science), joka 

itsenäistyy suhteessa sitä tukeviin tieteenaloihin (Archibugi 2008: 52). Plano-

logiassa korostuu oppi siitä, miten suunnitellaan, ja siten se erottuu muusta suun-

nitteluteoreettisesta keskustelusta.  

Neljänneksi olisi mahdollista tarkastella sitä, millainen vaikutus eheyttämi-

seksi mielletyllä työllä on (ollut) Vantaan rakennetussa ympäristössä, tai miten 

suunnittelijat työnsä vaikutuksen kokevat, mutta tässä tutkimuksessa keskityn ku-

vaamaan ja analysoimaan eheyttämistyön osatekijöitä ja sen tämänhetkisiä käy-

tännön haasteita. 

Väitöstutkimukseni tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

– Mitä on eheyttäminen? 

– Mitkä ovat sen haasteet?5 

                                                        
3Tähän kategoriaan olisi mahdollista lukea esimerkiksi Otto-Iivari Meurmanin Asemakaavaopissa 
(1947) esittämät neuvot hajakeskitetyn kaupungin suunnittelemiseksi. 
4Constantinos A. Doxiadisin kirjassaan Ekistics (1968) lanseeramalla ekistiikan käsitteellä tarkoitetaan 
elinympäristöjen kehittämiseen tähtäävää tieteenalaa, jossa käsitys hyvästä ja eheästä yhdyskunnal-
lisesta yksiköstä tuli perustaa tieteellisenä pidettyyn tietoon. Ekistiikassa pohditaan periaatteita, joiden 
mukaan ihmisen kannalta optimaalisen kokoista ja laatuista elinympäristöä rakennetaan. Myös Kevin 
Lynch on kirjassaan A Theory of Good City Form (1981) työstänyt normatiivista teoriaa kaupungin 
suunnittelemiseksi. 
5Tarkennan väitöstutkimukseni tutkimuskysymyksiä luvussa 2.3 Eheyttämistä vai kehittämistä? 
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Tutkimuksessani on nähtävissä myös normatiivisia taustasävyjä siltä osin, että 

hypoteesinani on eheyttämisen, tai laajemmin integraation, olevan kaupunkikehi-

tystyössä hyväksi – jolloin sitä ja sen haasteita kannattaa tutkia. Tutkimukseni on 

siis epistemologisilta lähtökohdiltaan pragmatistinen; olen tarttunut tutkimus-

ongelmaan, jonka työstämisestä uskon olevan hyötyä käytännön eheyttämistyön 

ja muun integroivan kaupunkikehitystyön kannalta.6 Oireiden lääkitsemisen sijaan 

ajattelen olevan tehokkaampaa korjata itse vauriomekanismia. Olisi vaikuttavam-

paa pyrkiä muuttamaan epätyydyttävää, hajautunutta ja pirstaleista rakennettua 

ympäristöä tuottavaa toiminta-apparaattia eli kaupunkikehitystyötä kuin työstää 

rakennettua ympäristöä jälkijättöisesti suunnitelma kerrallaan. 

1.2 Tutkimusstrategia ja tutkimuksen rakenne 

Olen soveltanut tässä tapaustutkimuksessa7 prosessuaalista analyysiä. Tutkimus-

ongelman valintaan ovat vaikuttaneet Vantaan suunnitteluhistorian tutkimuksessa 

(Hirvonen 2005) ja asiantuntijakeskusteluissa ilmenneet tarpeet selventää, mistä 

eheyttämisessä on kyse ja mitkä ovat sen haasteet. Alkuvaiheen sisällönanalyysin 

tuloksena tarkensin tutkimuskysymyksiäni. Seuraavaa tutkimuksen vaihetta voi 

kutsua teoriaohjaavaksi 8  käytäntölähtöiseksi tutkimukseksi: keräsin sellaista 

eheyttämisen ja integroivan kaupunkikehitystyön erityiskysymyksiin liittyvää, jo 

aiemmin tapahtunutta yhteistyötä koskevaa aineistoa (ks. Toiviainen & Hänninen 

2006: 17), joka pystyi vastaamaan työtä jäntevästi, mutta monipuolisesti jäsen-

tävän teorian tarjoamiin apututkimuskysymyksiin. Valitsin tutkimusaineiston ke-

ruumenetelmät tutkimusprosessin ollessa jo käynnissä, minkä myötä tutkimus-

                                                        
6Käytännön kaupunkikehitystyön tutkimusta on tehty toistaiseksi vähän, muun muassa Pasi Mäenpää 
ym. (2000: 13) kritisoi suomalaisen kaupunkitutkimuksen suuntautuneen 1990-luvun taitteessa käydyn 
suunnittelukriittisen keskustelun jälkeen mieluummin kaupunkipolitiikkaan kuin -suunnitteluun (ks. 
Kalliovaara 1999). Mäenpää kumppaneineen on todennut kaupunkisuunnittelusta tulleen toissijaisen, 
kaupunkipolitiikan tutkimuksen sisään hukkuva aihe. Kaupunkikehitystyö on jäänyt tätäkin vähem-
mälle tarkastelulle, koska se sijoittuu kaupunkipolitiikan ja kaupunkisuunnittelun (luku 3) välimaas-
toon. Kansainvälisesti tilanne on jonkin verran parempi, sillä Judith Innes (1995) ja Charles Hoch 
(1996) tunnistivat 1980-luvulla vähitellen käynnistyneen uudenlaisen suunnitteluteorian suuntauksen, 
jossa nojatuoliteoretisoinnin sijaan tehtiin tarkkaa suunnittelukäytäntöihin kohdistuvaa tutkimusta 
(Lauria & Wagner 2006). Franco Archibugi on vuonna 2008 lanseerannut planologian disipliinin, 
jonka tavoitteena on siirtyä suunnitteluteoriasta kohti integroitua ja yhtenäistä suunnittelutiedettä 
(planning science). 
7Tapaustutkimus on itsessään integroiva lähestymistapa, joka soveltuu yksittäisen tapauksen sisäisen 
dynamiikan tarkasteluun (Eisenhardt 1989: 534, sit. Turkama & Mattila 2012: 113). 
8Tutkimusanalyysia ohjaava teoreettinen viitekehys yhdistää kaksi teoriaa: se muodostuu yleisestä 
työn kehityksen teoriasta (Victor & Boynton 1998), jota täydennän lisäksi toiminnan teorialla. 
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metodologiaa9 oli mahdollista säätää sellaiseksi, että menetelmät vastasivat mah-

dollisimman hyvin tutkimuskysymyksiä. Lopulta tulkitsin tulokset. Ne raportoi-

dakseni valitsin teorian, joka tuntui selittävän ja kokoavan tulokset osuvimmin. 

Pragmatistista, 10  monimenetelmällistä 11  tutkimusstrategiaani voi näin ollen 

kuvata myös tarvelähtöiseksi, mikä onkin luontevaa ongelmakeskeisessä suunnit-

telututkimuksessa, jonka voi sijoittaa Michael Scrivenin tekemässä kahtiajaossa12 

transdisipliinisiin, tiederajat ylittäviin tieteisiin, joilla ei ole välitöntä sovellus-

kohdetta (ks. myös Schulman 1990, Tynkkynen 2006, sit. Roininen 2012: 19). 

Jossain mielessä tutkimukseni voisi mieltää myös hyödyntämiseen tähtääväksi 

arvioinniksi (Patton 1997), mutta tukeudun ensisijaisesti kaupunkikehittäjien it-

sensä antamiin arviointeihin. Ongelmakeskeisen suunnittelututkimuksen vahvuus 

on sen laajuudessa, jolloin on mahdollista tunnistaa ongelmaan liittyvät osatekijät 

niiden tieteellisestä kotipesästä riippumatta, sekä sen käytäntölähtöisyydessä, jol-

loin voidaan käsitellä kompleksista kokonaisuutta. Tällaiseen lähestymistapaan 

liittyvä heikkous, metaforien ja väljien käsitteiden käyttö (Elzen ym. 2004: 284) 

on hallittavissa, mikäli tutkimuksen mieltää tieteen perusperiaatteiden mukaisesti 

alati täsmentyväksi jatkumoksi, jolloin erityiskysymyksiin voidaan kohdistaa terä-

vää jatkotutkimusta. Tätä tutkimusta voi olla mahdollista hyödyntää esimerkiksi 

kehittävään työntutkimukseen (Engeström 1995) kuuluvassa toiminnan nyky-

käytännön kuvauksessa ja sen sisältämien haasteiden kriittisessä kartoituksessa. 

                                                        
9Bruun (2000: 17, sit. Willamo 2005: 55) huomauttaa, ettei yhdistelevälle tutkimukselle ole olemassa 
selkeitä tieto-opillisia ja metodologisia sääntöjä. 
10Pragmatismissa ihmisten nähdään toimivan monenlaisten käytännöllisten näkökohtien ja tavoitteiden 
ohjaamina, ja nämä tavoitteet säätelevät sitä, millaisina todellisuus hahmottuu. 
11Sosiologian teorioiden kehitystä arvioinut Layder (2006: 113) perustelee eklektismin riittämättö-
mäksi strategiaksi vain, jos tutkija hyödyntää eri koulukunnilta teorioita tai menetelmiä satunnaisesti 
tai mielivaltaisesti. Layder korostaa, että mikäli tutkija valikoi eri tahojen työtä harkitusti, eklektismi 
on elinkelpoinen strategia, joka lisäksi ehkäisee niin kutsuttujen parhaiden teorioiden fiksaatiota ja 
soveltamista sellaisissa tapauksissa, joissa ne eivät ole käyttökelpoisimpia. Turner (1988: 213) tukee 
Layderin näkemystä: ”No one approach has captures all of the micro dynamics of the social world; we 
weed to be more tolerant of, and receptive to, ideas in what are usually considered incompatible 
approaches”. Myös LeCompte (1990: 249–250) toteaa yhden tieteenalan tai paradigman sisään jättäy-
tymisen rajoittavan tutkimuskysymysten kenttää, tutkimusmenetelmien käyttöä sekä tutkimuksen selitys-
voimaa. Willamo (2005: 55) muistuttaa juuri tämän vuoksi yritettävän kehittää tieteenaloja integroivia 
lähestymistapoja. 
12Michael Scriven erottaa toisistaan perustieteet ja transdisipliiniset, tiederajat ylittävät tieteet. Hänen 
mukaansa perustieteiden parissa huomio kohdistetaan erityisiin fyysisiin, sosiaalisiin tai psyykkisiin 
ilmiöihin, kun taas tiederajat ylittävät tieteet ovat pikemminkin analyyttisiä kuin empiirisiä. Silti niitä 
voidaan pitää itsenäisinä tutkimusalueina, joten niistä voidaan käyttää tieteiden nimitystä. Johtaviin 
tiederajat ylittäviin tieteisiin voidaan hänen mukaansa lukea muun muassa arviointi. (Mäntysaari 1999: 
63–64). Nähdäkseni suunnittelututkimus ja arkkitehtuuritutkimus ovat verrattavissa tiederajat ylittä-
vään arviointiin.  
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Tässä tutkimuksessa tavoitteenani ei kuitenkaan ole ollut muuttaa Vantaan kau-

punkikehitysorganisaatiossa tehtävää eheyttämis- tai muuta integroivaa kaupun-

kikehitystyötä, sen sijaan en kiellä toivovani työni kiinnittävän huomiota suo-

malaisen kaupunkikehitystyön integraation tai siihen liittyvän suunnittelijakou-

lutuksen haasteisiin. Kutsun tällaista kehittämismotivoitunutta tutkimusta kehi-

tykselliseksi suunnittelututkimukseksi. 

Tutkimuksen rakenne noudattaa tutkimusprosessia. Alkajaisiksi, luvussa kak-

si, osoitan eheyttämisen jäsentämisen tarpeen. Luvun kolme alussa esittelen, mi-

ten integroivaa kaupunkikehitystä on syytä ja mahdollista tarkastella juuri työnä. 

Jatkan analysoimalla Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa tehtyä eheyttämis-

työtä ja eheyttämisen asemaa muulla integroivan kaupunkikehitystyön kentällä 

viiden tuoreen työtapauksen kautta. Tämän analyysin aikana käsittelen tutki-

mustapauksiin liittyviä erilaisia integraation haasteita. Luvussa 3.8 teen yhteen-

vedon integroivasta kaupunkikehitystyöstä Vantaan kaupunkikehitysorganisaa-

tiossa, ja päätän työn tulkintoihin integroivan kaupunkikehitystyön lähestymista-

voista sekä käytännön haasteista. 

1.3 Tutkijan positio 

Tämän tapaustutkimuksen voi sanoa ylittävän tieteen, käytännön, muun yhteis-

kunnan ja instituutioiden rajoja (ks. esim. Novotny ym. 2001, Knowledge and the 

Public in an Age of Uncertainty). Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiolle työni 

on ollut paitsi ajoittain lisärasite, myös mahdollisuus hyödyntää riippumattomia 

ulkopuolisia, yliopiston ja säätiöiden tarjoamia, resursseja oman työnsä ymmärtä-

miseksi ja mahdollisesti kehittämiseksi. Vastavuoroisesti olen saanut siltä muun 

muassa rajoittamattoman pääsyn kaupunkisuunnittelun tulosalueen arkistoaineis-

toihin sekä muihin olennaisiin kaupungin sisäistä työskentelyä varten laadittuihin 

asiakirjoihin, työhuoneen, aputyövoimaa, haastatteluaikaa ja motivoivaa kiinnos-

tusta työhöni.13 Käytännön kaupunkikehitystyön tutkimuksessa aineiston saata-

vuus ja tutkimustapausorganisaation sujuva yhteistyö ovat olleet ratkaisevia. Il-

man niitä tämänkin akateemisen tutkimuksen voitaisiin syyttää pysyttelevän nor-

sunluutornissaan.  

                                                        
13Vantaan kaupunki on rahoittanut tämän tutkimuksen esitutkimuksena toimineen historiikin Ruraali 
urbaani; Vantaan kaupunkisuunnittelun historia (2005). Tätä väitöstutkimusta Vantaan kaupunki ei 
ole tukenut rahallisesti, vaan tutkimuksen rahoittaneet Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto ja 
Suomen Kulttuurirahasto ovat tarjonneet mahdollisuuden riippumattomaan tutkimukseen. 
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Suunnittelijan koulutuksen saaneena tutkijana asemani kehityksellisessä suunnit-

telututkimuksessa ylittää niin ikään rajoja, tai oikeammin integroi eri tiedonaloja; 

tunnen molemmat kielet ja kulttuurit. Tällöin käytännölliseksi haasteeksi voi 

mieltää sen, miten tutkimusraporttia laatiessa voi löytää mielekkään hybridikielen, 

jolla koskettaa sekä tutkimus- että suunnittelupiirejä (Watson 2002).  

Lisähaaste on myös se, että olen saanut haastateltaviltani enemmän tausta-

tietoa kuin pystyn esittämään tässä tutkimuksessa, yleensä siksi, että aineisto ei 

suoraan liity tutkimuskysymyksiini, mutta toisinaan siksi, että organisaation työn 

pintaa syvemmän tutkimuksen onnistumiseksi on oleellista säilyttää haastatel-

tavien luottamus. Tämä taustatieto on kuitenkin vaikuttanut käsityksiini, ja se 

näkyy tutkimustuloksissani ja johtopäätöksissäni. Ne toimikoot hypoteesina, jotka 

ovat jatkotutkimuksin koeteltavissa, kuten tapaustutkimusten tulokset aina.  

On tärkeää huomata, että samankin tapaustutkimuksen kohdeorganisaatio ja 

sen työ näyttää erilaiselta eri paikoista, tasoilta ja lähestymistavoista käsin tulkit-

tuna. Työ mielletään eri tavoin myös saman organisaation sisällä. Tässä tutkimuk-

sessa katsotaan organisaation sisäistä eheyttämis- ja muuta integroivaa kaupunki-

kehitystyötä ulkopuolisen, suunnittelijan koulutuksen saaneen suunnittelututkijan 

valitsemin silmälasein, mutta organisaation omien työntekijöiden esittelemänä. 

Koska olen tutkijana valinnut omassa työssäni käyttämäni tarkastelulinssit ja 

siivilöinyt kokoamani aineiston niiden lävitse, tässä tutkimuksessa esitetyt koko-

naisnäkemykset ja johtopäätökset ovat omiani. Tony Huzzard kumppaneineen 

(2010) onkin todennut tutkijan voivan olla eräänlainen integroiva rajasubjekti. 

Sovin riippumattomasta asemastani Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka 

Kullbergin14 kanssa. Kukaan Vantaan kaupunkisuunnittelussa työskentelevistä ei 

ole tutustunut väitöstutkimukseni käsikirjoitukseen siinä laajuudessa, että olisi 

saanut siitä käsityksen tai voinut merkittävästi vaikuttaa tuloksiini ennen väitös-

tutkimuksen esitarkastusta. Näin ollen tämän tutkimuksen johtopäätökset perustu-

vat omaan kriittiseen ja järjestelmälliseen analyysiini. Tavoitteenani tässä deskrip-

tiivisessä tutkimuksessa ei kuitenkaan ole ollut ottaa kantaa kohdekaupungin 

toimintaan muulta osin kuin tutkimuskysymysten näkökulmasta. Tavoitteena on 

ollut tarkastella ja ymmärtää juuri integroivaa kaupunkikehitystyötä ja sen haas-

teita.  

 

                                                        
14Jukka Kullbergin eläköidyttyä elokuussa 2012 Vantaan kaupunkisuunnittelujohtajana on toiminut 
Tarja Laine. Tutkimuksen aktiivinen vaihe on ajoittunut Kullbergin virka-aikaan, kuitenkin väitös-
tutkimus on ennen sen julkista tarkastusta esitelty myös Laineelle. 
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2 Eheyttäminen 

Eheyttäminen on erikoissana, termi,15 jonka sisältö pohdituttaa yhä monia yhdys-

kuntasuunnittelun tutkijoita sekä käytännön suunnittelijoita ja kaupunkikehittäjiä 

(esim. Maijala & Sairinen 2009: 231, Savisalo 2008, Laine 2008, Lehtonen 2007: 

21). Eheyttämisen sisältöä on luonnosteltu lukuisia kertoja, mutta sen tutkiminen 

on edelleen tarpeen, koska se muun muassa kuuluu tarkistettujen valtakunnal-

listen alueidenkäyttötavoitteiden (2008) tavoitekokonaisuuksiin (2. Eheytyvä yh-

dyskuntarakenne ja elinympäristön laatu),16 siitä huolimatta että termin sisällöstä 

on lukuisia eri käsityksiä (ks. Savisalo 2008: 79).17  

                                                        
15 Termi: 1. jonkin erikoisalan käsitteen vakiintunut nimitys, ammattisana. Lääketieteen, tekniikan t:t. 
(Suomen kielen perussanakirja 2001). 
16 Valtioneuvoston alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan ”olemassa olevia yhdyskuntarakenteita 
hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan 
elinympäristön laatua. – – Maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa tulee edistää yhdyskunta-
rakenteen eheyttämistä ja esittää eheyttämiseen tarvittavat toimenpiteet. – – Alueidenkäytön suunnit-
telussa matkailualueita tulee eheyttää ja osoittaa matkailun kehittämiselle riittävät alueet. – – 
Helsingin seudulla edistetään joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja 
eheytyvää yhdyskuntarakennetta. – – Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää koko 
seudun kattavan liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla siten, että se hillitsee ilmastonmuutosta sekä 
tukee yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä.” VATissa 
kuvaillaan lukuisia toimenpiteitä, jotka voi lukea eheyttämiseksi tai siihen liittyviksi muiksi toimen-
piteiksi. Eheyttämisen kohteeksi kerrotaan kaupunkiseudut, taajamat, yhdyskuntarakenne ja matkailu-
alueet.  
 
VATissa todetaan, että ”yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä on kysymys jo kaavoitettujen alueiden 
toteuttamisesta, alueiden uudelleenkäytöstä ja yhdyskuntarakenteen lomaan jääneiden hyödyttömien 
alueiden saattamisesta rakennusten, rakenteiden ja viheralueiden rakentamiseen” (Valtioneuvoston 
päätös…). Tämä eheyttämisen määritelmä ei kuitenkaan ole välttynyt kritiikiltä. Esimerkiksi Hen-
riksson ja Jääskeläinen (2006) tulkitsevat Vantaan yleiskaavatyön (2007) aikana laatimassaan Yhdys-
kuntarakenteen eheyttäminen Vantaalla -selvityksessä VATin määritelmän painottavan erityisesti 
eheyttämisen taloudellista näkökulmaa, koska eheyttävällä rakentamisella heidän mukaansa edel-
lytetään siinä maankäytön tehostamista siten, että maa-alaan, kunnallistekniikkaan ja julkisiin pal-
veluihin sidottu pääoma käytetään nykyistä paremmin hyödyksi – jolloin eheyttävä rakentaminen ei 
ole tavoite vaan pikemminkin keino pyrkiä taloudellisesti edullisempaan yhdyskuntarakenteeseen.   
 
17Samankaltaista epäselvyyttä liittyy esimerkiksi Ison-Britannian hallituksen perustaman aluekehitystä 
säätelevän toimijan, English Partherships (The national regeneration agency for England), ohjeeseen 
aikaansaada laadukasta ja kestävää aluekehitystä (urban regeneration). Samalla tavalla kuin VAT 
kehottaa eheyttämään, English Partherships asettaa kestävän kehityksen aluekehityksen ydinperiaat-
teeksi. James M. Harding (2008: 11) on peräänkuuluttanut olevan tärkeää ymmärtää, millainen rooli 
kestävyyden käsitteellä itse asiassa tulisi olla tai on aluekehitysprojekteissa.  
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2.1 Eheyttäminen terminä 

Nykysuomen etymologinen sanakirja (2011) ei tunne eheyttämistä. Sen täytyy olla 

samanvartaloiseksi kerrotusta eheästä, ehjästä tai ehyestä johdettu teonnimi; 

sanakirja ei kuitenkaan tunne näidenkään alkuperää. (Ibid.: 105). Suomen kielen 

perussanakirjassa (2001: 97) sen sijaan kerrotaan sanan eheyttää käytännössä 

merkitsevän ’eheä(mmä)ksi tekemistä’, ja eheytyksen olevan eheyttämisen syno-

nyymi. Koska eheällä on sama sananvartalo, sen käyttötavoista kerrottua voi 

soveltaa myös teonsanoihin. Eheä on 

1) esineistä: rikkoutumaton, vahingoittumaton.18 2) viivoista, pinnoista tms.: 

yhtenäinen, katkoton, katkeamaton. 3) ominaisuuksista ja suhteista: yhte-

näinen,19 kiinteä, tasapainoinen,20 ristiriidaton, särötön, kypsä. Taiteellisesti e. 

sommitelma. Tekijänsä ehein romaani. E., tasapainoinen luonne. E. maail-

mankuva. 

Mistä eheyttämisen merkityksestä on oikeastaan kyse yhdyskuntasuunnittelun, 

kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen kentällä?21 Viitataanko eheyttämisellä va-

hingoittumattomuuteen eli korjaustarpeettomaksi tai autenttiseksi tekemiseen,22 

(kaupunkikuvan, rakennuskannan, asujaimiston tai poliittisten käsitysten)23 yh-

tenäistämiseen, (yhdyskuntarakenteen) katkeamattomaksi tekemiseen, strategi-

seen tasapainottamiseen, ristiriitojen sovitteluun, elinympäristöä koskevien käsi-

tysten kypsyttämiseen vai kaupunkitilataiteellisten sommitelmien ristiriidatto-

                                                        
18 Kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta kapea-alaisimmin tarkasteltuna eheys merkitsee ’fyysistä 
koskemattomuutta’ (Rönkkö 2012: 90). Tietojenkäsittelytieteen alalla eheyttäminen tarkoit-
taa ’tiedostojärjestelmän pirstaleisuuden vähentämistä uudelleenjärjestämällä’, ja eheys tietoturvalli-
suuden alalla ’sisäistä ristiriidattomuutta’. 
19Eheydellä voidaan viitata myös ’visuaaliseen yhtenäisyyteen, samaan toimintaan, ajankohtaan tai 
tyyliin tms. liittyvään kokonaisuuteen’ (Rönkkö 2012: 90). Se voi olla ’kaupunkitilan (Tuovinen 1992: 
81, Taponen 1999, Kallio 2006), kaupunkikuvan (Junttila 1984, Pulkkinen 1978) tai maiseman osasten 
sisäistä ja keskinäistä sopusointua tai rajautumista’ (Heikkilä 2000: 55, Jokelainen 2000, Haukkavaara 
1982). On myös keskusteltu yrityskuvan eheydestä, jolloin sillä tarkoitetaan ’johdonmukaisuutta’.  
20 Psykologian alalla eheyttäminen tähtää ’mielihyvänsävyisen minäkokemuksen saavuttamiseen’ 
(Vuorinen 1990: 15, sit. Horelli-Kukkonen 1993: 26) tai ’ihmissuhteiden kiinteyteen’. Myös akustii-
kassa tehdään eheystarkasteluja, kuten myös kuntajakoa uudistettaessa (Pihlajaniemi & Prättälä 2001). 
21 Niin ikään kasvatustiede tuntee opetuksen eheyttämisen, johon johtavia periaatteita ovat olleet 
keskittäminen, rinnastaminen ja läpäisyperiaate (Kauranne 1994: 163, sit. Karvinen 2003: 48). Tällöin 
tavoitteena on ’oppiaineksen ja opetustilanteiden jäsentäminen mielekkäiksi kokonaisuuksiksi’. 
22Autenttiseksi tekeminen ei liene mahdollista, sillä autenttisuudella viitataan yleensä juuri ’koskemat-
tomuuteen’. 
23Suomea eheytettiin sisäpoliittisesti aina sisällissodasta lähtien presidentti Kekkosen kaudelle asti 
(Hakanen 1982, Peitsi 1943). 
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miksi tekemiseen? Perussanakirjassa mainitaan myös eheälaitainen ja eheära-

kenteinen, joista käy jossain määrin paremmin ilmi, minkä eheydestä on kyse tai 

mihin eheyttäminen kohdistuisi, mutta tällöinkin olisi tarpeen täsmentää, minkä 

laidasta tai rakenteesta puhutaan. Pelkkä eheyttäminen siis on hyvin epäselvää 

toimintaa: termistä ei ilman lisämääreitä käy ilmi, mitä eheytetään eikä millaista 

eheyttämisen lähestymistapaa kulloinkin tarkoitetaan. Vaikka eheyttämisen kohde, 

esimerkiksi yhdyskuntarakenne, mainittaisiin, jää epäselväksi, tehdäänkö sitä esi-

merkiksi korjaustarpeettomaksi, autenttiseksi, katkeamattomaksi tai sommitelmal-

lisesti ristiriidattomaksi.  

Lisäksi, riittääkö että tarkastellaan esimerkiksi kaupunkikuvan, rakennus-

kannan, asujaimiston tai poliittista24 yhtenäisyyttä, tai jotakin muuta vaihtoeh-

toisista merkityksistä, vai pitäisikö tarkastelun olla useampia näkökulmia 

integroivaa tai kaikki näkökulmat holistisesti, tasapainoisesti tai ehkä jopa ris-

tiriidattomasti huomioon ottavaa? Pyritäänkö tällöin yhtenäisyyteen – samankal-

taisuuteen – tai yhteensopivuuteen, koherenssiin? 25  Vanhemman Nykysuomen 

sanakirjan (1976: 190–191, sit. Kyröläinen 1994: 13) mukaan eheyttämisellä tar-

koitettiin kaikkea ’tasapainoista, selväpiirteistä, yhtenäistä ja kokonaisuutta ko-

rostavaa toimintaa’. Samoihin aikoihin eheyttäminen määriteltiin kasvatustieteen 

alalla myös ’yhtenäisten asiakokonaisuuksien muodostamiseksi’ (Koskenniemi & 

Hälinen 1970: 199–219, Lahdes 1977: 108). 

Vaikka eheyttämisellä ei ole kielellistä tai käsitteellistä täysvastinetta esimer-

kiksi englannin26 tai ruotsin27 kielessä, kokonaisvaltaisuuden dilemmat ovat kir-

                                                        
24Pieterse (2010: 150) huomauttaa, että yhteiskunnallisessa yhteydessä kokonaisvaltaisuus (wholeness) 
yleensä assosioidaan romantiikkaan ja nostalgiaan, perinteen ja yhteisön ihannointiin. Politiikassa se 
voi johtaa kansallisiin eheyttämisprojekteihin, eräänlaisiin utooppisiin politiikkoihin, jotka voi nähdä 
kadotetun poliittisen yhtenäisyyden kaipuuna. 
25Koherenssi kuvaa asioiden yhteensopivuutta, johdonmukaisuutta suhteessa toisiinsa tai vastaavuutta. 
Esimerkiksi filosofiassa, totuuden koherenssiteoriassa, totuus tarkoittaa uskomusten tai väitteiden 
yhteensopivuutta laajemman, jo hyväksytyn uskomus- tai väitejärjestelmän kanssa (Saarinen 1994: 
289, sit. Willamo 2005: 53). Terveydenhoidon alalla koherenssi taas viittaa tunteeseen siitä, että oman 
elämän tapahtumat ja niiden väliset yhteydet ovat ymmärrettäviä (Willamo 2005: 53). 
26Englanninkielisiä osavastineita on lukuisia, ne vaihtelevat sen mukaan, missä maassa toiminta-
politiikkaa tai -mallia sovelletaan, ja painottuvat sen mukaan, mitä ympäristöllisiä tai yhteiskunnallisia 
tarpeita sovellusalueella on. Osavastineita ovat esimerkiksi complementary tai supplementary building, 
infilling, urban infill, infill development, clustering, densification, urban compaction, counter sprawl, 
improving cohesion of the urban structure, urban consolidation, consolidated planning, urban 
containment policies, urban regeneration, regenerating, revitalizing, urban renewal, new urbanism, 
urban renaissance, urban conservation, smart growth, intelligent cities ja integrated urban 
development. Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan vertaile eheyttämistä sen kansainvälisiin osavasti-
neisiin tai niiden käytäntöihin, vaan kuvaan miten integroivaa kaupunkikehitystyötä tehdään koti-
maisessa kontekstissa Itä-Vantaalla.  
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voittaneet pohdintoja myös kansainvälisessä kirjallisuudessa. Holismilla viitataan 

pyrkimykseen tarkastella kokonaisuuksia, mutta myös holismille on annettu 

monenlaisia merkityksiä (Thompson 1995: 118, sit. Willamo 2005: 38). Esimer-

kiksi Jan Christiaan Smuts mieltää holismin tavoitteeksi jopa universaalin 

sulautumisen ja yhtenäistymisen:  

Holism in this work derives from the Greek holos and stands for ‘the activity 

of the Whole’. ‘Holism that is the ultimate activity which prompts and 

pulsates through all other activities in the universe’ (Smuts, quoted in Meurs 

1997: 115). The first chapter deals with ‘The holisation of the whole’, which 

refers to assimilation and homogenizations processes (Meurs 1997: 118). 

(Pieterse 2010: 148). 

Eniten käytetty holismin merkitys on kuitenkin ’kokonaisuuden korostaminen 

suhteessa sen osiin’.28Tällöin tulee kriittiseksi ymmärtää kokonaisuuden muodos-

tuvan osiensa lisäksi niiden välisestä vuorovaikutuksesta (Naess 1977: 138, sit. 

Willamo 2005: 38). Holismikäsityksiä ruotinut Pieterse (2010: 147–148) toteaa-

kin yhden merkityksistä pitävän sisällään pyrkimyksen elvyttää osien analyysissa 

hukattuja yhteyksiä: ”Holism, in this context, appears to be a celebral attempt at 

the recovery of interconnections that have been lost in the course of analysis, in 

the process establishing different connections.” Näihin holismin merkityksiin 

nojautuen, rakennetun ympäristön eheyttämisessä voisi olla kyse kokonaisuuden 

korostamisesta tai näkökulmien integroinnista. 

2.2 Eheyttämisen muuttuva käsitys  

Yhdyskuntarakenteen hajautumista on pidetty 1960-luvulta lähtien Suomessa hai-

tallisena liikenteen kasvun, kaupunkitoimintojen eriytymisen ja lisäkustannusten 

vuoksi (Lahti ym. 1985: 4). Eheyttämisestä alettiin puhua 1970-luvulla, jolloin se 

miellettiin ’yhdyskuntarakenteen tiivistämiseksi’ ja sen motiivina olivat ennen 

                                                                                                                                    
27Enhetligare planering on Suomen ympäristöministeriön (Lampinen ym. 2003) ehdottama käännös, 
jonka merkitys jää kuitenkin ruotsin kielen puhujalle epäselväksi (Lodenius 22.6.2011). Yhteis-
kuntarakenteen eheyttämisestä (förenhetliga samhällsstrukturen) löytyy Internetistä yksittäisiä hallin-
nollisten käytäntöjen yhtenäistämiseen liittyviä mainintoja. Magnus Rönn (11.11.2011) on ehdottanut 
eheyttämisen tarpeen liittyvän suomalaisen rakennetun ympäristön historiaan, joka poikkeaa esimer-
kiksi Ruotsin kehityksestä. 
28Smuts 1987: 86, von Wright 1987: 48, Savory 1988: 23–28, Töyrynoja 1999, sit. Willamo 2005: 38. 
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muuta yhdyskuntataloudelliset säästöt,29 joihin lukeutui myös huoli pääkaupunki-

seudun keskeneräisten kaupunkikeskusten kehittymisestä (Saarinen 1978) ja 

kaupunginosien toiminnallisesta yksipuolisuudesta (Määttä 1985). Jokaisen 

rakennushankkeen tuli tällöin omien tarkoitusperiensä lisäksi edistää ympäris-

tönsä eheytymistä (Sammalkorpi 1976: 1). Tätä seurasivat ympäristönäkökohtiin 

nojaavien motiivien korostuminen, kuten viljelymaan ja virkistysalueiden sääs-

täminen ja yksityisautoilun haittojen vähentäminen. 1980-luvulla yhdyskunta-

rakenteen hajanaisuuden nähtiin heijastuvan myös kaupunkikuvallisena epämää-

räisyytenä ja sekavuutena (Lahti 1981: 82), ja kaupunkitilan typomorfologiset 

tarkastelut yleistyivät. Eheyttäminen ulottui nyt yleispiirteisestä yhdyskuntaraken-

teen suunnittelusta detaljisuunnitteluun (Lehtonen 2007: 29).  

Ympäristöministeriön neuvottelupäivillä vuonna 1997 käydyn keskustelun 

johtopäätöksenä alettiin korostaa hallintokuntien yhteistyötä eheyttämisessä 

(Koskiaho 1997: 16). Tätä monialaiseksi laajentunutta tiivistämisen, lisärakenta-

misen, täydennysrakentamisen, eheyttämisen, elvyttämisen ja elävöittämisen 

vyyhteä pyrittiin selkeyttämään poikkihallinnollisessa tutkimushankkeessa.30 Täl-

löin eheyttämisellä määriteltiin olevan yhdyskuntarakenteellisten ja toiminnal-

listen näkökulmien lisäksi myös laadullinen ulottuvuus: ”Eheyttämisellä saatet-

[tiin] rakennettu ympäristö vastaamaan sille asetettua tavoitetilaa (Rauhala 1999: 

79)”. Samoihin aikoihin Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu -tutkimushankkeessa 

(2001) miellettiin eheyttämisen olevan ’kokonaisvaltaista kehittämistä’ ja edel-

lyttävän alueiden laadun sekä alueella asuvien ihmisten elämän laadun kohoavan; 

                                                        
29Lahti 1981: 85, Lehtonen 2007: 24. Helsingin seutukaavaliiton vuonna 1976 julkaisema Helsingin 
seudun yhdyskuntarakenteen eheyttäminen – eheyttävä rakentaminen -selvitys aloitti fyysiseen 
yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen tähtäävien selvitysten sarjan. Siinä eheyttäminen käsitet-
tiin ’alueellisen rakenteen hajoamisesta aiheutuvien haittojen korjaamiseksi, mutta samalla siinä 
havaittuja virheitä tai puutteita korjaavaksi rakentamiseksi’. Selvityksessä asetettiin suunnittelulle 
haaste: jokaisen rakennushankkeen tuli omien tarkoitusperiensä lisäksi edistää ympäristönsä eheyty-
mistä. (S. 1). Vuonna 1977 laadittiin ensimmäinen Suomen Akatemian ja VTT:n rahoittaman Yhdys-
kuntarakenteen taloudellinen eheyttäminen -tutkimusprojektin tutkimusohjelma. Myös tämän hank-
keen perusteluina esitettiin elinympäristön laadullinen parantaminen, mutta hankkeessa kuitenkin 
painottuivat yhdyskuntataloudelliset näkökulmat. Oleva tilanne tuli ottaa tarkastelun lähtökohdaksi ja 
selvittää kehittämisvaihtoehtojen keskinäinen edullisuus. (Lahti 1981: 85). 
30Näkemyksiä ja kokemuksia eheyttävästä rakentamisesta (Rauhala 1999). Tässä tutkimushankkeessa 
määriteltiin lisärakentamisen ja tiivistämisen viittaavan ainoastaan fyysisen rakenteen lisäämiseen. 
Tiivistäminen oli lisärakentamista siten, että koko rakenteesta tulee fyysisesti tiiviimpi ja yhtenäisempi. 
Eheyttämisellä sekä täydennysrakentamisella oli näiden rakenteellisten ja toiminnallisten tavoitteiden 
lisäksi laadullisia tavoitteita, eheyttämisellä rakennettu ympäristö saatettiin vastaamaan sille asetettua 
tavoitetilaa. Täydennysrakentaminen oli eheyttämistä lisärakentamalla. Saneerauksen nähtiin tarkoitta-
van olemassa olevan rakenteen eheyttämistä erityisesti sitä korjaamalla ja parantamalla tai purkamalla. 
Elvyttäminen ja elävöittäminen puolestaan olivat luonteeltaan vain toiminnallisia. 
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toimenpiteet voivat olla joko rakentamiseen tähtääviä tai sosiaalista toimivuutta 

parantavia tai molempia.31 Eheyttämisen sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma 

onkin korostunut 2000-luvun eheyttämispuheessa. 32  Emilia Rönkkö (2012) on 

lisännyt tuoreimman vaatimuksen tarkasteluun: myös kulttuurihistoriallisten mer-

kitysympäristöjen analyysin on sisällyttävä holistiseen eheyttämiseen. 

Eheyttämistä on alettu kutsua myös eheyttämispolitiikaksi, 33  mikä onkin 

luontevaa, kun otetaan huomioon termin väljä määrittely valtakunnallisissa aluei-

denkäyttötavoitteissa. Eheyttämispolitiikka on painottunut yhdyskuntarakenteen 

kehittämiseen (Lehtonen 2007) – jolloin eheyttäminen mielletään ”yhdyskuntien 

hajautumisen hallintamalleiksi (Sairinen ym. 2009: 267)” – tai ’elinympäristön 

paikallisista tarpeista nousevaksi kehittämiseksi’.34 Sisäasiainministeriön Eheyttä-

vään aluepolitiikkaan -selvitysraportin (Mykkänen 2007: 8,12) mukaan eheyttä-

vän aluepolitiikan tavoitteena taasen on ollut tasapainoinen aluerakenne, joka 

pitää kaikki maakunnat elinvoimaisena; eheyttävään aluepolitiikkaan 35  kuuluu 

hajallaan olevien osaamisen saarekkeiden kokoaminen toimiviksi ja erikoistu-

neiksi verkostoiksi.  

Fyysisen yhdyskuntarakenteen kehittäminen,36 useimmiten tiivistäminen, ko-

rostuu yhä eheyttämisessä (Sairinen ym. 2009: 281). Täydennysrakentamis-

merkitystä painottava eheyttäminen on kunnille myös kilpailukykytekijä, mikä 

usein jää huomaamatta, kun eheyttämistä perustellaan ilmastonmuutoksen ehkäi-

semisellä (ks. esim. Jääskeläinen 2006: 13). ”Täydennysrakentaminen on tarpeen 

siksi, että Vantaa muiden pääkaupunkiseudun kuntien lailla halajaa uusia veron-

maksajia, joille täytyy saada asuntoja” (Takala 2007: 21). Eheyttäminen on siis 

monimotivoitunutta. Vepsä (1997: 19) on kuvannut eheyttämistä vastaukseksi ne-

gatiivisiin vaikutuksiin, jotka ovat saaneet alkunsa suunnittelukoneiston, hallin-

nollisten ja poliittisten päätösten tuella: hallitsemattoman maapolitiikan, tontti-

                                                        
31Rönkä ym. 2000, Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 2001, Lehtonen 2007: 25. 
32Esim. Mäkäräinen 2005, Voutilainen 2002, Savisalo & Sairinen 2008. 
33Maijala & Sairinen 2009, Lehtonen 2007, Kyttä & Kahila 2006: 24–26, Sairinen ym. 2006. Marketta 
Kyttä ja Maarit Kahila korostavat eheyttämispolitiikan käsittelyssä tavoitetta selvittää eheytettävän 
alueen käyttäjien mielipiteitä. 
34Vepsä 1997, Kyttä & Kahila 2006, Sairinen ym. 2009: 281. 
35Eheyttävää aluepolitiikkaa (esim. Raunio & Tiilikainen 2002) ja yhdennettyä suunnittelua harjoite-
taan myös Euroopan unionin tasolla. 
36Myös Sami Martiskainen on lähestynyt eheyttämistä Pro gradu -tutkielmassaan kaupunkirakenteen 
fyysisenä ja laadullisena parantamisena. Hänen tavoitteenaan ei kuitenkaan ollut kaupunkirakenteen 
tiivistäminen, vaan rakenteen parantaminen (2008: 3). Niin ikään Vantaan yleiskaavaa tarkistettaessa 
(KV 17.12.2007) eheyttäminen miellettiin (Henriksson & Jääskeläinen 2006: 9) kaupungin fyysisen 
rakenteen kehittämiseksi toimivaksi sekä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäväksi. 



 29

tarjonnan, työmatkojen verotuskäytännön, asumispreferenssien ja veronmaksajien 

kilpailusta aiheutuneen hajautuneen yhdyskuntarakenteen vuoksi. Tämäkin koros-

taa yhdyskuntarakenteen täydennysrakentamisen tarvetta, laaja-alaiseen tarkaste-

luun ja yhteistyöhön pohjautuen. Vuorovaikutuksen merkitystä eheyttämisessä on 

sittemmin painotettu yhä enemmän (esim. Lampinen ym. 2003). Samalla subjek-

tiivisia näkökulmia, kuten elinympäristön laadun koetun parantumisen vaatimus, 

on integroitu eheyttämiseen yhä kiinteämmin. Käsitys eheyttämisen sisällöstä on 

muuttunut ajassa yhä moniulotteisemmaksi, abstraktimmaksi ja politiikkasidon-

naisemmaksi. Eheyttämisen integroivaa merkitystä on tällöin syytä painottaa yhä 

enemmän. 

Eheyttämisen termin sisältö näyttää alati muuttuvan, koska se on kytkeytynyt 

yhteiskunnalliseen muutokseen ja siihen, mikä kussakin kontekstissa mielletään 

hyväksi37 tai ongelmalliseksi (Lehtonen 2007: 24). Demokratiassa käsitys hyvästä 

ja tarpeellisuudesta on vääjäämättä moniselitteistä, poliittisesti määriteltyä 

(Jacobs 1999, Baker ym. 1997) ja siten myös eheyttämisen tarpeellisena pidetty 

sisältö vaihtelee. Näin ollen eheyttämiselle asetettu tavoitekin on validi vain het-

kellisesti (ks. Connelly 2007) ja paikallisesti (Maijala & Sairinen 2009: 231).  

Edellä esittelemistäni eheyttämisen merkityksistä poiketen se voidaan nähdä 

myös poliittiseen ’keskusteluun innostavana kutsuna’ tai ’keskustelun mahdollis-

tavana työvälineenä’ (vrt. Meadowcroft 2000: 373, Connelly 2007) – raja-

esineenä (Virkkunen & Tenhunen 2007: 10),38 johon on tarve palata tapauskohtai-

sesti. Muussa tapauksessa eheyttäminen jää retoriseksi suostutteluksi.39 Eheyttä-

minen olisi siis mahdollista mieltää toiminnassa hyödynnettäväksi ’integroivaksi 

välineeksi’, jossa moniselitteisyys olisikin etu ja keskusteluja mahdollista-

vaa.40Eheyttämiseen on kuitenkin assosioitu niin moninaisia merkityksiä, jotka 

lisäksi ovat vuosikymmenten saatossa kumuloituneet, että välinemerkitys voisi 

myös lisätä epäselvyyttä entuudestaan.  

                                                        
37Esim. Häyry & Häyry 1997, Lapintie 2001, ks. myös Lapintie 1993. 
38Rajaesine on aineellinen tai käsitteellinen infrastruktuuri, joka on riittävän vankka säilyttääkseen 
muotonsa sosiaalisesta maailmasta toiseen siirryttäessä, mutta toisaalta joustava ja avoin palvellakseen 
eri tahojen tarpeita. Yhteiskäytössä rajaesine on löyhästi määritelty, mutta tietyn sosiaalisen maailman 
sisällä käytettäessä tarkasti jäsennetty. (Star & Griesemer 1989). Usein rajaesineille on ominaista 
heterogeeninen, abstraktin ja konkreettisen yhdistävä hybridinen olemus. Esimerkiksi lomakkeet, 
tyyppipiirustukset tai tietokannat voivat olla rajaesineitä. (Mäntysalo & Puustinen 2008: 372). 
39Kimmo Lapintie (2001) on osoittanut eheyttämisen voivan jäädä retoriseksi suostutteluksi myös, 
vaikka osalliset keskustelisivat eheyttämisestä tapauskohtaisesti. Syynä on tällöin argumentoinnin 
heikkous. 
40Laine 2008: 9,13, Mattila 2007: 18, vrt. Baker ym. 1997: 5, Torgerson 1995: 11, Evans & Jones 
2008.   
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James M. Harding on tutkinut, millaisia vaikutuksia yhtä moniselitteisellä kes-

tävyyden käsitteellä on kaupunkikehitysprojekteissa. Hän on todennut epäselvän 

käsitteen voivan toimia kaupunkikehitysprojekteissa positiivisena rajaesineenä tai 

jaettuna keskusteluvyöhykkeenä – tietynlaisissa olosuhteissa – joita kuitenkaan ei 

ollut olemassa kaikilla toimijoilla (2008: 40). Hardingin huomio siitä, että raja-

esineenä toimivan käsitteen käyttö, ja siten esimerkiksi kokonaisvaltainen tai in-

tegroiva suunnittelu, onnistui vain joissakin olosuhteissa, on hyvin kiinnostava. 

Millaisissa olosuhteissa rajojen ylitys onnistuu, ja miten näihin olosuhteisiin voi-

daan vaikuttaa? 

Uudenmaan ympäristökeskuksen kärkihankkeen johtopäätöksenä (Savisalo 

2008: 79) eheyttävässä suunnittelussa on tarkoitus etsiä toimenpiteitä, joilla yh-

dyskunnan toimivuutta voidaan parantaa ja korjata sen epäjatkuvuuskohtia, puut-

tumalla niin ympäristön fyysisiin piirteisiin kuin sitä muokkaaviin vuorovaikut-

teisiin prosesseihinkin. Savisalo ehdottaa siirryttävän kokonaisvaltaiseen rakenta-

misen kulttuuriin, mutta jättäytyy odottamaan selkeitä työkaluja. Näitä voisivat 

hänen mukaansa olla toimijoiden työtä tukevat prosessimallit tai tarkistusluettelot 

(ibid. 76). Juuri tähän tietovajeeseen pyrin tällä tutkimuksella vastaamaan.41 

Ikään kuin Savisalon haasteeseen vastaten valtaosa tätä tutkimusta varten 

haastattelemistani vantaalaisista asiantuntijoista mielsi eheyttämisen olemassa 

olevaan rakennettuun ympäristöön kohdistuvaksi ’suunnittelun lähestymistavak-

si’.42 Seuraavat haastatteluotteet kuitenkin ilmentävät jakautumista sen suhteen, 

millainen suunnittelukäsitys eheyttämisen taustalla vaikuttaa. Suunnittelukäsityk-

sen tarkastelu on merkityksellistä, sillä se ohjaa käytännön työskentelyä ja sitä 

varten laadittavien työkalujen laadintaa (Mäntysalo 2000).  

                                                        
41 Vaikka eheyttäminen yhä useimmiten liitetään fyysisen yhdyskuntarakenteen täydennysrakenta-
miseen, sillä on lukuisia muita nykymerkityksiä – jolloin myös käytännössä tulee epäselväksi, mikä 
(fyysisen kaupunkikudoksen tai -rakenteen) eheyttämisen sisältö oikeastaan on. Sen sijaan pyrkimys 
kokonaisvaltaiseen ja integroivaan lähestymistapaan korostuu käsitteen nykykäytössä. Tällaista työtä 
tukevia prosessimalleja ei ole ollut saatavilla, joten tutkimukseni kohdistuu juuri integroivaan työhön 
ja siihen kuuluviin prosesseihin.  
42Ks. myös Riipinen ym. 2003. Olli Maijala ja Rauno Sairinen (2009: 244–245) ovat haastatelleet 
viranhaltijoita ja hahmottaneet neljä tapaa ymmärtää eheyttäminen. Näistä kolme ensimmäistä tapaa 
perustuivat käsitesisältölähtöiseen jaotteluun ja vain viimeinen toimintalähtöiseen. Toimintana eheyt-
tämisen nähtiin olevan 1) suunnistusprosessi, jossa luodaan edellytyksiä toivottavalle kehitykselle tai 2) 
haastavaa työtä.  
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Seuraavat otteet43 kertovat eheyttävän suunnittelun mieltämisestä jatkuvaksi, ink-

rementalistiseksi prosessiksi. 

Tutkija (T):44 Mitä eheyttäminen sinun mielestäsi tarkoittaa? 

Haastateltava 1 (H1): Se ensisijaisesti on tämä, että oleva ympäristö, joka – – 

tulee eheämmän, kauniimman näköiseksi kuin miten se oli ennen. 

– – 

H2: On rakennettu 10 000 vuotta, ja tuskin se tähän loppuu. Niin kuin minä 

olen joistain kohteista sanonutkin, ei viimeistä ratkaisua tarvitse keksiä, kos-

ka joku voi keksiä 100 vuoden päästä, kuinka se paikka tehdään.  

Osa haastatelluista puolestaan kritisoi inkrementalistista käsitystä eheyttämisestä 

ja korosti tavoitteellisuutta:    

H3: Eheyttävästä yhdyskuntasuunnittelusta on mun mielestäni tullut slogan, 

jota käytetään sillä tavalla, että saadaan jotkut asiat läpi. Mutta ne ei välttä-

mättä ole – –. Aina pitäisi olla siellä selvityksissä, että tämä on rikki. Et voi 

mitään eheyttää, jos ei mikään ole rikki sun selvityksen mukaan. Pitää osoit-

taa, että tämänhetkisessä arvomaailmatilanteessa tämä yhdyskuntarakenne ei 

vastaa eheää yhdyskuntaa siitä ja siitä syystä, jonka takia me eheytämme sitä. 

Mutta missään ei ole sellaista. 

Tällaiseksi eheyttämisen tavoitteeksi saatettiin mieltää suunnitelmien tai alueiden 

toteutuminen, vastakohtana niiden vajaaksi jättämiselle (ks. myös Lehtonen 2007: 

22): 

H4: Lähtökohtaisesti eheyttäminen on nykyisen, mahdollisesti keskeneräi-

seksi jääneen alueen täydennys-, lisä- ja korjausrakentamista.  

H5: No jos nyt ottaa ihan tällaisen arkimääritelmän, niin minusta se Vantaalla 

on ollut tämmöistä keskeneräisyyden valmiiksi saamista. 

T: Mutta teillä ei kuitenkaan ilmeisesti ole rationalistista käsitystä siitä, että 

minkälainen se valmis Vantaa sitten olisi, vai onko? 

                                                        
43Olen poistanut osasta suunnittelukäsitystä koskevista otteista haastateltavien tiedot tutkimuseettisistä 
syistä. 
44Tutkijaan viitataan haastatteluotteissa tästedes lyhenteellä T ja haastateltaviin lyhentein H, H1, H2, 
H3 jne. 
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H5: No on meillä siinä mielessä minusta, että meillähän on hirveän hyvä pe-

rinne yleiskaavoista. Eli minä väittäisin, että vantaalaisilla poliitikoilla ja 

suunnittelijoilla on ainakin paljon yhdenmukaisempi näkemys siitä, millainen 

kaupunki Vantaa on tulevaisuudessa kuin espoolaisilla, – – siellä on aina 

kilpailevia vaihtoehtoja. Meillä kuitenkin perusasiat on kuvattu yleiskaa-

voissa, ja siinä mielessä se tavoite on kuvattu. Näkisin yleiskaavan roolin hir-

veän suurena, koska se asettaa jokaisen projektin isompaan kokonaisuuteen.  

Yleiskaavan tavoitteet kuitenkin arvioidaan uudelleen aina yleiskaavaa tarkistet-

taessa. Myös seuraava haastateltava kokee keskeneräisen rakennetun ympäristön 

eheyttämisen tavoitteet avoimiksi: 

H6: Kun on kaupunkikuvaan jäänyt semmoisia – – hataria tai tyhjiä tai mo-

nenlaisia kohtia, mitkä kaipaisivat rakentamista tai toimenpiteitä. [Eheyttä-

minen on] niitten alueiden suunnittelua. – – Koivukylänkin seudulla, alku-

peräiset suunnitelmat eivät ole toteutuneet. – – Ei ole ollut tarvetta sitten, kos-

ka ei ole tulijoita ollut. Nyt sitten on mahdollisuus miettiä uudelleen, mitä se 

tarve on, mitä voi toteutua.  

Toisaalta eheyttämisen tavoitteeksi saatettiin mieltää olemassa olevan fyysisen tai 

toiminnan mallin tukeminen: 

H7: Tämä talo tietysti, matalana, ei tuota – –. Vaikka siitäkin oli kysymys, se 

rikkoo tämän idean, mikä tällä jutulla on ollut. Tässä oli kauppa, tässä oli 

päiväkoti, ja vielä päiväkoti, ja asuminen sijoittui näin. Siinä oli minusta 

malli. Miksi rikkoa kaupunkirakennemalli, koska tämä on 60-luvun lähiö?  

H7: Esimerkiksi kun maakuntakaavoja lähdetään [laatimaan]. Tuossa on 

kyläkeskus, ei siinä ole inventointia pohjana. On inventoitu talot, mutta ei 

ollut tehty johtopäätöstä siitä, että ahaa, tämä on monipuolinen, ei tänne voi 

tehdä rakentamisohjetta esimerkiksi tällä alueella. Sen pitää olla alue, jossa ei 

ole rakentamisohjetta ollenkaan – annetaan tehokkuusluku. Ei siitä tehdä sel-

laista johtopäätöstä, että rajataan semmoinen [osa], joka hyväksyy vanhan 

ajan kulttuurin, että sai tehdä mitä vaan, ja sitten tehdään selvästi uusi alue. 

Nyt tehdään rakentamisohje alueelle ja tuhotaan viesti, tarina siitä, että tällöin 

oli sellainen tilanne, että ihmiset saivat rakentaa talonsa miten vaan. Pyöris-

tetään se alue nyt.  

– – 
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H8: Ideaalistahan olisi, jos eheyttävä suunnittelu voisi mahdollisimman vä-

hän uudella pilata sitä vanhaa. Jos on hyvä paikka tai historiallisia tai vanhoja 

rakennuksia, se ikään kuin korjaa tai mahdollisesti jopa parantaa. Ikään kuin 

ei huomata, että tähänhän onkin tullut uutta. Se voisi olla hyvä määritelmä 

joissain tapauksissa, se tietenkin riippuu paikasta. 

H8: Siinä [tapauksessa] voisi ehkä sanoa, että yritetään eheyttää se huvilan 

ympäristö, lähiympäristö arvoiseensa asuun. Siinähän on tilanne sellainen, 

että – – on upea huvila kallion reunalla ja – – jo liiankin kasvanutta metsää – 

–, jolloin ilman täydennysrakentamista tai eheyttämistä myöskään nykyinen 

rakennuskaan ei tulisi enää niin hyvin esille. Se sitten, kuinka paljon täyden-

nysrakennettiin, – – se on semmoinen hyvä keskustelukysymys, että oliko se 

liian paljon vai riittävästi.  

Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg (24.10.2011) toteaa eheyttä-

vän kaupunkisuunnittelun päähaasteeksi Vantaalla kuitenkin kaupungin kesken-

eräisyyden, jonka valmiiksi saattamiseen kasvu tarjoaa edellytykset.   

H9: Päähaaste tai -ongelma on juuri hajanainen rakentaminen, joka johtuu 

monista syistä. On eri puolilla tehty, ei ole tehty ikään kuin projekteittain 

kertaalleen. – – Mutta ehkä hyvä puoli tällä hetkellä on se, että kaupungistu-

minen ulottuu, tarkoitan koko metropolialuetta, tänne saakka. Nyt alkaa olla 

oikea voimavara ja voima täyttää niitä koloja – –, rakentaa kokonaisempaa. – 

– Jossainhan, voisi kuvitella, historiallisessa kaupungissa, jos kasvu pysähtyy, 

sen vaatimuksia ei tarvitsisi ottaa huomioon eikä autoja pysäköidä sinne 

vanhaan keskiaikaiseen rakenteeseen. Se eheys säilyisi. Siinähän voi käydä 

niinkin päin. Tai riippuu sen merkityksestä tietysti. 

Haastateltava tuo esille eheyttämisen käsitteen taustalla olevan suunnittelukäsi-

tykseen liittyvän epäselvyyden, joka on nähtävissä myös aiemmista haastatteluot-

teista.  

T: Olet ihan oikeassa, tämä mukailee yhtä eheyttämisen käsitystä, joka on sel-

lainen vähän kuin rakennushistoriallinen, elikkä heidän vinkkelistään eheyt-

täminen olisi filosofisesti mahdotonta. Joskus täydellisenä ollutta ei voida 

edes eheyttää, koska siinä tulevat [mukaan] autenttisuuskysymykset. 

H9: Kyllä. 

T: Mutta sen katsontatapa… 



 34

H9: Toinen aspekti varmaan on, että eheyttäminen muuttuu koko ajan. Mi-

kään ei ole lopullinen totuus kaupungissa, vaan kaupunki on elävä organismi. 

Siinä mielessä tavoite on varmaan mahdollisimman hyvin toimiva eheä koko-

naisuus, jossa osaset on suunnilleen paikallaan, mutta se muuttuu koko ajan, 

se on koko ajan hiukan epäbalanssissa. Se on se kaupungin käyttövoimakin 

varmaan aika lailla. – – Mutta kyllä minusta tuntuu, että katseet suuntautuvat 

yhä enemmän olemassa olevan ylläpitoon, kehittämiseen ja parantamiseen. Ja 

nähdään se, että se on koko ajan tuommoista dynaamista muutosta – –. Alun 

alkaenhan Vantaa tietysti on ollut organisaatio, jossa rakennettiin periaat-

teessa neitseelliselle maalle. Lähes 200 000 ihmiselle [on] rakennettu uusia 

alueita: green field -suunnittelua. Kyllähän se perinne täällä totta kai tuntuu.  

Haastateltujen pohdinnat paitsi ilmentävät eheyttämistä tehtävän toisistaan poik-

keavista – joko komprehensiivis-rationalistisesta tai inkrementalistisesta – lähtö-

kohdista, myös suunnittelukäsityksen valtavirran olevan Vantaalla aktiivisessa 

muutoksessa.  

Samaan aikaan myös käsitys kaupunkisuunnittelusta on muutoksessa. Taval-

lisesti puhutaan eheyttävästä kaupunkisuunnittelusta. Kimmo Kurunmäki on kui-

tenkin väitöskirjassaan (2005: 19) rinnastanut kiinnostavalla tavalla kaupunki-

suunnittelun ja kaupunkikehittämisen (luku 2.3). Hän mieltää kaupunkisuunnitte-

lun olevan rationalistista ja keskittyvän laatimaan suunnitelmia, joilla halutaan 

suunnitella tulevaisuutta poliittisten tavoitteiden mukaiseksi. Kantaako eheyttävä 

kaupunkisuunnittelu komprehensiivis-rationalistisen blueprint-suunnittelun45  pe-

rintöä, olkoonkin että suunniteltavana kokonaisuutena olisivat määrittelyä pake-

nevat elinolot, voimavarat 46  tai yhdyskunnat? 47 Tulisiko mieluummin puhua 

esimerkiksi integroivasta kaupunkikehittämisestä, ja millä tavalla se oikeastaan 

eroaisi eheyttävästä kaupunkisuunnittelusta? Tavoitteeni onkin tämän tutkimuk-

sen myötä edistää keskustelua integroivan kaupunkikehitystyön monipuolisesta 

sisällöstä vertailemalla eriluonteisissa suunnittelutehtävissä sovellettuja lähesty-

mistapoja toisiinsa.  

                                                        
45Faludi (1973: 131) valottaa blueprint-suunnittelulla tarkoitettavan loistokkaiden suunnitelmien laa-
dintaa ja rationalistista toteutusta. 
46 YTV:n (Riipinen ym. 2003) tutkimushankkeessa eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu määritel-
tiin ’yhdyskuntien voimavarojen ja elinolojen laaja-alaiseksi kehittämiseksi paikallisten lähtökohtien 
ja laajan yhteistyön pohjalta’. Voimavaroilla tarkoitettiin väestöä, työpaikkoja, yrityksiä, rakennus-
kantaa ja infrastruktuuria. Elinoloilla viitattiin ympäristön, palvelujen, liikenteen ja sosiaalisen toimi-
vuuden kokonaisuuteen.  
47Uudenmaan ympäristökeskus 2008, Laine 2008: 12. 
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2.3 Eheyttämistä vai kehittämistä? 

Eheyttämisellä nykyään yleensä viitataan kokonaisvaltaiseen kaupunkisuunnitte-

luun. Yhdyskuntasuunnittelua on nimitetty myös strategiseksi eheyttämiseksi 

(Mäntysalo 2009, Ruokolainen & Kolehmainen 2010). Vaihtoehtoisesti voitaisiin 

puhua strategisesta kaupunkikehittämisestä, jolloin rakennettua ympäristöä kehit-

tämisen sanakirjamääritelmän mukaisesti muokataan vähitellen tavoiteltuun suun-

taan, joka voi hallitusti muuttua.48 Tarkastelen seuraavaksi miten eheyttäminen ja 

kehittäminen oikeastaan eroavat toisistaan. 

Suomen kielen perussanakirjan (2001: 431) mukaan kehittämisellä tarkoite-

taan ensisijaisesti tekemistä tai muuttamista jotakin vähitellen joksikin, muutta-

mista jotakin johonkin suuntaan, muokkaamista, muovaamista; kypsyttämistä, 

koulimista tai edistämistä. Kehittämisen – tai kehityksen – olemusta on pohdittu 

syvällisemmin yleensä sosiologiaan kuuluvaksi luetussa kriittisessä teoriassa 

(Development theory), joka kritisoi ja pyrkii muuttamaan49 yhteiskuntaa tai sen 

yksiköitä50  kokonaisuuksina. Jan Nederveen Pietersen mukaan kehityksellä on 

ajan saatossa ollut lukuisia erilaisia merkityksiä (2010: 5): Sillä on viitattu muun 

muassa taloudelliseen kasvuun, teollistumiseen, poliittiseen tai yhteiskunnalliseen 

modernisaatioon, kuten kansakuntien muodostumiseen tai yrittäjyyden vaalimi-

seen. 1980-luvulla kehityksen tavoitteeksi muodostui ihmiskunnan kukoistus 

(Friedman 1992); pyrittiin parempiin elinmahdollisuuksiin, ihmisten valintamah-

dollisuuksien laajentumiseen, osaamisen lisääntymiseen, valtionhallinnon vaikut-

tavuuteen, hyvään hallintotapaan, kestävyyteen, köyhyyden lievittämiseen ja 

sosiaaliseen inkluusioon. (Pieterse 2010: 6–7). Pieterse osoittaa “parannuksen” 

tyhjentävän määrittelyn arvosidonnaiseksi ja kehityksen liikkuvaksi maalitauluksi 

(ibid.: 4–5,11,191).  

                                                        
48Strategisella eheyttämisellä Mäntysalo (2009) haluaa peräänkuuluttaa liiallisen inkrementaalisuuden 
välttämistä. Hänen mukaansa tulisi kyllä edetä olemassa olevan yhdyskuntarakenteen ehdoilla, mutta 
samalla tulisi ennakoida pidemmän aikavälin kehitystä niin, ettei valinnoilla tulla sulkeneeksi pois 
olennaisia yhdyskuntarakenteen kehittymissuuntia. 
49Perinteinen yhteiskuntateoria pyrkii vain ymmärtämään tai selittämään yhteiskuntaa. 
50Kehitys on alettu mieltää monitasoisiksi ja -mittakaavaisiksi toimenpiteiden sarjoiksi, jotka sijoittu-
vat myös kansallista tasoa alemmaksi, esimerkiksi seudullisesti (Pieterse 2010: 16). Suomessa kun-
nille on kuntalaissa (365/95 § 1) annettu tehtäväksi ”pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja 
kestävää kehitystä alueellaan”. Rinnastankin kehitysyksikön Vantaan kaupunkiin, koska kunta on 
itsenäinen toimija (planning subject, luku 3).  
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Miksi myös eheyttäminen ei voisi olla jatkuva ja avoin prosessi?51 Miksi eheyttä-

minen olisi kokonaisvaltaista projektimaista suunnittelua? Syynä on eheyttämisen 

ja kehittämisen erilainen suhde kokonaisvaltaisuuteen.  

Kansanterveyden parissa työskennellyt Vincent Tucker erottaa kaksi erillistä 

suuntausta holistisessa ajattelussa. Toinen niistä keskittyy ensisijaisesti yksilöön 

organismina; tämä suuntaus ei kuitenkaan Tuckerin mukaan tarjoa mahdollisuutta 

analysoida tai muuttaa yksilöön vaikuttavia makrosysteemejä. Toinen suuntaus 

tarkastelee sekä biologista systeemiä että taloudellista ja poliittista systeemiä; täs-

sä lähestymistavassa muun muassa sairaudet mielletään yhteiskunnallisesti syn-

tyviksi. (Tucker 1997: 42, sit. Pieterse 2010: 145). Jälkimmäisellä tarkasteluta-

valla ei kuitenkaan ole voitu ymmärtää yksilön hyvinvoinnin kysymyksiä (Tucker 

1997: 43). Tucker on pyrkinyt ratkaisuun tekemällä synteesin; hän yhdistää nämä 

kaksi holismia eri tavoin lähestyvää suuntausta laajaksi ja kriittiseksi holismiksi 

(critical holism) (Pieterse 2010: 145). Pieterse kutsuu tätä holismin ja kriittisen 

ajattelun tervetulleeksi yhdistelmäksi: ”[Critical holism is] holism with a bite, 

holism with an attitude” (2010: 144). ”Without a critical edge, holism easily 

becomes totalizing, romantic, soggy; and without holism, criticism easily turns 

flat, sour” (ibid.: 146). Kriittisen tarkastelun avulla tavoitetaan myös näkökulmat, 

jotka ovat jääneet huomiotta. 

Tämä ei vielä kerro, mitä eroa eheyttämisellä ja kehittämisellä voisi olla. Mo-

lemmissahan pyritään mahdollisimman kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Pieterse 

(ibid.: 148–149) osoittaa sen, kuinka myös kokonaisvaltaisuudesta on kyettävä 

erottamaan kaksi toisistaan erottuvaa piirrettä. Hän kuvaa kokonaisvaltaisuutta 

(wholeness) mielikuvia herättäväksi henkiseksi käsitteeksi, kun taas holismissa 

(holism) on ohjelmallinen piirre: ”Apparently there is slippage between 

wholeness and holism. As a notion wholeness is evocative and descriptive, 

whereas to holism there is a programmatic element.” Edellä kuvattu horjuvuus 

kokonaisvaltaisuuden ja holismin välillä – yhdistettynä kehityksen ja parannuksen 

evoluutioon – tarkoittaa, että holismi voi saada minkä tahansa poliittisen suunnan. 

Pieterse täsmentää, että kokonaisvaltaisuuden (wholeness) paradoksi on elämän 

materiaalinen luonne, samalla kun se täydesti toteutuu vasta immateriaalisena 

(ibid.: 149). Kokonaisvaltaisessa tarkastelussa siis henkilökohtaisella kokemuk-

sella on keskeinen osa, kun taas holismin hän määrittelee kokonaisuuden kokoa-

miseksi pirstaleista systemaattisen tai tieteellisen tarkastelun keinoin. Popper 

(1961: 74, sit. Faludi 1996: 101) sen sijaan tyrmää väitteen, hänen mukaansa ko-

                                                        
51Faludi (1973: 131) on todennut suunnittelun voivan olla myös prosessuaalista. 



 37

konaisuus (whole) ei voi koskaan olla tieteellisen tarkastelun kohteena. Faludi 

(1996: 101) ja Flyvbjerg (2004) täydentävät Popperin näkemystä, heidän mukaan 

kokonaisuuksien käsittelemiseksi ei myöskään voi olla rationaalista politiikkaa. 

Heideggerin holistinen lähestymistapa (’whole’ l. ’maailma’ l. olevan kaik-

keus) on poikkeus eikä erottele ontologisia ja epistemologisia lähtökohtia (Pas-

sinmäki 2011: 61, Rönkkö 2012: 51), vaan sen kautta henkilökohtainen hiljainen 

tieto sekä kontekstista lähtöisin oleva niin sanottu objektiivinen tieto kytkey-

tyvät. 52  Pieterse (2010: 150) kuitenkin kritisoi myös tällaista lähestymistapaa 

tarkastelutavan systematisoinniksi: “It is not difficult to read philosophy from 

Plato to Aquinas, Hegel to Heidegger as elaborations, systematizations of 

sensibilities originally set forth in vision, revelation, religion, although to say so is 

of course sacrilege in reverse.” Pieterse esittää hyvin tarkkanäköisesti, että koko-

naisvaltaisuus on vain tarkastelun herkkyyden kaleidoskooppi. Tässä kohdassa 

palaan Kimmo Kurunmäen esitykseen kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen 

erosta (luku 2.2). Kurunmäki mieltää kaupunkisuunnittelun olevan rationalistista 

ja keskittyvän suunnitelmien laadintaan, joilla halutaan suunnitella tulevaisuutta 

poliittisten tavoitteiden mukaiseksi. Keskeinen ero voikin kuitenkin olla juuri tar-

kastelun herkkyydessä.  

Pietersen mukaan oleellista olisikin löytää tasapainottava tarkastelukäytäntö 

(ibid. 157), jollaiseksi hän esittää Vincent Tuckerin kriittistä holismia: ”Critical 

holism as a balancing act involves balance in a wider and more fundamental sense, 

across dimensions of collective existence, from the epistemological to the 

practical, which may take several forms.” Kriittisessä holismissa tarkastelu on se-

kä horisontaalisesti että vertikaalisesti moniulotteista, siinä otetaan huomioon 

sekä yhteiskunnalliset että subjektiiviset ulottuvuudet. Tarkastelu on myös moni-

puolista, siinä otetaan huomioon sektorien (talous, politiikka, yhteiskunta ja kult-

tuuri) ja tasojen (paikallinen, seudullinen, kansallinen ja globaali) väliset suhteet 

ja dynamiikka. (Ibid.: 161).  

Pieterse muistuttaa, että kehityskäsityksen nähdään muotoutuvan yhä vuoro-

vaikutteisemmin, mutta että vuorovaikutuskäytännöt eivät ulotu etenkään makro-

taloudellisiin tarkasteluihin. Pieterse viittaa kitkan kasvavan kehitysajattelun ja 

käytäntöjen välillä. Pieterse mainitsee myös lisääntyvät kumppanuudet eri toimi-

joiden välillä, mutta toteaa, että niissä kyse voisi olla holistisesta, muttei kuiten-

kaan kriittisestä lähestymistavasta, koska valta on epäpoliittista. Kaikkiaan kriit-

                                                        
52Tutkimukseni on menettelytapateoreettinen tutkimus, joten rakennetun ympäristön subjektiivisen 
kokemuksen sisältö ei ole sen kannalta keskeistä.  
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tis-holistinen kehitys tasapainottaa makrotaloudellisen hallinnan, globaalin de-

mokratiakehityksen ja planeettaamme koskevan etiikan. Näiden täysipainoinen 

toteutuminen edellyttää mahdollisimman kattavaa kollektiivista oppimisprosessia 

(ibid.: 164). Pieterse määritteleekin kehityksen lopulta ’kollektiiviseksi oppimi-

seksi’ (ibid.: 182), joka on sekä lopputulokseltaan että menettelytavoiltaan avoin 

prosessi:  

Understanding development as improvement almost inevitably invites a one-

dimensional perspective, privileging one or other dimension, and a 

managerial approach, whereas what actually constitutes improvement never is 

and never can really be settled. – – Wouldn’t it be more productive and 

appropriate then to make this contingency part of the understanding of 

development? This means redefining development as a collective learning 

experience. This includes learning about different understandings of 

improvement, as a collective inquiry into what constitutes the good life and 

sensible ways of getting there. Learning is open-ended.   

Täydennän tätä tulkintaa kehittämisestä Herbert Simonin (1967, sit. Karppi 2000: 

5) rajoitetun rationaalisuuden mallilla, jossa hyväksytään riittävän hyvät tulokset, 

yhdistettynä evolutionäärisiin tilanteista nouseviin ratkaisuihin. Tavoiteltaessa 

absoluuttisesti parhaana pidettävää ratkaisua, esimerkiksi holistista eheyttämis-

tä,53liikutaan alenevan rajahyödyn alueella. Tällöin, parasta ratkaisua lähestyt-

täessä pystytään panosyksiköin saavuttamaan yhä vain vähäisempi lisäys tuo-

tokseen (Karppi 2000: 5). Varsinaisessa kehittämistoiminnassa on kyse siitä, mi-

ten aikaansaada tasapaino eri toimijoiden, näkökulmien, intressien ja ulottuvuuk-

sien välille, kulloisessakin historiallisessa, poliittisessa ja taloudellisessa yhtey-

dessä. Osallisilla säilyy erilaisia käsityksiä tavoiteltavasta lopputuloksesta, joten 

tasapaino on aina väliaikainen ja säilyy vain niin kauan kuin tulokset tyydyttävät 

osallisia (Teisman & Edelenbos 2004: 169–170). Merkittävää on, että kollek-

tiivinen oppiminen kehityksen lähtökohtana siirtää huomion kehityksen loppu-

tulemasta prosessiin (Pieterse 2010: 191).  

Charles Lindblomin määritelmä julkishallinnasta vähitellen rämpimisenä 

(The Science of Muddling Through 1959) on yhä kuvaava. Kehityksen hallinta ei 

                                                        
53Emilia Rönkkö (2012) on omassa väitöskirjassaan esittänyt yhdyskuntasuunnittelun edellyttävän 
holistista oppimista. Vaikka oppimisen on osoitettu olevan vääjäämätön osa kaikkea tuottavaa 
toimintaa (Engeström 2007: 41, Lave & Wenger 1991), kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta 
kyse ei kuitenkaan ole vain maankäytön suunnitteluun tai kaavoitukseen liittyvästä oppimisprosessista, 
vaan myös strategisesta prosessista.  
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ole puhtaasti intellektuelli prosessi, vaan osa jatkuvaa alati keskeneräistä poliit-

tista muutosta. Pietersen mukaan vääristymiä syntyy, kun olosuhteiden konteks-

tuaalisuus unohdetaan ja kulloisistakin oloista nousevat tarkastelut vakiinnutetaan 

ideologiaksi tai teoriaksi sekä sovelletaan lähdekontekstinsa ulkopuolella. Näitä 

vääristymiä ovat viivästykset, yleistykset ja puhdasoppisuus. (2010: 196).  

Eheyttämistä ja kehittämistä erottava tekijä onkin juuri siinä, kuinka holis-

tiseksi kehittäminen mielletään. Teen tulkinnan, että mikäli rakennetun ympä-

ristön kehittämisen tavoite on holistisesti määritelty, on kyse eheyttämisestä. 

Tällöin eheyttäminen on lineaarinen tai tasoihin perustuva tai spiraalimainen 

(Mäntysalo 2003, Engeström 2004b) mutta projektimainen prosessi, joka etenee 

toiminnan perustelusta ja organisoinnista toteutukseen ja arviointiin (ks. esim. 

Pelin 1999, Virtanen 2000, Kettunen 2003, Toikko & Rantanen 2009: 10,68). 

Eheyttäminen ei kuitenkaan välttämättä ole rationalistista, kokonaisvaltaista ja 

hierarkkista suunnittelua, jota muun muassa Lindblom (1959, ks. myös Lapintie 

1999) on kritisoinut; eheyttämisessä tavoite on tunnettu, mutta keinot, joilla siihen 

pyritään, voivat olla avoinna.  

Timo Toikko ja Teemu Rantanen ovat analysoineet (2009) kehittämisen kent-

tää. Vaikka tavoitteellisuus on keskeinen kehittämisen elementti, kehittämistoi-

minnan kohde, laajuus, organisointitapa ja lähtökohta voivat vaihdella heidän mu-

kaansa huomattavasti. Yksi heidän tunnistamastaan kuudesta vaihtelutekijästä on 

kehittämisen organisointimuoto: kehittäminen voi olla hankeperustaista tai jatku-

vaa toimintaa. (Ibid.: 14–15). Juuri tämä osatekijä erottaa eheyttämisen ja kehit-

tämisen toisistaan. 

Tulkitsen Lindblomin katkonaista inkrementalismia54 soveltaen, että mikäli 

kehittämisen tavoite on kapea-alaisempi ja sen määrittelyssä yhdistetään no-

pea ja hidas tieto (ks. Pieterse 2010: 162), on kyse kestävästä kehittämisestä. 

Tällöin kehittäminen on epälineaarinen spagettimainen (Toikko & Rantanen 2009: 

67, 69,71) jatkuvaan dialogiseen oppimiseen perustuva prosessi. Inkrementalisti-

sessa ajattelussa tavoitteena on etsiä eri osapuolia tyydyttävä toimintapolitiikka 

(satisfiointi, Mälkiä 2006). Elastisuudestaan huolimatta myös kehittäminen on 

strategisesti tavoitteellista.  

                                                        
54Bruce Stiftel (2000) on muistuttanut suunnitteluteoriaa käsittelevässä oppikirjassaan suunnitteli-
joiden väärinymmärtäneen Charles Lindblomin (1959) lanseeraaman inkrementalismin käsitteen eri 
tavoin. Tässä yhteydessä merkityksellisintä on, että Lindblom todellisuudessa esitti katkonaista 
inkrementalismia (disjointed incrementalism), joka perustuu avoimeen analyysiin, ei suinkaan 
yksinkertaista inkrementalismia (simple incrementalism), jossa puolletaan vaihtoehtoja, jotka eroavat 
vain vähän arviointitilanteesta. 
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Huomio kiinnittyy työn joustavuuteen, joka onkin toinen eheyttämistä ja kehit-

tämistä erottava tekijä. Joustavuus on ’kykyä sopeutua uusiin ehkä yllättäviinkin 

tai muuttuviin olosuhteisiin ja tarpeisiin’  (Virtanen 1991: 1). Kaikki muut kuin 

välittömään toteutukseen tähtäävät projektimaiset suunnittelutyöt perustuvat ar-

viointeihin tai tavoitteisiin. Pekka V. Virtanen kutsuukin joustavuutta55 reagoin-

tiherkkyydeksi. Hän täydentää käsitystä joustavuudesta kahdella tekijällä. Toinen 

näistä on kestävyys (robustness): tässä tapauksessa työn kestävyys tarkoittaa, että 

ratkaisu jättää käyttökelpoiseksi useita kelvollisia vaihtoehtoja lopputuloksen 

osalta. Todellinen kehitys ei yleensä tapahdu juuri odotusten mukaisesti (ibid.: 4). 

Toinen joustavuustekijä on reagointiherkkyys eli työn ’kyky, tapa ja nopeus 

reagoida toimintaympäristön muutoksiin’. Oikeastaan eheyttämistä kapea-alai-

sempi, mutta joustavampi lähestymistapa integroivaan kaupunkikehitystyöhön 

onkin näin ollen kestävää kehittämistä. Tällä viittaan ainoastaan työn elastiseen 

luonteeseen, en tarkoita, että noudattavuus tai joustavuus, tai eheyttäminen tai 

kestävä kehittäminen olisi lähtökohtaisesti toista mielekkäämpää.56 Mielestäni ei 

ole tarpeen esittää yleistä kysymystä, onko suunnittelu eheyttämistä vai kehit-

tämistä, tai onko suunnittelussa kyse toteuttamiskelpoisen tulevaisuudenkuvan 

tuottamisesta vai edellytysten luomisesta tulevaisuuden valinnoille.57 Hypoteesini 

on tässä vaiheessa, että suunnittelussa voi olla kyse näistä molemmista, työteh-

täväkohtaisesti vaihdellen. Myös Pekka V. Virtanen on kehottanut tavoittelemaan 

sopivaa joustavuutta, sellaista, joka ei ole haitallista eikä pitkäjänteinen suun-

nittelu menetä merkitystään (1991: 28,30). Tarkastelen tässä tutkimuksessa myö-

hemmin sitä, minkä luonteista työ kulloinkin eri tapauksissa on ja milloin työ on 

lähestymistavaltaan kuvattavissa eheyttämiseksi, milloin kestäväksi kehittämi-

seksi, ja millaisia työn rakenteita kummassakin lähestymistavassa kulloinkin on 

ollut.  

                                                        
55Pekka V. Virtanen (1991) on koonnut erilaisia käsityksiä yhdyskuntasuunnittelun joustavuudesta. 
Sillä on voitu viitata myös kaavoituksen nopeuteen tai sallivaan kaavaan. 
56Pekka V. Virtanen on kuitenkin varoittanut, että äärimmilleen vietynä joustavuus voi johtaa maan-
käytölliseen anarkiaan. Joustavuutta ei pidä sekoittaa opportunismiin, jossa tilanteita käytetään hyväk-
si periaatteettomasti. (1991: 4–6,27,30). Toisaalta kankea suunnittelu on vaarassa jäädä kehityksen 
näennäisohjaukseksi.   
57Kimmo Lapintie on (2007: 49) ehdottanut kaupunkitilan olevan mahdollisuuksien valtakunta, ei 
subjektiivinen tilallinen kokemus. Tässä vaiheessa tutkimusta esitän hypoteesin, jonka mukaan kau-
punkitilan suunnittelussa voi olla kyse myös molemmista näistä, tarkastelunäkökulman painotus ta-
pauskohtaisesti vaihdellen. 
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Tutkimuskysymysten tarkistaminen 

Koska eheyttämisen asema kaupunkikehitystyössä herättää yhä enemmän kysymyk-

siä, olen aikeissa tarkistaa tutkimuskysymyksiäni. Tähän saakka tutkimuskysymyk-

seni ovat olleet seuraavat: 

– Mitä on eheyttäminen? 

– Mitkä ovat sen haasteet? 

Sarah Whatmore (1999: 27) on määritellyt tilallisen suunnittelun (spatial plan-

ning) järjestämiseksi (ordering), minkä Jean Hillier (2007: 296) kuitenkin kuittaa 

hypoteettiseksi. Hillierin mukaan tila on työn kohde ja alati muuttuva. Eheyttä-

misen holistinen tavoite olisikin näin ollen määriteltävissä vain hetkellisesti, 

projektimaisessa suunnittelutyössä, jolla on alku ja loppu. Koska tällainen eheyttä-

minen ei vaikuta muodostavan koko rakennetun ympäristön integroivan kehittämisen 

kenttää, jolla jatkuva strateginen suorituskyky on yhä merkitsevämpää, tarkistan tut-

kimuskysymyksiäni käytännön kaupunkikehittämisen kannalta mielekkäämmiksi. 

Tästedes tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

– Mikä asema eheyttämisellä on integroivan kaupunkikehittämisen kentällä? 

– Mitkä ovat integroivan kaupunkikehittämisen haasteet? 

Hubbard ja Kitchin (2010) ovat näyttäneet tilaa koskevan suunnittelutyön niveltyvän 

kaikkiin yhteiskunnan näkökulmiin (spatial turn). Olisi kuitenkin mahdotonta tutkia 

kaikkien näkökulmien haasteita. Onkin tutkittava sitä, millaisia haasteita ilmenee 

kulloinkin mahdollisimman integroivissa kaupunkikehityksen käytännöissä. Lähtö-

kohtani on, että näkökulmien integraatiota voidaan joka tapauksessa parantaa kaupun-

kikehitystyön tavoitteiden harmonisoimiseksi sekä tavoitteidenmukaisen kaupunki-

kehitystyön suorituskyvyn parantamiseksi ja optimoimiseksi. Yksittäisten näkökul-

mien integrointi toisiinsa olisi myös holismin edellytys. Seuraavassa pääluvussa 

erittelen näkökulmien integroitumisen58 tämänhetkisiä haasteita59 Vantaan kaupunki-

                                                        
58Integroivaa kaupunkikehittämistä voidaan tarkastella myös suunnittelun kohteen, sosio-kulttuuris-
fyysisen kaupungin osasten integraationa. Pitäydyn tässä tutkimuksessa kuitenkin näkökulmia integ-
roivan työn (toiminnan) tarkastelussa, sillä tutkimus on luokiteltavissa menettelytapateoreettisiin 
tutkimuksiin, ja tavoitteena on selvittää, miten suunnitellaan. Toinen, sisältöteoreettinen tutkimus voisi 
kohdistua siihen, millaista suunnittelun kohde eli rakennetun ympäristön osasten integraatio on tai 
minkälaisia erilaisia osasia integroivat suunnitelmat ovat.  
59Tässä väitöstutkimuksessa en käsittele esimerkiksi EU-tason aluekehittämisen (esim. Williams 1996) 
tai kansainvälisen ilmastokysymyksen erityiskysymyksiä (esim. Turunen 2012: 33, Carina & 
Keskitalo 2010), kansallisen aluerakenteen tai aluekehittämisen erityiskysymyksiä (ks. Mella 2010, 
Ympäristöministeriö 2006) kuten Kunta- ja palvelurakenneuudistusta (PARAS), yhdyskuntarakenteen 
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kehitysorganisaation työssä, viidessä erityyppisessä suunnittelutehtävässä. Sitä ennen 

pohdin, mitä kaupunkikehittäminen on ja miten se eroaa esimerkiksi kaupunkisuun-

nittelusta. 

                                                                                                                                    
hallintaan liittyviä erityiskysymyksiä (kuten seudullista yhteistyötä (Hytönen ym. 2011, Airaksinen 
ym. 2004), maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista, riittävän ja kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon turvaamisen erityiskysymyksiä pääkaupunkiseudulla esim. MAL-aiesopimus (ks. 
Vatilo 2012, Helsingin seutu 2010, Ristimäki ym. 2009) tai seudullisen yhteisvastuullisen asunto-
politiikan kehittämistä (ks. esim. Laiho 1999), valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikut-
tavuutta, yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja täydennysrakentamisen erityiskysymyksiä (esim. 
Santaoja 2004, Päivänen 2000), kuten ekotehokasta yhdyskuntarakennetta (ks. esim. Lahti & 
Moilanen 2010, Heinonen ym. 2003), paikallisten konfliktien ratkaisemista (ks. esim. Kopomaa ym. 
2008), poliittista kaupankäyntiä (ks. esim. Hietanen 1996), täydennysrakentamisen periaatteita 
(Koponen 2006, Balgård 1982, Smith 1987), rakennetun ympäristön suojelun kysymyksiä (Niskasaari 
2008, Kervanto-Nevanlinna 2001) tai kaupunkitaideluomien yhtenäisyyden kysymystä (Koponen 
2006, Tuomi 2005, Nikula 1981). En käsittele myöskään kaupunkirakenteen eheyttämistarpeen syiksi 
usein mainittuja tekijöitä, jotka liittyvät yhdyskuntarakenteen hajautumiseen, kuten autoriippuvai-
suutta (Kanninen ym. 2010, Ristimäki ym. 2011), kaupan sijoittumisen ohjausta (Saastamoinen 2003), 
hajarakentamisen ohjausta (Sairinen & Mononen 2010), aluerakentamista (Hankonen 1994: 324, ks. 
myös Rönkä (1989) sekä Lampinen & Rönkä (1989)) tai kaupunkirakenteen vapaata kasvua esikau-
punkialueilla (Litzen 1987). 
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3 Eheyttäminen integroivan 
kaupunkikehitystyön osana 

Kaupunkisuunnittelun ja -kehityksen käsitteistö on yhä suunnittelututkimuksen 

näkökulmasta pitkälti määrittymätöntä (Archibugi 2008, Mäenpää ym. 2000: 14). 

Harry Edelman on väitöskirjassaan 60  lähestynyt kaupunkikehitystyötä (Urban 

Design Management) integroivana hankekehityksenä (Mediation of Integrative 

Developments). Se on lähestymistapa, jossa ulkopuolisen mediaattorin tavoitteena 

on neuvottelemalla auttaa yhdyskuntasuunnittelun, kaupunkisuunnittelun ja kiin-

teistökehityksen osapuolia kasvattamaan keskinäistä luottamustaan ja linjaamaan 

niiden intressit yhdistävää hankekehitystoimintaa. Tavoitteena on näin lisätä eri 

osallisryhmien tyytyväisyyttä ja tavoitella entistä kestävämpiä tuloksia. Edelman 

viittaa vallitsevaan maankäytön suunnitteluun, johon Suomen kunnilla on mono-

poli ja jossa ryhmittymät puolustavat asemiaan. (2007: 34,338). Hän väittää, että 

Suomessa ei tällä hetkellä ole erityistä kaupunkisuunnittelun ja kiinteistökehi-

tyksen osallisten intressien ja toimien käsittelykäytäntöä (ibid.: 34). 

Myös Erja Väyrysen väitöskirjan61 (2010) johtopäätöksenä on, että kaupunki-

suunnittelua on syytä tarkastella kaupunkikehittämisenä, jonka hän mieltää (ibid.: 

41) verkottuneeksi yhteistyöhön perustuvaksi prosessiksi, joka sisältää visioinnin 

ja tavoitteiden asettelun, kaavoituksen, rakennussuunnittelun, rakentamisen sekä 

alueiden käytön ja ylläpidon. Hänen tutkimuksensa motiivina on ollut selvittää, 

miten ideat päätyisivät toteutukseen asti.  

Väyrysen tavoitteeseen on vastattu kumppanuuskaavoituksen keinoin; siinä 

kunta hyödyntää alueen toteuttamiseen osallistuvien yritysten kehittämisehdotuk-

sia ja resursseja. Kumppanuuskaavoituksella tarkoitetaan kunnan ja yritysten vä-

listä yhteistyötä, jossa keskeistä ovat alueellinen visio, toimivuus- ja laatukritee-

rien laadinta, kumppanien valintamenettely ja yhteistyö asemakaavan laadinnan 

aikana. (Nykänen ym. 2007). Matti Kurosen (2011: 34) tulkinta kaupunkikehittä-

misestä (urban development) kytkeytyy kumppanuuskaavoituksen periaatteisiin, 

                                                        
60Edelman, H.: Urban Design Management; Using integrative negotiation to create valua at the 
intersection of urban planning, city design, and real estate development. Helsinki University of 
Technology Publication in Architecture 2007/27, Helsinki. 
61Väyrynen, E. (2010): Towards an Innovative Process of Networked Development for a New Urban 
Area; Four Theoretical Approaches. Väitöskirja. Studies in Architecture 2010/43. Aalto University 
School of Science and Technology, Faculty of Engineering and Architecture, Department of 
Architecture, Espoo.  
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koska hän painottaa tiettyyn paikkaan tiettynä aikana kohdistuvaa kehittämistä, 

mikä on ymmärrettävissä melko lyhytaikaisena projektimaisena toimintana.  

Sekä Edelmanin että Väyrysen väitöskirjat käsittelevät kaupunkikehittämisen 

käytäntöjä, joissa eri osapuolten integroinnin motiivina on uusien ratkaisujen 

synnyttäminen entistä kestävämmän kaupunkikehityksen aikaansaamiseksi, ja 

niissä esitellyt tapaukset ovat niin ikään uudishankkeita: hypermarket-hanke, 

aluerakennuttamishanke ja neljä muuta uutta kaupunkialuetta. Tulkitsen, että hei-

dän väitöskirjoissaan kehittämisellä siis tarkoitetaan tuotekehitystoimintaan ver-

rattavissa olevaa hanketoimintaa,62 jossa tavoitteena on jonkinlaisen tuotteen tai 

prosessin kehittäminen. Näissä tapauksissa kaupunkikehittäminen siis on kestä-

vyyteen tähtäävää innovaatiotoimintaa. 

Kehittämisellä tarkoitetaan Suomen kielen perussanakirjan (2001: 431) mu-

kaan kuitenkin ensisijaisesti ’tekemistä tai muuttamista jotakin vähitellen joksikin, 

muuttamista jotakin johonkin suuntaan, muokkaamista, muovaamista; kypsyttä-

mistä, koulimista tai edistämistä’. Tässä tutkimuksessa itse määrittelenkin kau-

punkikehittämisen kohdistuvan olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön ja 

olevan luonteeltaan jatkuvaa toimintaa. 63 Joskin jako olemassa olevan ja uuden 

suunnitteluun muuttuu merkityksettömäksi, kun olemassa oleva rakennettu ym-

päristö mielletään kaiken kaupunkikehittämisen kontekstiksi ja uudishankkeet sen 

välineeksi. Hypoteesinani on kuitenkin, että olemassa olevaan rakennettuun ym-

päristöön kohdistuva suunnittelu poikkeaa neitseelliselle alueelle suunnittelusta – 

joka on käymässä yhä harvinaisemmaksi – siinä, että se vaatii enemmän ymmär-

rystä työn kohteen lähtötasosta (Rönkkö 2012: 90), tavoitetasosta ja niiden väli-

sestä riippuvuussuhteesta,64 joka vaikuttaa suunnittelussa valittavaan lähestymis-

                                                        
62Vrt. RYM Oy:n Energizing Urban Ecosystems -tutkimusohjelma (EUE), jossa Suomeen luodaan 
kaupunkikehittämisen monitieteinen huippuosaamisen keskittymä. Ohjelmassa kehitettäviä konsepteja 
mallinnetaan, simuloidaan ja testataan Espoon T3-alueella. (Kuntatekniikka 4/2012: 57). 
63Vantaata on suunniteltu vuodesta 1955 lähtien (Hirvonen 2005), ja siitä tuli kaupunki vuonna 1973. 
Tämä nuori kaupunki, joka on syntynyt pääkaupunkiseudun kasvupaineiden tuloksena ja sen yhdys-
kuntarakenne paljolti aluerakentamiskohteiden määrittelemänä, ja siten kriittisesti tarkasteltuna ad hoc, 
olisi kiinnostava tapaus myös ns. New Towns -keskustelun kannalta, jolloin se edustaisi tässä mielessä 
New Towns -ideologian vastakohtaa, vaikka onkin rakentunut lähihistoriassa. New Towns -kaupungit 
tyypillisesti suunniteltiin kerralla valmiiksi. Vantaa on rakentunut vähitellen, ja sen reunakaupunki-
kehityksen hallinta on tiukentunut. Iästään huolimatta, ja vaikka Vantaalle yhä rakennetaan suurta 
uudisaluetta, Marja-Vantaata, pääosa Vantaasta on kertaalleen kaavoitettu. Se on murrosvaiheessa, 
jossa suunnittelu kohdistuu yhä enemmän olemassa oleviin alueisiin sekä aiemmin kaavoitettujen, 
mutta toteutumattomien vanhentuneiden kaavojen uudelleen arviointiin.  
64Alueen tulevien käyttäjien odotusten hallinta (odotusten paljastaminen, täsmentäminen ja tasapai-
notus (Ojasalo 2001) auttaa Staffansin ja Väyrysen (2009: 143,145) mukaan kaventamaan kuilua 
odotetun ja koetun laadun välillä, minkä myötä saavutetaan pitkäaikaisempi tyytyväisyys.  
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tapaan ja menettelyihin65. Lähestymistapa on valittava lisäksi sen mukaan, onko 

tarkastelualueen markkinakehitys dynaamista, tasaista vai stagnaatiossa.66 Mer-

kittävimmät erot olemassa olevan rakennetun ympäristön suunnitteluprosessissa 

ovat Cramerin ja Breitlingin (2007: 29) mukaan yksityiskohtaisempien 

lähtötietojen tarve, suurempi osallisten määrä ja monimutkaisemman suun-

nitteluprosessin vaiheiden hallinta. Nämä piirteet tuovat olemassa olevaan raken-

nettuun ympäristöön kohdistuvaan integroivaan kaupunkikehittämiseen uusia67 ja 

strategisia haasteita, koska kuten maankäytön suunnittelun ohjauskeinoja 

projektiyhteiskunnassa tutkinut Janne Roininen (2012: 23) toteaa, evo-

lutionäärisesta kehitysnäkökulmasta tarkastellen alueiden ja yhdyskuntien tu-

levaisuus ja kehitys näyttäytyy kompleksisena ja emergenttinä (ks. esim. Mitchell 

2011).   

Yhdyskuntasuunnittelua onkin nimitetty strategiseksi eheyttämiseksi.68 Yh-

dyskuntasuunnittelulla ja kaupunkikehittämisellä on strateginen ulottuvuus, tai 

oikeammin, suunnittelu on yksi osa strategista näkemystä (Mintzberg 1994: 111). 

Strategia auttaa organisaatiota selkeyttämään tulevaisuuden suunnan ja tekemään 

                                                        
65Kaivonen 2006: 74. Myös puistosuunnittelupäällikkö Pirjo Sirén (11.8.2011) vahvistaa olemassa 
olevan rakennetun lähiympäristön suunnittelun edellyttävän uudissuunnittelusta poikkeavaa työ-
tyyppiä, käsityötä: ”Vanhoilla alueilla voi olla asukkailla niin paljon omia arvostuksia siihen 
katutilaan liittyen. Oli sitten vaikka oravat pylväiden ja lankojen päällä tai komeet pihapuut tai 
katutilan muut elementit – –, niin on tarkoitus et ne räätälöidään. Siinä on ihan toisenlainen 
suunnittelumalli. – – [Myöskään suunnittelumallien laadinta e]i kannata vanhoille alueille, ihan älytön 
ajatuskin. Se ois ihan suossa kun siel on niin erilaiset ne paikalliset olosuhteet, lähtökohdat ja tarpeet 
miten kehitellään sitä katuverkkoa, se on niin spesifi kullakin alueella.”  
66Caves 2005: 486, Brindley ym. 1989, ks. myös Kurunmäki 2005 ja Mäntysalo (ei julkaisuvuotta).   
67Haasteet ovat uusia Suomessa, jossa valtaosa rakennuksista ja kaupungeista on muodostunut toisen 
maailmansodan jälkeen. Kansainvälisesti tarkasteltuna tämä kuitenkin on melko harvinaista, ja 
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön kohdistuvaa kaupunkikehittämistä onkin tehty esi-
merkiksi Euroopan suurissa kaupungeissa paljon (muun muassa urban renewal, urban renaissance, 
redevelopment, urban revitalization, urban regeneration, community development, new urbanism, 
infill development, smart growht tai urban restructuring eri muodoissaan). Toisaalta kaupungeis-
samme on yhä paljon mahdollisuuksia uudissuunnitteluun, mikä kaupunkikehittämisen välineenä 
käytettäessä tarjoaa mahdollisuuden kehittää rakennettua ympäristöä. Joskin esimerkiksi Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston prosesseja ja ihanteita koskevan tutkimuksen mukaan (Mäenpää ym. 
2000: 57–59) siirtyminen ylläpitokulttuuriin koettiin kasvupaineiden vallitessa uhkakuvaksi.     
68Mäntysalo (2010: 72) käsittää strategisen eheyttämisen epäselvyyden hallinnaksi, joka perustuu 
pitkäjänteiseen vuorovaikutteiseen suunnitteluun. Hän peräänkuuluttaa strategista otetta muun muassa 
seuraavien seudullisten tai globaalien näkökulmien hallitsemiseksi: ilmastonmuutos, markkinoiden 
globalisoituminen, alueiden polarisoituminen, seutujen verkostoituminen, väestön ikääntyminen, maa-
hanmuuton kasvu ja kaupan keskittyminen. Pidän näiden näkökulmien strategista käsittelyä maan-
käytön suunnittelun keinoin tarpeellisena. Tässä tutkimuksessa strateginen tarkastelu on kuitenkin 
ensisijaisesti kaupunkikehitysorganisaatiokeskeistä, ei seudullista tai globaalia, vaikka tällaisten mega-
trendien hallinta on vääjäämättä kaukonäköistä myös yksittäisen kunnan näkökulmasta.  
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päätöksiä tulevaisuus mielessään. Strategia suuntaa ajatukset siihen, mikä on 

oleellista organisaation tavoitteiden ja olemassaolon tarkoituksen kannalta. 

(Bryson 1988, sit. Sotarauta 1993: 273).  

Kaupunkikehittämisen strateginen ja ajallinen ulottuvuus tuo mukanaan stra-

tegiaprosessin omistajan. Markku Sotarauta tähdentää, että strategian luomisen ja 

toteuttamisen näkökulmasta ydin on siihen sitoutunut toimija, jolla on myös valta 

ja resurssit strategian toteuttamiseen sekä vastuu sen toteuttamisesta (1993: 276). 

Suomessa kunnille on kuntalaissa annettu itsehallinto (365/95 § 1), lisäksi val-

tionosuusjärjestelmän uudistuksen yhteydessä vuonna 1993 kunnista tuli vastuul-

lisia omista tuloistaan ja menoistaan.69 Hallintojärjestelmän hajauttaminen mer-

kitsi samalla kunnille merkittävää alueidensa käytön suunnittelua koskevaa vallan 

kasvua. Kaupunkien suhde toimintaympäristöönsä on muuttunut, ne pyrkivät 

itsenäisemmiksi toimijoiksi ohi valtiollisten rakenteiden (Mäenpää ym. 2000: 11). 

Lähtökohtana on entistä enemmän kunnan, tai sen sisällä hallintokunnan, oma 

tarve ja näkemykset. Kunnilla ja hallintokunnilla on mahdollisuudet kehittää 

omaa toimintaansa ja suunnata resurssejaan. (Sotarauta 1993: 271). Vantaan kau-

punkikehitysorganisaatio on näin ollen planning subject, kuten Alexander ja 

Faludi kutsuvat alueellista toimijaa, jolla on mandaatti tehdä interventioita kau-

pungin kehitykseen (1990, ks. myös Needham 1997: 269).  

Pidän kuvaustani Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiosta yritysmäisenä toi-

mijana havaintojeni mukaisena, sillä Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiolla on 

keskeinen rooli kunnan toiminnallisten edellytysten turvaamisessa: Vantaalla kau-

punkisuunnittelun tulosalue toimii niukkojen resurssien vallitessa tiiviissä yhteis-

työssä elinkeinopolitiikasta vastaavien yrityspalvelujen tulosalueen kanssa.70 En 

väitä, ettei organisaation työtä voisi toisessa tutkimuksessa olla hedelmällistä tar-

kastella myös hyvinvointivaltion suoritustasona, julkisen vallan käyttäjänä tai 

kansanvaltaisen valtion perustana. Kyse on siitä, millaisena kunta ymmärretään 

(Anttiroiko ym. 2007: 328). Aluearkkitehti Ritva Valo-Wossiluksen (29.8.2011) 

mukaan organisaation johtajat vaikuttavat merkittävästi organisaation toiminta-

kulttuurin luonteeseen. On mahdollista, että eri kunnat, hallintoelimet ja kaupun-

kikehitysorganisaatiot mieltävät roolinsa eri tavoin.  

                                                        
69Kuntien lakisääteiset velvoitteet ovat lisääntyneet ilman täysimääräistä kustannusten korvaamista 
(Stenvall ym. 2009: 141–147). 
70 Vantaan kaupunkikehitysorganisaation ajatusmaailmaa on luonnehdittu esimerkiksi Oy Vantaa 
Ab:ksi (Vähä-Piikkiö 30.6.2011). 
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Institutionaaliseen näkökulmaan on kuitenkin kiinnitetty toistaiseksi vähän huo-

miota tutkimuksessa (Turkama & Mattila), 71 vaikka palveluja tarjoavien orga-

nisaatioiden perinteet ja rakenteet vaikuttavat merkittävästi palvelumahdollisuuk-

siin (Botero ym. 2012: 9) ja kestävän kehityksen haasteiden hallintaan (Polk 2011: 

187).72 Vantaalla kaupunkisuunnittelulla on merkittävä rooli kestävän kehityksen 

näkökulmien integroinnissa, vaikka vastuu kestävän kehityksen aihepiiristä on 

ympäristökeskuksella:  

T: Kaupunkisuunnittelutulosalue, minkälainen rooli sillä on kestävän kehityk-

sen näkökulmien integroinnissa? 

H: Sillä on merkittävä rooli, ja pitäis ymmärtääkin se, että – – kaavahan on, 

voisi sanoa kunnallista lainsäädäntöä, jolla – – ohjataan ja pakotetaankin 

tekemään tietyllä tavalla. [Se] ei ole vain valtion ohjeiden käytäntöön vie-

mistä, vaan itsenäistä päätösvaltaa, ja se tapahtuu nimenomaan kaavoituksen 

kautta. Sillä tavalla [kaupunkisuunnittelun tulosalueella] on valtavan iso 

merkitys. (Kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg 24.10.2011). 

Ari-Veikko Anttiroiko kumppaneineen (2007: 329) on todennut suomalaista kun-

takäsitystä leimanneen sen, että kuntaa pidetään lainsäädännön luomuksena. Yh-

teisesti määriteltyjen tarkoitusperien toteuttamiseksi on verkostohallinnan73 näkö-

kulma kuitenkin osuvampi; verkostossa eri toimijoiden valta-, osaamis- ja tieto-

resurssit yhdistetään yhteisten tarkoitusperien toteuttamiseksi (Anttiroiko 2010: 

28). Ari Hynynen on väitöskirjassaan (2000: 3,85) todennut verkostojen välille 

syntyvän kuitenkin kitkaa erilaisten tehtävien, rationaliteettien, kulttuurien ja 

aikakausien kohdatessa. Hänen mukaansa juuri paikallisen kokemuksen tarkastelu 

on se ulottuvuus, joka voi tarjota välineitä toimintatapojen ymmärtämiseksi ja ke-

hittämiseksi.

                                                        
71Ei julkaisuvuotta. 
72 Suunnittelututkimuksen piirissä kaupunkikehitystyötä on Suomessa toistaiseksi tarkasteltu insti-
tutionaalisesta näkökulmasta vähän. Pasi Mäenpää, Arto Aniluoto, Rikhard Manninen ja Sampo 
Villanen ovat tarkastelleet Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston prosesseja ja ihanteita (2000). 
Heidän mukaansa selviä vastauksia siihen, miten Helsinkiä suunnitellaan, ei löytynyt kirjallisuudesta; 
kaupunkisuunnittelua koskeva laadullinen tutkimus, joka kuvasi suunnittelun nykytilaa ja eritteli sitä 
kriittisesti, oli tarpeen (ibid.: 13). 
73Hallinnan käsitteellä viitataan ei-hierarkkisesti järjestettyjen ja koordinoitujen sidosryhmäsuhteiden 
hoitamiseen (Anttiroiko 2010: 17). 
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Haluan korostaa kaupunkikehittämisen integroivaa luonnetta. Määrittelen integ-
roivan kaupunkikehittämisen ’olemassa olevan rakennetun ympäristön jatku-

valuonteiseksi74 muokkaamiseksi tai ohjaamiseksi, jota tarkastellaan man-

daatin saaneen toimijan strategisista näkökulmista 75  riittävän transdi-

sipliinisesti’.76 Käsittelen kaupunkikehitystyön eri elementtien integraation haas-

teita, millä viittaan sellaisiin rajoihin,77 jotka haastavat käytännön työssä kaupun-

kikehitysorganisaation näkökulmasta hyödyllisinä pidetyt rajanylitykset. Toisaalta 

erittelen työn elementtejä ja välineitä, joiden on koettu edistävän rajanylityksiä.    

Määritelmäni on lähellä oppivaa kaupunkisuunnittelua, jolla Aija Staffans ja 

Erja Väyrynen (2009: 195) tarkoittavat ”eri alueilla tapahtuvaa, yhdyskuntaraken-

tamisen jatkuvaa prosessia, joka sisältää alueiden kehittämisen yhteiskunnallisen 

ohjauksen, suunnittelun, toteutuksen, käytön sekä vaikutuksiin ja laatuun koh-

distuvan seurannan”. Raine Mäntysalo (2000) on perustellut maankäytön suunnit-

telun olevan inter-organisatorista oppimista, myös Emilia Rönkkö (2012) on esit-

tänyt yhdyskuntasuunnittelun edellyttävän holistista oppimista. Vaikka oppimisen 

on osoitettu olevan vääjäämätön osa kaikkea tuottavaa toimintaa (Engeström 

2007: 41, Staffans 2004, Lave & Wenger 1991, ks. myös Väyrynen 2010: 104) ja 

suorituskykyä (Sonnentag & Frese 2002: 16), kaupunkikehittämisen strategia-

prosessin omistajan eli kunnan näkökulmasta kyse ei kuitenkaan voi olla pelkäs-

tään maankäytön suunnitteluun tai kaavoitukseen liittyvästä oppimisprosessista. 

Maankäytön suunnittelu on kunnan näkökulmasta osaprosessi (Booth 2003, 

Davoudi & Strange 2009), kaupunkikehitysprosessin interventioväline (Adams 

2001: 8–9, Henriksson 15.8.2011). On siis tarkasteltava maankäytön suunnittelua 

ja integroivaa kaupunkikehittämistä myös laajemmin, kuntaorganisaation kaupun-

kipoliittisen (Steele & Ruming 2012: 159) strategisen toiminnan näkökulmasta.  

                                                        
74Kehittämisen lopputulos on avoin ja sitä tavoitellaan tilanteessa sovittavin keinoin. 
75 Koska tarkastelen kaupunkikehittämistä juuri kaupunkikehitysorganisaation työn kannalta, käsi-
tykseni eroaa myös Matti Kurosen (2011: 34) mainitsemasta toisesta mahdollisesta näkemyksestä, 
jonka mukaan kaupunkikehittämistä tarkasteltaisiin rakennetun ympäristön kokonaisuuksien näkökul-
masta. 
76Käsitykseni kaupunkikehittämisestä niveltyy siten myös Kimmo Kurumäen määritelmään, jonka 
mukaan kaupunkikehittämistä luonnehtii toimijoiden sekä politiikka- ja suunnittelufoorumien moni-
naisuus. Kurunmäki haluaa tehdä eron kaupunkisuunnitteluun, jonka hän mieltää keskittyvän sellais-
ten rationalististen suunnitelmien laadintaan, joilla halutaan suunnitella tulevaisuuden kehitystä 
poliittisten tavoitteiden mukaisesti. (2005: 19). Hyväksyn Kurunmäen sanoman oman integroivan 
kaupunkikehittämisen määritelmäni pohjaksi, mutta haluan korostaa suomalaisella kunnalla olevan 
erityinen mandaatti ohjata alueensa kehitystä. Lisäksi juuri kunnan erityisenä intressinä on integroida 
kaupunkikehitykseen eri lähtökohdat ja toimijat. 
77Raja on jonkinmuotoinen eroavaisuus tai erottava tekijä, joka muokkaa käytännön työtä (ks. Luoma 
2009: 44). 
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Haluankin tehdä eron oppivan kaupunkisuunnittelun ja integroivan kaupunkike-

hittämisen välille. Oppivassa kaupunkisuunnittelussa korostetaan kunnan ohjauk-

sen merkitystä alueiden joustavassa kehittämisessä eli yhteiskunnallinen ohjaus 

mielletään kaupunkisuunnittelun osaksi (Staffans ja Väyrynen (2009: 195). Kun 

taas kunnan näkökulmasta kaupunkisuunnittelu on integroivan kaupunkikehittä-

misen osa; integroivassa kaupunkikehittämisessä kunnan toiminnassa korostuvat 

kaupunkisuunnittelun rinnalla muut strategiset kaupungin kehittämisen välineet, 

jotka yhdessä muodostavat kunnan käytössä olevan työkalupakin (integrative 

spatial planning). 78 Kaupunkikehitysorganisaatio on poliittisten tavoitteidensa 

saavuttamiseksi velvollinen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin ja vastuussa 

niiden koordinoinnista tai ohjauksesta. Kaupunkiorganisaation vahvistama kaava 

ilmentää viime kädessä kaupungin omaa politiikkaa (ks. Needham 1997: 269–

270), jossa kaupunkisuunnittelu voi toimia yhteisenä oppimisprosessina (Nadin 

2007: 53), integroivana työvälineenä. Yleensä kaupunkisuunnittelulla (urban 

planning) tarkoitetaan luonnonympäristön, liikenteen ja asumisen suunnittelua 

(Caves 2005: 480–481). Myös kaupunkisuunnittelu on Vantaan kaupunkisuun-

nittelujohtaja Jukka Kullbergin (24.10.2011) mukaan monialaista: 

Se meidän koko idea on, – – että kaupunki tekee kaavat. Niitä ei tee kaupun-

kisuunnittelu eikä niitä tee kuntatekniikan keskus eikä tee ympäristökeskus 

eikä tee rakennusvalvonta, vaan kaupunki, jossa me ollaan kaikki. – – 

Kaupunkisuunnittelussa on aina lukematon määrä näkökulmia. Se ei ole 

                                                        
78Spatial planning (tilallinen suunnittelu) yleistyi Euroopassa 1990-luvulla ja muutti merkittävästi 
käsitystä kaupunkisuunnittelusta kohti kaupunkikehittämistä. Samalla tapahtui perustavanlainen 
muutos käytännön kaupunkisuunnittelu- ja -kehitystyössä. Tilallinen suunnittelu sisältää kaupunki-
poliittisia piirteitä, jotka käsittelevät esimerkiksi sosiaalista koheesiota ja taloudellista kilpailukykyä, 
sekä näiden tiivistä vuorovaikutusta. Jotta näidenkaltaisia aihepiirejä voidaan ohjata kaupunkikehit-
tämisessä, sillä on oltava jonkin verran vaikutusta muidenkin sektorien (kuin maankäytön suunnittelun) 
toimintaan (esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektoriin, koulutukseen ja taloussuunnitteluun). Näillä 
kaikilla on vaikutusta tilalliseen kehitykseen (spatial development). (Caves 2005: 426, Nadin 2007: 
53). Tilallinen suunnittelu sijoittuu kaupunkipolitiikan ja yhdyskuntasuunnittelun välimaastoon, tai 
oikeammin, se yhdistää ne kaupunkikehitysorganisaation käytännön työssä. Luonteeltaan integroiva 
(tilaan (space) tai paikkaan (place) kohdistuva) tilallinen suunnittelu eroaa esimerkiksi Pekka V. 
Virtasen (1991) määrittelemästä yhdyskuntasuunnittelusta (rajoiltaan yleensä selvästi määrätyllä 
alueella (area) julkisen vallan toimesta tapahtuvaa taloudellista, toiminnallista ja alueidenkäytön 
suunnittelua) korostamalla sektorien välistä yhteistyötä sekä sitä, että kaupunki on entistä itsevas-
tuullisempi toimija, ei vain toimeksipaneva organisaatio. Useimmissa Euroopan maiden suunnittelu-
järjestelmissä kaavoituksella tai maankäytön suunnittelulla on melko vähän vaikutusta politiikkoihin, 
minkä vuoksi integroiva tilallinen suunnittelu pyrkii ennen muuta integroimaan eri sektorien näkö-
kulmia sekä poikkihallinnollisesti että vertikaalisesti (Caves 2005: 426).  
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design-projekti eikä se ole taloudellinen projekti eikä se ole sopimusjuttu. Se 

on nämä kaikki elementit siinä. 

Perinteisen määritelmänsä mukaisen kaupunkisuunnittelun kuitenkin on harvem-

min mielletty sisältävän myös kaupungin taloudellisen tai sosiaalisen kehityksen 

suunnittelun (Caves 2005: 480–481). Kaupunkikehittämiseen nämä jälkimmäiset 

yhteiskunnalliset näkökulmat sisältyvät, ja siten kaupunkikehittämisen sisältöä 

voi pitää kaupunkisuunnittelua laajempana tai ainakin eri tavoin painottuneena. 

3.1 Kaupunkikehitystyön analyysi 

Petra Turkama ja Jukka Mattila muistuttivat (luku 3), että institutionaaliseen nä-

kökulmaan on kiinnitetty vähän huomiota tutkimuksessa, vaikka palveluja tarjoa-

vien julkisten organisaatioiden perinteet ja rakenteet vaikuttavat merkittävästi 

palvelumahdollisuuksiin ja kestävän kehityksen haasteiden hallintaan. Tutkimuk-

sia on tehty,79 mutta niissä on usein oletettu neutraali institutionaalinen toiminta-

ympäristö (2012: 110–111), vaikka paikalliset olosuhteet, toimijoiden resurssit ja 

organisaation historia vaikuttavat käytäntöihin. Myös yhdyskuntasuunnittelun 

alalla institutionaalinen näkökulma uinui 2000-luvun taitteeseen, jolloin se alkoi 

saada kaivattua huomiota (Salet & Faludi 2000), kun organisaatioteoriaan kuu-

luva riippuvuuden näkökulma kytkettiin suunnittelun tarkasteluun (ks. esim. 

Alexander 2000b, sit. Alexander 2001: 321–322) tai kun suunnitteluorganisaation 

aktiivista roolia on käsitelty osana kommunikatiivisen suunnittelun tutkimuksia 

(Healey 1997a: 22 (Making Strategic…)). Raine Mäntysalo on hahmottanut orga-

nisaatiot kommunikaatiojärjestelmiksi, joiden välistä oppimista hän tarkasteli väi-

töskirjassaan (2000). 

Kaupunkikehitysorganisaation työn ja suorituskyvyn näkökulmat sen sijaan 

lievät jääneen kansainväliselläkin suunnittelututkimuksen kentällä vähälle huo-

miolle myös sen vuoksi, että kaupunkikehitysorganisaation asema useissa suun-

nittelujärjestelmissä poikkeaa Suomen järjestelmästä, jossa kunnat ovat vastuussa 

resurssiensa ja toimintansa kehittämisestä ja siten myös omasta kilpailukyvystään 

ja kaupunkipolitiikastaan. Kansainvälisesti tarkasteltuna kaupunkikehitysorga-

nisaation tehtävä on usein ennen muuta toteuttaa valtakunnallista tai seudullista 

politiikkaa (planning policy). Tällä hetkellä kiinnostus suuntautuu enemmän sii-

hen, miten tuota politiikkaa tehokkaimmin toteutetaan. Vaikka kansainvälisessä 

                                                        
79Kaupunkikehitystyön eri osa-alueita koskevia tutkimuksia on tehty Suomessakin jo 1970-luvulla, 
esimerkiksi kaupunkisuunnitteluprosessia on tutkittu (ks. esim. Lehti & Kamppuri 1979). 
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suunnittelututkimuksessa tarkastellaan, miten suunnitellaan, fokus on useimmiten 

siinä, miten politiikkatavoitteet asetetaan tai miten suunnitelma laaditaan ja 

toteutetaan valtakunnallisen ohjauksen alaisuudessa (Parker & Doak 2012: 18,21) 

– ei siinä, miten työtä tehdään itsevastuullisessa, mandaatin saaneessa kaupun-

kikehitysorganisaatiossa: millaisia sen strategiat, prosessit ja yhteistyöryhmät ovat, 

ja miten tavoitteisiin pyritään joustavasti (Mastop & Needham 1997: 885).   

Asemastaan riippumatta julkinen kaupunkikehitysorganisaatio hallintokunti-

neen ei ole mystinen musta laatikko, black box,80 vaan työnteon paikka, jonka 

työn rakenteita tässä tutkimuksessa tarkastellaan. Julkisen kaupunkikehitysorgani-

saation työssä tuotanto ja toiminta yhdistyvät tuotannolliseksi toiminnaksi, jonka 

motiivina on organisaation missio, paitsi suoriutua hyvin lakisääteisistä tehtä-

vistään, myös saavuttaa strategiset tavoitteensa (performance). 81  Eberhardin 

(1969, sit. Sneck 1973: 7) määritelmän valossa työn toimivuus eli suorituskyky 

(performance concept) olisi määriteltävissä 82  tavoitteeseen johtavien keinojen 

joustavuudeksi: 

The performance concept is an organized procedure or framework within 

which it is possible to state the desired attributes of a material, component or 

system in order to fulfil the needs and demands of the intended user without 

regarding to the specific means employed in achieving the results. 

Tenho Sneck (ibid.: 7,26) täsmentää suorituskyvyn tarkastelussa keskityttävän 

työntekoon lopputuloksen sijaan: “Instead of specifying how something should 

‘be’, the performance concept states how the solution ought to ‘perform’.” Tämä 

jäsennys tuntuu entisestään korostavan rakennetun ympäristön fyysiseen laatuun 

kiinnittyvän, holistisen eheyttämisen sekä kapea-alaisemman mutta joustavam-

man kehittämisen eroa, jota kuvasin luvussa 2.6.1. Mastop (1987: 26, Mastop & 

Needham 1997: 881) ovat samaa mieltä siitä, että tehokkuus83 on suunnittelun 

                                                        
80Black box on systeemi, jonka toimintaa ei tunneta: ”a system of whose structure we know nothing 
except that which we can deduce from its behaviour, its input and output characteristics” (Chadwick 
1978: 43). 
81Needham (1997: 273) pitää tehokkuutta ja vaikuttavuutta suunnittelun perusperiaatteena, joka on 
verrattavissa tieteen missioon tavoitella tietoa. Vantaan yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo 
on kuvannut (21.2.2012) kaupunkikehitysorganisaation tarjoamien palveluprosessien, joihin muun 
muassa kaavoitus-, maanluovutus- ja rakennuslupaprosessit kuuluvat, tehokkuuden säästävän varoja ja 
työpanosta.  
82Tenho Sneck (1973: 8) muistuttaa, että suorituskyky (performance concept) on määritelty monella 
tavoin. Määritelmät eivät ole ristiriidassa keskenään, mutta ne painottavat eri osatekijöitä. 
83 Campbell ym. (1993: 40) sekä Sonnentag & Frese (2002: 5) määrittelevät suorituskyvyn 
(performance) siksi, mitä organisaatio palkkaa työntekijät tekemään – hyvin. Sonnentag ja Frese 
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olettama, samaan tapaan kuin tiedon tavoittelu on tieteen päämäärä. Sneck (1970) 

asettaa saman tavoitteen, mutta valottaa sen haasteellisuutta kompleksisessa 

toimintaympäristössä: ”to perform satisfactorily in a construction is dependent 

upon its capacity to fulfill its functions under the influence of all factors affecting 

it in use.” Kuntien kaupunkikehitysorganisaatioiden käytännön työtä on kuitenkin 

tutkittu hyvin vähän, etenkin siinä merkityksessä, jossa se kehittävässä työn 

tutkimuksessa jäsennetään (Engeström 1995).84  

                                                                                                                                    
(2002: 5) tekevän eron lopputuloksen ja toiminnan suorituskyvyn välille. He kuitenkin toteavat, että 
toiminnan tehokkuutta arvioitaessa on vaikeaa täysin sivuuttaa työn tuloksen tarkastelua. Itse 
tarkastelen tässä tutkimuksessa työn suorituskykyä, jolloin katson, että työn lopputulos on työn 
osatekijä. Muut työn rakenteelliset osatekijät on kuvattu Kuviossa 12. 
84 Esko Lehti ja Kari Ristola (1990) ovat tarkastelleet suunnittelua työnä, joskin lähinnä luovan 
suunnittelutyön edellytyksiä, ja Dana Cuff (1991) on kuvannut arkkitehtisuunnittelutyön kollektiivista 
luonnetta. Yhdyskuntasuunnittelun suorituskykyä tutkittaessa on hyödynnetty suunnitteluteoriaa, yh-
teiskuntateoriaa, lakioppia, verkostoanalyysia, arviointitutkimusta, viestintätutkimusta ja markki-
noinnin teorioita. Alankomaissa tehty toimintatutkimus on keskittynyt suunnitelmien ja toimijoiden 
intressien vastaavuuteen (Mastop & Needham 1997: 884). Mastop ja Needham toteavat, että tästä 
huolimatta kokoava teoria puuttuu (1997: 882–883).  
 
Bengt Flyvbjerg onkin painottanut suunnittelukäytäntöjen tutkimisen tärkeyttä ja ehdottanut 
ongelmakeskeistä, niin sanottua froneettista suunnittelututkimuksen tapaa, jossa suunnittelun 
sosiaalinen ja historiallinen konteksti on perustana (2004, ks. myös Rajaniemi 2006: 19) ja tutkimus 
kohdistuu suunnittelun arvoihin ja intresseihin. En Juho Rajaniemen tavoin (ibid.) näe valta-
analyyttistä tarkastelua välttämättömänä kaikessa kaupunkisuunnittelun tutkimuksessa, vaan pidän 
työn tutkimista Yrjö Engeströmin (1995) tavoin mahdollisena myös ilman motiivien valta-analyysiä. 
Myönnän vallan kytkeytyvän monin tavoin kaupunkisuunnitteluun ja -kehittämiseen. Tässä väitös-
tutkimuksessa olen kuitenkin sivuuttanut vallan näkökulman työn motiivien analyysissa. Tärkein 
perustelu tälle on tarve rajata tutkimus sekä tutkimuskysymyksensä puolesta että metodologisesti, tu-
keutuen työn tutkimuksen lähestymistapaan. Näin tehdessäni olen asettanut etusijalle uuden tutkimus-
näkökulman tarkastelun valta-analyysin sijaan. Lisäksi olen havainnut tarpeelliseksi syventää luot-
tamusta tapauskohteen toimijoihin vähitellen. Tässä tutkimuksessa tutkin integroivan kaupunkikehi-
tystyön nykykäytäntöjä. Jo tämän onnistuminen on edellyttänyt esitutkimuksessa luotua luottamus-
suhdetta haastateltuihin. Valtaristiriitojen ottaminen tutkimuskohteeksi olisi voinut vaarantaa väitös-
tutkimukseni onnistumisen. Pidän valtaristiriitoja vasta mahdollisten jatkotutkimusten aiheena. 
 
En myöskään hyväksy Flyvbjergin jaottelua techneen (tuotantoon suuntautuvaa teknistä taitoon) ja 
phronesikseen (toimintaan suuntautuvaa käytännön taitoon) sellaisenaan. Nähdäkseni työssä (En-
geström 1995) yhdistyvät sekä tuotanto ja toiminta, tuotannolliseksi toiminnaksi, jota myös kau-
punkikehitysorganisaation työ on. Raine Mäntysalo on väitöskirjassaan (2000: 309) osoittanut yksit-
täisten kaupunkikehitysorganisaatioiden tarkastelun sijaan olevan hyödyllistä mieltää maankäytön 
suunnittelujärjestelmä keskinäisesti riippuvaiseksi ekosysteemiksi, mutta kuten hänkin toteaa, juuri 
alasysteemit oppivat: ”It is not the ecology that learns; instead the ecology is maintained by 
subsystems that learn together in mutual dialogue”. Tämän myötä on nähdäkseni mielekästä tar-
kastella myös organisaation sisäistä, ekologiaa ylläpitävää alasysteemiä – kaupunkikehitysorganisaa-
tiota ja sen toimintaa.     



 53

Sekä suorituskyvyn (Sneck 1973: 26) että työn näkökulmat ovat kokoavia näkö-

kulmia. Näin ollen, kuten Mastop ja Needham (1997: 888) muistuttavat, tutki-

mustarkastelujen on oltava valikoivia. Tässä tutkimuksessa selvitän sitä, mikä 

asema eheyttämisellä on todellisen organisaation tekemässä integroivassa kau-

punkikehitystyössä ja mitkä ovat organisaation sisäisen työn haasteet siinä. Tar-

kastelen integroivaa kaupunkikehitystyötä sen rakenteellisten tekijöiden kautta: 

näitä ovat työorganisaatio, työprosessi, tiedon tuotannon ja hallinnan tavat (työn 

säännöt, kohde ja tulos sekä työvälineet) sekä yhteistyön muodot ja työnjako.  

3.1.1 Kaupunkikehitystyön analyysin viitekehys ja tutkimusasetelma  

Tässä tapaustutkimuksessa konteksti rajaa tutkimusongelmaa; kontekstina on 

Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa tehtävä työ. Tarkastelen integroivaa kau-

punkikehitystyötä ja sen haasteita, ja sitä kautta suorituskykyä, Vantaan kaupunki-

kehitysorganisaation näkökulmasta. Seuraavaksi esittelen Vantaan kaupunkikehi-

tysorganisaation ja sen strategiset tavoitteet. Valotan myös Vantaan kaupunkikehi-

tysorganisaation organisaatiokulttuuria siltä osin, kun se mielestäni voi itsessään 

kuvata integroivan kaupunkikehitystyön edellytyksiä tai haasteita. 

Vantaan kaupunkikehitysorganisaatio 

Tarkoitan kaupunkikehitysorganisaatiolla tässä tapauksessa Vantaan maankäytön, 

rakentamisen ja ympäristön toimialaa (MATO, Kuviot 2 ja 3). MATO vastaa ra-

kennetun ja luonnonympäristön kestävästä kehittämisestä ja ylläpidosta. Se luo 

fyysisiä edellytyksiä sille, että Vantaalla olisi hyvä elää, tehdä töitä ja yrittää. 

Vantaalla tämän toimialan tehtävänä on kaupunkirakenteen ja ympäristön sekä 

liikenteen ja yhdyskuntatekniikan kokonaisvaltainen kehittäminen, hallinta ja hoi-

to sekä poliittisten tavoitteiden mukaisen elinkeino-, maa-, asunto- ja ympäristö-

politiikan sekä ympäristöterveydenhuollon kehittäminen ja toteuttaminen. Toi-

miala huolehtii kaavoituksesta ja kaupunkisuunnittelusta, rakennusvalvonnasta ja 

-luvista, katujen, teiden ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpi-

dosta, ympäristön ja luonnon suojelusta sekä ympäristöterveydestä, yrityspal-

veluista ja yritysneuvonnasta, sekä maaseututoimesta ja pysäköinninvalvonnasta. 

(Vantaa, Maankäytön ja ympäristön toimiala). 
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Kuvio 2. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan lisäksi Vantaan kaupun-

gilla on (1.1.2012) vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toimiala, sivistystoimi, sosiaali- ja 

terveystoimi sekä tilakeskus.  

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on laaja hallinnollinen koko-

naisuus, johon on vuosikymmenten saatossa koottu yhä useampia rakennetun ym-

päristön suunnitteluun, toteutukseen ja hallinnointiin liittyviä tulosalueita (Kuvio 

3). Ne toimivat saman apulaiskaupunginjohtajana alaisuudessa, minkä on eri yh-

teyksissä kerrottu lisänneen tulosalueiden välistä yhteistyötä (mm. Henriksson 

(15.8.2011), Ikävalko (22.6.2011)). Tässä tutkimuksessa Vantaan kaupunkikehi-

tysorganisaation työssä korostuvat erityisesti kaupunkisuunnittelun ja yrityspalve-

lujen tulosalueiden tiivis yhteistyö.85  

Analyysini rajautuu Vantaan kaupungin sisäiseen työhön: kaupunkikehitys-

organisaation – eikä niinkään toimialatasoiseen, vaan pääosin kaupunkisuunnitte-

lun ja yrityspalvelujen tulosalueiden – työhön. Näistä kahdesta tulosalueesta in-

tegroivaa kaupunkikehitystyötä koskevassa tutkimuksessani kuitenkin selvästi 

painottuu kaupunkisuunnittelun osuus, koska laadin tutkimuksen suunnittelututki-

muksen näkökulmasta.  

                                                        
85Kaupunkisuunnittelun ja yrityspalvelujen tulosalueita kuvataan tasavertaisiksi partnereiksi. Suunni-
teltaessa kaupungin omistamalle maalle yrityspalvelut kuitenkin kaupungin maanomistuksen edun-
valvojana edustaa ja käyttää maanomistajan valtaa. (Vähä-Piikkiö 30.6.2011). 



 55

 

 
 
 

Kuvio 3. Vantaan maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala (1.5.2012).  

Kaupunkihallinta, organisaatiokulttuuri ja johtamisjärjestelmä  

Vantaan kaupunki käyttää tasapainotettua strategiaa (Balanced Scorecard), jonka 

vuosittaisesta poliittisesta päivittämisprosessista huolehtii taloushallinto. Tähän 

kaupunkistrategiatyöhön86 liittyen toimialoille laaditaan tuloskortit (ks. esimer-

kiksi Maankäytön ja ympäristön toimialan Strategiset tavoitteet 2011–2014, Ku-

                                                        
86Vantaan tasapainotettu kaupunkistrategia ilmentää kaupunkipolitiikkaa (urban policy) sekä ohjaa 
kaupunkihallintaa (urban governance, urban management). Strategiatyön tavoitteet ovat Vantaalla 
budjettitavoitteita, kun taas pidemmälle luotaavia kehittämispyrkimyksiä ohjataan erilaisin kehittämis-
ohjelmin (kaupunkistrategiapäällikkö Raila Paukku 15.8.2011).    
 
Kaupunkipolitiikalla viitattiin Suomessa pitkään kansallisen tason toimiin, joilla valtionhallinto pyrki 
vastaamaan, etenkin 1990-luvun alkun jälkeisiin, kaupunkitaloudellisia haasteisiin (Kurunmäki 2005: 
70). Lisäksi Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuonna 1995 on kiinnittänyt huomion kau-
punkipolitiikan rooliin suotuisan kaupunkikehityksen edellytyksenä (Jauhiainen & Niemenmaa 2006: 
179). Vuodesta 2006 kaupunkipolitiikan työkaluja on uudistettu, ja verkostoituvien seutujen näkö-
kulma on korostunut, erityisesti kasvuorientoitunut metropolipolitiikka (2007) on voimistunut. Van-
taan kaupunki kuuluu metropolipolitiikan vaikutuspiiriin ja osallistuu aktiivisesti seudulliseen yh-
teistyöhön, muun muassa vastuulliseen asuntopolitiikkaan; seudullisten verkostojen tarkastelu ei kui-
tenkaan sisälly tähän tutkimukseen. Seutujen lisäksi yksittäisillä kaupungeilla on strateginen rooli, 
sekä osana seutuja, mutta myös itsellisinä globaaleina toimijoina (Hirvonen-Kantola & Mäntysalo (in 
press)). Vantaa harjoittaakin kaupunkipolitiikkaa osana vuotuista kaupunkistrategiatyötään sekä päi-
vittäistä kaupunkikehitystyötään, jossa muun muassa elinkeinopolitiikka on integroitu tiiviisti maan-
käytön suunnitteluun.  
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vio 4), joista toimialan tulosalueiden johtajat valikoivat tuloskortteihinsa työnsä 

kannalta keskeiset strategiset tavoitteet (ks. esimerkiksi Kaupunkisuunnittelun 

strategiset tavoitteet 2011–2014, Kuvio 5, tai Vantaan yrityspalvelujen Strategiset 

tavoitteet 2011–2014, Kuvio 7). Vantaan yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Hei-

lamo (21.2.2012) sekä kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg (24.10.2011) 

kertovat strategiatyötä tehtävän yhä vuorovaikutteisemmin työntekijöiden kanssa, 

joskin vuotuinen budjetin laadintaan sidottu kaupunkistrategiakierto etenee no-

peasti eikä aina mahdollista keskusteluttamista. Maankäytön, rakentamisen ja ym-

päristön toimialan strategiset tavoitteet eivät kuitenkaan pääosiltaan vaihdu vuo-

sittain, sillä kaupunkikehitys on pitkäjänteistä (Kullberg 24.10.2011). Toisaalta 

maankäytön toteuttamisen ohjelmointityön näkökulmasta osa tavoitteista muuttuu 

turhankin nopealla syklillä (yleiskaavapäällikkö Matti Pallasvuo 12.8.2011). Van-

taan tasapainotettu strategia sisältää eritasoisia strategisia toimenpiteitä sekä pit-

käjänteisempiä että yksittäisiä strategisia nostoja, joiden priorisointi on kunnan 

luottamusmiesten tehtävä.  

Vantaan kaupungilla on lisäksi erilaisia poikkihallinnollisia ohjelmia, joiden 

vetäjinä on ohjelman teemasta riippuen tulosalueita eri toimialoilta. Kaupunki-

kehitysorganisaation johtajat ja työntekijät osallistuvat ohjelmatyöhön sekä muu-

hun kaupungin sisäiseen yhteistyöhön. On kaupunkikehitysorganisaation vastuu-

tettujen johtajien sekä lisäksi jokaisen työntekijän tehtävä tuntea kaupunkistrate-

giset sekä eri ohjelmien87 tavoitteet, ja tunnistaa aktiivisesti roolinsa niiden to-

teuttamisessa, kuten aluearkkitehti Anitta Pentinmikko (27.6.2011) kuvailee: 

T: Mikä on johtajuuden merkitys tällaisessa verkostoituneessa kaupunki-

suunnittelutyössä, joka on selkeästi menossa siihen suuntaan, että se on entis-

tä useampien tahojen yhteistyötä? 

H1: Kyllähän nämä organisaatiot kuitenkin toimivat niin, että asiat kanavoi-

tuvat päätöksentekoon aina vain tiettyjen henkilöiden kautta, vaikka verkosto 

on laaja ja siinä on valmistelijaosapuolia paljon. – – Meillä kaupunkisuun-

nittelujohtaja on asioiden virallinen esittelijä ja hänen allaan on kolme alue-

arkkitehtia. Heidän kauttaan kanavoituvat asiat, ja menevät hallitusti eteen-

päin. Kyllä täytyy sanoa, että toimimme tehokkaasti nykyään. – – Esimerkik-

si valtuustoaloite, jonka valmistelulla on aikaraja ja valmisteluvastuu hajoaa 

                                                        
87Esimerkiksi Vantaan kaupungin hulevesiohjelma (KH 11.5.2009), jolla on ollut käytännön yhteis-
työtä kannustava vaikutus. 
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laajalle. Valmistelutyö lähtee hajaantumaan usealle taholle, ja se voi ajoittain 

olla aika hukassakin, mutta päätyy aikanaan käsittelyyn.  

T: Eli vaikka käytännön työ olisi kuinka horisontaalista ja verkostoitunutta ta-

hansa, on tarpeen vertikaalioikotie, jolla vastuulliset tunnistavat itsensä? 

H1: Kyllä, just näin. Ja tuo on hyvä sana, se, että jokainen tunnistaa oman 

paikkansa ja sen oman vastuunsa. Eli uskaltaa ottaa aktiivisen roolin silloin, 

kun kokee, että tämä koskee minua tai minun täytyy nyt reagoida. Se on jän-

nä juttu. 

Samalla tavalla kaupunkimaineen hoito on jokaisen työntekijän päivittäinen teh-

tävä (yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo 21.2.2012) Vantaan matalassa 

organisaatiossa, jonka toimialan sisäistä työkulttuuria muut haastateltavani88 ku-

vaavat epämuodolliseen yhteistyöhön perustuvaksi:  

H2: Tulosalueita me ollaan täällä, mutta kuitenkin. Mutta että kyllähän meillä 

on hirveen hyvä yhteistyö. Me ollaan kuitenkin yhtä ja samaa maankäytön 

toimialaa. Kun tämä organisaatio on ohut, se auttaa yhteistyössä. 

T: Te olette Helsinkiin verrattuna verkostomainen organisaatio. 

H2:Kyllä, kyllä joo. 

T: Tuolla netissä on jonkinnäköinen tämmöinen [organisaatiokaavio]. 

H2: On siellä totta kai, laatikkoleikki täytyy olla.  

– – 

H3: Vaikka tämä on iso kaupunki, – – se on valtti ja ehkä riskikin, me toimi-

taan vähän kuin jossakin pikkukaupungissa. 

– – 

H4: Meillä on niin matala Vantaalla tämä organisaatio, että siinä ei ole mitään 

estettä, se on tosi kivaa. Jokainen saa, virkamies, touhuta aika lailla, jos on 

innostunut pitämään huolta asioista. Ei ole semmoisia esteitä, että joku sanoi-

si, että astuit mun varpailleni.  

– – 

                                                        
88Olen poistanut organisaatiokulttuuria koskevista lainauksista haastateltavieni tiedot tutkimuseetti-
sistä syistä. 
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H5: En olis tullut [Vantaan kaupungille työhön], jos täällä olis ollut vähän 

jäykempi tämä homma. 

Sama piirre innoitti elokuussa 2012 Vantaan kaupunkisuunnittelujohtajana aloitta-

neen Tarja Laineen hakemaan virkaansa. Työssään elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskuksessa hän oli päässyt seuraamaan Uudenmaan kuntien toimintaa, ja 

hänelle oli välittynyt vaikutelma rennosta, mutta tehokkaasti toimivasta Vantaan 

kaupunkisuunnittelusta. (Malmberg 2013: 7). 

H6: Vantaalla – – horisontaalisuus on aika vahva perinne, joka johtuu siitä, 

että meillä resursseja on vähän, ja meillä kaavoja tehdään yhdessä. Se pakot-

taa ainakin sisäisessä keskustelussa siihen, että näkökulmat tulevat monipuo-

lisemmiksi kuin [jos] yksi organisaatio kerrallaan tekee työtä. 

– – 

H7: Sulla on varmasti jo kuvakin todennäköisesti, mitenkä Vantaalla suurin 

piirtein toimitaan, niin täällähän toimitaan vaakasuunnassa. – – On tämmönen 

verkottunut – –. [On] varmasti sulle monet sanoneet, että on vähän ohut orga-

nisaatio, täällä ei ole porukkaa hirveästi töissä. – – Nehän on konkreettisesti 

täällä henkilöitä – – eikä organisaatioita – – joihin otetaan yhteyttä. 

T: Tuskin se vuokaavio siellä paistaa. 

H7: Niin joo, koska sehän on käytännön työtä, vaikka suunnitellaan eikä ole 

kirves kädessä, niin sehän on käytännön työtä, jota tehdään. Täällähän ei 

näitten yksiköiden johtajat ole koko ajan ohjaamassa tai kimpussa – –, vaan 

tarpeen mukaan.  

Kaupunkikehitysorganisaation hallintakulttuuriin voitiin kuitenkin suhtautua 

myös kriittisesti: 

H8: Sitä voimakasta johtajaa, jota sä penäsit. Ne ei kestä sitä. 

Matala yhteistyötä tekevä organisaatio vaikuttaa kuitenkin hyvältä lähtökohdalta 

integroivalle kaupunkikehitystyölle. Silti herää kysymys, läpäiseekö horisontaali-

nen yhteistyö koko kaupunkikehitysorganisaation. 

H9: Meidän tasapainotettu strategiahan on sentyyppinen, että siinä on ensin-

näkin ylhäällä nämä yhteiskunnalliset vaikuttavuudet eli se, mitä meidän pi-

täisi tehdä, ja sen jälkeen kerrotaan, millä tavoin me se tehdään, miten hen-

kilökunta siihen sitoutetaan ja miten se taloudellisesti on mahdollista. Nämä 
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kaikki pitäisi sitten kulkea toistensa kanssa ristiin. Se, että kulkeeks ne, niin 

se on sitten asia erikseen. 

– – 

H10: Se on minusta tämä tasapainotusstrategia vähän rappeutunutkin viime 

vuosina, siitä on tullut tämmöinen muodollinen kortin täyttämisen väline. 

– – 

H11: Täällä on suht helppo liikkua, siis vaakasuunnassa, mutta että ei ole taas 

ne toimialat, ei ole sitoutuneita samalla tavalla. – – Tää toimialan lohkoutu-

minen on kyllä edelleenkin arkipäivää, aika vähän on niitä rakenteita, jotka 

vetää niitä horisontaalisesti.  

Toisaalta oma-aloitteisen verkostotyön kerrottiin olevan mahdollista: 

H12: Sehän on ihan meistä itsestämme kiinni, kenen kanssa me palaveerataan. 

Semmoista mahtikäskyä meillä ei ole mistään ylempää, että me ei saatais teh-

dä, ei Vantaalla oo semmosia. Meillä saa ihan ohittaa sitten, kun tulee tarve. 

Yleisvaikutelmana sujuvan yhteistyön merkitys vaikuttaa korostuvan Vantaan 

kaupunkikehitysorganisaatiossa; yhteistyöllä tunnutaan kompensoivan vähäisiä 

henkilöstöresursseja. Myös Vantaan tasapainotetussa strategiassa kiinnitetään 

huomiota toimialojen yhteisten palveluverkkojen kehittämiseen. Esimerkiksi Van-

taan maankäytön ja ympäristön toimiala on muodostettu suorituskykyiseksi koko-

naisuudeksi kokoamalla keskeiset tulosalueet (Kuvio 3), kuten kaupunkisuunnit-

telu ja yrityspalvelut, saman apulaiskaupunginjohtajan alaisuuteen.  

Toimialan strategisissa tavoitteissa 2011–2014 (Kuvio 4) korostetaan kilpai-

lukykystrategian osina toimivaa ja kestävää kaupunkia, osaamista ja kumppanuut-

ta, sekä tuloksellista johtamista ja edunvalvontaa. Toimivaa ja kestävää kaupunkia 

tavoitellaan muun muassa onnistumalla asuntotuotannossa, painottamalla Kehära-

dan asemaseutujen kehittämistä, eheyttämällä kaupunkirakennetta ja kehittämällä 

keskustoja. Kumppanuuksien hyödyntämistä ja kehittämistä pidetään tärkeänä, ja 

tavoitteena onkin aktivoida uusi yrityspalveluverkosto. Edunvalvontaa ja kaupun-

kimarkkinointia tehostetaan. 

Toimialan palvelustrategialla halutaan kiinnittää huomiota palvelutason yllä-

pitoon, seutuyhteistyöhön, osaavaan henkilöstöön ja tasapainoiseen talouteen. 

Strategiassa on kuitenkin ollut korostettava palvelujen sopeuttamista rajallisiin 

resursseihin, kuten myös Vantaan talousohjelman toteuttamista. Uudistavan maa- 

ja elinkeinopolitiikan mielletään liittyvän oleellisesti toimialan palvelustrategiaan. 
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Kuvio 4. Vantaan maankäytön ja ympäristön toimialan strategiset tavoitteet 2011–2014 

(13.10.2010). Kuvioon on koottu vain tuloskortin pääotsikot.  

Vantaan Maankäytön ja ympäristön toimialan esitteen mukaan Vantaan kaupun-

kisuunnittelun perustehtävänä on laatia yleis- ja asemakaavoja vuorovaikutukses-

sa kaupungin muiden asiantuntijoiden, asukkaiden ja yritysten kanssa. Lisäksi 

kaupunkisuunnittelun tehtäviin kuuluu erilaisia viranomaistehtäviä, kuten lupa-

päätöksiä, sekä kaupunkikulttuurin edistäminen.  

Kaupunkisuunnittelun strategisiin tavoitteisiin 2011–2014 (Kuvio 5) lukeutuu 

muiden muassa onnistua asuntotuotannossa, luoda edellytykset toimitiloille, 

eheyttää kaupunkirakennetta, kehittää keskustoja ja parantaa kaupunkiympäristöä. 

Kaupunkisuunnittelun rakenteiden ja prosessien osalta huomio kiinnitetään muun 

muassa kumppanuuksien hyödyntämiseen ja kehittämiseen sekä vuorovaikutus-

tapojen kehittämiseen. Tärkeänä pidetään työn organisoinnin kehittämistä sekä re-

surssien käytön tehostamista yhteistyön avulla. 
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Kuvio 5. Vantaan kaupunkisuunnittelun strategiset tavoitteet vuosille 2011–2014 

(14.1.2011). Kuvioon on koottu vain tuloskortin pääotsikot. 

Kaupunkisuunnittelun johtamisjärjestelmää on kehitetty konsulttivetoisesti. Kau-

punkisuunnitteluun muodostettiin suppeampi viikoittain kokoontuva johtoryhmä, 

johon kuuluvat kaupunkisuunnittelujohtajan lisäksi yksikköpäälliköt eli alue-

arkkitehdit, yleiskaavapäällikkö sekä tietopalvelupäällikkö. Tästä johtoryhmästä 

on muodostumassa keskustelufoorumi. Lisäksi perustettiin laajempi johtoryhmä, 

johon kuuluvat myös lähiesimiehet. (Kullberg 24.10.2011). Kaupunkisuunnittelu-

johtaja Kullberg (ibid.) kuvailee vastuunjakoa välttämättömyydeksi ja monipuo-

lisuutta rikkaudeksi: 

Minähän en istu projektikokouksissa, yksinkertaisesti se on ihan mahdotonta. 

Se oli malli, joka täällä oli 80-luvulla: Oli asemakaavapäällikkö, joka vastasi 

kaikesta ja yritti olla kaikessa mukana, ja sehän on tietyllä tavalla mahdoton 

tilanne. Minusta se vie motivaation niiltä tekijöiltä, että joku on olan takana 

koko ajan kurkkimassa. – – Minusta aluearkkitehdin [aluearkkitehtijärjestel-

män] idea on myöskin se, että eri kaupunginosi[a] kehitetään jotenkin 

omillaan eikä kaikkea saman mallin mukaan. – – Näissä saattaa olla hyvin 

erilaisia lähestymistapoja. Mutta se on minusta rikkaus eikä ongelma. 
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Kuvio 6. Vantaan kaupunkisuunnittelun tulosalueet (1.1.2011, Suunnitteluohjelma 

K2011). Kuvioon on koottu vain tulosalueen pääpiirteet. Aiemmin vapaamuotoisista 

työryhmistä on muodostettu tulosyksikköjä (kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kull-

berg 24.10.2011). 

Maankäytön suunnittelu sisältää erityyppistä johtamistyötä: 

[Yleiskaavatyöskentelyssä] on hirveän paljon lead-elementtiä, sitä visiota tu-

levasta kaupungista. Siinä yhteydessä käytiin yleinen keskustelu vaikkapa nyt 

sitten eheyttämisestä tai jostain tällaisesta. Ja sitten asemakaavan osalta, kos-

ka ne [asemakaavat] on yleensä aika pieniä, niissä on hirveän paljon enem-

män siitä managementista sitten kyse. Mutta aluearkkitehdilla varsinkin pitää 

olla sitten kyllä – – käsitys siitä visiosta, mikä kaupunginosaa tai jotakin kes-

kusta koskee. Mutta sen vieminen asemakaavasuunnittelun tasolle ei aina ole 

kauhean helppoa. (Kullberg 24.10.2011). 

Suunnittelutavoitteiden toteutumisen kannalta merkittävää on kaupunkisuunnitte-

lun ja yrityspalvelujen tulosalueiden käytännön yhteistyö. Yrityspalvelut toimii 

tiiviissä yhteistyössä paitsi kaupunkisuunnittelun (kaavoituksen), myös rakennus-

valvonnan, kuntatekniikan ja ympäristökeskuksen kanssa.  

Yrityspalvelut vastaa Vantaan elinkeinopolitiikan toteuttamisesta hoitamalla 

kaupungin maapolitiikkaa sekä työllisyyttä tarjoamalla yrityksille yhden luukun 

hankepalvelua, mutta myös sosiaalisen eheyden varmistaminen on alettu nähdä 

elinkeinopolitiikan osaksi. Yrityspalvelujen toimintaa ohjaavat palvelu- ja kilpai-

lukykystrategiat.89  Yrityspalvelujen srategisista tavoitteista vuosille 2011–2014 

(Kuvio 7) ilmenee sen kilpailukykystrategisiin tavoitteisiin kuuluvan uudistavan 

elinkeinopolitiikan harjoittaminen, kaupunkirakenteen tiivistäminen, tuloksellinen  

                                                        
89Palvelustrategialla ohjataan kuntalaisten palvelujen tuottamiseen tehokkaasti. Kilpailukykystrategial-
la puolestaan viitataan tekijöihin, joilla yksikkö kilpailee ja joissa sen on oltava muita parempi. 
(Yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo 21.2.2012). 
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Kuvio 7. Vantaan yrityspalvelujen strategiset tavoitteet vuosille 2011–2014 (11.11.2010). 

Kuvioon on koottu vain tuloskortin pääotsikot. 

johtaminen ja innovatiivinen talous. Uudistavassa elinkeinopolitiikassa koroste-

taan muun muassa työpaikka-alueiden vetovoimaa, yrittäjille suunnattuja palve-

luja ja keskustojen kehittämistä. Kaupunkirakennetta tiivistettäessä on määritelty 

rakentamisen painopistealueet, priorisoitu kaupungin omistamat maa-alueet, ja 

korostettu raideliikenteen hyödyntämistä sekä maanluovutuksen ja palveluiden 

synkronointia.  

Yrityspalvelujen palvelustrategisina tavoitteina pidetään asunto-ohjelman to-

teuttamista, yrittäjyyteen kannustamista, työyhteisöjen vuorovaikutteista kehit-

tämistä ja tasapainoista taloutta. Asunto-ohjelmaa toteutettaessa pyritään erityises-

ti sosiaalisesti eheisiin,90 vetovoimaisiin ja energiatehokkaisiin asuinalueisiin, riit-

tävään tonttitarjontaan, keskusta-asumisen edistämiseen ja monipuoliseen asunto-

tuotantoon. Huomiota kohdistetaan strategisissa tavoitteissa niin ikään aktiiviseen 

maapolitiikkaan, kumppanuuksiin ja seutuyhteistyöhön sekä osaavaan työvoi-

maan.  

                                                        
90 Asuntotoimen lakkauttamisen myötä asunto-ohjelman laadinta on siirretty MATO-toimialalle, jossa 
asuntomaan hankinta kuuluu yrityspalvelujen keinovalikoimaan (Kuvio 8) (Henriksson 15.8.2011). 
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Kuvio 8. Vantaan yrityspalvelujen tulosalueet (21.2.2012, Yrityspalvelut 2012). Kuvioon 

on koottu vain tulosalueen pääpiirteet. 

Tutkimusasetelma 

Tapaustutkimukseni tutkimusasetelma (Kuvio 9) rakentuu tutkimusongelman ym-

pärille siten, että tarkentavat tutkimuskysymykset, teoreettinen viitekehys, em-

piirinen aineisto ja metodologia tuottavat tutkimusongelmaa vastaavia tuloksia. 

Tutkimusasetelman kuvausta seuraavat teoreettisen viitekehyksen, empiirisen ai-

neiston sekä metodologian ja tutkimuskysymysten selostukset. 

Tutkimusongelman taustalla on tarve jäsentää ja kehittää integroivaa kaupun-

kikehitystyötä suunnittelututkimuksen näkökulmasta. Erityisesti on tarpeen selvit-

tää, millainen asema eheyttämisellä on osana mahdollista muuta integroivaa kau-

punkikehitystyötä. Tutkimuksen tavoitteena on näin ollen analysoida integroivan 

kaupunkikehitystyön osatekijöitä ja tämänhetkisiä käytännön haasteita. 

Integroivan kaupunkikehitystyön osatekijöitä ja haasteita olisi mahdollista 

tutkia monesta eri näkökulmasta. Koko Vantaan kaupungin laajuisten integraatio-

kysymysten tarkastelun sijaan pitäydyn kaupunkikehitysorganisaation ja sen työ-

yhteisöjen yhteistyön analyysissä (Kuvio 10).91 Laajennan tarkasteluani kuitenkin 

tapauskohtaisesti muihin Vantaan kaupungin hallintokuntiin. 

                                                        
91 Rajojen tutkimus on yleisesti siirtynyt 1980-luvulla makrotasolta kohti organisaatiotasoa ja 1990-
luvulla edelleen kohti työyksikköjen analyysia (Hirschlom 1988: 32). 
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Kuvio 9. Integroivan kaupunkikehitystyön analyysin tutkimusasetelma. 

 

 

 

Kuvio 10. Tarkastelun kohdentuminen ja rajautuminen. 
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Teoreettinen viitekehys 

Teoreettisen viitekehyksen muodostaa Bart Victorin ja Andrew C. Boyntonin 

(1998) yleinen työn ja tuotannon kehitysvaiheita jäsentävä teoria. Olen jaotellut 

integroivan kaupunkikehitystyön analyysin työn kehityksen teorian mukaisesti 

seuraaviin työtyyppeihin: käsityöhön, sarjatuotantoon, prosessin kehittämiseen, 

massakustomointiin92 ja yhteiskehittelyyn.93 Näitä työtyyppejä nimitetään usein94 

myös työn kehityksen historiallisiksi vaiheiksi,95 tai työn historiallisiksi kehitys-

tyypeiksi (Engeström 1995: 21), millä viitataan siihen, että voidakseen onnistu-

neesti omaksua uuden työtyypin organisaation on läpikäytävä sitä edeltävät vai-

heet (Kuvio 11).96 Tämä tutkimus paljastaa, että kaikki vaiheet ovat käytännön 

kaupunkisuunnittelu- ja kehitystyössä käytössä myös rinnakkain, joten nimitän 

teorian vaiheita tässä tutkimuksessa mieluummin työtyypeiksi. 

 

 

Kuvio 11. Työtyypit ja niiden omaksumisjärjestys Victorin ja Boyntonin (1998: 233) 

mukaan. Olen täsmentänyt työtyyppien suomenkielisiä nimityksiä. 

                                                        
92Mass customization käännetään yleensä massaräätälöinniksi, joka tosin viittaa käsityöhön, mistä 
teollisessa personoinnissa (tai sarjatuotteiden asiakaskohtaistamisessa, ks. Virkkunen 2002: 32) ei ole 
kyse. Professori Jarmo Suominen (28.2.2011) suosittelee viittaamaan tuotantoprosessiin massarää-
tälöinnillä, prosessiin massakustomoinnilla ja personoituun loppuratkaisuun massapersonoinnilla. 
Työtyypin yleisnimeksi hän ehdottaa massakustomointia.    
93Co-configuration work -työtyypin suomenkieliseksi vastineeksi on vakiintunut yhteiskehittely (mm. 
Virkkunen 2004). 
94Ks. esim. Mäntysalo & Puustinen 2008: 360, Pihlaja 2005. 
95Yrjö Engeström käyttää myös termiä työtyyppi (1995: 21). 
96 Victor & Boynton 1998: 7. Kullakin työtyypillä on Jaakko Virkkusen (2002: 22–23) mukaan 
erilainen toimintalogiikka, joka sallii toiminnan kehittymisen tiettyyn rajaan saakka. Sen jälkeen jat-
kokehittyminen vaatii uuden toimintalogiikan ja sen mukaisten työn rakenteiden omaksumista (ks. 
myös Mäntysalo & Puustinen 2008: 360–361).  
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Victorin ja Boyntonin mallissa kukin työtyyppi edellyttää erityistä (Kuvio 19) or-

ganisaatiota, tuotantoprosessia, erityisiä tiedon tuotannon ja hallinnan tapoja sekä 

yhteistyön muotoja ja johtamistapoja.97 Kukin työtyypeistä soveltuu eri työkon-

tekstiin ja markkinoille (Victor & Boynton 1998: 119).  

Myös Tim Brindley, Yvonne Rydin ja Gerry Stoker (1996) ovat jäsentäneet 

suunnittelua toimintana, jossa menettelytavan valinta riippuu markkinaorientaa-

tiosta, siitä halutaanko tasapainottaa markkinoiden vaikutuksesta syntyvää epä-

tasapainoa vai tukea markkinoiden toimintaa. Työn kehityksen teoria (Victor & 

Boynton 1998) tarjoaa kuitenkin työn analyysiin tätä monipuolisemman teoreet-

tisen viitekehyksen, joka paitsi tunnistaa erilaisilla kohdemarkkinoilla sovellet-

tavat työtyypit, myös kutakin vastaavat suunnitteluorganisaation, työprosessin ja 

työnjaon ominaispiirteet. Brindleyn ja kumppanien teoria kytkee erilaiset työtyy-

pit eri instituutioihin, kuten paikallisten viranomaisten, yhteisöjen tai yksityisten 

toimijoiden toimintaan. Työn kehityksen teoria sen sijaan tarkastelee työtyyppejä 

organisaation sisäisenä toimintana ja tällöin soveltuu tapaustutkimukseen, jossa 

kohteena on yksi kaupunkikehitysorganisaatio, tässä tapauksessa Vantaan kaupun-

kikehitysorganisaatio.  

Kaupunkikehitystyön johtajien on siis paitsi tunnistettava kulloinkin käsillä 

oleva konteksti ja markkinat, myös valittava kuhunkin työhön soveltuva työtyyppi. 

Kaupunkikehitysorganisaatio toimii tämän osaamisen varassa. Winterin (1987, sit. 

Håkanson 2010) määritelmän mukaan myös yritykset ovat osaavia organisaa-

tioita, ”organizations that know how to do things”. Suomalainen kaupunkikehitys-

organisaatio on mielestäni verrattavissa yritykseen: molemmilla on toiminta-aja-

tus, jonka toteuttamisesta ne ovat ensisijaisesti itse vastuussa (luku 3).  

Lisäksi kestävän kehityksen vaatimukset edellyttävät uudenlaisten ratkaisujen 

löytämistä ja omaksumista. Työn konteksti ja markkinat muuttuvat jatkuvasti, ku-

ten myös käsitykset eheyttämisen ja kehittämisen sisällöistä, joten on selvää, että 

kaupunkikehitysorganisaation kyky oppia ja omaksua uusia toimintatapoja on sen 

suorituskyvyn kehityksen ytimessä (vrt. Sonnentag & Frese 2002: 16). Victorin ja 

Boyntonin työn kehityksen teoria tarjoaa käyttökelpoisen teoreettisen viiteke-

hyksen, kun on tarpeen tarkastella sitä, miten organisaatio sekä siellä tehtävä työ 

ja oppiminen integroituvat.98 Yrityksen oppimisen teoria tunnistaa kommunikaa-

                                                        
97Ks. myös Pihlaja 2005: 56,69, Keskitalo 2006: 5, Virkkunen 2002: 22–23, Mäntysalo & Puustinen 
2008: 360. 
98Engeström 2004a: 11. Raine Mäntysalo on huomauttanut väitöskirjassaan (2000: 374), että Yrjö 
Engeströmin työntutkimuksen näkökulma soveltuu juuri yksittäisen organisaation työn tutkimiseen, 
muttei lähtökohtaisesti monta toimijaa käsittävän työn tarkasteluun. Nähdäkseni yksittäisen kaupun-
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tion ja kombinoinnin perusmekanismeiksi, joihin yrityksen oppiminen perustuu 

(Cohen & Levinthal 1990, Nahapiet & Ghoshal 1998). Mitä tehokkaampaa kom-

munikointi on, sitä todennäköisemmin oppimista tapahtuu. Uuden tiedon synnyt-

täminen perustuu varsinaisesti vasta kombinointiin eli tiedon yhdistelyyn ja uu-

sien yhteyksien synnyttämiseen. Onnistuminen riippuukin keskeisesti integroivan 

siirtoprosessin toimivuudesta. (Autio 2000: 28). Tässä tutkimuksessa selvitän, 

millaisia haasteita kaupunkikehitysorganisaation sisäisessä integroivassa työssä 

voidaan havaita.99  Keskityn nimenomaan työn yhdistämisen taitoon,100  en sen 

myötä mahdollistuvaan vuorovaikutukseen. 

Hallintotieteessä tiedon ja osaamisen yhdistäminen on usein tulkittu infor-

maation käsittelyn tekniseksi tai organisatoriseksi ongelmaksi, jota pyritään rat-

kaisemaan delegoimalla päätösvaltaa alimmalle tehtävään pätevälle tasolle, li-

säämällä tiedon yhdistämisen kapasiteettia yhteistyöelimiä perustamalla tai otta-

malla käyttöön viestintäjärjestelmiä sekä sijoittamalla henkilöt ja toiminnot orga-

nisaatiossa tiedonvälitystä tukevalla tavalla. Toisaalla oleellisimmaksi tekijäksi on 

väitetty informaation häiriöttömän siirron mahdollistavia tapoja ja merkki-

järjestelmiä.101Tässä tutkimuksessa olen kuitenkin kiinnostunut työn yhdistämisen 

taidosta, jonka eri ammattialojen välisen yhteistyön kehittämiseen erikoistuneet 

Virkkunen ja Tenhunen (2007: 1) ovat todenneet vaikuttavan merkittävästi tiedon 

integroitumisen mahdollisuuksiin. Työn yhdistäminen voidaan nähdä myös työ-

tehtäväkohtaisena kapasiteetin rakentamisena, johon vaikuttavat keskeisesti kun-

kin työtehtävän ongelmatyyppi ja tietotarve (Enhardt 2010).  

Victorin ja Boyntonin työn kehityksen teorian avulla voin tarkastella kaupun-

kikehitystyön ongelmanasetteluja ja rakennetta. Heidän mallissaan kukin työ-

tyyppi edellyttää erityistä organisaatiota, tuotantoprosessia, tiedon tuotannon ja 

hallinnan tapoja sekä yhteistyön muotoja ja johtamistapoja. Täydennän työn 

                                                                                                                                    
kikehitysorganisaation työn tutkimus tarjoaa kuitenkin ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää myös 
monitoimijaista työtä kehitettäessä. Yksittäisen kaupunkikehitysorganisaation integroivan työn 
tarkastelu voi paljastaa piirteitä, jotka kertautuvat ja muuntuvat myös monitoimijaisessa kontekstissa.     
99Victorin ja Boyntonin työn kehityksen teoriaa voidaan hyödyntää erityyppisen työhön liittyvän 
oppimisen jäsentämiseen. Pihlaja (2005: 62) erottelee erityyppisen työn hallinnan oppimisen ja 
seuraavan työtyypin omaksumiseen liittyvän oppimisen. Tarkastelen tässä tutkimuksessa vain edellistä 
oppimista eli integroivan kaupunkikehitystyön hallintaan liittyvää osaamista ja haasteita.  
100 Everett C. Hughes (2009/1971) on painottanut työn jakamisen taidon tärkeyttä. Integroivan 
kaupunkikehitystyön näkökulmasta oleellisempaa on nähdäkseni kuitenkin työn yhdistämisen taito.  
101Galbraith 1973, Brown & Eisenhardt 1995, Ancona & Cadwell 1992, sit. Virkkunen & Tenhunen 
2007: 3.   
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analyysia toiminnan102 rakenteen tarkastelulla (Kuvio 12, Engeström 1995: 47), 

koska Victorin ja Boyntonin mallista mielestäni puuttuu merkittävä osatekijä, ni-

mittäin työn kohde.  

 

 

 
 
 

Kuvio 12. Ihmisen toiminnan yleinen rakenne ja elementit (alkuperäiskuvio Engeström 

1995: 47, julkaistu HAUS kehittämiskeskus Oy:n ja Edita Oy:n luvalla). 

Työn kohde on kestävä, joskin jatkuvasti uusiutuva kollektiivista toimintaa moti-

voiva tavoite tai ongelmatila, joka määrittelee siihen kohdistettavia toimia,103 ja 

josta juuri olisi tarpeen voida yhteisesti sopia. Victor Kaptelinin kuvaa sitä selittä-

jäksi (sense-maker) (2005: 5), jossa kiteytyvät tarpeet, jotka toiminnalla pyritään 

tyydyttämään, käytettävissä olevat keinot ja asianosaiset omine tavoitteineen. 

Näiden tekijöiden muuttuessa myös työn kohde voi täytyä määritellä uudelleen. 

Kaptelinin korostaa, että onnistuneesti muotoiltu työn kohde on a) tasapainoinen 

ja ilmentää selkeästi tärkeimpiä työn motiiveja, b) inspiroiva ja energisoiva, c) 

riittävän vakaa mahdollistaakseen organisoidun työskentelyn, sekä d) joustava, 

                                                        
102Toiminnan teoriassa on kaksi suuntausta, joista toisen on kehittänyt Aleksei N. Leontjev (1977/1981) 
ja toisen Yrjö Engeström (1987). Leontjevin ja Engeströmin lähestymistavat ovat mielestäni toisiaan 
tukevia (Kuvio 13), mutta tässä tutkimuksessa toiminnan kohdetta koskeva käsitykseni nojaa En-
geströmin malliin, jossa toiminta mielletään kulttuuriseksi, kollektiiviseksi ja organisoiduksi, ja 
toiminnan kohde liittyy tuotantoon eli jonkin muuttamiseen lopputulokseksi. Leontjevin kehittämässä 
toiminnan teorian suuntauksessa toiminta on yksilökeskeistä; Leontjevin käsitys on läheisesti kytkök-
sissä psykologiaan. (Ks. Kaptelinin 2005: 11). Hänenkin lähestymistapansa voisi olla tarkasteltavissa 
kaupunkikehitysorganisaatiokulttuurin tutkimuksen yhteydessä.  
103Leontjev 1978 ja Engeström 1995, sit. Engeström 2004a: 17, Engeström & Miettinen 1999: 9, 
Kaptelinin 2005: 10. 
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jolloin sitä voidaan muokata suorituskyvyn säilyttämiseksi työn reunaehtojen 

muuttuessa (ibid.: 17). Työn kohteen tarkastelu on keskeistä itsenäisen toimijan, 

kuten suomalaisen kaupunkikehitysorganisaation, työn ymmärtämiseksi. 

Myös Mastop ja Faludi (1993,1997) ovat tunnistaneet suunnittelun kohteen 

(object of planning) merkityksen. Faludi (2000: 306) teroittaa, että suunnittelun 

välitön kohde ei ole yhteiskunta, sosiaaliset ongelmat tai yhteiskunnallinen kehi-

tys, vaan suunnittelun kohde on hänen mukaansa päätösten ja toimenpiteiden 

sarja, joihin suunnitelmalla vaikutetaan. Tutkimustapausteni analyysi kuitenkin 

osoittaa tämänkin sinänsä hyvän huomion liian karkeaksi johtopäätökseksi. Kyse 

ei ole myöskään suunnittelun kohteesta, vaan työn (toiminnan) kohteesta, joka 

kussakin integroivan kaupunkikehitystyön tapauksessa on eriluonteinen ja joka 

ohjaa merkittävästi sitä käsittelevää työtä. Väitettäni tukee Virkkusen ja Tenhusen 

(2007: 1) huomio siitä, että uusien kehitysmahdollisuuksien avaamiseksi tarvitaan 

monen eri alan tiedon ja osaamisen yhdistämistä, mutta niitä integroivaa toimin-

nan kohteen (object of activity) käsitettä on tutkittu vähemmän.104   

Victorin ja Boyntonin mallissa ei tehdä eroa myöskään työn kohteen, motiivin 

ja välineiden välille (vrt. Kaptelinin 2005). Niin ikään toiminnan teoriassa mielle-

tään toiminnan kohteet toiminnan motiiviksi, mikä pohjautuu käsitykseen, jonka 

mukaan ihminen ohjautuu yhteiskunnallisesta kontekstista käsin (Kangasoja 

8.6.2012). Toki työn tekijään vaikuttavat työn säännöt, työyhteisö ja työnjako, 

mutta juuri työn kohteen ja tavoiteltavan tuloksen tarkastelu on keskeistä niiden 

vaikutuspiirissä. Yksittäiset teot voisivat olla ristiriidassa työn motiivin kanssa, 

elleivät työntekijät olisi tietoisia kaupunkikehitysorganisaation tavoitteista. Kult-

tuurihistoriallisessa toiminnan teoriassa toiminta mielletään aina kollektiiviseksi, 

toiminnalla on sitä motivoiva kohde, ja kohteen tuottamiseksi tarvitaan työn-

jako.105 Yrjö Engeström (1995: 69) korostaa, että on oleellista erottaa tiettyjen te-

kojen kohde koko kollektiivisen toimintajärjestelmän kohteesta. Tarkkailenkin 

analyysissäni työn kohdetta ja työn motiivia erillisinä osatekijöinä (Kuvio 17), 

koska miellän kaupunkikehitysorganisaation aktiiviseksi strategiseksi toimijaksi, 

jonka suorituskyky riippuu sen työntekijöiden työstä ja valinnoista. Julkisen kau-

punkikehitysorganisaation työssä yhdistyvät sekä kulttuuriset että psykologiset 

                                                        
104Kirjallisuudessa on tarkasteltu paljon sitä, miten eri alojen asiantuntijoiden työpanokset voidaan 
yhteen sovittaa ja tietoa vaihtaa. Virkkusen ja Tenhusen mukaan (2007: 1) eri alojen tietoa ja osaa-
mista yhdistävien käsitteiden merkitystä yhteistoiminnassa on tutkittu vähemmän. Näiden integroivien 
tekijöiden välistä eroa selkeyttää kulttuurihistoriallisen toiminnan piirissä kehitetty toiminnan kohteen 
käsite.  
105 Raine Mäntysalo on haastanut väitöstutkimuksessaan (2000: 376) tutkijat tekemään kulttuuri-
historialliseen toiminnan teoriaan nojaavaa empiiristä maankäytön suunnittelun tutkimusta. 
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toiminnan näkökulmat (Kuvio 13). Kaupunkikehitysorganisaation työtä motivoi-

vat sekä tuotanto (toiminnan mahdollistaminen) että sen oma strateginen ja po-

liittinen toiminta-ajatus. 

 
 
Facets of Activity Leontjev Engeström Hirvonen-Kantola 

 

Activities carried out by Individuals 

(predominantly) 

Communities Communities 

Activities performed by Both individually and 

collectively 

Collectively Both individually and 

collectively 

Object of activity Motivation, need (“the 

true motive”) 

Production (what is being 

transformed into the 

outcome) 

Motivation and production 

Application domain Psychology Organizational change Public service 

    

Kuvio 13. Toiminnan näkökulmat Kaptelininin (2005) mukaan. Olen kehittänyt hänen 

esittämäänsä jäsentelyä lisäämällä kuvioon julkisorganisaation toiminta-alan, jossa 

yhdistyvät sekä Leontjevin että Engeströmin käsitykset toiminnasta. 

Organisaation suorituskyvyn näkökulmasta on keskeistä, että eri paikoissa, eri ai-

koina ja eri työntekijöiden tekemä työ on samansuuntaista. Yrjö Engeström (2004: 

17) painottaa juuri yhteisen työn kohteen merkitystä työtä integroivana tekijänä: 

As Knorr-Cetina (1997, p. 9) points out, ‘objects serve as centering and 

integrating devices for regimes of expertise that transcend an expert’s lifetime 

and create the collective conventions and the moral order communitarians are 

concerned about’.  

Myös yhteistoiminnan välinettä, kuten rajaesinettä,106 on mielestäni tarkasteltava 

juuri työn kohteen yhteydessä, koska työn kohde määrittelee Yrjö Engeströmin 

mukaan työn tavoitteen saavuttamiseksi tapahtuvia toimia (2004: 17) ja siten 

myös työn välineiden valintaa tai muodostamista. On oleellista perehtyä siihen, 

                                                        
106Monialaisen yhteistyön välineitä, niin kutsuttuja rajaesineitä (boundary object, Star & Griesemer 
1989) tai rajavyöhykkeitä (trading zone, Galison 1997), koskevaa tutkimusta on tehty myös 
yhdyskuntasuunnittelun parissa. Myönnän välineiden merkityksen yhteistoiminnassa (Keating & 
Cambrosio 2003; 4,17–22, sit. Virkkunen & Tenhunen 2007: 11), mutta tyydyn tässä tutkimuksessa 
tunnistamaan tapauksista niissä käytetyt välineet enkä käsittele niiden toimivuutta. 
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minkä kaupunkikehittäjät mieltävät työn kohteeksi107 ja motiiviksi, koska työtä 

tehdään jossakin tarkoituksessa. Aluearkkitehti Ritva Valo-Wossilus (29.8.2011) 

on jäsentänyt työn mahdolliset motiivit seuraavasti: ”Kysymys on siitä, halutaan-

ko tehdä hyvä kaupunkirakenne, vai halutaanko pelastaa Vantaan talous vai 

halutaanko siirtää omaisuutta. Tässä on kolme ydinkysymystä, ja sen mukaan teh-

dään tää malli, niin sanotusta maapolitiikasta, maankäytöstä.” Myös Raine Män-

tysalo (2000: 5) on tunnistanut erilliset asiantuntijuuteen, politiikkaan ja talouteen 

perustuvat maankäytön suunnittelun lähtökohdat, joihin pohjautuvat toimintatavat 

esiintyvät rinnakkain. Kaupunkikehitysorganisaation suorituskykyä tarkastellaan 

juuri työn tavoitteisiin nähden. Tenho Sneck (1973: 8–10) tarkentaa motiivien ole-

van suorituskyvyn arvioinnin lähtökohtana: 

With the needs, demands and goals taken as starting point, performance 

statements (performance requirements, performance specifications, guide 

lines for application, etc.) are derived. – – Performance requirements are the 

most important performance statements. – – In the accomplishment of 

performance analysis, it is necessary to begin with a definition of the 

objectives of the system concerned. Then, on the basis of a careful appraisal 

of the needs, demands and goals – –, performance requirements – – or other 

performance statements have to be written, and comparison made of the 

external and internal factors that affect the object under practical conditions. 

Emily Talenin mielestä suunnittelututkimuksen parissa tulisikin kartuttaa ymmär-

rystä siitä, miksi suunnittelu ylipäänsä onnistuu. Hän kuitenkin toteaa tämän teh-

tävän samalla epäkiitolliseksi, koska ei ole määritelty, mitä suunnittelun onnistu-

misella tarkoitetaan. Ei ole myöskään empiiristä tutkimusta siitä, millaisissa olo-

suhteissa suunnittelu onnistuu. Talen yllyttää suunnittelututkijoita muodostamaan 

teorian siitä, miksi suunnittelu on ollut menestyksekästä – nimenomaisesti suh-

teessa kulloinkin asetettuun tavoitteeseen. (1997: 573). Toisen lähestymistavan 

mukaan onnistuminen olisi sidoksissa suunnittelukäytäntöihin:  

[S]uccess occurs as planning occurs. Planning is what planners do and thus 

planning procedures are successful on the basis of their procedural content, 

not on the basis of what they effectuate. In other words, a planning procedure 

can be successful if it involves the incorporation of community interests, even 

                                                        
107En tarkastele tässä tutkimuksessa sitä, miten käsitys työn kohteesta muodostetaan tai mitkä tekijät 
siitä sopimista edistävät, vaikka olisikin yleisemmin hedelmällistä tutkia, onko työn tekijöillä työn 
kohteesta yhtenevä käsitys.  
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if this involvement results in the formulation of a planning policy or plan 

which is never implemented. (Ibid.: 579). 

Nähdäkseni tavoitesidonnainen ja käytäntösidonnainen tarkastelu eivät ole keske-

nään ristiriidassa, koska työn motiivit määrittelevät työtä ja sen tapauskohtaisesti 

valittavia elementtejä, käytäntöjä. Talenin asettama haaste, suunnittelun menes-

tyksen tai suorituskyvyn (performance) tutkimus, edellyttää suunnittelun tarkas-

telua juuri työnä: erilaisten työtyyppien rakenteen – erityisesti työn kohteen ja sitä 

määrittelevien motiivien – analyysiä.  

3.1.2 Kaupunkikehitystyön analyysin aineisto  

Tässä tapaustutkimuksessa analysoin suorituskykyä integroivan kaupunkikehitys-

työn näkökulmasta, ja kartoitan integroivan kaupunkikehitystyön haasteita. Ana-

lyysin empiirinen aineisto koostuu viidestä, kutakin Victorin ja Boyntonin (1998) 

tunnistamaa työtyyppiä edustavasta tuoreesta aineistosta. Aineistot ovat paljasta-

vat otokset kustakin työtyypistä.  

Aineisto on kerätty Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiosta. Juuri Vantaa va-

likoitui väitöstutkimukseni tapauskaupungiksi, koska tunnen ennalta sen suun-

nitteluhistorian,108 kaupunkikehitysorganisaation ja keskeiset siellä työskentelevät 

asiantuntijat – jotka lisäksi ovat mieluusti tukeneet tutkimustyötäni, jollaista Van-

taan kaupunkikehitysorganisaation ei olisi ainakaan samassa mitassa itse mahdol-

lista tehdä. Tutkimuksen aikana paljastui Vantaan soveltuvan erinomaisesti ta-

pauskaupungiksi integroivaa kaupunkikehitystyötä käsittelevään tutkimukseen, 

sillä kaupunkikehitysorganisaation niukat resurssit ovat pakottaneet Vantaan jo 

pitkään tarkastelemaan omaa suorituskykyään kriittisesti ja kehittämään sitä ak-

tiivisesti. 

T: Vantaa on dynaaminen ja kekseliäs. Sen tähden se on myös nyt kiinnostava.  

H: Joo niin. Se voi olla laajemmassakin kontekstissa, vois olla kiinnostusta, 

kun ajatellaan noita kuntatalouden haasteita. – – On paljon paineita siihen, 

että tehostetaan toimintaa. Henkilökuntaa ei välttämättä ainakaan olla lisää-

mässä, ja sit kuntatalous pakottaa ehkä liittymään. Ja sehän pakottaa sitten 

työnteon tapoja. – – Se todellinen tilanne ja resurssit ja ehkä ihan se proses-

                                                        
108 Laadin tutkimuksen Ruraali urbaani – Vantaan kaupunkisuunnittelun historia (2005) vuosina 
2004–2005. 
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sintekotapa. Ne on niin erilaisia, et on ihan uskomatonta tavallaan, että on 

mahdollistakaan tehdä niin eri tavoin.109 (Sirén 11.8.2011). 

Tämän tutkimuksen lisäksi olisi tärkeää saada lisätietoa siitä, miten kaupunki-

kehitystyö poikkeaa eri kunnissa. Tällaisesta ymmärtämyksestä olisi hyötyä ra-

kennetun ympäristön suunnittelun ohjeistamisessa, kuntien kaupunkikehitykseen 

liittyvän yhteistyön edistämisessä ja kaupunkisuunnittelun ja -kehittämisen koulu-

tuksen suunnittelussa.   

Vaikka tunsin ennalta juuri Vantaan kaupunkisuunnittelua, empiiristen tapaus-

ten valinta oli haastavaa, koska Victorin ja Boyntonin mallin mukaisia työtyyp-

pejä vastaavien kaupunkisuunnittelu- ja kehitystöiden tunnistaminen ei ollut 

mahdollista tutustumalla suunnitelma-asiakirjoihin eikä toteutuneisiin suunnitel-

miin. Valinta onnistui osallistavasti: Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka 

Kullbergin suosituksesta, aiemmassa tutkimusyhteistyössä kehittyneen molem-

minpuolisen luottamuksen pohjalta sekä asianosaisen itsensä osoittaman kiinnos-

tuksen perusteella avainyhdyshenkilökseni valikoitui kokenut aluearkkitehti Anit-

ta Pentinmikko. Hänen toimialueensa (Kuvio 14) muodostaa Itä-Vantaa, joka sopi 

olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön kohdistuvaa eheyttävää kaupunki-

suunnittelu- ja -kehitystyötä käsittelevän tutkimukseni kontekstiksi, sillä Itä-Van-

taa on jo aiemmin asemakaavoitettu lähestulkoon kokonaan.  

 

                                                        
109Myös monet muut haastateltavistani ovat kertoneet suurista eroista eri kaupunkien kaupunkike-
hitysorganisaatioissa, -työprosesseissa, -kulttuurissa ja -työtavoissa (mm. Asuntosäätiön toimitus-
johtaja Anja Mäkeläinen (12.4.2011), asumisasioiden päällikkö Tuula Hurme (28.6.2011), alue-
arkkitehti Anitta Pentinmikko (5.5.2011), aluearkkitehti Ritva Valo-Wossilus (29.8.2011), asemakaa-
vasuunnittelija Lassi Tolkki (28.6.2011) ja ympäristöasiantuntija Ville Heinilä (12.8.2011)).  
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Kuvio 14. Vantaan kaupunkisuunnittelussa asemakaavoitus on jaettu kolmeen aluee-

seen, joista kustakin vastaa aluearkkitehti. Lisäksi on Marja-Vantaa-projekti. 

Laadin Victorin ja Boyntonin mallista pelkistetyn esityksen (Kuvio 15), jonka 

pohjalta pyysin Pentinmikkoa ehdottamaan kyseistä työtyyppiä edustavia suunnit-

telu- ja kehitystöitä alueeltaan. Näiden tapausten tuli lisäksi olla Pentinmikon 

mielestä nimettävissä eheyttämiseksi. Testasimme tapauksia keskustellen, jolloin 

varmistuin tapausten edustavan Victorin ja Boyntonin mallin mukaisia työtyyp-

pejä mahdollisimman luonteenomaisesti.110 Tapausten valinta ei myöskään ollut 

aluearkkitehdin näkemyksen varassa, sillä hän vei tutkimushankkeeni keskustel-

tavaksi moniammatilliseen aluetiimiin, joka ehdotti tapauksia. 

Victorin ja Boyntonin mallissa esitellyt työtyypit eroavat toisistaan sen suh-

teen, montako avaintyöntekijää työtyypissä on ja ovatko he ennalta tunnettuja vai 

tuntemattomia, sekä sen suhteen, montako tilausta työllä on ja ovatko ne tunnet-

tuja vai tuntemattomia. Edettäessä käsityöstä kohti prosessin kehittämistä ja edel-

leen yhteiskehittelyä työtyypit muuttuvat johdonmukaisesti yhä kompleksisem-

miksi: avainhenkilöiden lukumäärä kasvaa, tekijät ovat ennalta tuntemattomampia, 

tilausten määrä kasvaa ja tilausten sisältö on työhön ryhdyttäessä entistä arvaa-

mattomampi. (Kuvio 15). 

                                                        
110Kutakin työtyyppiä edustava tapaus on luonteeltaan Victorin ja Boyntonin mallissa esitetyn kal-
tainen. Käytännön tapaukset eivät kuitenkaan mukaile kaikkia mallissa esitettyjä yksityiskohtaisia 
piirteitä.  
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Työtyyppi Tekijöiden määrä  

ja  tunnettuus 

Tilausten määrä 

ja tunnettuus 

 

Tapaus 

Käsityö 1 tekijä 

Tunnettu 

1 tilaus 

Tunnettu 

Baeckmanin huvilan 

asemakaavatyö 

 

Sarjatuotanto 1 tekijä 

Tunnettu 

X tilausta 

Tunnettu 

Mikkolan 

pienteollisuusalueen 

asemakaavatyö 

 

Prosessin kehittäminen 

 

X tekijää 

Tunnettu 

1 tilaus 

Tunnettu 

Leinelän 

kumppanuuskaavatyö 

 

 

Massakustomointi X tekijää 

Tunnettu 

X tilausta 

Tuntemattomat 

Vantaan Akselin yritys- ja 

työpaikka-alueen 

profilointityö 

 

Yhteiskehittely X tekijää 

Tuntemattomat 

X tilausta 

Tuntemattomat 

Viitesuunnitelmatyö 

Korson keskustan 

kehittämiseksi 

 

Kuvio 15. Pelkistetty esitys työtyypeistä ja kutakin työtyyppiä vastaava tapaus. 

Käsityötä edustavassa Baeckmanin huvilan asemakaavatyössä yksityinen maan-

omistaja tilasi vaativan asemakaavamuutostyön, jossa vastuu räätälöinnin luon-

teisesta suunnittelusta osoitettiin yhdelle huolelliseksi tunnetulle asemakaava-

suunnittelijalle. Myös sarjatuotannoksi tunnistamani Mikkolan pienteollisuus-

alueen asemakaavatyö luotettiin yhden itsenäisesti työskentelevän asemakaava-

suunnittelijan huomaan. Pienteollisuusalueen asemakaavatyön tilasi Vantaan kau-

pungin yrityspalvelut, mutta kaavoitettujen tonttien tulevia omistajia tai vuokra-

laisia ei työtä tehdessä tunnettu, vaan työn tarkoituksena oli tuottaa nopeasti tasa-

laatuisia ja mahdollisimman standardoituja tontteja pien- ja keskisuurten yritysten 

käyttöön. Vaikka tonttien tulevia käyttäjiä (tilauksia) oli monta, yrityspalvelut 

toimi niiden intressien tuntijana. Kolmatta työtyyppiä, prosessin kehittämistä, 

edustava Leinelän kumppanuuskaavatyö edustaa eräänlaista tuotekehitystyötä, 

jossa lukuisten, mutta tunnettujen yhteistyökumppanien suunnitteluyhteistyötä 

hiottiin sekä korkean laadun saavuttamiseksi Leinelän asuinalueella että konsep-

toitavan työtyypin monistamiseksi tulevia asemakaavatöitä varten. Kaavoitettu 
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alue on kokonaan Vantaan kaupungin omistuksessa, jolloin se oli työn ainoa ja 

tunnettu tilaaja. Massakustomointia edustavassa Vantaan Akselin yritys- ja työ-

paikka-alueen profilointityössä ennalta tuntematon määrä alueen toimijoita osal-

listui alueen profilointityöhön, jonka sisällön määrittely eteni alhaalta ylöspäin, 

alueen toimijoiden tarpeita ja näkemystä hyödyntäen. Profiloitavana ollut yritys- 

ja työpaikka-alue muodostaa aikanaan yhden yrityspalvelujen ohjastaman esival-

mistetun moduulin, joka on osa massakustomoinnissa koottavaa, yhteyttä ottaville 

hankkeille tapauskohtaisesti räätälöitävää kokonaispalvelua. Yhteiskehittelyä 

edustavassa tapauksessa, viitesuunnitelmatyössä Korson keskustan kehittämiseksi, 

kenellä tahansa keskustan käyttäjällä oli mahdollisuus olla asettamassa millaisia 

tahansa kehittämistavoitteita suunnittelualueelle ja palveluille. Kehitystyö voi-

daan nähdä kaupunkisuunnittelun kontekstissa jatkuvan prosessin osaksi, koska 

viitesuunnitelmatyössä oli ennen muuta kyse vasta noin vuosikymmen sitten laa-

ditun suunnitelman päivittämistä. 

Kaikki valitsemani tapaukset olisivat luettavissa detaljisuunnittelun piiriin, 

joskin kolme jälkimmäistä tapausta sijoittuvat todellisuudessa yleispiirteisen 

suunnittelun ja detaljisuunnittelun välimaastoon. Kuten luvusta 2.2 käy ilmi, 

eheyttäminen on usein mielletty yleiskaavoitukseen kuuluvaksi täydennys- tai 

lisärakentamisen suunnitteluksi. Olen kuitenkin määritellyt eheyttämisen mahdol-

lisimman holistiseksi suunnittelutyöksi, jossa mittakaava ei ole määräävä tekijä, 

vaan lähestymistapa työhön. Lisäksi, koska tutkimukseni tavoitteena on saada sel-

ville integroivan kaupunkisuunnittelu- ja kehittämistyön haasteita ja koska yleis-

piirteinen suunnittelu konkretisoituu asteittain eri suunnittelutasoilla, on perustel-

tua tarkastella niiden haasteita. Aineistooni kuuluvat silti myös perinteisesti strate-

gisen suunnittelun piiriin luettavien asiantuntijoiden, kuten yleiskaavoittajien ja 

muiden strategisten erityisasiantuntijoiden antamat haastattelut, sekä kaupungin 

sisäiseen työhön laadittuja strategisia asiakirjoja. Valintaani vaikuttivat niin ikään 

esitutkimustyöhöni perustuvat tiedot, joiden mukaan kaupunkikehitysorgani-

saation sisäiseen työnjakoon ja yhteistyöhön liittyvät järjestelyt ovat kehittyneet 

vähitellen.111 Yleispiirteisen suunnittelun mittakaavassa pitäytyminen olisi mie-

lestäni johtanut integroivan kaupunkikehitystyön kannalta merkittävien haas-

teiden sivuuttamiseen sekä kaupunkikehityksen työprosessin monipuolisemman 

tarkastelun ulottumattomiin jääntiin. 

                                                        
111Vantaan kaupunkikehitysorganisaatio on jatkuvassa muutoksessa, ja se kehittynee myös tulevai-
suudessa. 
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Yhteensä tutkimuksen pääaineisto112 käsittää 29 kaupunkisuunnittelijan, -kehittä-

jän tai muun asiantuntijan puoliavointa teemahaastattelua, joista kunkin haastat-

telurunko oli räätälöity tapauksen ja haastateltavan taustan tuntemuksen tai siihen 

tutustumisen perusteella. Tavallisesti haastattelu eteni seuraavien teemojen mu-

kaisesti: 1) eheyttämisen käsitteen yleinen pohdiskelu, 2) haastateltavan roolin ja 

tehtävien selvittäminen tutkimustapauksessa, 3) tapauksen kuvailu ja 4) integ-

roivan kaupunkikehittämisen haasteiden pohdinta erityisesti tapaukseen liittyen, 

mutta myös yleisesti Vantaan kaupungissa. Lisäksi monet haastatelluista ovat ker-

toneet haastattelun aikana työstään pyydettyä laajemmin.113 Osa haastatteluista, 

etenkin kaupunkikehitystyön strategisen johdon haastattelut, eivät liittyneet 

mihinkään tutkimustapauksista, vaan ne olivat luonteeltaan reflektoivia teemakes-

kusteluja. Vain kaksi haastattelu- tai tietopyyntöäni jäi tuloksettomiksi. 

Täydentävä aineisto sisältää seitsemän sähköpostihaastattelua, neljä seminaa-

riesitystallennetta, yhden ryhmähaastattelun, yhtä tapausta koskevan 19 vastaa-

jasta114 koostuvan lomakekyselyn, kutakin tapausta koskevat keskeiset asiakirjat 

sekä Vantaan kaupunkisuunnittelua ja -kehittämistä koskevia kaupungin sisäiseen 

työhön laadittuja strategisia suunnitelmia ja asiakirjoja. Vantaan kaupunkisuun-

nittelijat ja -kehittäjät ovat osallistuneet aktiivisesti ja mielellään tutkimustyöhöni 

sekä tukeneet sitä ehdottamalla asiaan liittyvää oheismateriaalia.  

Aiemman Vantaan kaupunkisuunnittelun historiaa koskevan esitutkimukseni 

yhteydessä kävi ilmi, että haastattelu voitiin kokea myös huomionosoituksena; 

kaikki keskeiset toimijat olisivat mielellään jakaneet osaamistaan. Aiemmassa 

                                                        
112Aineisto on kuvattu kokonaisuudessaan tutkimuksen lopussa. 
113 Osa Vantaan kaupunkisuunnittelijoista ja -kehittäjistä kertoi haastattelun aikana työstään ja 
kaupunkikehitysorganisaation toimintaa koskevista käsityksistään oma-aloitteisesti tutkimuskysymys-
teni teemoja laajemmin. Tässä tutkimuksessa nostan esiin kuitenkin vain sellaista aineistoa ja tuloksia, 
jotka vastaavat integroivaa kaupunkikehitystyötä koskeviin tutkimuskysymyksiini. Muu aineisto säi-
lyy luottamuksellisena. Vaikka tämä tutkimusraportti ei sisällä koko aineistoa, haastattelut ovat kui-
tenkin kokonaisuudessaan vaikuttaneet käsityksiini Vantaan kaupunkikehitysorganisaation integ-
roivasta työstä ja siihen liittyvistä haasteista. Kehittynyt kokonaiskuva on vaikuttanut myös tämän 
tutkimuksen kirjoittamisen ja jäsentämisen tapaan, mikä kuitenkin sellaisena ilmentää minulle tutki-
jana muodostunutta käsitystä, ja jota voidaan pitää tutkimuksen tuloksena. Tarpeen vaatiessa osaa tä-
män tutkimuksen tuloksista voidaan pitää hypoteeseina, joiden osuvuus on testattavissa muiden em-
piiristen tapaustutkimusten avulla.    
114Aluearkkitehti Anitta Pentinmikko lähetti yhdessä valmistelemamme lomakekyselyn noin 50:lle 
Leinelän kumppanuuskaavoitukseen kytkeytyneelle asiantuntijalle. Kyselyyn vastanneista (19 vastaa-
jaa) noin puolet oli kaupungin työntekijöitä, loput rakentaja-rakennuttajia tai konsultteja. Vastaajien 
määrä selittyy Pentinmikon mukaan (12.4.2011) sillä, että vain kolmasosa kyselyn vastaanottaneista 
asiantuntijoista oli alusta alkaen mukana Leinelän kumppanuuskaavatyössä; näin ollen muilla ei ollut 
edellytyksiä arvioida työprosessia. Kyselyyn vastanneet olivat kokeneita kaupunkikehittäjiä, he olivat 
olleet alalla keskimäärin 20 vuotta. 
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tutkimuksessa, kuten myös tässä, oli kuitenkin pyrittävä optimoimaan haastatelta-

vien määrää. Tässä tutkimuksessa haastateltavat koostuvat aluearkkitehti Anitta 

Pentinmikon kuhunkin suunnittelu- ja kehitystyötapaukseen kytkemistä käytän-

nön työn kannalta keskeisistä henkilöistä sekä aiempaan tutkimustyöhöni pohjau-

tuvien esitietojeni perusteella valitsemistani strategisista asiantuntijoista ja johta-

jista, joilla on laaja tai pitkäaikainen Vantaan kaupunkikehittämiseen liittyvä 

työkokemus ja jotka haastatteluhetkellä työskentelivät Vantaan kaupunkikehitys-

organisaation palveluksessa. Haastattelujärjestyksellä oli keskeinen merkitys: 

haastattelin ensin tapauksiin kytketyt työntekijät, sitten esiin nostamiani teemoja 

reflektoineet asiantuntijat ja viimeksi johtajat. Tämänkaltaisen oppivan haastatte-

lumenettelyn tarkoituksena oli ensin muodostaa käsitys integroivasta käytännön 

kaupunkikehitystyöstä ja sen haasteista, sitten tarkentaa tuloksia asiantuntija-

teemahaastatteluin ja lopulta keskustella päätulosteni teemoista kaupunkikehitys-

organisaation johtajien kanssa. Saamani vaikutelman mukaan haastatellut ovat 

vastanneet kaikkiin haastattelukysymyksiin avoimesti, joskin yksityiskohtia kos-

keva harkitsevaisuus hivenen lisääntyi haastattelukierroksen loppupuolella.  

Tutkimusaiheeni ja tutkimukseni tarkoitus on ollut haastateltavien tiedossa. 

He ovat myös saaneet tarkastaa haastattelusitaattinsa läheisessä tekstikontekstis-

saan,115 ja he olivat tietoisia tästä menettelystä haastattelun aikana. Haastateltavat 

eivät harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta saaneet kysymyksiä etukäteen nähtä-

väkseen, millä pyrin tavoittamaan teemoihin liittyviä taustapohdiskeluja ja autent-

tista aineistoa.116 Jälkimmäinen oli tärkeää, koska osa kysymyksistä rohkaisi haa-

veiluun tai kriittiseen tarkasteluun.  

Haastatteluotteiden tarkastuttaminen niiden läheisessä tekstikontekstissa on 

mahdollistanut haastateltujen nimien julkaisemisen sitaattien yhteydessä, mikä 

helpottaa tapauksien kuvailua ja seuraamista. Toisekseen kuten edellä mainittu, 

tutkimushaastattelu on Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa monesti koettu 

huomionosoituksena; kaupunkisuunnittelijoiden ahkerointi maapoliittisesti haas-

tavissa olosuhteissa117 jää helposti huomaamatta. Koska Vantaan kaupunkikehi-

                                                        
115Tavallisimmin haastateltavat ovat saaneet luettavakseen alaluvun, joka sisältää heidän haastattelu-
otteitaan. Tarkastettavaksi lähetetystä aineistosta on tällöin ollut poistettu muiden haastateltujen nimet 
niistä haastatteluotteista, joita asianosaiset eivät sillä hetkellä olleet tarkastaneet. 
116Haastatteluaineisto on litteroitu kokonaisuudessaan sanatarkasti. Osan laajasta litterointityöstä teki-
vät Scriptus ja Annanpura Oy, jotka ovat tuhonneet käytössään olleet tallenteet. Mahdollisesti arka-
luonteiseksi koettavia keskusteluja sisältävät aineistot tutkija on litteroinut itse. 
117Vantaan kaupunki on kaavoittanut pääosin yksityistä maata ja tehnyt erityyppisiä maankäyttö-
sopimuksia vuodesta 1964 lähtien. Strategisilta alueilta, kuten keskuksista, se on ostanut maata 
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tysorganisaatiossa työskentelee verrattain vähän työntekijöitä, tutkimustapaukset 

sijoittuvat Itä-Vantaalle, jonka suunnitteluorganisaatio tunnetaan, ja koska kuhun-

kin tutkimustapaukseen liittyvät työntekijät käyvät joka tapauksessa ilmi tapauk-

siin liittyvistä Internetissä avoimesti saatavilla olevasta verkkoaineistoista, haas-

tateltujen nimien kätkeminen olisi näennäistä. Haastatellun nimi on poistettu pie-

nestä osasta lainauksia, minkä johdosta jokin merkittävä tieto on voitu säilyttää. 

Haastateltavat edustivat tutkimustapauksiin kytkeytyneitä työntekijöitä, tämä 

tutkimus ei käsittele heitä yksityishenkilöinä. Valittua julkisuusmenettelyä puoltaa 

julkisissa tehtävissä toimivien työn avoimuuden vaatimus ja tutkimustyössä käyt-

tämäni läpinäkyvä menettely.118 

Tutkimuksen aikana Vantaan kaupunkia ovat ravistelleet julkisuutta saaneet 

tapaukset, joihin myös kaupunkikehitysorganisaatiossa tehty työ on kytketty. Tä-

mä on korostanut eettistä velvollisuuttani tehdä tutkimus sellaisella tavalla, joka 

ei aiheuta haittaa tutkimuksen kohteille. Kenelläkään haastatelluista ei ole ollut 

tiedossaan tutkimukseni lopullisia tuloksia tai mahdollisuutta lukea koko tutki-

musta. Näin ollen tutkimuksessa ilmenneet tulokset eivät edusta kenenkään näke-

mystä, vaan ne ovat tutkimusaineistoon perustuva riippumattoman tutkijan teke-

mä yhteenveto, johon ovat vaikuttaneet tutkimuskysymykset sekä käyttämäni tut-

kimusmetodologia. 

3.1.3 Kaupunkikehitystyön analyysin menetelmät ja tutkimus-

kysymykset 

Ratkaistakseni tutkimusongelmani olen koostanut tutkimusmetodologiani eklekti-

sesti useista menetelmistä, joita olen käyttänyt jaksottaisesti tutkimuksen eri 

vaiheissa. Olen näin muodostanut tutkimuskysymyksiäni vastaavan käytännölli-

sen metodologisen välinekokoelman. 

Vastatakseni päätutkimuskysymyksiini, jotka ovat 

– Mikä asema eheyttämisellä on integroivan kaupunkikehittämisen kentällä? 

– Mitkä ovat integroivan kaupunkikehittämisen haasteet? 

olen tarkastellut aineistoani tarkentavien tutkimuskysymysten avulla. Voidakseni 

arvioida, mikä asema eheyttämisellä on integroivan kaupunkikehittämisen kentäl-

lä, olen kartoittanut laajemmin: 

                                                                                                                                    
määrätietoisesti (projektijohtaja Heikki Virkkunen 16.8.2011, 26.2.2013). Nyt Vantaan kaupungin ylin 
johto on pohtinut aktiivisen maapolitiikan aloittamista (Mäkinen 19.4.2012). 
118Haastatteluaineisto arkistoidaan huolellisesti Sari Hirvonen-Kantolan yksityisarkistoon.  
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– Millaista työtä integroiva kaupunkikehittäminen sisältää? 

Saadakseni käsityksen integroivan kaupunkikehittämisen haasteista olen tutkinut 

integroivan työn rakenteita, jotka mahdollistavat tai muodostavat esteitä tiedon ja 

osaamisen integroitumiselle.119  

– Miten integroiva kaupunkikehitystyö on organisoitu, mitkä ovat työntekijöi-

den roolit siinä, ja mitä instrumentteja työssä käytetään? 

– Mitä haasteita näissä rakenteissa on tunnistettavissa? 

Tässä tutkimuksessa integroivan kaupunkikehitystyön analyysin metodologia 

koostuu 1) tiedontarpeeseen perustuvan tutkimuskysymyksen asettamisesta sekä 

suunnittelijan että tutkijan koulutuksen saaneena, aiemmin suunnittelututkimusta 

tehneenä ja Vantaan kaupunkisuunnittelun historian tuntevana tutkijana, 2) ta-

pausten osallistavasta valinnasta, 3) teemoja asteittain syventävästä, oppivasta 

haastatteluaineiston keruutavasta, 4) tapauskohtaisesti käytetystä dialogisesta 

haastattelumenetelmästä sekä osallistavan toimintatutkimuksen menettelystä (niin 

kutsumastani kriittisestä haaveilumenetelmästä), 5) tapausten teoriaohjatusta ku-

vauksesta ja sisällönanalyysistä, 6) tapausten vertailusta ja 7) tulosten synteesistä.  

Kartoittaakseni sitä, millaista työtä integroiva kaupunkikehittäminen Vantaal-

la tällä hetkellä sisältää tarkastelen teoriaohjatusti Victorin ja Boyntonin työn 

kehityksen teorian (luvut 3.1.1 ja 3.2) viiden vaiheen avulla, millaisia työtyyppejä 

integroivassa kaupunkikehitystyössä on tunnistettavissa. Valitsin analyysia ohjaa-

van teorian varhaisessa vaiheessa, joten päättelyäni voitaisiin pitää deduktiivisena, 

mutta koska tutkimusongelman kriittisen pohdinnan perusteella täydensin 

Victorin ja Boyntonin mallia siitä puuttuvalla työn kohteen teorialla, miellän tut-

kimukseni abduktiiviseksi. Tarkastelun täydentäminen myös kasvatti teoreettisen 

näkökulman triangulaatiota. Lisäksi kuvaan tämän luvun lopussa sitä, kuinka va-

litsin tarkentavat sisällönanalyysin parametrit. (Ks. Niiniluoto 1999).  

Valitakseni mahdollisimman aidosti kutakin Victorin ja Boyntonin mallin vai-

hetta edustavan tapauksen turvauduin osallistavaan menettelyyn, jossa kaupunki-

kehitystyötä johtaneet tunnistivat työtyyppejä vastaavat todelliset tapaukset. Hei-

dän voidaan näiltä osin mieltää osallistuneen tutkimusprosessiin (co-researchers) 

(Whyte 1991). Edes suunnittelijataustaani tukeutumalla minun ei ollut mahdol-

                                                        
119Osaamisen integroinnin motiivina ei ole organisaation oppiminen tiedon itsensä vuoksi, vaan sen 
tavoittelun taustalla vaikuttavat Vantaan kaupunkikehitysorganisaation strategiset tavoitteet, palvelu-
kyky ja kilpailukyky. 
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lista valita aitoja tapauksia: se edellytti lisäksi kaupunkisuunnittelijoilla ja -kehit-

täjillä olevaa heidän omaa työtään koskevaa hiljaista tietoa.  

Vastatakseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, eli eheyttämisen asemoi-

miseksi laajemmalle integroivan kaupunkikehitystyön kentälle analysoin tapauk-

sia eheyttämisen tunnuspiirteiden näkökulmista – eli temaattisen laajuuden sekä 

sisällön määrittelyn joustavuuden suhteen (luku 2.3 ja Kuvio 16).  
 

 

 
 

Kuvio 16. Suunnittelun sisällön kiinnittyminen integroivassa kaupunkikehitystyössä: 

kuinka temaattisesti laajaa tarkastelu on, ja kuinka joustavasti suunnittelun sisältö 

määritellään.  

Vastatakseni toiseen tutkimuskysymykseeni, eli saadakseni käsityksen integroivan 

kaupunkikehittämisen haasteista, tutkin työn rakenteita, jotka mahdollistavat tai 

muodostavat esteitä asiantuntemuksen integroitumiselle. Tätä varten analysoin 
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kustakin Victorin ja Boyntonin mallin mukaista työtyyppiä edustavasta kaupunki-

kehittämisen tapauksesta työn rakenteellisia tekijöitä. Victorin ja Boyntonin työn 

kehityksen teorian avulla voin tarkastella tapausten organisaatiota, työprosessia, 

tiedon tuotannon ja hallinnan tapoja sekä yhteistyön muotoja ja johtamistapoja 

kokonaiskriittisellä tavalla. Tulokset voivat liittyä suunnittelun strategiseen oh-

jaukseen, suunnitelmien tekoon tai niiden toteutukseen.120 Täydennän analyysia 

toiminnan rakenteen (Kuvio 17) analyysilla,121 koska Victorin ja Boyntonin tar-

kastelusta mielestäni puuttuvat merkittävät osatekijät: työn kohde ja työn motiivi. 

 

 

 
 
 

Kuvio 17. Toiminnan rakenne-elementit Engeströmin (1995: 47) mukaan. Olen kehit-

tänyt hänen esitystään lisäämällä kuvioon motiivin. 

Tunnistaakseni työn rakenteisiin tai elementteihin liittyviä haasteita luotin käytän-

nön työn tekijöiden kokemuksiin; pragmatismin näkökulmasta havainnot ovat 

merkityksellisiä, kun ne liittyvät johonkin (todelliseen) toimintaan (Määttänen 

2009: 45,48). Kuten edellisessä työn analyysin aineistoa käsittelevässä luvussa 

                                                        
120En kuitenkaan tarkastele suunnittelun strategisen ohjauksen, suunnitelmien teon tai niiden toteu-
tuksen erityiskysymyksiä. 
121Sovellan Yrjö Engeströmin (1995: 47) muodostamaa toiminnan rakenteen mallia analysoidakseni 
integroivan kaupunkikehitystyön rakennetta ja elementtejä sekä eritelläkseni haasteita. En kuitenkaan 
tässä eksploratiivisessa tutkimuksessa analysoi tarkemmin toimintajärjestelmän sisäisiä jännitteitä, ku-
ten valtakysymyksiä, vaikka osa integroivan kaupunkikehitystyön haasteista voisi tullakin siten selite-
tyiksi, vaan pitäydyn analyysissani työn rakenteen ja elementtien tunnistamisen tasolla. Tässä tut-
kimuksessa ei myöskään pyritä kehittämään kaupunkikehitystyötä. On mahdollista, että tämä tutkimus 
voisi myöhemmin joiltain osin toimia myös kehittävän työntutkimuksen osana: siihen kuuluu työn 
historian ja nykytilan tulkinta.  
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kuvaan, pyrin tekemään haastattelut sellaisessa järjestyksessä, joka tuki havain-

tojen asteittaista syvenemistä, sekä tutkimusaineiston triangulaatiota ja luotetta-

vuutta: haastattelut etenivät käytännön työstä kohti strategista johtoa. Näin sain 

käsityksen siitä, olivatko ilmi tulleet käytännön haasteet johdon tiedossa ja toi-

saalta siitä, millaisia näkökulmia niihin strategisella tasolla kytkeytyi.  

Kaikkiin tapauksiin liittyvät haastattelut sekä kaupunkikehitystyötä Vantaan 

kaupunkikehitysorganisaatiossa yleisemmin reflektoivat puoliavoimet teemahaas-

tattelut sisälsivät sekä kartoittavia että kriittiseen tarkasteluun rohkaisevia kysy-

myksiä. Valtaosa haastatteluista oli keskustelunomaisia, 122  koska suunnittelija-

taustani sekä Vantaan kaupunkisuunnittelun historian tuntemukseni pohjalta pys-

tyin eläytymään kaupunkikehittäjien työhön, mistä oli merkittävästi hyötyä; tä-

män ansiosta haastattelut olivat syväluotaavia:  

Meillä on joo itse asiassa… Jännästi sä otat näitä asioita esille, mitkä on tässä 

ollu puheissa. (Projektijohtaja Heikki Virkkunen 16.8.2011). 

Sulla on tosi syviä nää sun kysymykset (projektipäällikkö Janne Rönnbäck 

20.6.2011). 

Sovelsin dialogista tutkimushaastattelua, jossa tutkija ei ole vain haastattelija, 

vaan myös aktiivinen keskusteluun osallistuja. Haastattelutilanteessa tutkijan ole-

tukset toimivat keskustelunavauksina, joihin haastateltava saa kertoa näkemyk-

sensä; dialogin lopputulos on aina avoin, ja dialogi voi johtaa myös uuden yh-

dessä oppimiseen.123 Menettelyssä korostuu tutkijan kyky kuunnella ja reagoida 

haastateltavan kertomaan. Dialogin tulos riippuukin keskustelijoiden rohkeudesta 

ja motivaatiosta. (Tuomi & Sarajärvi 2009: 78–80). Tämä tukee myös Raine Män-

tysalon näkemystä siitä, että ryhmän elämänmuotoa voi tutkijana ymmärtää vain, 

jos kykenee osallistumaan yhteistyöhön tämän ryhmän kanssa  – heidän kielipe-

leihinsä heidän elämänmuotonsa ymmärryksen pohjalta (2011). 

                                                        
122Kyseessä ei ole varsinaisesti kommunikatiivinen toimintatutkimus (tai keskustelumenetelmä), jossa 
tavoitteena on lisätä työntekijöiden osallistumista jonkin muutoksen liikkeellepanemiseksi esimerkiksi 
työorganisaatiossa (Gustavsen 1992: 31–38). Tämä tutkimus ei ole myöskään tutkimuksellista ke-
hittämistoimintaa (Toikko & Rantanen 2009). En kuitenkaan voi tai halua pois lukea mahdollisuutta, 
ettei tutkimuksellani olisi mitään vaikutusta kaupunkikehitystyöhön. Olenhan suunnittelija-tutkijana 
valinnut pragmatistisen tutkimusotteen sekä asettanut tutkimuskysymyksen, jossa olen havainnut puut-
teita; tutkin integroivan kaupunkikehitystyön haasteita. Näin ollen tätä tutkimusta voisi luonnehtia 
kehittäväksi tutkimukseksi. 
123Tutkija, joka ei pyri interventioihin, voi kuitenkin osallistua asiantuntijana tutkimansa käytännön 
oppimisprosesseihin ja samalla kerätä tosiaikaista aineistoa (Toiviainen & Hänninen 2006: 17). 
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Lisäksi aiemmin Vantaan kaupunkisuunnittelussa tekemäni työn myötä ansaitse-

mallani luottamuksella oli suuri merkitys: aikeeni, toimintatapani ja pohjatietoni 

tunnettiin ennalta. Jälkimmäisen myötä oli mahdollista edetä nopeasti syvään kes-

kusteluun, joka oli saamani palautteen perusteella monelle haastateltavalle terve-

tullutta oman työn reflektointia. Nuoremmalle asiantuntijalle kertomisen – tai toi-

sinaan lähestulkoon opettamisen – myötä työ oli näyttäytynyt paitsi tutkijalle, 

myös haastateltavalle itselleenkin entistä jäsentyneempänä. 

Pyrin tapauskohtaisesti käyttämään kriittiseksi haaveilumenetelmäksi124 kut-

sumaani haastattelumenetelmää, jolloin integroivaan kaupunkikehitystyöhön liit-

tyvän haasteen tullessa ilmi esitin tarkentavia kysymyksiä siitä, miten haasta-

teltavan mielestä olisi ollut viisaampaa toimia tai miten työn tulisi hänen mieles-

tään olla jatkossa järjestetty. Näin menetellen pystyin vertaamaan lähtötilannetta 

haastateltavien toivomiin tavoitetilanteisiin ja sain tietoa taustatekijöistä.  

Integroivan kaupunkikehitystyön haasteita koskeva haastatteluaineiston sisäl-

lön analyysini oli deduktiivista, jolloin haastatteluaineiston analyysissa kiinnitin 

huomiota eheyttämiseen ja kehittämiseen aiemmissa luvuissa liitettyihin suun-

nitteluintegraation parametreihin: integroivan suunnittelun temaattiseen laa-

juuteen (atomismi/holismi) ja työn joustavuuteen (conformance/perform-

ance)125(Kuvio 16). Lisäksi tarkastelin työn tarkkuutta (yleispiirteinen/detaljoitu) 

ja tempoa (nopea/hidas) (Kuvio 18).126 Perinteisesti on päätelty, että laaja-alaisen 

ja pitkäjänteisen suunnittelun on oltava joustavaa, kun taas juuri ennen toteutta-

mista tehty suunnittelu voi olla tarkkaa ja sitovaa.  

                                                        
124Kriittiseksi haaveilumenetelmäksi kutsumani haastattelumenetelmä muistuttaa David Cooperriderin 
1980-luvulta alkaen kehittämää arvostavaa menetelmää (AI, appreciative inquiry), joka on herättänyt 
kiinnostusta organisaatioiden tutkimus- ja kehitystyössä. AI on prosessi, jossa tunnistetaan orga-
nisaation parhaat piirteet ja pohditaan keinoja kehittää niitä edelleen. AI:n lähtökohtana on ajatus 
itsensä toteuttavasta ennustuksesta. (Coghlan ym. 2003: 5,7). ”[H]uman systems grow in the direction 
of their deepest and most frequent inquiries (Cooperrider ym. 2003: 37)”. Kriittinen haaveilu-
menetelmä kuitenkin eroaa AI:sta siinä, että tutkimuksen tavoitteena ei ole aikaansaada muutosta, 
vaan antaa haastateltavalle turvallinen tapa tarkastella toimintaympäristöään kriittisesti ja samalla 
asettaa eräänlainen tavoitetaso, johon voin verrata tutkimuksenaikaista lähtötasoa ja siten saada otteen 
haasteista. Tosin kuten juuri aiemmin totesin, en suunnittelija-tutkijana voi tai halua pois lukea mah-
dollisuutta, ettei tutkimuksellani, joka kohdistuu integroivaan kaupunkikehitystyöhön, jossa olen 
havainnut puutteita, voisi tapahtua positiivista kehitystä sen myötä, että työntekijöiden huomio kiin-
nittyy integroitumisen teemaan. Näin ollen tätä tutkimusta voisi yhä luonnehtia kehittäväksi tutki-
mukseksi. 
125Myös Alexander ja Faludi (1989: 130) ovat ehdottaneet suunnittelutavoitteen ja lopputuloksen suh-
teeseen perustuvaa tarkastelutapaa. 
126Esimerkiksi kestävän kehityksen näkökulmasta ongelmat ovat usein moniulotteisia ja niihin liittyvät 
eri sektorit sidoksissa toisiinsa. Polk (2011: 189–190) ja Healey ym. (2003: 65) tuovat ilmi ongelman 
määrittelyn ja ratkaisuprosessin avoimuuden merkityksen.  
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Kuvio 18. Suunnittelun sisällön kiinnittymisprosessi integroivassa kaupunkikehitys-

työssä: kuinka nopealla tempolla, ja kuinka tarkasti suunnittelun sisältö kiinnitetään.  

Olen kuitenkin sisällyttänyt tapausten kuvauksiin myös muut ilmi tulleet tutki-

muskysymyksiini vastaavat tulokset. Tarkemmin ottaen analyysiparametrien va-

linta ja sisällön analyysi olivat abduktiivista, koska haastatteluaineistoa kerä-

tessäni minulle muodostui esikäsitys osatekijöistä, joihin integroivan kaupunki-

kehitystyön haasteet liittyivät. Tuloksissa toistuneista yhteisistä piirteistä laadin 

synteesin luvussa 3.8. 
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3.2 Työtyypit 

Seuraavissa luvuissa 3.3–3.7 tarkastelen Victorin ja Boyntonin mallin työtyyppejä 

edustavien tapausten avulla, millaista työtä integroiva kaupunkikehittäminen on 

sisältänyt, miten integroiva kaupunkikehitystyö on organisoitu, mitkä ovat työn-

tekijöiden roolit siinä ja mitä instrumentteja työssä on käytetty. Erityisesti tar-

kastelen, millaisia integroivan kaupunkikehitystyön temaattiseen laajuuteen, työn 

joustavuuteen, tarkkuuteen ja tempoon liittyviä haasteita näissä rakenteissa on 

tunnistettavissa. 

Victorin ja Boyntonin työn kehityksen mallissa (1998) kukin työtyyppi edel-

lyttää erityistä (Kuvio 19) organisaatiota, tuotantoprosessia, erityisiä tiedon tuo-

tannon ja hallinnan tapoja sekä yhteistyön muotoja ja johtamistapoja, ja jokainen 

työtyypeistä soveltuu eri työkontekstiin ja markkinoille. Kaupunkikehitystyön 

johtajien on tunnistettava kulloinkin käsillä oleva konteksti sekä markkinat ja va-

littava tapauskohtaisesti työhön soveltuva työtyyppi.  

Käsityötä hyödynnetään laadukkaita, hinnakkaita uniikkeja erityistuotteita tai 

palveluja ja uutuusarvoa asiakkailleen tarjoavien organisaatioiden työssä. Sarja-

tuotanto on omiaan, kun tarkoituksena on tuottaa tasalaatuisia, standardoituja ja 

edullisia hyödykkeitä. Prosessin kehittäminen on työtyyppinä tarpeen, kun tavoi-

tellaan erityisen korkeaa laatua ja tuotekehitystä. Massakustomointia hyödyntävä 

organisaatio puolestaan menestyy tarjoamalla räätälöityjä, mutta edullisia tilaus-

tuotteita tai -palveluja kokoamalla tarkasti esivalmistettuja työmoduuleita. (Ibid.: 

7). Viimeinen Victorin ja Boyntonin tunnistama, mutta vain kevyesti hahmotte-

lema, 127  työtyyppi on yhteiskehittely, jossa räätälöinti viedään huippuunsa, ja 

tuotteita tai palveluja kehitetään jatkuvasti yhdessä käyttäjien itsensä kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
127Yhteiskehittelyn käsitettä on työstänyt edelleen Yrjö Engeström muun muassa artikkelissaan New 
forms of learning in co-configuration work (2004). 
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Työtyyppi Käsityö Sarja-

tuotanto 

Prosessin 

kehittäminen 

Massa-

kustomointi 

 

Yhteiskehittely 

Arvo Uniikkius Määrä Innovaatio Laatu, 

joustavuus 

 

Asiakaslähtöisyys 

Markkinat Uutuus Vakiintuneet Laatu Täsmä Luottamus 

 

 

Organisaatio Epämuo-

dollinen 

Lineaarinen Horison-

taalinen 

Modulaarinen 

verkosto 

 

Ekosysteemi 

Johtaja Värvääjä Kontrolloija Valmentaja, 

integraattori 

Hubi, 

yhteyttäjä 

 

Prosessinomistaja 

Työntekijä Kisälli Erikoistunut  Kehittämiseen 

sitoutunut 

Asiantuntija Asiakas, 

kohderyhmä 

 

Työprosessi Räätälöity Standardoitu Oppiva Built-to-order Palvelu 

 

 

Tieto/taito Hiljainen (tacit 

knowledge) 

Käytännöllinen

(practical) 

Rakenteellinen 

(architectural) 

Kontaktitieto 

(configuration 

knowledge) 

Vuorovaikutussuhde 

 

 

Kuvio 19. Työn kehityksen teoriaan sisältyvien työtyyppien pääpiirteet. 
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3.3 Käsityö 

Bart Victorin ja Andrew C. Boyntonin (1998: 2–47) mallin ensimmäinen työtyyp-

pi on käsityö, jota hyödynnetään laadukkaita, hinnakkaita uniikkeja erityistuot-

teita tai -palveluja ja uutuusarvoa asiakkailleen tarjoavien organisaatioiden työssä. 

Tässä työtyypissä työ on organisoitu epämuodollisesti ja joustavasti, ja käytännön 

työyhteisö muodostuu samassa työkokemuspiirissä toimivista ammattilaisista, jot-

ka jakavat osaamistaan keskuudessaan. Johtajien rooli on kahtalainen: he hahmot-

tavat työkäytännöt ja mentoroivat kokemattomampia työntekijöitä. Toisaalta taita-

vat työntekijät yhtälailla jakavat huomioitaan työyhteisössään. Näin ollen sekä 

johtajilla että työntekijöillä on kaksoisrooli. Tehtäviin valikoidaan osaavia teki-

jöitä, koska tuotteiden laatu on pitkälti kiinni yksilöistä ja heidän arvostelu-

kyvystään. Käsityössä yksilöillä ja käytännön työyhteisöillä on keskeinen mer-

kitys, ja johtajien on tärkeää huolehtia työyhteisöjen keskinäisestä yhteyden-

pidosta. Heidän työskentelynsä muistuttaa luonteeltaan räätälöintiä, ja heillä on 

valtuutus työstää uudenlaisia ratkaisuja muuttuvien markkinoiden tarpeisiin.  

Käytännön työyhteisössä sen keskinäinen, satunnainen yhteistyö perustuu yh-

teiseen työkulttuuriin arvoineen sekä käytäntöineen ja kirjoittamattomaan työ-

kieleen, jotka ovat osaamisen jakamisen edellytyksiä, mutta dokumentoimatto-

mina hankalasti siirrettävissä. Työhön harjaannutaan mestari–kisälli-suhteessa, 

työtä tehden. Karttuva tieto on pääosin Michael Polanyin (1958) tarkoittamaa hil-

jaista tietoa (tacit knowledge), jossa tieto ja osaaminen yhdistyvät.  

Käsityötä esiintyykin yhä vaativaa osaamista edellyttävässä innovatiivisessa 

tuotekehittelytyössä,128 jossa työn määrällinen tuottavuus ei ole ensisijaista, ja 

laadun vaihtelu ja räätälöinnin edellyttämä työaika hyväksytään. Monet innovaa-

tioista riippuvaiset, uutuusmarkkinoilla toimivat, tai asiakkaiden odotuksiin vas-

taamiseen tähtäävät organisaatiot ovat palanneet käsityöhön (Victor & Boynton 

1998: 19) ja pyrkivät edistämään innovaatioiden syntyä järjestämällä mahdol-

lisuuksia työyhteisöjen rakentumiseen ja tilanteen vaatimaan improvisointiin. 

                                                        
128 Virkkunen 2002: 27. Tällainen vaativaa osaamista edellyttävä innovatiivinen käsityö soveltuu 
esimerkiksi arkkitehtuurin alalle. 12. Alvar Aalto -symposiumin (10.–12.8.2012) teemana oli juuri 
käsityö, johon valtaosa arkkitehtitoimistoista perustaa työnsä. Eri luennoitsijat kytkivät käsityöhön 
muun muassa materiaalikeskeisyyden, epätäydellisyyden ja nostalgian, joista kaksi jälkimmäistä ovat 
yhdensuuntaisia Victorin ja Boyntonin määrittelemän käsityön kanssa. Sen sijaan materiaalikeskeisyys 
ei mukaile heidän käsitystään, joka kohdistuu lopputuotteen sijaan ennen muuta työn eri elementteihin. 
Myös immateriaaleja palveluja tai mahdollisuuksia voidaan räätälöidä käsityö-työtyyppiin kuuluvia 
piirteitä hyödyntäen.  
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Käsityössä arvioidaan vain lopputulosta, ja sitä kontrolloidaan lähinnä työskente-

lyolosuhteisiin vaikuttamalla ja monipuolisia työkaluja tarjoamalla, mutta myös 

asiakkaita valikoimalla. Tämä työtyyppi voi tarjota hyvin merkittävää arvoa ja 

kauneutta, mutta työ on tehotonta, hidasta ja kallista. Käsityötä hyödyntävän or-

ganisaation on oleellista tunnistaa sitä vastaavat markkinat. 

3.3.1 Tapaus: Baeckmanin huvilan asemakaavatyö 

Baeckmanin huvilan asemakaavatyöksi kutsutun asemakaavamuutostyön (Asema-

kaavan muutos nro 002034) piirteet ovat tunnistettavissa käsityöksi. Esittelen 

seuraavaksi tämän suunnittelijoiden eheyttämiseksi mieltämän tapauksen pääpiir-

teet ja sen, miten se edustaa käsityö-työtyyppiä.  

Asemakaavamuutostyössä julkiseen käyttöön niin kutsutulla ensimmäisellä 

asemakaavalla (1975) osoitettu yleisten rakennusten rakennuspaikaksi (Y) kortteli 

muutettiin asumiskäyttöön. Työn tavoitteena oli arvottaa ja suojella tontilla sijait-

seva rakennustaiteellisesti merkittävä arkkitehti Woldemar Baeckmanin suunnitte-

lema asuinrakennus Villa Sjöberg lähiympäristöineen sekä selvittää, kuinka paljon 

täydennysrakentamista tontille voitiin sallia (asemakaavasuunnittelija Noora Kos-

kivaara 27.6.2011); asemakaavamuutoksen tuli mahdollistaa täydennysraken-

taminen, etenkin koska tontilla oli runsaasti toteutumatonta rakennusoikeutta.129 

Kuvio 20. Valittu asemakaavaratkaisu, jossa toteutettava uudisrakennus noudattaa 

olemassa olevien kerrostalojen koordinaatistoa ja paljastaa näkymän Villa Sjöbergille 

(002034…). (© Vantaan kaupungin mittausosasto 2013, julkaistu tekijänoikeuksien hal-

tijan luvalla). 

                                                        
129Itä-Vantaalla sijaitsevalla suunnittelualueella on tarkistettujen valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden (1.3.2009) mukaisesti eheytettävä yhdyskuntarakennetta, ja Vantaan kaupungin tavoitteiden 
mukaisesti kaavoitus ja rakentaminen suunnataan siten, että teknisten palveluiden runkoverkostot ja 
peruspalvelut ovat tehokkaassa käytössä ja niiden ylläpito taloudellisten resurssien rajoissa. 
Yleiskaavassa (KV 17.12.2007) suunnittelualue kuuluu kerrostalovaltaiseen A1-alueeseen, ja voi-
massa olevassa asemakaavassa tontilla oli rakennusoikeutta 1202 m2, josta valtaosa käyttämätöntä. 
(002034…). Aluearkkitehti Pentinmikon mukaan (5.5.2011) ensimmäinen asemakaava oli vanhen-
tunut, koska siinä ei ohjattu toteutumattoman rakennusoikeuden sijoittumista. Lisärakennusoikeutta ei 
myöskään ollut mahdollista poistaa, joten sen sijainti tontilla tuli suunnitella huolellisesti kulttuuri-
historiallisesti arvokkaan paikan arvojen säilyttämiseksi.  
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Itä-Vantaan aluearkkitehdin Anitta Pentinmikon mukaan (5.5.2011, Kuvio 6, Van-

taan kaupunkisuunnittelun organisaatio) käyttämättömään rakennusoikeuden 

suunnitteluun kytkeytyviä töitä kohdataan kertaalleen asemakaavoitetulla Van-

taalla tulevaisuudessa monia, kun asemakaavojen vanhentuneisuutta ryhdytään 

arvioimaan. Juho Rajaniemi on niin ikään väitöskirjassaan käsitellyt rakennus-

oikeuden lähtökohtaista säilyttämistä, jota pidettiin suojelukaavojen keskeisenä 

periaatteena, ja joka ”vaatis sitte tavattoman hyvän suunnittelun” (2006: 159). 

Työn lähtökohdista neuvotelleen ja työtyypin valinneen aluearkkitehdin mukaan 

Baeckmanin huvilan asemakaavatyöhön voitiin kuitenkin panostaa poikkeuk-

sellisen paljon, sillä ”jos tämä ei olisi ollut suojelukohde, niin tähän ei olisi sat-

sattu näin paljon suunnittelua”.  

Käsityötä hyödynnetään Victorin ja Boyntonin mukaan juuri laadukkaita, 

hinnakkaita uniikkeja erityistuotteita tavoittelevassa työssä. Koska kulttuurihisto-

riallisesti arvokkaan huvilan lähiympäristön täydennysrakentamisen suunnitteluun 

tähtäävän, haastavan asemakaavamuutostyön ohjaavana periaatteena oli pyrkimys 

paikan lähtökohdista nousevaan laatuun, oli työtavat räätälöitävä tapauskohtai-

sesti (Koponen 2006: 8). 

T: Täntyyppiset työt, onko nää siinä mielessä räätälöitäviä töitä, että ne aina 

tapauskohtasesti täytyy pohtia, et miten niissä edetään ja mikä tässä on tär-

keää? 

H: Kyllä joo voi sanoo niin, ettei siinä oo ikinä semmosta yhtä kaavaa ole-

massa, että näin edetään ja se on hyväkin. Päämäärän pitäs olla selvillä, että 

hyvää pyritään tekemään. (Asemakaavasuunnittelija Noora Koskivaara 

27.6.2011). 

Käsityölle on leimallista, että epämuodollisesti organisoituneen käytäntöyhteisön 

työnjako perustuu työntekijöiden osaamiseen, tietämyshierarkiaan. Baeckmanin 

huvilan asemakaavatyössä kaavamuutoksen käynnistänyt ja työn lähtökohdat 

maanomistajan sekä kaupunginmuseon kanssa neuvotellut aluearkkitehti oli mes-

tarin roolissa, joka työyhteisön jäsenenä mentoroi räätälöivästä kaavasuunnitte-

lusta vastaavaa asemakaavasuunnittelijaa:  

Sitten kun alkoi olla jo selvempää, että mitä ollaan tekemässä, niin se tuli 

mulle, mut siltikin me koko ajan aika paljon mietittiin näitä asioita yhdessä, 

koska tää oli aika erikoinen, harvinaisen hieno kohde – –. [Aluearkkitehti on] 

osa työyhteisöä mutta myös vähän semmonen mentorihenkinen, että pomo 
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hän ei varsinaisesti siinä mielessä oo, että kyl me aika yhdessä näitä tehdään. 

(Koskivaara 27.6.2011). 

Laatua tavoittelevassa käsityössä työntekijöiden osaaminen on keskeistä. Työn-

jaosta vastaava aluearkkitehti nimesi työtehtävän asemakaavasuunnittelijalle, 

joka ”työskentelee hyvin huolellisesti ja perusteellisesti (Pentinmikko 5.5.2011)”. 

Victor ja Boynton täsmentävät, että subjektipainotteisuudesta huolimatta käsityötä 

tukee oleellisesti tekijän tiivis vuorovaikutus saman työkulttuurin jakavan käytän-

töyhteisön kanssa, minkä myös asemakaavasuunnittelija (Koskivaara 27.6.2011) 

vahvistaa:   

Samantapaisia caseja on kuitenkin kaikkialla – –. Meillä on sinänsä hirveen 

hyvä henki tässä työyhteisössä siinä mielessä, et me voidaan aina käydä 

toistemme juttusilla kysymässä, et miten sä teet tän, et se on hyvin tärkeetä.  

Koska Baeckmanin huvilan asemakaavatyöstä voidaan näin tunnistaa Victorin ja 

Boyntonin kuvaaman käsityön pääpiirteet – työn kohde on uniikki, työssä koros-

tuvat työntekijän kyvyt, ja työ organisoidaan vapaamuotoisesti –, ryhdyn tarkas-

telemaan sitä, onko tapaus nimettävissä eheyttämiseksi (luku 2.3) ja sitä, millaisia 

integrointimenettelyihin liittyviä haasteita tai integrointia edistäviä tekijöitä tässä 

kaupunkikehitystyöhön lukeutuvassa käsityövaltaisessa asemakaavamuutostyössä 

on tunnistettavissa.  

Millaisia erityiskysymyksiä ilmeni työn sisällön temaattisessa laajuudessa 

(horisontaalisessa integraatiossa), eli oliko tarkastelu atomistista vai holistista? 

Kuinka joustavasti tavoite määriteltiin (vertikaalissa integraatiossa, conformance/ 

performance)? Nämä tarkastelut yhdistettäessä voidaan tehdä johtopäätös siitä, 

onko tapaus eheyttämistä, jossa kehittämisen tavoite on holistisesti määritelty ja 

joka on projektimainen prosessi.  

Entä mitä erityiskysymyksiä ilmeni suunnittelun integroinnin tarkkuudessa 

(kuinka yleispiirteistä tai detaljoitua suunnittelu oli) tai tempossa (kuinka nopeaan 

tai verkkaiseen kehitykseen suunnitteluprosessi kiinnittyi)? Nämä tarkastelut yh-

distettäessä voidaan tehdä johtopäätös siitä, kuinka nopeasti ja tarkasti suunnit-

telun sisältö kiinnitetään, mikä auttaa integroivan kaupunkikehitystyön prosessien 

vertailussa. 
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3.3.2 Arvokas paikka työn kohteena 

Analysoitavana olevan Baeckmanin huvilan käsityövaltaisen asemakaavatyön ele-

mentit on esitetty Kuviossa 21 toiminnan rakenteen kuvausta (Engeström 1995) 

hyödyntäen. Tässä luvussa tarkastelen asemakaavatyön motiivia, sääntöjä,130 koh-

detta, tulosta ja niihin liittyviä välineitä integroivan kaupunkikehitystyön osana, 

Vantaan kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta. 

Asemakaavamuutosta hakeneen maanomistaja-perikunnan motiivina oli ton-

tin rakennusoikeuden täysimittainen hyödyntäminen. Vantaan maankäytön ja ym-

päristön toimialan palvelustrategian131 mukaisesti aluearkkitehti käynnisti työn. 

Sen sijaan että hän olisi pyrkinyt vastustamaan Baeckmanin huvilan suojelutar-

peen vuoksi rakennusoikeuden säilyttämistä, missä Juho Rajaniemi (2006: 162) 

kuvasi valtiovallan ohjeistuksen ja pieteetillä tehdyn kaavan laadinnan epäonnis-

tuneen, hän valitsi vaikuttaa työn tulokseen sen alkuvaiheessa työn säännöistä 

neuvottelemalla. 

Voin sanoa, että tässäkin tapauksessa ensimmäiset tapaamiset olivat aika vai-

keita, koska kyllä maanomistajan ensimmäinen tulokulma oli se, että he ha-

luavat purkaa rakennuksen pois, ja heillä oli oma palkattu lakimies. Siinä oli 

aika tiukat ne ensimmäiset kohtaamiset, mutta kun niistä selvittiin hyvässä 

hengessä, päästiin hyvin eteenpäin. Se molemminpuolinen ymmärrys on se, 

millä täntapaisissa caseissa pitää mennä eteenpäin, ja tässä oli minun mieles-

täni aika paljon onnea matkassa. Juuri sen takia, että maanomistaja ymmärsi 

asian ja oli myös valmis satsaamaan rahaa suunnitteluun, mikä on aika 

harvinaista. (Pentinmikko 5.5.2011). 

Tämä oli merkittävää, sillä kuten Charles Hoch artikkelissaan Planning Craft 

(2009) kuvaa, suunnitelmat laaditaan kulloistakin tilannetta vastaavaksi siten, että 

ne heijastavat merkittävimpiä tavoitteita, työn motiiveja. Hochin (2007) mukaan  

 

 

 

                                                        
130Kuvaan työn rakenteen analyysissani vain tapauskohtaiset säännöt. Niiden lisäksi työhön kaikissa 
tutkimustapauksissa vaikuttavat kaupunkikehittämistä säätelevät lait ja asetukset, tärkeimpänä maan-
käyttö- ja rakennuslaki (MRL 2000).  
131Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan Strategisissa tavoitteissa 2011–2014 erotetaan 
kilpailukykystrategia (missä Vantaan kaupunkikehitysorganisaation täytyy olla muita [kaupunkikehi-
tysorganisaatioita] parempi) ja palvelustrategia (miten kaupunkikehitysorganisaatio tuottaa mahdolli-
simman tehokkaasti palveluja kuntalaisille) (yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo 21.2.2012). 
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Tekijä Välineet Tulos, kohde, motiivi 

 

Asemakaavasuunnittelija 

 

Inventoinnit 

L1-suunnitelmat 

Havainnekuvat 

Yksityiskohtainen asemakaava- 

kartta ja -määräykset 

Yhteistoimintasopimus 

 

Tulos: Ohjaava asemakaava 

Kohde: Arvokas toteutuva 

paikka 

Motiivi: 

Täydennysrakentaminen, 

suojelutarve  

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Säännöt Käytäntöyhteisö Tietämyshierarkkinen työnjako 

 

Palvelustrategia 

Neuvoteltu 

Kaupunkisuunnittelu 

Kaupunginmuseo 

Mesenointi  

Mestarointi 

 Konsulttitoimisto 

 

Räätälöinti 

”Heroistinen” suunnittelu 

Kuvio 21. Baeckmanin huvilan asemakaavatyön rakenne.  
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suunnittelijat oppivat räätälöimään työn sääntöjä:132 ”Professional planners learn 

to craft planning situations that frame and focus the representation and 

interpretation of plans”. Tässä tapauksessa aluearkkitehti onnistui integroimaan 

kaupunkikehitystyöhön kulttuurihistoriallisen näkökulman, sillä asemakaavasuun-

nittelijan saadessa työtehtävän perikunta oli pääosin huolestunut Baeckmanin hu-

vilan korjaustarpeista. Kuitenkin jos työn kohteena olleen vanhentuneen asema-

kaavan muutoksessa ei olisi sallittu täydennysrakentamista, huvilan korjauksen 

rahoittaminen olisi vaikeutunut (Koskivaara 27.6.2011); tuli punnita myös työn 

motiiviksi jalostuneen kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden taloudellista elinkel-

poisuutta.  

Lisäksi voimassa olleessa asemakaavassa julkisten rakennusten kortteli-

alueeksi osoitetulla Y-tontilla oli jo 950 krs-m2 käyttämätöntä rakennusoikeutta, 

mutta se ei ollut hyödynnettävissä asuinrakentamiseen. Myös julkisen hoivakodin 

rakennuttamista selvitettiin, mutta sosiaalialan suosiessa keskitettyjä yksiköitä 

käyttötarkoitus oli sillä hetkellä poissuljettava. Asemakaavasuunnittelija koki so-

siaalialan muuttuvien näkemysten suunnitteluun integroinnin ajoituksen haasta-

vaksi detaljisuunnitteluvaiheessa: ”Ellei sitten taas tää muutu ja sitten ruvetaan 

taas haluamaan pieniä yksiköitä. Tää on just vähän tää vaikeus, että me yritetään 

seurata sitä, mitä tapahtuu, mutta [asema]kaava on aika hidas väline (Koskivaara 

27.6.2011)”. Rakennusoikeutta päädyttiin kasvattamaan entisestään ja siten mah-

dollistamaan asuinkerrostalon rakennuttaminen tontille. Se sijaitsee Korson 

alueella, johon oli rakennettu vähän uusia kerrostaloasuntoja, joten hissillistä ker-

rostaloa perusteltiin yhä otaksutuin sosiaalisin perustein, suunnittelijat näkivät sen 

tarjoavan elinkaariasumisen mahdollisuuksia (ibid.). 

Koska työn tuloksena tuli olla paikkalähtöinen käyttötarkoituksen muu-

tokseen johtava räätälöity asemakaava, aluearkkitehti edellytti lähtökohtaselvi-

tyksiä, kuten puutarhan inventointityön ja rakennushistoriallisen selvityksen,133 

                                                        
132Rein ja Schön korostavat, että ongelmat konstruoidaan, niitä ei koskaan saada annettuina – var-
sinkaan jos ne vaativat kollektiivista käsittelyä. Kukin konstruoi ongelmaa omasta lähtökohdastaan 
käsin, jota Rein ja Schön nimittävät kehykseksi (frame), jossa tieto, arvot, teoriat sekä intressit in-
tegroituvat ja joka toimii suodattimena, jonka lävitse monimutkaista todellisuutta valikoidaan, jär-
jestellään, tulkitaan ja järkeillään. (1986: 4, Faludi 1996: 94). Näin muodostetut säännöt ohjaavat 
myös kaupunkikehitystyötä. 
133Suunnittelualue rajautuu yleiskaavassa osoitettuun puistoon, ja asemakaavamuutoksella muutettiin 
myös tärkeänä pidetyn (Koskivaara 27.6.2011) maiseman rajautumista. Asemakaavamuutoksella 
tiheästi puustoa kasvavan tontin osa liitettiin osaksi puistoa, jolloin maisemaa voitiin hoitaa. Oli 
tarpeen avartaa näkymiä sekä puistosta että puistoon päin. Vantaan arkkitehtuuristrategiassa (KV 
30.1.2006) on haluttu edistää ehjien luontovyöhykkeiden säilymistä ja muodostumista. 
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sekä uudisrakennuksen L1-luonnostasoista esisuunnittelua. 134  Etenkin korostu-

neesta taustaselvitystyöstä johtuen asemakaavamuutostyö kesti kaksi vuotta, 

asemakaavasuunnittelijan mukaan tavanomaista pidempään,135 mihin Victorin ja 

Boyntonin mukaan tehotonta, hidasta ja kallista käsityötä hyödyntävän organi-

saation on varauduttava soveltamalla työtyyppiä sitä vastaavilla markkinoilla. Pe-

rikuntaa edustanut lakiasiaintoimisto valitsi yhteistyökumppanikseen Lujatalo-

rakennusliikkeen, joka asemakaavasuunnittelijan (Koskivaara 27.6.2011) oletuk-

sen mukaan määritteli kannattavan vähimmäisrakennusoikeuden ja palkkasi esi-

suunnittelutyöhön Anttila-Rusanen Arkkitehdit Oy:n.  

Ne miettii, että okei, tää on Korsoa. Nythän tehdään hyvin pieniä asuntoja 

helposti, siitä jostain se taloudellinen kannattavuusyhtälö tulee. Sen vois joku 

sanoa, että lähteekö se oikein jos rakennusliike määrittää, että tämä on se 

kannattava rakennusoikeuden määrä, ja me laitetaan se sitten osallistumis- ja 

arviointisuunnitelmaan tavoitteeksi. Vai pitäskö meidän laittaa se sillä lailla, 

ettei ole päätetty ikään kuin mitään tavoitetta. Tässä on tavallaan semmonen 

prosessi ja tahtokysymys. Jos me sitten oiskin todettu, että no eihän tää tähän, 

ei voi tuoda noin paljon uutta rakennusoikeutta, niin sitten niillä ei olis 

hanketta luultavasti. Jos puhtaasti lähettäs siitä mitä Baeckmanin huvila vie-

reensä voi saada, niin se onkin sit hyvä kysymys.  

Meillähän periaatteessa voisi olla nämä luvut kun vaan otettas selville talou-

dellista puolta enemmän. Kaupungilla itsellään on kohtuu vähäsen sitä tietoa, 

sitä on jonkun verran tuolla yrityspalveluilla. Mut se on usein just sitten, 

rakennusliikkeet pitää sitä ehkä jonkunlaisena liikesalaisuutena. (Koskivaara 

27.6.2011). 

Tämän sivuutetun136 taloudellisen työsäännön, tai asemakaavan toteutusresurssit 

mahdollistavan disintegraation,137 puitteissa aluearkkitehti ja asemakaavasuunnit-

                                                        
134L1-luonnos on rakennussuunnitteluprosessin ensimmäinen rakennuspiirustuslaji, suunnittelun väline 
(Vanhakoski 1992: 283). 
135Koskivaara 27.6.2011. Kaupunkisuunnittelua ja -kehitystyötä kokonaisuutena tarkasteltaessa kaksi 
vuotta on kuitenkin lyhyt aika ja Baeckmanin huvilan asemakaavatyö projektinomainen. Alueark-
kitehti Pentinmikko (27.6.2011) valottaa variaatioita työprosessien mitassa: ”Niitä prosesseja on ihan 
ääretön määrä, ja niitä on joka päivä, pieniä ja suuria ja lyhyitä ja pitkiä, ja jokainen niistä on 
erilainen.” Pentinmikko tuntuu kertovan, että työprosessit eroavat toisistaan paitsi kestoltaan, myös 
muulla tavoin. 
136Mikäli kaikkia asemakaavataloudellisia vaikutuksia ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista arvioida 
valuutassa, vaikutusten kohdentumista voitaisiin ympäristöministeriön yhdyskuntataloudellisten vai-
kutusten arviointia kaavoituksessa käsittelevän tutkimuksen mukaan tarkastella myös sanallisesti 
(Koski & Solin 2006: 29).  
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telija tuntuvat kokeneen voitokseen työhön osoitetut arkkitehtikonsulttiresurssit, 

jotka mahdollistivat lähiympäristökokonaisuuden käsityömäisen räätälöinnin ja 

siten kulttuurihistoriallisen sekä kaupunkikuvallisen näkökulman integroinnin 

työhön. Ilman toteutuvaa täydennysrakentamista metsittyneellä tontilla sijaitseva 

huvilakaan ei kiinnittäisi huomiota naapuruston kerrostalojen joukossa (Koski-

vaara 27.6.2011, Pentinmikko 5.5.2011).  

Emilia Rönkön mukaan osaoptimoinnin myötä voidaan päätyä ratkomaan 

tehtäviä teknisesti, esimerkiksi rakennusoikeuden määrällisenä ongelmana, ilman 

että määritellään koko ongelmaa (2012: 242). Myös Olli-Paavo Koponen on väi-

töskirjassaan (2006: 8) todennut, etteivät fyysiset tekijät riitä selittämään paikal-

lisiin erityisoloihin onnistuneesti toteutettuja täydennysrakennettuja kokonaisuuk-

sia. Hän on osoittanut moniarvoisen ympäristön edellyttävän paikallisen historian, 

kulttuurin, rakennusperinnön, topografian ja ilmaston ymmärrystä. Työhön sisäl-

lytettyjen näkökulmien integrointia pidettiin Baeckmanin huvilan asemakaava-

työssä kuitenkin riittävänä, koska perikunnan ja Vantaan kaupungin motiivina 

työlle oli hyödyntää toteutumaton rakennusoikeus, aluearkkitehdin ja asemakaa-

vasuunnittelijan motiivina oli eheyttää rakennustaiteellisesti arvokkaan huvilan 

lähiympäristö arvoiseensa asuun työn tilaajan yhteistyökumppani tarjoamien to-

teutumisedellytysten myötävaikutuksella – eivätkä osalliset ilmaisseet muita mo-

tiiveja (Osallistumis- ja arviointisuunnitelma…).  

Tämä puoltaa lähtökohtaselvitysten tarkentamista (vrt. Rönkkö 2012: 235) 

kaupunkikehitystyön prosessin kuluessa, tarpeiden mukaisesti projektien aikana, 

tarvittaessa niiden tarjoamin resurssein. Asemakaavasuunnittelijan mukaan ehey-

tettäessä ”yritetään sen kaavan ja kaupunkisuunnittelun keinoin parantaa jotain 

asiaa, mikä siinä maastossa ja ympäristössä ehkä, tai aikasemmalla rakentamisella 

ei välttämättä oo onnistunu niin hyvin” (Koskivaara 27.6.2011), eli työstää näkö-

kulmia, joiden on osoitettu edellyttävän toimenpiteitä. Mikäli eheyttäminen edel-

lyttää kokonaisvaltaista tarkastelua, voi integroivaa kaupunkikehitystyötä olla 

mielekkäämpää tarkastella osavaltaisesti tarpeidenmukaisessa laajuudessa (vrt. 

Rönkkö 2012, Lapintie 2007: 36) – mutta oikea-aikaisesti ja soveltuvalla tark-

kuudella,138kestävänä kehittämisenä. Baeckmanin huvilan asemakaavatyön perus-

                                                                                                                                    
137Asemakaavamuutoksen hakijan oletettiin myyvän kerrostalon rakennusoikeuden Lujatalolle asema-
kaavan vahvistuttua (002034…). 
138 Koponen kritisoi myös asemakaavoitusta lisärakentamisen ja rakennussuojelun ohjauskeinona, 
koska asemakaavassa rakennukset ymmärretään abstrahoituina tilakappaleina, jolloin yksityiskohtia ei 
voida riittävästi ottaa huomioon (2006: 13). Baeckmanin huvilan asemakaavatyön tuloksena syntyi 
asemakaava, jonka yksityiskohtaiset asemakaavamääräykset räätälöintiin heijastussuhteessa suojel-
tavaan Villa Sjöbergiin, mutta asuinkerrostalon toteutuksesta ei kuitenkaan sovittu suunnitteluvai-
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teella näistä juuri oikea-aikaisuuden merkitys näkökulmien integroinnin edelly-

tyksenä vaatisi lisätutkimusta: työn säännöistä neuvoteltiin työn tilaajan kanssa 

pitkälle ennen osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadintaa.   

Baeckmanin huvilan asemakaavatyö osoittaa niin kutsutun arvokkaan ympä-

ristön syntyedellytysten olevan monisyiset: tiedollinen osuus on vain yksi osa 

suunnittelua (Passinmäki 2011: 64) ja paikkaa on tarkasteltava sen omien ja mui-

den osallisten lähtökohtien lisäksi kaupunkikehitystyötä tekevän julkisorgani-

saation tavoitteiden toteutuksen välineenä ja työn kohteena, jolloin näkökulmien 

integrointi juuri tapahtuu, ja jolloin laatu on tavoiteltavissa kaupunkikehitystyön 

sääntöjen puitteissa oikea-aikaisesti mahdollisimman suorituskykyisin139 työväli-

nein tai tarvittaessa sääntöjä muokaten erilaisten työkalujen käytön ja riittävän 

integroivan tarkastelutyön mahdollistamiseksi. Patsy Healey (1997c) korostaa 

toimijoiden merkitystä tilannekohtaisissa suunnittelukäytännöissä, suunnittelun 

pehmeässä infrastruktuurissa. Baeckmanin huvilan asemakaavatyö osoittaa, että 

keskeinen toimija voi muokata työn sääntöjä ja valikoida työvälineitä. Vivi Nie-

menmaa (2005: 63, ks. myös Puustinen & Hirvonen 2005) huomauttaa, että toi-

mijoiden vaikutus ulottuu myös kovaan infrastruktuuriin: lakeihin, säädöksiin ja 

muodollisiin organisaatioihin sekä niiden muotoutumiseen. 

3.3.3 ”Heroistinen” suunnittelu ja sen värvääminen 

Baeckmanin huvilan käsityövaltaisen asemakaavatyön elementit on esitetty Ku-

viossa 21 toiminnan rakenteen kuvausta (Engeström 1995: 47) hyödyntäen. Tässä 

luvussa tarkastelen asemakaavatyön käytäntöyhteisöä, 140  työnjakoa ja vuoro-

vaikutuksen välineitä integroivan kaupunkikehitystyön osana, Vantaan kaupunki-

kehitysorganisaation näkökulmasta. 

Bart Victorin ja Andrew C. Boyntonin mallissa käsityö on organisoitu epä-

muodollisesti ja joustavasti (1998: 2–47), ja käytäntöyhteisö muodostuu samassa 

                                                                                                                                    
heessa. Räätälöinnistä huolimatta toteutuksen laatu ja näin ollen eheyttämisen lopputulos jäi asema-
kaavatyössä eri tavoin luotujen sääntöjen puitteissa rakennusvalvonnan myöhemmän tulkinnan sekä 
toteutussuunnittelun varaan. 
139Sopimus Vantaan kaupungin talouden ja toiminnan kehittämistoimenpiteistä ja talouden tasapaino-
tuksesta vuosiksi 2010–2013 (Vantaa-sopimus…) edellyttää myös kaupunkikehitystyöltä tehokkuutta. 
Työn teettäminen varmuuden vuoksi kuntien niukoin resurssein ei ole mielekästä, vaan on muodos-
tettava käsitys paitsi siitä, mitä selvityksiä on tehtävä ja millä tarkkuudella (Rönkkö 2012: 234–235), 
myös siitä, kuinka holistisesti ja missä kaupunkikehitystyön vaiheessa. 
140Käytäntöyhteisöllä viittaan Etienne Wengerin (1998) lanseeraamaan käsitteeseen Community of 
Practice. 
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työkokemuspiirissä toimivista ammattilaisista, jotka jakavat osaamistaan keskuu-

dessaan. Victor ja Boynton kuvaavat johtajien roolin kahtalaiseksi: johtajat hah-

mottavat työkäytännöt ja mentoroivat kokemattomampia työntekijöitä. Toisaalta 

myös työntekijät jakavat huomioitaan työyhteisössään: näin ollen sekä johtajilla 

että työntekijöillä on kaksoisrooli. Tehtäviin valikoidaan taitavia tekijöitä, koska 

tuotteiden laatu on pitkälti kiinni yksilöistä ja heidän arvostelukyvystään.  

Terttu Nupponen (2000: 179–180) kuvaa sitä, kuinka sodanjälkeisessä Suo-

messa suunnittelutehtävät olivat vaativia, ja ne oli osoitettu todellisille osaajille, 

sankariarkkitehdeille, joiden tehtävä oli ”varjella kehityksen harmoniaa – – 

tietämättömyydestä ja taitamattomuudesta johtuvilta häiriöiltä (ibid.: 78)” 

ja ”ohjata ja arvioida muiden ammattilaisten töitä ilman että itsensä tarvitsi alistua 

muiden arviointiin” (ibid.: 159,184). Sari Puustinen (2003: 45) on täydentävästi 

määritellyt sankariarkkitehdin ”guruksi, jonka kuvat puhuvat puolestaan ja joka ei 

selittele tekemisiään”. Herää kysymys, millainen sija taitavien suunnittelijoiden 

omaehtoisella työllä on nykyään kaupunkikehitystyössä. 

Baeckmanin huvilan asemakaavatyössä käytäntöyhteisö muodostui aluearkki-

tehdista, asemakaavasuunnittelijasta, museotutkijasta, maisema-arkkitehdista ja 

suunnitteluavustajasta. Arkkitehtikonsulttia asemakaavasuunnittelija ei voinut lu-

kea käytäntöyhteisöön (Koskivaara 27.6.2011), joka rakentuu yhteisen työ-

kulttuurin ja koodatun kielen varaan.141 Yhteisön luottamuksen ansainneeksi men-

toriksi, mestariksi, tunnistin edellisessä luvussa aluearkkitehdin, perikunta yhteis-

työkumppaneineen voidaan mieltää poikkeuksellisen laadukkaan käsityömäisen 

työn mahdollistaneeksi mesenaatiksi. Edellisessä luvussa kuvasin myös sitä, kuin-

ka asemakaavasuunnittelija tuli värvätyksi tehtävään käsityötaitojensa perusteella, 

hänen rooliaan vertaan räätäliin. 142Arkkitehtikonsulttia tarkastelen heroistisena 

suunnittelijana. Sinänsä epämuodollisesti järjestyneen käytäntöyhteisön työnjako 

näyttää perustuvan työkulttuurin sisäiseen asiantuntijoiden tietämyshierarkiaan.  

                                                        
141Nonakan ja Takeuchin (1998: 219) mukaan hiljaista tietoa voidaan siirtää neljällä tavalla, yksi niistä 
on sosiaalinen (tacit to tacit). Oguz ja Sengün (2011) täsmentävät käytäntöyhteisöjen voivan luoda 
kollektiivista hiljaista tietoa (tacit knowing), millä he näkevät olevan merkittäviä vaikutuksia siihen, 
miten osaamista käsitellään organisaatioissa ja miten niissä voidaan ylittää raja-aitoja. He haastavat 
pohtimaan, onko hiljaista tietoa ylipäänsä lähtökohtaisesti tarpeen pyrkiä eksplikoimaan ja varta vas-
ten siirtämään.   
142Raine Mäntysalo on verrannut maankäytön suunnittelijaa käsityöläiseen, joka on vastuussa suunnit-
teluprosessista. Mäntysalo tosin näkee käsityöläisen hallitsevan yksin koko prosessia sen alkumetreiltä 
kaavojen viimeistelyyn asti. (2000: 211). 
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Tässä yhteydessä voidaan puhua myös laajemmista episteemisistä yhteisöistä,143 

jotka rakentuvat yhteisten taitojen varaan sekä yhteisesti luotuihin hiljaisen tiedon 

purkukoodien varaan, jotka toisinaan voivat olla luonnollista kieltä, mutta voivat 

myös vaatia muunlaista, kuten kuvallista koodausta.144 

Kaupunkisuunnittelijoita onkin syytetty juuri asiantuntijavallan käytöstä ja 

kaikkivoipaisen sankarin asenteesta (Nyman 2003: 24–33, Nupponen 2000, 

Faludi 1996, Rajaniemi 2006: 185, Cuff 1991). Sari Puustinen (2006) selittää 

suunnittelijoiden vuorovaikutteista suunnittelua kohtaan esiintynyttä vähättelevää 

asennoitumista (ks. myös Niemenmaa 2005) profession taustoin. Raine Mänty-

salo (2000: 210–211) ja Andreas Faludi (1996) näkevät kaupunkisuunnittelijoiden 

valtuutuksen ongelmallisuuden johtuvan esteettisen taidon ja vuorovaikutteisen 

suunnitteluparadigman ristiriidasta, jota Weeber (1979: 32) suunnittelijana puo-

lestaan on kuvaillut seuraavasti: ”You cannot design a city by describing how it is 

being appreciated, this is like a cookbook consisting of descriptions of the taste of 

dishes instead of the recipes. Recipes are important, also in urban design”. 

Suunnittelijat ovat puoltaneet hybridirooliaan esittelemällä työssä integroituvien 

eri näkökulmien muodostavia monialaisia kehyksiä, joita on tarkasteltava fyysi-

senä morfologisena kokonaisuutena (Schurch 1999: 25, ks. myös Salingaros 

2000), mikä edellyttää integroivaa hiljaista tietoa (tacit knowing),145  jossa tieto ja 

osaaminen yhdistyvät.  

                                                        
143Balconi – Pozzali – Viale 2007, Cohendet & Meyer-Krahmer 2001, Cowan ym. 2000, Håkanson 
2007, 2010, Pentland 1995, Prencipe & Tell 2001, Zollo & Winter 2002. Ks. myös Brown & Duguid 
1991, 1998, 2001a, 2001b, Lave & Wenger 1991, Wenger 1998. 
144Bowker & Star 1999, Håkansson 2010. Asemakaavasuunnittelijan mukaan työkalu, jonka avulla 
työstä keskustellaan on havainnekuva: ”Kyl se aika paljon kulminoituu musta siihen ite havainne-
kuvaan siitä, mihin se tulee se rakennus. Se on kyllä se pihvi tämmösessä täydennysrakennus- tai 
eheytyskaavassa (Koskivaara 27.6.2011).” Kuvallinen koodaus voi sekin olla sellaisenaan riittämätön 
väline asukkaiden näkökulmasta (ks. Faludi 1996).  
 
T: Onko siinä jotain vaikeuksia sen lukemisessa taikka sen kautta kommunikoinnissa? 
H: Ei varmaan ammattilaisten kesken, mutta asukkaiden kesken voi ollakin, että pitäs olla enempi… 
Tossakin tehtiin varjotutkielma ja jonkunlainen 3D-ajattelu siitä, että mitä se tarkottaa sitten, koska 
sehän suurin argumentti on nykyisillä asukkailla, että heidän eteensä tulee kerrostalo. Kuvaa pitää olla, 
vähän ymmärrystä siitä. Mut ennen kaikkee mun mielestä tää työ on entistä enempi neuvottelua ja 
keskustelua ja semmosta vakuuttelua, että mä uskon, että tossakin tapauksessa asukkaille oli merki-
tyksellistä – –. Siinä siis on – – viereinen As Oy, jonka yhtiökokouksessa mä kävin kertomassa, mitä 
siellä ollaan tekemässä ja mikä tää tilanne on. Se heitä ilmeisesti sitten rauhotti. Sitten myöskin tein 
aika pitkän vastineen muistutukseen, minkä he laittoi, ja yritin siitä tehdä hyvin selväsanaisen. (Ibid.). 
 
145Hiljainen tiedon (tacit knowledge) käsitteen lanseerasi Michael Polanyi (1958). Oguz ja Sengün 
(2011: 455,457) ovat kuitenkin perustelleet Polanyin tarkoittaneen hiljaisella tiedolla enemmänkin 
tacit knowing, joka mahdollistaa myös kollektiivisen hiljaisen tiedon olemassa olon käytäntöyhtei-
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Suunnittelijoiden integrointiosaamisesta käytävään keskusteluun ovat liittyneet 

lukuiset erilaiset tulkinnat suunnittelun kohteena olevan tilan olemuksesta 

(Hubbard 2010, Lapintie 2007); keskustelu on palannut fenomenologiseen tul-

kintaan (Rönkkö 2012, Oguz & Sengün 2011, Passinmäki 2011, Varto 2008, 

Aravot 2002).  Pidän Heideggerin holistista lähestymistapaa (’whole’ l. ’maailma’ 

l. olevan kaikkeus) hyvänä perustana, koska se ei erottele ontologisia ja episte-

mologisia lähtökohtia (Passinmäki 2011: 61, Rönkkö 2012: 51). Sen kautta työn-

tekijän hiljainen tieto sekä kaupunkikehitysorganisaation työn rakenteista tai 

kontekstista lähtöisin oleva niin sanottu objektiivinen tieto kytkeytyvät toisiinsa. 

Ontologisesta luonteestaan riippumatta organisaation, käytäntöyhteisön, työnteki-

jän ja osallisten maailmat tai tilat eivät kuitenkaan nähdäkseni voi sellaisenaan ol-

la kaupunkikehitysorganisaation työn aito kohde (Virkkunen & Tenhunen 2007: 

25) vaan pikemminkin ne ovat konteksti, jossa ja joista käsin työn säännöt 

muodostetaan, toimintaa harkitaan ja työtä arvioidaan. Baeckmanin huvilan ase-

makaavatyössä työn kohde oli arvokas rakentuva paikka, työn tulos ohjaava, 

toteutuskelpoinen asemakaava, ja työn motiivi täydennysrakentaminen ja kult-

tuurihistoriallisesti arvokkaan huvilan suojelu, palvelustrategian (luku 3.1.1) vai-

kuttaessa työn pääsääntönä. Virkkusen ja Tenhusen mukaan mikään ulkoinen 

piirre ei auta erottamaan näennäiskäsitteitä aidoista toiminnan kohdetta koskevista 

käsitteistä, vaan oleellista on tapa, jolla käsite on tuotettu. Kaupunkikehitystyön 

aito kohde muodostetaan organisaatiossa kontekstuaalisesti, ja työn kohteen mää-

rittävät työn sen hetkiset säännöt, motiivit ja työtä tekevä yhteisö käytettävissä 

olevine taustatietoineen. Työn kohde voi olla myös tehtäväkohtainen, ja yhteis-

työn tekijöillä voi olla eri työn kohteet riippuen siitä, miten työ on organisoitu. 

Hyvin artikuloitu, aito työn kohde suuntaa siihen kohdistettavaa työtä, mikä on 

pragmatistisesta 146  näkökulmasta kaupunkikehitysorganisaation suorituskyvyn 

                                                                                                                                    
söissä ja organisaatioissa. Heidän mukaansa (s. 455) Polanyin käsite on monessa tutkimuksessa miel-
letty populistisesti lähes kuten Rylen knowing how -käsite (1949).  
146Filosofi Sami Pihlströmin mukaan pragmatistit korostavat toiminnallista ja arvosidonnaista kuvaa 
ihmisestä todellisuuteen monenlaisten käytäntöjen kautta kiinnittyvänä olentona, joka ongelman-
ratkaisutoimintansa avulla pyrkii toteuttamaan pyrkimyksiään ja selviytymään ongelmallisista tilan-
teistaan. Filosofiset käsitteet ja ongelmat nähdään pragmatismissa kiinteästi käytäntöön kietoutuvina. 
Ihmiset toimivat monenlaisten käytännöllisten näkökohtien ja tavoitteiden ohjaamina, ja nämä tavoit-
teet säätelevät sitä, millaisina todellisuus ihmisille hahmottuu. (Wikipedia. Pragmatismi). Heideggerin 
holistinen fenomenologia (jossa ontologia ja epistemologia integroituvat) ja pragmatismi (jossa teoria 
ja käytäntö kytkeytyvät) tukevat toisiaan, mutta koska tutkimukseni tarkastelee integroivaa kaupunki-
kehitystyötä Vantaan kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta, jonka tavoitteena on olla hyvä 
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kannalta tärkeää. 147  Työn kohteen selkeä artikulointi tekee myös työstä läpi-

näkyvämpää – niin työn tekijöille itselleen kuin sitä tai sen tuloksia arvioiville 

osallisillekin.   

Baeckmanin huvilan asemakaavatyön kohde oli arvokas rakentuva paikka. 

Asemakaavoin ohjataan tilallista kehitystä, jonka määrittelijät eivät operoi tilaa 

suoraan, vaan heidän työtään on sen kehityksen ohjaaminen. Barrie Needham 

(2001: 121) täsmentää, että on tärkeää tunnistaa merkittävä ero design-disipliinien, 

joiksi Van Aken (op. cit.) nimeää muun muassa lääketieteen, arkkitehtuurin, lento-

koneiden suunnittelun, lain ja psykoterapian, sekä tilallisen suunnittelun (spatial 

planning) välillä. Jälkimmäistä tekee tyypillisesti julkinen suunnitteluorganisaatio, 

jonka toiminta-ajatuksena on ohjata ja edistää välillisesti tilallista kehitystä, min-

kä käytännön toteuttamiseen sillä ei yleensä itsellään ole resursseja. Suunnittelu-

organisaation työtä on ohjata tilan operointityötä, ja näin ollen suunnitteluorga-

nisaation työ on interventioiden tekemistä fyysisen ympäristön luomiseen tai sii-

hen vaikuttamista. Needham haluaakin nimittää tilallista suunnittelutyötä mie-

luummin politiikan muotoiluksi (designing of a policy). Tästä syystä tilallisen 

suunnittelun mieltäminen design-disipliiniksi on hänen mukaansa harhaanjohta-

vaa.148 

Näin on myös Baeckmanin huvilan asemakaavatyössä, kun tarkastellaan kau-

punkikehitysorganisaation ja muiden osallisten välistä työnjakoa. Värvätyn työn 

maksaneen kiinteistönomistajan valtuutuksella aluearkkitehti neuvotteli työn 

säännöistä ja ohjasi työtä luomalla räätälinä toimineen asemakaavasuunnittelijan 

sekä ”heroistisena” designerina työskennelleen arkkitehtikonsultin työlle perus-

edellytykset (vrt. Owen-Pugh 2008: 85). Victorin ja Boyntonin mukaan käsityötä 

johdetaankin juuri vaikuttamalla työskentelyolosuhteisiin, ennen kaikkea huoleh-

timalla työntekijöiden keskinäisestä yhteydenpidosta. Owen-Pugh (2008: 86) ko-

                                                                                                                                    
toiminta-ajatuksensa toteuttamisessa, pidän hyötymotivoitunutta pragmatismia mielekkäänä lähesty-
mistapana. 
147 Kestävän kehityksen on toivottu luovan mahdollisuuksia sen osatekijöiden integraatiolle (Eskelinen 
ym. 2000: 42). Kestävä kehitys on määritelty monin tavoin, se esimerkiksi tarjoaa parhaan tulevai-
suuden lopputuloksen:”Sustainable development seeks to provide the best outcomes for the human 
and natural environments both now and into the definite future (Schroll & Kjaergjård 2006: 1)”.  
Herää kuitenkin kysymys onko kestävä kehitys aito työn kohde vai käytännön kaupunkikehitystyön 
kannalta tarkasteltuna työtä heikosti ohjaava näennäiskäsite.  
148 Kevin Lynch (1981: 290) taasen on määritellyt designin seuraavasti: ”[Design is] the playful 
creation and strict evaluation of the possible forms of something, including how it is to be made:” 
Needham kuitenkin viittaa design-työn organisoinnin luonteeseen, ei niinkään designin luonteeseen 
per se. Hän lisää (ibid.: 122), että joissakin maissa julkisille suunnitteluorganisaatioille on annettu vas-
tuu myös tilan suorasta suunnittelusta design-disipliinien, joihin arkkitehtuuri kuuluu, tavoin. Suo-
messa asemakaavasuunnittelijoiden tehtäviin yleensä kuuluu kaupunkitilan suunnittelu.   
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rostaa mestarin roolia tiiminsä jäsenten valikoinnissa, mutta koska Baeckmanin 

huvilan asemakaavatyössä kiinteistönomistaja valitsi arkkitehtikonsultin,149 olivat 

yhteistyökumppanin kyvyt kaupunkisuunnitteluorganisaation näkökulmasta tunte-

mattomat, kuten aluearkkitehti Pentinmikko (5.5.2011) kuvaa: ”Pääsimme myös 

hyvän arkkitehtikonsultin kanssa tekemään yhteistyötä, että ehkä siinäkin oli on-

nea.” Kaupunkikehitysorganisaation voi nähdä viljelleen maaperää, josta yhteis-

työkumppanien työllä kasvatettiin satoa. Työolosuhteiden perusolosuhteiden jär-

jestämisen ja työntekijöiden integroinnin jälkeen voi vain luottaa heidän osaami-

seensa (ks. myös Virtainlahti 2009: 73).150 

Kaj Nymanin (2003: 33, ks. myös Rajaniemi 2006: 185) mukaan konsultin 

legitimiteetti perustuu armolahjoihin,151 mutta hän on traagisen sidottu sankarin 

rooliinsa. Tämä raflaava arvio koskee kuitenkin kaavoitusorganisaation ulko-

puolelta tulevaa kaavoittajaa, joka toimii hybridiroolissa, ja jonka työhön kuuluu 

tehdä ”päätöksiä, sellaisia, jotka poliittinen enemmistö voi hyväksyä” (ibid.). 

Toisin kuin monessa muussa kunnassa Suomessa, Vantaan kaupunkikehitysorga-

nisaatiossa arkkitehtikonsultin ja asemakaavasuunnittelijan tehtävät on eriytetty ja 

työn organisoinnilla jälleen integroitu:  

Jos tulisi maanomistaja, jolla ei ole varaa palkata omaa suunnittelijaa, niin 

siinä tilanteessa työ etenee paljon nihkeämmin, koska kaupungin omat resurs-

sit on hyvin vähäiset, ja voi olla, ettei päästäkään eteenpäin. Tämä on aika 

vantaalainen ilmiö. Muissa kunnissa kaavoittajat joutuvat enemmän suunnit-

telemaan itse. (Pentinmikko 5.5.2011). 

Arkkitehtikonsultin roolia ei voi kuvata heroistiseksi, koska konsultin tehtävänä 

oli työstää suunnitelman muotoa, ei ohjata sisältöä tai käsitellä asemakaavatyöhön 

liittyviä arvoja ja intressejä. Donald Schön (1988: 187) määrittelee juuri tilalliset 

                                                        
149Konsulttityön maksanutta kiinteistönomistajaa voi tässä tapauksessa nimittää myös mesenaatiksi 
(taloudellisesti taiteita tukevaksi taiteensuosijaksi), sillä maanomistaja oli valmis sijoittamaan suun-
nitteluun tavanomaista enemmän varoja. 
150Innovaatiotutkijat yleisemmin tarkoittavat organisaatioiden käytäntöyhteisön olosuhteiden viljelyllä 
Ikujiro Nonakan (1991, myös Nonaka & Takeuchi 1995, Grant 2007) sekä Etienne Wengerin (2002) 
työhön pohjautuvasti hiljaisen tiedon mobilisointi- ja koodaustyötä tai kohtaamiset mahdollistavan 
jaetun tilan (ba) luomista (Nonaka & Konno 1998). Itse viittaan tässä luvussa vain työskentelyn 
perusedellytysten luomiseen, kuten työn sääntöjen sopimiseen, työntekijöiden värväykseen sekä 
heidän mentorointiinsa. Tulkintani mukailee mielestäni enemmän Victor ja Boyntonin mallissa tar-
koitettua johtamisen tapaa. 
151 Suunnittelijan legitimiteetin perustaminen armolahjoihin viittaisi käsitykseen tiedon ja hyveen 
erottamattomuudesta. Esimerkiksi Sokrates katsoi, että jos ihminen tunsi hyveen käsitteen, hän teki 
automaattisesti sitä, mikä oli hyvää. Myös Aristoteles katsoi, ettei hyveellinen henkilö voi tehdä sel-
laista valintaa, joka sivuuttaisi hyveen vaatimukset. 
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hahmot (spatial Gestalts) designerin järkeilyn kohteeksi (Faludi 1996: 101). Li-

säksi hän on työntekijänä rinnastettavissa muihin erikoissuunnittelijoihin. 

Konsultti on usein sen tilaajansa käskynalainen ja tietää, että monessa 

tapauksessa se konsultti saattaisi ajatella asian itsekin eri tavalla, mut kun hän 

joutuu toimimaan sen tilaajansa ikeessä saadakseen tehtävän, niin se heti. – – 

Musta ois kiinnostava joskus puhuu konsulttien, arkkitehtitoimistojen tai 

näiden kanssa ilman että siinä ois se isäntä, tilaaja paikalla, että mitä ne 

oikeesti ajattelee mistäkin hankkeesta. (Koskivaara 27.6.2011). 

Käytännössä konsultin ja asemakaavasuunnittelijan tehtävät integroituvat osittain. 

Vaikka asemakaavasuunnittelijoiden tehtävät Vantaalla usein painottuvat suunnit-

telun ohjaukseen, asemakaavasuunnittelija kertoo voineensa suunnitella tässä ase-

makaavatyössä jonkin verran myös itse:  

H: Tässä nyt on kysymys taas tämmösestä tyypillisestä vantaalaisesta tilan-

teesta, että on yksityinen maanomistaja ja heidän valitsemansa konsultti. – – 

Mun työni on vähän ohjata konsulttia ja pyytää suunnitelmia.152 Toki mä itse-

kin piirrän ja luonnostelen ja mietin sitä asiaa, mutta jonkunlaista manage-

mentia se on, ihan totta.  

H: Tää on sellasta tasapainottelua siinä, että kaikki olis tyytyväisiä. – – Se on 

aika raskastakin välillä, – – että myykö siinä välillä oman itsensä kun yrittää 

miellyttää kaikkia muita.  

T: Pitikö tässä työssä myydä? 

H: Ehkä mä oisin ollut tyytyväisempi vähän pienempäänkin rakentamisen 

tehokkuuteen. Toisaalta siinä olis ollut mahdollisuus tehdä joku aivan hulva-

ton Falling Water -talo sinne viereen. – – No ainahan meillä voi olla hyviä 

ajatuksia, mutta aika harvoin ne toteutuu just näistä taloudellisista reali-

teeteista johtuen. – – Rakentamisen hinta on menny aika pahaks tekijäks, – – 

se ratkoo niin paljon. (Koskivaara 27.6.2011). 

Vaikka arvot ja intressit työhön integroineen räätälin roolissa toiminut asemakaa-

vasuunnittelija on työstänyt myös suunnitelman muotoa, hänen rooliaan ei voi 

                                                        
152 Lisäksi asemakaavasuunnittelija arvotti suunnittelun lähtökohtia, pohditutti rakennusoikeuden 
määrittelyn huolellisesti, huolehti kaikkien asiantuntijoiden työn siirtymisessä asemakaavaan ja vastasi 
asemakaavan valmistamisesta verkostoaan hyväksikäyttäen. Asemakaavasuunnittelija teki yhteistyötä 
myös Vantaan yrityspalvelujen kanssa sen laatiessa kaavaan liittyvän sopimuksen. (Koskivaara 
27.6.2011). 
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mieltää heroistiseksi, koska kaupunkikehitystyössä hänen on sopeuduttava työn 

ulkoisiin vaatimuksiin ja arviointiin. 

Enempi Ani [aluearkkitehti] on hirveen hyvä sen prosessin eteenpäin viemi-

sen ohjaamisessa. Ainakin minä saatan täntapasessa työssä jäädä kauheesti 

miettimään, että en uskalla tehdä sitä ratkaisua, että tämä on nyt se miten 

mennään eteenpäin. Siinä mä tarvitsen mentoriesimiestä. Et se on hirveen 

oleellista. (Koskivaara 27.6.2011). 

Heroistiseksi ei voi kutsua muille työskentelyolosuhteet luonutta tai taustatukena 

toimivaa aluearkkitehtiakaan (ks. Faludi 1996: 106) – vaikkakin hänen voisi 

väittää varjelleen harmoniaa ja ohjaavan muiden asiantuntijoiden työtä. Kaupun-

kikehitystyössä myös aluearkkitehdin on sopeuduttava työn ulkoisiin vaatimuk-

siin ja arviointiin. Victor ja Boynton korostavatkin käsityössä käytäntöyhteisön 

merkitystä (1998: 45).  

Baeckmanin huvilan asemakaavatyön tekijöiden niputtaminen yhtenäiseksi 

professioksi ei myöskään ole mielekästä (vrt. Puustinen 2006, Rajaniemi 2006: 

185), vaan käytäntöyhteisön rooleja on hedelmällistä tarkastella toisiinsa integroi-

tuvina (Healey 1997a: 23) rooleina, jotka muodostuvat paitsi tietämyshierark-

kisesti myös työn organisoinnin vaikutuksesta. Myös Kimmo Saaristo (2000: 120) 

on todennut asiantuntijuuden olevan kontekstuaalista, ja Esa Konttinen (1997: 60) 

linjannut modernille kaudelle olevan yhtä aikaa ominaista professioiden rajojen 

samentuminen ja yhteiskunnan refleksiivisyyden vahvistuminen.153 Oleellista ei 

ole se, kuka tekee työtä, vaan kulloinkin se, miten työn säännöt sovitaan ja miten 

harkitaan mitä kukin saa arvioitavakseen: ”The solution of any design problem 

requires an ‘ordering principle’. – – The formulation, and even more so the 

acceptance, of any such principle is a collective process (Faludi 1996: 105)”. (Ks. 

myös Larson 1993: 128). Baeckmanin huvilan asemakaavatyössäkin asiantuntijat 

hahmottivat ongelman (sense making, ks. Forester 1985: 14, Cuff 1991: 254) 

                                                        
153Konttinen varoittaa, että professioiden rajojen sumentumisen seurauksena ammattikuntien rajan-
käyntikiistat voivat saada entistä keskeisemmän aseman ammattikunnan edunvalvonnassa. Ammatti-
kuntien mielestä työtehtävävaltuuksien on perustuttava erityiskoulutukseen. Konttinen näkee, että 
ammattikuntien on vaikeaa muodostaa muita kriteerejä. Samaan aikaan tiedon ja taidon integroinnin 
vaatimukset kasvavat. (1997: 60). Baeckmanin huvilan asemakaavatyössä koulutukseen perustuvat 
professioiden rajat eivät määrittele tehtävänjakoa, vaan kyseisen työn tapauskohtaisesti edellyttämä 
kokemus ja osaaminen. Konttisen mukaan uusien työtehtävien ympärille syntyykin uudenlaista 
ammatillista organisoitumista, koska työtehtäviltä puuttuu vakiintuneiden rakenteiden tuottama jatku-
vuus (ibid.). 
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kollektiivisesti, ja työn laatu oli käytäntöyhteisön monikriteerisesti154 määrittämää 

sekä arvioimaa. Asemakaavasuunnittelija arvioitutti suunnitelmaluonnoksia mui-

den muassa suojeluasioiden neuvottelukunnassa, mitä voidaan verrata integroi-

tuun vaikutusten arviointiin (Integrated Impact Assessment 1983), jossa asian-

tuntijaryhmä arvioi kumulatiivisia vaikutuksia monikriteerisesti. Joskin155  kau-

punkisuunnittelijoiden työnkuvaan kuuluu arvioida suunniteltavan ympäristön 

laatua:   

Me ollaan hyvin varovaisia oltu myöskin tän… Tietysti meidän ammattiinhan 

kuuluu, ja ammattitaitoon kuuluu arvioida laatua. Se, että tuleeko sutta vai se-

kundaa, vai tuleeko laatutyötä. (Kullberg 24.10.2011). 

Merkitystä on sillä, muodostavatko arvioijat episteemisen yhteisön, jonka vuoro-

vaikutus tukeutuu yhteiseen koodistoon. Saaristo (2000: 121) toteaa asiantuntijuu-

den olevan kommunikatiivista; ilman kommunikaatiota asiantuntijatieto jää irral-

liseksi. Wenger (1998: 74), Virtainlahti (2009: 207) ja Håkansson (2010) näkevät 

episteemisen yhteisön synnyn edellytykseksi lisäksi maantieteellisen läheisyyden. 

Laadukkaaseen työn tulokseen tähtäävän käsityön näkökulmasta mesenaatin roo-

liin jättäytyvien työn tilaajien sekä konsulttien työn integrointi kaupunkikehitys-

organisaation työhön onkin haasteellista:     

Vaikka tilaaja on tavallaan tärkeä – – häntä mä en koe ihan työyhteisöksi enkä 

sitä konsulttia. Se on jännä juttu, mä niin kun ite haluaisin nähdä töissä enem-

män sitä, että sais sen ulkopuolisen konsultin tutummaksi – –. Me hätäsesti 

nähdään kokouksessa, ja ne ei ole kauhean hedelmällisiä välttämättä aina ne 

keskustelutilanteet. – – Se kyllä hirveesti riippuu konsultista ja suunnitteli-

jasta. – – On paljon keskusteleviakin konsultteja, joiden kanssa on aivan rie-

mullista tehdä työtä. (Koskivaara 27.6.2011). 

Connell kumppaneineen (2003) onkin todennut, että tiedon siirto organisaatioiden 

välillä on osoittautunut käytännössä haastavaksi: Brownin ja Duguidin (1991, 

Oguz & Sengün 2011: 455) mukaan se edellyttää osallisuutta käytäntöyhteisön 

kollektiiviseen hiljaiseen tietoon. 

                                                        
154 Kuten Saunders (2007) toteaa, myös arkkitehtuuria arvioitaessa sitä tulisi tarkastella kaikissa ulot-
tuvuuksissaan, ”in all its aesthetic, sensory, social, moral, political, historical, environmental, 
economic, programmatic, and functional dimensions”, jolloin tulisi myös olla tietoisia työnteon olo-
suhteista ja säännöistä. Ks. myös Hubbard 1995. 
155Vantaan kaupungissa suojeluasioiden neuvottelukunta on erävirallinen yhteistyöelin, joka arvioi 
hankkeita ja johon kuuluu kaupunkisuunnittelijoita, rakennusvalvonnan ja museon edustajia sekä kun-
tatekniikan ja ympäristökeskuksen asiantuntijoita.  
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3.3.4 Tulokset 

Olen kuvannut integroivaa kaupunkikehitystyötä käsityönä, ja pohtinut integroi-

van kaupunkikehitystyön episteemistä perustaa. Baeckmanin huvilan asemakaa-

vatyön analyysi osoittaa, että horisontaalinen tarkastelu ei ollut temaattisesti 

holistista mutta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tehdyn tilannearvion mu-

kaisesti riittävän156 monikriteeristä asemakaavatyön säännöt, motiivin, kohteen 

laajuuden ja resurssit huomioon ottaen. Haasteita havaittiin asemakaavatalouden 

ja sosiaalisektorin teemojen integroinnissa suunnittelutyöhön. Lisäksi oikea-aikai-

suuden merkitys näkökulmien integroinnin edellytyksenä kiinnittää huomiota: 

työn säännöistä neuvoteltiin mesenaatin kanssa ennen osallistumis- ja arviointi-

suunnitelman laadintaa.   

Vertikaalin integraation suhteen suunnittelutyön joustavuutta voi kuvailla 

noudattavaksi (conformance). Kaupunkikehitystyön jatkumossa asemakaavatyötä 

edelsi lukuisia yleispiirteisempiä määrittelyvaiheita, joissa asetettuja tavoitteita 

noudatettiin. Asemakaavatyössä varmistettiin eri keinoin myöhemmän kaupunki-

kehitystyön noudattavan työn aikana asetettuja tiukkoja tavoitteita. Nämä tarkas-

telut yhdistettäessä voidaan kuvata, onko Baeckmanin huvilan asemakaavatyö 

eheyttämistä, joka edellyttäisi kokonaisvaltaista tarkastelua. Baeckmanin huvilan 

käsityömäinen asemakaavatyö oli temaattisesti melko laajaa, mutta tavoitteen-

asettelultaan melko epäjoustavaa, joten se voidaan lukea eheyttämiseksi (Kuvio 

22). On huomattava, että joustavuuden hallitsevuus voi vaihdella. Tämä havainto 

tukee täysin Faludin (1973: 131) toteamusta siitä, että käytännön suunnittelu si-

joittuu aina blueprint-suunnittelun ja prosessuaalisen suunnittelun välille.  
 

 

                                                        
156Emilia Rönkkö (2012: 74) muistuttaa, ettei laki anna tarkkaa ohjetta selvitysten riittävyydestä, vaan 
se on tehtävä tapauskohtaisesti keskittyen kysymyksiin, jotka kaavan tarkoituksen huomioon ottaen 
ovat olennaisia ja joita tekeillä olevassa suunnitelmassa ratkaistaan.  
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Kuvio 22. Asemakaavatyö oli monikriteeristä ja tavoitteenasettelultaan epäjoustavaa. 

Asemakaavatyön käsityömäinen suunnittelu oli yksityiskohtaista, ja integraatio 

käytäntöyhteisössä tiivistä, joskaan yhteistyökumppaneita ei voitu lukea sen jäse-

niksi. Työn integroitumisen näkökulmasta käytäntöyhteisön sisäiset roolit eivät 

ole ratkaisevia, koska käsityön tekijöillä on yhteinen hiljaisen tiedon koodisto, 

vaan oleellista on aidon työn kohteen muodostaminen. Johtajien tehtävänä on en-

nen muuta integroivan työn edellytysten järjestäminen.  
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Kuvio 23. Asemakaavatyö oli hyvin detaljoitua ja projektimainen prosessi. 

Vaikka asemakaavatyö kesti kaksi vuotta,157 se oli kaupunkikehityksen prosessien 

joukossa projekti, jonka puitteissa yhteistyökumppanien resurssien integrointi 

työhön on mahdollista. Nämä tarkastelut yhdistettäessä voidaan kuvata (Kuvio 

23), kuinka prosessuaalisesti sisällön määrittely etenee työssä. Baeckmanin hu-

vilan asemakaavatyössä suunnittelutavoite kiinnitettiin nopealla tempolla.  

                                                        
157Käsityömäinen työ on verkkaista. Kaksi vuotta vaatineen, pinta-alaltaan suppean asemakaavan ei 
voi kuvata valmistuneen nopeasti. Arviointiperusteena ei olekaan työn kesto, vaan sisällön määrittelyn 
tempo (eli rytmi, vauhti).  
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3.4 Sarjatuotanto 

Bart Victorin ja Andrew C. Boyntonin (1998: 47–68, Pihlaja 2005) mallin toinen 

työtyyppi on sarjatuotanto. Myös sarjatuotannon taustalla on käsityötä; sen taita-

vien työntekijöiden tuotetta, työoperaatioita ja -prosessia koskevaa hiljaista tietoa 

on artikuloitu ja dokumentoitu sarjatuotanto-organisaation käyttöön, sekä valikoi-

tu ja standardisoitu tehokkaiksi rutiineiksi. Tällöin organisaatio ei enää ole sa-

maan tapaan riippuvainen työntekijöidensä taidoista.  

Toisin kuin uniikkituotteisiin keskittyvää käsityötä, sarjatuotantoa hyödyn-

netään aloilla, joilla voidaan toimia vakiintuneiden tuote- ja tuotantokonseptien 

varassa ja joilla tuotetaan suuria määriä perushyödykkeitä (ks. myös Virkkunen 

2002: 27). Vaikka sarjatuotannossa tuotetut hyödykkeet ovat yksinkertaisia ja 

toistensa kaltaisia, niiden määrät ovat suuria, joten on oleellista keskittyä tuotteen 

sijaan prosessinhallintaan.  

Sarjatuotanto-organisaatiot ovatkin tyypillisesti suuria tai verkottuneita ja by-

rokraattisia, ja niiden työ on organisoitu hierarkkisesti sekä työtehtävät integroitu 

lineaarisesti. Keskitetyn työnjohdon on tällöin kontrolloitava prosesseja yksityis-

kohtaisesti: raakamateriaaleja, työtä ja lopputuotteita tai -palveluita. Hierarkkisen 

ylhäältä alas suuntautuneen kontrollijärjestelmän lisäksi sarjatuotannolle ovat 

ominaisia rutiinit, toiminnalliset rakenteet, prosessin automatisointi ja erikoistu-

nut työnjako (ks. myös Julkunen 2008: 33). Työntekijät ovat tehtäväorientoitunei-

ta, he toteuttavat johdon suunnitelmat. 

Sarjatuotantoa hyödynnetään nopeutta ja tarkkuutta vaativissa töissä, joten 

osaaminen perustuukin työnjaolliseen erikoistumiseen ja eriyttämiseen, sekä tark-

koihin toimiviksi todettuihin menettelytapaohjeisiin. Sarjatuotannossa työnjako 

perustuu nimenomaan kulloinkin vaadittavaan tietoon ja osaamiseen. On tärkeää 

kuitenkin huomata, että työntekijät ovat koulutettuja ja itsenäistä työtä tekeviä 

ammattilaisia.158 Lisäksi sarjatuotannon aikana karttuu päivä päivältä käytännöl-

listä tietoa siitä, kuinka prosessit toimivat: miten organisaatio toimii ja työvaiheet 

etenevät tehokkaasti ja siitä, miten tehtävät kannattaa suorittaa. 

                                                        
158Mintzberg (1990) on määritellyt kahdenlaisia sarjatuotantoon pohjautuvia organisaatioita, joista 
konebyrokratiassa työ on erikoistunutta, mutta se ei juuri edellytä ammattitaitoa, ja päätöksentekovalta 
on keskitetty hallintoon esimiehille. Victorin ja Boyntonin sarjatuotannossa kyse on kuitenkin toisesta 
tavasta: ammatillisesta byrokratiasta, jossa työntekijät ovat koulutettuja ja itsenäisiä ammattilaisia. 
Tällöin toimintaa koordinoidaan mm. koulutuksen avulla, jolloin johtajat luottavat työntekijöiden 
osaamiseen ja etiikkaan. (Jalava & Virtanen 1995: 43–44). 
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Tämä työtyyppi soveltuu laajaan tehotuotantoon, joka voi johtaa massiivisiin tu-

loksiin. Sarjatuotantoa hyödynnetään vakailla,159 laajoilla ja yhtenäisillä mark-

kinoilla, joille toistuvasti kelpaavat standardoidut edulliset tuotteet tai palvelut. 

Henry Fordin omien sanojen mukaan kantavana periaatteena oli juuri ”jatkuva 

työn liikkeessä pitäminen (Julkunen 2008: 33)”. Sarjatuotantoon ryhtyvien johta-

jien on kuitenkin hyvin oleellista tuntea markkinat, joille tuote tai – palvelu suun-

nataan – muussa tapauksessa työhön sijoitettuja resursseja haaskataan, ja tappi-

oiden riski kasvaa. 

3.4.1 Tapaus: Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaavatyö 

Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaavatyöksi kutsuttu asemakaavamuutostyö 

(Asemakaavan muutos nro 001492, 24.8.2005) on tunnistettavissa sarjatuotan-

noksi. Esittelen seuraavaksi tämän, siihen kytkeytyneiden asemakaavasuunnitte-

lijoiden eheyttämiseksi mieltämän tapauksen pääpiirteet ja sen, miten se edustaa 

sarjatuotanto-työtyyppiä.  

Sarjatuotantoa hyödyntävien johtajien on resurssien käytön näkökulmasta 

hyvin oleellista tuntea markkinat, joille tuote tai palvelu suunnataan. 160  

Kuvio 24. Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaavan muutosehdotuksen kaavakart-

ta. (© Vantaan kaupungin mittausosasto 2013, julkaistu tekijänoikeuksien haltijan lu-

valla). 

                                                        
159Ks. myös Adler & Borys 1996, Burns & Stalker 1961, sit. Erhardt 2010: 103. 
160 Itä-Vantaalla sijaitsevalla suunnittelualueella on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
1.3.2009 mukaisesti eheytettävä yhdyskuntarakennetta, ja Vantaan kaupungin tavoitteiden mukaisesti 
kaavoitus ja rakentaminen suunnataan siten, että teknisten palveluiden runkoverkostot ja peruspalvelut 
ovat tehokkaassa käytössä ja niiden ylläpito taloudellisten resurssien rajoissa. Voimassa olleen asema-
kaavan mukaan muutosalueella sijaitsi teollisuusrakennusten ja -laitosten korttelialueita, julkista pysä-
köintialuetta, lähivirkistysaluetta ja luonnontilaisena säilytettävää puistoaluetta. Alueen tulevasta 
käyttötarkoituksesta olikin ollut erilaisia käsityksiä, muun muassa yleiskaavan (KV 14.9.1992) 
mukaan muutosalue oli pääosin kerrostalojen aluetta. Mikkolan alueelle vuonna 2003 laadittu 
alueselvitys selvensi tilannetta, ja asemakaavamuutos laadittiin vuosina 2004–2005. Asemakaava-
muutostyön aikaan laadittavana olleessa yleiskaavaluonnoksessa suunnittelualue osoitettiin vastaavasti 
työpaikka-alueeksi (TP) ja teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä 
vaatimuksia (TY). (001492…). Yleiskaavakartan suuren – ja siten suurpiirteisen – mittakaavan 1:20 
000 puitteissa maankäyttöluokkien suunnittelua, muun muassa virkistysalueiden rajautumista, oli 
kuitenkin mahdollista tarkentaa edelleen asemakaavamuutostyössä (asemakaavasuunnittelija Lassi 
Tolkki 28.6.2011).  
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Mikkolan pienteollisuusalueen laajentamiseen ja täydennysrakentamiseen tähdän-

neessä suppea-alaisessa asemakaavamuutostyössä hakijana oli tonttimarkkinoita 

ohjaava ja ne läpikotaisin tunteva Vantaan yrityspalvelut, joka myös hallinnoi 

Vantaan kaupungin maanomistusta ja vastaa elinkeinopoliittisesta työstä. Asema-

kaavamuutoksella voimassa olleen kaavassa ylimitoitettujen kaupungin omista-

malla maalla olleiden tonttien rakennusoikeus (tonttitehokkuus e = 0,6) pilkottiin 

pienyritysten kannalta mielekkäämmiksi eriksi161 tonttien myynnin ja vuokraa-

misen vauhdittamiseksi. Tavoitteena oli näin edistää uusien työpaikkojen sijoittu-

mista Itä-Vantaalle. 

Yrityspalvelujen jätettyä asemakaavan muutoshakemuksen kaupunkisuunnit-

telun tulosalue laati asemakaavamuutoksen, minkä jälkeen yrityspalvelut on luo-

vuttanut tontteja niiden kysynnän mukaisesti. Asemakaavamuutostyöhön liit-

tyvien yksiköiden työtehtävät oli näin eriytetty. Victorin ja Boyntonin (1998) mu-

kaan työ sarjatuotanto-organisaatioissa onkin organisoitu hierarkkisesti ja työ-

tehtävät integroitu toisiinsa lineaarisesti. Lisäksi keskitetyn työnjohdon on kont-

rolloitava työprosesseja ja lopputuotteita; tässä tapauksessa työn alullepanija ja 

jatkovastuullinen on yrityspalvelujen tulosyksikkö, joka on täten tunnistettavissa 

työnjohdoksi. Paljastuu, että asemakaavamuutoksen laatineen kaupunkisuunnitte-

lun tulosyksikön työ on osa laajempaa, toiminnallisesti erikoistuneen sarjatuo-

tanto-organisaation työtä. Sarjatuotannossa kontrollijärjestelmä on hierarkkinen, 

ja työntekijät toteuttavat johdon suunnitelmat: 

Meillä [kaupunkisuunnittelun tulosalueella] on hyvin vahva kytkös yritys-

palveluihin. Sieltä tuli selvä toive, ja sieltä me haimme myös sitten tavoitteet, 

että minkäkokoisia tontteja, minkätyyppisiä, millä mitoituksella. (Alueark-

kitehti Anitta Pentinmikko 5.5.2011).162 

Sarjatuotannossa koko prosessi on automatisoitu mahdollisimman pitkälle, ja sitä 

tekevät työhön erikoistuneet työntekijät. Työnjako perustuu kussakin työvaiheessa 

vaadittavaan tietoon ja osaamiseen, toteutushierarkiaan. Mikkolan pienteollisuus-

alueen asemakaavatyön yrityspalvelut-tulosyksiköltä vastaanottanut aluearkkitehti 

ohjasi tehtävän sen luonteen mukaisesti kokeneelle asemakaavasuunnittelijalle, 

                                                        
161Aluearkkitehti Anitta Pentinmikko 5.5.2011. Asemakaavasuunnittelija Lassi Tolkin (28.6.2011) 
mukaan yritykset eivät ole halukkaita ostamaan tarpeensa ylittävää rakennusoikeutta, josta koituu kus-
tannuksia. 
162Mikkolan pienteollisuusalueelle saa sijoittaa toimistorakennuksia, ympäristöhäiriöitä aiheuttamat-
tomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. 
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joka vastasi seuraavista työvaiheista itsenäisesti, mukaan lukien arkkitehtisuun-

nittelusta (asemakaavasuunnittelija Lassi Tolkki 28.6.2011). 

Minä oon ollut tässä, voin sanoa, viran puolesta viestintuojana. Aluearkkiteh-

din tehtävä on ohjata työ käyntiin, ja Lassi [asemakaavasuunnittelija] on hoi-

tanut työn kyllä hyvin itsenäisesti. (Pentinmikko 5.5.2011). 

Työn tilannut yrityspalvelut sekä sen edelleen delegoinut aluearkkitehti olivat 

johtajan rooleissa, jotka huolehtivat vain siitä, että työ tulee tehdyksi tehokkaasti.    

Yrityspalvelujen tavoitteena oli mahdollistaa pienehköjen toimitilatonttien 

(1700–2000 m2) muodostaminen ja toimitilarakentaminen niille. Pienyrityksille 

suunnatuista toimitilatonteista on ollut jatkuvasti pulaa Vantaalla, ja niitä asema-

kaavoitetaan kaupungin omistamalle maalle, vaikka toteuttavia hankkeita ei tun-

neta kaavaa laadittaessa. Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaavatyö on käynyt 

lajissaan harvinaiseksi, koska pienteollisuusalueita on Vantaalla harvoja (Tolkki 

28.6.2011).  

Victorin ja Boyntonin mukaan organisaatio voi hyödyntää sarjatuotanto-työ-

tyyppiä juuri vakailla, ennakoitavissa olevilla ja yhtenäisillä markkinoilla, joille 

toistuvasti kelpaavat standardoidut tuotteet, tässä tapauksessa jatkuvassa muutok-

sessa toimivien pienyritysten toimitilatontit.  

Nää on yrittäjiä, jotka tulee ja menee aika vauhdikkaasti, ja niiden tilatarpeet 

kans muuttuu, kun aika muuttuu, koneet kasvaa, autot kasvaa. Se on fleksii-

beli maailma, ja se pitää aina osata ennustaa asemakaavassa. (Pentinmikko 

5.5.2011). 

Aluearkkitehdin mukaan tonttien kysyntä on ollutkin kovaa: ”Nyt nekin on mel-

kein kaikki jo kohta syöty… (ibid.).” Sarjatuotanto soveltuukin juuri nopeutta ja 

tehokkuutta vaativiin töihin, joissa voidaan toimia rutinoituneiden tuote- ja tuo-

tantokonseptien varassa, jollaisena asemakaavakartan laadinta voidaan nähdä, ja 

joilla tuotetaan suuria määriä perushyödykkeitä (ks. myös Virkkunen 2002: 27), 

jollaisina yritystoiminnan mahdollistavia keskenään samankaltaisia tontteja voi-

daan pitää (Kuvio 24).  

Samainen herra – – [tonttiasiamies] kyselee jo seuraavia tontteja ja käy täällä 

valittamassa, milloin tontit ovat loppumassa ja olisi kauhea kiire saada lisää. 

Samanlaisia vaan. – – Vähän isompia pitäisi olla, mutta ihan hyvä, kunhan 

tulee tonttia. – – Ennen kaikkea se on toimintaedellytysten luomista. (Pentin-

mikko 5.5.2011). 
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Koska Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaavatyöstä voidaan näin tunnistaa 

Victorin ja Boyntonin kuvaaman sarjatuotannon pääpiirteet – työn kohteena ovat 

perushyödykkeet, työssä korostuu tehokkuus, ja työ organisoidaan hierarkkisesti –, 

ryhdyn tarkastelemaan sitä, onko tapaus nimettävissä eheyttämiseksi (luku 2.3) ja 

sitä, millaisia integrointimenettelyihin liittyviä haasteita tai integrointia edistäviä 

tekijöitä tässä kaupunkikehitystyöhön lukeutuvassa sarjatuotantomaisessa asema-

kaavamuutostyössä on tunnistettavissa.  

Millaisia erityiskysymyksiä ilmeni työn sisällön temaattisessa laajuudessa 

(horisontaalisessa integraatiossa), eli oliko tarkastelu atomistista vai holistista? 

Kuinka joustavasti tavoite määriteltiin (vertikaalissa integraatiossa, conformance/  

performance)? Nämä tarkastelut yhdistettäessä voidaan tehdä johtopäätös siitä, 

onko tapaus eheyttämistä, jossa kehittämisen tavoite on holistisesti määritelty ja 

joka on projektimainen prosessi. 

Entä mitä erityiskysymyksiä ilmeni suunnittelun integroinnin tarkkuudessa 

(kuinka yleispiirteistä tai detaljoitua suunnittelu oli) tai tempossa (kuinka nopeaan 

tai verkkaiseen kehitykseen suunnitteluprosessi kiinnittyi)? Nämä tarkastelut 

yhdistettäessä voidaan tehdä johtopäätös siitä, kuinka nopeasti ja tarkasti suunnit-

telun sisältö kiinnitetään, mikä auttaa integroivan kaupunkikehitystyön prosessien 

vertailussa. 

3.4.2 Joustavat toimintaedellytykset työn kohteena 

Sarjatuotanto-työtyyppiä edustavan Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaava-

työn elementit  on esitetty Kuviossa 25 toiminnan rakenteen kuvausta (Engeström 

1995) hyödyntäen. Tässä luvussa tarkastelen asemakaavatyön motiivia, sääntöjä, 

kohdetta, tulosta ja niihin liittyviä välineitä integroivan kaupunkikehitystyön osa-

na, Vantaan kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta.  

Asemakaavamuutostyön käynnistäneen Vantaan yrityspalvelujen motiivina 

oli houkutella Itä-Vantaalle työpaikkoja, asemakaavatyön tuloksena saatiin pien- 

ja keskisuurille yrityksille toimintaedellytykset mahdollistavia tontteja. Mikkolan 

pienteollisuusalueen asemakaavoitusta ohjasivat näin ollen sekä kilpailukykystra-

tegia että palvelustrategia, jotka muodostivat työn säännöt.  
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Tekijä Välineet Tulos, kohde, motiivi 

 

Asemakaavasuunnittelija 

 

Kaupungin maanomistus 

Havainnekuva 

Asemakaava, suppea kaavaselostus 

Louhintasuunnitelma 

Tulos: Joustava asemakaava 

Kohde: Toimintaedellytyksiä 

yrityksille 

Motiivi: Työpaikkojen  

 Poikkeusluvan myöntöoikeuden delegointi 

Tonttien luovutusehdot 

synnyttäminen, edustava 

kaupunkikuva 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Säännöt Käytäntöyhteisö 

 

Toteutushierarkkinen työnjako 

Palvelustrategia 

Kilpailukykystrategia 

Tonttiasiamies 

Aluearkkitehti 

Tilaaminen 

 Delegointi 

 Asemakaavasuunnittelija 

Erikoissuunnittelijat 

Suunnittelu 

Tonttien myynti 

Rakennusvalvonta 

Kuvio 25. Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaavatyön rakenne.  
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Toisin kuin Baeckmanin huvilan asemakaavatyössä, tässä tapauksessa alueesta ei 

laadittu selvityksiä eikä työn säännöistä käyty neuvotteluja, koska asemakaava-

muutos laadittiin suurelta osin olemassa olevalle korttelimaalle, vanhan asema-

kaavan pohjalta.163 

Tonttien sarjatuotannolla olisi saavutettavissa merkittävää sääntely- ja hin-

noitteluvaltaa kohdemarkkinoilla, mutta vähän maata omistavalla Vantaalla164 ei 

ole mahdollista sarjatuottaa tontteja jatkuvasti. Myös Mikkolan pienteollisuus-

alueen asemakaavamuutostyö muodostui pinta-alaltaan suppeahkosta olemassa 

olevan korttelimaan laajennuksesta. Silti rakentamismahdollisuuksia voidaan ai-

kaansaada enemmän ja nopeammin kuin hankekohtaisia kaavoja räätälöiden.  

Sarjatuotantomaisen asemakaavoituksen juuret juontavatkin Suomessa aluei-

denkäytön suunnittelujärjestelmän käyttöönottoon (rakennuslaki 1958/370), jol-

loin oli käynyt välttämättömäksi kontrolloida pääkaupunkiseudulla hallitsemat-

tomasti levinnyttä vapaa-ajan asutusta, suunnitella jälleenrakennuskauden asu-

tusta, hallita poikkeusluparakentamista ja asemakaavoittaa suunnitelmallisesti 

yksittäisten pirstaleisten rakennuskaavojen laatimisen sijaan (Hirvonen 2005: 15–

33). Vantaan kaupunkikehitysorganisaation voidaan nähdä tällöin siirtyneen hyö-

dyntämään käsityön lisäksi sarjatuotantoa: suunnittelua ryhdyttiin monistamaan 

(ks. Håkansson 2010). Jäljentäminen on tuotannon kasvun edellytys. Victorin ja 

Boyntonin (1998) mukaan tällainen murrosvaihe on aina tarpeen, jotta organi-

saatio voi omaksua seuraavan työtyypin (Kuvio 11); tässä mielessä työtyypit ovat 

historiallisia. Kokenut asemakaavasuunnittelija Lassi Tolkki kuitenkin kertoo 

sarjatuotantoon perustuvien kasvuedellytyksen nyt olevan hiipumassa, mikä on 

johdattanut Vantaan kaupunkikehitysorganisaation hyödyntämään muita työtyyp-

pejä asemakaavojen varastoon tuottamisen sijaan:   

[Ennen] tehtiin laajoja, isoja alueita. Ja sillä ei ollut sitten niin kauheesti väliä, 

että oliko se kaupungin maata kaikki. Nyt ei yksityiselle maalle lähdetä ilman, 

että maanomistajalla on siihen halua, koska jos kaavoitetaan yli 500 k-m2 

rakennusoikeutta niin tehdään maankäyttösopimus ja maanomistajalle tulee 

maksettavaa. No tilanteet on erilaisia, mutta ennenhän ne oli todella suuria 

                                                        
163Pienet asemakaava-alueen osat palautettiin puistoksi korvaukseksi rakentamisen käyttöönotetusta 
maa-alasta. Lisäksi aluetta reunusti Lahden väylän suunnassa suojaviheralue, ja lähistöllä oleva 
muinaismuisto sijaitsi kaavamuutosalueen ulkopuolella. Työn lähtökohdat olivat näin ollen selkeät. 
(Tolkki 28.6.2011). 
164Vantaan kaupunki omistaa vain 32 % maa-alastaan (maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-
Piikkiö 30.6.2011), mutta strategisesti tärkeiltä alueilta noin puolet (projektijohtaja Heikki Virkkunen 
16.8.2011). 
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maa-alueita, mitä tehtiin. – – Nykyään kaupungin maallekin vielä tehdään 

kohtalaisen kokoisia kaavoja, mutta harvoin.  

 [Tämä oli] sillain erilainen nykyiseen käytäntöön [verrattuna], kun useimmat 

– – on yksityisellä maalla. Joka haluaa sinne rakentaa, tulee konsulttinsa 

kanssa, ja – – [hanke] lähtee viriämään, kun päätetään, että tehdään se kaavan 

mukaan tai kaavamuutos. Sitten rakentaja ja konsultti suunnittelee sen pitkälti, 

että mitä sinne halutaan. Ja me sitten koetetaan saada se semmoiseksi, että 

olemme tyytyväisiä, ja vielä kaavamääräykset sellaiseen muotoon. (Tolkki 

28.6.2011). 

Silloin kun sarjatuotantoa yhä voidaan hyödyntää Vantaan kaupunkikehitystyössä, 

saavutettavan skaalan tai volyymin vuoksi onkin oleellista keskittyä tuotteen si-

jaan juuri kaupunkikehitystyön prosessinhallintaan. Bart Victor ja Andrew C. 

Boynton (1998: 58) korostavat, että sarjatuotannossa on kontrolloitava työtä tar-

kasti – niin työpanoksia, työprosessia kuin työn tuloksiakin. 

Vaikka sarjatuotannossa työtä tarkkaillaan yksityiskohtaisesti, työn tulokset 

ovat yksinkertaisia. Mikkolan pienteollisuusalueen suppeahko asemakaavamuutos 

koostuu tonteista, jotka ennen muuta ovat luonteeltaan tulevaisuuden rakentamis-

hankkeet mahdollistavia ja sen vuoksi joustavia. Pekka V. Virtanen (1991: 19) on 

muistuttanut, että markkinatalouden kontekstissa julkinen valta ei ohjaa kaikkea 

eikä kaavoittaja ole kaikentietävä, vaan tonteille aikanaan sijoittuvat yritykset 

tarvitsevat muutosmahdollisuuksia. Hän määritteli (ibid.: 1) joustavuuden kyvyksi 

sopeutua uusiin ehkä yllättäviinkin tai muuttuviin olosuhteisiin ja tarpeisiin, joita 

voidaan vain arvioida ja ennakoida (ks. myös Friend & Hickling 1987). Hän 

liittää joustavuuteen kestävyyden käsitteen (robustness), jolloin ratkaisu jättää 

useita käyttökelpoisia vaihtoehtoja, ja reagointiherkkyyden, jolloin toimintaym-

päristön muutoksiin kyetään vastaamaan nopeasti. Virtanen on kehottanut tavoit-

telemaan sopivanlaista joustavuutta, joka ei ole haitallista kehitykselle eikä pit-

käjänteinen suunnittelu toisaalta menetä merkitystään (ibid.: 28,30). Toisaalta 

Victor ja Boynton (1998: 54) varoittavat olevan oleellista, etteivät sarjatuotantoon 

kuuluvat seurantajärjestelyt, kuten Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaava-

työhön kuuluneet asemakaavamääräykset, kaappaa päähuomiota.  

Tässä on asemakaava, jossa on ehkä työpaikka-alueeksi normaalia tarkemmat 

kaavamääräykset. Halusimme välttää rakentamisohjeiden tekemistä. Usein 

me voimme asemakaavassa edellyttää, että alueelle valmistellaan rakentamis-

ohjeet, mutta tällä alueella me edellytimme kaavamääräyksissä muun muassa, 
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että alueelle tulee hyväksyttää yhtenäinen louhintasuunnitelma ennen tonttien 

käyttöönottoa. – – Ja se on ehkä vähän poikkeuksellinen menettely. – – Me 

katsoimme, että se auttaa toteutusta. (Pentinmikko 5.5.2011). 

Tästä harvinaisesta louhintasuunnitelmaa edellyttävästä asemakaavamääräyksestä 

huolimatta – määräyksen tavoitteena oli helpottaa sarjatuotantoprosessia sen 

loppuvaiheessa, mäkiselle asemakaava-alueelle halleja rakennettaessa – Mikkolan 

pienteollisuusalueen asemakaavatyössä kaavamääräykset ovat yksinkertaiset, ku-

ten sarjatuotettujen tuotteiden kuuluu Victorin ja Boyntonin mukaan olla.  

Asemakaava on sitova, ja siinä ei ole tulkinnanvaraa. Sen takiahan asema-

kaavalla ei ohjata muuta kuin tiettyjä asioita, joista ollaan ihan varmoja, että 

ne halutaan viedä läpi joka paikassa. Rakentamisohje on paljon joustavampi 

ja miellyttävämpi tapa165 sekä toteuttajalle että meillekin. Mutta tämä oli niin 

                                                        
165Asumisasioiden päällikkö Tuula Hurme (28.6.2011) pitää kaupungin roolia rakentamisen laadun 
ohjaamisessa merkittävänä: ”Kokemus, mitä minulla on Vantaalta yli 20 vuoden ajalta… Olen sitä 
mieltä, että pitää tehdä aika tarkat [asema]kaavat ja rakentamisohjeet. Niistä ei saa livetä, eli se työ, 
mitä rakennusvalvonta tekee, se on äärettömän tärkeätä.” 
 
Vantaan rakennusvalvonnan kaupunkikuva-arkkitehti (Ikävalko 22.6.2011) muistuttaa rakentamisen 
ohjeistuksen formaatin merkityksestä käytännön työssä: ”Rakennusohjeet ei tartte olla hirveen raskaat, 
vaikka niistä helposti tulee, koska suunnittelijat tykkää tehdä paljon tekstiä. Ois kivemmat, et saatais 
kevyet, missä on se oleellinen esillä – mutta paljon vaikeempaa kun tehdä sata sivua [on] pudottaa se 
kymmeneksi sivuksi, missä on ne tärkeimmät. – – Sekin olis taitoa osata kaavotusvaiheessa löytää ne 
oleelliset määräykset ja jättää vähemmän oleelliset laittamatta, – – ja laittaa edes johonkin järjes-
tykseen. Jotka tulee ensin olis ne tärkeimmät ja sitten pikkuasioita loppuun, mutta nekin on usein ihan 
sikin sokin. – – Oulussa on tehty semmosia A3-kaksipuolisia – –. Mä oon joskus antanut Oulun 
ohjeita suunnittelijoille, että tee tämmöinen, tuohon saa kaiken oleellisen.”  
 
Asemakaavasuunnittelija Lassi Tolkki (29.11.2011) ehdottaa, että asemakaavaselostukseen ja rakenta-
misohjeeseen liitettäisiin aina havainnekuvat, joiden yhteydessä selitettäisiin niiden päätekijät, sekä 
ryhmiteltäisiin kaavamääräykset teemoittain ja harkittaisiin huolella mitä määräyksiä asemakaavaan 
sisällytetään. Kaupunkikuva-arkkitehdin mukaan asemakaavoituksen tavoitteita koskevan tiedon siirto 
onnistuisi kuitenkin parhaiten, mikäli lupa-arkkitehti ehtisi osallistua kaupunkikehitystyön yhteistyö-
ryhmiin. Käytännössä yhteistyössä laaditut rakentamisohjeet (asemakaavakartan ja -määräysten lisäksi) 
ovat pääasiallinen tiedonsiirtoväline asemakaavoituksen ja rakennusvalvonnan välillä. Rakentamis-
ohjeita ei Vantaalla kuitenkaan ole laadittu monia olemassa oleville tiivistettäville alueille. Keskusta-
alueiden kaupunkikuvan eheyttämistä ohjataan tyypillisemmin korjaavin asemakaavamuutoksin. Li-
säksi täydennysrakennetaan sellaisilla alueilla, joilla on voimassa yhä esimerkiksi 1970- ja 80-luvuilla 
laadittuja asemakaavoja, joissa sekä asemakaavakartassa että -määräyksissä tyydyttiin hyvin niukkaan 
ohjaukseen eikä alueille laadittu rakentamisohjetta. 
 
Kiireisissä, tyypillisesti alle tunnin mittaisissa, neuvotteluissa lupa-arkkitehdit eivät myöskään ehdi 
lukea asemakaavaselostuksia, mikä korostuu kesäisin virkamiesten loma-aikana, joka on toisaalta 
myös vilkkainta rakentamisaikaa. ”Siel on sijaisuuksia, siel on sitä, siel on tätä. Ei aina kaikki mee 
ihan just (Hurme 28.6.2011)”. ”Sehän on kauhean raskas instrumentti, toi kaavaselostus, ja se on 



 121

pieni kohde, ja kaavamääräykset sen verran selkeät, että ne ovat helpot toteut-

taa, yksiselitteiset ja tuottavat tietynlaisen kaupunkikuvan, joka oli meille 

riittävä. (Pentinmikko 5.5.2011). (Ks. myös kaupunkikuva-arkkitehti Kaisa 

Ikävalko 22.6.2011). 

Mikkolan pienteollisuusalueella on tavoiteltu jäsentynyttä katutilaa, ja asema-

kaavamääräykset määrittävät rakennusten ja niiden harjan suunnat sekä korkeu-

den. Julkisivujen väriä, aitojen materiaalia ja istutuksia ohjattiin. ”Mutta mitä nii-

den [rakennusten] takana tapahtuu, niin sillä ei ookaan meille niin suurta merki-

tystä, vaikka [ne] eläisivät mitä elämäänsä (Pentinmikko 5.5.2011).” Lisäksi 

kaavamääräyksin kitkettiin mahdollisuudet saastuttavaan tai meluavaan toimin-

taan, minkä toteutuminen lopulta riippuu myöhemmistä sarjatuotannon vaiheista, 

tässä tapauksessa Vantaan kaupungin yrityspalvelut ovat merkittävässä asemassa 

laatiessaan tontinluovutussopimuksia (Tolkki 28.6.2011). 

Victor ja Boynton kritisoivat sarjatuotantoon keskittyneiden organisaatioiden 

liian usein tekevän työtä oikein – muttei oikeita tuotteita tai palveluita juuri kysei-

sille markkinoille. Jotkut organisaatiot ratkaisevat haasteen rakentamalla tuot-

teensa vanhenemaan suunnitellusti (1998: 199). Suomessa asemakaavat eivät ole 

ennen vuotta 2000 vanhentuneet suunnitellusti eikä rakennusoikeuden voimassa-

oloaikaa ole rajoitettu,166 vaan asemakaavoja on sarjatuotettu varastoon.167 Tällöin 

asemakaavatyön tuloksena olevan asemakaavakartan määräyksineen on ollut 

                                                                                                                                    
tietyllä tavalla lähtenyt ihan väärille urille. Se johtuu osittain lainsäädännöstä, jossa kaavaselostuksella 
pyritään varmistamaan se, että jos joku valittaa kaavasta, niin meillä on asiakirjoin osoittaa, että me 
olemme tehneet tällaiset selvitykset, ja ne on kirjattu. On oikeustapauksia, joissa vaan on todettu, että 
tästä asiasta ei kaavaselostus sano mitään, joten sitä ei varmaan ole selvitettykään, joten kaava menee 
kumoon. Ja se on hankala tilanne. Sitten on rakentamisohjeita ja näitä, missä fyysistä ympäristöä 
pyritään ohjaamaan. – – Joskus kysyin rakennusvalvonnalta, meillähän on tämmönen kaupunkikuva-
neuvottelukunta, joka toimii ohjaavana elimenä, – – niin kysyin siellä kerran, että luetteko te 
kaavaselostuksia. Yksimielinen vastaus oli, että ei. Eli siinä mielessä se on viranomaisille tarkotettu 
dokumentti pahimman varalle, ja se on vähän huono juttu.” (Kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kull-
berg 24.10.2011).  
166Maankäyttö- ja rakennuslain myötä rakennusoikeuden voimassaoloajan rajoittaminen tuli mahdolli-
seksi vuonna 2000. Sellaisen asemakaavan alueella, joka on ollut voimassa yli 13 vuotta ja joka on 
merkittävältä osalta toteuttamatta, rakennuslupaa ei saa myöntää sellaisen uuden rakennuksen raken-
tamiseen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin 
kunta on arvioinut asemakaavan ajanmukaisuuden. (MRL 60§ 2 mom.). Lisäksi kunta voi 
tapauskohtaisesti määrätä asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnin määräajaksi 5–20 vuotta. 
167Toisinaan laaja-alaisempi asemakaava voidaan valmistella luonnosvaiheeseen saakka, mikä ei vielä 
laukaise kaavasta perittäviä sopimuskorvauksia. Asemakaava viimeistellään ja hyväksytetään vasta 
hankkeiden varmistuttua: ”Sitten kun on isoja alueita, jotka vaativat suunnittelua ennen hanketta, – – 
silloin on aika hyvä ratkaisu tämä luonnosvaihe.” (Maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piik-
kiö 30.6.2011). 
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joustettava ja mukauduttava ajan saatossa erilaisiin tarpeisiin. Elinkeinoelämän 

näkökulmasta juuri yleispiirteiset kaavamerkinnät ovat olleet toivottuja, koska ne 

tarjoavat mahdollisuudet monenlaiseen toteutukseen suunnitelman perusrakenteen 

puitteissa. Kaavallisen ohjauksen joustavuutta on tarkasteltava kuitenkin suh-

teessa työn kohteen luonteeseen, sekä maanomistukseen ja paikalliseen rakennus-

tarkastuskulttuuriin. (Virtanen 1991: 19).  

Ennalta laadittava asemakaava joko muotoillaan joustavaksi tulevaa robustia 

kehitystä varten tai toteutetaan asemakaavatyön jatkumona eheyttämisprojektina. 

Muussa tapauksessa suunnitelmaan kohdistuvien muutosten todennäköisyys kas-

vaa. Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa hierarkkista sarjatuotanto-työtyyp-

piä on hyödynnetty juuri rutiininomaisissa työprosesseissa:  

Meillä tää lupakäsittely on ollut pitkään. Jo 1990-luvun puolessa välissä kehi-

tettiin, että asiakas tulee sen asiansa kanssa meille, katotaan se asia kuntoon. 

Sitten kun se on myönnettävissä, niin sitten tehdään se rutiini siihen päälle ja 

kehitetään ne menettelyt, et se rutiini on mahdollisimman helppo ja nopea 

kaikille – mutta ensin se sisältö. (Kaupunkikuva-arkkitehti Kaisa Ikävalko 

22.6.2011).  

Standardoitua työvaihetta onkin välttämättä edellettävä ongelman tarkka määrit-

tely; sarjatuotantoprosessi ja siihen liittyvä lineaarinen toteutushierarkia voi toi-

mia tehokkaasti vain, kun työhön liittyvät ongelmat ovat selkeästi määritellyt 

(Victor & Boynton 1998: 58). Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa rutiini-

menettelyjä on kehitetty muun muassa delegoimalla poikkeamisvaltaa168  alue-

arkkitehdeille, koska asemakaavamuutoksen laadinta on hidas muutosväline, 

poikkeamislupa on sitä nopeampi ja mielekkäämpi, mikäli kaavanlaadinnalla ei 

saavutettaisi lisäarvoa: ”Siinä on myös aika paljon sitä harkittava, koska poik-

karissa ei oo niin laaja kuuleminen kun kaavassa169 (kaupunkikuva-arkkitehti Kai-

sa Ikävalko 22.6.2011)”. Yleisesti poikkeamisvaltaa ei ole muissa kunnissa dele-

goitu yhtä alas virkamiehille (Pentinmikko 5.5.2011):  

H: Ei, muissa kunnissa sitä yleensä ei ole edelleen delegoitu näin alas. Yleen-

sä se on jossain ylempänä, Espoossa taitaa olla kaavoituspäälliköillä joihinkin 

lupiin päätösvalta, mutta meillä alueteknikotkin ovat myöntäneet poikkea-

                                                        
168Aluearkkitehti Anitta Pentinmikko 5.5.2011. Maankäyttö- ja rakennuslaissa (171 §) säädetään poik-
keamisvallasta, jonka varjolla viranomainen voi myöntää poikkeuksia rakennuslaissa olevista tai sen 
nojalla laadituista rakentamissäännöksistä, määräyksistä ja muista rajoituksista (Virtanen 1991: 25).  
169Kaupunkikuva-arkkitehti Ikävalko kertoo poikkeuslupaa käytettävän esimerkiksi sellaisissa tapauk-
sissa, joissa täydennysrakentaminen ei häiritse ympäristöä eikä supista kenenkään oikeuksia. 
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misia. Heillä oli aikanaan poikkeamisvaltuutus muun muassa tonttijaosta ja 

kiinteistönmuodostuksesta. 

T: Tää jotenkin vaikuttaa siihen, että te olette nopeita. 

H: Kyllä, kyllä juuri näin. Se on ollut vantaalainen erikoisuus, joka on kyllä 

hyvin toiminut. Se on siinäkin mielessä äärettömän hyvä, et me näemme 

myös missä kaava ei toimi, koska mehän myönnetään aika paljon poikkea-

misia sitten myös omista kaavoistamme. 

T: Eli saatte palautetta, joo.  

H: Joo. 

Pekka V. Virtasen (1991) mukaan päätösvallan delegointi mahdollisimman lähelle 

asioiden todellista työstöä nopeuttaa niiden käsittelyä. Menettelyä on sovellettu 

Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa eri yhteyksissä. Vantaa on innokkaasti 

tarttunut tilaisuuksiin delegoida päätösvaltaa, se esimerkiksi osallistuu ympäristö-

ministeriön kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten käyttöä koskevaan 

kokeiluun, jossa rakennusvalvonta saa tehdä päätöksen rakennusoikeuden ylittä-

misestä 30 %:lla täydennys- ja korjausrakentamishankkeiden sujuvoittamiseksi.170 

                                                        
170 Vantaan rakennusvalvonta on sopinut toimivaltansa rajoista kaupunkisuunnittelun tulosalueen 
kanssa. Nämä yksiköt ovat yhdessä pohtineet aluekohtaisia linjauksia, joihin rakennusvalvonnan pää-
tökset tukeutuvat. Lisäksi ne tarkastelevat hankkeita mahdollisuuksien mukaan keskinäisessä vuoro-
vaikutuksessa. Rakennusvalvonnassa työskentelevä kaupunkikuva-arkkitehti (Ikävalko (22.6.2011) 
kertoo tekevänsä paljon yhteistyötä asemakaavoittajien kanssa. Näin ei hänen mukaansa ole 
kuitenkaan aina ollut: ”Silloin kun mä tulin tänne töihin, niin se oli vähän niin kun kielletty, mut mä 
avasin sitä Liisa Harjun kanssa, joka oli asemakaavapäällikkö. – – Se varhainen yhteistyö – – säästää 
sit loppupäässä työtä ihan hirveesti.” Nyt kaupunkikuvallisen eheyttämisen tavoite on Ikävalkon 
mukaan integroitu yhä voimakkaammin Vantaan kaupunkikehitysorganisaation työhön; integraatioon 
on päästy 2000-luvulla, kun rakennusvalvonta sijoitettiin osaksi maankäytön, rakentamisen ja ympä-
ristön toimialaa, jolloin sitä ja maankäytön suunnittelua johdetaan kokonaisuutena. On ”just hyvä, kun 
ollaan samalla toimialalla, niin meillä ei oo sitä kisaa asemakaavoituksen kanssa, että kumpi saa 
määrätä, – – vaan ennemminkin, että kuka ehtii työt tehdä ja osaa, niin se tekee (ibid.).” Toimialan 
sisäinen joustava menettely osoittaa jälleen sarjatuotanto-työtyyppiin kuuluvat käytäntöyhteisöt 
koostettavan tapauskohtaisesti. 
 
Integroitumiskehitys ei kuitenkaan ole täysin yhdensuuntaista. Toinen esimerkki asioiden käsittelystä 
mahdollisimman lähellä niiden syntysijaa on se, että Vantaan yrityspalvelujen sekä kuntatekniikan 
tulosyksiköt myöntävät lupia mainosrakenteiden rakentamiseen, mikä oli aiemmin rakennusvalvonnan 
tehtävä. Näiden tehtävien delegoinnilla mahdollisesti on tähdätty rakennusvalvonnan resurssien 
vapauttamiseen muihin tehtäviin. Kaupunkikuva-arkkitehti Ikävalko kaipaa kuitenkin aiemman kau-
punginjohtajan perustamaa, kaupunkikuvallisia kysymyksiä tapauskohtaisesti räätälöiden käsitellyttä 
yhteistyöryhmää, johon kuului asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan, yrityspalvelujen ja kunta-
tekniikan edustajat. Nyt käsityömäisen työskentelyn sijaan kaupunkikuva-arkkitehti hyväksyy tyyp-
pimallit, joiden varassa yrityspalvelujen ja kuntatekniikan tulosalueet hyväksyvät tapauskohtaisesti 
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Kaupunkikuva-arkkitehti Ikävalko (22.6.2011) kertoo Vantaan esittäneen kokeilu-

lakiin toteutunutta laajempiakin poikkeamismahdollisuuksia171 ja toiveena olevan, 

että olisi mahdollista sopia poikkeusluvin esimerkiksi kerrostalon täydennysra-

kentamisesta asuinkerrostaloalueelle. Täydennysrakentamisen pelisääntöjä luo-

daan parhaillaan. Muutostarpeiden käsittelyn delegointi mahdollisimman alhaisel-

la organisaatiotasolla työskentelevälle työntekijälle, joka on sarjatuotanto-työtyy-

pissä erikoistunut juuri kyseiseen tehtävään, näyttää myös edistävän työn suun-

nitelmien toimivuutta koskevan palautteen integroitumista myöhempään työhön, 

ja siten mahdollistavan työstä oppimisen. Victorin ja Boyntonin mukaan sarjatuo-

tannossa työntekijöille karttuu päivittäin käytännöllistä tietoa siitä, kuinka pro-

sessit toimivat: miten organisaatio toimii ja työvaiheet etenevät tehokkaasti. 

Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaavatyö osoittaa joustavien toiminta-

edellytysten syntyedellytysten riippuvan tehtävänmukaisen työtyypin ja työväli-

neiden motiivinmukaisesta valinnasta: 

Kyllä se varmaan valitaan tapauksen mukaan. Eli siinä otamme käyttöön sen 

kaikista tehokkaimman menettelyn, mikä tässä tapauksessa oli se, että kaa-

voittaja itsenäisesti vastaa kaavaehdotuksen työstämisestä yhdessä kaupungin 

omien asiantuntijoiden kanssa. Aluearkkitehdin rooli on käydä neuvottelut, 

tunnistaa kaavoituksen tarve, ja viedä työ työohjelmaan, ja asemakaava-

suunnittelija hyvin itsenäisesti hoitaa prosessin siitä eteenpäin, ja aluearkki-

tehti seuraa. Olen mukana aina välillä, jos on laajoja kokouksia tai neuvotte-

luja. Mutta tämä kohde on ollut helppo, koska alueella on kaupungin maan-

omistus. Siinä ei ole lähellä tahoja, joiden etua tässä uhataan tai loukataan. – 

– Tää on meille helpoin, ja tässä mentiin aika sujuvasti ja suoraan asiaan. 

(Pentinmikko 5.5.2011). 

Vaikka suunnittelijat kertovat suoraviivaisen sarjatuotanto-työtyypin harvinaistu-

van Vantaalla, on huomionarvoista, että tätä tehokasta työtyyppiä voidaan yhä 

hyödyntää (Victor & Boynton 1998: 56) kaupunkikehitystyössä, kunhan sitä 

sovelletaan työtyypin luonteeseen soveltuvassa kontekstissa, esimerkiksi jousta-

                                                                                                                                    
esimerkiksi mainosrakenteiden paikat. Käsityö-työtyyppiä arvostava kaupunkikuva-arkkitehti vaistoaa 
tällaisessa sarjatuotannon mukaisessa menettelyssä riskejä: ”Pikkusen hirvittää, mä oon suojellut näitä 
tiettyjä paikkoja, niin toivottavasti sinne ei pölähdä jotain kummallista.”   
171 Vantaan kaupunki esitti vanhojen kerrostaloalueiden yhteistilojen ja päiväkoti- tai vastaavassa 
käytössä olevien tilojen muuttamista asunnoiksi sekä katoille rakentamisen mahdollisuutta. Lisäksi 
Vantaa esitti alueellisen ympäristökeskuksen myöntämien, lähinnä kerrosala-, kerroskorkeus- ja 
käyttötarkoituspoikkeuksia koskevien poikkeuslupien siirtämistä kaupungin päätettäviksi. (Kivistö 
16.1.2009).  
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villa tonttimarkkinoilla, kaupungin omistaessa kaava-alueen, ja kun työhön ei 

katsota liittyvän osallisia, joiden intressejä suoraviivaisella toiminnalla voitaisiin 

loukata. Myös Andreas Faludi (2000: 302) on todennut suunnittelun joskus yhä 

olevan luonteeltaan ensisijaisesti tuotantoon tähtäävä tekninen suoritus, Mikkolan 

pienteollisuusalueen asemakaavatyön tapauksessa juridinen asemakaava. Sarja-

tuotannossa työn motiivina onkin organisaation taloudellinen kilpailukyky 

(Victor & Boynton 1998: 47), jossa laatuun tähdätään lähinnä työn elementtien 

standardisoinnilla (Julkunen 2008: 36). 

3.4.3 Rationaalinen suunnittelu ja sen johtaminen 

Sarjatuotantoa edustavan Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaavatyön ele-

mentit on esitetty Kuviossa 25 toiminnan rakenteen kuvausta (Engeström 1995: 

47) hyödyntäen. Tässä luvussa tarkastelen asemakaavatyön käytäntöyhteisöä, 

työnjakoa ja vuorovaikutuksen välineitä integroivan kaupunkikehitystyön osana, 

Vantaan kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta. 

Bart Victorin ja Andrew C. Boyntonin mallissa sarjatuotantoa (1998: 2–47) 

hyödyntävät organisaatiot ovat tyypillisesti suuria tai verkottuneita ja byrokraat-

tisia, ja niiden työ on organisoitu hierarkkisesti sekä työtehtävät integroitu lineaa-

risesti. Tässä työtyypissä käytäntöyhteisöllä ei ole samankaltaista merkitystä kuin 

käsityössä, vaan tehtäviinsä erikoistuneet työntekijät työskentelevät itsenäisesti. 

Sarjatuotannossa työnjakoa voikin kuvata toteutushierarkkiseksi. Johtajien ase-

maa Victor ja Boynton nimittävät keskitetyksi; johtajat kontrolloivat rutinoitu-

neita prosesseja, kun taas tehtäväorientoituneiden työntekijöiden työtä on toteut-

taa johdon suunnitelmat. Sarjatuotannossa korostuu ennen kaikkea johtajien kyky 

tunnistaa vakaat markkinat, joille sarjatuote tai -palvelu on kohdistettavissa. Vaik-

ka aluearkkitehti Anitta Pentinmikko ei miellä johtaneensa suunnittelutyötä ratio-

naalisesti, hänen kertomansa kuitenkin ilmentää hänen vaikuttaneen keskeisesti 

rationaalisen menettelytavan ja sen mukaisen työvälineen valintaan:   

T: Jos mä nimitän tätä rationalistiseksi suunnittelutavaksi, niin mitenkä sinä 

sitten lähestyt sellasta suunnittelutyötä, onko se rationalistista johtamista?  

H: Ei, se on varmaan sitä, että mä sovin suunnittelijan kanssa heti alusta, että 

minkätyyppisellä työskentelytavalla ja kaavaratkaisulla tässä edetään. Me so-

vittiin, että kohteeseen ei tehdä rakentamisohjeita, vaan tehdään normaalia 

ohjaavampi kaava, jolla lukitaan tilanne kerralla. (Pentinmikko 27.6.2011). 
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Sarjatuotannossa johtaminen on tavoiterationaalista ja tähtää työn suorituskyvyn 

ylläpitämiseen tai kehittämiseen. Viittaan tässä yhteydessä myös rationalistiseen 

suunnitteluun, jonka Nigel Taylor (2001: 68–69, sit. Lapintie 1999: 9) perustaa 

rationaalisen päätöksentekoprosessin näkökulmaan: tavoitteiden asettamiseen, 

vaihtoehtojen tunnistamiseen, niiden arviointiin, toteuttamiseen ja toteutuksen 

seurausten valvonnan vaiheisiin. Tärkeimmäksi rationaalisuuden piirteeksi nostan 

sen, että toiminnalla pyritään mahdollisimman varmasti toivottuun tulokseen 

(Jalava & Virtanen 1995: 44). En viittaa komprehensiivis-rationalistiseen suun-

nitteluun, joka perustuu kattavaan, mieluiten tieteelliseen tietoon, vaan rat-

kaisevaa tarkastelussani on työprosessin lineaarisuus. Sarjatuotantoon perustu-

vassa kaupunkikehitystyössä rationaalisen päätöksenteon vastuu on Victorin ja 

Boyntonin mallin mukaan ennen muuta johtajilla, jotka tavoiterationaalisesti172 

valitsevat juuri sen toimintatavan, jonka katsovat edistävän tavoitteen saavut-

tamista (Sinisalo 2003: 28). 

Hyvän liiketoimintavainun 173  omaavien kaupunkikehitystyön johtajien on 

(Victor & Boynton 1998: 53–58) tarkkailtava herkeämättä tonttimarkkinoita, arti-

kuloitava ja koottava asetettua tavoitetta silmällä pitäen suunnittelu- ja kehittä-

mistyötä koskevaa osaamista ja muodostettava sitä tukeva työorganisaatio, tun-

nettava kuhunkin suunnittelutapaukseen parhaiten soveltuvat työprosessit ja -me-

netelmät, seurattava työntekoa ja omattava selkeä käsitys kaupunkikehitystyön 

kohteesta ja siitä, millainen työn tuloksen on oltava. Sarjatuotantoa hyödyntävän 

organisaation on Victorin ja Boyntonin mukaan paras luottaa keskitettyyn johta-

juuteen ja pysytellä erossa hajautetuista kontrollijärjestelyistä sekä paikallisista 

sovelluksista, jotka ovat yhä yleisempiä (ibid.: 62). 

Sarjatuotantoprosessi ja siihen liittyvä lineaarinen toteutushierarkia voi toimia 

tehokkaasti vain, kun työhön liittyvät ongelmat ovat selkeästi määritellyt (ibid.: 

58). Myös peräkkäin tapahtuva työ on yhteistyön muoto, siinä yhteistyö vain ei 

tapahdukaan rinnakkain tai integroidusti. Sarjatuotannossa tyypillinen työn hie-

rarkkinen organisointi on määriteltävissä Niclas Erhardtin (2010) kutsumaksi 

standardoiduksi työryhmiin perustuvaksi tietotyöksi (Standardized team-based 

                                                        
172Karl Mannheim on erottanut toisistaan funktionaalisen ja aineellisen rationaalisen ajattelun. Funk-
tionaalisella rationaalisuudella hän viittaa tehokkaaseen yhteyteen asetettujen tavoitteiden ja keinojen 
välillä; tämän yhteyden rakentaminen kuuluu asiantuntijoille (Sinisalo 2003: 28). 
173Victorin ja Boyntonin (1998: 54) on oleellista ymmärtää liiketoimintaa: mikä kasvattaa arvoa ja 
mistä koituu [kaupungille] pelkkiä kuluja. Toisinaan sarjatuotantoa moititaan heidän mukaansa (ibid.: 
64–65) suotta byrokraattiseksi tai hitaaksi. Kyse on heidän mukaansa vain huonosta johtamisesta tai 
heikosti tunnistetuista kohdemarkkinoista – ei sarjatuotannon ongelmallisuudesta per se. Sarjatuo-
tannon asiakkaat odottavat tasalaatuisia tuotteita tai palveluja ja edullisia hintoja. 
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knowledge work, ibid.: 103), joka sietää vain rajallista työnaikaista tiedonmuo-

dostusta ja on sen vuoksi hyvin strukturoitua. Erhardtin käsitys pohjautuu Max 

Weberin perusteokseen (1947), jossa tämä määritteli byrokraattisen organisaation 

toimintaperiaatteet: Työntekijöiden roolit ja vastuut ovat ennalta määrätyt, selkeät 

ja säilyvät kokolailla muuttumattomina (Olson ym. 1995, sit. Erhardt 2010: 103). 

Jokainen työntekijä on erikoistunut tehtäväänsä ja kantaa itsenäisesti vastuunsa 

toiminnallisen prosessin osana. Erhardt kuitenkin erottaa standardoidun työryh-

miin perustuvan tietotyön eräässä suhteessa perinteisestä kontrolliin ja rangaistuk-

siin perustuvasta byrokraattisesta työstä (Courpasson 2000, sit. Erhardt 2010: 

103). Standardoidussa työryhmiin perustuvassa työssä työntekijöillä on vaikutus-

valtaa omaan työhönsä, ja he voivat korjata pienehköjä siihen liittyviä epäjohdon-

mukaisuuksia ja poikkeavuuksia siltä osin kun nämä kuuluvat heidän omaan 

asiaosaamiseensa. Tämä onkin välttämätöntä kaupunkikehittämisessä, jonka ta-

voite on aina jonkin verran joustava (Lindblom 1959). 

 Tämänkaltainen vapaus tietenkin edellyttää, että työntekijät, esimerkiksi kau-

punkisuunnittelijat, ymmärtävät asemansa osana laajempaa työprosessia (Adler & 

Borys 1996, sit. Erhardt 2010: 103). Esimerkiksi Vantaan kaupunkikehitysorgani-

saatiossa Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaavatyön kaltainen työprosessi 

näyttäytyi kokeneen asemakaavasuunnittelijan silmissä itsestään selvältä: ”Niin 

no joo se prosessi, se nyt on suurin piirtein [aina sama] (Tolkki 28.6.2011).” 

Erhardtin mukaan standardoidussa työryhmiin perustuvassa työssä työnteki-

jöillä olevaa tietoa siirretään, olkoonkin että vain rajallisesti, vertikaalisti kysei-

seen ongelmaan tai tekeillä olevaan työtehtävään kytkeytyvien keskuudessa. Työ-

tehtävän valmistuttua se välitetään edelleen seuraavalle jatkettavaksi. Erhardt ko-

rostaa, että tällainen integraation muoto edellyttää sitä, että työstettävä ongelma 

on hyvin strukturoitu, minkä vuoksi varsinaista vuorovaikutusta ei tarvita eikä oi-

keastaan toivotakaan, sillä säännölliset palaverit voisivat hidastaa työtä. Mikkolan 

pienteollisuusalueen asemakaavamuutostyön aiemmin tutkittujen lähtökohtien ja 

selkeästi määritellyn työn kohteen vuoksi työssä oli sovellettavissa sarjatuotanto-

työtyyppiä, jossa työhön liittyvä tiedonkulku painottui työtehtäväkohtaisen käy-

täntöyhteisön sisäiseen tiedonvälitykseen174Vantaan yrityspalveluista kaupunki-

suunnittelijoille ja erikoissuunnittelijoille, kunnes asemakaavaehdotus vietiin kau-

punkisuunnittelulautakuntaan, nähtäville ja lausunnoille, kaupunginhallitukseen ja 

lopulta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.  

                                                        
174Käytäntöyhteisö voi olla hyvin laajakin, kuten tämän tutkimuksen seuraavaa työtyyppiä edustavasta 
tapauksesta käy ilmi. 
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H1: Meillä on tää säännöllinen [Itä-Vantaan alue]tiimi – –. Aika vähän siellä 

isompia kaavoja työstetään... Niitä esitellään, mutta ei sillain käsitellä, että 

niitä vietäis eteenpäin. Kyllä se on sitten kaavakohtainen työryhmä, jossa 

asiat puidaan tarkemmin. Pienemmistä kaavoista ei kovin monta kokousta 

pidetä varsinaisesti, jos juuri mitään toisista. Se [aluetiimi] sopii semmoisten, 

että kuitenkin tulee ne asiat todettua, ilmoitettua ja sovittua, että on nyt sitten 

kaikkien kannalta ok. (Tolkki 28.6.2011). 

– – 

H2: Meillähän Vantaalla, emme yleensä vie kaavaluonnoksia koskaan erik-

seen käsittelyyn, vaan me viedään suoraan ehdotuksia. Ainoastaan, sanotaan, 

että esimerkiksi suuresta uudiskaavasta tehdään luonnos. Mutta tää on sitä 

vantaalaista nopeutta ja tehokkuutta. Me ollaan katsottu, että ei ole mitään 

syytä pyöräyttää luonnoksia, koska voidaan mennä suoraan ehdotukseen. 

(Pentinmikko 5.5.2011).175 

T: Mikäs Vantaalla on nähdäksesi valtuuston merkitys kaupunkisuunnittelulle? 

H2: Ihan sama varmaan kuin muissakin kunnissa. Mutta voin sanoa, että tun-

tuu siltä, että valtuusto yhä vähemmän jaksaa kiinnostua kaava-asioista. Jos 

vertaa, niin vielä 20 vuotta sitten valtuusto palautteli kaavoja, mikä on kaa-

voittajalle aina katastrofi. Mutta nykyään pieniä kaava-asioita ei edes esitellä 

valtuustossa, vaan ne menee ihan nuijan kopautuksella. Osoittaa sitä, että val-

tuusto ei enää ole foorumi, missä pitäisi alkaa keskustelemaan kaavan sisäl-

löstä. Ja näinhän se onkin, että valtuusto joko hyväksyy tai hylkää, mutta tur-

ha siellä on alkaa enää mitään nyansseja käymään läpi, että siinä mielessä 

maailma on muuttunut. Mutta toki tärkeät asiat siellä esitellään, ja ennen 

kaikkea sen takia, että me haluamme esitellä. Meiltä ei niitä useinkaan enää 

pyydetä. Me itse päätämme, mikä kaavatyö on sen tyyppinen, että on syytä 

esitellä. Merkittävät asiat toki aina, mutta asioita on valtuustossa niin paljon. 

Niitä on niin paljon, että ei sulatusuuni enää kestä. Ja nyt meidän viimeinen 

[kaavoitus]lautakunta – – ei enää paljon keskustele. Riippuu myös lautakun-

nan puheenjohtajasta, mutta kulttuurinmuutos on tapahtunut. Se johtuu myös 

                                                        
175Asemakaavaluonnoksia tehdään, kun suunnitellaan laajoja alueita, joille ei ole tiedossa monia to-
teuttavia hankkeita. Asemakaavaluonnoksen avulla voidaan neuvotella potentiaalisten toteuttajien 
kanssa. Muissa tapauksissa kaavan laadinta käynnistetään kaupunkisuunnittelun resurssien säästä-
miseksi vasta, kun hanke tunnetaan. (Maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö 30.6.2011).  
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siitä, että myös lautakunnassa on niin paljon asiaa, että kokousaika ei kerta 

kaikkiaan riitä. (Pentinmikko 5.5.2011).176 

Kimmo Lapintie (1999: 10) toteaakin rationaalisen suunnittelun ongelmien liitty-

vän kollektiiviseen tavoitteenasetteluun. Suunnitteluprosessissa vääjäämättä vain 

osa tavoitteista tulee formuloiduiksi. 

Standardoidussa työryhmiin perustuvassa tietotyössä on siis kyse asiantunte-

muksen lineaarisesta organisoinnista tavoitteen saavuttamiseksi, kuten Victorin ja 

Boyntonin määrittelemässä sarjatuotannossakin. Mikkolan pienteollisuusalueen 

asemakaavatyössä tavoite saatiin annettuna, ja se pohjautui aiemmin muodostet-

tuihin kaupunkikehitysorganisaation työtä ohjaaviin strategioihin. Asemakaava-

työssä integroituivat vuorollaan, toteutushierarkian mukaisesti, yrityspalvelujen 

tonttiasiamiehen, kaupunkisuunnittelun aluearkkitehdin ja asemakaavasuunnit-

telijan, kunnallistekniikan erikoissuunnittelijoiden, jälleen yrityspalveluiden ton-

tinluovutukseen liittyvän sopimuksen laativan juristin ja viimeksi rakennusval-

vonnan lupa-arkkitehdin asiantuntemus. Yrityspalvelujen tonttiasiamies on tun-

nistettavissa tonttimarkkinoita herkeämättä tarkkailevaksi johtajaksi, jonka liike-

toimintavainusta ja työn tilausosaamisesta paljolti riippuu työn motiivina olleen 

Vantaan kilpailukykystrategian toteutuminen, ja jolla tuli olla työn alussa selkeä 

käsitys kaupunkikehitystyön kohteen, asemakaavoitettavan alueen ja sen tonttien 

laadusta. Seuraavaksi työtehtävän luonteen sarjatuotannoksi tunnistanut, tehtä-

vässä sovellettavan työtyypin valinnut, työtehtävän delegoinut ja sen etenemistä 

seurannut aluearkkitehti on niin ikään osoitettavissa seuraavan portaan johtajaksi. 

Vantaalaisten asemakaavasuunnittelijoiden tehtävänä on yleensä ohjata kon-

sulttien työtä, joten suunnittelijat voisivat kuulua seuraavaan väliportaaseen, mut-

ta koska Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaava-alueen maanomistajana oli 

Vantaan kaupunki, jolloin kaupunkisuunnittelun tulosyksikkö oli saumaton osa 

sarjatuotanto-organisaatiota, oli asemakaavasuunnittelijan tehtävänä paitsi koordi-

noida kaupunkikehitysorganisaatioon kuuluvien kuntatekniikan erikoissuunnitteli-

joiden työtä (Tolkki 28.6.2011), myös toimia itse arkkitehtisuunnittelijana. 

T: Saan tuosta vaikutelman, että se osuus, jonka te itse suunnittelette ja piir-

rätte, niin se osuus on ehkä vähenemässä aiempaan verrattuna. Ja teidän työs-

tä on tullut enemmän semmoista ohjailua.177 

                                                        
176 Aluearkkitehdit käyvät esittelemässä kaavoitusohjelman kaavoituslautakunnalle puolivuosittain 
(Virkkunen 16.8.2011). Vuorovaikutusta kaavoituslautakunnan kanssa kuitenkin kaivataan, sillä se 
tuotti suunnittelijoiden sekä luottamusmiesten molemminpuolista ymmärrystä (Mäkynen 1.12.2011).  
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H: Ohjailua joo, konsulttien ja näiden [alikonsulttien] ohjailua, mutta tässä 

tapauksessa ei sitä [konsulttiyhteistyötä] ollut, vaan [asemakaava-alue] saatiin 

täällä suunnitella sellaiseksi kuin katsoimme järkeväksi, sanotaan näin. (Ibid.).  

Asemakaavasuunnittelijan (Tolkki 28.6.2011) mukaan erikoissuunnittelijoille jär-

jestettiin melko harvoja suunnittelukokouksia, 178  mikä sekin ilmentää sarja-

tuotanto-organisaatiossa työskentelevien asiantuntijoiden työn itsenäistä luonnetta. 

Håkanssonin (2010) mukaan rajaesine,179 kuten paperille tulostettu suunnitelma, 

voi välittää tietoa, mutta mikäli se ei ole käytäntöyhteisön riittävän tarkasti koo-

daamaa, kasvotusten tapahtuva vuorovaikutus on tarpeen. Mikkolan pienteolli-

suusalueen asemakaavatyön valossa kaupunkikehitystyö ei voikaan olla täysin 

lineaarista, vaan suunnitteluprosessiin sisältyy vääjäämättä myös asiantuntijoiden 

vuorovaikutusta edellyttäviä työvaiheita, kuten asemakaavasuunnittelijan koordi-

noimaa erikoissuunnittelijoiden osaamisen horisontaalisesti integroivaa yhteistyö-

tä. 

Näiden työvaiheiden jälkeen työprosessi saattaa taas jatkua vertikaaliline-

aarisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä Mikkolan pienteollisuusalueen 

asemakaavamuutosehdotuksen yrityspalvelut otti vastuun siihen liittyvien tontin-

luovutussopimusten laadinnasta ja tonttien myynnistä tai vuokrauksesta asema-

kaavamääräyksiin sopeutuville rakennushankkeille, joiden käytännön toteutusta 

rakennusvalvonnan lupa-arkkitehti aikanaan ohjaa. Asemakaavasuunnittelijan 

mukaan rakennusvalvonnan varhaisempi integroituminen asemakaavatyöhön olisi 

ihanteellista, mutta ”rakennusvalvontahan – – otetaan aika myöhään mukaan, 

koska he ei ehdi isommissa töissä istumaan. – – He tulee mukaan sitten myö-

hemmässä vaiheessa, mikä ei aina ole tietysti hyvä. Mutta toisaalta resurssien 

kannalta mahdollista. (Tolkki 28.6.2011)”. (Myös Ikävalko 22.6.2011). Mikkolan 

pienteollisuusalueen asemakaavatyön tuloksena tuli olla joustava asemakaava, 

                                                                                                                                    
177Yhä suurempi osa asemakaavasuunnittelijoiden työstä on selvitys- tai suunnittelutyön ohjaamista, 
minkä osuus kasvanee kumppanuushankkeiden lisääntyessä: ”On, Vantaalla se on hyvin pitkälti sitä, 
että se varmaan osittain tulee siitä, kun meillä aina kaiken näköinen kaavoitus ja kaavamuutosasiat on 
tietyllä tavalla kumppanuushankkeita (asemakaavasuunnittelija Jukka Köykkä 23.6.2011).” 
178Liikennesuunnittelijan kanssa kahdenkeskisiä suunnittelupalavereja kuitenkin pidettiin useampia. 
179Star ja Griesemer (1989) ovat määritelleet rajaesineiksi vakiintuneet, mutta joustavat aineelliset tai 
käsitteelliset välineet, kuten lomakkeet, tyyppipiirustukset, kaaviot, yhteiset arkistoidut kokoelmat, 
jotka muodostavat toimijoita yhdistävän infrastruktuurin. Rajaesineet ovat tyypillisesti heterogeenisia; 
niissä yhdistyvät abstraktit ja konkreettiset ominaisuudet. Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaava-
työssä keskeisin työväline erikoissuunnittelijoiden osaamisen integroinnissa oli asemakaavasuun-
nittelijan laatima tonttijaon ja rakennusmassojen ominaisuudet ilmentävä illustraatio: ”Mun kuvan 
ääressä mittaillaan, katsotaan ja tutkitaan. Ja jos minä piirrän sen [kadun] sitten näkyviin tämmöisessä 
kohteessa, niin sitten se on siinä (Tolkki 28.6.2011).” 
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joka tarjoaa toimintaedellytyksiä pien- ja keskisuurille yrityksille; sarjatuotanto-

prosessin työvaiheet on optimoitu, ja kaupunkikehitystyöhön on integroitu työn 

tuloksen näkökulmasta keskeiset asiantuntijat. 

3.4.4 Tulokset 

Olen kuvannut integroivaa kaupunkikehitystyötä sarjatuotantona. Mikkolan pien-

teollisuusalueen asemakaavatyön analyysi osoittaa, että horisontaalinen tarkastelu 

oli kapea-alaista, koska työn säännöt perustuivat voimassa oleviin kaupunkikehi-

tysorganisaation strategioihin, asemakaavamuutos laadittiin osin olemassa ole-

valle kaupungin omistamalle korttelimaalle, jota koskevat selvitykset oli laadittu 

voimassa olevan asemakaavan yhteydessä, asemakaavan ei katsottu loukkaavan 

kenenkään intressejä alueella, ja suunnitteluongelma oli hyvin strukturoitu.  

Tapaus osoittaa kuitenkin, että kaupunkikehitystyö ei ollut puhtaasti hie-

rarkkista sarjatuotantoa, vaan työprosessiin kuului myös erikoissuunnittelijoiden 

osaamista horisontaalisesti integroivia työvaiheita; kaupunkikehittämisen tavoite 

on aina jonkin verran joustava. Joskin tehtävään tällöinkin integroituvat vain ky-

seiseen työtehtävään kytketyt asiantuntijat, joiden työpanos on oleellista meneil-

lään olevassa työprosessin vaiheessa, mitä pidettiin toisaalta haasteellisena. Eri-

tyisesti rakennusvalvonnan varhaisempaa integroitumista asemakaavatyöhön toi-

vottiin, mutta niukat resurssit rajoittavat rakennusvalvonnan osallistumismahdol-

lisuuksia.  

Vertikaalin integraation suhteen suunnittelutyön joustavuutta voi kuvailla – 

sarjatuotantoon soveltuvasti – suorituskykyiseksi (performance), johon oli erityi-

sesti panostettu erilaisin työjärjestelyin, työprosessi oli käytäntöyhteisön hyvin 

tuntema ja yhdessä sopima. Joustavuus taattiin toisaalta väljähköllä asemakaa-

valla 180  ja toisaalta delegoimalla poikkeamisvaltaoikeuksia kaupunkikehitysor-

ganisaation sisällä käytännön työn tekijöille. Tapauksessa painottuvat kussakin 

työvaiheessa itsenäisesti tehtävät kaupunkikehitystä koskevat päätökset, erityi-

sesti sarjatuotanto-työtyypin käyttöön ottaneiden johtajien delegointipäätökset se-

kä sarjatuotantoprosessin myöhemmissä vaiheissa asemakaavaa tulkitsevien yri-

tyspalvelujen ja rakennusvalvonnan työ. On huomionarvoista, että kaupunkike-

hitysorganisaatiossa myös hierarkkisesti tai lineaarisesti tapahtuva työ on yhteis-

työtä. 

                                                        
180Väljässä asemakaavassa on vähän tai joustavia rakentamista ohjaavia määräyksiä. 
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Nämä tarkastelut yhdistettäessä voidaan kuvata se, onko Mikkolan pienteollisuus-

alueen asemakaavatyö eheyttämistä, joka edellyttäisi kokonaisvaltaista tarkastelua. 

Asemakaavatyö oli joustavaa, mutta temaattisesti kapea-alaista, joten kyseessä ei 

ole eheyttäminen (Kuvio 26). Tapaus lukeutuu pikemminkin kestävään kehittä-

miseen, jossa kehittämisen tavoite on kapea-alaisempi ja sen määrittelyssä yhdis-

tetään nopea ja hidas tieto. Ellei asemakaavatyöhön sisältyisi kaupunkikuvallisia 

motiiveja eikä työ pohjautuisi aiempiin selvityksiin, vaan tavoitteena olisi ai-

noastaan luoda Itä-Vantaalle työpaikkoja, voisi tapausta kutsua myös yhteyttämi-
seksi – integroivaksi kaupunkikehitystyöksi, jossa joustavalla työllä tähdä-

tään ensisijaisesti kapea-alaisen tavoitteen mukaiseen suorituskykyyn.  

Vaikka sarjatuotantoon lukeutuvan Mikkolan pienteollisuusalueen asema-

kaavatyön kohteena olivatkin yritysten toimintaedellytykset, ei tapausta silti voi 

pitää yhteyttämisenä, koska laajemmat selvitystyöt ovat edeltäneet asemakaava-

muutosta.  Tällainen esivalmistus tukee sujuvaa sarjatuotantoprosessia. 
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Kuvio 26. Melko joustava asemakaava laadittiin olemassa oleviin lähtökohtiin tukeu-

tuen, minkä vuoksi sisällöllinen integraatio oli tässä työssä suppeaa. 

Asemakaavatyöhön kuuluva sarjatuotantomainen suunnittelu oli nopeatempoista 

ja melko yksityiskohtaista. Mikkolan pienteollisuusalueen asemakaavatyön ta-

voitteen sisältö kiinnitettiin lyhyen, noin vuoden mittaisen, prosessin aikana, kun 

työhön kulunutta aikaa tarkastellaan suhteessa koko kaupunkikehitystyön kent-

tään. Haasteellisinta olisi integroida poliittiset päättäjät nopeatempoiseen, pro-

jektimaiseen virkamiesvaltaisesti laadittuun asemakaavatyöhön: kokeneen alue-

arkkitehdin mukaan luottamusmieselimiä ei enää koeta niiksi foorumeiksi, joissa 

suppea-alaisten tai muutoin vähämerkityksisten kaupunkikehityssuunnitelmien 

yksityiskohtia työstetään.  
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Kuvio 27. Sarjatuotantoa oleva asemakaavatyö oli valikoidusti detaljoitua, ja se oli no-

pea projektimainen prosessi. 
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3.5 Prosessin kehittäminen 

Bart Victorin ja Andrew C. Boyntonin mallin kolmas työtyyppi on prosessin 

kehittäminen (1998: 69–90), jota organisaatiot hyödyntävät kasvattaakseen 

kilpailukykyään alati muuttuvilla laatumarkkinoilla181 (ibid.: 7,66,73). Prosessin 

kehittämisen edellytyksenä on sarjatuotannon aikana karttunut käytännöllinen 

tieto siitä, millaisia työvaiheita prosessiin kuuluu ja miten niiden tulisi toimia. 

Prosessin kehittämisessä johtamiskäytäntöjä ja työtapoja jalostetaan juuri kiinnit-

tämällä huomiota erilaisiin toiminnallisiin pullonkauloihin (Virtanen & Wennberg 

2007: 14, Mäntysalo &  Puustinen 2008: 361, 365–366) ja aukkoihin. Tällöin on 

oleellista, että työntekijöillä on käytännön työn kautta syntyvä ja alati uusiutuva, 

oppiva ja yksityiskohtainen käsitys koko työprosessista, sekä lisäksi valtuutus ja 

välineet182 työn kehittämiseksi tai aloitteiden tekemiseksi.  

Prosessin kehittämisen aikainen työ on ohjeistettua, mutta leimallista on, että 

työyhteisö itse laatii nämä ohjeet. Työn kehittämiseen tavoiteorientoitunut työs-

kentely on organisoitu horisontaalisesti, ja se perustuu yhteistyöryhmiin. Toisin 

kuin sarjatuotannossa, prosessin kehittämisessä työntekijöiden tehtävä on keskei-

nen, tässä työtyypissä myös johtaja lukeutuu työryhmän jäseniin. Työprosessin 

kehittäminen perustuu kaikkien työntekijöiden työnaikaisiin havaintoihin ja asian-

tuntemukseen; tehtäväänsä sitoutuneet työntekijät ikään kuin vaihtavat jatkuvasti 

rooliaan työntekijän ja kehittäjän välillä.183 He analysoivat syitä ja seurauksia ja 

tekevät kokeita arvioidakseen prosessiin tehtyjen muutosten toimivuutta. Prosessi 

kehittyy työnteon lomassa käytännön työn ja innovoinnin limittyessä. 

Johtajat toimivat valmentajina, joiden tehtävänä on rohkaista ja integroida 

työryhmiä vuorovaikutukseen ja jatkuvaan työn tarkkailuun ja kehittämiseen. On 

oltava yhteinen käsitys siitä, milloin prosessi toimii, milloin ei. Johtajien tehtä-

vänä on myös kytkeä kehittämisen tulokset osaksi työprosessia. Heidän on tarjot-

                                                        
181Victor ja Boynton (1998: 10) viittaavat laadulla tarpeenmukaisuuteen; laadukas tuote vaikuttaa 
tärkeältä ja kiinnostavalta. Tuote on myös kilpailukykyisesti hinnoiteltu, koska työ perustuu 
sarjatuotannossa opittuihin edullisten tuotteiden tuottamisen prosesseihin (ibid.: 69). Kyse on silloin 
kuitenkin juuri laatumarkkinoista, kun tuotteilta lisäksi odotetaan monipuolisuutta ja korkeaa laatua 
(ibid.: 72). 
182Prosessin kehittämisessä käytettävään välineistöön kuuluvat prosessin dokumentointi, työryhmien 
muodostus, asiakastyytyväisyyden mittaus sekä prosessin parantamiseen tarvittavat käytännöt, kuten 
aloitemenettely, aivoriihet, koulutus ja muut tekniikat (ks. myös Pihlaja 2005: 58). 
183Rooleja vaihtaessaan (role switching) työn tekijät ovat vuoroin standardoidun tuotannon työn-
tekijöitä, vuoroin luovia prosessin kehittäjiä (Victor ja Boynton 1998: 79). Heidän innovatiivisuutensa 
kohdistuu nimenomaan siihen, miten työn voisi tehdä paremmin (Pihlaja 2005: 58–59). 
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tava yhteinen visio, jota kohti prosessia kehittämällä ponnistellaan – kyse on kun-

nianhimoisesta työstä, ei vain kulloistenkin ongelmatilanteiden ratkaisemisesta. 

Prosessin kehittämisessä karttuvasta työntekijöiltä kerättävästä tiedosta tulee työtä 

koskevaa rakenteellista (architectural) tietoa, jolloin koko organisaatio oppii.184  

Prosessin kehittämistä esiintyy Victorin ja Boyntonin mukaan tyypillisesti 

murrosvaiheissa, siirryttäessä työtyypistä toiseen. Tämä työtyyppi voi tarjota or-

ganisaatiolle kestävää kilpailukykyä laatumarkkinoilla, koska oppiva organisaatio 

voi soveltaa työtään koskevaa rakenteellista tietoa tulevassa työssään. Jatkuvan 

laadunparantamisen voi mieltää korkeatasoiseksi oppimiseksi, jossa koetetaan 

saada aikaan mahdollisimman korkeaa laatua mahdollisimman vähillä raaka-

aineilla ja energialla – minkä myötä kehittämisen taustalla olevalla kilpailuhenki-

syydellä on kestävä motiivi  (Åhberg 1997: 210). 

3.5.1 Tapaus: Leinelän kumppanuuskaavatyö 

Leinelän kumppanuuskaavatyöksi kutsuttu asemakaavatyö (Leinelä 1 – Kehära-

dan ensimmäinen asuntoalue (nro 700400))185 on tunnistettavissa prosessin kehit-

tämiseksi.186 Esittelen seuraavaksi tämän suunnittelijoiden yhdyskuntarakenteen 

eheyttämiseksi mieltämän tapauksen pääpiirteet ja sen, miten se edustaa prosessin 

kehittämisen työtyyppiä. 

Kuvio 28. Ylhäältä alas: Kaavarungon havainnekuva (2005), lähiympäristösuunnitelma 

(2007, © Ramboll Finland Oy) ja asemakaavaehdotuksen havainnekuva (2008). (© Van-

taan kaupungin mittausosasto 2013, julkaistu tekijänoikeuksien haltijan luvalla).   

                                                        
184Ks. myös Kogut and Zander 1992, Nahapiet & Ghoshal 1998, Spender 1966a, sit. Håkansson 2010.  
185Suunnittelualue on osoitettu maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi, yleiskaavassa (KV 
14.9.1992) kerrostalovaltaiseksi asunto-alueeksi (AK), lähivirkistysalueeksi (VL) ja suojaviher-
alueeksi (EV). Suunnittelun alkaessa tekeillä olleessa yleiskaavaehdotuksessa (KV 17.12.2007) 
alueelle on merkitty tehokasta asuntoaluetta (A1), lähivirkistysaluetta (VL) ja keskustatoimintojen 
alakeskus (c). (700400). Suunnittelualueella oli voimassa vuonna 2000 rakennuskaavoista asema-
kaavaksi muuttuneita asemakaavoja, jotka olivat vanhentuneita, mm. osa kortteleista oli myöhemmillä 
asemakaavoilla leikattu käyttökelvottomiksi, myös katuverkko oli vanhentunut. Leinelä 1 -asema-
kaavatyö käynnistyi keväällä 2004 aluksi kaavarunkotyöllä, kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaa-
vaehdotuksen 14.4.2008, ja ensimmäinen asuntokohde valmistui 16.2.2011. Rakentamattomalle 
alueelle laaditun asemakaavan kokonaiskerrosala vastaa noin 2600 asukasta, lisäksi alueelle sijoittuu 
kaksi YL-korttelia päiväkoteja varten sekä AL-keskustakorttelin liiketila. 
186Leinelä 1 -asemakaavatyön kumppanuuskaavoitusprosessia tarkasteltiin myös Kuntaliiton JYMY-
hankkeessa (Suomen Kuntaliitto 2008). 
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Alati muuttuvilla laatumarkkinoilla toimivien organisaatioiden, kuten Vantaan 

kaupunkikehitysorganisaation, on Victorin ja Boyntonin (1998) mukaan jatkuvasti 

kehitettävä työtään huolehtiakseen kilpailukyvystään. Pääradan ja rakenteilla ole-

van Kehäradan risteyksessä sijaitseva Leinelä on nähty strategisena mahdollisuu-

tena toteuttaa haluttava asuinalue,187 missä Asuntosäätiön toimitusjohtaja Anja 

Mäkeläisen (12.4.2011) mukaan on onnistuttu: Leinelän asuntoihin on kohdistu-

nut hyvin kysyntää, vaikka ”ei normaalin kovan rahan [kohteita] tahdo millään 

saada liikkeelle”. Kilpailutavoitteeseen on tähdätty kiinnittämällä erityistä huo-

miota asuinalueen laadun mahdollistavien työn elementtien, joihin suunnittelu-

prosessi kuuluu, parantamiseen. Työprosessia koskeneessa Leinelän palautesemi-

naarissa uusien menettelytapojen koettiin näkyvän jo rakennetuissa Leinelän kort-

teleissa laadukkuutena, harkittuina ratkaisuina, yhtenäisyytenä sekä toteutuneina 

ideoina ja tavoitteina (aluearkkitehti Anitta Pentinmikko 12.4.2011). 

Tällaisen prosessin kehittämisen edellytyksenä on sarjatuotannon aikana 

karttunut käytännöllinen tieto siitä, millaisia työvaiheita prosessiin kuuluu ja mi-

ten niiden tulisi toimia. Leinelä 1 -asemakaavatyössä kyse oli nimenomaan asian-

tuntijoiden yhteissuunnitteluprosessin,188 kumppanuuskaavoituksen, kehittämises-

                                                        
187Asumisasioiden päällikkö Tuula Hurme 28.6.2011, puistosuunnittelupäällikkö Pirjo Sirén 11.8.2011. 
Asemakaavasuunnittelija Lassi Tolkki (28.6.2011) muistelee Kehäradan siirretyn suunnittelualueelle 
vuonna 1992 hyväksytyssä yleiskaavassa (KV 14.9.1992), jossa pientalovaltaista aluetta suunniteltiin 
täydennettävän kerrostaloin. Kehäradan käyttäjiä tarvittiin, jotta asema oli mahdollista sijoittaa juuri 
suunnittelualueelle. Lisäksi alueen suunnittelu ja kunnallistekniikan sekä päiväkodin rakentaminen oli 
mahdollista Vantaalla etupainotteisesti, koska valtio tuki uusien kohteiden aloittamista (Tolkki 
28.6.2011).  
 
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa peräänkuulutetaan yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, 
jonka tässä tapauksessa tulkitaan tarkoittavan ’yhdyskuntarakenteen täydentämistä uudisaluein’ (laa-
jennusrakentamista). Olemassa oleviin rakennettuihin alueisiin kohdistuvia tukitoimia onkin Hen-
rikssonin ja Jääskeläisen mukaan vähän eikä uusien asuntoalueiden infrastruktuurin rahoittaminen osin 
valtion varoin edistä olemassa olevan rakennetun ympäristön kehittämistä. Kunnat kuitenkin tarvitse-
vat resursseja niin laaja-alaisen yhteistyön vahvistamiseksi kuin täydennysrakentamisen rahoittami-
seksikin, mutta valtion tarjoama panostus vaikuttaa eheyttämisellä saavutettaviin hyötyihin nähden 
vähäiseltä. (2006: 19). Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuksissa 208/-
2010 on tarkasteltu Valtio(ta) tonttitarjonnan lisääjänä ja yhdyskuntarakenteen eheyttäjänä. 
188Täydennysrakentamisluonteestaan huolimatta suunnittelualueella ei ollut asukkaita eikä lähialueiden 
asukkaita yrityksistä huolimatta onnistuttu integroimaan uuden alueen suunnitteluun. Kaavarunkoa 
koskevia mielipiteitä saatiin kaikkiaan 10, asemakaavaluonnosta koskevia kuusi. (700400). Asuk-
kaiden heikko asema kumppanuusmalleissa on osoitettu myös Wisa Majamaan (2008) ja Matti Kuro-
sen (2011) väitöstutkimuksissa. Majamaan näkemyksen mukaan kuluttajanäkökulma ja Kurosen mu-
kaan asiakasnäkökulma auttavat sisällyttämään myös tulevaisuuden asukkaat asuinaluekehitykseen. 
Aluearkkitehti Pentinmikon ja arkkitehtikonsultti Ulpu Tiurin (12.4.2011) kokemuksen mukaan asuk-
kaiden integrointi työhön edellyttää konkreettisia suunnitelmia, joihin ottaa kantaa, mikä yleensä on-
nistuu vasta toteutussuunnitteluvaiheessa.  
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tä (Pentinmikko 27.6.2011). Prosessin kehittämiseksi on työntekijöillä – ei vain 

työnjohdolla kuten sarjatuotannossa – oltava ajanmukainen käsitys koko työpro-

sessista, joka kehittämiseen osallistuneiden asiantuntijoiden antaman palautteen 

perusteella oli saavutettu melko hyvin (Pentinmikko 12.4.2011) – kehitettiinhän 

prosessia työnteon lomassa: ”Ei meil oo mitään projektia. Me ollaan vaan tehty 

tätä duunii täs muiden töiden ohella (asumisasioiden päällikkö Tuula Hurme 

28.6.2011)”. 

Prosessin kehittämiseksi on lisäksi oltava valtuutus ja välineet aloitteiden te-

koon. Leinelän kumppanuuskaavatyön aikainen prosessin kehittäminen tuli mah-

dolliseksi, kun aluearkkitehti Anitta Pentinmikko ja asumisasioiden päällikkö 

Tuula Hurme pyysivät apulaiskaupunginjohtajalta valtuutuksen uudenlaisen 

kumppanuuskaavoitustyön aloittamiseksi. Vantaan kaupunkisuunnittelu on toimi-

nut tiiviissä yhteistyössä maanomistajien kanssa ensimmäisestä aluerakentamis-

sopimuksesta (1964) lähtien; uutta oli kumppanuuskaavoitus kaupungin omista-

malle maalle. Tämän jälkeen ”oli tarkoitus, että jokaisella on oma asiantuntijuu-

tensa tuotavana lähes jokaiseen kysymykseen (Pentinmikko 12.4.2011)”, mistä 

tilanteen mukaan ohjattu työprosessi teki mahdollista:   

Luulin pitkään, että Vantaalla oli selvä käsitys siitä, miten tätä prosessia vie-

dään eteenpäin, ja sitten aina hämmästelin, aha, oho, näin mentiin. Tajusin 

vasta aika myöhään, että ei oikeastaan ole, vaan se menee näin. Ja silloinhan 

tulee tilanne, että kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa, kun ei ole ketään, jolla 

olisi salainen koreografia, jota se ei nyt viitsinyt kuitenkaan kertoa kellekään. 

Se omalla tavallaan luo vapaan tilanteen. (Arkkitehtikonsultti Ulpu Tiuri 

12.4.2011). 

Prosessin kehittäminen onkin Victorin ja Boyntonin mukaan organisoitu horison-

taalisesti, ja se perustuu asiantuntijoista koostuviin yhteistyöryhmiin. Leinelän 

kumppanuuskaavatyön ryhmät olivat aluearkkitehdin mukaan ”aika itseohjautuvia 

(Pentinmikko 12.4.2011)”. Pienet työryhmät toimivat vastuullisesti ilman joh-

tajaakin; niillä on tarve kuljettaa työn alla olevia asioitaan eteenpäin (kaupunki-

kuva-arkkitehti Kaisa Ikävalko 12.4.2011). Toisin kuin sarjatuotannossa, pro-

sessin kehittämisessä työntekijöiden tehtävä on keskeinen, ja kehitystyö perustuu 

kaikkien työntekijöiden havaintoihin ja asiantuntemukseen.  

Asiantuntijoiden kumppanuusprosessin kehittämisen tarve – kaavoituksen 

pitkät, peräkkäiset vaiheet ja heikko yhteys alueiden toteutukseen (Staffans & 

Väyrynen 2009: 151) – oli työntekijöillä hyvin tiedossa.  
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Kumppanuuskaavoitusta tarvitaan, se on aika itsestään selvää. Rakennus-

suunnittelija on jo pitkään kokenut, että tapa jossa kaavoitetaan hyvin yksi-

tyiskohtaista ensin valmiiksi ja sitten yritetään rakentaa, ei tuota parasta 

mahdollista lopputulosta. Siinä tarvittaisiin enemmän kokemusta ja erilaisia 

näkemyksiä, ja kuitenkin tämmöisen kaupunginosan aikaansaaminen – siinä 

on niin paljon porukkaa mukana, että jos ne vain vuoron perään tulee sinne 

kukin tekemään sen oman juttunsa – ei siitä tule mitään järkevää. (Tiuri 

12.4.2011). 

Prosessin kehittämiseen sitoutuneet vaihtavat Victorin ja Boyntonin mukaan 

jatkuvasti rooliaan työntekijän ja kehittäjän tehtävien välillä. ”Tämän henkisen 

vastuun kantaminen ja sen lipun nostaminen, se on meidän jokaisen tehtävä, joka 

siinä organisaatiossa on (Mäkeläinen 12.4.2011).” Leinelän kumppanuuskaava-

työn keskeisiä työntekijöitä voi kuvailla hyvin sitoutuneiksi: 

Marja-Vantaallahan on taide nyt julistettu alusta lähtien [teemaksi]. Mutta me 

ehdittiin enste. (Naurua) Se on kato vähän tällaista näin, niin kun huomaat. 

Mutta kyllä me ollaan vahvasti Marja-Vantaassa mukana. Tämä ei suinkaan 

tarkoita sitä. Mutta mulla on aina semmoinen paha tapa, et mä rakastun näi-

hin projekteihin. (Hurme 28.6.2011). 

Aina iltakävelyllä soitin tänne. Kun miljoona yksityiskohtaa oli päässä, se oli 

kätevä, kun puhepostiin suoraan soitin itelleni. Niin sai asian ”hoidettua”. – – 

Parhaimmillaan varmaan neljä soittoa yhdellä kävelyllä tuli tuonne. (Tolkki 

28.6.2011). 

Prosessin kehittämisessä johtajat toimivat valmentajina, joiden tehtävänä on roh-

kaista ja integroida työryhmiä vuorovaikutukseen ja jatkuvaan työn kehittämiseen. 

Horisontaalisesti organisoidussa prosessin kehittämisen työtyypissä johtajilla on 

muitakin tehtäviä: kytkeä kehittämisen tulokset osaksi työprosesseja ja tarjota 

yhteinen visio, jota kohti ponnistella. Leinelän kumppanuuskaavatyötä varten teh-

tiin ensin poliittisia tavoitepäätöksiä, joita sitten ryhdyttiin työstämään edelleen 

kumppanien kanssa. ”Meillä oli selvä päämäärä, ja kaikki tiedettiin, että me teh-

dään yhteistä kaavaa, ja sitten meillä oli tietyt laatutavoitteet. Oltiin keskusteltu 

tietynlaisesta arkkitehtuurista, me luotiin koko ajan semmosia yhteisiä [käsityksiä 

työn tuloksesta] (Pentinmikko 12.4.2011, 27.6.2011).” Leinelän kumppanuus-

kaavatyön koossapitäväksi voimaksi tunnistettiinkin työn motiivi – haluttava, 

toteutuva ja kestävä asuinalue: ”Tämähän on helppo, se on tämä Leinelä. Se tulee, 

syntyy (Tiuri 12.4.2011)”. ”Ja sen asukkaat. Jostain ne tulee, toivottavasti. Ne on 
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meidän kuvitelmissamme. Se on unelma tai visio, jonka toteutumiseen me ollaan 

kaikki orientoituneita (Pentinmikko 12.4.2011)”. ”Ajattele, valtava porukka, jotka 

on ihan erilaisissa hommissa, ja että meitä yhdistää tämä, aikaansaada tämmöinen 

alue (Tiuri 12.4.2011).” 

Prosessin kehittämisessä karttuvasta työntekijöiltä kerättävästä tiedosta tulee 

Victorin ja Boyntonin mukaan työtä koskevaa rakenteellista (architectural) tietoa, 

jolloin koko organisaatio oppii, kuten Leinelän kumppanuuskaavatyön palaute-

seminaarissa todettiin. Hyötyjen kuvattiin (Pentinmikko 12.4.2011) olevan selviä 

kaikille: ”Monipuolista oppia ja kokemusta, näkemyksiä ja ymmärrystä. Useiden 

toimijoiden monipuoliset näkemykset ja mielipiteet rikastuttavat prosessia.”  

Prosessia kehitetään Victorin ja Boyntonin mukaan tyypillisesti murrosvai-

heissa, siirryttäessä työtyypistä toiseen. Prosessin kehittämistyön omaksuminen, 

esimerkiksi käsityössä tai sarjatuotannossa pitäytymisen sijaan, voi tarjota orga-

nisaatiolle kestävää kilpailukykyä laatumarkkinoilla, joilla muun muassa kuntien 

voidaan nähdä kilpailevan vuoden 1993 jälkeen, kun valtionapujärjestelmä lak-

kautettiin, ja kunnista tehtiin taloudellisesti itsevastuullisia. Kaupunkikehitys-

organisaatioilla on tarve kehittää työtään suorituskykyiseksi. Samaan aikaan on 

tärkeää, että kaavoituksesta, tonttitarjonnasta, liikenteen järjestämisestä ja palve-

luista sovitaan seudullisesti (Asuntostrategia; Vantaan asunto-ohjelma 2009–

2017). Laatumarkkinoilla voidaan kilpailla sekä taloudellisen selviytymisen vuok-

si että urheiluhengessä. 

H: Mä oon ollut Helsingin kaupungilla töissä 70-luvulla, 80-luvulla. Ei se 

siitä miksikään oo muuttunut. Jatkuvasti olen paljon erilaisissa asioissa teke-

misissä sekä kiinteistöviraston että kaupunkisuunnittelun että Tasken kanssa. 

Tähän väliin voi vähän naurahtaa, et aha, ettekö te oo vielä ton pidemmällä. 

Siis hyvää työtähän siellä tehdään, loistavaa, en sitä ollenkaan.  

T: Tuon suunnitteluhistoriikin yhteydessä sain vähän hajua – –. Kuvasin Van-

taata street wise, siis että se on ketterä ja näppärä ja kouliintunut näissä olois-

sa. 

H: Täytyy keksiä näppäriä ratkaisuja, kun ei oo resursseja. (Hurme 

28.6.2011).189 

                                                        
189Vantaan arkkitehtuuristrategian (KV 30.1.2006) mukaan on selvitetty, että muissa suurissa kaupun-
geissa panostetaan voimavaroja suunnitteluun Vantaata enemmän. 
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Vantaan kaupunkikehitysorganisaatio on oppiva organisaatio, joka on soveltanut 

pitkään jatkuneessa prosessin kehittämisessä karttunutta rakenteellista työtään 

koskevaa tietoa. Leinelän kumppanuuskaavatyössä tuloksena oli kumppanuus-

konseptiaihio (Kuvio 30), johon ”kun näitä muutamia justeerauksia tekee, kyllä 

tästä on muuallekin malliksi (Mäkeläinen 12.4.2011)”. Prosessin kehittämisestä 

tuli, kuten Victor ja Boynton kuvaavat, jatkuvaa työn ohella tapahtuvaa toimin-

taa. ”Jos ajatellaan tämmöisen kumppanuuskaavoituksen prosessin yleistä 

kehittämistä,” arkkitehtikonsultti Tiurille (12.4.2011) ”ehkä tulee joitain kriittisiä 

asioita mieleen, joita voi sitten jatkossa yrittää ratkoa toisella tavalla”. Alueark-

kitehti Pentinmikko (12.4.2011) muistuttaa vielä, että ”tämähän ei ole mikään val-

mis malli. Vaikka tässä sanotaan, että sen voisi konseptoida. Tämän pohjalta on 

varmasti hyvä lähteä kehittämään seuraavaa mallia.” 

Koska Leinelän kumppanuuskaavatyöstä voidaan näin tunnistaa Victorin ja 

Boyntonin kuvaaman prosessin kehittämisen pääpiirteet – työn kohteena on työ-

prosessi, työssä korostuu yhteinen visio, ja työ organisoidaan horisontaalisesti 

yhteistyöryhmiin – ryhdyn tarkastelemaan sitä, onko tapaus nimettävissä eheyttä-

miseksi, kestäväksi kehittämiseksi vai yhteyttämiseksi (luvut 2.3 ja 3.4.4) ja sitä, 

millaisia integrointimenettelyihin liittyviä haasteita tai integrointia edistäviä teki-

jöitä tässä kumppanuuskaavatyössä on erotettavissa.  

Millaisia erityiskysymyksiä ilmeni työn sisällön temaattisessa laajuudessa 

(horisontaalisessa integraatiossa), eli oliko tarkastelu atomistista vai holistista? 

Kuinka joustavasti tavoitteen laatu määriteltiin (vertikaalissa integraatiossa, 

conformance/performance)? Nämä tarkastelut yhdistettäessä voidaan tehdä johto-

päätös siitä, onko tapaus eheyttämistä, jossa kehittämisen tavoite on holistisesti 

määritelty ja joka on projektimainen prosessi, vai kestävää kehittämistä tai yhteyt-

tämistä. 

Entä mitä erityiskysymyksiä ilmeni suunnittelun integroinnin tarkkuudessa 

(kuinka yleispiirteistä tai detaljoitua suunnittelu oli) tai tempossa (kuinka nopeaan 

tai verkkaiseen kehitykseen suunnitteluprosessi kiinnittyi)? Nämä tarkastelut yh-

distettäessä voidaan tehdä johtopäätös siitä, kuinka nopeasti ja tarkasti suunnit-

telun sisältö kiinnitetään, mikä auttaa integroivan kaupunkikehitystyön prosessien 

vertailussa. 
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3.5.2 Laadukas suunnitteluprosessi työn kohteena 

Prosessin kehittämisen työtyyppiä edustavan Leinelän kumppanuuskaavatyön 

elementit on esitetty Kuviossa 29 toiminnan rakenteen kuvausta (Engeström 1995) 

hyödyntäen. Tässä luvussa tarkastelen asemakaavatyön motiivia, sääntöjä, koh-

detta, tulosta ja niihin liittyviä välineitä integroivan kaupunkikehitystyön osana, 

Vantaan kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta.  

Leinelä 1 -asemakaavatyö oli käynnistymässä kaavoitusohjelman mukaisesti, 

kun alueen asemakaavoituksesta vastaava aluearkkitehti Anitta Pentinmikko ja 

asumisasioiden päällikkö Tuula Hurme tekivät aloitteen Vantaan kaupunkikehi-

tysorganisaatiossa uudenlaisen190 kumppanuusmenettelyn soveltamisesta. Heidän 

motiivinaan oli paitsi aikaansaada haluttava, toteutuva ja sosiaalisesti eheä asuin-

alue,191 myös kehittää asiantuntijoiden yhteistyötä (Pentinmikko 27.6.2011), mille 

oli nyt Vantaalla poikkeukselliset olosuhteet: koko suunnittelualue onnistuttiin 

hankkimaan kaupungin omistukseen (Hurme 28.6.2011). Prosessin kehittämistä 

tehtiin työn aikana, käytännön työn ja innovoinnin nivoutuessa toisiinsa, ja yhteis-

suunnitteluprosessista muodostuikin työn kohde,192jota myös kumppanuuskaava-

työn päätteeksi tarkasteltiin itsekriittisesti. 

                                                        
190Vantaan kaupunki on soveltanut aktiivisesti erilaisia kumppanuusmenettelyjä vuodesta 1964 lähtien, 
jolloin se solmi ensimmäisen aluerakentamissopimuksensa (Hurme 28.6.2011, Hirvonen 2005, 
Hirvonen-Kantola & Mäntysalo (in press)). Leinelä 1 -asemakaava oli kuitenkin Vantaan ensim-
mäinen asemakaava, jota laadittiin tässä laajuudessa kumppanuusmallilla: kaupunki kutsui 13 
rakennuttaja-rakentajaa konsultteineen, joista kaupunkisuunnittelulautakunta valitsi suunnitelmien 
perusteella viisi kumppania (Asuntosäätiön Rakennuttaja Oy/Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, 
Oy Alfred A. Palmberg Ab (myöhemmin Lemminkäinen)/Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy, 
Skanska Kodit Oy/Arkkitehtitoimisto Ulpu Tiuri Oy, YH-Suomi Oy (aputoiminimi Avara Suomi 
Oy)/Arkkitehtiryhmä A6 Oy, VVO Rakennuttaja Oy/Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy). Raken-
nuttaja-rakentajat perustivat Leinelän Kehitys Oy:n, joka palkkasi viisi em. arkkitehtikonsulttia, 
maisemasuunnittelukonsultin (Ramboll Oy), liikennesuunnittelukonsultin (Esisuunnittelijat Sito Oy), 
visualisointikonsultin (Adactive Oy) sekä markkinointikonsultin (Vantaan markkinointi Oy). (700400). 
Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Lemminkäinen ja taiteilijakonsultit. 
191Suunnittelun arvoina pidettiin onnistunutta viestintää, sosiaalisesti kestävää yhdyskuntarakennetta 
sekä alueen ja asukkaiden elämänkaarien kohtaamista (Mäkeläinen 12.4.2011). Vantaan kaupungin 
asuntostrategiassa 2005–2012 tavoitteeksi asetetaan kysyntää vastaavat toimivat ja kohtuuhintaiset 
asuntomarkkinat, asuntokannan kunnon säilyminen, kaupunginosien elinvoimaisuus, sosiaalisesti 
eheät alueet ja kuntalaisten eri elämäntilanteisiin sopiva asuntokanta (Asuntostrategia). 
192Leinelän kumppanuuskaavatyössä eri toimijoilla on luultavasti ollut erilaisia motiiveja, ja etenkin 
myöhemmin työhön integroituneet ovat saattaneet mieltää työn kohteeksi laadukkaan asuinalue-
suunnitelman. Tässä tapauksessa tarkastelen kuitenkin prosessin kehittämistä aloitteen tekijöiden nä-
kökulmasta.  
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Leinelän kumppanuuskaavatyön säännöt polveutuvat sekä Vantaan kaupunkike-

hitysorganisaation palvelustrategiasta – tarpeesta kaavoittaa asuntoja 193  – että 

kilpailukykystrategiasta, jota myös Vantaan arkkitehtuuristrategia tuki. Leinelän 

nähtiin muun muassa haastavan Helsingin Jätkäsaaren pääkaupunkiseudun asuin-

alueiden laatumarkkinoilla, mutta prosessin kehittämisen tulosta, kumppanuus-

konseptia, 194  haluttiin kehittää myös tulevaisuuden kohteita varten. 195  Vaikka 

Asuntosäätiön toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen (12.4.2011) piti Leinelän kump-

panuuskaavatyön aikaista toimintatapaa jatkokehittämisen arvoisena konseptina, 

hän muistuttaa, etteivät suunnittelukonseptit ole sellaisenaan monistettavissa, kos-

ka ”joka projekti on aina mietittävä, että mikä mihinkin passaa ja minkälainen 

organisaatio”. Leinelän kumppanuuskaavatyön tapauksessa yhteistoimintasopi-

muksella sovittiin asemakaavan, rakentamisohjeen ja lähiympäristösuunnitelman 

laatimisesta, kunnallistekniikan ja rakentamisen suunnittelusta ja toteutuksesta, 

sekä toteutettavien asuntojen tuottamisesta ja markkinoinnista sekä tonttien luo-

vuttamisesta (Leinelän yhteistoimintasopimus; vrt. Kuntaliitto 2008). 

Victorin ja Boynton mukaan avain prosessin kehittämiseen on prosessin osien 

linkitys toisiinsa (1998: 152). Integroivan kaupunkikehitystyön näkökulmasta 

prosessin kehittäminen on hyödyllistä juuri siksi, että prosessiajattelun avulla 

pirstaloituneita työn osia voidaan kytkeä toisiinsa, kytkentöjä ja niissä olevia auk-

koja voidaan paikallistaa ja prosessia jalostaa jatkuvasti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
193Kaupunkikasvun hallinta lukeutuu Vantaan tasapainotetun strategian kriittisiin menestystekijöihin. 
Kaupungin on huolehdittava, että vuosittain on edellytykset noin 2000 asunnon tuotannolle (700400). 
194Virkkunen ja Tenhunen (2007: 10) kutsuvat yhteistoimintaa uudelleen organisoivaa rajaesinettä toi-
mintakonseptiksi. 
195Vantaan kaupungin periaatteena on laatia uusien alueiden asemakaavat kumppanien kanssa (Häk-
kinen 2011). 
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Tekijä Välineet Tulos, kohde, motiivi 

 

Aluearkkitehti 

Asumisasioiden päällikkö 

Asemakaavasuunnittelija 

Laaturyhmä 

Kaupungin maanomistus, tonttihinnoittelu 

Osaprosessien ajoituksen hallinta 

Suunnittelukilpailu 

Kehitysyhtiö 

Tulos: Kumppanuuskonsepti 

Kohde: Yhteistyöprosessi 

Motiivi: Haluttavat, toteutuvat 

ja kestävät asuinalueet 

 Yhteistoimintasopimukset 

Eritasoiset yhteistyöryhmät 

 

 Kaavarunko, laatutasomääritys 

Varhainen lähiympäristösuunnitelma  

Taide-, hulevesi- ja esteettömyysohjelmat 

Avainkuvasto 

Asemakaavaluonnos 

 

 

 

 
 

 

 
Säännöt Käytäntöyhteisö 

(n. 50 asiantuntijaa) 

Jaetun vastuun ja hyödyn 

työnjako 

Palvelustrategia 

Kilpailukykystrategia 

Kaupunkisuunnittelu 

Yrityspalvelut 

Kykyjen etsintä 

 Valmentaminen 

 Rakennusvalvonta 

Kuntatekniikan keskus 

Oppiminen 

 

 Taidemuseo  

 Leinelän Kehitys Oy 

(rakentaja-rakennuttajat, konsultit, 

taiteilijat) 

 

Kuvio 29. Leinelän kumppanuuskaavatyön rakenne. 
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Leinelän kumppanuuskaavatyössä suunnitteluprosessi, joka oli kehitystyön koh-

teena, rakentui prosessia johtaneiden aluearkkitehti Anitta Pentinmikon ja asumis-

asioiden päällikkö Tuula Hurmeen työnaikaiseen harkintaan perustuen. Proses-

sissa (Kuvio 30) on erotettavissa seuraavat päävaiheet: 1) tavoitteiden asetta-

minen, 2) suunnitelman oleellisen sisällön sitominen, 3) kumppanien integrointi, 

4) yhteistyöryhmien (ml. kehitysyhtiön ja laaturyhmän) perustaminen, 5) yhteis-

suunnittelu, 6) toteutussuunnittelu ja siihen liittyvien työryhmien (ml. tila- ja tai-

detyöryhmän) perustaminen, 7) prosessin reflektointi ja 8) toteutuksen seuranta-

ryhmän työskentely. 

Kuvio 30. Leinelän kumppanuuskaavatyön prosessi vuosina 2004–2011 Hurmeen ym. 

(11.4.2011) mukaan. Olen kehittänyt prosessinkuvausta lisäämällä kuvioon viimei-

simmät työvaiheet.   

 
Vuosi Vaihe Työntekijöitä 

ja konsultteja 

Päätöksiä 

2004 Hankkeen lähtökohtien 

hahmottaminen 

(Kaavoituslautakunta 

KALA 9.6.2004: tavoitteet, 

työohjelma, yleiskaavatyön 

lähtökohdat) 

Aluearkkitehti, 

asumisasioiden päällikkö 

Kumppanuuskaavoitus, 

yhtiöittäminen, PPP-

palvelurakenne, esteettömyys, 

autopaikat 50 % suojiin, tiivis–

taloudellinen–hyvä arkkitehtuuri 

2005 Kaavarunkotyö (mm. OAS) Asemakaavasuunnittelija, 

kaavarunkotyöryhmä 

Kaavan oleellinen sisältö, 

nimistö 

 Maan hankinta päättyy Maankäytön 

kehittämispäällikkö 

 

 Kaavarungon aiheuttamat 

toimenpiteet 

Asumisasioiden päällikkö Periaatteet kumppanien 

valintaan, valtuudet 

kilpailuttamiseen 

 Kumppanien valinta Aluearkkitehti, 

asumisasioiden päällikkö, 

asemakaavasuunnittelija 

 

2006 Suunnitelmien ja 

referenssien esittely, 

kumppanivalintaehdotukset 

(KALA 29.3.2006) 

Arvioitsijoina toimialan 

johto ja suunnittelijat 

Toteuttajakumppanit, 

arkkitehtikumppanit, taiteen 

kumppanit 

 Kumppanien kutsuminen, 

yhteistyöryhmän 

perustaminen 

 Europan 9 -kilpailuun 

osallistuminen 



 147

 Suunnitteluun 

valmistautuminen 

(kaavarungon täydennys, 

maisemasuunnittelun 

periaatteet, imago-

seminaari) 

Arkkitehtikonsultti, 

maisemasuunnittelija, 

yhteistyöryhmä, 

mainostoimisto, 

kaupunginmuseo 

Markkinointiperiaatteet 

 Suunnittelualueiden jako 

arkkitehtikonsulteille, 

suunnitteluryhmien 

perustaminen  

Asemakaavasuunnittelija, 

aluearkkitehti, kaupungin 

asiantuntijoita, 

maisemakonsultti 

Leinelän Kehitys Oy:n 

perustaminen, 

markkinointiryhmän 

perustaminen 

2007 Asemakaavaluonnos 

(KALA 7.3.2007) 

Asemakaavasuunnittelija, 

kaavatyöryhmä 

Kunnallistekniikan suunnittelu 

aloitetaan 

 Lähiympäristösuunnitelma Maisemasuunnittelija, 

maisemakonsultti 

Europan 9 -kilpailu 

 Ideointikilpailun satoa 

kaupunkikuva-

seminaarissa 

Yhteistyöryhmä Leinelä esteettömyysstrategian 

pilottikohteeksi 

 Brändäys Markkinointiryhmä Keräradan rakentamispäätös 

 Asemakaavaehdotus, 

yhteistoimintasopimus 

(KALA 28.11.2007, KH 

17.12.2007) 

Asemakaavasuunnittelija, 

kaavatyöryhmä, 

asumisasioiden päällikkö 

Laaturyhmän perustaminen 

2008 Asemakaavaehdotus 

nähtävillä 

Asemakaavasuunnittelija, 

kaavatyöryhmä 

Europan 9 -kilpailun ratkaisu, 

kunnallistekniikan rakentamisen 

aloitus, päiväkodin suunnittelun 

käynnistys 

 Asemakaava (KV 

14.4.2008, kuulutus 

4.6.2008) 

Asemakaavasuunnittelija, 

kaavatyöryhmä 

Tila ja taide -työryhmän 

perustaminen 

 Rakentamisohjeet, 

tiedotusta hankkeesta 

Arkkitehti- ja 

maisemakonsultit, 

asemakaavasuunnittelija, 

aluearkkitehti, lupa-

arkkitehti, kaupunkikuva-

arkkitehti 

 

 Taideohjelmat, taiteen 

yleissuunnitelmat 

Tila- ja taidetyöryhmä, 

taiteilijakonsultit 
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2009 Toteutus: aloituskorttelin 

rakennusluvat, puistojen 

yleissuunnitelmat 

Arkkitehtikonsultit, lupa-

arkkitehti, kaupunkikuva-

arkkitehti, seurantaryhmä, 

laaturyhmä, 

puistosuunnittelupäällikkö, 

maisemakonsultti 

Kehäradan rakentaminen 

aloitetaan 

2010 Puiston 

rakennussuunnitelma 

Puistosuunnittelupäällikkö, 

maisemakonsultti 

Vantaa mukaan WDC 2012 -

hankkeeseen 

 Peruskiven muuraus, 

päiväkodin valmistuminen 

Arkkitehtikonsultit, lupa-

arkkitehti, kaupunkikuva-

arkkitehti, seurantaryhmä, 

laaturyhmä 

 

2011 Rakentaminen jatkuu, 1. 

asuntokohteen 

valmistuminen 

Arkkitehtikonsultit, lupa-

arkkitehti, kaupunkikuva-

arkkitehti, seurantaryhmä, 

laaturyhmä 

 

 Prosessin reflektointi: 

palautekysely ja -seminaari 

Kaikki osapuolet Kumppanuuskaavoituskonseptin 

jatkokehittäminen 

 Tavoitteiden toteutuksen 

seuranta 

Toteutuksen 

seurantaryhmä 

 

2012 

ja 

2013 

Seuranta jatkuu Toteutuksen 

seurantaryhmä 

Konseptin hyödyntäminen 

Marja-Vantaan suunnittelussa 

 

Victor ja Boynton kertovat esimerkeissään, kuinka prosessikuvauksen valmis-

taneet organisaatiot ovat hyödyntäneet sitä viitemallina, joka auttaa ymmärtämään 

prosessiin kuuluvien työn elementtien suhteita, ja johon tukeutuen uuden pro-

sessin suunnittelu onnistuu nopeasti (1998: 149–150). Leinelän kumppanuuskaa-

vatyön prosessin eri vaiheissa havaittiin erityyppisiä työn elementtien integraa-

tioon liittyviä kysymyksiä, joiden tarkastelu onnistuu jatkossa prosessinkuvauk-

sen avulla. 

Tavoitteiden asettaminen  

Kumppanuuskaavoitushankkeissa on asetettu tavoitteita eri lähestymistavoin. Esi-

merkiksi Tampereen Vuoreksen suunnittelussa asemakaavoitusta edeltäneessä 

visioprosessissa asetettiin heti selkeät tavoitteet alueen laatu- ja toimivuuskritee-

reille (Staffans & Väyrynen 2009: 141). Staffans ja Väyrynen (ibid.: 144) koros-
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tavat tällaisessa prosessin alkuun sijoittuvassa visiointi- ja tavoitteenasettelu-

vaiheessa luottamushenkilöiden roolia; visio nähdään tahtotilana, johon toimijat 

sitoutuvat. Vaikka myös Leinelän kumppanuuskaavatyössä kaavoituslautakun-

nassa tehtiin tavoitepäätöksiä, prosessissa voidaan erottaa useita muita tavoit-

teenasettelu- ja visiointivaiheita. Suunnittelulle ja toteutukselle asetettiin laadul-

lisia tavoitteita196 työn kuluessa: ”Meillä oli ainoa vankempi lähtöpaperi se laatu-

tasomääritys ja kaavarunko. Muuten suunnittelu lähti hyvin puhtaalta pöydältä 

(Pentinmikko 12.4.2011).” Kaavoituslautakunnan hyväksymässä laatutasomää-

rityksessä sovittiin kumppanuuskaavoituksen periaatteesta, yhtiöittämisestä, PPP-

palvelurakenteesta, esteettömyydestä, autopaikkarakentamisen luonteesta ja tii-

viistä, taloudellisesta sekä hyvästä arkkitehtuurista. Seuraavaksi laaditulla kaava-

rungolla kiinnitettiin alueen suhde ympäristöönsä sekä liikenneratkaisut. Asema-

kaavaluonnoksen laatimisen sijaan kaavarungon valinnalla välitettiin viesti siitä, 

että monia tavoitteita haluttiin jättää avoimiksi, kumppanien kanssa sovittaviksi. 

Rein ja Schön (Faludi 1996: 104) korostavat, että ongelmanratkaisu on 

suoraviivaista vain, jos tekijät jakavat yhteisen kehyksen (frame). Kaupunkike-

hitystyö lukuisine osallisineen ja kumppaneineen on harvoin suoraviivaista. Muun 

muassa Rittel ja Webber (1973, sit. Faludi 1996: 104) vaativat yhteisen kehyksen 

muodostamista. Oleellisinta on kuitenkin se, että käytäntöyhteisö muodostaa itse 

oman kehyksensä, työn kohteen tapauskohtaisesti. Kun työn haasteena on ym-

märtää epäselvän, ennalta strukturoimattoman työn luonne ja tavoite,197 mihin 

pyritään korostetun monialaisella asiantuntijoiden yhteistyöllä, kyse on Niclas 

Erhardtin (2010) mukaan kollaboratiivisesta työryhmiin perustuvasta tietotyöstä 

(Collaborative team-based knowledge-work.198 

                                                        
196Työn aikana asetettuja tavoitteita olivat seuraavat: alue toteutetaan korkean laatutason asunto-
alueena, alue on Kehäradan varren ensimmäinen asuntoalue ja alue on esteettömyyden pilotti. Työn 
kuluessa valittiin täydentäviä teemoja alueen suunnitteluun ja toteutukseen: neljä vuodenaikaa sekä 
taide ja moniaistisuus (Leinelän tila ja taide: 5). 
197 Weick 1993, sit. Erhardt 2010. 
198Niclas Erhardt (2010) on jäsennellyt yhteistyön eri tyyppejä sen mukaan, millaista tiedontuotantoa 
kukin niistä edellyttää. Sarjatuotannon rationaalinen yhteistyö edellytti standardoitua työryhmiin 
pohjautuvaa tietotyötä, joka sietää vain rajallista työnaikaista tiedonmuodostusta ja on sen vuoksi jo 
hyvin strukturoitua (luku 3.4.3). Sen sijaan prosessin kehittämiseen soveltuvan kollaboratiivisen työ-
ryhmiin perustuvan tietotyön hän (ibid.: 106) kuvaa sisältävän monipuolista vuorovaikutusta: 
“Collaborative TBKW involves extensive interaction in a non-hierarchical fashion where knowledge 
sharing, explorative and exploitative knowledge creation, and single- and double-loop processing are 
frequent at both individual and team levels.” 
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Asiantuntijoiden yhteistyötä tutkineet Virkkunen ja Tenhunen (2007: 10) korosta-

vat toiminnan kohteen olevan aina keskeneräinen ja epämääräinen, mikä juuri 

avaa tulevaisuuden mahdollisuuksia, jotka luovat yhteistoiminnan motiivin ja 

sitouttavat toimijat tavoitteeseen.199 Tämän valossa tavoitteen ei välttämättä tar-

vitse olla konkreettinen (vrt. Staffans & Väyrynen 2009: 143, 145). Työn kohteen 

ollessa kumppanuuskaavoitusprosessi, se määrittää yhteisen tavoitteen, joka mah-

dollistaa eri osaamisalueiden yhdistämisen; toiminnan yhteinen kohde saa työn-

tekijät määrittämään roolinsa uudella tavalla (ibid.: 24). Leinelän kumppanuus-

kaavatyössä toiminnan tärkeimmiksi motiiveiksi muodostui asteittain tarkentu-

vassa tavoitteenasettelussa haluttava, toteutuva ja sosiaalisesti kestävä asuinalue, 

jossa eri toimijoiden motiivit integroituivat.  

Kun mietittiin Leinelän tulevaisuutta… Tänne voisivat ihmiset kotiutua, 

ihmisen elämänkaari ja tän alueen elämänkaari, täällä on erilaisia rakennuksia, 

erisuuruisia asuntoja – –. Täällä voisi aina kun elämäntilanne muuttuu löytää 

sen uuden kodin uudenlaisesta rakennuksesta ja paikasta, vaikkei välttämättä 

samasta asunnosta. Tästä voi syntyä kotipaikka. Tavallaan sovittiin, että 

haetaan sellaista sosiaalisesti kestävää kaupunkirakennetta. – –Sitä yhteistä 

visiota ja kuvaa me näissä workshopeissa, sitseissä, luotiin. – –Visio on 

kuitenkin semmoinen iso kuva, haaste ja kokonaisuus, jota tavoitellaan. Sen 

muodostaminen on aina tärkeää. Vaikka tässä oli kaupunki tehnyt ennen mei-

dän toimijoiden mukaan ottamista tai kutsumista sen kaavarungon, oman-

laisensa ison kuvan, jota sitten yhdessä ollaan jatkossa kehitetty. (Mäkeläinen 

12.4.2011). 

On myös tärkeää pohdiskella, että miten paljon niitä yhteisiä tavoitteita pitää 

olla ja miten yksityiskohtaisia ne ylipäänsä voi olla. Tämä oli tietyllä tavalla 

sellainen ns. sumea prosessi, siellä moni saattoi olla vähän eri mieltä jostain. 

Mutta tämän mähjäämisen, yhdessä tekemisen tuloksena kuitenkin ikään kuin 

valikoitui jotkut asiat, vaikkei niitä varsinaisesti kukaan koskaan päättänyt. 

Se oli tavallaan tyypillistä. (Tiuri 12.4.2011). (Ks. myös Sirén 11.8.2011). 

Virkkunen ja Tenhunen (2007: 25) korostavat, ettei mikään ulkoinen piirre auta 

erottamaan näennäiskäsitteitä aidoista toiminnan kohdetta edustavista käsitteistä. 

                                                        
199Puistosuunnittelupäällikkö Pirjo Sirén (11.8.2011) pohtii tavoitteenasettelumenettelyn vaikutusta 
työhön sitoutumiseen: ”Jos olis niin, että näinkin kovat laatutavoitteet olis välittömästi heti määritelty, 
elikkä ikään kuin ulkoa ja pakottavina, niin onko se sen prosessin tarkoitus, sitoutuuko ihmiset silloin 
niihin, ne toimijat? Sekin on hyvä kysymys.” 
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Ratkaisevaa on tapa, jolla käsite on tuotettu. Lisäksi Mäntysalo ja Puustinen 

toteavat työn kohteen luovan uudelleenkäsitteellistämisen voivan tulla välttämät-

tömäksi tarpeiden ja olosuhteiden muuttuessa (2008: 373). Tällöin vakiintuneet – 

tai valmiina annetut – tavoitteet ja työn kohde eivät enää toimikaan. Asuntosäätiön 

toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen (12.4.2011) vertaa tavoitteen muodostusta yri-

tyksen strategiaan: 

T: Mitkä olisivat sellaisia tärkeitä periaatteita, joista pitäisi olla yhteinen ta-

voite muotoiltuna? Minkätyyppisiä asioita? 

H: Tämä on vähän sama asia, kun yrityksen strategia muodostetaan, luodaan. 

Ei siinäkään sanota joka asiaa, että mitä vasemmalle tai nyt oikealle, vaan 

liiketoimintaryhmät joutuu miettimään firman sisällä sitä, miten me, kun 

meillä on tämä strategia, niin miten me nyt tämä asia hoidetaan. Sama tämä 

kaupunkiprojekti, samalla tavalla sitäkin. 

Suunnitelman oleellisen sisällön sitominen  

Työn kohteen ja tavoitteiden asteittaisesta kiinnittymisestä huolimatta joitakin 

työn ja suunnitelman elementtejä oli tarpeen kiinnittää ennen kumppanien integ-

rointia työhön. Kaavarungon avulla oli varmistettava varhaisessa vaiheessa alueen 

liikenneratkaisun toimivuus, koska jatkotyö delegoitiin monelle toimijalle (ase-

makaavasuunnittelija Lassi Tolkki 28.6.2011). Toisaalta kumppanien integrointia 

työprosessiin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (ks. Häkkinen 2011) voi 

puoltaa heillä olevan kustannustiedon sisällyttäminen työhön jo prosessin alku-

vaiheessa (Hurme, sit. Häkkinen 2011); toteutussuunnittelun aikainen materiaa-

leista käytävä kustannuskeskustelu on pysäköintiratkaisujen vaikutuksiin nähden 

toisarvoista (Tolkki 28.6.2011). Myös totuttua varhaisempi detaljisuunnittelu voi 

olla työn oleellisen sisällön, lähiympäristön laadun, kiinnittämiseksi perusteltua. 

Lähiympäristösuunnitelma, joka yhteisestä päätöksestä tilattiin työn alkuvai-

heessa, koettiin oikeaksi ratkaisuksi. Se ohjasi suunnittelua sitten hyvin pit-

kälti jatkossa, ja kaikki pitivät sitä hyvänä työkaluna. (Pentinmikko 

12.4.2011). 

Perinteisesti lähiympäristö- ja korttelisuunnitelmat on sisällytetty toteutussuunnit-

teluvaiheessa maankäyttösopimuksen liitteeksi, ja näin on varmistettu niiden vel-

voittava asema (Staffans & Väyrynen 2009: 141). Laadun takaavien asiakirjojen 

sijaan laatu voidaan Leinelän kumppanuuskaavatyön mukaan aikaansaada tehok-
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kaasti pehmein – oikein ajoitetuin – keinoin. Kollaboratiivinen yhteistyö edel-

lyttääkin Virkkusen ja Tenhusen (2007: 24) mukaan uusien työvälineiden luo-

mista. Leinelän kumppanuuskaavatyössä ei kuitenkaan työn alkuvaiheessa, vaan 

vasta prosessin reflektoinnin aikaan (Tiuri 12.4.2011, Pentinmikko 12.4.2011, 

Kullberg 12.4.2011) kyseenalaistettu asemakaavakartasta, -määräyksistä ja raken-

tamistapaohjeesta koostuvaa suunnitteluasiakirjaformaattia.200  

Jos työn kohteeksi on mielletty kumppanuuskaavoitus, on mahdollista, että 

perinteinen kaavoituksen käsite on ohjannut työtä, joka esimerkiksi kumppanuus-

konseptiksi tai kumppanuustyöksi miellettynä olisi voinut johtaa uusien suoritus-

kykyisten työvälineiden käyttöönottoon (vrt. Virkkunen & Tenhunen 2007: 9). 

Urpo Jalava ja Petri Virtanen (1995: 47) muotoilevat saman asian toisin: vasaraa 

käytettäessä kaikki ongelmat alkavat näyttää nauloilta. Tällainen rutiiniin perus-

tuva toiminnan kohde on ennen kaikkea traditioon ja pitkään käytössä olleisiin 

tapoihin sosiaalisesti organisoitunutta kulttuurista käytäntöä (mm. Durkheim 1990, 

Engeström 1990, Eräsaari 2002, Wertsch 2003).  

Sekä konsepti että työ ovat asiantuntemusta paremmin integroivia tarkastelu-

tapoja kuin kaavoitus. Konsepti on osista muodostettu toimiva ”kokonaisuuden 

arkkitehtuuri” (Henderson & Clark 1990, sit. Mäntysalo & Puustinen 2008: 375). 

Raine Mäntysalo ja Sari Puustinen (2008: 375) pitävätkin konseptin ansiona juuri 

sen yhteisöllistä luonnetta toimintojen yhteensovittamisen201 välineenä, ja viittaa-

vat tällöin erityisesti toimintakonseptiin. 

                                                        
200Kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg pohtii Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa kehitet-
tävän sääntömääräisen asemakaavan mahdollisesti soveltuvan juuri kumppanuuskaavoitustyöhön. 
Myös Andreas Faludi (2000: 304) pitää suunnittelun immateriaalisia tuotteita, kuten yhteisesti 
määriteltyä ongelmaa ja ratkaisujen arviointinäkökulmista sopimista, toisinaan materiaalisia suunni-
telmia tärkeämpinä työvälineinä. Perusteellisen pohjatyön jälkeen lakimääräinen suunnitelma voidaan 
laatia ripeästi valittuja hankkeita varten. Tällöin alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän mukainen 
juridinen kaava voi säilyttää noudattamista (conformance) edellyttävän luonteensa. 
201 Virkkunen (2002: 16–17) on eritellyt konseptin käsitteestä kolme yhteistyön kannata merkittävää 
tekijää: Konsepti kytkee toimijoiden panokset yhteen kokonaisuudeksi, jollaista yksittäisten toimijoiden 
 ei olisi mahdollista saada aikaan. Toisekseen konsepti suuntaa huomiota yhteiseen toiminnan kohtee-
seen; näin voidaan konkretisoida yhteistyöllä saavutettavia hyötyjä (ibid.: 16–18). Kolmatta Virkkusen 
tunnistamaa piirrettä Mäntysalo ja Puustinen (2008: 375) pitävät merkittävänä, nimittäin sitä, että 
konsepti toimii siltana ja kommunikaation rakentajana eri osapuolten välillä (ibid.: 18, Virkkunen & 
Tenhunen 2007: 5–12, ks. myös Engeström 1992: 79–91). Konsepti osoittaa, millaisia panoksia ja 
osaamista sen toteuttaminen edellyttää – ja näin kokoaa eri alojen asiantuntemusta yhteen. (Mäntysalo 
& Puustinen 2008: 376).  
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Työn kohteen lisäksi myös työvälineiden luonne määrittelee osaltaan työn oleel-

lista sisältöä.202 Organisaatiorajat ylittävää yhteistoimintaa tutkinut Tanja Saaren-

Seppälä (2004: 128) on todennut rutiinisten tekojen kiinnittyneen juuri organi-

saation käyttämiin välineisiin, sääntöihin tai työnjakoon. Leinelän kumppanuus-

kaavatyön prosessin aikana tunnistettiin tavoitesisällön viestintään soveltuva työ-

väline, joka halutaan ottaa käyttöön niin kutsutun punaisen langan vaalimiseksi 

prosessin elinkaaren ajan: avainkuvasto. Tiedonsiirtovälineet ovat keskeinen in-

tegroiva osatekijä myös oppivan organisaation työssä (ks. Argote 2011: 441).  

Niitä ei ole kovin monia kuvia, jotka ovat kulkeneet nämä viisi kuusi vuotta 

työssä mukana. Kuvastoilla on merkitystä pitkissä suunnitteluprosesseissa, 

sillä ne kantavat yhteistä näkemystä ja mielikuvaa. (Pentinmikko 12.4.2011). 

Rouhiaiselta tuli tietynlaisia avainkuvia, ne välittää jotain, johon tartutaan 

kiinni. – – Ne tavallaan ui esityksestä toiseen. (Arkkitehtikonsultti 12.4.2011). 

Mä tulen vaivaamaan ensivaiheen suunnittelijoita sillä, että saisin sähköisessä 

muodossa meille [rakennusvalvontaan] esittelypankkia, millä briiffataan uusi 

suunnittelija (Ikävalko 12.4.2011). 

Avainkuvasto vaikuttaa pehmeältä, mutta suorituskykyiseltä työvälineeltä, joka 

viestii tehokkaasti203 työn motiivista ja tavoitteista, ainakin silloin kun kumppanit 

ovat lähtökohtaisesti sitoutuneet työprosessiin yhteistyösopimuksin. Myös And-

reas Faludi (1996) on esittänyt kuvien kehystävän itsessään tavoitteenasettelun 

(directly express policies),204 kuten Leinelän kumppanuuskaavatyössä tapahtui. 

                                                        
202 Leinelän kumppanuuskaavatyössä oleellisena suunnittelun tavoitteena pidettiin prosessin alussa 
myös alueen sosiaalista kestävyyttä, minkä osaltaan mahdollistaisivat asuntojen muunneltavuus ja 
uudet asuntotyypit, jotka joustava asemakaavamääräys (asuinrakennusten korttelialue A) mahdollis-
taisi. Asuntotuotannosta pääosa on kuitenkin markkinaehtoista, johon kunnat ovat halunneet vaikuttaa 
vain välillisesti. Yksityistä maata asemakaavoitettaessa käytetään Vantaalla sopimusehtoa, joka 
velvoittaa monipuolisen asuntojakauman toteuttamiseen, mitä ei kuitenkaan ole sanktioitu eikä valvota 
(Hurme 2.8.2011). ”Se mitä kaavalla ja rakentamisohjeilla säädellään, sehän on sitä ulkopuolta. – – 
Eiks tää ole vähän merkillinen? Kyllä niiden polkupyörien paikkojen lukumäärä luetellaan, mutta ei 
sitten puhuta muista säilytystiloista, joka yleensä on kerrostaloasumisen suuri ongelma. (Hurme 
28.6.2011)”. Myös Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Jenni Summa (2009: 4) on todennut, ettei 
asuntosuunnittelun ja kaavoituksen välillä ole aitoa vuoropuhelua. 
203 Staffans ja Väyrynen (2009: 140) ovat todenneet tavoitteiden perinteisesti siirtyvän toteutus-
suunnitteluun vain asemakaavan kautta, jolloin vision laadulliset määreet eivät juuri välity velvoit-
tavina.  
204Kuva voidaan Faludin mukaan nähdä politiikkaa koossapitävänä liimana, mutta on huomattava, et-
tei kuva voi ilmaista kaikkia oleellisia suunnittelutavoitteita. Lisäksi hän epäilee, voiko kuva integ-
roida työhön myös asukkaat, jotka eivät kuulu käytäntöyhteisöön ja siten ymmärrä sen kuvallista koo-
dausta.  
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Kumppanien integrointi 

Kumppanien valintaan liittyvät integraation erityiskysymykset ovat monimutkai-

sia. Julkisen kaupunkikehitysorganisaation on yhtä aikaa huolehdittava avoimen 

kilpailuttamisen periaatteista ja kumppanien tasavertaisesta kohtelusta, kiinnosta-

vuudestaan yhteistyökumppanina 205  sekä mahdollisuuksistaan toteuttaa omat 

laatutavoitteensa. Leinelän kumppanuuskaavatyössä kutsuttiin 13 rakentaja-ra-

kennuttajaa arkkitehtikonsultteineen yksivaiheiseen suunnittelukilpailuun, jossa 

ehdotusten laadun lisäksi arvioitiin tarjoajien kykyä suoriutua laajasta tehtävästä 

(Nykänen ym. 2007), mikä käytännössä usein johtaa suurten toimijoiden valin-

taan. Kaupunkikehitysorganisaation on myös arvioitava tarjoajan yhteistyökykyä. 

Hyvä yhteistyö edellyttää kokenutta joukkoa (Pentinmikko 12.4.2011). Työnteko 

on haasteellista ilman yhteistyökumppanien tuottamia pettymyksiäkin. 

Kenen kanssa tahansa ei mun ymmärtääkseni tää kumppanuus suju niin hyvin. 

Meillä oli Leinelässä onni, että meillä oli semmoiset kumppanit jotka oli. Me 

oltiin tuttuja, ja yritykset oli tottunut toimimaan Vantaalla. Kyllä tää on pit-

källe ihmisten välistä kemiaakin ihan oikeasti. Ei tässä sen suurempaa vii-

sautta mun mielestä ole. (Hurme 28.6.2011). 

Yhteistyökyvyn lisäksi toinen yhtä merkittävä tekijä on kumppanien ja heidän 

tehtäviensä integrointiin liittyvien valintojen järjestys ja ajoitus (Pentinmikko 

12.4.2011). Leinelän kumppanuuskaavatyössä rakennuttaja-rakentajien, arkkiteh-

tikonsulttien ja tonttimaan kytkennät ratkaistiin erilaisin menettelyin.  

Kuvio 31. Avainkuvia, joihin kumppanuuskaavatyön aikana viitattiin toistuvasti. (Jul-

kaistu Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy:n ja Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi 

Oy:n luvalla).  

                                                        
205Vantaan kaupungin tonttihinnoittelu oli rakennuttajien näkökulmasta kohtuullinen (Asuntorahaston 
hyväksymä enimmäishinta tuetussa tuotannossa ja vapaarahoitteisessa omistusasuntotuotannossa edel-
linen korotettuna 20 %:lla), mikä mahdollistaa muun taloudellisen suunnitteluun ja kehittämistyöhön 
liittyvän riskinoton (Mäkeläinen 12.4.2011, Tolkki 28.6.2011, 28.11.2011). 
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Rakennuttajan ja arkkitehtikonsultin koko prosessinaikaisella yhteistyösuhteella 

olisi voitu luoda mahdollisuuksia uusien rakennustyyppien kehittämiseksi (Tiuri 

12.4.2011), mutta toisaalta tämä olisi edellyttänyt arkkitehtikonsulttien kiinnittä-

mistä rakennuttajalle luovutettuun tonttiin heti kumppanuuskaavatyön alkuvai-

heessa. Leinelässä tontit päädyttiin arpomaan rakennuttaja–arkkitehtikonsultti-pa-

reille vasta asemakaavasuunnitteluvaiheen jälkeen, ennen toteutussuunnitteluvai-

hetta, millä pyrittiin takaamaan vaihteleva kaupunkikuva (Pentinmikko 12.4.2011, 

Tolkki 28.6.2011). Katkaisemalla kaavakonsultin, rakennuttajan ja tontin kytkentä 

työprosessin aikana myös säilytetään kaupunkiorganisaation asema kaupunkikehi-

tysprosessin johdossa ja konsultit operatiivisessa roolissa (vrt. Kuokkanen 2011). 

Yhteistyöryhmien perustaminen 

Kumppanuuskaavatyön aikana on muodostettu useita solmumaisia (ks. En-

geström 2008) yhteistyöryhmiä, jotka ovat tehtävänsä täytettyään sammuneet 

(Hurme 28.6.2011). Tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta merkittäviä ovat py-

syvät yhteistyöelimet, joiden puheenjohtajina toimivat prosessin kehittämisen 

käynnistäneet asumisasioiden päällikkö ja aluearkkitehti: koko työprosessin ajan 

on lisäksi toiminut yhteistoimintasopimuskumppanien edustajista koostuva yh-

teistyöryhmä, jossa sopimusalueen suunnittelua ja rakentamista seurataan.206  

Iso juttu oli se, kun oltiin saatu kaava ja sopimus valmiiksi, ja lähdettiin to-

teutukseen, ja tuolla rakennusliikkeissä ja rakennuttajaorganisaatiossa kapula 

siirtyi kehittäjiltä toteuttajille. Siinä oli sellainen sauma, että tieto ei välttä-

mättä kulje. Ne toteutuspuolen miehet näkee vaan euroja. Kun sit tää kehittä-

jäporukka, niillä on – – laajempia näkemyksiä. (Hurme 28.6.2011). 

Myös Staffans ja Väyrynen (2009: 140) ovat todenneet toimijaverkostossa tapah-

tuvien muutosten erottavan kaupunkikehitysprosessin vaiheita toisistaan; karttu-

neesta tiedosta vain kapea osuus siirtyy. Myös he osoittavat asemakaavan valmis-

tumista seuraavaa epäjatkuvuuskohtaa, jonka jälkeen kaupunkikehitysorganisaa-

tion edustajat ovat eri tulosalueilta, luottamushenkilöt eri lautakunnista, ja konsul-

tit vaihtuvat.  

                                                        
206Yhteistyöryhmässä käsitellään suunnittelun ja rakentamisen seurantaa, alueen kokonaisilmettä ja 
laatutasoa, lähiympäristösuunnitelmaa, tuotanto-ohjelmaa, asuntojakaumaa, kunnallistekniikan raken-
tamisaikataulua, rakennuspaikkojen rakentamisohjetta ja markkinointitilannetta. Yhteistyöryhmä laatii 
vuosittain tavoiteohjelman, jossa sovitaan seuraavan vuoden toteutusaikataulusta sekä asuntojen rahoi-
tus- ja hallintamuodoista. (Leinelän yhteistoimintasopimus). 
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Kaupunki perusti työtä varten myös erityisen laaturyhmän, jonka tehtävänä on 

ylittää tämä murroskohta ja ohjata alueen toteutussuunnittelua yhtenäisenä pro-

sessina (Sirén 11.8.2011) siten, että kaupungin ja toteuttajien yhdessä asettamat 

laatutasoa koskevat tavoitteet toteutuvat. Rakennusvalvonnan koordinoima laatu-

ryhmä, joka koostuu lisäksi kaupunkisuunnittelun, kuntatekniikan keskuksen sekä 

yrityspalvelujen edustajista, sovittaa yhteen suunnitelmat207 ja varmistaa toteutuk-

sen oikean ajoituksen. Tällaisen interprofessionaalisen työryhmän tehtävänä on 

huolehtia tehtävästä, jota työryhmän jäsenet eivät yksinään kykenisi hahmotta-

maan (Reeves ym. 2010) saati hallitsemaan, kuten pitkällistä ja monimutkaista 

kaupunkikehitysprosessia.  

Kaupunkikuva-arkkitehti Kaisa Ikävalko (22.6.2011) korostaa laaturyhmän 

saaneen otteen juuri työn ja suunnitelmien rajapinnoista. Luonnollinen temaatti-

nen integraatio mahdollistaa prosessiajattelun, jolloin huomio voidaan kohdistaa 

työtehtävien ajoitukseen ja työn suorituskykyyn: 

Suunnitelmathan ei aina etene rajojen mukaan. Suunnitelmat on tietylle 

alueelle, sinne jää sitten semmosta epämäärästä, mitä ei oo vielä suunniteltu. 

Ne me ollaan sitten keskenään pystytty – – hanskaamaan sillä tavalla, että ei 

lähdetä väitteleen, et toi kuuluu sit sulle tai toi kuuluu mulle, vaan – – se ottaa, 

jolle se eka kerran tulee näkyviin ja puhuu toisen kanssa. Eli yhteisvastuu 

niistä ei-kenenkään-alueista, sitä mä en ole ennen kokenut. Niistä ei yritetä 

päästä eroon, vaan ne yritetään huomata. Ja sitten me ollaan kehitetty näitä 

lupamenettelytapoja sillä tavalla, että ei ole oleellista, että kumpi myöntää 

luvan rajatapauksissa, kuntatekniikan keskus vai rakennusvalvonta, vaan mil-

loin se on mahdollista paremmin. 

Käytännön työn integroinnissa ja toimijoiden sitouttamisessa oleellisessa ase-

massa oli toteuttajakumppanien yhdessä perustama Leinelän Kehitys Oy, joka 

vastasi kaavakonsulttien palkkaamisesta, Leinelän keskusta-alueella järjestetyn 

                                                        
207Leinelän kumppanuuskaavatyötä varten perustetussa laaturyhmässä, jota monet haastateltavat ovat 
pitäneet erittäin toimivana työvälineenä, käsiteltiin myös katusuunnitelmat; aiemmin tarkastelu on 
ulottunut vain kortteleihin. Menettely mahdollistaa kaupunkikuvallisen eheyden ohjaamisen myös 
kadunrakenteiden osalta. Laaturyhmän toteutussuunnitteluvaiheessa tekemä fyysisen suunnittelun 
ohjaus- ja arviointityö on esimerkki vuorovaikutteisesta design-työstä kaupunkisuunnittelussa. Laatu-
ryhmän perustaminen toteuttaa Vantaan arkkitehtuuristrategiaa (KV 30.1.2006), jonka mukaan tuli 
perustaa kaupunkikuvaneuvottelukunnan lisäksi muita yhteistyöelimiä ohjaamaan kaupunkikuvaa. 
Leinelän kumppanuuskaavatyötä varten perustettu laaturyhmä korvasi perinteisen kaupunkikuvaneu-
vottelukunnan. 
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Europan 9 -suunnittelukilpailun rahoituksesta sekä yhdessä Vantaan Markkinointi 

Oy:n kanssa alueen yleismarkkinoinnista208 (Leinelän yhteistoimintasopimus).  

Perustettiin tää Leinelän Kehitys Oy, ja se oli kyllä minun mielestä viisas 

ratkaisu. Jälkeenpäin ajatellen osakeyhtiömuoto antaa, siinä on vastuu kai-

killa sama, heillä on samanlaiset osakepääomat. Se antaa sellaisen yhteisen 

foorumin toimijoille keskenämme tavata toisiamme, käydä asioita läpi. – – 

Meillä on toimitusjohtaja siinä. Se on ollut tuulinen paikka, taitaa olla jo vii-

des toimitusjohtaja… Siinä tulee se resurssi, ja toisaalta yhtiö on keskustelu-

kumppani209 kaupungille.  (Mäkeläinen 12.4.2011). 

Työntekijöiden palautteen mukaan noin puolet vastaajista olisi suonut myös Van-

taan kaupungin olleen kehitysyhtiössä osakkaana, esimerkiksi pysäköintijärjes-

telyjen helpottamiseksi, mutta Leinelän Kehitys Oy:n perustamisen aikaan Van-

taan kaupunki ei suosinut kaupunkikehitysyhtiöiden osakkuutta (Hurme 

28.6.2011).  

Kuntaliiton JYMY-hankkeen (Kuntien ja yksityisen…) tulosten valossa yhtiö-

muotoinen toteutustapa selkeyttää ennen muuta kustannus- ja riskienjakoa eri 

hankeosapuolten välillä sekä parantaa aluekehityshankkeiden läpinäkyvyyttä ja 

taloudellisen kehityksen arviointia. Edellisissä tämän tutkimuksen tapauksissa il-

meni Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiosta puuttuvan rakentamistalouden 

asiantuntijaresursseja. Kenties kaupunkikehitysyhtiön osakkaana, hyötyjen ja ris-

kien jakajana, kaupunki pääsisi osalliseksi yhteistyökumppaniensa kiinteistötalou-

dellisesta asiantuntijuudesta. Lisätietoa kustannusvaikutuksista kaivattiin palau-

tekyselyn perusteella niin ikään Leinelän kumppanuuskaavatyössä (Pentinmikko 

12.4.2011). 

T: Palauteseminaarissa kävi ilmi sellainen että – – olis hyödyksi, että toteutta-

jien kustannustietoisuutta saatais tiedoksi varsinkin varhaisessa vaiheessa. 

Mitenkähän se sitten olisi saatavissa? 

H: No kun ne jemmaa sitä tietoa. – – Liiketoimintaahan se on. 

T: Entäs jos kaupungin organisaatiossa olis omasta takaa sellainen? 

                                                        
208Aluksi toteuttajat sitoutuivat selvittämään alueellinen yhtiön perustamista. Yhtiön tehtäviin kuului 
pysäköintitilojen ja yhteistilojen rakentaminen ja ylläpito. Leinelän Kehitys Oy vastasi myös laaduk-
kaiden aluekohtaisten yhteistilojen rakennuttamisesta. 
209Vaihtoehtoisesti yrityspalvelujen olisi ollut tarpeen sopia kunkin kumppanin kanssa erikseen (Hur-
me 28.6.2011). 
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H: Jos olis joo, mutta kun ei ole. 

T: Joo, joka laskisi ja voisi argumentoida, et me tiedetään mitä tää oikeasti 

maksaa. 

H: Nää on just näitä puutteita, mitä meidän organisaatiossa on. Mä viittaan 

taas Helsinkiin, niin Taskessahan – – yksi teekkaripoika – – laski, mitä ker-

rostalon rakentaminen tekee. (Hurme 28.6.2011). 

Kiinnostavaksi kysymykseksi nouseekin, millaista kiinteistötaloudellista asiantun-

tijuutta kuntien kaupunkikehitysorganisaatioiden käytettävissä on, ja millaista ta-

loudellista osaamista kumppanuustyöhön sisältyvä taloudellinen integraatio toi-

saalta tarjoaa, toisaalta edellyttäisi. 

Suunnittelu  

Yhteissuunnittelun edellytys on Victorin ja Boyntonin (1998: 84) mukaan tiedon 

limittyminen. Työntekijöiden on tarkkailtava omien tehtäviensä lisäksi muiden 

työtä ja näkökulmia. Jotta näkökulmien limittyminen on prosessin aikana mah-

dollista, se edellyttää tiedon olevan käytettävissä integroinnin aikaan. Leinelän 

kumppanuuskaavatyöhön sisältyneet taideohjelmat laadittiin vasta rakentamis-

ohjetyön jälkeen; kokemuksen mukaan taidenäkökulman integrointi olisi kui-

tenkin ollut vaivattomampaa, jos ohjelma olisi ollut käytettävissä aiemmin.210 

Myös Vantaan kaupungin hulevesiohjelma valmistui Leinelän kumppanuuskaava-

työn prosessin etenemisen kannalta myöhässä (Pentinmikko 12.4.2011). 

Leinelän kumppanuuskaavatyössä integroivan suunnittelun haasteet konkreti-

soituivat myös, kun viisi arkkitehtikonsulttia työsti tasavertaisessa yhteistyössä 

kaupungin ohjauksen alaisuudessa kaavarunkoon tukeutuen yhteistä asemakaa-

valuonnosta ja -ehdotusta sekä rakentamisohjeen linjauksia.  

 [Rakentamisohjeen laadinta] virkamiestyönä meni, koska ei nää keskenään 

nää arkkitehtuuritoimistot osannut päättää, jokainen vähän omaa linjaansa.211 

                                                        
210 Myös esimerkiksi Arabianrannan taiteellisessa yhteistyössä Helsingissä edellytettiin taiteellisen 
yhteistyön olevan luonteva osa rakennusten ja rakenteiden suunnittelua (Isohanni 2006: 44–45). 
Leinelän kumppanuuskaavoituksessa puistosuunnittelupäällikkö Pirjo Sirén (11.8.2011) toteaa haas-
teista huolimatta taiteen integroinnissa onnistutun. ”Tiedossani ei ole muualla Suomessa tehtyä taiteen 
yleissuunnitelmaa, jonka perusta on kaupunkirakenne ja kaupunkikuva, ja sieltä tärkeimpien osa-
alueiden ja paikkojen etsiminen.”  
211Asemakaavasuunnittelijalle syntyi ”kuva, että ne [arkkitehtikonsultit] kunnioitti niin paljon toisiaan, 
että ne ei halunnut sorkkia toistensa alueita (Tolkki 28.6.2011).” 
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– – Siinä ois voinu olla ihan hyvin, nyt kun sanoit, – – joku seminaari pelkäs-

tään näiden arkkitehtien kanssa. Se oli niin raskasta aina ne yhteistyöpalaverit, 

kun siellä oli kymmeniä ihmisiä, kun siellä oli kaikki tahot mukana, ne 

rakennusliikkeet, tai ne rakennuttajat, osa oli rakennusliikkeitä tietysti ja sit 

Vantaan kaupungin organisaatiosta kaikki nää kadut ja vedet ja kaikki. Olis 

voinut olla ihan meidän arkkitehtien joku pikkuseminaari, jossa ois annettu 

yksinkertaisesti kaivaa sieltä ne helmet tästä työstä ja määritellä, että tältä 

pohjalta lähetään sitten ohjetta tekemään. – – Mä oon ihan varma, että ois 

syntynyt. (Ikävalko 22.6.2011). (Ks. myös Tolkki 28.6.2011). 

Asiantuntijoiden yhteissuunnitteluun kuuluva oppimisprosessi näyttää vaativan 

eriluonteista ohjausta eri vaiheissaan (ks. Mäkeläinen 12.4.2011, Häkkinen 2011, 

Tolkki 28.6.2011, Ikävalko 22.6.2011).  

Leinelän kumppanuuskaavatyö osoittaa Vantaan kaupunkikehitysorganisaa-

tiossa hyödynnetyn myös prosessin kehittämisen työtyyppiä, tässä tapauksessa 

asiantuntijoiden yhteissuunnitteluun perustuvan kumppanuuskonseptin muodosta-

miseksi. Vantaan kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta Leinelän kumppa-

nuuskaavatyön arvo on erityisesti siinä, että työprosessi on onnistuttu artikuloi-

maan integroivan yhteistyön alati jatkuvaa kehittämistyötä varten, ja prosessiin 

tällä hetkellä sisältyviä temaattisia aukkoja on huomattu.  

Lisäksi Erja Väyrysen väitöskirjansa (2010: 288) diskussio-osassa toivomia 

integroivan prosessin suorituskyvyn212 kannalta oleellisia ajoituskysymyksiä on 

Leinelän kumppanuuskaavatyön prosessia tarkasteltaessa paikallistettu. Ajoitus 

on kaupunkikehitystyössä merkityksellistä sekä prosessin sisältämien työtehtävien 

järjestyksen näkökulmasta, millä on vaikutusta sekä lopputuloksen laatuun että 

ajansäästön vuoksi. Kaupunki on kiinnostava yhteistyökumppani, mikäli se pys-

tyy toimimaan muiden toimijoiden kanssa samalla tempolla (Kivisaari ym. 2004: 

244–245).  

                                                        
212Väyrynen muistuttaa suorituskyvyn indikaattorien määrittelyn tärkeydestä. Leinelän kumppanuus-
kaavatyössä tavoitteiden asettelu oli jatkuvaa prosessinaikaista työtä, mikä tekee suorituskyvyn ar-
vioinnin mahdolliseksi vasta suunnittelun päätyttyä, mikäli lopputuotteena halutaan tarkastella 
suunnitteluprosessin myötä mahdollistettavaa rakennettua ympäristöä. Tässä tapauksessa työn 
kohteena oli kuitenkin yhteissuunnitteluprosessi ja työn tuloksena kumppanuuskonsepti, ja näin ollen 
suorituskyvyn arviointi kohdistuu integroivaan työhön. 
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3.5.3 Oppiva asiantuntijasuunnittelu ja sen valmentaminen 

Prosessin kehittämisen työtyyppiä edustavan Leinelän kumppanuuskaavatyön ele-

mentit on esitetty Kuviossa 29 toiminnan rakenteen kuvausta (Engeström 1995: 

47) hyödyntäen. Tässä luvussa tarkastelen kumppanuuskaavatyön käytäntöyh-

teisöä, työnjakoa ja vuorovaikutuksen välineitä integroivan kaupunkikehitystyön 

osana, Vantaan kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta. 

Kaupunkikehittämistä tutkinut Erja Väyrynen toteaa prosessitarkastelun avul-

la voitavan välttää osaoptimointi, sillä prosessijohtamisessa toimintaa ei johdeta 

erillisinä osatoimintoina, vaan toisiinsa kytkeytyvänä yhtenäisenä prosessina 

(Davenport 1993, Markus & Keil 1994, Hannus 2004, sit. Väyrynen 2010: 111), 

tai oikeammin useina eripituisina ja -luonteisina prosesseina, joita voi olla käyn-

nissä monia myös rinnakkain. Prosessin kehittämisessä johtamiskäytäntöjä ja työ-

tapoja jalostetaan juuri kiinnittämällä huomiota erilaisiin toiminnallisiin pullon-

kauloihin ja aukkoihin. Leinelän kumppanuuskaavatyössä on tällaiset ”rajapinnat 

otettu haltuun (Ikävalko 22.6.2011)”: 

Se on musta ihan erityisen hyvää tässä Leinelässä, ja just se henkikin ollut 

koko ajan semmonen hyvä, että ei kukaan yritä laistaa, että sinähän sit hoidat 

tän et mun ei tartte hoitaa, vaan ennemminkin se on ymmärretty, että se ote-

taan just oikeeaikaisesti. Me koetetaan toimijoita aina patistaa tietysti siihen, 

että ne suunnittelis vähän pidemmälle. – – Me koetetaan tuolla laaturyhmässä 

haastatella, et nyt tolle asialle täytyy tehdä mitä, ja teidän täytyy ottaa tai-

teilijat tässä mukaan ja täytyy ottaa vihersuunnittelijat ja miettiä, että miten 

ne vihersuunnittelijat tolla ja tolla puolella saadaan yhteistyöhön.  

Leinelän kumppanuuskaavatyössä laaturyhmä toimii osaprosesseja integroivana 

prosessinomistajana,213 joka kutsuu asiantuntemusta ja huolehtii asian oikea-ai-

kaisesta sekä nopeasta käsittelystä (vrt. Kuviot 32 ja 33). Kaavoituksen viiveitä 

on pyritty poistamaan muun muassa rajoittamalla kaavasta valitusoikeutta. Tämä 

tapaus puolestaan osoittaa työn organisoinnilla olevan merkittävä vaikutus kau-

punkikehitysprosessin etenemisen tempoon. Myös Erja Väyrynen (2010: 111) on 

tunnistanut prosessinomistajien nimeämisen voivan parantaa suorituskykyä. 

 

                                                        
213Prosessinomistajan vastuulla on prosessin johtaminen (management) ja sen kehittäminen (Hammer 
& Champy 1993, Davenport 1993, Hannus 2004, Smeds 1994, sit. Väyrynen 2010: 111). 
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Kuvio 32. Asiakaspalvelijan kokoama työprosessi etenee Victorin ja Boyntonin (1998: 

159) mukaan nopeasti. Olen kehittänyt heidän esitystään korostamalla prosessino-

mistajan roolia integroivassa työssä.   

 

 
 

Kuvio 33. Sarjatuotantoon perustuva työprosessi puolestaan etenee hitaasti (ibid.: 

155). Kuviossa esitetään vain työprosessin pääkohdat. 

Organisaatiot ovatkin yhä useammin omaksuneet uudenlaisia rajoja ylittäviä toi-

mintamalleja, joita Hirschhorn ja Gilmore (1992) ovat kuvanneet litteiksi, hoi-

kiksi ja hajautetuiksi. He vertaavat näitä perinteisiin malleihin, joissa hierarkia, 

toiminnot ja maantieteellinen sijainti ovat työtä määrääviä piirteitä. Uudet rajat 

muodostetaan mieluummin tekijöiden, työtehtävien, politiikkojen tai identiteettien 

varaan. Erityisesti linjamanagerisuhteisiin perustuvan auktoriteetin on huomattu 

siirtyneen kohti teknologioiden, projektien ja tuotteiden – tai palvelujen – tunte-

mukseen perustuvaa sisältöauktoriteettia (Luoma 2009: 7). Vantaan kaupunkike-

hitysorganisaatiossa rajoja ylittävä kumppanuustyö toimii juuri ongelman tunte-

vien prosessinomistajien kiihdyttämänä. 
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Kaupungilla on ollut tämä projekti hyvin käsissään. Vantaahan on – toisin 

kuin jokunen kaupunki, jossa ollaan muualla tehty – niin aika napakasti pie-

nellä porukalla olette kasanneet sen. – – Selvitätte omassa organisaatiossanne, 

jos on selvitettävää, ja se vastaus tulee. Ei se pallottele eikä siirry toisesta 

ihmisestä toiseen. Siitä mä annan pisteet. Eikä se ole yksin mun pisteet, var-

maan kaikki ammattitoimijat sanoo, että Vantaa on siinä kyllä ykkönen tässä 

pääkaupunkiseudulla. (Mäkeläinen 12.4.2011). 

Nopea reagointikyky onkin edellyttänyt aiempaa prosessin kehittämistä Vantaan 

kaupunkikehitysorganisaatiossa, tai vähintään historiallista siirtymistä sarjatuo-

tannosta prosessin kehittämisen työtyyppiin. Selitystä suorituskyvylle voidaan et-

siä myös visiosta, jota kohti Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa on ponnis-

teltu: työn sääntöjä ovat sekä palvelustrategia että kilpailukykystrategia, ja kau-

pungin tarjoama tuote on tehtäväorientoitunut palvelu. Robert F. Lusch kump-

paneineen (2007) on osoittanut juuri hyvän palvelun olevan kilpailukykytekijä, 

koska tavarat eivät enää ole keskeisimpiä vaihdon välineitä, vaan palvelut: ”It is 

about parties applying their specialized competences for the benefit of another 

party (i.e., serving them), and in so doing, benefiting themselves. As such, service 

is exchanged for service (Bastiat 1848; Vargo and Lusch 2004).”  

Palvelutavoitteessa onnistuminen kuitenkin edellyttää myös tehtäviinsä sitou-

tuneita prosessinomistajia ja työntekijöitä kaupunkikehitystyön eri tasoilla (ks. 

Staffans & Väyrynen 2009: 144). Victorin ja Boyntonin (1998) mukaan työn ke-

hittäminen on perustunut juuri työntekijöiden kehittäjä–työntekijä-kaksoisrooliin 

(thinkers-doers). Väitettä tukee Leinelän kumppanuuskaavatyön palautekyselyssä 

saatu tulos esittämääni ”kysymy[kseen] siitä, että kun yhteistyökumppaneilla 

kehittäjät ja toteuttajat ovat eri henkilöitä, että koettiinko se ongelmana. Tässä 

näkyy, että se on koettu kyllä ongelmana (Pentinmikko 12.4.2011)”. Näin ollen ei 

välttämättä vielä nytkään tavoitettu täysimääräisesti ”sitä vastuullisuutta ja 

pitkäjänteisyyttä ja sitä oikeaa asennetta (Mäkeläinen 12.4.2011).” Myös Victorin 

ja Boyntonin (1998: 81, 84, Sonnentag & Frese 202: 6) näkemyksen mukaan 

yksittäisen työntekijän kiinnostus osallistua prosessin kehittämiseen on kriittinen 

tekijä, jota ei voida rangaistuksin pakottaa.  

Meillä on hyviä aktiivisia ihmisiä, jotka on hiffattu että hei, tarvittais toi joo. 

Mutta et kyllähän tää pyörii aika pitkälle semmoisen pienen porukan innos-

tuksen ja aktiivisuuden varassa. – – Tietysti jokainen joutuu työnsä hoitamaan, 
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mut et jos ei halua lähteä ideoimaan ja olemaan täysillä mukana, niin sitä on 

vaikea vaatia. (Hurme 28.6.2011). 

Yhdessä tekeminen ja yhteinen saavutus on hyvin tärkeätä meille kaikille. 

Tässä on monta vuotta tehty yhdessä töitä, ja jokainen tästä oppii. Täällä joku 

kritisoikin, että meni enemmän oppimisprosessin puolelle, mutta näinhän se 

aina on elävässä elämässä, opimme kaikesta. (Pentinmikko 12.4.2011). 

Pitkälliset kahdeksan vuotta vaatineessa Leinelän kumppanuuskaavatyössä, jossa 

sekä työntekijöiden että organisaation prosessi- ja kumppanuustyöosaaminen 

karttui, intensiivinen projektimuoto oli useiden haastateltujen muistoissa merkittä-

vä kaupunkikehittäjien innostusta kannatellut tekijä. 

H: Tuntui, että apua, miten me ikinä saadaan tää kasaan, mutta meilläkin oli 

niin suuri innostus, että kyllä se.  

T: Projektina jaksoi, kun sillä tiesi olevan loppu. 

H: Aivan. (Ikävalko 22.6.2011). 

Huolimatta työntekijöiden keskeisestä roolista prosessin kehittämisessä, se ei voi 

olla itseohjautuvaa, vaan sen johtaja toimii valmentajan214  roolissa rohkaisten 

työntekijöitä vuorovaikutukseen ja työn tarkkailuun sekä kehittämiseen. Työnteki-

jöiden luovuutta, osaamista ja motivaatiota tukemalla valmentaja voi rakentaa 

sellaista henkistä pääomaa, joka mahdollistaa kehittämisajattelun (Viitala 2007: 

78). Prosessin kehittämisessä johtaminen ei siten voi olla rationaalista johtamista, 

kuten sarjatuotannossa eikä toisaalta käsityöläisten värvääminenkään olisi noin 

50 asiantuntijan verkoston ohjaamiseksi riittävää, vaan valmentajia muistuttavat 

johtajat toimivat ennen kaikkea prosessinomistajina. He järjestävät mahdollisuuk-

sia oppimiselle ja integroivat oppimisen tulokset suhteessa kulloiseenkin kon-

tekstiin ja tavoitteelliseen prosessiin.215  

                                                        
214McGill, Slocum ja Lei (1992) ovat huomanneet oppivien organisaatioiden johtajien toimivan val-
mentajien lailla. 
215Työntekijöitä tukevaa johtajuutta on käsitelty 1990-luvulta lähtien johtamisen alan kirjallisuudessa 
eri näkökulmista. Suomessa valmentajia on nimitetty myös mahdollistajiksi, fasilitaattoreiksi, mutta 
koska itse liitän valmentajan tehtävään myös tulosten integroinnin tavoitteelliseen kaupunkikehitys-
prosessiin, miellän valmentajan työn tätä laaja-alaisemmaksi ja vastuullisemmaksi: tehtävänkuvaan 
kuuluu kontrollointia ja ohjeistamista, mutta toisaalta valmentaja kuuntelee herkällä korvalla valmen-
nettavansa tarpeita. Valmentajan on tällöin tunnettava valmennettavansa tuleva tehtävä, tavoitteet ja 
vaatimukset, sekä arvioitava näiden saavuttamista. (Viitala 2007: 85).  Riitta Viitala (2007: 82) on 
koonnut valmentamisen näkökulmia, ja hän lisää vielä pedagogisen johtajuuden ja oppimista tukevan 
johtajuuden lähestymistavat. 
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Me ei oltu rakennettu sitä prosessia valmiiksi etukäteen, vaan me rakennettiin 

sitä sitä mukaa kun edettiin. Pidettiin aina välillä strategiapalavereja, Lassi ja 

Tuula ja minä, ja mietittiin, miten nyt kannattaisi edetä. Ja sen mukaan sitten 

sitä porukkaa ohjelmoitiin. (Pentinmikko 27.6.2011). 

Pentinmikon kuvailemaa lähestymistapaa johtamiseen on kutsuttu prosessuaali-

seksi johtajuudeksi (leadership as process, Walker 2006: 108). Esimerkiksi 

Walker ja Griffin mieltävät johtajuuden vuorovaikutteiseksi prosessiksi, johon 

vaikuttavat kulloinkin ilmenevät teemat: ”the idea of leadership themes emerging 

out of the ongoing interaction between leaders and followers in the living present 

in which there is always the potential for emergent novelty (Griffin 2002).” 

Binney kollegoineen jatkaa johtajien todellisessa työssä olevan kyse käsillä ole-

van hetken ja työntekijöiden, organisaation ja kontekstin käsittelystä siten kun 

kulloinkin on mahdollista ja tarpeen (2003, sit. Walker 2006: 108). Tilanteeseen 

reagoinnin lisäksi johtajan on kaupunkikehitystyön prosessiin liittyvän kehityksen 

valmentajana lisäksi varauduttava ”tulevaan, siinä pitää jotenkin osata haistaa, 

missä asioissa täytyy tehdä päätöksiä milloinkin (Sirén 22.6.2011).” 

Kaupunkikehitystyön prosessia innovaatioiden toteutukseen asti välittymisen 

näkökulmasta tutkinut Erja Väyrynen on tuloksenaan todennut yhdeksi oleelli-

seksi johtajan tehtäväksi verkoston kannustamisen yhteistyöhön (2010: 20). Val-

mentajan on osattava valaa uskoa menestymisen mahdollisuuteen ja rakennettava 

luottamusta.  

T: No sitten mietitään sinun ja Anin roolia. Vaikka teillä ei ole virallista roolia, 

niin mä olen nimennyt teidät tässä tehtävässä valmentajiksi elikkä teillä [on] 

johtajan roolina lätkäkoutsin tapainen. 

H1: Joo no se on aika hyvin kyllä löydetty.  

H1: Me oltiin itse niin palavan innostuneita tästä, että se ilmeisesti säteili 

ulospäin ja sitten tietysti täs oli – – ammattilaisia, et kyllä heillä oli itsellään-

kin se palo. Mutta täytyy sanoa, kyllähän näitä toteuttajatahoja pikkuisen 

joutui sparraamaan, vähän lapsellisellakin tavalla, että kun te ootte tän valta-

kunnan parhaat niin kyllä te tähän pystytte. Ihan niin kuin mä olisin puhunut 

mun lapsille silloin kun ne oli pieniä, että näyttäkää nyt et te ootte isoja poi-

kia ja osaatte tehä tän duunin. Älkääkä viittikö kinastella. No joo. Sanotaan 

niin, että kun nää on pääosin kaikki tuttuja ihmisiä, joiden kans oon tehnyt 

vuosia, niin mä oon ottanut vapauden heittää semmoista herjaa, mitä en ehkä 
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heittäisi silloin kun tapaisin jonkun ensimmäisen tai toisen kerran. Meni ehkä 

pikkuisen se sparraaminen leikin varjollakin. (Hurme 28.6.2011). 

– – 

H2: Se on tärkeä ominaisuus, että kaavoittaja näissä tiukoissa tilanteissa pitää 

henkilövälit kunnossa, koska muuten se on yhtä tappelua se loppuvaihe (Ikä-

valko 22.6.2011). 

Vaikka prosessin kehittämisen käynnistäneiden aluearkkitehdin ja asumisasioiden 

päällikön rooli valmentajina, luottamuksen rakentajina, käytännön harjoitusten 

valmistelijoina ja oikea-aikaisten päätösten valmistelijoina on ilmiselvä, on Lei-

nelän kumppanuuskaavatyöstä havaittavissa heidän yhteistyönsä lisäksi muutakin 

jaettua johtajuutta,216 ja muita prosessien omistajia. Toki jo kaupunkisuunnittelun 

tulosalueella toimiva aluearkkitehti ja yrityspalvelujen tulosalueella työskente-

levän asumisasioiden päällikkö muodostavat tärkeän Wengerin (1998: 114) 

tunnistaman rajanylittäjä-johtajaparin, joka rikkoo organisaation työlle viitoit-

tamia raja-aitoja.217 Yhteistyöryhmä ja laaturyhmä voidaan nähdä ainakin oppi-

mista tukevan ulkopuolisen asiantuntijuuden integroijien roolissa. Victorin ja 

Boyntonin (1998: 76) mukaan ulkopuolisten resurssien tilaaminen onkin luon-

tevaa prosessin kehittämisessä. Kaupunkikehitystyössä konsultit ovat tilattavissa 

yhteispalaveriin jopa kaupungin omia työntekijöitä lyhyemmällä varoitusajalla.218 

Prosessin kehittäminen perustuu juuri horisontaalisesti organisoitaviin solmu-

maisiin – perustettaviin ja purettaviin – yhteistyöryhmiin, joissa asiantuntijat 

oppivat ongelmastaan ja toisiltaan ekspansiivisesti (Engeström 2004b, Victor & 

Boynton 1998: 84), aina uusien kumppanien kanssa, uudelleenorganisoinnin 

myötä (Victor & Boynton 1998: 84–85, ks. Mäntysalo 2000). Leinelän laaturyh-

mässä erityisesti hulevesisuunnittelu (Ikävalko 22.6.2011, Sirén 11.8.2011) ja 

esteettömyyssuunnittelu (Sirén) haastoivat asiantuntijat rajat ylittävään oppimi-

seen. Ylipäänsä, yhteistyöryhmissä horisontaalinen temaattinen integraatio on ol-

                                                        
216Jaetussa johtajuudessa monta toimijaa vaikuttaa yhdessä muihin toimijoihin. Tällainen johtajuus 
edellyttää kykyä yhdistää erilaista osaamista. (Ståhle ym. 2004). 
217Hirschhorn painottaa, että on johtajien tehtävä muodostaa ja ylläpitää mielekkäitä rajoja organisaation 
sisällä ja suhteessa sen ympäristöön. Jos nämä rajat ovat epäkelvot, ne haittaavat työntekijöiden työtä. 
(1988: 38). 
218Kaupunkikehitysorganisaation työntekijöiden ja konsulttien työnjako vaikuttaa eriytyneeltä ja hie-
rarkkiselta (myös luvut 3.3.3 ja 3.7.2).  
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lut toimivaa kaupunkikehitysorganisaation sisällä219 eli maankäytön, rakentami-

sen ja ympäristön toimialaan kuuluvien tulosalueiden (kaupunkisuunnittelu, yri-

tyspalvelut, kuntatekniikan keskus ja rakennusvalvonta) välillä. Wenger on 

esittänyt tällaisten käytäntöyhteisöjen voivan toimia instutionaalisia rajoja ylit-

tävinä siltoina, koska käytännön työtehtävistä suoriutumiseksi220 vaadittava moti-

vaatio voi ohittaa myös epätarkoituksenmukaiset hallinnolliset rakenteet (1998: 

118–119, sit. Kerosuo 2006: 83). Motivaatio rajojen ylityksiin kasvaa etenkin, jos 

käynnissä on rajanylitykset oikeuttava projekti, kuten Leinelän kumppanuuskaa-

vatyö. 

Vaikka jokainen näistä toimijoista edustaa omaa sektoriaan, niin [yhteistyö oli] 

silti sujuvaa. Joku saattoi puuttua johonkin, mikä ei ihan ollutkaan hänen 

juttunsa – –. Mun mielestä tää antaa sitä uuden oivaltamista ja oppimistakin 

aika hyvin. Jos – – sä et saa ottaa yhtään kantaa viivan toisella puolella 

olevaan, niin se on taas sitä perinteistä sektoriajattelua. – – Tulosalueita me 

ollaan täällä, mutta kuitenkin – –. Me ollaan yhtä ja samaa maankäytön toimi-

alaa, eli kun organisaatio on ohut, se auttaa yhteistyössä. Meillähän pyörii 

monennäköisiä työryhmiä yleiselläkin tasolla eli meillä on muun muassa 

hirveen hyvä foorumi tämmöinen infra-työryhmä, jossa kokoonnutaan parin 

viikon välein. Siellä on kuntatekniikan porukkaa, siellä on kaupunkisuun-

nittelua, siel on meidän yrityspalvelua. Ne on pitkiä raskaita kokouksia, mut 

siellä käydään ihan caseja läpi ja niin kun ideoidaan näitä asioita – –. Sit 

väliin tulee sellainen, jolle asia ei kuulu mitään, rupee sorkkimaan sitä, joka 

on tietysti sillä hetkellä kauheen ärsyttävää. Mutta tässä Leinelän tapauksessa 

kun kaikki kuitenkin tähtäs sen yhden alueen suunnitteluun ja toteutukseen 

niin – – silloin se oli hyväksyttävää, että tälleen voidaan toimia. (Hurme 

28.6.2011). 

Konsultit eivät täysin ymmärtäneet rooliaan. Nämä roolituskysymykset ovat 

todella mielenkiintoisia. Näitä rooleja ei kyllä missään vaiheessa keskustele-

malla avattu. Se oli oikeastaan myös yksi tämän menetelmän periaate, että 

                                                        
219Sivistystoimen asiantuntijat osallistuvat yhteistyöhön tapauskohtaisesti (Hurme 28.6.2011). Myös 
yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo (21.2.2012) kertoo yrityspalveluilla olevan hyvät suhteet 
sivistystoimeen, koska koulutus liittyy yritysten työvoiman saantiin.  
220Marju Luoma (2009: 8) on kuvannut integroivaa käytännön työtä salapoliisin työksi, jossa tämä 
hakulankojen kuromista varten ottaa yhteyttä asiasta mahdollisesti tietäviin ihmisiin – organisaatio- tai 
muista rajoista riippumatta. 
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aika vapaasti annettiin asioiden virrata, ja jokainen sai olla asiantuntija juuri 

siinä asiassa kuin koki olevansa. (Pentinmikko 12.4.2011). 

Hecksher ja Adler (2006, Hickson ym. 1969, sit. Erhardt 2010) painottavat kolla-

boratiivisessa työryhmiin perustuvassa tietotyössä (Collaborative team-based 

knowledge-work) juuri sääntöjen vapauttamista, auktoriteettien madaltamista ja 

muiden asiantuntijoiden voimaannuttamista. Ancona ja Caldwell (1992, sit. 

Erhardt 2010: 105) pitävätkin tämänkaltaisesta rajojen sumeudesta ja vaihtele-

vasta tietopohjasta seuraavaa rooleihin liittyvää hämmennystä todennäköisenä. 

T: Olen ymmärtänyt, että kaikki eivät välttämättä pysyneet ihan täysin siinä 

omassa sektorissa, jossa yleensä. 

H: Ei lainkaan. (Naurua). – – Ei ehkä sitten kellään ollut myöskään mahdol-

lista pysytellä siinä sektoriosaamisen perinteisessä roolissa. Mä korostaisin 

sitäkin, et se on ollut varmasti myös hyppy osaamisen osalta, et on joutunut 

ulottaan sitä, opiskeleen, kehittämään, kaikki mukana olleet hieman sen ulko-

puolelle mikä on se traditionaalinen oma rooli ja ammatinkuva. (Sirén 

11.8.2011). 

Kollaboratiivisessa käytäntöyhteisöihin perustuvassa tietotyössä professioiden 

merkitys hälvenee, ja työtehtävät tapauskohtaisesti asiantuntemuksen ja resurssien 

perusteella sovittavine työnjakoineen korostuvat. Marju Luoma (2009: 7) on väi-

töstutkimuksessaan osoittanut organisaatioiden koostuvan työroolirakennelmasta, 

joka sisältää rajatumpia ja rajattomampia työrooleja: rajatumpia työrooleja ovat 

suunnittelijoiden ja vertikaalisten spesialistien tehtävät ja rajattomampia päällik-

köjen, projektipäällikköjen, horisontaalisten asiantuntijoiden ja tuotekehityksen 

tehtävät. Victor ja Boynton kehottavat prosessin kehittäjiä nimenomaan laajen-

tamaan osaamistaan (1998: 156, Luoma 2009: 7).  

Von Kroghin, Ichijon ja Nonakan (2000) mielestä on juuri prosessin kehittä-

misen johtajan tehtävä mahdollistaa näkemyksiä laajentavat keskustelut työstä. 

Kumppanuuskaavatyön palautteesta käy silti selvästi ilmi tällaisen laajan monitoi-

mijaisen, uutta tietoa muodostavan työskentelyn käytännön järjestelyjen vaativuus. 

Kokouskäytäntöä pidettiin raskaana, ja toivottiin enemmän sektorikohtaisia pala-

vereja (Pentinmikko 12.4.2011) tai kokouskäytäntöjen tehostamista muuten – 
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kuitenkin luovuudelle tilaa jättäen.221 Yhteisten kokousajankohtien järjestymisestä 

muodostuikin haaste (Tiuri 12.4.2011, Arkkitehtikonsultti 12.4.2011).  

Jatkuvat lähitapaamiset olivat kuitenkin välttämättömiä monimutkaisten ky-

symysten työstämiseksi ja päivittämiseksi, sekä erilaisista työtehtävistä ja niiden 

työnjaosta sopimiseksi. Lisäksi on otettava huomioon, ettei Leinelän kumppa-

nuuskaavatyön prosessilla ollut esikuvaa, vaan prosessi oli luotava ensi kerran. 

(Erhardt 2010).  Prosessin kehittämisessä oli sekä hyödynnettävä aiempaa tietoa 

että luotava jatkuvasti uutta. Prosessin kehittämiseen tähtäävien prosessinomis-

tajien, tässä tapauksessa etenkin aluearkkitehdin ja asumisasioiden päällikön tai 

myös yhteistyöryhmän ja laaturyhmän, vaativana vastuullisena tehtävänä oli työn-

tekijöiden oppimisen ja tiedontuotannon valmentamisen ohella kytkeä erilaiset 

ratkaisut jänteväksi työprosessiksi ja sen kautta syntyväksi tulokseksi. 

Siinä tuli kaikennäköisiä mutkia matkaan, niin kuin aina tulee. – – Joskus sit 

kävi niin, että kaupungin puolelta oli pakko sanoa, että näin tehdään, ja 

siitäkin jotkut vähän närkästyi. Mut sitähän se on yhteistoiminta, että haetaan 

niitä kompromisseja, ja joskus pistetään riita poikki. Kaavoitusmonopoli ja 

maanomistus on kuitenkin kaupungilla, niin ei oo vaikea miettiä, kuka viime 

kädessä sanelee. Kaikki ratkaisut mitä tehtiin hyväksyttiin [myös] kump-

panien taholta. (Hurme 28.6.2011). 

Nykänen kollegoineen (2007: 92) on korostanut, että kumppanuuskaavoituksessa 

kunta ei luovuta päätösvaltaansa yrityksille, vaan päinvastoin mahdollistaa no-

pean ja tehokkaan vaikutuskanavan molempiin suuntiin. Hurmeen kertoman mu-

kaan erityistilanteissa kaupunkikehitysorganisaatio ja kumppanit ovat kuitenkin 

erilaisissa asemissa, ja lopulta julkinen kaupunkikehitysorganisaatio soveltuu vas-

tuulliseksi prosessinomistajaksi, koska se pitää hallussaan juridista työvälinettä, 

kaavoitusmonopolia. Vantaalla kaupunkisuunnittelun tulosalue laatii aina juridi-

sen kaavan itse, vaikka suunnittelutyöhön on integroitu kaavakonsultteja. Lisäksi 

yrityspalvelujen tulosalue laatii asemakaavaan lähes aina liittyvän yhteistoiminta-

sopimuksen varhaisessa vaiheessa yhtä aikaa asemakaavan työstön kanssa.  

Toinen osapuolten asemaa voimakkaasti määrittävä tekijä on maanomistajuus. 

Asetelma muuttuu maanomistuksen ja prosessinomistajuuden jakautuessa eri ta-

                                                        
221Sirén 11.8.2011. Kokousjärjestelyjen vaihtoehtona haaveiltiin myös lähellä toisiaan sijaitsevista 
toimipaikoista, jotka mahdollistaisivat jatkuvan ja spontaanin vuorovaikutuksen, osa tosin koki tek-
niikan voivan kompensoida työpaikkojen fyysistä etäisyyttä. 
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hoille;222 tällöin integroivassa kaupunkikehitystyössä voidaan puhua strategisesta 

kumppanuudesta, joka edellyttää juuri siihen soveltuvien työtyyppien käyt-

töönottoa. Prosessin kehittämisen työtyypin soveltamisen edellytys Leinelän 

kumppanuuskaavatyössä olikin kaupungin maanomistus: Vantaan kaupunki on-

nistui hankkimaan koko suunnittelualueen omistukseensa. Tällaisen hyvin resur-

soidun työn tulos, kumppanuuskonsepti, on käyttökelpoinen laatumarkkinoilla, 

kun kaupunki on sekä prosessinomistaja että maanomistaja.223 Tällaisessa tapauk-

sessa kaupunkisuunnittelun tulosyksiköllä, ei esimerkiksi yrityspalveluilla, on 

voinut olla keskeinen rooli prosessinomistajana. Tosin osaprosessien omistajia oli 

tällöinkin tunnistettavissa useampia. 

T: Mä oon saanut sellaisen vaikutelman että Leinelän prosessissa oli ikään 

kun useampia johtohahmoja. 

H: Joo mä luulen kanssa, et se oli nimenomaan näin. On vaikee määr... Se ta-

vallaan luontevasti ohjautuu sen mukaan, mikä vaihe on kyseessä, niin sieltä 

tulee taho, jolla on ne tavoitteet sisäistetty ja tahtotilaa viedä omassa organi-

saatiossaan asioita läpi ja jalkauttaa ja tehdä sitä yhteistyötä. 

T: Kuulostaa viestijuoksulta, et se kapula annetaan, kun tulee uusi työvaihe. 

H: No kyl se semmoistakin oli. Se vähän riippuu, missä vaiheessa ollaan oltu. 

Kaupunkisuunnittelu ja yrityspalvelut [tulosalueet] on ehdottomasti painot-

tunut. (Sirén 11.8.2011). 

Vantaan kaupunkikehitysorganisaation luonteesta on ollut haasteellista saada yk-

siselitteistä kuvaa, koska se paljastaa joka tutkimustapauksessa itsestään uuden 

puolen. Samaten eri työtyyppejä edustaneissa tapauksissa työtä johtanut – tai joh-

taneet, jos heitä on ollut monta – asiantuntija on toiminut erilaisissa rooleissa: 

Baeckmanin huvilan asemakaavatyössä värvääjänä ja mentorina, Mikkolan pien-

teollisuusalueen asemakaavatyössä rationaalisena johtajana ja Leinelän kump-

panuuskaavatyössä valmentajana tai oppimisprosessin omistajana. David Walker 

(2006) onnistuu tulkitsemaan Sirénin uskottavasti hyvin todenmukaista kuvausta 

                                                        
222Esa Hakkola (2007) on nähnyt kunnan harkintavallan tekevän kunnasta kaavoituksen suhteen super-
osapuolen riippumatta maanomistuksesta. Näin olisi, mikäli kunta ei samaan aikaan olisi itse talou-
dellisesti riippuvainen hankkeiden käynnistämisestä, jota yksityiset maanomistajat hallitsevat. 
223 Kumppanuuskaavoitusta on toistaiseksi sovellettu Suomessa uusien alueiden suunnitteluun, tai 
täydennysrakentamiseen uudisaluein (eli laajennussuunnitteluun). Nykänen kumppaneineen (2007: 93) 
ei näe varsinaisia esteitä sille, miksei menettelyä voitaisi soveltaa myös olemassa olevilla raken-
netuilla alueilla, joskin niiden usein hyvin hajanainen maanomistus muodostaa merkittävän haasteen 
yhtenäisen työkokonaisuuden aikaansaamiselle. 
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siitä, kuinka johtajuus224 voi kaupunkikehitystyön kompleksisissa olosuhteissa ol-

la vaikeasti määriteltävissä. Walkerin näkemys johtajuudesta kontekstisidonnai-

sena (myös Spillane 2005) prosessina (myös Creviani ym. 2010, Hosking 2006, 

Ladkin 2010), jota ei voida pilkkoa palasiin ja jakaa niitä eri ihmisille, tuntuu se-

littävän havaintojani parhaiten. Tällainen kontekstisidonnainen, prosessuaalinen 

johtajuus on Leinelän kumppanuuskaavatyössä lisäksi ollut erilaisten pitkäaikais-

ten työryhmien, kuten yhteistyöryhmän ja laaturyhmän, käsissä. Vaihtoehtoisesti 

voidaan puhua jaetusta johtajuudesta, joka perustuu syvälliseen kaupunkikehitys-

organisaation työn tuntemukseen (ks. myös Sirén 11.8.2011) ja monenkeskiseen 

luottamukseen. Tämä on mielestäni rinnastettavissa siihen asiantuntemukseen, 

jonka Victor ja Boynton (1998) toteavat mahdollistavan prosessin kehittämisen. 

Asiantuntemuksen ja työn integraation näkökulmasta on vielä tarpeen selven-

tää eroa yhteistyöryhmän ja tiimin välillä. Scott Reeves kumppaneineen on määri-

tellyt integraation olevan tiimissä voimakkaampaa kuin yhteistyöryhmässä, jossa 

työntekijät määräajoin kokoontuvat vuorovaikutukseen yhteisen työn kohteen pa-

riin. Tiimi on vielä enemmän: sillä on yhteinen käsitys ja sopimus siitä, miten se 

työskentelee ja mitä varten (Sundström ym. 1990, Reeves ym. 2010: 41), lisäksi 

tiimin jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan.  

Leinelän kumppanuuskaavatyöhön näyttää kuuluneen yhteistyöryhmiä ja tii-

mejä. Yhteistyöryhmiksi voi luokitella arkkitehtikonsulttien työryhmät, jotka ko-

koontuivat, mutteivät muodostaneet yhteistä tavoitetta. Myös lukuiset solmu-

maiset työryhmät, kuten tila- ja taidetyöryhmä, kokoontuivat työstämään työpro-

sessin aikaisia tehtäviä. Tiimiksi on tunnustettava aluearkkitehdin ja asumisasioi-

den päällikön muodostama tulosaluerajan ylittävä johtajapari (ks. Luoma 2009: 7), 

laaturyhmä sekä toimialatasoinen yhteistyöryhmä. Jälkimmäisten merkitys ho-

risontaalisen ja vertikaalin integraation hallitsemisessa on keskeistä kaupunki-

kehitysprosessin eri vaiheissa. Näyttää, että nimenomaan tiimeillä on valmius 

toimia prosessinomistajana jaetun johtajuuden varaan rakentuvassa kaupunkike-

hitysprosessissa. Pirjo Ståhle, Markku Sotarauta ja Aino Pöyhönen (2004: 19) si-

joittavatkin jaetun johtajuuden olosuhteisiin, joissa toiminnan lähtökohtana on 

monenlainen epävarmuus ja -selvyys. Tällöin jaettua johtajuutta hyödynnetään 

erilaisten kompetenssien ja vallan muotojen integroimiseksi (myös Pearce & 

Conger 2003, Spillane 2005). Leinelän kumppanuuskaavatyöstä syntyneen näke-

                                                        
224 Perttu Salovaara (2011) on väitöskirjassaan kartoittanut erilaisia johtajakäsityksiä ja osoittanut 
olevan käynnissä siirtymä johtajakeskeisestä ajattelusta johtajuuteen, joka voi ilmetä muun muassa 
uudenlaisina yhteistyöhön perustuvina johtamisen muotoina. 
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myksen pohjalta juuri tiimit voivat valmentaa yhteistyöryhmien oppimis- ja työ-

prosessia, jolloin ne valitsevat työkalupakistaan tapauskohtaisesti tarkoitukseen 

soveltuvan työvälineen, kuten työryhmämuodon (Luoma 2009: 6). 

3.5.4 Tulokset 

Olen kuvannut integroivaa kaupunkikehitystyötä prosessin kehittämisenä. Staf-

fans ja Väyrynen (2009: 196) ovat tuoneet ilmi, että haasteena on paitsi liittää 

toimijoiden ja osallisten tieto kaupunkisuunnittelun ja rakennustuotannon proses-

seihin, myös se, että koottu tieto ei kumuloidu. Heidän mukaansa sama haaste 

koskee niin kuntia, rakennustuotantoa kuin palveluntuottajiakin. Leinelän kump-

panuuskaavatyö osoittaa, että julkinen kaupunkikehitysorganisaatio kartuttaa 

osaamistaan – kunhan se aktiivisesti soveltaa prosessin kehittämisen työtyyppiä. 

Leinelän kumppanuuskaavatyön analyysi osoittaa, että horisontaalinen tar-

kastelu oli laaja-alaista, olihan työhön integroitu noin 50 asiantuntijan verkosto. 

Joukosta kuitenkin puuttuivat suunnittelualueen toimijat ja asukkaat eikä työhön 

näin ollen voitu sisällyttää prosessin kehittämiseen tyypillisesti kuuluvaa asiakas-

tyytyväisyyden mittausta. Kiinnostusta kohdistuu myös kustannustiedon työhön 

integrointiin; parempaa kiinteistötalouden asiantuntemusta kaivattiin tässäkin ta-

pauksessa kaupunkikehitysorganisaation käyttöön etenkin työprosessin alku-

vaiheissa. Myös rakennusvalvonnan varhaista integroitumista kumppanuustyöhön 

toivottiin, mutta niukat resurssit rajoittavat rakennusvalvonnan osallistumista. 

Vertikaalin integraation osalta suunnittelutyö oli hyvin joustavaa, koska jopa 

työn motiivista että kohteesta muodostettiin käsitystä vähitellen, samaten työn 

elementeistä ja välineistä sovittiin työn edetessä. Nämä tarkastelut yhdistettäessä 

voidaan kuvata (Kuvio 34), onko Leinelän kumppanuuskaavatyö eheyttämistä, jo-

ka edellyttäisi kokonaisvaltaista tarkastelua. Kumppanuuskaavatyö ja sen kanssa 

rinnakkainen prosessin kehittämistyö oli temaattisesti laajaa, mutta myös hyvin 

joustavaa, joten tapaus lukeutuu kestävään kehittämiseen, jossa yhdistetään nopea 

ja hidas tieto. 
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Kuvio 34. Kumppanuuskaavatyön tulos oli joustava kumppanuuskonsepti. Suunnitte-

luprosessissa sisällöllinen integraatio oli laajaa lukuun ottamatta alueen käyttäjiä ja 

kiinteistötalouden asiantuntemusta.  

Kumppanuuskaavoitustyö sisälsi eritempoisia jaksoja, joiden kuluessa työstä tuli 

yhä yksityiskohtaisempaa. Työn tavoitteen sisältö kiinnitettiin kahdeksan vuoden 

mittaisen prosessin aikana, jolloin myös prosessia kehitettiin. Ajanjaksoa voi pitää 

kaupunkikehitystyön kentällä tempoltaan keskinopeana prosessina. Haasteellisin-

ta osoittautui olevan integroida kumppanit työhön oikea-aikaisesti, sekä kytkeä 

uusia ongelmia ja tietoa työhön sellaisessa järjestyksessä, että se mahdollistaa si-

sällöllisen integraation. 
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Kuvio 35. Prosessin kehittämistä sisältävä kumppanuuskaavatyö oli tempoltaan keski-

nopea prosessi, joka kehittyi edetessään yhä detaljoidummaksi. 
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3.6 Massakustomointi 

Jatkuvaan työn ohella oppimiseen perustuva prosessin kehittäminenkään ei Bart 

Victorin ja Andrew C. Boyntonin (1998) mukaan aina ole organisaation kohtaa-

mia haasteita vastaava työtyyppi, etenkään silloin, kun markkinoiden odotukset 

muuttuvat nopeasti. Heidän mallinsa neljäs työtyyppi on massakustomointi (ibid.: 

91–117), jota hyödynnetään, kun on aikaansaatava tehokkaasti juuri sitä, mitä 

asiakas kulloinkin tahtoo.  

Massakustomointi perustuu esivalmistettujen moduulien225 joukkoon; moduu-

leja integroimalla voidaan joustavasti koota halutunlainen tuote tai palvelu, ilman 

että sen valmistusprosessia on tarvetta muuttaa. Tuote- tai palvelupaketteja ei ole 

tuotettu valmiiksi, vaan asiakkaan ottaessa yhteyttä palveluntarjoaja perehtyy 

uniikkiin tilaukseen ja räätälöi (built-to-order) palvelukokonaisuuden, joka muo-

dostetaan paitsi esivalmistettujen moduulien myös toimiviksi kehitettyjen toisiin-

sa eri tavoin integroitavissa olevien osaprosessien226 ja selkeän prosessikuvauk-

sen227avulla. Massakustomointi perustuu olemassa olevien, erikoistuneiden ja pe-

rinpohjin tunnettavien resurssien linkittämiseen sekä toimintaa koskevaan, kumu-

loituneeseen rakenteelliseen tietoon (architectural knowledge). Massakustomointi 

edellyttää kuitenkin työn perinpohjaista uudelleenjärjestelyä. 

Tässä työtyypissä työn organisointi perustuu osaamisen arkkitehtuuriin 

(information-centered architecture), jossa markkinointi, tuotanto, laadunvalvonta 

ja asiakaspalvelu on integroitu yhtenäiseksi mutta robustiksi prosessiksi.228 Mas-

sakustomointiin perustuvassa organisaatiossa verkoston työtä koordinoidaan kes-

kitetysti, hubista käsin. Siellä johtajalta odotetaan pitkäjänteistä työtä, mutta myös 

reaaliaikaista mahdollisuuksiin tarttumista. Pihlaja (2005: 59) kuvailee massakus-

tomoinnin johtajia liikennepoliiseiksi. Massakustomoinnissa ei kuitenkaan ole ky-

se vain laajan verkoston osaamisen hyödyntämisestä, vaan oleellista on luoda ver-

koston toimintaa ohjaava organisaation kattava visio ja standardoitu alusta. 

                                                        
225Moduuli on toimintojen tai komponenttien joukko, joka toteutetaan yhtenä työkokonaisuutena ja 
jota voidaan kuvailla yhtenä kokonaisuutena (Gilmore & Pine 2000). Moduuli voi olla esimerkiksi 
suunnitelma, erityisosaamista omaava työntekijä tai johonkin eri työtyyppiin perustuva työtehtävä- tai 
palvelukokonaisuus. 
226Tunnettu esimerkki massakustomoidusta tuotteesta on esimerkiksi auto, johon asiakas voi valita 
ominaisuuksia valmistajan tarjoamien vaihtoehtojen joukosta. 
227Prosessikuvauksesta käyvät ilmi työyhdistelmät ja -jaksot sekä se, miten ne ajoitetaan ja järjestetään 
saumattomasti (vrt. Leinelän kumppanuuskaavatyön prosessikuvaus, luku 3.5.2). 
228Ks. myös Pihlaja 2005: 59. 
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Osa-alueestaan vastaavien sitoutuneiden työntekijöiden tehtävä on kerätä jatku-

vasti strategista tietoa kuuntelemalla asiakkaiden tarpeita ja tallentaa tieto koko 

organisaation käytössä olevaan tietokantaan. Työntekijöiden yhteistyö perustuu 

ennen muuta hiottuun, osasia integroivaan menettelytapaan, jota jalostetaan kart-

tuvan kontaktitiedon (configuration knowledge) perusteella.  

Tämän työtyypin avulla voidaan tarjota palveluja täsmällisesti ja tehokkaasti, 

ja se voi Victorin ja Boyntonin mukaan muodostua vuosisataamme leimaavaksi 

työtyypiksi, kun asiakkaat odottavat räätälöityjä, mutta edullisia tuotteita ja ripeää 

palvelua. Tällaista kontekstia voisi kutsua täsmämarkkinoiksi.  

Massakustomointia hyödyntävän on oleellista hahmottaa tuotteen tai palvelun 

ja asiakkaan sekä oman organisaationsa välinen jatkuvaan vuorovaikutukseen pe-

rustuva uudistumisen dynamiikka. Taukoamaton markkinoiden, mukaan lukien 

kilpailijoiden tarkkailu, asiakaskunnan tarpeiden tulkinta, nopeasti uudelleenorga-

nisoitavat resurssit sekä työn yhdistämisen taidot ovat kriittisiä tekijöitä massa-

kustomoinnissa.  

3.6.1 Tapaus: Vantaan Akselin yritys- ja työpaikka-alueen 
profilointityö 

Vantaan Akselin yritys- ja työpaikka-alueen profilointityö on tunnistettavissa mas-

sakustomointiin kuuluvaksi työvaiheeksi. Esittelen seuraavaksi tämän suunnitteli-

joiden yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi mieltämän tapauksen pääpiirteet ja 

sen, miten se edustaa massakustomoinnin työtyyppiä. 

Vantaan Akseli on Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vuosaaren sataman puo-

livälissä, Lahden moottoritien ja Kehä III:n risteyksessä oleva logistiikan, teol-

lisuuden ja kaupan yritysalue, josta odotetaan Aviapoliksen rinnalle toista mer-

kittävää, mutta erityyppistä yritys- ja työpaikkakeskittymää.  

Kuvio 36. Vantaan Akseli on “lentokentän ja sataman keskellä”. Käyttämätön raken-

nusoikeus mahdollistaa noin 7 000 uuden työpaikan syntymisen alueelle, jossa on jo 

valmiina investoijia auttamaan hankkeiden käynnistämisessä. (© Vantaan kaupungin 

mittausosasto 2013 ja Vantaan Markkinointi Oy, julkaistu tekijänoikeuksien haltijan lu-

valla).  
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Paikkojen brändäyksestä on tullut yhä yleisempää 2000-luvulla, ja muun muassa 

rakennuttajat laadituttavat asuinalueille brändejä asuntomyynnin edistämiseksi. 

Tällainen markkinointiorientoitunut projektikohtainen brändäys (Klinga 2011) 

kuitenkin eroaa profiloinnista,229 jossa profiloitava alue – kuten Vantaan Akseli – 

on osa laajempaa strategisesti johdettua integroivaa kaupunkikehitystyötä (West-

ling 2001) ja investointimarkkinointiin230 perustuvaa massakustomoinnin toimin-

takonseptia. Konsepti perustuu modulaarisuuteen, joka toteutusperiaatteena antaa 

mahdollisuuden yhdistää erilaisia elementtejä ja luoda siten tarpeenmukainen lop-

putulos (Baldwin & Clark 1997: 86). Vantaan Akselin profilointityön tavoitteena 

on ollut valmistaa moduuli, joka on osa laajempaa koko Vantaan kattavaa toimin-

takonseptia, selittää yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo (21.2.2012):   

H: Profiloinnilla mä käytän ehkä enemmän sellasta tilannetta, että jos mulle 

tulee joku asiakas tähän ja sanoo, että hän haluais Kehä III:n varteen siihen 

Lentoasemantien risteykseen logistiikkayrityksen, mä voin sanoa, että se ei 

sovi siihen profiiliin, vaan teidän logistiikkayrityksenne olisi paljon parem-

massa turvassa Tikkurilantien varressa tai Hakkilassa [Vantaan Akselissa]. 

Tämä on se. – – Totta kai siinä on pohjavedet ja kaikki muutkin vastaavat 

asiat otettava huomioon, ja – – liikenteellä on aika iso merkitys alueitten 

profilointiin. Se ei ole pelkkää markkinointia, se lähtee alueen erityispiirteestä.  

T: Joo, mä olen yrittänyt jäljittää… Itse asiassa yksi mun caseistani on Van-

taan Akseli. Mä olen yrittänyt jäljittää juuri sitä prosessia. 

– – 

H: No niin, hyvä, se [Vantaan Akselin profilointi] on ihan älyttömän hyvin 

tehty. 

                                                        
229Profiili viittaa perusmerkityksessään sivukuvaan tai poikkileikkaukseen. Esimerkiksi kaupunki voi 
profiloitumalla korostaa vahvuuksiaan ja lisätä haluamiensa suotuisten mielikuvien syntymistä. Erkki 
Karvonen (2001: 46) korostaa, ettei profiloituminen ole vain viestinnän asia, vaan strateginen ratkaisu 
siitä, mihin panostetaan ja millaiseksi todellisuus luodaan. 
230Monet suomalaiset kaupunkiseudut ovat 1990-luvulta lähtien harjoittaneet investointimarkkinointia 
houkutellakseen yrityksiä paikkakunnalle. Ruotsissa ja Tanskassa investointimarkkinointia ovat hoi-
taneet niin valtioiden organisaatiot, kaupunkien ja kuntien organisaatiot kuin paikalliset alue-
organisaatiotkin. (Westling 2001: 130). Myös nämä organisaatiot toimivat eräänlaisen massakusto-
moinnin periaatteella, sillä ne perustuvat vakiintuneisiin verkostoihin, joissa hankeavauksiin reagoi-
daan vakiintuneisiin verkostosuhteisiin perustuvalla yhteistyöllä (ibid.: 136). 
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Vantaan Akselin profilointityö on useista vaiheista koostuva prosessi: Profilointia 

ovat rakentaneet muun muassa URBAN II -yhteisöaloiteohjelman 231  aikana 

vuosina 2005–2006 Hakunilan alueelle tehdyt selvitykset, 232  Vantaan yritys-

palvelujen sekä vastaperustetun Vantaan Markkinointi Oy:n Itä-Vantaan kehitystä 

koskeneet vuoden 2007 alkuun ajoittuneet pohdinnat, 233  Vantaan yleiskaavan 

laadinta (KV 17.12.2007), Vantaan Akselin yritysalueen maisemasuunnitelma 

(2007), Vantaan Akselin kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma ja selvitystyö 

(11.12.2009), Vantaan Akselin kaavarunko I (18.4.2011) ja II (tekeillä), joita myö-

hemmin seuraavat asemakaavamuutostyöt.234 Näiden työvaiheiden tavoitteena on 

ollut muodostaa alueelle sen todellisiin vahvuuksiin perustuva profilointi. 

Massakustomointi perustuu juuri esivalmistettujen moduulien joukkoon; mo-

duuleja integroimalla voidaan joustavasti koota halutunlainen tuote tai palvelu, 

ilman että sen valmistusprosessia on tarvetta muuttaa. Tuote- tai palvelupaketteja 

ei ole tuotettu valmiiksi, vaan asiakkaan ottaessa yhteyttä palveluntarjoaja pereh-

tyy uniikkiin tilaukseen ja tarjoaa räätälöidyn palvelukokonaisuuden, joka muo-

dostetaan paitsi esivalmistettujen moduulien myös toimiviksi kehitettyjen toi-

siinsa eri tavoin integroitavissa olevien, perinpohjin tunnettujen osaprosessien ja 

selkeän prosessikuvauksen avulla.  

Victorin ja Boyntonin mukaan (1998: 168) massakustomointi edellyttää mo-

duulien tunnistamista, palveluntarjoajaverkoston muodostamista ja yhteyttäjän 

(configurator) valtuuttamista. Vantaan kaupungin Elinkeinopoliittisen ohjelman235  

(1995) lähtökohdan, 

                                                        
231Urban II -yhteisöaloiteohjelma jätti jälkeensä hankkeita, yhteistyöverkostoja, poikkihallinnollisia 
työtapoja, kumppanuuksia ja voimaantuneita kansalaisjärjestöjä. Ohjelma lisäsi tavoitteidensa 
mukaisesti alueellista yhteistyötä. Urban II -ohjelmassa kokeiltiin Leipzigin Charterin (BMVBS/BBR 
(2007) (toim.) Integrated Urban Development…) mukaista integroitua kaupunginosien kehitystä, joka 
on kuulunut monien Euroopan maiden kaupunkipolitiikkaan. (Broman ym. 2011: 5). 
232 URBAN II -rahoitus mahdollisti tavallista laajempien perusselvitysten teon (asemakaavasuun-
nittelija Jukka Köykkä 23.6.2011), millä on voinut olla vaikutusta myös eri osapuolten intressien koh-
taamiseen. 
233Vuoden 2007 alussa perustetun Vantaan Markkinointi Oy:n toimitusjohtajaksi nimitettiin aiemmin 
URBAN II -ohjelmaan kuuluneen PK-Urban-hankkeen projektipäällikkönä toiminut Janne Rönnbäck. 
Hakkilan työpaikka- ja yritysalueen kehittäminen Vantaan Akseliksi käynnistettiin juuri PK-Urban-
hankkeen puitteissa. (Vantaan markkinointiosaaminen…).  
234Osalle alueesta voidaan laatia asemakaavamuutos etupainotteisesti, mutta pääsääntöisesti Vantaa 
laatii hankekaavoja taatakseen kaavojen ajanmukaisuuden ja välttääkseen tarpeetonta työtä. 
235Vantaalla vallitsi täystyöllisyys vuonna 1991, mutta kolme vuotta myöhemmin pankkikriisin aiheut-
tama lama oli jättänyt työttömiksi 16 000 vantaalaista. Työttömyys aiheutti kunnalle menolisäyksiä; 
kaupungin tuli muuttaa maapolitiikkansa suunta proaktiiviseksi. Vantaan kaupunginvaltuuston vuonna 
1995 hyväksymä Elinkeinopoliittinen ohjelma (KV 19.6.1995) haastoi kaupungin kehittämään 
toimintaansa siten, että se luo hyvät mahdollisuudet elinkeinoelämälle ja lisätä siten kuntalaisten 
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[s]isäisen verkoston eli [yrityspalvelujen koordinoiman] ns. yhden luukun 

periaatteen tarkoituksena on palvella joko kaupungissa jo olevia yrityksiä tai 

sinne sijoittumista harkitsevia yrityksiä tavoittamaan mahdollisimman hel-

posti kaiken sen palvelun, jonka kaupunki voi tarjota. Käytännössä asia on 

yksinkertainen: yritys ottaa kaupunkiin yhteyttä, ja sille räätälöidään sen tar-

peen mukainen menettelypolku, koskevat tarpeet sitten kadun rakentamista 

tai koulutuksen järjestämistä. 

Sisäinen verkosto on kilpailukyvyn ylläpitämiseksi välttämätön, mutta se ei 

ole riittävä, ainakaan sellaisessa kunnassa, jossa maanomistus on pirsta-

loitunutta, kuten Vantaalla. – – Tämän vuoksi yhtä tärkeää oli muodostaa ns. 

ulkoinen kehittäjäverkosto, joka yhdessä kaupungin kanssa markkinoi alueita 

kaupungin määrittelemän profiloinnin mukaisesti. Tällöin vältytään siltä, että 

alueen kehittäjät, maanomistajat ja yritykset tekevät omaa työtään vastoin 

kaupungin suuntaviivoja – –. Huomattavaa on kuitenkin, että kysymyksessä 

täytyy olla kaikkia osapuolia hyödyttävä tilanne. Tämän vuoksi alueiden 

profilointi ja strategiat on syytä tehdä yhteistoiminnassa yritysten, maan-

omistajien ja kehittäjien kanssa. (Markkula-Heilamo 2003).  

Yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo nostaa (ibid.) proaktiivisen elinkei-

nopolitiikan tärkeimmiksi keinoiksi juuri kunnan aktiivisen roolin elinkeinopoli-

tiikassa, alueiden profiloinnin, sisäisen ja ulkoisen verkottumisen sekä kumppa-

nuudet. 

Yrityspalvelut236 toimiikin tiiviissä yhteistyössä237 kaupunkisuunnittelun, ra-

kennusvalvonnan, kuntatekniikan ja ympäristökeskuksen kanssa, sekä moduulien 

                                                                                                                                    
hyvinvointia. Vantaan maapolitiikasta tuli osa elinkeinopolitiikkaa: kunta hankkii maata strategisilta 
paikoilta, luovuttaa tontteja yhdyskuntarakenteen kannalta kestäviltä paikoilta ja ohjaa rakentamista 
sopimuksin. (Markkula-Heilamo 2003: 17).  
236 Virtanen ja Wennberg (2007: 69) valottavat työvoima- ja elinkeinokeskusten toimivan usein 
massakustomoinnin periaatteella räätälöidessään yritysasiakkaiden tarpeisiin perustuvia palvelupa-
ketteja tuotteistetuista asiantuntijapalveluistaan. Vantaalla tämä toiminta on integroitu tiiviisti maan-
käytön suunnitteluun. 
237Victorin ja Boyntonin (1998) mukaan massakustomoinnin hyödyntäminen edellyttää muun muassa 
käsityöhön tai sarjatuotantoon perustuneen työn perinpohjaista uudelleenjärjestelyä. Massakustomoin-
nin omaksuakseen Vantaan kaupunkikehitysorganisaatio on kehittänyt (yhteistyö- ja kumppanuus)-
prosessiaan Suomen ensimmäisen aluerakentamissopimuksen, Kaivokselan kunnallistekniikan sopi-
muksen solmimisesta lähtien, vuodesta 1964 (Hirvonen 2005: 37). ”Se Vantaan historia, että on tehty 
kumppanuuskaavoja, on ollut pakon sanelemaa, – – mutta nyt se alkaa muuttua vahvuudeksi – –. On 
myös opittu tekemään näitä asioita yhdessä, että se on mun mielestä Vantaan toimintatavan [taus-
talla]… Se historia pitää tuntea ja tää maanomistusasia. (Maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-
Piikkiö 30.6.2011).”       



 181

tunnistamiseksi, moduulia profiloitaessa että sitä hyödynnettäessä. Tarjoamalla 

strategisesti merkittäville tai laajoille toimitila- ja asuntorakentamishankkeille 

suunnattua massakustomointiin perustuvaa palvelua Vantaan kaupunkikehitys-

organisaatio valmistaa koko kunnan laajuista rakennettua ympäristöä erilaisine 

kuntalaisten tarvitsemine palveluineen. Kaupunkikehitysorganisaation näkökul-

masta kyse on jatkuvasta, nopeatempoisesta ulkopuolisten resurssien hyödyntämi-

sen prosessista. 

Koska Vantaan Akselin profilointityö voidaan näin tunnistaa Victorin ja 

Boyntonin kuvaaman massakustomointiin kuuluvan moduulin esivalmistukseksi, 

ryhdyn tarkastelemaan sitä, onko tapaus nimettävissä eheyttämiseksi, kestäväksi 

kehittämiseksi vai yhteyttämiseksi (luvut 2.3 ja 3.4.4) ja sitä, millaisia integroin-

timenettelyihin liittyviä haasteita tai integrointia edistäviä tekijöitä profiloinnissa 

on tunnistettavissa.  

3.6.2 Kilpailukykyinen moduuli työn kohteena 

Massakustomointi-työtyyppiä edustavan Vantaan Akselin yritys- ja työpaikka-

alueen profilointityön elementit on esitetty Kuviossa 37 toiminnan rakenteen ku-

vausta (Engeström 1995) hyödyntäen. Tässä luvussa tarkastelen profilointityön 

motiivia, sääntöjä, kohdetta, tulosta ja niihin liittyviä välineitä integroivan kau-

punkikehitystyön osana, Vantaan kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta.  

Victor ja Boynton pitävät massakustomointia käyttökelpoisena työtyyppinä 

silloin, kun työn kohde on epäselvä: 

The problem is that humans are not smart enough to realize the obstacles they 

run into. – – Now we take a much more gradual approach. We have invested 

[in capabilities] in a step-by-step approach rather than giant leaps. (Victor & 

Boynton 1998: 110). 

Inkrementalistinen, vähittäinen lähestymistapa tuntuukin selittävän, miksi Van-

taan Akselin profilointityön motiivien ja työn kohteen hahmottaminen oli haastava 

tutkimustehtävä. Elinkeinopoliittinen ohjelma, Vantaa-sopimus (Vantaan kokoo-

mus 2009) ja maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan sekä yrityspal-

velujen kilpailukykystrategiat sekä yleiskaava vaikuttivat itsestään selviltä työn 

säännöiltä, jotka selittivät työn motiivit luoda Itä-Vantaalle työpaikkoja ja saattaa 

alikehittynyt alue nousuun (ks. myös projektipäällikkö Janne Rönnbäck 

20.6.2011). 
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H: Elinkeinopolitiikkahan on jatkuvaa tasapainoilua siinä, mikä pitää Van-

taata vetovoimaisena.  

T: Millä markkinoilla te kilpailette, globaalisti vai pääkaupunkiseudun kon-

tekstissa, vai? 

H: Mehän haemme yrityksiä ulkomailta tänne – mutta yhtä lailla me olemme 

äärimmäisen iloisia aina siitä, kun esimerkiksi Metso sijoittui tänne pää-

kaupunkiseudulle. – – Se ei ole oleellista, että siirtyi Helsingistä Vantaalle, 

vaan se, että he eivät siirtäneet toimintaansa esimerkiksi Kiinaan. Että tässä 

mielessä me olemme yhteinen pääkaupunkiseutu, iloitsemme kaikesta, mikä 

tänne jää. Toki käytännön työssä me käymme sellasta tietynlaista kilpailua 

myös yrityksistä, sijoittuuko se Helsinkiin, Espooseen, Vantaalle tai kehys-

kuntiin. (N.N.) 

Edellä mainittujen työn sääntöjen voi nähdä välillisesti selittävän myös motiivin 

luoda Vantaan Akselista alueella jo toimivien yritysten näkökulmasta kilpailu-

kykyinen toimipaikka myös tulevaisuudessa, sillä kilpailukykyinen toimipaikka 

on sellainen, joka tarjoaa elinkeinollisen toimintaympäristön. Vaikka yritykset 

olisivatkin keskinäisiä kilpailijoita, niiden osaaminen synnyttää myös uusia yri-

tyksiä. (Westling 2001: 144). Aluearkkitehti Anitta Pentinmikon (5.5.2011) kerto-

ma kuitenkin osoittaa, että olisi virheellistä yksinkertaistaa moniulotteinen ta-

voitteenasetteluprosessi pelkäksi kilpailukykykysymykseksi:  

Tavoitetila, joka sisältyy viitesuunnitelmiin on se, että me pyrimme luomaan 

sentyyppistä työpaikkaympäristöä, jossa työntekijät viihtyvät, joka on esteet-

tisesti kaunista ja ihmiselle hyvä paikka olla töissä. – – Tässä kohdin jopa 

yleiskaavaa tehtäessä harkittiin, että osa alueesta olisi muutettu asumisen 

alueeksi, mutta tultiin tulokseen, että tämä ei ole asumisen paikka.. 

De Lange kollegoineen (1997, Needham 1997: 274) on aivan oikein todennut, 

että politiikkaa muodostavat kaikki sitä työstävät. Vantaan Akselin profilointityön 

tavoitteisiin ja työn kohteen asteittaiseen muotoutumiseen vaikuttikin lukuisia eri-  
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Tekijä Välineet Tulos, kohde, motiivi 

 

Projektipäällikkö 

Maankäytön 

kehittämispäällikkö 

Aluearkkitehti 

Urban II -yhteisöaloiteohjelma 

Nykytila-analyysi, logistiikkaselvitys 

Markkinointiyhtiö, viestintä 

Avainkuvasto 

Tulos: Vahvuuksiin perustuva 

profilointi, viitesuunnitelma 

hankepäätösten tueksi 

Kohde: Muutoksen hallinta 

Asemakaavasuunnittelija 

YPA-verkosto 

Kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma 

Kaavarungot 

Asemakaavamuutokset 

Motiivi: Kilpailukyky, 

alikehittyneen alueen 

uudistaminen, työpaikkojen 

 Yhteistoimintasopimukset 

 

synnyttäminen, viihtyisä työpaikka-

alue 

 

 

 

 

 
Säännöt Käytäntöyhteisö Prosessilähtöinen työnjako 

 

Kilpailukykystrategia 

Elinkeinopoliittinen ohjelma 

Yrityspalvelut 

Kaupunkisuunnittelu 

Keskustelun katalysointi 

 Projektin kannattelu 

Vantaa-sopimus 

Yleiskaava 

Vantaan Markkinointi Oy 

Alueen toimijat 

Moduulin esivalmistus 

Markkinointi 

  Solmutyöskentelyn yhteyttäminen  

  Markkinoiden seuranta 

Kuvio 37. Vantaan Akselin yritys- ja työpaikka-alueen profilointityön rakenne. 
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tasoisia motiiveja238 jotka yhdessä toimivat Vantaan Akselin alkusysäyksenä int-

ressien kohdatessa. Yhteisen kehittämistahtotilan kehkeytymisen edellytys oli 

Vantaan Markkinointi Oy:n kokoama keskustelu.   

Vantaan Akseli lähti aika nollasta – –. Suurin arvo tuli siinä, että me saatiin 

koottua yhteen ne kaikki yrittäjät, maanomistajat, toimijat, jotka sillä alueella 

oli, ja heille tieto siitä, että kaupunki on vahvasti mukana kehittämisessä – –. 

Kyllähän se lähtee siitä, että ensin saadaan se alueen tietoisuus ja se ryhmä 

kootuksi. (Vähä-Piikkiö 30.6.2011). (Ks. myös Rönnbäck 20.6.2011). 

 Kyllä se on avannut meidän viranhaltijoiden silmiä, – – me keskustelemme 

saman pöydän ääressä – – ja ensinnäkin olemme paremmin tietoisia näitten 

yritysten tahtotilasta. Se helpottaa myös käytännön asioiden hoitoa. Ja kun 

maanomistus on hajanaista, silloin saadaan [avuksi] myös niitten markki-

nointi. He maksaa tietyn määrän osallistumisesta, kaupunki on tasavertainen 

siellä alueen markkinoinnin osalta. – – Niin me teemme silloin myös yhdessä 

töitä Vantaan Markkinoinnin ohjaaman organisaation 239  [Vantaan Akselin 

kehitysryhmän] alla. Kyllä sillä on ollut suuri merkitys näiden tiettyjen aluei-

den kehittymiselle. (Vähä-Piikkiö 30.6.2011). 

Projektipäällikkö Janne Rönnbäckin mukaan markkinointi voi avata tarpeita ja 

aikaansaada kehittämistarvetta. Siten siitä voi tulla keskeinen kaupunkikehittä-

misen osapuoli, joka osaltaan vaikuttaa kilpailukykyisen työn kohteen, vetovoi-

maisen työpaikka-alueen profiloinnin, muodostumiseen. Needham, Faludi ja 

Zwanikken (1997, sit. Needham 1997: 273) ovat kutsuneet tällaista kaupunkikehi-

tysorganisaation proaktiivista työtä takapenkiltä ajamiseksi: on vaikutettava niihin, 

joilla on mahdollisuus aikaansaada toivottua muutosta. 

Vaikka Vantaan yrityspalvelut ja kaupunkisuunnittelu olivat nähneet taantu-

neen Hakkilan yritys- ja työpaikka-alueen kehittämistarpeen ja todenneet sen 

                                                        
238Osa imagollisesti vaatimattomasta, maanomistuksellisesti hajanaisesta ja osin kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaasta, ympäristöarvoiltaan haasteellisesta pohjavesialueesta oli kaavoittamatonta, lisäksi 
alueella voimassa olevat kaavat olivat vanhentuneita, ja niihin oli jouduttu myöntämään poikkea-
mispäätöksiä. Laajalle alueelle oli aikoinaan ylikaavoitettu rakennusoikeutta, jota oli runsain määrin 
käyttämättömänä rakennusoikeutena (noin 30–40 %), jonka hyödyntämiseen tonteilla ei kuitenkaan 
ollut tilaa. Toisaalta viisi merkittävää ajankohtaista asemakaavamuutoshakemusta kasvatti painetta 
suunnitteluun, jonka yhteydessä tuli samalla mahdolliseksi tarkastella aluetta laajempana, strategisena 
Vuosaaren rakenteilla olleeseen satamaan kytkeytyvänä kokonaisuutena. (Pentinmikko 5.5.2011, 
Rönnbäck 20.6.2011). 
239Vantaan Akselin kehitysryhmän muodostavat Aberdeen, Northern European Logistics Fund, HOK-
Elanto, Sponda, Kesko, Vantaan kaupunki, Kontino, Lemminkäinen ja VTK Kiinteistöt Oy. 
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potentiaalin (Hynynen 2008), Vantaan Markkinointi Oy oli tähdellinen toimijoita 

integroiva kaupunkikehitysyhtiö, eräänlainen projektialusta (Rönnbäck 20.6.2011, 

ks. Klinga 2011), joka tarjosi hallinnollisen infrastruktuurin ja rahallisia resursseja 

sekä ohjeita (Vähä-Piikkiö 30.6.2011). Ari Hynynen on todennut alueellisen kehi-

tyshankkeen käynnistämisen edellyttävän määrätietoista proaktiivista otetta. Ke-

hitettäviä kohteita on etsittävä ja hankkeistettava: anottava rahoitusta, sitoutettava 

paikallishallintoa ja kiinteistönomistajia, sekä osoitettava kehitystyön mahdolli-

suudet, sillä alueet ovat kesannolla juuri siksi, että ne edellyttävät erityistoimia. 

(Hynynen 2008: 10). Aluearkkitehti Pentinmikon (5.5.2011) näkemyksen mu-

kaan ”markkinointiyhteistyö on myös hyvä työkalu, koska kaavoittaja ei pysty 

neuvottelemaan jokaisen toimijan kanssa erikseen eikä yrityspalvelutkaan pysty”. 

Molemmat pitävät ulkopuolista integraattoria soveliaana alueellisen kaupunkike-

hitys- tai profilointihankkeen muodostajana. 

Myös alueen toimijoiden intressien hahmottaminen oli välttämätöntä alueen 

profiloimiseksi, koska profiloinnin muodostavat maankäyttö ja yritystoiminta – 

joista ennen kaikkea ”kaavoittaja tarvitsee kokonaisvaltaista näkemystä, jotta pys-

tyy tekemään yksittäisiä ratkaisuja (Pentinmikko 5.5.2011)”: 

Ei tässä kaupungissa ole oikeastaan muuta tahoa, joka tekisi niin kokonais-

valtaista tarkastelua kuin me. Yrityspalvelut tekee sen markkinoinnin ja 

maanomistuksen näkökulmasta, ja heidän kanssa teemme paljon yhteistyötä, 

mutta tämä suunnitelma [kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma] teetettiin 

markkinointiyhtiön kanssa.  

Ari Hynynen korostaa olevan tilausta juuri sellaiselle johtajuudelle, joka pystyy 

ennakoimaan yhdyskuntakehitystä ja tunnistamaan kehityksen kohteita (ks. myös 

Pallasvuo 12.8.2011).  

Kilpailukykyisen moduulin profiloimiseksi oli tarpeen tehdä – käynnissä ol-

leen yleiskaavatyön rinnalla – yleiskaavatasoisen ja kaupunkikuvallisen tarkas-

telun integroiva kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma, jolla varmistettiin alueen 

toimivuus (ibid.), mutta jonka vuorovaikutteinen laadintaprosessi ratkaisevasti si-

toutti (Markkula-Heilamo 21.2.2012) osapuolet Vantaan Akselin tulevaisuuteen. 

Alueen erityispiirteiden yhteensopivuuden osoittamiseksi tarvitaan juuri korkeata-

soista arkkitehtisuunnittelua ja rakentamistalouden hallintaa vakuuttamaan käyt-

täjät ja rahoittajat hankkeiden realistisuudesta (Hynynen 2008). 
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Kaupunkikuvallista viitesuunnitelmaa seurasivat kaavarunkotyöt;240 kaikki nämä 

ovat yleiskaavan ja asemakaavan väliin asettuvia epävirallisia241 viitesuunnitelmia, 

joilla on strateginen merkitys, mutta jotka ovat pääluonteeltaan työnteon välineitä.  

T: Osaatko tehdä jonkinnäköistä yhteenvetoa, että minkälaisissa tapauksissa 

erityisesti käytetään epävirallisia [suunnitelma]muotoja, niin kuin tämä?  

H: Se on tavallaan selvitystyön tekemistä, se on myös vision muodostamista 

tai kokonaisuuksien hallintaa. Ennen kaikkeahan nämä ovat meille työkaluja, 

mutta niitä voidaan käyttää myös silloin, kun täytyy päättäjille selvittää tai 

kuvata esimerkiksi laajempaa muutosta.  

T: Ja vois kuvitella, että tällaisessa epävirallisessa suunnitelmamuodossa – – 

se keskustelu säilyy tietyllä tavalla vielä rentona… 

H: Näin on, juuri näin. Koska me tiedämme varsin hyvin, että kun siirrymme 

kaavantekovaiheeseen, sitten se varsinainen paini käydään. Sitten alkaa 

keskustelu rakennusoikeuksista ja tontin rajoista. Silloin on myös aikaa ja 

resursseja keskittyä siihen, kun isot asiat on jotenkin haarukoitu. (Pentin-

mikko 5.5.2011). 

Kuten Vantaan Akselin profilointityö osoittaa, siirtymä yleiskaavasta hankease-

makaavoihin on liian suora (myös luku 3.7.3). Olemassa olevaan rakennettuun 

ympäristöön kohdistuvassa integroivassa kaupunkikehitystyössä viitesuunnittelu 

on tarpeen. Yleiskaavan ja asemakaavan väliin on kaupunkikuvallisen viitesuun-

nitelman ja kaavarungon (Pentinmikko 5.5.2011) sekä alueellisten kehityskuvien 

lisäksi ehdotettu esimerkiksi alueellista kehittämisstrategiaa (aluearkkitehti Ritva 

Valo-Wossilus 29.8.2011), kehittämisvisiona toimivaa yleissuunnitelmaa (Eskola–

Hynynen–Ylä-Anttila 2008) tai myös osayleiskaavaa.242 

                                                        
240Kaavarunkotyössä tutkittiin liikenneverkoston ja vesihuoltoverkoston toimivuus, rakentamisen mää-
rä ja viheryhteydet. 
241Kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma vietiin kaavoituslautakunnalle vain tiedoksi; profilointityön 
tarkoitus on muodostaa laajempi viitesuunnitelma hanke-ehdotusten ja -kaavahakemusten arvioimi-
seksi. 
242Myös Vantaan eheyttämisorientoitunutta yleiskaavaa (KV 17.12.2007) laatimassa ollut asumisen 
erityisasiantuntija Tomi Henriksson (15.8.2011) pitää täydennysrakentamista pohjustavan keskustelun 
oikeaa ajoitusta joko osayleiskaava- tai yleiskaavatasolla tärkeänä. On löydettävä keino keskustella 
täydennysrakennuskohteista asukkaiden kanssa yleispiirteisen suunnittelun yhteydessä, ei vasta hanke-
kohtaisesti asemakaavamuutosta laadittaessa. Toisaalta asukkaiden osallistaminen koko kunnan alueen 
kattavassa yleiskaavatyössä on todettu haasteelliseksi. Näin ollen yleiskaavan ja asemakaavan väli-
maastoon sijoittuva epävirallinen viitesuunnitelma, jonka avulla tarkastelua on mahdollista tehdä 
yleiskaavakierrosten välissä ja toisaalta hankekohtaisten asemakaavojen laadintaa ennakoiden, pal-



 187

Epäviralliset viitesuunnitelmat kuitenkin jäävät herkästi ajankohtaisen pakottavan 

työn jalkoihin, sillä niillä ei ole kaupunkikehitysorganisaation ulkopuolista tilaus-

ta (Kullberg 24.10.2011). Kasvavana kaupunkina Vantaalla ei ole useinkaan voitu 

perustaa alueellisia kehittämisprojekteja, sillä kaupunkisuunnittelun niukat resurs-

sit on kohdistettava uudisrakennusprojektien mahdollistamiseen. Kaupunkisuun-

nittelujohtaja Kullberg näkee, että omaehtoista olemassa olevien alueiden viite-

suunnittelua pitäisi voida tehdä nykyistä enemmän. Kasvun hidastuessa tai ty-

rehtyessä suunnittelun painopiste voisi siirtyä olemassa olevan kehittämiseen, kun 

resursseja vapautuisi nykytilanteen parantamisen pohtimiseen ja eheyttämiskes-

kusteluun. (Ibid.).  

Niukasti resursoidussa tilanteessa kaupunkikehitystyön suorituskyky koros-

tuu. Kaupunkisuunnittelujohtaja (Kullberg 24.10.2011) puolustaa Vantaalla käy-

tössä olevaa aluearkkitehtijärjestelmää toimintatapana, joka kompensoi mahdolli-

suuksia laatia viitesuunnitelmia: 

Aluearkkitehtijärjestelmähän on yksi yritys pitää tätä tällaista kehittämisen 

visiota ja kehityskuvaa yllä. On joku ihminen, joka koko ajan toimii siinä, 

jolle kehittyy pikkuhiljaa se oma käsityksensä siitä, miten pitäisi mennä, joka 

osaa sitten suhteuttaa kokonaisuuteen ne päivittäiset tarpeet.  

Aluearkkitehtijärjestelmä on käynnistetty 1990-luvun puolivälissä, kun Vantaa 

jaettiin viiteen alueeseen ja perustettiin kutakin aluetta edustavan sosiaalisista pal-

veluista vastaavan aluejohtajan virka, alueellinen kehittämistoimikunta sekä ra-

kennetusta ympäristöstä vastaavan aluearkkitehdin virka. Alueellistamispyrki-

mykset ovat vaihdelleet Vantaalla aaltomaisesti. Sittemmin jaottelua on kuitenkin 

täsmennetty kolmijakoon, joka ilmentää koko kunnan yhdyskuntarakennetta jon-

kin verran paremmin. Muutos oli mahdollinen, sillä sosiaali- ja terveystoimi jär-

jestettiin sektoriorganisaatioksi eikä alueellisilla kehittämistoimikunnilla enää ole 

ajateltua poliittista roolia. (Kullberg 24.10.2011). Alkoi esiintyä epätervettä poliit-

tista kilpailua alueiden välillä: 

Kun [on] valtuuston kokoukset tai kaupunginhallituksen kokoukset, niin aina 

joku käyttää sen repliikin, ”niin teillä siellä idässä saadaan kaikki hyvä, kun 

meillä taas ei täällä mitään”, tai ”nyt on kyllä Keski-Vantaan vuoro, kun nyt 

on menny länteen kaikki edellisellä kaudella”. – – Mutta kyllä sitten meillä 

                                                                                                                                    
velisi myös täydennysrakentamispyrkimyksiä. Epävirallisen suunnitelman yhteydessä voidaan käydä 
keskusteluja vailla päätöksentekopaineita, mikä mahdollistaa ennakkoluulottomamman keskustelun ja 
auttaa näkökulmien integraatiossa.   
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yritetään pitää sitä [yhdyskuntarakennetta] koossa yleiskaavalla, että sellaista 

kilpailua ei tule, että siellä aletaan huseerata ja tehdä kilpailevia kaupunkeja 

keskenään. – – Kyllähän tässä on vähän sama problematiikka sitten kuin koko 

pääkaupunkiseudulla, kun tämä on yksi yhteinen, yhtenäinen kaupunkialue. 

(Ibid.). 

Viitesuunnittelu sekä sen aikainen markkinakontekstin huomion hallinta on tar-

peellinen asiantuntemuksen ja intressien oikea-aikaiseksi integroimiseksi suunnit-

telutyöhön. Eskola kumppaneineen (2008) on soveltanut niin kutsuttua aktiviteet-

tikatalogia, jolla alueen toiminnallista potentiaalia pyritään tarkastelemaan ajalli-

sesti. Kuitenkin viitesuunnitelman formaatti, laadintaprosessi ja asema kaupunki-

kehitysorganisaation työssä on vakiintumaton (myös Ylä-Anttila 2008), mikä voi 

erilaisten työkulttuurien kohdatessa (Engeström 1995: 49) aiheuttaa myös konf-

likteja (Mäntysalo 2000). Kiinnostavasti kuitenkin Donald Schön (1988: 182) 

mieltää suunnitelmat edullisiksi virtuaalikokeiluiksi: ”Sketches, diagrams, draw-

ings and models function as virtual worlds, experiment at relatively low risk and 

cost.” Andreas Faludi (1996: 102) tukee hänen näkemystään: “This happens in 

situations of complexity, under uncertainty and in the form of a dialogue with the 

phenomena of a particular site.”  

Työn kohteen oppivaan muodostamiseen tähtäävän viitesuunnitelman for-

maatti on merkityksellinen näkökulmien integroitumisen onnistumisen kannalta. 

Esimerkiksi kaupunkikuvallisessa viitesuunnitelmatyössä käytetty avainkuvasto 

suuntaa projektinaikaista työtä (luku 3.5.2, Pentinmikko 5.5.2011) ja tulkitsee 

työn sisältöä käytäntöyhteisön ulkopuolisia toimijoille ja asukkaille (Rönnbäck 

20.6.2011, vrt. luku 3.5.2), mutta toisaalta voi toisinaan tarpeettomasti lukita käsi-

tyksen tavoiteltavasta laadusta (Köykkä 23.6.2011).  

Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen väliin ajoittuvalla epävirallisella 

kaupunkikehitystyöllä on hyvin merkittävä vaikutus alueen kehitykseen. Esimer-

kiksi Vantaan Akselin profilointi on ollut pitkällinen ja monivaiheinen vuorovai-

kutteinen prosessi, jonka aikana alueen profiloinnin kelpoisuutta on arvioitu mo-

nipuolisesti. Vantaan Akselin projektipäällikkö Janne Rönnbäck (20.6.2011) ku-

vaa ”hyvänkin idean joutuvan linkoon, ja viettävän siellä aika kauan”. Myös 

yrityspalvelujohtaja Leea Markkula-Heilamo (21.2.2012) ja maankäytön kehittä-

mispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö (30.6.2011) korostavat Vantaan yrityspalvelujen 

laatimien profilointien perustuvan alueiden todellisiin vahvuuksiin ja siihen, mil-

laiseksi ”alue itse haluaa”. Pasi Mäenpää on kritisoinut (2011: 105) alueiden pro-

filoinnin pohjautuvan pääkaupungissa nurinkuriseen kilpailuajatteluun: vahvuuk-
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siksi oletetaan hänen mukaansa markkinoilla houkutteleviksi oletetut ominaisuu-

det. Vantaan Akselin profilointityötä ei voi kuvailla näin, vaan pikemminkin 

Victorin ja Boyntonin tarkoittamaksi yhteiskehittelyksi,243 jossa alueen toimijat 

itse osallistuvat palvelutuotantoon ja jossa ne ovat vaikuttamassa profilointiinsa ja 

sen kautta tulevaisuuteensa.  

Massakustomointia varten laadittavan moduulin, Vantaan Akselin, profilointia 

voi kutsua strategiseksi kumppanuudeksi,244 jossa osapuolet ovat toisistaan riip-

puvaiset. Kaavoitusmonopoli sekä mahdollisuus perustaa proaktiivisia kaupunki-

kehitysyhtiöitä takaavat kaupunkikehitysorganisaatiolle strategiaprosessin omista-

jan roolin alueellaan. Kiinnostavasti Vantaan Markkinointi Oy:n rooli keskustelun 

avaajana samalla muokkaa tilannetta:  

Meillä on nämä kehitysryhmäyritykset takana, me voidaan oikeastaan tuoda 

mikä tahansa asia pöytään riippumatta siitä, onko se kaupungin kannalta 

myöskin hyvä tai vaikka myöhemminkin esille otettava asia. Ellei jopa huono. 

– – Me tehdään koko kehitysryhmälle työtä, niin jos joku yritys tai yritykset 

on vahvasti jotain mieltä, niin tavallaan meidän kuuluu tuoda se asia esille. 

Siinä mielessä, no ei tämä ehkä voimasuhdekysymys ole, mutta meillä on 

semmonen aika jännäkin rooli. Mutta tokihan – – kaupunkikin on yhtenä sii-

nä kehitysryhmässä. (Rönnbäck 20.6.2011). 

Alueen toimijoiden järjestäytyminen kaupunkikehitysyhtiöksi paitsi tarjoaa kau-

pungille keskustelukumppanin (luku 3.5.2), se voi selvästi myös voimaannuttaa 

toimijoita. Näin laadittu alueen profilointi tukee sekä kaupungin että toimijoiden 

omaa kilpailukykyä, ja integroi tiiviisti kaupunkikehitysorganisaation ja alueellis-

ten toimijoiden intressit toisiinsa. Vantaan Akselin tapauksessa profiloinnilla py-

rittiin selkeyttämän sen osa-alueiden identiteettiä ja osoittamaan yhteisiä kokoavia 

teemoja (Vantaan Akselin kaupunkikuvallinen…, 9), joita sekä Vantaan yritys-

palvelut että alueen yritykset voivat hyödyntää toiminnassaan. 

Haluan verrata profilointityötä deliberatiiviseen visiointiin, jonka tehotto-

muutta – suhteessa toteutukseen – Shipley ja Michela (2006) ovat pyrkineet selit-

tämään osapuolten arvojen yhteensopimattomuudella. Myös Vantaan Akselin pro-

filointiprosessia voisi kuvailla deliberatiiviseksi, mutta oleellinen ero on – moduu-

                                                        
243Yhteiskehittely on Victorin ja Boyntonin mallin viides, massakustomointia seuraava työtyyppi. 
244Strategisessa kumppanuudessa toimijat keskittävät voimavarojaan tärkeiksi katsomiensa asioiden 
hyväksi parantaakseen sillä tavoin mahdollisuuksiaan onnistua myös tulevaisuudessa. Olennainen stra-
tegisen kumppanuuden edellytys on yhteisen päämäärän näkeminen ja osapuolten voimavarojen yh-
teensopivuus (Heimo & Oksanen 2004). 
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lin profilointiin osallistuvien toimijoiden ja kaupunkikehitysorganisaation keski-

näisen taloudellisen riippuvuussuhteen lisäksi – myös visiointia tai profilointia 

seuraavan työn lähestymistavoissa, joista Shipley ja Michelakin toivoisivat ym-

märrystä. Heidän näkemyksensä mukaan visiota tulee pyrkiä toteuttamaan 

tavoiterationaalisesti (conformance), kun taas massakustomointiin kuuluva profi-

lointi on lähtökohtaisesti joustava: profilointi ei ole deterministinen tavoite, vaan 

sisällöltään alati kehittyvä strateginen työväline, jonka viitoittamaa työtä tehdään 

kulloinkin tilanteessa sovittavin keinoin (performance). Tärkeimmäksi osapuolten 

työtä suuntaavaksi ja tavoitteeseen sitouttavaksi tekijäksi nousee jälleen aidon, 

yhteisen työn kohteen muodostaminen.  

3.6.3 Profilointi ja sen isännöinti 

Massakustomointia edustavan Vantaan Akselin yritys- ja työpaikka-alueen profi-

lointityön elementit on esitetty Kuviossa 37 toiminnan rakenteen kuvausta (En-

geström 1995: 47) hyödyntäen. Tässä luvussa tarkastelen moduuleihin ja niiden 

integrointiin perustuvan kaupunkikehitystyön käytäntöyhteisöä, työnjakoa ja vuo-

rovaikutuksen välineitä.  

Victor ja Boynton (1998) pitävät massakustomointia soveliaana työtyyppinä, 

kun on aikaansaatava tehokkaasti sitä, mitä asiakas kulloinkin tahtoo. Kaupunki-

kehityksen kannalta kapea-alainen ja suorituskeskeinen lähestymistapa, yhteyttä-

minen johtaisi helposti yhdyskuntarakenteelliseen anarkiaan. Massakustomoin-

nissa kaupunkikehitysorganisaatiolla onkin kriittinen rooli strategiaprosessin 

omistajana, verkoston työn koordinoijana ja hubina, jonka kautta hankkeet ohja-

taan kaupungin rakennusaineiksi yhdyskuntarakenteen kannalta kestävällä tavalla.   

Profiloinnilla on viitattu Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa kahteen 

asiaan: 1) yksittäisten alueiden PPP-profilointiin eli moduulin vuorovaikutteiseen 

(public-private-partnership) esivalmistukseen, josta Vantaan Akselin profilointi-

työ on esimerkki, 2) koko Vantaan alueen kattavaan moduuliportfolioon, joka tu-

keutuu yleiskaavaan. Nimitän jälkimmäistä laajaksi profiloinniksi. Olen edellises-

sä luvussa käsitellyt moduulin esivalmistusta, nyt käsittelen laajaa profilointia – 

ensin sen isännöintiä ja lopuksi sen päivitystä – ja niissä ilmenneitä integraation 

haasteita. 
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Profiloinnin isännöinti 

Laajan profiloinnin isännöinnissä yhdistyvät Vantaalla yleiskaavallinen tarkastelu, 

investointimarkkinointi (Westling 2001: 130), proaktiivinen hankeportfo-

lion245hoito ja strateginen PPP-kumppanuus (ks. Vantaan Akselin profilointi). 

Vantaan yrityspalvelujen maankäytön kehittämispäällikkö (Vähä-Piikkiö 

30.6.2011) selittää toimintaa seuraavasti: 

Meidän yrityspalvelun toimintaan kuuluu hyvin vahvasti elinkeinopolitiikka, 

ja siinä Vantaa poikkeaa ehkä naapurikunnista ja Suomen kunnista keskimää-

rinkin, että meillä ei ole erillistä maapoliittista ohjelmaa, vaan meidän maa-

poliittinen ohjelma on osa elinkeinopolitiikkaa. Yksinkertaisesti usein ajatte-

len, että meille ei riitä pelkästään se, että me myymme tontin – – ja saamme 

maanmyyntivoiton, vaan meidän pitää aina myös katsoa, että se on oikean-

laista toimintaa oikeaan paikkaan. Mietitään myös työllisyyttä, yritysvero-

tuloja ja vähän laajemmin sitä asiaa. – – Se tekee tästä työstä hyvin mielen-

kiintoisen, kun meillä kokonaisuuksien hallinta on tärkeää.246  

Maankäytön kehittämispäällikkö Vähä-Piikkiön kuvaamaa toimintaa voisi kutsua 

myös strategiseksi eheyttämiseksi (Mäntysalo 2009) – tai täsmällisemmin stra-

tegiseksi kehittämiseksi – jossa edetään olemassa olevan yhdyskuntarakenteen eh-

doilla, ennakoidaan247 pidemmän aikavälin kehitystä, mutta tarvittaessa myös päi-

vitetään tavoitetta. 

                                                        
245Perry Hoetjes kollegoineen (2006: 184) esittää, että kaupungin voisi mieltää erilaisista kehitys-
mahdollisuuksista ja hankesijoituksista koostuvaksi portfolioksi, jota hyödynnetään investointeja 
harkittaessa. He haastavat pohtimaan, miten portfolioajattelu olisi sovellettavissa kaupunkikon-
tekstissa. Staffans ja Väyrynen (2009: 200) ovat myös ehdottaneet hankekehityssalkun soveltamista 
kaupunkikontekstissa: yleiskaavatasolla määritellään kehityshankesalkku, jonka avulla rakentaminen 
tasapainotetaan (ibid.: 125). Vantaan kaupunkikehitysorganisaation profilointi perustuu tämän aja-
tuksen varaan sillä erotuksella, että siihen on lisäksi integroitu investointimarkkinoinnin näkökulma, 
koska Vantaan kaupunki omistaa maa-alastaan noin 32 %, tosin strategisilta alueilta enemmän. 
Staffansin ja Väyrysen ehdottaman kehityshankesalkun soveltaminen sellaisenaan puolestaan onnis-
tunee paremmin tilanteissa, joissa kaupunki omistaa hankekehityssalkkuun kuuluvilla alueilla maata, 
sillä kaupunkikehityksen lähtökohtana Suomessa on yhä maanomistajan oikeus määrätä maansa kehit-
tämisestä. 
246Vantaan yrityspalvelut ohjaa sekä yrityshankkeita että muita elinkeinopoliittisesti merkittäviä hank-
keita, esimerkiksi laajoja asuntorakentamishankkeita.  
247Aina ennakointi ei onnistu, vaikka siihen osallistuvat sekä kaupunkisuunnittelijat että esimerkiksi 
tonttiasiamies. Toisinaan ratkaisuja on myös tehtävä nopeasti; osa kaupunkikehitystyöstä kuuluu 
nopeatempoiseen resurssien hyödyntämisen ydinprosessiin. 
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Vielä 2000-luvun taitteessa strateginen suunnittelu oli ennen muuta seudullista ja 

maakuntaliittojen tehtävä (European Commission 1997). Nyt strateginen suun-

nittelu korostuu myös taloudellisesti itsevastuullisten kuntien työssä (Hirvonen-

Kantola & Mäntysalo (in press)). 1980-luvulla kaupunkisuunnittelu oli Vantaalla 

hankevetoista, sen jälkeen kaupunkikehitysorganisaation strateginen ote on voi-

mistunut:   

T: Näkisitkö, että nyt kuitenkin se strateginen näkökulma on se johtaja tällä 

hetkellä? 

H: Sanotaan, että mun mielestä nykyisin Vantaalla, ehkä mä oon vähän yli-

optimistinen tän asian suhteen, mutta musta me ollaan löydetty aika hyvä ba-

lanssi siihen. (Vähä-Piikkiö 30.6.2011).  

Virtanen ja Wennberg (2007: 89) maalailevat prosessiorganisaatioiden mieltävän 

ajan virraksi, ne eivät tarkerru menneeseen tai nykyiseen mutteivät myöskään 

haihattele tulevaisuudessa utooppisine suunnitelmineen. Prosessilähtöistä kaupun-

kikehitystyön lähestymistapaa ei silti voi kuvailla, kuten Victor ja Boynton (1998: 

108) autovalmistaja Nissanin skenaariota: ”Any volyme, Anytime, Anybody, 

Anywhere, Anything”. Muun muassa Khakee (1997: 264) on nähnyt painotuksen 

siirtyneen suunnitelmien aikajänteen tarkastelusta strategiseen suunnitteluun, 

mutta itse kuvailisin profiloinnin isännöintiin perustuvaa kaupunkikehittämisen 

työtapaa (planning through projects, Carmona 2009)248 kaikkein täsmällisimmin 

reaaliaikaiseksi strategiseksi hallinnaksi (strategic management, Ansoff ym. 1976) 

tai päätöskeskeiseksi suunnitteluksi (Faludi 2000: 302). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
248Suuntaamalla hankekohtaisen työryhmän työtä on mahdollista toimia yleispiirteisen suunnittelun 
mittakaavassa projektisuunnitelman tehokkuudella. Faludi (2000: 303–304) on kutsunut tällaista 
lähestymistapaa kovaksi ja nopeaksi (hard-and-fast prescription). Tämä on mahdollista, kun toimintaa 
on pohjustettu esivalmistamalla erityyppisiä moduuleja käsittävä kunnan alueen kattava laaja pro-
filointi. 
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 Project plans 

(conformance) 

Strategic plans 

(performance) 

Object Material Decisions 

Interaction Until adoption Continuous 

Future Closed Open 

Time-element Limited to phasing Central to problem 

Form Blueprint Minutes of last meeting 

Effect Determinate Frame of reference 

   

Kuvio 38. Andreas Faludi (1989) vertaa toteutusorientoitunutta projektisuunnittelua 

strategiseen suunnitteluun. Olen kehittänyt hänen esitystään sisällyttämällä vertailuun 

suunnittelutyön joustavuuden tarkastelun (conformance/performance). Massakusto-

moinnissa projektisuunnitelmat ovat moduuleja, joita ohjataan strategisesti suoritus-

kykyisen viitesuunnitelman perusteella.  

Keskeistä strategian toteuttamiskelpoisuuden kannalta on sen ja yksittäisten toi-

menpiteiden käytännön kytkös (Sotarauta 1993: 276, Pallasvuo 12.8.2011), jol-

lainen kilpailukykystrategian, palvelustrategian ja maankäytön suunnittelun suhde 

Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa on. Maankäyttöä voi pitää tärkeänä stra-

tegioita konkretisoivana tekijänä (Henriksson 15.8.2011).  

Massakustomoinnissa moduuleja, jotka ovat tässä tapauksessa strategiseen 

PPP-kumppanuuteen perustuen profiloituja alueita, joita integroimalla pyritään 

kokoamaan halutunlainen tuote: kehittyvää rakennettua ympäristöä palveluineen. 

Hankkeiden arvioinnissa ja sijoitussuunnittelussa tiivis yhteistyö aluearkkitehtien 

kanssa on ensiarvoisen tärkeää (Vähä-Piikkiö 30.6.2011). Heillä on pitkän linjan 

käsitys alueiden kehitystarpeista, ja he asettavat tavoitteita sekä laativat suunnitel-

mat vuorovaikutuksessa osallisten kanssa. On korostettava profiloinnin isännöin-

nin perustuvan jaettuun johtajuuteen, koska osan ulkopuolisista hankkeista ohjaa 

sijoilleen yrityspalvelut, osan kaupunkisuunnittelun tulosalueella työskentelevä 

aluearkkitehti. Tämän käytäntöyhteisön työnjako perustuu siihen, kuinka strategi-

sesti, tai elinkeinopoliittisesti, merkittävä hanke on: Aluearkkitehti käsittelee vo-

lyymiltään pienemmät hankkeet, kuten asuinalueiden täydennysrakentamista var-

ten laadittavat asemakaavamuutokset ja poikkeamisluvat. Yrityspalvelut asioi 

muun muassa kerrostalorakennuttajien249 ja yrityshankkeiden kanssa (Markkula-

Heilamo 21.2.2012). Olen aiemmin käsitellyt aluearkkitehdin työtä, tässä luvussa 

suuntaan huomion yrityspalvelujen toimintaan. 

                                                        
249Yrityspalvelut toivottaa mahdollisimman monipuoliset yhdyskuntarakenteen tiivistämistä palvelevat 
hankkeet tervetulleiksi, myös ryhmärakennuttamishankkeet. 
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Victorin ja Boyntonin mallin (1998) mukaisesti asiakkaan ottaessa yhteyttä mas-

sakustomoinnin periaatteella toimivaan palveluntarjoajaan250 tämä tarjoaa uniikin 

palvelukokonaisuuden, joka muodostetaan kytkemällä moduuleja toisiinsa integ-

roitavissa olevien osaprosessien ja selkeän mutta robustin prosessikuvauksen 

avulla. Ulkopuolisen hankkeen – tai Vantaan kaupungin sisäisen yhteydenoton – 

ilmaantuessa yrityspalvelujen edustajat lähtökohdat selvitettyään kutsuvat ripeästi 

yhden luukun periaatteella koolle hankkeen tai tarpeen kannalta hyödyllisiksi ar-

vioimansa asiantuntijaverkoston osapuolet. 

Meitä saattaa olla täällä 10 ihmistä tapaamassa yrittäjää samassa neuvottelus-

sa, jotta hän saa samalla keskustelulla tonttinsa asiat selville: koska raken-

netaan kunnallistekniikka, mitenkä kaavoitus hoituu, mitkä on kaavoitusmak-

sut, mitä sinne pitää rakentaa, onko siellä asukkaille kouluja tai päiväkotia 

lähellä… (Vähä-Piikkiö 30.6.2011). 

Massakustomointiin perustuvassa organisaatiossa verkoston työtä koordinoidaan 

keskitetysti. Vantaalla yrityspalvelut huolehtii niin kutsutun YPA-verkoston eli 

sisä- ja ulkopuolisen kaupunkikehitysverkoston toimintaa ohjaavan vision ja 

standardoidun toiminta-alustan – eli laajan profiloinnin251 – käytöstä sekä siihen 

tukeutuvan hankekohtaisen (Vähä-Piikkiö 30.6.2011) verkoston koolle kutsumi-

sesta. 

Kuvio 39. ” Vantaan Akselin profilointi ei ole vielä valmistunut. Aviapoliksen profilointi 

on esimerkki vastaavasta moduulista, joka toimii paitsi investointimarkkinoinnin myös 

resurssien sijainnin ohjauksen työkaluna. (© Vantaan kaupungin mittausosasto 2013, 

julkaistu tekijänoikeuksien haltijan luvalla).  

                                                        
250Heiskala kollegoineen (2005) on pyrkinyt täyttämään aukon palveluja koskevan massakustomoinnin 
tutkimuksessa. He rinnastavat palvelut konfiguroituvaan tuotteeseen, jossa minkäänlainen sidos 
tuotteen komponenttien ja toimintojen välillä ei ole välttämätön (Salvador & Forza 2004: 275). Heis-
kala kumppaneineen määritteleekin konfiguroituvat palvelut – kuten yhden luukun periaatteeseen 
perustuvan integroivan kaupunkikehitystyön – tuotteiksi, joissa on merkittävä palvelu-ulottuvuus ja 
jotka voidaan räätälöidä yksilöllisten määritelmien mukaan vaihtoehtojen joukosta, jotka on suunni-
teltu täyttämään jokin määritetty asiakastarvealue. 
251Profilointityyppejä ovat seuraavat: 1) toimijoiden kanssa vuorovaikutuksessa tehtävä konkreettinen, 
esimerkiksi alueiden liikenteellisiin rajoitteisiin perustuva PPP-profilointi (esimerkiksi Aviapoliksen 
profilointi), 2) taantuneen alueen kehityksen käynnistämiseksi yhdessä alueen toimijoiden kanssa 
laadittu profilointi (esimerkiksi Vantaan Akselin profilointi) ja 3) rakentaja–rakennuttaja-kumppanien 
kanssa laadittava asuntoalueiden markkinointiin tähtäävä brändäys. Lähes kaikille alueellisille hank-
keille avataan profiili, ainakin sellaisille, joissa on kehitysmahdollisuuksia. (Markkula-Heilamo 
21.2.2012). 
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Niclas Erhardt (2010: 103–104) kutsuu massakustomoinnin periaatteeseen sisälty-

vää yhteistyötä modulaariseksi työryhmiin perustuvaksi tietotyöksi (modular 

team-based knowledge-work), jossa itsenäisiä moduuleja kytketään ennalta muo-

dostetun käytännön mukaisesti kunkin sisältämän erikoisasiantuntemuksen perus-

teella. Erhardt ei pidä tiedonvaihtoa erityisen tarpeellisena, sillä se hidastaisi pro-

sessin etenemistä, mutta korostaa työntekijöiden keskinäistä riippuvuutta – ei 

niinkään toistensa ajatuksista vaan toiminnasta. Yrityspalvelujohtaja Leea Mark-

kula-Heilamo (21.2.2012) korostaa prosessinomistajan olevan tärkeää tietää, mil-

loin asia ulottuu oman osaamisalueen ulkopuolelle ja siirtää prosessi toisen asian-

tuntijan haltuun. Prosessin luovuttaneen on tällöinkin pidettävä työn etenemistä 

silmällä. Tämä verkoston jäsenten työtehtävien keskinäinen sidos korostaa työ-

prosessin omistajuuden roolia, riittämätön vuorovaikutus kostautuu kehnosti 

suunnattuina tai ajoitettuina tekoina (Eppinger ym. 1994, Sanches & Mahoney 

1996, sit. Erhardt 2010: 104). 

Väljän monialaisen yhteistyöverkoston luonnetta halutaan tiivistää solmu-

maisiksi (Engeström, Engeström & Vähäaho 1999, Engeström 2008) hankevas-

taavien ryhmiksi, jotka huolehtivat jaetun johtajuuden ja tilannejohtajuuden peri-

aattein252 hankkeen etenemisestä (Markkula-Heilamo 21.2.2012). Modulaarisessa 

työryhmiin perustuvassa tietotyössä käytäntöyhteisö onkin vähemmän hierarkki-

nen (Chizhik ym. 2003, sit. Erhardt 2010: 104) kuin esimerkiksi sarjatuotannossa; 

massakustomoinnissa kunkin panos perustuu asiantuntemukseen eikä asemaan. 

Staffans ja Väyrynen (2009: 201) ovat ehdottaneet uusille alueille niiden ke-

hittämisestä vastaavia ohjausryhmiä, jotka seuraavat alueen vision ja tavoitteiden 

toteutumista. Kehitettäessä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä, joka on ai-

naisessa muutoksen tilassa, tavoiteohjauksesta vastaavan ryhmän on hahmotettava 

tavoitteet ja työn kohde yhä uudelleen, ja sovittava kulloinkin sovellettavista 

menettelytavoista. Kuten myös Staffans ja Väyrynen toteavat, ryhmällä on oltava 

valtuudet tehtävän tulokselliseen hoitoon. Integroivan työn valtuutus onkin kriit-

tinen tekijä. Keskitetyn taloushallinnon kuntaorganisaatiossa solmun jäsenillä on 

oltava mahdollisuus sopia projektikohtaisista resursseista, joita ryhmä jaetun 

johtajuuden periaatteella suuntaa Vantaan laajuisella alueella kulloinkin neuvotel-

tavalla tavalla. Keskeisessä roolissa ovat kuitenkin aluearkkitehdit, jotka arvioivat 

hankkeen soveltuvuutta alueilleen (Vähä-Piikkiö 30.6.2011). 

                                                        
252Engeström, Engeström & Väliaho 1999, Virkkunen 2002, Victor & Boynton 1998: 175, ks. myös 
Mäntysalo & Puustinen 2008: 371.  
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Haastateltavani kuvasivat eri näkökulmista horisontaalisen integraation edellyttä-

män jaetun johtajuuden ja taloudellisen vastuun problematiikkaa. Kuka tai millai-

nen yhteistyöelin saa hallita palveluverkkojen kokonaisuutta?253 Miten alueellinen 

tarkastelu soveltuu integroivan työn lähtökohdaksi, erityisesti, onko tarkastelu-

alueen oltava sama kuin vuotuisessa strategiakierrossa käsiteltävä koko kunnan 

talousbudjetti vai voiko tarkastelualue olla esimerkiksi yleiskaavatyötä varten laa-

dituissa Vantaan maankäytön kehityskuvassa ja yleiskaavan tavoitteissa (KV 

24.11.2003) ehdotettu yhdyskuntien joukko (Kuvio 40), mikä kuitenkin ”oli hel-

pommin sanottu kuin tehty”254.  

H1: No mutta tämä liittyy siihen, että meillä on kaupunki ihan älyttömästi 

muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana. Meillä on ennen ollut alueelliset 

budjetit, jolloin – – meillä on ollut voimakkaasti se alueellinen näkökulma 

kaupungin kehittämisessä ja suunnittelussa. Maankäytössähän se on tietenkin 

vieläkin, mutta nythän meillä on isot toimialat, sivi [sivistystoimi] ja sosteri 

[sosiaali- ja terveystoimi], – – heillä ei ole enää alueellisia budjetteja. – – Mil-

lä tavalla tällainen toimielin [aluetoimikunta] pystyy keskustelemaan itse 

substanssin kanssa, ja tietyllä tavalla vallan ja rahan kanssa, joka taas ei soi 

yhteen sen alueellisen…255 

H1: MATO [maankäytön ja ympäristön toimiala] on näistä [kaupunkitasoisen 

alueellisen yhteistyöryhmän tapaamisista] aika ulkona,... Toinen on sosteri, 

joka pari vuotta sitten siirtyi sektoraaliseen, siellä alueelliset virkamiehet on 

helisemässä, koska heillä tulee johdosta aika selkeestikin se, että me emme 

ole alueellisesti toimiva toimiala. (Ibid.). 

H2: Keskeisin haaste on mielestäni siinä, että sektoroitunut hallintorakenne ei 

edistä ohjelmointia tai sen kehittämistä. Ongelmaa on Vantaalla yritetty 

korjata aluksi sillä, että maankäytön toteuttamisen ohjelmointiin perustettiin 

[kunnan laajuinen] ns. Vantaa 10-ryhmä muutama vuosi sitten. Johtamiseen 

liittyvien kiistojen takia se kuitenkin ajettiin alas, ja ryhmästä tuli maan-

                                                        
253Henriksson 10.4.2012. 
254Pallasvuo 12.8.2011. Jonna Jääskeläinen on Vantaan yleiskaavatyöhön kuuluneessa selvityksessään 
Yhdyskuntarakenteen eheyden arviointi Vantaan yleiskaavoituksessa kuvannut, kuinka arviointia 
varten turhaan tiedusteltiin Vantaan kouluverkkoa koskevia sivistystoimen tavoitteita: oliko kouluja, 
joiden kapasiteetti oli ylittynyt tai jossa sitä oli yhä jäljellä. Palvelujen tarjonnan mahdollisuuksia 
haluttiin puolustaa väestökadosta kärsivillä alueilla (2006: 34) ja kokonaisvaltaisen tarkastelun pe-
lättiin suuntaavan resursseja toisin.   
255Joistakin Vantaan kaupungin organisoitumista koskevista haastatteluotteista on poistettu haastatel-
tujen tiedot tutkimuseettisistä syistä. 
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käytön ja ympäristön toimialan sisäinen MTO-työryhmä [maankäytön 

toteuttamisen ohjelmoinnin työryhmä] – –.256Kyse on siis paitsi halusta tehdä 

yhteistyötä,257 myös siitä kuka tällaista "toimialojen yhteistä" prosessia saa 

johtaa. 

H3: Palvelusektoreilla, ne on johtoryhmät, jotka hyvin tiiviisti ja se toimi-

alajohtaja on aika perillä, että mitä ne haluaa – –. Tämä kaupunkisuunnittelu 

on jotenkin niin, se ei tämmöiseen budjettistrategiaan meinaa millään löytyä 

sitä roolia jostain syystä. – – Mutta sitten maankäytön suunnittelussa on myös 

aina se pieni verho edessä, koska siinä on kumppanit, – – se ei ole semmoista 

edunvalvontaa rahojen suhteen kun ehkä nämä muut toimialat. 

Kuntatalous pakottaa saamaan hallintaan ne suuret rahavirrat, jotka syntyvät pal-

veluiden tarjoamisesta ja maankäytön isoista investoinneista.258 Toimialojen vä-

listä yhteistyötä edellyttävä maankäytön toteuttamisen ohjelmointi mielletään kui-

tenkin toisinaan paluuna komprehensiivis-rationaaliseen kuntasuunnitteluun 

(Henriksson 10.4.2012), jolla on huono kaiku vuosittain uusiutuvassa poliittisesti 

johdetussa talousvetoisessa kaupunkistrategiatyössä (yleiskaavapäällikkö Matti 

Pallasvuo 12.8.2011). 

                                                        
256Epävirallista suunnittelijayhteistyötä on tehty Vantaalla paljon (Henriksson 10.4.2012). Keskustelu 
maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista käynnistyi ensi kerran Vantaalla jo Helsingin maalais-
kunnan ensimmäisen yleiskaavaluonnoksen yhteydessä vuonna 1970 (Hirvonen 2005: 95), ja pohdinta 
jatkui 1980-luvulle kunnallisten palvelujen toteutuessa tarpeisiin nähden viiveellä, toiminta- ja 
taloussuunnittelusta huolimatta (ibid.: 99). Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnilla pyritään hal-
litsemaan sitä, missä järjestyksessä kaupunkia rakennetaan ja miten rakentaminen kannattaa ajoittaa 
suhteessa palvelujen kehittämiseen. Taloudellinen ja sosiaalinen näkökulma ovat tarpeen tällaisessa 
tarkastelussa (Henriksson 12.4.2012). Toteuttamisen ohjelmointi on Vantaalla lähihistoriassa ajoittain 
siirretty taloushallinnon vetovastuulle, mutta tarkastelu on kuitenkin palautettu takaisin maankäytön ja 
ympäristön toimialalle (Pallasvuo 12.8.2012), jossa MTO-ryhmän puheenjohtaja on yleiskaava-
päällikkö. Niin ikään palvelutoimialoilla on vähän paikkatieto-osaamista, joka on MTO-työn kannalta 
keskeinen työväline (Henriksson 10.4.2012), joka sijaitsee kaupunkisuunnittelun tulosalueella. Kaikki 
tilastotieto on kuitenkin osattava tulkita mielekkäällä tavalla, ja seurantatiedon merkitys on tun-
nistettava tulevaisuuden suuntaamisessa (Pallasvuo 12.8.2011, Jaakola 1.12.2011). Pitkiä aikasarjoja 
ei ole vielä ehditty kerätä eikä ole riittävästi tietoa osatekijöiden vaikutuksista toisiinsa (Mäkynen 
1.12.2011). Muutoksen kuvaaminen yleiskaavassa on tärkeää – mutta haastavaa; muutosta voidaan 
kuvata esimerkiksi selkein teematarkasteluin (Immonen 1.12.2011). 
257Kokonaisuuden hallintaan liittyvää työtä on tehtävä ”oman toimen ohella”, minkä vuoksi työ ei 
yleisesti kiinnosta voimavarojen kuluessa määrättyjen tehtävien hoitoon (ks. myös Väätäinen 1995: 
108). Tämä ilmentää integroivan työn edellyttävän erityisresursointia tai jatkuvaa työn aikaista pro-
sessin kehittämistä. 
258Ibid. Talous- ja velkaohjelma (nk. Vantaa-sopimus) on saattanut MTO-työn myötätuuleen. Ymmär-
retään, että kokonaisuuden hallintaan kuuluva tietopohja säästää työaikaa ja helpottaa yksittäisten ta-
pausten käsittelyä (Henriksson 10.4.2012). 
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Jotta kaikki näkökulmat integroituisi, ja olisi sosiaalista ja taloudellista ja 

ekologista ja kaikkea, silloin täytyisi olla joku sellainen prosessi, kuten on 

budjettiprosessi, mutta en tunnista että täällä olisi semmoista prosessia. – – 

Yleiskaavoittajat ovat huonosti mukana esimerkiksi tässä kaupunkistrate-

giassa. Jos siellä ei ole yleisgeneralistia, joka hallitsisi semmoisen teeman 

kuin kaupunkikasvu, se  [kaupunkistrategiaa varten laadittu teksti] tulee sitten 

pätkitettynä, eri tahot tekevät, se ei muodosta semmoista kokonaisnäkemystä. 

– – Maankäytön toteuttamisohjelmointiko se nyt on – –, jos se olis ehkä sitten 

se. (Kaupunkistrategiapäällikkö Raila Paukku 15.8.2011). 

 

 

Kuvio 40. Vantaan alueella sijaitsee yhdyskuntia, joihin yrityspalveluilla on mahdolli-

suus ohjata ulkoisia resursseja. Yleiskaava on itsessäänkin laaja profilointi: siinä eri-

tyyppiset työpaikka-alueet ja asunto-alueet on luonnehdittu (Markkula-Heilamo 

21.2.2012). (© Vantaan kaupungin mittausosasto 2013, julkaistu tekijänoikeuksien 

haltijan luvalla). 

Alueellista kehitystä voisi kenties rahoittaa esimerkiksi sekä yleiskaavaan kytke-

tyllä toteutusohjelmoinnilla että tapauskohtaisesti ulkopuolisilla resursseilla; tar-
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peen ei ole komprehensiivis-rationaalinen toteutussuunnittelu. Malli voisi muis-

tuttaa korkeakoulujen rahoitusperusteita uuden yliopistolain aikana, jolloin niiden 

perustoimintaa rahoitetaan budjettirahoituksella ja toimintaa kehitetään ulkopuo-

lisella täydentävällä rahoituksella. Tällöin horisontaalinen integraatio jäsentyisi 

kahden eri tempolla etenevän prosessin mukaisesti: 1) kestävän kehityksen seu-

rantaan tähtäävään, hitaaseen kestävän suunnistuksen prosessiin, jonka pro-

sessinomistajana voisi toimia yleiskaavoitus, 2) investointimarkkinointiin ja mas-

sakustomointiin perustuvaan resurssien hyödyntämisen prosessiin, jonka omis-

tajana voisi toimia yrityspalvelut. Käynnissä olisi kaksi rinnakkaista ydinproses-

sia, joista toinen nojaa maankäytön toteuttamisen ohjelmointiin, toinen mo-

duuliportfolion hoitoon (vrt. entrepreneurial planning, Adams 2001). Vantaan 

kaupunkikehitysorganisaatiossa parhaillaan kehitetään prosessia, jolla toisaalta 

kaupungin sisältä tulevat, toisaalta ulkoa tulevat hankkeet sekä investointiohjel-

mat käsitellään ja integroidaan maankäytön suunnitteluun (Henriksson 15.8.2011).  

Kuten Faludi (1973: 131) ja Lindblom ovat pyrkineet täsmentämään (Stiftel 

2000), komprehensiivis-rationaalista ja inkrementalistista lähestymistapaa ei saa 

mieltää toistensa vastakohdiksi, vaan katkeamattomaksi jatkumoksi. Juuri tälle ja-

nalle sijoitan integoivan kaupunkikehitystyön lähestymistavoista kestävän kehit-

tämisen, ja tähdennän senkin sisältävän lukuisia eri asteita (esim. Kuvio 34). Teo-

reettinen dikotomia on ohjannut turhan kontrastiseen ajatteluun.  

Samansuuntaisesti, myös organisaatioiden strategisen toiminnan tutkimuksen 

parissa hybridimalleihin kohdistuu kasvavaa kiinnostusta (Santalainen 2009: 200). 

Organisaatioiden molempikätisyys (ambidexterity, O’Reilly & Tushman 2004), eli 

hybridinen toimintalogiikka, jossa julkinen tai aatteellinen toiminnan logiikka 

kohtaa yritysjohtamisen logiikan, on herättänyt tarpeen kehittää strategista toi-

mintaa. Tällainen näennäisesti toisiinsa sovittamattomien arvojen, osaamisten ja 

toimintatapojen ristiriita kätkee kuitenkin Timo Santalaisen mukaan merkittäviä 

mahdollisuuksia, koska hybridisen toiminnan kenttä on yksikätistä laajempi ja 

haasteellisempi. Joko–tai-ajattelu on tällöin muunnettavissa sekä–että-toiminnaksi, 

mikä on integroivan kaupunkikehitystyön ydin.  

Kestävän suunnistuksen ydinprosessin omistajan sekä maankäytön ohjelmoin-

nista vastaavan työ perustuu paikkatieto-osaamisen lisäksi jatkuvaan seurantaan ja 

vaikutusten arviointiin, sekä näiden pohjalta päivitettävään laajaan profilointiin. 

Vantaalla on käytössä ns. kuutoskaupunkien259 kanssa sovitut kestävän kehityksen 

indikaattorit, joiden tuottaminen on vastuutettu MATO-toimialalle kaupunkisuun-

                                                        
259Kuutoskaupunkeihin kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu. 
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nittelulle ja ympäristökeskukselle. Yleiskaavoituksessa teetetään laajoja vaikutus-

ten arviointeja, joissa ilmenevien tekijöiden merkitystä maankäyttöön on jatku-

vasti pohdittava, minkä vuoksi juuri yleiskaavoitus mahdollisesti yhdessä ympä-

ristökeskuksen ja tietopalvelujen kanssa soveltuisi kestävän suunnistuksen proses-

sinomistajaksi (Henriksson 10.4.2012). Tällä hetkellä kestävän suunnistuksen pro-

sessinomistajuus on Vantaalla hajanainen (ks. kaupunkistrategiapäällikkö Raila 

Paukku aiemmin tässä luvussa), mikä aiheuttaa temaattisia sekä ajoitukseen liit-

tyviä integraation haasteita. Maankäytön ohjelmointityön kannalta olisi oleellista 

tehdä väestöennusteisiin260 sidottuja kustannushyötyanalyysiä, ja sitä varten Van-

taalla muun muassa on aloitettu asemakaavojen taloudellisten tunnuslukujen 

keruu (ibid.).  

Kestävän suunnistuksen ydinprosessiin kuuluvaksi voidaan lukea myös aiem-

pia asuntotuotanto-ohjelmia sisällöllisesti integroivammassa Vantaan asunto-

ohjelmassa 2009–2017 korostettu sosiaalinen eheys,261 jonka säätelyn262 mahdol-

listavat käytännön maa- ja asuntopolitiikan keinot263 ovat Vantaalla maankäytön 

ja ympäristön toimialaan kuuluvien yrityspalvelujen hallussa. Sisältyyhän yritys-

palvelujen strategisiin tavoitteisiin ja tuloskorttiin täydennysrakentamisen edistä-

minen. Sekä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen täydennysrakentamalla että so-

siaalisen eheyden edistäminen sen yhteydessä ovat Vantaan yleiskaavan (KV 

17.12.2007) pääperiaatteita, joka vauhdittivat poikkisektoraalisen yhteistyön pro-

sessin kehittämistä Vantaalla.264 Maankäytön toteuttamisohjelmaan liittyen pitäisi 

                                                        
260Juuri väestöennusteen huomattiin yleiskaavatyön aikana toimivan sektorienvälisenä rajaesineenä, 
kaikkien osapuolten ymmärtämänä kielenä, jonka avulla tuli mahdolliseksi tarkastella valintoja kunta-
laisille tarjottavina palveluina (Henriksson 15.8.2011).  
261On toistaiseksi määrittelemättä se, millainen sosiaalisen eheyden tarkastelualueen tulisi olla (Hen-
riksson 15.8.2011). 
262Sosiaali- ja terveystoimi tarkkailee erityyppisen palvelu- ja vuokra-asumisen tarpeita ja tekee tarvit-
taessa yrityspalveluille kaupungin sisäisen esityksen maankäytön muuttamiseksi (Henriksson 
15.8.2011). 
263Asumisen erityisasiantuntija Tomi Henriksson (15.8.2011) kaipaa paikkatietoa rakennusten hallinta-
muodoista (rahoituslähteet korkotukitietoineen, asukasvalinnat; omistusasuminen, asumisoikeusasu-
minen), asukaskunnan äidinkielestä, tulotasotilastoista ja koulutustasotilastoista.   
264Henriksson (15.8.2011). Yleiskaavapäällikkö Matti Pallasvuo (12.8.2011) valottaa yleiskaavatyössä 
tavoitellun kaupunkirakenteen kokonaisvaltaista kehittämistä urban regeneration -hengessä, mutta 
yleiskaavatyötä lopulta hallitsivat fyysisen suunnittelun välineet, kuten tavoitettavuustarkastelut. 
Yleiskaavatyössä eheyden arviointiin osallistunut Jonna Jääskeläinen (2006: 34) kuvaa integroivan 
vaikutustenarvioinnin ponnistelujen alkua: Seurantaryhmään kutsuttiin edustajia kaikista hallinto-
kunnista, millä pyrittiin avoimeen asiantuntijuuteen ja professioiden rajat ylittävään ajatusten vaihtoon. 
Tietoa onnistuttiin saamaan muun muassa vesihuollon järjestelyistä, ja maaperän saastuneisuuden sekä 
luonnonsuojelullisten tekijöiden vaikutuksista eheyttämiseen. Päätoiveena ollut tieto eheyttämisestä 
yhdyskuntien julkisten palvelujen tarjontaan ei kuitenkaan täyttynyt. Noin 40-jäsenisen seurantaryh-
män kokouksien keskustelut jäivät turhan usein pintapuolisiksi, lähinnä yksittäisiä täydennysraken-
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voida tunnistaa alueita, joissa kehittämistarvetta on (Pallasvuo 12.8.2011). Sa-

maan tapaan kuin yhteistyösopimuksista on tullut Vantaan kaupunkikehitysorga-

nisaatiossa asemakaavaan erottamattomasti kytketty työväline, yleiskaava vai-

kuttaa tarvitsevan tuekseen muita työvälineitä: laajasisältöisen asunto-ohjelman 

sekä pitkäaikaiseen kehityksen seurantaan paikkatiedon avulla kytketyn maan-

käytön toteutusohjelman sekä investointimarkkinointia korostavan laajan pro-

filoinnin.265  

Tavoitteena onkin laajentaa yrityspalvelujen koolle kutsuma YPA-verkosto 

koko kaupunkiorganisaatioon. Erityisesti pyrkimyksenä on tiivistää henkilövä-

hennysten myötä heikentynyttä yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kanssa:266 

H: Se on tietyllä tavalla aika vaikea paikka – –.  Terveydenhoito ja muu, – – 

välillä vähän tuntuu, et ne pahimmillaan voi jopa kilpailla, yrityshenkisyys ja 

sitten tämä palvelu, joka me tehdään kuntalaisille. Mut että se sosteri [so-

siaali- ja terveystoimi] nyt tässä ensisijaisesti mun mielestä on semmonen, 

joka pitää vakuuttaa siitä, että tää tulee myöskin kaikkien kuntalaisten hyväk-

si, niitten köyhimpien ja sairaittenkin, tämä yritystoiminnan edistäminen. 

(Markkula-Heilamo 21.2.2012). 

T: Karkeasti ajatellen, niin se mikä on ehkä pitänyt teidän työt erillään, on se, 

että teidän tehtävä on hankkia kasvua ja tuoda rahaa kaupungin käyttöön. 

Sosteri taas on se puoli, joka sitä selvästi paljon käyttää.  

H: Joo, aivan oikein kyllä, näin on, joo. Olet ihan oikeassa, joo. – – Sen takia 

tämä kilpailukykystrategia [tehtiin], jotta myöskin sosteri löytäisi itse sinne. – 

– Eli tietyllä tavalla nämä erittäin laadukkaat kuntalaispalvelut on myöskin 

                                                                                                                                    
tamiskohteita koskeviksi, ja perustettiinkin pienempi alle 10 hengen arviointityöryhmä. Siihen kuu-
luivat sivistystoimi, kuntatekniikan keskus, liikennesuunnittelu, sosiaali- ja terveystoimi, tilasto ja 
tutkimus, sekä ympäristökeskus.     
265Myös alueellisia kehittämissuunnitelmia on ehdotettu kytkettäväksi yleispiirteiseen suunnitteluun 
(Valo-Wossilus 29.8.2011). Täydennysrakentamismahdollisuuksia ei kuitenkaan selvitetty yleiskaava-
työssä (KV 17.12.2007) kiinteistötasolla, sillä tarkastelu ei olisi tuottanut kaivattua kokonaismitoitusta, 
myöskään ohjelmointimerkintöjä ei sisällytetty kaavakarttaan – selostus liitteineen kuitenkin ottaa 
kantaa toteutukseen (Henriksson 15.8.2011). 
266Sosiaali- ja terveystoimessa oli aiemmin henkilökuntaa, joka osallistui aktiivisesti kaavoitukseen. 
Tämä yhteistyö on kärsinyt henkilövähennysten vuoksi, sillä kaavoitukseen osallistumista ei koeta 
sosiaali- ja terveystoimessa ydintehtäväksi, vaan palvelujen järjestäminen (Kullberg 24.10.2011). 
Maankäytön suunnittelua ja monikulttuurisuuden teemaa ei myöskään ole integroitu (Kullberg 
24.10.2011). Kulttuuripalveluista ja työllisyyden hoidosta vastaavaan uuteen vapaa-aikatoimialaan 
halutaan luoda kiinteät yhteistyösuhteet (Markkula-Heilamo 21.2.2012). 
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sitä sosterin hommaa. Eli sekin on osa tätä kilpailukykyä, et he osaisi olla osa 

sitä kokonaisuutta, eikä niin, että toiset tekee tätä ja me tehdään omiamme.  

Kuntatalouden kannalta keskeisten toimialojen, sosiaali- ja terveystoimen sekä 

maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan, välinen yhteistyö on kehitty-

mässä Vantaalla.267 Vantaan tasapainotetun strategian tavoitteissa (TS 2012–2015) 

nostetaan sosiaalisesti eheä ja turvallinen kotikaupunki kilpailukykystrategiseksi 

tekijäksi. Koska näiden toimialojen työn fragmentoitumisen syy vaikuttaa poliitti-

selta, voi vastaava integraation haaste ilmetä Suomen muissakin kunnissa.268  

Markku Tinnilä on todennut (1997) kilpailukyky- ja palveluprosessit integ-

roivat käytännön toimenpiteet haastaviksi.269 Tämän tapaustutkimuksen valossa 

näiden teemojen integraation haasteena on myös kaupunkikehitystyön ydinpro-

sessien (kestävä suunnistus, resurssien hyödyntäminen) hoitaminen vuorovaikut-

teisesti; demokratian edistäminen muodostaakin itsessään kolmannen ydinpro-

sessin, yhteiskehittelyn, jonka integraation ajoittaminen270 suhteessa hitaampaan 

kestävän suunnistuksen ja nopeampaan resurssien hyödyntämisen ydinproses-

seihin on haastavaa. Jaettu johtajuus ja tilannejohtajuus näyttävät kuitenkin tar-

joavan työvälineitä eritempoisten prosessien rajojen ylittämiseen, kunhan yh-

teistyö on horisontaalisesti kattavaa ja sillä on valtuutus ylittää ydinprosessien 

rajoja vertikaalisesti (myös luku 3.5.3, Leinelän kumppanuuskaavatyö, laaturyh-

mä).  

                                                        
267Vantaan strategisiin tavoitteisiin 2012–2015 kuuluu muun muassa toimialojen yhteisten palvelu-
verkkojen kehittäminen, palvelustrategiatyön käynnistäminen, yhteisvastuun periaatteen nostaminen 
palvelukulttuurin uudistamisen perustaksi, ennakoiva ja ehkäisevä hyvinvointityö, osallisuuden vah-
vistaminen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen.  
268Hallinnollinen jaottelu toistuu myös valtionhallinnossa: on muun muassa ympäristöministeriö, so-
siaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Integraation puute voi osittain selittyä 
sektorisuunnittelun perinteellä. 
269 Käytännössä yhteistyö voi edellyttää uuden, yhteisen rajaesineen käyttöönottoa. Esimerkiksi, 
sosiaali- ja terveystoimi ei ollut laatinut toimipaikoistaan karttaesitystä, vaan ydintehtävään, pal-
velujen järjestämiseen, liittyvä tieto esitettiin yleensä tilastomuodossa. Yleiskaavasuunnittelijat aloit-
tivat yhteisen rajaesineen muodostamisen sijoittamalla sosiaali- ja terveystoimen toimipisteet kartalle 
osoitetietojen perusteella (Mäkynen 1.12.2011). Palvelujen saavutettavuuden ja sosiaalisen eheyden 
strategista suunnittelua maankäytön keinoin ylipäänsä on vaikeuttanut aihepiiriä käsittelevän tilasto- ja 
etenkin seuranta-aineiston puute. Vantaan kaupunkisuunnitteluun on vuonna 2012 palkattu uusi 
tietopalvelupäällikkö, jonka tehtävänä on kytkeä tilastotieto aktiivisella ja strategisella tavalla maan-
käytön suunnitteluun. 
270Täydennysrakentamisessa oleellinen, mutta aikaa vievä, asukasvuorovaikutus on liian myöhäistä 
nopealla tempolla etenevään resurssien hyödyntämisen ydinprosessiin kuuluvassa hankekaavoi-
tuksessa. Riittävä keskustelu ehditään mahdollistaa yleiskaavan tai osayleiskaavan laadinnan yhtey-
dessä (Henriksson 15.8.2011), eli joko osana kestävän suunnistuksen tai yhteiskehittelyn ydinpro-
sesseja.  
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Victor ja Boynton (1998: 110) esittävät juuri monipuolisen verkoston tarjoavan 

suurimman kehityspotentiaalin. He kuvailevat massakustomointiin nojaavan orga-

nisaation työntekijöiden jatkuvasti keräävän tietoa asiakkaiden tarpeista ja 

tallentavan ne koko organisaation käytössä olevaan tietokantaan. Tiedon jaka-

misen tehostaminen on pohdituttanut myös Vantaan kaupunkikehittäjiä: vaikka 

hankkeen prosessinomistaja vastaa aktiivisesti tiedonkulusta, toivotaan vaivatonta 

työkalua, jonka avulla olisi mahdollista koota järjestelmällisesti tietoa tuoreim-

mista epävirallisista keskusteluista (Vähä-Piikkiö 30.6.2011). Massakustomoin-

nissa on oleellista hahmottaa asiakkaan ja oman organisaation välinen uudistu-

misen dynamiikka, johon kuuluu taukoamaton markkinoiden ja kilpailijoiden 

tarkkailu.271  

Tämä liittyy myös laajan profiloinnin proaktiiviseen isännöintiin, kaupunki-

kehitysorganisaation mahdollisuuteen päivittää hankeportfoliota käynnistämällä 

hankkeita, muodostamalla alueiden kehittämisvisioita (vrt. esimerkiksi Vantaan 

Akselin kehitysryhmä; Hynynen 2008) tai esivalmistamalla täydennysraken-

tamista palvelevia maanomistuksellisesti yhtenäisiä kiinteistömoduuleja 272  esi-

valmistamalla. Ari Hynynen (2010: 50) on todennut, ettei kaupunkikesantoja 

kuitenkaan ole toistaiseksi järjestelmällisesti hyödynnetty strategisessa kaupunki-

kehittämisessä. Panu Lehtovuori, Helka-Liisa Hentilä ja Christer Bengs (2002) 

ovat ehdottaneet kaupunkikesantojen systemaattista kartoittamista (myös Alppi 

2010), eräänlaista mahdollisuusvarannon kokoamista. Osan laajan profiloinnin 

isännöintiä muodostaakin maan hankinta strategisilta paikoilta, mitä silmällä 

pitäen maankäytön kehittämispäällikkö kertoo toivovansa robustimpaa yleis-

                                                        
271Vantaalla kaupungin elinkeinoasiamies pitää tiivisti yhteyttä muun muassa kauppakamariin (Vähä-
Piikkiö 30.6.2011). 
272Vantaan kaupunki esitti Lähiöohjelmassa 2008–2011 täydennysrakentamisen käynnistämisen tuot-
teistetun toimintamallin luomista, ja ohjelmaesityksen innoittamana Optiplan laati selvityksen asunto-
osakeyhtiömuotoisten kiinteistöjen täydennysrakentamisen kustannustehokkuudesta (Vantaan kaupun-
ki & Optiplan 2010). Kaupunkikehitysorganisaatiolla itsellään ei ole resursseja laatia lähiöanalyyseja 
(Henriksson 15.8.2011) pohjustaakseen yksittäisiä täydennysrakentamishankkeita kovin pitkälle, tosin 
se voi tarjota kumppaneilleen tietoa muun muassa väestörakenteista sekä tietenkin tontteja. Tämäkin 
edellyttäisi erityisiä integroivia työresursseja. Hanke-esitysten teko on kiinteistönkehittäjien työtä, 
joka tukee kaupungin strategista tavoitetta lisätä täydennysrakentamista (ibid., Virkkunen 16.8.2011). 
Toistaiseksi on ratkaisematta, millaisia kehittämiskorvauksia Vantaan kaupunki vaatisi rakennusoi-
keuden noustessa, muun muassa sellaisissa tilanteissa, joissa osa alueen kiinteistöistä voi ryhtyä 
alueelliseen täydennysrakentamishankkeeseen mutta kaikki eivät. On tehtävä linjaus, miten kaupunki 
tukee täydennysrakentamista. Ratkaiseva tekijä täydennysrakentamishankkeen käynnistymisen kan-
nalta on maan hinta, eli potentiaalisen hankkeen sijainti, sekä mahdollisuudet pysäköinnin järjestä-
miseen (Henriksson 15.8.2011). Mitkä ovat alueellisten kehityshankkeiden edellytykset Suomessa? 
Onko kehitysalue riittävä työväline (Kurunmäki 2005) vai soveltuvatko erilaiset alueelliset kehitys-
rahastot tai -yhtiöt Suomen oloihin?  
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kaavaa. Yksityiskohtaisessa yleiskaavassa määritelty maankäyttö nostaa raaka-

maan hintaa, jolloin maanhankinta ja profiilin strateginen hoito edellyttäisi lisä-

resursseja (Vähä-Piikkiö 30.6.2011), etenkin mikäli täydennysrakentamiseen etsi-

tään mahdollisuuksia tiiviiltä keskusta-alueilta (Virkkunen 16.8.2011).  

Asumisen erityisasiantuntija Tomi Henrikssonin (15.8.2011) mukaan kaavoi-

tus tuleekin mieltää ennen muuta kaupunkikehittämisen aktiiviseksi työvälineeksi. 

Integroivassa kaupunkikehitystyössä yleiskaavoitus ja asemakaavoitus tarvitsevat 

rinnalleen niitä tukevia työvälineitä. Tarpeen on vielä työvälineiden roolien sel-

keyttäminen (Mäntysalo & Roininen 2009): On ”koko ajan käynnissä muualta 

tehtyjä kehittämisen parantamistoimia, yritetäänkö ne kaikki saada sinne yleis-

kaavan piiriin, on yksi [kysymys] (Pallasvuo 12.8.2011)”. Tulisi myös selvittää, 

miten eri työvälineitä käytetään erilaisissa olosuhteissa. Muun muassa julkisen ja 

yksityisen maanomistuksen voimasuhteet – joihin esimerkiksi maanviljelys ja 

aluerakentaminen ovat Vantaalla lyöneet leimansa (Hirvonen 2005) – vaikuttavat 

merkittävästi paikallisen suunnittelukulttuurin muotoutumiseen.  

Kaupungin raakamaanhankinnan kannalta kysymyksiä herättää voimassaole-

van yksityiskohtaisen yleiskaavan aluevarausformaatti (Vähä-Piikkiö 30.6.2011), 

jota kuitenkin pidettiin tarpeellisena, koska koko Vantaan aluetta ei ollut aiemmin 

asemakaavoitettu;273 yksityiskohtaiseen yleiskaavaan on helppoa tukeutua suun-

nitteluhierarkian seuraavalla asteella. Toinen edellytys, joka voi pohjustaa siirty-

mistä robustimpaan semanttiseen yleiskaavaan, on vuosittain päivitettävä kaupun-

kistrategia (luku 3.1.1, Henriksson 14.11.2011, ks. Pallasvuo 12.8.2011).274 Kaa-

van formaattiin vaikuttaa kohdistuvan osittain erilaisia odotuksia siitä riippuen, 

onko suunnitelma-alue aiemmin rakennettu tai suunniteltu. Kestävän kehittämisen 

lähestymistapaan perustuvassa suunnittelussa tulisi pystyä esittämään selkeästi 

muutos (Pallasvuo 12.8.2011), kun taas keskeneräisenä pidetyn alueen eheyttämi-

sessä valmiin tavoitteen kuvaus on luontevaa.  

Tämän luvun valossa massakustomointi edellyttää hyvin monipuolista integ-

roivaa kaupunkikehitystyötä, jota on mielekästä tarkastella lukuisina eritasoisina, 

eripituisina, peräkkäisinä sekä rinnakkaisina työprosesseina, joilla on eri proses-

sinomistajia. Massakustomointiin osallistuvaa työyhteisöä leimasi erikoistunut 

                                                        
273Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä yleiskaava on ensimmäinen, joka on lainvoimainen 
koko Vantaan alueella. Tämä voi muodostua Vantaan suunnittelukulttuurin kehityksessä murroskoh-
daksi. 
274Eheyttämistä Vantaan yleiskaavatyössä tutkinut Jonna Jääskeläinen (2006: 37) on pitänyt yhtenä 
integraation haasteena lähestyneitä kunnallisvaaleja, jotka jouduttivat yleiskaavan tekoa ja siten lyhen-
sivät keskusteluun käytettävissä ollutta aikaa.  
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asiantuntijuus ja siihen perustuva saumaton yhteistyö. Kaavoitusinstrumentin rin-

nalle oli kehitetty muita kaupunkikehitystyön työvälineitä tukemaan paremmin 

horisontaalista ja ajallista integraatiota. 

3.6.4 Tulokset 

Olen kuvannut integroivaa kaupunkikehitystyötä massakustomointina. Vantaan 

Akselin profilointityö osoittaa, että horisontaalinen tarkastelu oli massakusto-

moinnissa käytettävää moduulia esivalmistettaessa laajaa eri selvityksineen. Laa-

jan profiloinnin valmisteluvaiheessa pyrittiin hallintokunnat integroivaan arvioin-

tiin siinä kuitenkaan onnistumatta. Silti tarkastelu oli laaja-alaista, joskin eri pro-

sessinomistajille hajaantunutta. Haasteita tunnistettiin eritoten sosiaali- ja terveys-

toimen sekä sivistystoimen asiantuntemuksen integroinnissa kaupunkikehitystyö-

hön, ja myös kuntatalouden ja alueellisen tarkastelun yhteistyörakenteissa.  

Vertikaalin integraation osalta laajan profiloinnin joustavuutta voi kuvata 

suorituskykyiseksi (performance). Kaupunkikehitystyö paljastui kunnan eri ydin-

prosesseja läpäiseväksi osaprosessiksi. Edelleen kaupunkikehitystyön osaprosessit 

ovat nähtävissä massakustomoinnin moduuleina, joita voidaan yhdistellä nopeasti 

tarpeen vaatimalla tavalla. Vertikaalissa integraatiossa korostuu jaettuun johtajuu-

teen ja tilannejohtajuuteen perustuva prosessinomistajuus. Nämä tarkastelut yh-

distettäessä voidaan kuvata massakustomointiin perustuvan kaupunkikehitystyön 

vaiheiden (moduulin esivalmistus, laajan profiloinnin valmistus ja isännöinti) lu-

keutuvan kestävän kehittämisen lähestymistapaan, joskin sillä vyöhykkeellä ne 

eroavat toisistaan. Tämä havainto tukee jälleen Faludin (1973: 131) toteamusta 

siitä, että käytännön suunnittelu sijoittuu johonkin blueprint-suunnittelun ja pro-

sessuaalisen suunnittelun välille. Tässä tapauksessa lähimpänä eheyttämistä on 

yleiskaavatyö, jossa pyrittiin määrittelemään yhdyskunnat, kun taas maankäytön 

toteuttamisen ohjelmointityö seuranta- ja arviointitöineen on lähestymistavaltaan 

selkeästi kestävää kehittämistä. Lähimmäksi yhteyttämistä sijoittuu yrityspalvelu-

jen massakustomointiin perustuva integrointityö, jossa se kytkee eri alojen asian-

tuntemusta laajaan profilointiin nojautuen. Tällöinkin arvioimaan kutsutaan laaja 

asiantuntijoiden joukko.  

Tämä osoittaa jaottelun komprehensiivis-rationaaliseen ja inkrementalistiseen 

suunnitteluun olevan teoreettinen tarkastelu, joka on käytännön työn kannalta 

liian mustavalkoinen ja joka saattaa harhauttaa ajattelua niin, että käyttökelpoiset 

jatkumon keskivaiheille sijoittuvat työtavat ja niiden yhdistelmät jäävät huomaa-

matta (Kuvio 41).  
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Kuvio 41. Työn luonne massakustomoinnin eri vaiheissa vaihteli. Profiloinnin ja 

moduulien esivalmistuksessa painottui monikriteerisyys ja laatutavoitteiden noudat-

taminen, massakustomointivaiheessa taasen suorituskyky.  

Itse massakustomointi on hyvin nopeatempoista. Massakustomointia hyödyntävä 

käytäntöyhteisö koostuu hankekohtaisesti koolle kutsuttavasta verkostosta, jota 

leimaa erikoistunut asiantuntijuus ja saumaton, aiempaan prosessin kehittämiseen 

perustuva yhteistyö maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan sisällä. 

Työn sisällöllisen ja oikea-aikaisen integroitumisen näkökulmasta prosessien 

omistajuudella on ratkaiseva merkitys. Haasteellisinta on, miten integroida eri 

tempoilla etenevien ydinprosessien sisältö toisiinsa, erityisesti miten integroida 

vuosittain muuttuva taloussuunnittelu kestävän suunnistuksen ydinprosessiin, joka 

edellyttää pitkäaikaista alueellista seurantaa.  
 
 



 208

 
 

 
 

Kuvio 42. Massakustomointiin kuuluvat osaprosessit etenevät eri tempolla.  

Profilointiprosessi sisältää useita työvaiheita, joista osa on yleispiirteiseen suun-

nitteluun, osa viitesuunnitteluun kuuluvaa työtä. Kaiken kaikkiaan prosessin ai-

kana on kiinnitetty enemmän huomiota integrointiin kuin työn yksityiskohtai-

suuteen.  



 209

3.7 Yhteiskehittely 

Joustavuudestaan ja monipuolisista mahdollisuuksistaan huolimatta edes massa-

kustomoinnilla ei voida palvella kaikkia. Organisaatio ei kykene rakentamaan niin 

laajaa verkostoa, että se toimisi aina kaikissa konteksteissa suorituskykyisesti. 

Bart Victorin ja Andrew C. Boyntonin (1998: 193–207) mallin viides ja viimeinen 

työtyyppi on yhteiskehittely (co-configuration).275 Sitä hyödynnetään, kun asiak-

kaan tarpeet ovat organisaation toiminnan ytimessä; ne vaikuttavat suoraan 

toimintatapaan. Siinä asiakkaat, palveluntarjoajat ja tuotteet tai palvelut on integ-

roitu jatkuvassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevaksi käytäntöyhteisöksi, 

jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille räätälöityä palvelua. Asiakkailla on tällöin 

aktiivinen rooli jo kehittelyn panosten määrittelyssä. Koko käytäntöyhteisö tuot-

taa arvoa, 276  ei enää vain organisaatio. Tiiviisti integroidun verkoston jäsenet 

oppivat toisiltaan (Engeström 2007: 44), asiakkaat myös oppivat opettamaan or-

ganisaatiota.277 Yhteiskehittelevä organisaatio voi levittäytyä kaikkialle itseorga-

nisoituvan ekosysteemin lailla. 

Yhteiskehittely nojaa aiempiin työtyyppeihin, joiden myötä organisaatiolle on 

karttunut ymmärrystä siitä, miten tiivis asiakassuhde luodaan, mutta myös siitä, 

mitkä ovat osatekijät, joihin vaikuttaminen lisää asiakastyytyväisyyttä (Victor & 

Boynton 1998: 193). Kuten massakustomoinnissa, myös yhteiskehittelyssä on 

luotava yhteinen alusta, jota päivittää (vrt. luku 3.6.3) sekä selkeä palvelunkuvaus. 

Yhteiskehittelyssä alusta, joka sekin koostuu moduuleista, tosin on asiakaskoh-

tainen ja asiakas määrittelee yhteydenottoajankohdan.278 Koko tuote ei kuitenkaan 

ole yhden asiakkaan muokattavissa, tällöin asiakkaat mielletään kohderyhmiksi, 

joiden käyttäytymisen perusteella tuotetta päivitetään.  

                                                        
275Configuration tarkoittaa määrittelyä, kokoonpanoa. Co-configuration käännetään yhteiskehittelyksi 
(mm. Virkkunen 2004). Työtyyppinä yhteiskehittely on historiallisesti uusi (myös Engeström 2007: 
44).  
276Arvo on sidosryhmän kokemaa hyödyllisyyttä (Tuulaniemi 2011: 30). 
277Futuristi Alvin Toffler on kuvannut visiossaan (The Third Wave), kuinka niin kutsutuista kol-
mannen sukupolven kuluttajista (consumers) tulee tuottajia (prosumers) (Victor & Boynton 1998: 
199). Ensimmäisen ja toisen sukupolven kuluttajakunnat ovat rajallisemmista kyvyistään johtuen 
passiivisempia. Engeström (2004: 11) pitää asiakkaiden tai käyttäjien aktiivista osallistumista yhteis-
kehittelyn ratkaisevana edellytyksenä.  
278Ks. myös Mäntysalo & Puustinen 2008: 370. Esimerkiksi jotkut tietojärjestelmät, muun muassa 
Windows-käyttöjärjestelmä, sisältävät ominaisuuksia, joiden avulla palveluntarjoaja saa asiakkaan 
toiminnasta jatkuvaa palautetta, jonka perusteella päivittää tuotetta asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.  
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Yhteiskehittelevän organisaation strategia on robusti. Se voi sisältää keskenään 

ristiriitaisia osia, joilla on eri rooli ja joita sovelletaan eri tilanteissa: varmoja ve-

toja, kynnysehdollisia ja joka tapauksessa kelpaavia. Näin taataan tuotteen mah-

dollisuus kehittyä. Robusti strategia voi Victorin ja Boyntonin mukaan olla yhteis-

kehittelyn edellytys (1998: 203). 

Merkittävä piirre yhteiskehittelyssä on tuotteen älykkyys; se analysoi ja hal-

litsee pitkällä aikavälillä kerättyä informaatiota sekä tekee niiden perusteella 

itseensä muutoksia. Kriittisimmäksi elementiksi Victor ja Boynton nostavat lopul-

ta organisaation, tuotteen ja asiakkaan välisen keskinäisen sitoutumisen. 

Victor ja Boynton varoittavat yhteiskehittelyn yksinkertaisesti olevan valta-

osiltaan tavoittamattomissa vielä pitkään.279 Markkinakonteksti ei ole kypsä vas-

taanottamaan yhteiskehittelyä, jonka voima voi aiheuttaa pelkoa; sen voittaminen 

edellyttää vankkaa keskinäistä luottamusta. Yhteiskehittely edellyttäisi antau-

tumista organisaation läpivalaisuun, jotta tuote olisi mahdollista räätälöidä yksi-

löllisiä tarpeita vastaavaksi, mutta osa asiakkaista haluaa vaalia yksityisyyttään. 

On myös monia tuote- ja palveluryhmiä, joissa yhteiskehittely on sovelluskelvo-

tonta. Victorin ja Boyntonin mukaan asiakasta ei esimerkiksi voi valtuuttaa teke-

mään muutoksia monimutkaisiin järjestelmiin, koska se voi koitua liian kalliiksi 

tai sisältää liian suuria teknisiä riskejä verrattuna asiakkaan saavutettavissa ole-

viin hyötyihin.   

Onnistuessaan yhteiskehittely tarjoaa voimakkaan kilpailuedun sitä hyödyntä-

ville organisaatioille, koska se mahdollistaa juuri asiakkaan tarpeita vastaavan 

tuotteen tai palvelun räätälöinnin sekä organisaatiolle tilaisuuden säilyttää kiin-

teän asiakassuhteen ja rakentaa luotettavan maineen. Lopulta Victor ja Boynton 

toteavat, asiakkaan, tuotteen ja organisaation rajat häviävät ja korvautuvat keski-

näisellä oppimissuhteella. 

                                                        
279Pihlaja (2005: 60) tulkitsee Victorin ja Boyntonin pitävän yhteiskehittelyn päähaasteina työtyypin 
uutuutta ja aineiston puutetta. Tämä tulkinta tukee pyrkimystä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 
2000) edellyttämään vuorovaikutteiseen suunnitteluun sekä ajattelua, jonka mukaan vuorovaikutusta 
voidaan edistää teknisin järjestelmin. Oman tulkintani mukaan Victor ja Boynton kuvaavat yhteiske-
hittelyn päähaasteiksi ensinnäkin sen edellyttämän luottamuksen, toiseksi etiikan sekä kolmanneksi 
asiakkaan, organisaation ja tuotteen tai palvelun tasa-arvoistumisen tavalla, joka muistuttaa niiden 
tarkastelua Bruno Latourin kuvaamina tasa-arvoisina toimijoina (actants). Tällöin myös tuotteesta tai 
palvelusta tulee toimija, mikä on vielä toistaiseksi utopiaa, mutta voi osaltaan liittyä yhteiskehittelyn 
soveltamisen haasteisiin. 
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3.7.1 Tapaus: Viitesuunnitelmatyö Korson keskustan kehittämiseksi 

Victor ja Boynton (1998) visioivat asiakkaan, tuotteen ja organisaation rajojen 

lopulta häviävän yhteiskehittelyn oikeaoppisimmassa muodossa, jossa kaikki 

verkoston jäsenet myös voivat olla työn kohteita. Asiakas voi opettaa organisaa-

tiota tai tuotetta, tuote voi tehdä itseensä muutoksia tai organisaatio voi pitää 

asiakastaan työn kohteena. Tarkastelen tässä tutkimuksessa kuitenkin Vantaan 

kaupunkikehitysorganisaation tämänhetkistä työtä, jolloin työn kohteena on kun-

talaisille tarjottava jatkuva palvelu: 280  vaikuttamisen väylän tarjoaminen sekä 

elin- ja toimintaympäristön kestävän kehittymisen mahdollistaminen.281  

Korso on perinteikäs pääradan molemmin puolin sijaitseva asemayhdyskunta, 

jonka liikekeskuksen kehitys on ollut pysähdyksissä. Hiljaiselon syynä ovat haja-

nainen maanomistus – runsaasti pieniä tontteja sekä kuolinpesiä282 – sekä liiken-

teelliset haasteet ja kiinteistöjen arvonnousua hidastava kaupunginosamaine 

(arkkitehtikonsultti, professori Staffan Lodenius 22.6.2011). Korson keskustan ke-

hittämiseksi laaditun viitesuunnitelmatyön (nro 081400) tavoitteena on ollut 

tarkistaa aiempia keskusta-alueelle laadittuja yleissuunnitelmia,283 joihin lukuisat 

voimassaolevat eri-ikäiset asemakaavat ja -muutokset pohjautuvat, ja luoda siten 

edellytykset284 tasapainoiselle kehitykselle ja keskusta-alueen toiminnallisuuden, 

viihtyvyyden sekä turvallisuuden kohentumiselle.285 

Vuonna 1989 laaditusta Korson keskustan yleissuunnitelmasta toteutuivat 

keskustan reuna-alueiden täydennysrakentaminen, ja vuonna 2000 laaditusta 

yleissuunnitelmasta joitakin rakennushankkeita286 sekä keskeiset liikennejärjes-

telyt. Jälkimmäistä yleissuunnitelmaa oli nyt päivitettävä liikekeskustan pienkiin-

                                                        
280On toki miellettävissä, että kaupunkikehitysorganisaatio jo nyt pitää kuntalaista työn kohteena. Esi-
merkiksi Vantaan Akselin profilointityössä laaditulla markkinointimateriaalilla on tavoitteena 
vaikuttaa potentiaalisiin investoijiin (Kuvio 36). 
281Korson keskustasuunnitelmatyö on käynnistynyt. 
282 Niemi 23.6.2011. Kaupungin on päästävä sopimukseen kaikkien kaava-alueen maanomistajien 
kanssa. Asemakaava voidaan pilkkoa osiin, mutta kaupunki ei ”tee sellaisia reikäjuustokaavoja (Vähä-
Piikkiö 30.6.2011).” 
283Korson keskusta; Toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen suunnitelma 1989 ja KORSOn keskustan 
yleissuunnitelma 15.11.2000. 
284Viitesuunnitelmatyön perusteella on tarkoitus laatia hanke- tai osa-aluekohtaiset asemakaavan muu-
tokset. (KORSO; Keskustan toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma. Raportti 
22.4.2010). 
285Korson keskusta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.9.2009. 
286Vuonna 1989 valmistunut Korson keskustan yleissuunnitelma laadittiin professori Antero Mar-
kelinin johdolla, vuonna 2000 työstä vastasi professori Staffan Lodenius. Jälkimmäisestä toteutuneita 
hankkeita ovat Lumo-monitoimikeskus pysäköintitaloineen, keskusraitteineen ja -aukioineen, seura-
kuntakeskuksen laajennus, niin kutsuttu Käärmetalokortteli ja S-Market. 
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teistöjen 287  ja linja-autoterminaalin osalta. Taloussuhdanteisiin ja kiinteistöjen 

ominaisuuksien vanhenemiseen sidottuna myös kaupunkikehitystyö onkin sykli-

nen prosessi (MacLaran 2003, Kaivonen 2006). 

Korson keskustan kehittämiseksi laaditussa viitesuunnitelmatyössä on tunnis-

tettavissa keskeiset yhteiskehittelyn piirteet. Esittelen seuraavaksi tämän suunnit-

telijoiden eheyttämiseksi mieltämän288 tapauksen pääpiirteet ja sen, miten se edus-

taa yhteiskehittelyn (Victor & Boynton 1998) työtyyppiä. 

Tärkein piirre yhteiskehittelyssä on asiakkaan keskeinen asema ja aktiivinen 

rooli tuotteen tai palvelun määrittelyssä. Korson keskustan viitesuunnitelmatyössä 

osallisilla oli tavoitteenmäärittelyn prosessinomistajana toimineen aluearkkitehdin 

mukaan avoin valtakirja.  

H1: Prosessin aikana varmasti kaikki pääsivät lausumaan mielipiteensä ja oli 

paljon näkemyksiä, oli hyvin paljon vaihtoehtoja. Sitä osoittaa se, että tästä ei 

syntynyt yhtä suunnitelmaa, vaan kolme vaihtoehtoa, jotka kaikki ovat vain 

eri asioiden yhdistelmiä, eli vaihtoehtoja on vielä varmaan ääretön määrä jäl-

jellä. – – Ei ollut päämäärätietoista näkemystä kenelläkään osapuolella siitä, 

minkälaista tulosta työltä odotetaan, vaan pöytä oli avoin. – – Jäi lopputulos- 

Kuvio 43. Kolme toimivaa skenaariota, joissa liike- ja toimitila- sekä asuinrakenta-

mishankkeet toteutuvat eri mitassa. Ensimmäisessä yhdistelmässä kauppa painottuu 

ydinkeskustaan, toisessa on kaksi kaupan painopistettä, ja kolmannessa elinkaari-

asuminen on maksimoitu. (Julkaistu Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy:n luvalla). 

                                                        
287 Jotta investoijat kiinnostuvat on rakennettavien alueiden oltava riittävän laajoja ja yhtenäisiä 
(toimitusjohtaja Markku Niemi 23.6.2011). Vuonna 2000 Korson keskustaan laaditun yleissuun-
nitelman toteutumisen esteenä olivat olleet myös yhtenäisten pysäköintijärjestelyjen kustannukset 
(projektijohtaja Heikki Virkkunen 16.8.2011, myös Lodenius ja von Martens 22.6.2011). Vuosi-
kymmenen kuluessa tapahtunut ajattelutavan muutos voi helpottaa keskusta-alueen toteutusta: pää-
radan varrelle sijoittuvaa aluetta on nyt tiivistettävä merkittävästi (von Martens).  
288Kysyttäessä johdattelevasti mitä Korson keskustan viitesuunnitelmalla eheytetään, aluearkkitehti 
Pentinmikko (27.6.2011) mieltää sillä eheytettävän Korson keskustaa kokonaisuutena. Määrittely 
kuvastaa eheyttämisen termin kokonaisvaltaisuuteen viittaavaa sisältöä (ks. luku 2.3). Viitesuunni-
telmatyössä arkkitehtikonsulttina toiminut professori Staffan Lodenius (22.6.2011) haluaa kuitenkin 
kyseenalaistaa eheyttämisen termin käytön, koska se ei hänen mukaansa ole tuonut ns. hyvien kaavoi-
tuskäytäntöjen mukaiseen kaupunkisuunnitteluun mitään uutta näkökulmaa. Hänen esittämänsä kri-
tiikki tukee väitettäni siitä, että kaupunkikehitystyössä on harvoin kyse holistisesta eheyttämisestä ja 
että valtaosa kaupunkikehitystyöstä todellisuudessa sijoittuu lähestymistavaltaan kestävän kehittä-
misen vyöhykkeelle (esim. Kuvio 26). Kyse on osittain vain terminologiasta, mutta on tärkeää huo-
mata kokonaisvaltaisen suunnittelun olevan käytännössä harvinaista. 
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kin sen takia haparoivaksi. Emme uskoneet eikä kukaan toivonutkaan, että 

meillä olisi ollut lopussa vain yksi vaihtoehto. Ja miksi olisikaan, koska me 

kaikki tiedämme, että mikään näistä suunnittelukohteista ei ole suunniteltu 

viitesuunnittelua tarkemmalle tasolle. Tämä on vielä laajojen kokonaisuuk-

sien haarukointia. Eli voi sanoa, että viitesuunnitelma-sana voi olla tässä koh-

din myös harhaanjohtava.  

T: Aiemmin käytit siitä sanaa keskustelupaperi? 

H1: Niin juuri. Ja sitä se ennemminkin on.  

T: Elikkä yhteiskehittely tapahtuu suunnitteluprosessin hyvin, hyvin alku-

vaiheessa? 

H1: Kyllä, jos sitä kehittely-sanaa käyttää, niin se on mielestäni alkuvaiheen 

työskentelyä. Jos käytämme tätä -ly-päätettä, se on sitä hakemista. Sitten kun 

alkaa löytyä yhteinen suunta, aletaan lähestyä suunnittelua, koska silloin on 

jo olemassa selkeämpi tavoite. Mutta me olemme yrittäneet käyttää aina yh-

teisiä nimittäjiä töillemme, vaikka joudumme usein nimeämään ne lopuksi si-

sällön, lopputuloksen ja käytettävyyden mukaan. (Aluearkkitehti Anitta Pen-

tinmikko 27.6.2011). 

– – 

H2: Jos pitää valita, tämä on enemmän yhteiskehittelyä kuin yhteissuun-

nittelua, sekä osallisjoukon suhteen että työskentelytavan suhteen. Haluttiin 

nimenomaan kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia, mutta se suunnittelu sitten – 

– jää tämän vaiheen jälkeen. (Arkkitehtikonsultti, professori Staffan Lodenius 

22.6.2011). 

Luvussa 2.3 olen määritellyt kehittämisen tavoitteen olevan eheyttämisessä ho-

listisesti määritelty, ja eheyttämisen olevan projektimainen, toteutussuunnitteluun 

suuntautunut prosessi. Oheinen Pentinmikon ja Lodeniuksen työprosessin kuvaus 

ilmentää eheyttävässä suunnittelussa olevan kyse juuri tästä. Olen myös määri-

tellyt Charles Lindblomin katkonaista inkrementalismia soveltaen, että mikäli ke-

hittämisen tavoite on kapea-alaisempi ja sen määrittelyssä yhdistetään nopea ja 

hidas tieto, on kyse kehittämisestä – spagettimaisesta jatkuvaan dialogiseen oppi-

miseen perustuvasta prosessista. Lisäksi täydensin myöhemmin määritelmääni 

kestäväksi kehittämiseksi, millä korostin työn reagointiherkkyyttä eli kykyä, tapaa 

ja nopeutta reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Nyt Victorin ja Boyntonin 

mallin mukaisesti jalostan käsitystäni edelleen: jotta työn tavoitteenmäärittely 



 215

on kaikille osallisille avointa, työn täytyy yhteiskehittelyn työtyyppiä mukail-

len oikeastaan ollakin kestävää kehittelyä. 

Korson keskusta-alueen yhteiskehittely vaikuttaa olleen käynnissä jo pidem-

pään. Victor ja Boynton toteavat koko käytäntöyhteisön tuottavan siinä arvoa, ei 

enää vain organisaatio. Vuoden 2000 yleissuunnitelman mahdollistama Lumo-

monitoimikeskus syntyi juuri kansalaisliikkeen myötävaikutuksesta. Kriittinen 

yhteiskehittelyn elementti onkin organisaation, tuotteen tai palvelun sekä asiak-

kaiden keskinäinen sitoutuminen, mistä myös yleisötilaisuuksiin osallistuneen 

arkkitehtikonsultin havainnot kertovat: 

Siellä oli hirvittävästi mielipiteitä, jotka oli todella rakentavia. Näki, että sitä 

oli pohdittu kauan. Sithän on semmoisia paikkakuntia, minne menee johonkin 

asukas- tai yrittäjätilaisuuteen, siellä ollaan kysymysmerkkinä. Tuolla oli 

selvästi, niitä oli väännetty monta vuotta, ja ihmisillä oli näkemyksiä, vaikka 

ne eivät olleet itse suunnittelijoita. Hirveän hyviä mielipiteitä. – – Jos jossain 

paikkakunnalla on tuommoinen henki, se kyllä jatkuu siellä väkisinkin – –. 

On varmaankin tosi hyvä, että ei ole tehty valmista kaavaa. (Arkkitehti-

konsultti Riikka von Martens 22.6.2011). 

Avoin yhteiskehittelyn menettely ilmentää aluearkkitehdin osoittamaa ajoituksen 

tajua. Se on oleellinen taito kestävän kehittelyn prosessinomistajalle. 

Asukkaiden lisäksi kaupunkikehitysorganisaation asiakkaita ovat muut toimi-

jat, kuten yrittäjät ja kiinteistönomistajat. Korson keskustan kehittämiseksi laadi-

tussa viitesuunnitelmatyössä myös niillä oli tavoitteenmäärittelyssä avoin valta-

kirja, jopa niiltä osin kuin se on verrattavissa Victorin ja Boyntonin pohtimiin yh-

teiskehittelyssä asiakkaalle luovutettaviin tuotetta tai palvelua koskeviin suoriin 

muutoksentekovaltuuksiin. Tällaisena valtuutena voidaan jossain määrin nähdä 

Vantaan kaupunginhallituksen (KH 31.1.2011 § 38) YIT Rakennus Oy:lle sen 

pyynnöstä määräajaksi antama suunnitteluvaraus viitesuunnitelman mukaiselle, 

kaupungin omistamalle tontille.  

Koska viitesuunnitelmatyö Korson keskustan kehittämiseksi voidaan näin 

tunnistaa Victorin ja Boyntonin kuvaamaksi yhteiskehittelyksi, ryhdyn tarkastele-

maan sitä, onko tapaus nimettävissä eheyttämiseksi, kestäväksi kehittämiseksi vai 

yhteyttämiseksi (luvut 2.3 ja 3.4.4) ja sitä, millaisia integrointimenettelyihin liitty-

viä haasteita tai integrointia edistäviä tekijöitä viitesuunnitelmatyössä on tunnis-

tettavissa.  
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3.7.2 Palvelu päivitystyön kohteena 

Yhteiskehittely-työtyyppiä edustavan Korson keskustan kehittämiseksi laaditun 

viitesuunnitelmatyön elementit on esitetty Kuviossa 44 toiminnan rakenteen ku-

vausta (Engeström 1995) hyödyntäen. Tässä luvussa tarkastelen viitesuunnitelma-

työn motiivia, sääntöjä, kohdetta, tulosta ja niihin liittyviä välineitä integroivan 

kaupunkikehitystyön osana, Vantaan kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta.  

Vantaan kaupunkisuunnittelu ja yrityspalvelut olivat pitkään tiedostaneet 

Korson keskustan kehityksen haasteet (Pentinmikko 5.5.2011, Hurme 28.6.2011, 

Virkkunen 16.8.2011), mutta ratkaisevana työn motiivina oli keskusta-alueella 

kiinteistöjä omistavan VTK Kiinteistöt Oy:n289 halu kehittää kiinteistöjään (toimi-

tusjohtaja Markku Niemi 23.6.2011). Korson keskusten kehittämiseksi laadittu 

viitesuunnitelmatyö on monimotiivinen, kuten Vantaan Akselin profilointityökin, 

mikä vaikuttaa ominaiselta tilanteissa, joissa kohdealueen kehitys on seisahtunut 

ja vaatii uudelleenkäynnistyäkseen kaupungin ja yksityisen kiinteistönomistajan 

tai muun toimijan strategista kumppanuutta. Suunnittelukontekstin markkinati-

lanne onkin kaupunkikehitystyön lähestymistapaa ensisijaisesti määrittelevä tekijä 

(Caves 2005: 486, Brindley ym. 1989, 1996, ks. myös Kurunmäki 2005 ja Män-

tysalo (ei julkaisuvuotta)). Molemmissa tapauksissa onnistuttiin käynnistämään 

Vantaan kaupunkikehitysorganisaatioon sidoksissa290 oleva ulkopuolinen kehitys-

yhtiö rahoitusmahdollisuuksineen.291 Taloudellisesti haastavassa kontekstissa ko-

rostuu kapasiteetin aktiivinen rakentaminen ja suorituskykyä painottava integroi-

van kaupunkikehitystyön lähestymistapa: yhteyttäminen. 

 

 

                                                        
289Korson Keskustakiinteistöt Oy sulautui VTK Kiinteistöt Oy:öön vuonna 2010. Korson Keskusta-
kiinteistöjen toimialoihin kuului Korson keskustan kehittäminen. Tämä kiinteistökehitysyhtiö oli yh-
teistyöelin – tai projektialusta, kuten Vantaan Markkinointi Oy:tä kutsuttiin.  
290VTK Kiinteistöt Oy ei toimi kaupungin budjettirahoituksen varassa, mutta kaupungin konserni-
hallintoon kuuluvana kuitenkin yrityspalvelujen kanssa yhteistyössä. Yhtiö tarjoaa yrityksille toimi-
tiloja, tontteja tai uusien toimitilojen rakennuttamisorganisaation. Se myös ylläpitää ja vuokraa kiin-
teistöjä. (Niemi 23.6.2011).  
291VTK Kiinteistöt Oy palkkasi viitesuunnitelmatyöhön Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy:n, joka 
laati aikanaan myös KORSOn keskustan yleissuunnitelman 15.11.2000, ja sisäisti näin ollen nopeasti 
suunnittelutehtävän. Suunnittelutyöryhmä kokoontui kuusi kertaa, joista vasta jälkimmäisissä kaupun-
kikehitysorganisaation tulosalueiden välinen keskustelu syveni, mikä on yleistä, mutta konsultin työn 
kannalta haastavaa (von Martens 22.6.2011), toisaalta tehtävään perehtyminen vie aikaa (Pentinmikko 
5.5.2011). Suunnittelutyöhön ei ollut tässä vaiheessa taloudellisesti mahdollista, mutta ei myöskään 
tarpeellista palkata liikennekonsulttia, vesihuollon asiantuntemusta eikä maisemakonsulttia (ibid.). 
Nämä tarpeet korostavat riittävien resurssien merkitystä näkökulmien integroinnissa. 
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Tekijä Välineet Tulos, kohde, motiivi 

 

Aluearkkitehti 

Projektipäällikkö 

 

Lähtökohtatarkastelu 

Kiinteistökehitysyhtiö 

EAKR-yhteisöllisyyshanke 

Tulos: Keskustelupaperi, 

strateginen skenaariomuotoinen 

viitesuunnitelma 

 Tuttu arkkitehtikonsultti 

Osallistavat menetelmät 

Kohde: Jatkuva palvelu 

Motiivi: Liikekeskustan kehityksen 

 Tarkastelu-/suunnittelualueet 

Yhteistoimintasopimukset 

Suunnitteluvaraus 

käynnistäminen, elävä keskusta 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Säännöt Käytäntöyhteisö Kapasiteettilähtöinen työnjako 

 

Kilpailukykystrategia 

Arkkitehtuuristrategia 

Kaupunkisuunnittelu 

Yrityspalvelut 

Prosessinomistajuus >  

strateginen hallinta 

 Kiinteistökehitysyhtiö 

Konsulttitoimisto 

Kiinteistötalouden asiantuntijuus > 

neuvottelu 

 EAKR-hanke 

Muut osalliset 

Kiinteistönomistajuus >  

työn maksaminen 

  Osallisuus >  

sisällönohjaus 

Kuvio 44. Korson keskustan kehittämiseksi laaditun viitesuunnitelmatyön rakenne. 
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Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistamana VTK Kiinteistöt Oy:n, siinä 

kun Vantaan kaupunkikehitysorganisaationkin, intressinä on kuntalaisille tarjotta-

va palvelu, eli ajassa tapahtuva jatkuva prosessi, jolla pyritään tarjoamaan asiak-

kaan tarpeeseen ratkaisu (Grönroos 2000). Korson keskustan kehittämiseksi 

laaditussa viitesuunnitelmatyössä tämä palvelu on osallisille (yrittäjille, muille 

toimijoille sekä asukkaille) tarjottava kestävään elin- ja toimintaympäristöön vai-

kuttamisen väylä. Vantaan tasapainotetussa strategiassa tavoitteeksi on mainittu 

keskusta-alueiden, asemanseutujen ja lähiöiden täydennysrakentaminen sekä sosi-

aalisesti eheä ja turvallinen kotikaupunki; pyrkimyksenä on myös rakentaa kump-

panuutta yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kilpailukykystra-

tegia, jolla on monia yhteyksiä palvelukykyyn (luku 3.1.1), muodostaa näin ollen 

Korson keskustan kehittämiseksi laaditun viitesuunnitelmatyön pääsäännön. 

Lisäksi sääntönä on Vantaan arkkitehtuuristrategia (KV 30.1.2006), jolla on 

haluttu edistää yhdyskuntien ja alueiden omaleimaisuutta vahvistamalla keskusto-

ja täydennysrakentamisella.  

Taantuneen Korson keskustan kehityksen käynnistämiseksi oli päivitettävä 

keskustan rakentumista jarruttaneet vanhentuneet asemakaavat sekä keskusta-

alueen yksittäisten hankkeiden arvioinnissa ja hallinnassa tarvittava viitesuunni-

telma (Pentinmikko 5.5.2011):  

Sanon, että ydinkeskustan asemakaavojen tekeminen tulee olemaan teknisesti 

äärettömän vaikea asia, koska alueella on monia maanomistajia ja paljon 

olemassa olevaa rakennuskantaa. On siis paljon vaikeita kysymyksiä, joita 

ratkotaan pala kerrallaan, ja tekijöitä on monia. Siksi tarvitsemme viitesuun-

nittelua, jotta saamme yhteisen tahtotilan ja laajat kokonaisuudet hallintaan. 

Kiinteistökannan monimuotoisuus tuo olemassa olevan rakennetun ympäristön 

suunnitteluun lisähaasteita, joiden haltuunotto holistisella suunnitteluotteella ei 

ole mahdollista. Victor ja Boynton toteavat, että kuten massakustomoinnissa, 

myös yhteiskehittelyssä on kertaalleen luotava alati päivitettävä alusta sekä selkeä 

palvelunkuvaus. Korson keskustan kehittämiseksi laadittu viitesuunnitelma on 

itse asiassa palvelu, joka tarjoaa kuntalaisille vaikuttamisen väylän ja mahdollis-

taa elinympäristön yhteiskehittelyn. Tämän alustan muodostamiseksi oli pereh-

dyttävä sen rakenteellisiin edellytyksiin, vuorovaikutuksessa292 keskusta-alueen 

                                                        
292Asukkaiden mielipiteitä ja ideoita kerättiin Euroopan aluekehitysrahaston 80-prosenttisesti tukeman 
sekä lisäksi Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteisen 4V-hankkeen ja Vantaan kaupunkisuunnittelun 
järjestämässä asukastilaisuudessa. Ensisijaisesti Vantaan aluetyöhön kiinnittyneen 4V-hankkeen ta-
voitteena oli kehittää yhteisöllisyyttä, edistää kestävän kehityksen toteutumista toiminta-alueillaan ja 
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käyttäjien kanssa. Korson keskusta-alueella hajanainen maanomistus aiheuttaa 

kuitenkin eniten päänvaivaa (Niemi 23.6.2011). Kiinteistönmuodostuksen ja -ke-

hityksen prosessit kytkeytyvät erottamattomalla tavalla kaupunkikehitystyön pro-

sesseihin (Ratcliffe ym. 2010). Kiinteistönkehittäjät etsivät aktiivisesti rakenta-

mismahdollisuuksia, ja heidän tekemiensä aloitteiden arviointi jää kaupungin teh-

täväksi (Virkkunen 16.8.2011).  

Korsossakin on mm. tilanteita, joissa maan ja rakennusten omistajat ovat eri 

tahoilla, ja tilat ovat vuokrattuna kolmannelle osapuolelle. Siellä tarvitaan 

tällaista kiinteistönkehittäjää, joka neuvottelee kaikkien osapuolien kanssa ja 

hakee sen taloudellisen yhtälön, jolla voidaan edistää kehittymistä tai uudis-

tumista. Ne ovat raskaita ja pitkiä prosesseja, ja luojan kiitos, kaavoittajan ei 

tarvitse sitä tehdä. (Pentinmikko 5.5.2011). 

Aluearkkitehdin tehtävänä on sen sijaan muodostaa ja hallita työvälinettä, jolla 

työn kohteena oleva kuntalaisille tarjottava palvelu – vaikuttamisen väylä ja elin-

ympäristön kestävä kehittyminen – mahdollistetaan. On tärkeää ymmärtää, millä 

tarkkuusasteella ja milloin työtä kullakin alueella kannattaa tehdä, ja erottaa 

toisistaan viitesuunnittelu sekä toteutussuunnittelu (Kuvio 45).293 Korson keskus-

tan kehittämiseksi laaditussa viitesuunnitelmatyössä voidaan erottaa seuraavat tar-

kastelu- ja suunnittelualueet: 

Kokonaistarkastelualueella täydentävää maankäyttöä hallitaan tarkastelemal-

la sitä pohjakarttatyöskentelynä tai 3D-mallinnoksen avulla. 

Kaupunkikuvallisella tarkastelualueella tulevan maankäytön vaikutuksia ny-

kyiseen kaupunkikuvaan suhteutetaan 3D-mallinnoksen sekä täydentävien 

kuvien ja tekstien avulla. 

                                                                                                                                    
vauhdittaa kestävän kehityksen kasvatustyötä, mutta hanke voitiin luontevasti kytkeä kaupunki-
suunnittelussa tekeillä olleeseen viitesuunnittelutyöhön (Heinilä 12.8.2011). Korsolaisille toimijoille 
ja aktiiveille järjestettiin ideointi-iltapäivä. Lisäksi järjestettiin kaupunkikävelyjä ja -pyöräilyjä. 
Ympäristöasiantuntija Ville Heinilän (ibid.) mukaan nuorten aikuisten integrointiin olisi ollut hyvä 
kiinnittää enemmän huomiota.  
293 Viitesuunnitelmatyössä konsulttina toiminut arkkitehti, professori Staffan Lodenius (22.6.2011) 
arvioi, että vielä laajempi kokonaistarkastelualue olisi ollut mahdollinen: ”Jos haluaa Korson keskus-
taa nimenomaan eheyttämismielessä tarkastaa, pitäisi olla vähän isompi, tai selkeästi isompi alue. 
Nythän kyse oli keskustan täydennysrakentamisesta.” 
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Suunnittelualueilla maankäyttöä suunnitellaan (käyttötarkoitus, rakennusoi-

keudet, liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä massoittelu), kahdella eri tark-

kuudella:  

–Ruutuviivoitetuilla alueilla tarkastellaan 2–3 vaihtoehtoa. 

–Vinoviivoitetuilla alueilla suunnitellaan ja mitoitetaan tarkemmin. 

Tällaisen menettelyn valintaan vaikuttavat aiempien suunnitelmien sisältämän ra-

kennusoikeuden toteutuneisuus, kokonaistarkastelualueen kaavoitustilanne, kaa-

vojen vanhentuneisuus ja pirstoutuneisuus, tarve vaikuttaa laajemman kokonais-

tarkastelualueen olosuhteisiin strategisesti, maanomistuksen ja (esimerkiksi kun-

tatekniikan sekä liikenne)suunnittelun haasteet alueella, kumppanien kiinnostu-

neisuus alueen kehittämiseen ja toteuttamiseen, kiinteistöjen erityyppiset arvot 

(muun muassa rakennusoikeus) ja kiinteistön sijainnista riippuen sen kunto ja 

käyttökelpoisuus (erityisesti mahdollisuus sijoittaa autopaikat, Niemi 23.6.2011, 

Lodenius ja von Martens 22.6.2011). 

Viitesuunnitelman ohjausryhmän ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy:n, 

VTK Kiinteistöt Oy:n, EAKR-rahoitteisen 4V-hankkeen ja osallisten yhteistyön 

tuloksena syntyi alusta, jota aluearkkitehti kutsui keskustelupaperiksi. Tämä 

skenaariomuotoinen keskustelupaperi (Kuvio 43) toimii samalla investointimah-

dollisuuksien herättäjänä (ks. von Martens). Kokonaistarkastelualue käsittää eri-

laisia suunnittelualueita, joista osa on strategisesti toisia merkittävämpiä alueen 

kehittymisen kannalta; niiden toteutumista kaupunki pyrkiikin proaktiivisesti 

edistämään. Vaikka Vantaan kaupunki omistaa suhteellisen vähän maata alueel-

laan, mikä tekee pysähtyneen kehityksen käynnistämisen yleensä haastavaksi, 

kaupunki on pyrkinyt määrätietoisesti maakauppoihin strategisesti merkittävillä 

paikoilla, kuten keskustoissa (projektipäällikkö Heikki Virkkunen 16.8.2011, 

maankäytön kehittämispäällikkö Armi Vähä-Piikkiö 30.6.2011).  

Kuvio 45. Kokonaistarkastelualue käsittää koko keskusta-alueen, jonka kehityksen 

hallitsemiseksi on laadittu kaupunkirakenteellinen tarkastelu, kaupunkikuva-analyysi 

sekä toiminnallinen arvio. Katkoviivalla rajatulla kaupunkikuvallisella tarkastelualueel-

la on suhteutettu tulevan maankäytön vaikutuksia kaupunkikuvaan. Tarkemmin määri-

tellyillä suppeammilla suunnittelualueilla maankäyttöä on suunniteltu. (© Arkkitehti-

toimisto A-Konsultit Oy ja Vantaan kaupungin mittausosasto 2013, julkaistu tekijän-

oikeuksien haltijan luvalla).  
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Korson keskustan kehittämiseksi kaupunki hyödynsi taktista mahdollisuuttaan294 

ja myönsi (KH 31.1.2011 § 38) YIT Rakennus Oy:lle suunnitteluvarauksen viite-

suunnitelman mukaisille, kaupungin omistamille tonteille295 määräajaksi. Helsin-

gin Sanomat (Kuokkanen 2011) on syyttänyt Vantaalla strategisessa käytössä 

olevaa suunnitteluvarausmenettelyä poliitikoilta kaavakonsulteille suunnatun val-

lan siirron työkaluksi. Victor ja Boynton varoittivatkin markkinakontekstin olevan 

epäkypsä ottamaan vastaan yhteiskehittelyä, joka voi aiheuttaa pelkoa. Toisaalta 

yhteiskehittely edellyttäisi heidän mukaansa keskinäistä luottamusta, jonka voitta-

miseksi myös asiakkaan tulisi antautua läpivalaisuun. Toimittajan tulkinta on kui-

tenkin siinä mielessä erheellinen, että valtaa siirretään suunnitteluvarauksin pi-

kemminkin kaupunkikehitysorganisaation asiakkaille: rakennuttajille ja kiinteis-

tönkehittäjille. Heidän palkkaamansa konsultit eivät ole heroistisia valtaapitäviä 

toimijoita, kuten luvusta 3.3.3 sekä oheisesta arkkitehtikonsultin pohdiskelusta il-

menee.  

Se, mikä oli konsultin kannalta ehkä vaikea hahmottaa, oli [että työ oli] viite-

suunnitelma eikä kaavasuunnitelma. – – Haluttiin konsultilta mahdollisim-

man vapaita ideoita, – – mutta niihin ei sitten sitouduttu. – – Se kokonaisuus 

jäi aika hataraksi, ja ikään kuin tämmöiseksi palapeliksi. Tavallaan lähtö-

kohtaisesti pitäisi voida ottaa yksi asia [täältä], toinen tuolta. Kuka sitten enää 

pitää sen kokonaisuuden hallinnassa? Ei ainakaan konsultti. 296  (Lodenius 

22.6.2011). 

Viitesuunnitelmatyö edelsi suunnitteluvarauksen tekoa, jolloin määrittelyvaltaa 

luovutettiin ensin alueen käyttäjille ja toimijoille, sitten suunnitteluvarauksella 

rakennetun ympäristön kehittäjille, jotka kaikki ovat kaupunkikehitysorganisaa-

tion asiakkaita. Luonnollisesti myös kaupunkikehitysorganisaatio tavoittelee hyö-

tyä297 yhteiskehittelyllä, jonka Victor ja Boynton toteavat mahdollistavan asiak-

kaan tarpeen mukaisen räätälöinnnin. Victor ja Boynton mieltävät, että yhteiske-

hittelyn mahdollistaminen tarjoaa organisaatiolle kilpailuedun. Puoltamalla suun-

                                                        
294Suunnitteluvaraus ei ole säännönmukainen kaavoitusmenettely, vaan taktinen työväline (Henriksson 
15.8.2011). 
295Suunnitteluvaraus koskee kaupungin omistamaa pysäköintitonttia (LP, pinta-ala 3675 m2), liike- ja 
toimistotonttia (K) sekä sen yhteydessä olevaa katualuetta (yhteensä pinta-ala noin 1700 m2).  
296Yhteisöllisyyskoordinaattorina toiminut, asukasyhteistyötä 4V-hankkeen osalta koordinoinut Ville 
Heinilä (12.8.2011) olisi kaivannut välitöntä yhteyttä myös arkkitehtikonsulttiin. Viitesuunnitelma-
työssä kyse ei kuitenkaan ollut toteutussuunnittelusta vaan mahdollisten skenaarioiden muodosta-
misesta, ja kaupunkisuunnittelu koordinoi työkokonaisuutta.   
297Organisaatioiden perustehtävä on luoda arvoa asiakkaille (Tuulaniemi 2011: 30). Suomessa julkisen 
kaupunkikehitysorganisaation tehtävä on luoda arvoa kuntalaisille. 
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nitteluvarauksen myöntämistä YIT Rakennus Oy:lle kaupunkikehitysorganisaatio 

on pyrkinyt selvittämään sen, onko haastava suunnittelutehtävä taloudellisesti 

elinkelpoinen – voivatko Korson keskustan kuntalaispalvelut todellisuudessa ke-

hittyä, tälläkään keskustasuunnitelmakierroksella. On kaupunkikehitysorganisaa-

tion tehtävä olla aloitteellinen yhteiskehittelyn mahdollisuuden tarjoajana, kun 

taas panokset tulevat sen jälkeen osallisilta heidän tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi 

on organisaation tehtävä hallita keskusta-alueen kokonaisuuden kehitystä. 

Suunnitteluvaraus sijoittuu eräälle viitesuunnitelman – eli yhteiskehittelyalus-

tan – suunnittelualueista. Victor ja Boynton toteavatkin yhteiskehittelyssä käytet-

tävän alustan koostuvan moduuleista. Asiakkaalle on näin annettu valtuus jonkin 

tietyn palvelumoduulin muokkaamiseen.  

Victor ja Boynton muistuttavat kuitenkin olevan tuote- ja palveluryhmiä, 

joissa yhteiskehittely on sovelluskelvotonta. Asiakasta ei esimerkiksi voi valtuut-

taa tekemään muutoksia monimutkaisiin järjestelmiin, esimerkiksi Korson kes-

kustan viitesuunnitelmatyön tapauksessa kokonaistarkastelualueen ratkaisuihin. 

Sen sijaan asiakkaalle on annettu valtuus kehitellä yhtä moduulia, jonka käytöstä 

hänellä itsellään on paras käsitys. Samalla kaupunkikehitysorganisaatio ulkoistaa 

osan tuotekehittelystään ja resurssien tarpeestaan. Victor ja Boynton korostavat 

myös yhteiskehittelyn pohjautuvan aiemmin kehitettyihin työtaitoihin, historial-

lisiin työtyyppeihin, joiden myötä organisaatiolle on karttunut ymmärrystä siitä, 

miten tiivis asiakassuhde luodaan, mutta myös siitä, mitkä ovat ne osatekijät, 

joihin vaikuttaminen lisää asiakastyytyväisyyttä ja miten niitä kannattaa säätää 

(1998: 193) – tai yhteiskehittelyn kyseessä ollessa antaa säätää. 

3.7.3 Kestävä kehittely ja sen prosessin omistaminen 

Korson keskustan kehittämiseksi laaditun viitesuunnitelmatyön elementit on esi-

tetty Kuviossa 44 toiminnan rakenteen kuvausta (Engeström 1995: 47) hyödyn-

täen. Tässä luvussa tarkastelen viitesuunnitelmatyön käytäntöyhteisöä, työnjakoa 

ja vuorovaikutuksen välineitä integroivan kaupunkikehitystyön osana, Vantaan 

kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta. 

Rakennetun ympäristön muutos on jatkuva prosessi, joka rakentuu rinnakkai-

sista osaprosesseista. Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa täydennysrakenta-

mista ja kiinteistönkehittämistä koskeva käsittelyvalta on delegoitu osaproses-

seiksi, joiden omistus on hajautettu mahdollisimman lähelle asioiden todellista 

työstöä (ks. Virtanen 1991, luku 3.4.2). Rakennusvalvonta käsittelee kaavanmu-

kaiset rakennus-, korjaus- ja muutostyöhankkeet, ja se saa tehdä päätöksen raken-
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nusoikeuden ylittämisestä 30 %:lla täydennysrakentamishankkeiden sujuvoitta-

miseksi. Vantaan kaupunki esitti kokeilulakiin lisäksi mahdollisuutta sopia poik-

keusluvin kerrostalon täydennysrakentamisesta asuinkerrostaloalueelle. Alue-

teknikoilla on ollut poikkeamisvaltuus tonttijaosta ja kiinteistönmuodostuksesta, 

ja aluearkkitehdit tekevät poikkeamispäätöksia omista asemakaavoistaan (luku 

3.4.2). Vastaavasti yrityspalvelut voivat esittää suunnitteluvarausten antamista 

strategisesti merkittäville kaupungin omistamille tonteille.  

Viitesuunnitelman kokonaistarkastelualueen moduuleja näin ollen yhteiskehi-

tellään eri tahtia. On aluearkkitehdin tehtävä hallita käsitystä ja ohjata näitä eri 

tempolla eteneviä osaprosesseja viitesuunnitelman avulla, yhteistyössä Vantaan 

yrityspalvelujen kanssa. Korson keskustan kehittämiseksi tehty viitesuunnitelma-

työ on skenaariomuotoinen; siinä kaikki skenaariot ovat toimivia tulevaisuuden-

kuvia (Pentinmikko 5.5.2011). Viitesuunnittelun avulla on mahdollista suhteuttaa 

asiakkaiden kehittelemät moduulit nopeasti ja joustavasti muuhun keskustaraken-

teeseen. Tällöin viitesuunnitelma palvelee ennakoinnin työvälineenä. Victor ja 

Boynton kuvaavat yhteiskehittelevän organisaation strategian olevan nimenomaan 

robusti. 

Viitesuunnitelmalla on myös muunlaista strategista merkitystä. Myöntämällä 

suunnitteluvarauksia alueen kehittymisen kannalta merkittäville omistamilleen 

tonteille Vantaan kaupunki avaa moduuleja yhteiskehiteltäväksi. Toistaiseksi pro-

aktiivinen moduuleista koostuvan hankeportfolion hoito on Vantaalla koskenut 

kuntalaisista lähinnä kiinteistönkehittäjä-rakennuttajia, joilla on taloudellinen 

mahdollisuus tontin rakentamiseen. Huomionarvoista on, että Victor ja Boynton 

ehdottavat robustin strategian voivan sisältää keskenään ristiriitaisia osia, joilla on 

eri rooli ja joita sovelletaan eri tilanteissa: rakenteessa voi olla varmoja vetoja, 

kynnysehdollisia valintoja sekä joka tapauksessa kelpaavia riskisijoituksia. Mil-

laisia skenaariomallin moduuleja kaupunki, tai yritykset, voisivat tarjota asuk-

kaiden yhteiskehiteltäväksi? Millaisten moduulien toteuttamiseen heillä olisi int-

ressi tai resurssi, ja toisaalta, minkä moduulien itsesäätelystä nykyisille tai tule-

vaisuuden kuntalaisille ei voisi aiheutua merkittävää haittaa? 

Victorin ja Boyntonin esittämän robustin strategian mukaisesti kuntalaisille 

voisi antaa valtuudet operoida esimerkiksi kynnysehdollisiin valintoihin tai joka 

tapauksessa kelpaaviin riskisijoituksiin kuuluvia moduuleja. Mihin tahansa ro-

bustin strategian osaan, myös varmojen vetojen, käsittelyyn voi olla mahdollista 

osallistua vaarantamatta palvelun toimivuutta, mikäli massakustomoinnissa opi-

tulla tavalla osallisten annetaan tehdä valintoja tarjolla olevista esivalmistetuista 

vaihtoehdoista. Strategisen ajattelun sekä asiakastarpeiden tyydyttämiseen tähtää-
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vän vuorovaikutusta koskevan ajattelun on näin ollen Victorin ja Boyntonin (1998: 

203) mallin mukaan oltava riittävän monitasoista; vain siten voidaan taata palve-

lun mahdollisuus kehittyä. Tällainen robusti strategia voi heidän nähdäkseen olla 

yhteiskehittelyn onnistumisen edellytys.  

Tällaisessa toimintamallissa kaupunkikehitysorganisaatio laatii yhteiskehitte-

lyalustan ja toimii sen ylläpitäjänä, mutta lisäksi yhteiskehittelyn proaktiivisena 

prosessinomistajana sekä toteutettavan kaupunkirakenteen toiminnallisuudesta ja 

kestävän suunnistuksen ydinprosessista huolehtivana isännöitsijänä (vrt. laaja 

profilointi, luku 3.6.3). Tällöin ydinprosesseja olisi kaksi: kestävän suunnistuksen 

ydinprosessi ja yhteiskehittelyn ydinprosessi. Näistä jälkimmäisessä sulautuisivat 

Vantaalla tällä hetkellä kuntalaisdemokratiaa edistävä, välittäjävetoinen vuorovai-

kutukseen perustuva yhteiskehittelyn ydinprosessi sekä nopeatempoinen kaupun-

gin edunvalvontaan tähtäävä, yrityspalveluvetoinen resurssien hyödyntämisen 

ydinprosessi. 

Yhteiskehittely-työtyypissä kaikki osalliset nähdään resurssien tarjoajina ja 

työnjako perustuu strategiseen kumppanuuteen ja osapuolten kapasiteettiin. Ko-

keneen kaupunkikehittäjän, projektijohtaja Heikki Virkkusen (16.8.2011) mukaan 

kyse onkin aina lopulta hyvistä ideoista, jotka syntyvät todellisesta tarpeesta.298  

                                                        
298Kuntalaiset antavat tällä hetkellä rakennettua ympäristöä koskevaa palautetta eri tavoin: Poliittisesti 
johdetuilta aluetoimikunnilta palautetta aluearkkitehdeille välittää vapaa-ajan ja asukaspalvelujen toi-
miala, jolla itsellään ei ole substanssiosaamista, vaan sen tehtävänä on kaksisuuntainen alueellisen tie-
don välitys. Vantaan kaupungin luottamusmiehet selvittävät alueellisen työn organisoinnin mielek-
kyyttä. Aluearkkitehdin näkemyksen mukaan aiemmin käytössä ollut suora yhteys alueellisiin toimi-
joihin ja järjestöihin palveli paremmin suunnittelijaa (Pentinmikko 27.6.2011).  
 
Korson keskustan kehittämiseksi laadittuun viitesuunnitelmaan integroitiin aluetyöstä lähtöisin oleva 
Euroopan aluekehitysrahaston tukema 4V-hanke, jonka työntekijät organisoivat asukastapahtumat. 
Ympäristöasiantuntija Ville Heinilän (12.8.2011) kokemuksen mukaan olisi ollut hyödyllistä, mikäli 
työpajoissa olisi ollut paikalla substanssin hallitsevia suunnittelijoita. Vain suorassa vuorovaikutuk-
sessa voidaan oppia, mikä kuitenkin edellyttäisi lisäresursseja, mitä juuri ei kuitenkaan haluta kuulla 
(N.N.). Niin ikään puistosuunnittelupäällikkö kertoo samasta puutteesta:  
 
T: Kukahan mahtaa olla Vantaalla se taho, joka yleensä arkisesta elämästä vastaanottaa palautetta? 
H: Meillähän ei ole semmoista asiakaspalvelutoimistoa, kuten vaikkapa olisi tuolla naapurikau-
pungissa, että varmasti suurin osa toimenhaltioista ja viranhaltijoista saa paljon palautetta.  
T: Koetko että olisi hyödyksi, että sitä voitaisiin organisoidummin vastaanottaa? 
H: Totta kai, mutta siinä on vielä vähän haasteita, vastaaminenhan on aina puhtaasti sellaista 
substanssiosaamista, ehkä johonkin tietyn tyyppiseen aloitteeseen on jonkinlainen yleisvastine tehtä-
vissä. Mutta monet [asiat] on niin komplisoituja ja substanssia vaativia, että sitä on vaikea ulkoistaa 
assistentti- tai sihteerityöskentelyksi. – – Korostan, että ehkä Vantaalla pystytään kuitenkin katsomaan. 
En nyt kaavahankkeista puhu, joilla on oma prosessinsa. Useimmiten voidaan katsoa sen kohteen 
tarpeiden, ja mitä sillä alueella tavoitellaan, merkittävyyden mukaan sitä prosessia. Sinne voidaan 
vuorovaikutuksen osalta lisätä tiettyjä osia, jotka selkeästi ylittää MRL:n minimivaatimukset. 
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H: Aina tämmöinen ideointi ja ideat ovat rajallisia, kunnes joku ulkopuolinen 

tulee sanomaan, että tehdäänkö näin. Sitten huomaakin, että ai niin, tämmöi-

nenkin on mahdollista. On ihan ideoinnista kiinni monet asiat. 

T: Niin ja siitä työstämisestä, asiat kehittyy niin kauan kuin niitä kehitetään. 

H: Joo, kyllä, mutta myöskin ihan isommassakin mittakaavassa siitä ideasta, 

että hei, siellähän voisi ollakin tämmönen toiminto. – – Kaikki on osaltaan 

vähän rajoittuneita, mutta jos meitä on useampi ihminen, niin jospa sieltä 

suurin osa ideoista tulisi esille… Se on ihan oikeasti semmoinen rajoittava 

tekijä. Siis jossakin palavereissa voi tulla yhtäkkisesti, että hei, tehdäänkö 

tämmöinen näin? No sitten kaikki tajuaa heti, että no just näin, minkähän 

ihmeen takia tätä kukaan ei ole keksinyt vuosikausiin – –. Se voi olla pieni tai 

iso asia. Niin se on kyllä. Mutta no joo, kaikillehan pitää olla tilaus tai mark-

kinat, tarve. 

Yhteiskehittelyssä osallisten hyvinvointi riippuukin Victorin ja Boyntonin mukaan 

heidän aktiivisuudestaan ja sitoutuneisuudestaan, sillä asiakkaan, tuotteen ja 

organisaation rajat häviävät ja korvautuvat keskinäisellä oppimissuhteella. Kes-

keinen kysymys on kuitenkin se, miten kehitystyö onnistutaan käynnistämään.    

                                                                                                                                    
T: Joo lähidemokratia[a on], – – pidetty Vantaalla pitkään hyvin tärkeänä piirteenä. – – Mutta sitten 
minua kiinnostaa tämä ihan tällainen normaali tilanne, jolloin mikään suunnitteluhanke ei ole menossa. 
Silloinkin asukkaat saavat ideoita, ajatuksia, ympäristönsä kehittämisestä. Ylipäänsä Suomessa tästä 
meidän suunnittelujärjestelmästä puuttuu vielä se sellainen osa. Se palautteenanto-osa. 
H: Joo, joo, meillä ainakin se. Mä puhun nyt kuntatekniikan puolelta. Se on ihan selvä, että me anne-
taan kirjallinen palaute, ja kyllä sanoisin, että asukkaat jaksaa olla aika aktiivisia ja toimenpiteisiinkin 
ryhdytään. Ne voi olla sellaisia, jotka vaatii talousohjelmointia, ja voi olla, että ne menee pidemmän 
aikavälin päähän – –. Mutta kyllä mulla on semmoinen tuntuma, että ihan oikeasti saadaan näkyvää 
työtäkin, vaikka vähän hitaammin, tehtyä. Meillä on – – tehostettu sitä toimintaa, [on] ajateltu että, ok, 
meillä on aluetoimikunnat, jotka kokoaa yhdistysten toiveita ja palautetta. Aluetoimikuntien ja 
keskeisten neuvostojen kanssa sitä yhteistyötä on tiivistetty. Ihan semmoinen jatkuva jalkautuminen 
kaikkien asukkaiden pariin, meillä ei ole resursseja siihen. (Puistosuunnittelupäällikkö Pirjo Sirén 
11.8.2011). 
 
Jarkko Bamberg (2012) on tarkastellut väitöstutkimuksessaan kaupunkisuunnittelu- ja aluekehitys-
hankkeita, joissa Internetiä on hyödynnetty asukasosallistumisessa eri tavoin. Hänen tutkimus-
tuloksensa osoittavat, etteivät Internetin käyttö ja datan keruukaan sinällään takaa kuntalaisten asian-
tuntemuksen integroitumista suunnitteluun, vaan se, että työvälinettä käytetään aidoissa suunnittelu-
prosesseissa. Näin ollen juuri kaupunkikehitystyö ja aineistolle esitettävät kysymykset sekä niiden 
tulkinta ovat Bambergin mukaan ratkaisevat tekijät, jotka määrittelevät, kuinka asiantuntemus integ-
roituu suunnittelun sisällössä. (Ibid.). Näin ollen integroiva kaupunkikehitystyö tuntuu vääjäämättä 
edellyttävän lisäresursseja. 
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Kaupunkikehityksessä on hirveän pitkälti kyse siitä, että saataisi tönäistyä 

pallo liikkeelle oikealla hetkellä. Jos ei se ole oikealla hetkellä, se jymähtää, 

se ei lähde liikkeelle, ja seuraava momentum on taas ties missä. – – Ikinä ei 

rahat riitä, ikinä ei ole sellasta tilannetta etteikö niitä voisi käyttää muutenkin. 

Minulla on semmoinen usko, että sattumaa on ihan hirveästi tässä kehityk-

sessä, ja sitä vaan pitäisi yrittää silloin käyttää hyväks, kun se mahdollisuus 

on. Totta kai siihen voidaan valmistautua, ja sitä voidaan yrittää ohjata ja niin 

poispäin, mutta ei sitä pysty orkestroimaan kokonaan. (Kaupunkisuunnittelu-

johtaja Jukka Kullberg 24.10.2011).  

Vaikka kehitystä ei voi hallita täysin, kaupunkikehitysorganisaatio voi toimia pro-

sessinomistajana ja avata moduuleja yhteiskehiteltäväksi, ja huolehtia hankeport-

folion sisältämien moduulien yhteiskehittelyn ajoituksesta – siitä, milloin moduu-

lit avataan ja kuinka kauan ideointi ja oppiminen saa jatkua. Suunnitteluvarausten 

osalta Vantaan kaupunki toimii juuri näin: 

K[orson k]eskustaan saisi liiketiloja ja liikerakentamista, ja liikkujille viihtyi-

sämmäksi ja vilkkaammaksi se juttu. – – Siihen liittyy se, että jos me ei saada 

sitä semmoiseksi, niin ei me sitten jatketa YIT:läisten kanssa. Mutta jos näyt-

tää, että tämä alkaa ottamaan tulta, niin sitten tietenkin aloitetaan kaavapro-

sessi. Mutta ei huvikseen sitä prosessia aloiteta ja todeta, että se riippuu tuolla 

vuosikausia, kunnes se sitten jollakin ilmoituksella lopetetaan. (Virkkunen 

16.8.2011). 

YIT Rakennus Oy:lle myönnetty suunnitteluvaraus Korson keskustassa oli voi-

massa määräajan 31.1.2011–30.5.2012. Prosessinomistajan tehtävänä on tehdä 

työstä johtopäätös ja kytkeä yhteiskehittelyn aikaansaannos osaksi laajempaa 

kokonaisuutta.299 Hankkeeseen voidaan kyetä liittämään muitakin ja siten onnis-

tua käynnistämään yhtä hanketta laajemman alueen kehittyminen (Virkkunen 

16.8.2011). Yhteiskehittelyssä tyypillinen työn organisointi on tunnistettavissa 

Niclas Erhardtin (2010: 105) kutsumaksi integroivaksi työryhmiin perustuvaksi 

tietotyöksi (Integrative team-based knowledge work); se muodostuu jatkuvasta 

iteratiivisesta prosessista, jossa tietoa jaetaan, hyödynnetään ja luodaan, yhä uu-

delleen. 

                                                        
299Erja Väyrynen on väitöskirjassaan esittänyt kaupunkikehittämishankkeen prosessinomistajan vas-
tuulla olevan prosessin johtaminen (management) ja sen kehittäminen (Väyrynen 2010: 111). 
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Monitoimijaisessa yhteiskehittelyn työtyypissä työntekijöiden – asiakkaiden, kau-

punkikehitysorganisaation, konsulttien, kaupunkikehitysyhtiön ja hanketyönteki-

jöiden – väliset jaetut vastuut kuitenkin hämärtyvät.300  

Se oli tavallaan poikkeuksellinen ja sisälsi mahdollisia konfliktitilanteita. 

Juuri tämä, silloin kun maksaja [VTK Kiinteistöt Oy] ja varsinainen tilaaja 

[Vantaan kaupunkisuunnittelu] ovat vähän eri tahoja, niin vastuu on toisella 

osapuolella, ja konsultti jää siinä väliin ja tuntee sen kukkarossaan. – – Sisäl-

lönohjaus oli annettu kaavoitukselle, mutta jotenkin oli semmoinen ilmapiiri, 

että ei voinut olla varma siitä, kuka täällä määrää, missä kaappi on.  

Toki kun tässä oli kaksipäinen johtaminen, ehkä todella johtajuus sen takia 

pikkaisen puuttui. Mutta konsultin tehtäviin ei kuulu johtaa, vaan tulkita kau-

pungin tahto fyysiseksi muodoksi. (Lodenius 22.6.2011). 

Korson keskustan kehittämiseksi laadittu viitesuunnitelmatyö osoittaa käynnissä 

olevan samanaikaisesti rinnakkaisia kaupunkikehityksen ydinprosesseja, joista 

eritempoiset resurssien hyödyntämisen ja yhteiskehittelyn ydinprosessit olisivat 

integroitavissa yhteiskehittely-työtyyppiä soveltamalla. Kuitenkin PPP-kumppa-

nuustyössä vastuullisen prosessinomistajan selkeämpi nimeäminen on tarpeen. 

Avoin kysymys on, tulisiko yhteiskehittelylle avattavien suunnittelumoduulien 

olla kohderyhmäkohtaisia vai kaikille osallisille tasapäisesti avoimia, jolloin vas-

tuutahon tunnustamisen merkitys korostuu entisestään.301 Luultavasti olisi hyö-

dyllistä välttää joko–tai-ajattelua ja tukeutua tässäkin sekä–että-toimintaan – joka 

on integroivan kaupunkikehitystyön ydin ja edellyttää prosessinomistajalta taitoa 

hienosäätää osaprosesseja. Kuten Lei Qu ja Evert Hasselaar (2011) huomauttavat, 

on hyvä erottaa tarve saada tehdä valinta ja tulla kuulluksi (ks. Bäcklund & 

Mäntysalo 2010). 

Kiinnostavasti Victor ja Boynton edellyttävät monitasoista strategista ajatte-

lua: tällainen strategia sisältää ristiriitaisia osia, joilla on eri rooli ja joita sovel-

letaan eri tilanteissa. Varmojen vetojen, kynnysehdollisten valintojen ja joka ta-

pauksessa kelpaavien riskisijoitusten yhdistelmin mahdollistetaan tuotteen kehit-

tyminen. Voi tehdä johtopäätöksen, jonka mukaisesti kaupunkikehitystyön osa-

prosesseja tulisi tarkastella monitasoisen strategian osina. 

                                                        
300Päätöksenteko monenkeskisissä verkostoissa on haasteellista, dynaamista ja vuorovaikutuksellista, 
sekä rakenteeltaan kerroksista (Ahteela 2009). 
301  Korson keskustan kehittämiseksi vuorovaikutteisesti laadittu viitesuunnitelma toimii aluearkki-
tehdin työkaluna, ja se on viety kaupunkisuunnittelulautakuntaan ja kaupunginhallitukselle tiedoksi 
(Korson keskustasuunnitelma on…). Asemakaavaprosessit seuraavat viitesuunnitelmatyötä. 



 229

Olen aiemmin osoittanut teoreettisen jäsennyksen komprehensiivis-rationaaliseen 

ja inkrementalistiseen suunnitteluun harhauttavan meitä liian mustavalkoiseen 

tarkasteluun, jolloin niiden väliin jäävät hybridiset ratkaisumallit voivat jäädä 

huomaamatta. Onkin mahdollista, että myös strategista suunnittelua koskevaa 

ajattelumme on vaivannut turha determinismi ja yksitasoisuus. Tähän on vaikut-

tanut länsimaisen strategiatyön suoraviivaisuus. Käsityksemme strategiatyöstä 

rakentuu kolmitasoiseen jäsennykseen – strategian, operaation ja taktiikan tasoi-

hin – kun taas esimerkiksi kiinalaisesta strategia-ajattelusta on tunnistettavissa 

kymmenkunta strategiatyön tasoa (Nojonen 2008: 36). Integroivaa kaupun-

kikehitystyötä voi täten olla mielekkäämpää tarkastella strategisen suunnittelun 

sijaan monitasoisena (ibid.) strategisena hallintana (strategic management, 

Ansoff ym. 1976). Kuten myös aluearkkitehti Pentinmikon että arkkitehtikonsultti 

Lodeniuksen pohdinnat luvussa 3.7.1 osoittavat, kaupunkisuunnittelu ajoittuu 

kaupunkikehitysprosessissa lähemmäs toteutussuunnittelua, kun taas Korson kes-

kustan kehittämiseksi laaditussa skenaariomuotoisessa viitesuunnitelmatyössä ei 

ollutkaan kyse suunnittelusta, vaan viitesuunnittelusta. Lisäksi sekä Korson kes-

kustan viitesuunnittelutyö että Vantaan Akselin profilointityö osoittavat strategista 

kaupunkikehitystyötä tehtävän paljon myös yleiskaavatyön jälkeen. Perinteisesti 

yleiskaavoitus on mielletty strategiseksi työksi. 

Korson keskustan kehittämiseksi laaditussa viitesuunnitelmassa eri tempolla 

etenevien ydinprosessien kehittämä kitka on ratkaistu esivalmistamalla skenaa-

rioihin perustuva viitesuunnitelma, erottamalla erilaajuiset tarkastelut toisistaan ja 

hoitamalla proaktiivisesti strategista merkitystä omaavien moduulien valmistusta. 

Näitä työtehtäviä voi tarkastella juuri monitasoisena strategisena hallintana. Har-

pattaessa yleiskaavasta suoraan hankekohtaisten asemakaavojen laadintaan kes-

tävän kehittelyn prosessinomistaja menettää niiden väliin sijoittuvan viitesuunnit-

telun mahdollisuudet erilaajuisten ja -aikaisten työkokonaisuuksien ennakoivaan, 

strategiseen ja vuorovaikutteiseen hoitoon.  

Kaikki aineisto on lopulta tulkittava (Bamberg 2012, Pallasvuo 12.8.2011), 

mikä myös korostaa prosessinomistajan työtä strategisena hallintana – ellei sitten 

tavoitteena ole luoda Victorin ja Boyntonin visioima neuroverkko, joka analysoi  

dataa ja tekee siitä johtopäätöksiä. Kuten Leinelän kumppanuuskaavatyötä varten 

luotu laaturyhmä sekä Vantaan Akselin profilointityössä esitelty YPA-verkosto 

osoittavat, myös erilaiset jaettuun johtajuuteen ja tilannejohtajuuteen perustuvat 

mandaatin saaneet yhteistyöryhmät voivat toimia kaupunkikehitystyössä menes-

tyksellisesti prosessinomistajina (luvut 3.5.3 ja 3.6.3).    
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3.7.4 Tulokset 

Olen kuvannut integroivaa kaupunkikehitystyötä yhteiskehittelynä. Korson kes-

kustan kehittämiseksi laaditun viitesuunnitelmatyön analyysi osoittaa, että hori-

sontaalinen tarkastelu oli temaattisesti laajahkoa, mutta integroitavat näkökulmat 

oli valittava resurssien puitteissa. Haasteena oli asiantuntemuksen eriytyminen: 

toimijat ja asukkaat eivät kohtaa kaupunkikehityskeskustelussa toisiaan, mikä toi-

saalta ei Victorin ja Boyntonin mallin mukaan olisikaan välttämätöntä. 

Vertikaalin integraation osalta joustavaa skenaarioihin perustuvaa viitesuun-

nittelutyötä voi kuvailla suorituskykyiseksi (performance), sillä vuorovaikut-

teisesti esilaadittujen skenaarioiden pohjalta yksittäiset hankeasemakaavat on 

mahdollista laatia ripeästi. Tällöin korostuu prosessinomistajan kyky ajoittaa vuo-

rovaikutus siten, että sille on viitesuunnittelussa riittävästi aikaa, ja lisäksi avata 

strategisia moduuleja myöhemmin kohderyhmille yhteiskehiteltäviksi.  

Mahdollisuus yhteiskehittelyyn on toistaiseksi lähinnä taloudellisten resurs-

sien haltijoilla. Myös yritystoimijat ovat kaupunkikehitysorganisaation silmissä 

osallisia (kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg 24.10.2011). Käytännön 

kaupunkikehitystyö on silti tässäkin tapauksessa Andreas Faludin (1973: 131) 

toteamuksen mukaisesti sijoitettavissa blueprint-suunnittelun ja prosessuaalisen 

suunnittelun välille, kestävän kehittelyn lähestymistavan piiriin.  
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Kuvio 46. Yhteiskehittelyn keskeisiä piirteitä sisältävä skenaariomuotoinen Korson 

keskustan kehittämiseksi laadittu viitesuunnitelmatyö oli joustavaa ja melko laaja-

alaista. Suunnitteluvaraustarkastelu on kapea-alaista ja toteutukseen tähtäävää, silti 

sen sisältö kiinnittyy vain, mikäli suunnitteluvaraustyön tulokset edistävät alueen 

kehittymistä.  

Korson keskustan kehittämiseksi laadittu viitesuunnitelmatyö on luonteeltaan 

epävirallinen viitesuunnitelma, johon oli käytettävissä runsaasti aikaa, lisäksi Eu-

roopan aluekehitysrahaston tukema hanke tarjosi työvoimaa asukasvuorovaiku-

tuksen järjestämiseen. Viitesuunnittelu on jatkuva strateginen hallintaprosessi, jo-

ka etenee rauhallisella tempolla. Sen aikana voidaan tarkastella yksittäisiä stra-

tegisia hankeaihioita erillisaikataululla toteutussuunnittelutasolle asti. Muilta osin 

viitesuunnitelmatyön tarkkuus vaihtelee osakokonaisuuden tarpeiden mukaisesti, 

ja lisäksi tarkastelunäkökulmittain. 
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Kuvio 47. Yhteiskehittelyn keskeisiä piirteitä sisältävä viitesuunnitelmatyö on osa 

viitesuunnittelua, joka etenee melko hitaalla tempolla. Viitesuunnitelmatyöhön liittyi 

lyhytjaksoinen, nopeatempoisempi toteutussuunnittelutasoista työtä sisältävä suun-

nitteluvaraus.  
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3.8 Yhteenveto integroivasta työstä Vantaan kaupunkikehitys-
organisaatiossa 

On puutetta siitä tiedosta, miten asiantuntemuksen integraatiota, toimijayhteis-

työtä ja vuorovaikutusta 302  kaupunkikehityksessä hallitaan. Kaikki Victorin ja 

Boyntonin työn kehityksen teoriassa (1998) esittelemät työtyypit ovat käytössä 

kaupunkikehitystyössä Vantaalla. Sama organisaatio voi siis hyödyntää eri työ-

tyyppejä rinnakkain, työtyypin tapauskohtaisesti valiten. Olen jäsentänyt integ-

roivan kaupunkikehitystyön menettelytapoja, jotka vastaavat suunnittelututkimuk-

sen kysymykseen ”Miten suunnitellaan?” tarkemmin kuin esimerkiksi menettely-

tapoina pidetyt komprehensiivis-rationalistinen, inkrementalistinen tai kommuni-

katiivinen suunnittelu (ks. esim. Taylor 2001). Tulokseni osoittavat, ettei kaupun-

kikehitystyö tai -suunnittelu ole yhtenäinen menettelytapa tai työn alalaji. Erilai-

sia työtyyppejä on sovellettu eri olosuhteissa, eri työn kohteiden kyseessä ollessa 

ja kaupunkikehitysprosessin eri vaiheissa. 

Kaupunkikehitysorganisaation työn suorituskyvyn kannalta on keskeistä arti-

kuloida yhteistyötä fokusoiva työn kohde.303 Tämä tutkimus paljastaa juuri työn 

kohteiden ohjaavan työtyypin valintaa (Kuvio 48).  

Työn kohteen ollessa jäsentynyt voidaan hyödyntää joko sarjatuotantoa tai 

massakustomointia sen mukaan, kuinka kompleksinen työtehtävä on ja kuinka 

laajalla alueella työtyyppiä sovelletaan. Työn kohteen ollessa jäsentymätön ja työn 

edellyttäessä erityyppistä oppimista (mentorilta, eri alojen asiantuntijoilta tai osal-

lisilta), voidaan hyödyntää käsityötä, prosessin kehittämistä tai yhteiskehittelyä. 

Jälkimmäiset työtyypit edellyttävät työnaikaista oppimista, joka kussakin työtyy-

pissä on organisoitu eri tavoin. 

Työprosessien omistajat toimivat kussakin tapauksessa johtajina eri tavoin 

(vrt. Tannenbaum & Schmidt 2008). Hallintaotteita vertailemalla huomataan käsi-

työtä värvättävän, sarjatuotantoa johdettavan, prosessin kehittämistä valmennet-

tavan, massakustomointia isännöitävän ja yhteiskehittelyssä toimittavan proses-

sinomistajana. Näihin valintoihin vaikuttaa eniten työn kohteen luonne.  

 

 

                                                        
302Ks. myös Soudunsaari 2008a, 2008b, 2008c, Torppa 1997. 
303Mastop ja Needham (1997: 887) ovat tehneet samansuuntaisen huomion, joka tosin käsittelee vain 
suunnitelmien tehokkuutta: sen sijaan on tarkasteltava työn kohdetta, jotta suunnittelun vaikuttavuutta 
voidaan parantaa. 
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Jäsentynyt työn kohde Jäsentymätön työn kohde 

 

 Käsityö 

Työn kohde: Arvokas paikka 

Motiivi: Rakennettu kokonaisuus 

Maanomistus: Yksityinen  

Väline: Asemakaava ja sopimus, luonnokset 

Työnjako: Tietämyshierarkkista  

Hallinta: Värväämistä 

Työ: ”Heroistista” suunnittelua 

Yhteistyö: Mentorointia 

 

Sarjatuotanto 

Työn kohde: Toimintaedellytykset 

Motiivi: Työpaikkojen mahdollistaminen 

Maanomistus: Kaupungin  

Väline: Asemakaava, poikkeusluvat 

Työnjako: Toteutushierarkkista 

Hallinta: Johtamista 

Työ: Rationaalista suunnittelua 

Yhteistyö: Standardoituja tehtäviä 

 

Prosessin kehittäminen 

Työn kohde: Suunnitteluprosessi 

Motiivi: Haluttava, toteutuva, kestävä asuinalue 

Maanomistus: Kaupungin  

Väline: Prosessikuvaus, avainkuvastot 

Työnjako: Jaettua hyötyä ja vastuuta 

Hallinta: Valmentamista 

Työ: Oppivaa asiantuntijasuunnittelua 

Yhteistyö: Monialaista asiantuntijuutta 

 

Massakustomointi 

Työn kohde: Muutoksen hallinta 

Motiivi: Kilpailukyky 

Maanomistus: Yksityinen  

Väline: Laaja profilointi, moduulit 

Työnjako: Prosessilähtöistä 

Hallinta: Isännöintiä 

Työ: Profilointia 

Yhteistyö: Moduulisia sisältöjä 

Yhteiskehittely 

Työn kohde: Jatkuva palvelu 

Motiivi: Elävä keskusta 

Maanomistus: Kaupungin/yksityinen  

Väline: Skenaariot, suunnitteluvaraukset  

Työnjako: Kapasiteettilähtöistä 

Hallinta: Prosessin omistamista 

Työ: Kestävää kehittelyä 

Yhteistyö: Iteratiivista oppimista 

 

Kuvio 48. Työn kohde ohjaa työtyypin valintaa. 

Tämä tutkimus vastaa suunnittelututkimuksen menettelytapakysymykseen ”Miten 

suunnitellaan?” jäsentämällä integroivan kaupunkikehitystyön menettelytavat nii-

den laaja-alaisuuden sekä joustavuuden suhteen erilaisiin lähestymistapoihin sekä 

työn kohteen edellyttämän yhteistyötarpeen mukaan erilaisiin työtyyppeihin. 
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Menettelytavat 

Miten menetellään? 

Lähestymistavat 

Kuinka laaja-alaisesti 

sisältöä tarkastellaan, ja 

kuinka joustavasti sisältöä 

kiinnitetään? 

Työtyypit 

Mikä työtyyppi valitaan 

kunkinlaista työn kohdetta 

vastaavasti? 

 

Suunnittelun lajit 

Mitkä ovat 

kaupunkikehityspro-

sessiin sisältyvät 

suunnittelun lajit? 

 

 

 

Eheyttämällä 

Kestävällä kehittelyllä 

Yhteyttämällä 

Käsityö 

Sarjatuotanto 

Prosessin kehittäminen 

Massakustomointi 

Yhteiskehittely 

Yleissuunnittelu 

Viitesuunnittelu 

Toteutussuunnittelu 

    

Kuvio 49.  Integroivaa kaupunkikehitystyötä koskevien menettelytapateoreettisten ky-

symysten jäsentyminen. 

Lisäksi integroivaa kaupunkikehitystyötä määrittelevät kaupunkikehitystyön läh-

tökohdat, jotka ovat paljolti riippuvaisia maanomistusoloista. Lähestymistapa työ-

hön valitaan sen mukaan, kuinka joustavia tavoitteita on asetettava. 

3.8.1 Integroivan kaupunkikehitystyön lähestymistavat: 
eheyttäminen, kestävä kehittely ja yhteyttäminen  

Eheyttämisen merkitystä on pohdittu aktiivisesti tutkijoiden, mutta myös käytän-

nön kaupunkikehittäjien parissa. Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tutkimusky-

symyksenä oli kuvata, mikä asema eheyttämisellä on integroivan kaupunkike-

hittämisen kentällä. Osoitan eheyttämistä voitavan tarkastella terminä, välineenä 

ja lähestymistapana. Käsitys eheyttämisen sisällöstä on ollut alati muuttuva, jol-

loin se on terminä tapauskohtaisesti määriteltävä työn kohde. Ensinnäkin termin 

sisältö on ollut liikkeessä 1970-luvulta lähtien, ja se on jatkuvasti monipuolistunut 

suomalaisen rakennetun ympäristön, etenkin pääkaupunkiseudun, yhteiskunnal-

lisia sekä globaaleja haasteita myötäillen. Termin sisältö on kumuloitunut, ja tällä 

hetkellä kaikki sen merkitykset ovat rinnakkain käytössä, mikä osaltaan selittää 

termin epäselvyyden. Merkityksiä voi kertyä jatkossa lisää. 2000-luvulla on 

ryhdytty korostetusti puhumaan valtakunnallisesta yhdyskuntarakenteen eheyttä-

mispolitiikasta, jonka vaikutus on lakisääteisesti ohjaava, mutta jonka käytännön 

toimenpiteet jätetään paikallisesti tulkittaviksi ja toteutettaviksi. On mahdollista, 

että eheyttämispolitiikkaa tulkitaan paikallisesti ensisijaisesti joko ekologisen 
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kestävyyden näkökulmasta tai jonkin muun kestävän kehityksen osatekijän, kuten 

taloudellisen kestävyyden, motivoimana. 

Toinen rinnakkainen eheyttämisen merkitys on sen välineluonne. Tämä mer-

kitys on nousussa rakennetun ympäristön suunnitteluun, kehitykseen ja toteutuk-

seen liittyvän integraation tutkijoiden parissa. Tutkijat esittävät, ettei eheyttämisen 

merkityksen määrittely olisi edes suotavaa, koska positiivisen yhteistyökutsun si-

sältävä termi voisi toimia transdisipliinisenä politiikkojen, asiantuntemuksen ja 

käytännön työn integroivana rajaesineenä. Tämän tutkimuksen valossa eheyttä-

minen voi soveltua yleispiirteisessä politiikkakeskustelussa käytettäväksi raja-

esineeksi, mutta ulkoa-annettuna ja heikosti määriteltynä sitä ei voi sellaisenaan 

pitää aitona työn kohteena, joka suuntaisi yhteistyötä suorituskykyisesti. Jotta 

työn kohde menestyy transdisipliisisen työn yhdistäjänä, kaupunkikehityksen käy-

täntöyhteisöjen on määriteltävä se itse, yhdessä ja tapauskohtaisesti. 

Kolmas tapa mieltää eheyttäminen on tarkastella sitä käytännön kaupunkike-

hitystyössä sovellettavana lähestymistapana. Tässä tutkimuksessa olen keskittynyt 

termin olemuksista juuri tähän. Eheyttäminen on yksi kolmesta integroivan kau-

punkikehitystyön lähestymistavasta, jotka ovat seuraavat: eheyttäminen, kestävä 

kehittely ja yhteyttäminen. Lähestymistapoja erottavat toisistaan tarkastelun te-

maattinen laajuus sekä sisällön määrittelyn joustavuus (Kuvio 50):  

– Mikäli rakennetun ympäristön kehittämisen tavoite on holistisesti määritelty, 

on kyse eheyttämisestä. Se on projektimainen prosessi.  

– Mikäli kehittämisen tavoite on kapea-alaisempi, ja sen määrittelyssä yhdis-

tetään nopea ja hidas tieto, ml. osallisten asiantuntemus, on kyse kestävästä 

kehittelystä. 

– Mikäli joustavalla työllä tähdätään ensisijaisesti kapea-alaisen tavoitteen mu-

kaiseen suorituskykyyn, on kyse yhteyttämisestä.  

Integroivan kaupunkikehityksen jäsennystä eheyttämiseen, kestävään kehittelyyn 

ja yhteyttämiseen voi kuvata jatkumoksi. Kaikki tämän tutkimuksen tapauksista 

olivat lopulta eri tavoin painottunutta kestävää kehittelyä. Jaottelu komprehen-

siivis-rationalistiseen ja toisaalta inkrementalistiseen suunnitteluun on liian mus-

tavalkoista ja saattaa harhauttaa ajatteluamme siten, että käyttökelpoiset jatkumon 

keskivaiheille sijoittuvat työtavat ja niiden yhdistelmät jäävät huomaamatta.  
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Kuvio 50. Eheyttämisen, kestävän kehittelyn ja yhteyttämisen lähestymistavat eroavat 

toisistaan temaattisen tarkastelulaajuuden ja suunnittelun joustavuuden suhteen. Tä-

män tutkimuksen viisi tapausta kaikkine osatehtävineen on sijoitettu kuvioon. 

Erittelemällä integroivan kaupunkikehitystyön lähestymistavat – eheyttämisen, 

kestävän kehittelyn ja yhteyttämisen – haluan kiinnittää huomiota siihen, että 

luonnonympäristön, liikenteen ja asumisen suunnitteluksi miellettävällä kaupun-

kisuunnittelulla (luku 3) voidaan vastata vain osittain kaupunkikehitysorganisaa-

tioiden nykyhaasteisiin. Kaupunkikehitystyössä on kyse sekä elinympäristön että 

toimintaolosuhteiden ja -resurssien kehittämisestä. Esimerkiksi kaavoituksen rooli 

on tunnistettava kunnallisessa ansaintalogiikassa. Kaupunkikehitysorganisaation 

työ ulottuu kaavoitusorganisaatiota ja kaupunkisuunnitteluorganisaatiota laajem-  
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Kuvio 51. Kaupunkikehitysprosessiin sisältyvät suunnittelun lajit ovat yleissuunnittelu, 

viitesuunnittelu ja toteutussuunnittelu. 

malle. Kaupunkikehitysorganisaation työssä on paljolti kyse juuri kestävästä ke-

hittelystä ja myös yhteyttämisestä eli työstä, josta meidän on saatava lisää tietoa 

kyetäksemme vastaamaan sosiaalisiin ja kuntataloudellisiin haasteisiin sekä kyt-

kemään nämä maankäytön suunnitteluun heikosti integroidut näkökulmat parem-

min kaupunkikehitystyöhön. Esitellyt käsitteet siis auttavat jäsentämään perinteis-

tä kaupunkisuunnittelua laajempaa kenttää, kaupunkikehitystyötä. 

Integroivan kaupunkikehitystyön lähestymistavat näyttävät soveltuvan eri-

aikaiseen työhön, kun kaupunkikehitystä tarkastellaan yhtenäisenä työprosessina 

(Kuvio 51): Eheyttäminen ajoittuu toteutussuunnitteluun, ja ennakoiva viitesuun-

nittelu kestävän kehittelyn vaiheeseen. Kuviossa 51 kiinnittää kuitenkin huomiota 

kapea-alaisen suorituskykyyn tähtäävän yhteyttämisen ja yleissuunnittelun liitto. 
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Miten ne liittyvät toisiinsa? Yleissuunnittelussahan ei ole tavoitteena ripeä ver-

koston tai infrastruktuurin hyödyntäminen hankkeiden aikaansaamiseksi. Sen si-

jaan sekä yleissuunnittelussa että yhteyttämisessä pyritään kapasiteetin rakenta-

miseen (capacity building): yleissuunnitteluvaiheeseen ajoittuva yhteyttäminen 

voikin tähdätä temaattisen keskustelun koollekutsumiseen. 

Huomiota samassa esityksessä herättää myös yleissuunnittelun kapea-alaisuus 

ja suorituskyky. Tämä ei kuitenkaan tarkoita tarkastelun kapea-alaisuutta, vaan 

sitä, kuinka kattavasti yleissuunnitteluvaiheessa kiinnitetään tavoitteita. Nykyi-

sessä Vantaan yksityiskohtaisessa yleiskaavassa sisältöä kiinnitetään laaja-alai-

sesti. Sillä, mitä sisältöä valitaan kiinnittää kaupunkikehitysprosessin varhaisessa 

vaiheessa on merkittävä vaikutus myöhempään työhön, koska kiinnittäminen pal-

velee eri tarkoitusperiä eri tavoin. Esimerkiksi maankäytöstä varhain sopimalla 

voidaan suojella arvokkaita kulttuuriympäristöjä ja palvella maanomistajia, mutta 

heikommin kaupungin omaa maanhankintaa tai asuinympäristön laadullista kehi-

tystyötä. Lisätietoa tarvitaankin siitä, mitä teemoja yleissuunnittelussa tulisi kiin-

nittää ja millä tarkkuudella.  

Yhtenäisen kaupunkikehitysprosessin työvaiheet ja niihin liittyvät suunnitte-

lun lajit Vantaalla ovat tämän tutkimuksen perusteella yleissuunnittelu, viitesuun-

nittelu ja toteutussuunnittelu. Integroivan kaupunkikehitystyöprosessin näkökul-

masta voisikin olla kuvaavampaa jäsentää toiminta 

A) yleissuunnitteluun, viitesuunnitteluun ja moduulien esivalmistamiseen  

B) moduulien tilaamiseen ja toteutukseen,   

kuin liian karkealta vaikuttavasti yleiskaavoitukseen sekä asemakaavoitukseen. 

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmämme jaottelu perustuu työprosessin sijaan 

työvälinehierarkiaan, ja järjestelmän tarkoitus on tuottaa juridisesti sitovat suunni-

telmat. Välineorientoitunut suunnittelujärjestelmä voi toimia eri konteksteissa 

riippumatta siitä, että työtä tehdään eri tavoin. On kiinnostava huomio, että kaa-

voitusorientoitunut työ voi kuitenkin suunnata huomiota aidosta työn kohteesta 

työvälineeseen, mikä ei parhaalla tavalla palvele näkökulmien integroitumista eri-

laisissa työskentelykonteksteissa. 
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Kaupunkikehitysprosessin työvaiheiden työtehtävät voidaan jäsentää seuraavasti: 

A) Yleissuunnittelu, viitesuunnittelu ja moduulien esivalmistaminen 

–Robusti yleissuunnittelu sisältää maankäytön suunnittelun, asunto-ohjelman 

laadinnan ja maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnin (vrt. myös laaja profi-

lointi). Vantaalla yleiskaavoitus on huolehtinut näistä muun muassa yrityspal-

velujen kanssa.304 

–Kestävän kehittelyn lähestymistapa soveltuu strategiseen viitesuunnitteluun, 

esimerkiksi massakustomointiin kuuluvaan moduulien esivalmistukseen (vrt. 

Vantaan Akselin profilointityö) tai skenaariotyöhön (vrt. viitesuunnitelmatyö 

Korson keskustan kehittämiseksi). Viitesuunnittelua on Vantaalla tehnyt kau-

punkisuunnittelun tulosalue, jossa alueita pyritään kehittämään ennakoivasti, 

hallitusti ja vuorovaikutuksessa osallisten kanssa.305  

B) Moduulien tilaaminen ja toteutus 

–Esivalmistettujen moduulien yhteyttäminen tukeutuu yleissuunnitteluun, ko-

ko Vantaan kattavaan laajaan profilointiin. Massakustomoinnin isännöitsijänä 

toimivan yrityspalvelujen tulosalueen työ on lähestymistavaltaan yhteyttämis-

tä: nopeatempoista ja joustavaa esivalmistettujen moduulien kytkemistä.  

–Holistinen eheyttäminen on luonteva lähestymistapa toteutussuunnittelussa. 

Leinelän kumppanuuskaavatyössä306 jaettuun johtajuuteen perustuva raken-

nusvalvonnan koordinoima laaturyhmä on toiminut projektinaikaisen valmen-

tajan roolissa.  

                                                        
304Tarvitaan lisää tietoa siitä, millainen vaikutus maanomistuksella sekä sillä, onko alueella voimassa-
olevaa yleiskaavaa, on siihen, mitä tekijöitä ja kuinka tarkasti ne on tarpeen kiinnittää yleissuun-
nitteluvaiheessa. Yhtä merkittävä suunnittelua ohjaava tekijä kuin se, onko suunnittelualue rakennet-
tua ympäristöä vai neitseellistä aluetta, voi olla se, onko suunnittelualuetta kaavoitettu aiemmin vai ei. 
Mitä pidemmälle kehittynyt alue on, sitä strategisempaa suunnitteluotetta siellä voi mahdollisesti 
hyödyntää.  
305Myös maaseudun maankäytön suunnittelukäytäntöjä koskevassa tutkimuksessa on havaittu strate-
gisen, eri toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen perustuvan epävirallisen työkalun tarve (Rönkkö 
ym. 2012). 
306Vantaalla asemakaavan laadintaan liittyy yhteistoimintasopimus, jonka valmistelu etenee asema-
kaavatyön rinnalla. Asemakaavaehdotus ja siihen liittyvät yhteistoiminta- ja kunnallistekniikan sopi-
mukset käsitellään luottamusmieselimissä aina yhtaikaisesti. Tämä luo tiukan aikataulun ja pakotteen 
valmistella toteutussuunnitteluun liittyvät asiakirjat yhteistyössä ja yhtaikaisesti (Pentinmikko 
5.5.2011). Yhteistoimintasopimuksissa sovitaan esimerkiksi asuntojen hallintamuodoista, rakentami-
sen toteutusjärjestyksestä ja -aikataulusta, kunnallistekniikan toteutuksesta sekä kaupungin maanomis-
tuksen kyseessä ollessa tonttihinnoittelusta (Tolkki 28.11.2011). 
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Kuvio 52. Kaupunkikehitysprosessiin sisältyneet työtehtävät vastuutahoineen.  

3.8.2 Integroivan kaupunkikehitystyön haasteet 

Edellä kuvattua kaupunkikehitystyön prosessia ei pidä sekoittaa eri tempolla ete-

neviin kaupunkikehitystyön ydinprosesseihin – kestävään suunnistukseen 

(navigating for sustainability), yhteiskehittelyyn (sailing in democracy) ja resurs-

sien hyödyntämiseen (surfing with projects) (Kuvio 53), jotka päinvastoin asetta-

vat integroinnille haasteita. Nämä kaupunkikehitystyön ydinprosessit liittyvät 

Vantaan tasapainotetussa strategiassa kuulutettuihin Vantaan kaupungin arvoihin 

siten, että kukin ydinprosesseista on ensisijaisesti assosioitavissa eri arvoon: kes-

tävän suunnistuksen ydinprosessi kestävän kehityksen arvoon, yhteiskehittelyn 
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Kuvio 53. Kaupunkikehitystyön kolme ydinprosessia eroavat toisistaan työn tempon ja 

tarkkuuden suhteen. Tämän tutkimuksen tapausten työtehtävät ovat näiden ydinpro-

sessien osaprosesseja. 

ydinprosessi yhteisöllisyyden arvoon ja resurssien hyödyntämisen ydinprosessi in-

novatiivisuuden arvoon. Vantaan tasapainotetussa strategiassa innovatiivisuudel-

la tarkoitetaan muun muassa rohkeutta etsiä uusia entistä parempia tapoja järjes-

tää palveluja kuntalaisten hyväksi. Elinkeinopolitiikasta ja kaupungin edunval-

vonnasta vastaavien yrityspalvelujen johtama resurssien hyödyntämisen ydinpro-

sessi on Vantaalla keskeinen keino palvelujen rahoittamiseksi. 

Victor ja Boynton (1998: 156) kehottavat hylkäämään käsityksen siitä, että 

laadun ja kustannustehokkuuden tavoittelu olisivat vaihtoehtoisia tavoitteita, ja 

omaksumaan ajatuksen työn ja laadun kytkeytymisestä. Osaprosessien järjestelyt 

ja työntekijöiden jokapäiväiset valinnat vaikuttavat kuntalaisille tarjottavien pal-

velujen laatuun. 
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Kunkin eri tempolla etenevän ydinprosessin prosessinomistaja on Vantaalla eri 

tulosalue, jolloin voitaisiin helposti ajautua heikkoon temaattiseen ja ajoituk-

selliseen integraatioon. Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa resurssien hyö-

dyntämisen ydinprosessiin sisältyvä nopea ja yksityiskohtainen toteutussuun-

nittelu on muodostettu suorituskykyiseksi kokonaisuudeksi kokoamalla keskeiset 

tulosalueet maankäytön ja ympäristön toimialalle saman apulaiskaupunginjoh-

tajan alaisuuteen. Toimialaan kuuluvalla yrityspalvelujen tulosalueella vastataan 

Vantaan elinkeinopolitiikan toteuttamisesta hoitamalla kaupungin maapolitiikkaa 

sekä työllisyyttä tarjoamalla yrityksille yhden luukun hankepalvelun, mutta myös 

sosiaalisen eheyden varmistaminen on alettu nähdä elinkeinopolitiikan osaksi.  

Yhteiskehittelyn ydinprosessiin kuuluvaa viitesuunnittelua tehdään lähinnä 

kaupunkisuunnittelun ja yrityspalvelujen tulosalueiden tiiviissä vuorovaikutuk-

sessa, eri toimialaan kuuluvan vapaa-ajan ja asukaspalvelujen tarjoaman asiantun-

temuksen jäädessä tällä hetkellä jossain määrin irralliseksi.  

Kestävän suunnistuksen ydinprosessiin kuuluva yleissuunnittelu on yleiskaa-

voituksen tehtävä, mutta sen on ollut haasteellista integroida työhönsä sosiaali- ja 

terveystoimea.307 Jatkuvan ympäristön seurannan käsittävän ydinprosessin proses-

sinomistajuus on Vantaalla toistaiseksi selkeästi määrittelemättä. Tähän voi vai-

kuttaa se, että seurantaa tehdään sekä kestävän suunnistuksen ydinprosessissa että 

resurssien hyödyntämisen ydinprosessissa: ympäristökeskus edistää ympäristön-

suojelua, kun taas yleiskaavoitus pyrkii hallitsemaan yhdyskuntarakennetta kestä-

vyyden eri näkökulmista, joihin liittyy myös sosiaalinen kestävyys. Yrityspalvelut 

taasen hallitsee yhdyskuntarakennetta erityisesti elinkeinopoliittisesta näkökul-

masta, mutta yrityspalveluilla on silti hallussaan myös asunto-ohjelman toteu-

tustyökalut. Kaupunkisuunnitteluun on nyt palkattu tietopalvelupäällikkö, jonka 

tehtävänä on kehittää seurantatiedon hallintaa ja strategista hyödynnettävyyttä 

kestävyyden eri näkökulmista integroidusti. 

Kuvio 54 näyttää kaupunkisuunnittelun tulosalueen olevan mukana kaikissa 

kaupunkikehitystyön ydinprosesseissa, jolloin sillä on eri tempolla eteneviä ydin-

prosesseja integroiva rooli. Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa kaupunki-

suunnittelun tehtävä on kuitenkin mielletty lähinnä operatiiviseksi (kaupunki-

suunnittelujohtaja Jukka Kullberg 24.10.2011), vaikka tämä tutkimus osoittaa sen 

olevan vastuussa yleiskaavoituksesta ja osasta strategista viitesuunnittelua (Kuvio  
 

                                                        
307Vantaalle on hiljattain perustettu toimialatasoinen hyvinvointityöryhmä, jonka yhteistyötä suun-
taava työn kohde on ikääntyvien elinympäristö.  
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Kuvio 54. Ydinprosessien prosessinomistajuus perustuu Vantaalla jaettuun johtajuu-

teen. Kullakin kaupunkikehitystyön ydinprosessilla on eri tavoin painottunut käytän-

töyhteisö prosessinomistajanaan. Kaupunkisuunnittelu on mukana kaikissa ydinpro-

sesseissa, jolloin sillä on niitä integroiva rooli. 

52). Kaupunkisuunnittelun tulosalue on myös yhteiskehittelyn ydinprosessissa tär-

kein elinympäristön laatua tarkasteleva prosessinomistaja (Kuvio 54). Ydinpro-

sessien rajat ylittävät prosessinomistajaparit tai jaettuun johtajuuteen perustuvat 

prosessinomistajaverkostot edistävät kaupunkikehitystyön temaattista integraatio-

ta sekä eritempoisten ydinprosessien keskinäistä integroitumista (luvut 3.5.3 ja 

3.6.3). 
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Kuvio 55. Sektoriorganisaation muutos prosessiorganisaatioksi (alkuperäiskuvio Vir-

tanen & Wennberg 2007: 140, julkaistu Edita Oy:n luvalla). Toinen oikealta kuvaa par-

haiten Vantaan organisaatiokulttuuria.  

Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiossa mielletään toimittavan horisontaalisesti 

ja kehitettävän aktiivisesti prosesseja (Markkula-Heilamo 21.2.2012), joita on 

monia erilaisia – ”isoja ja pieniä (Pentinmikko 27.6.2011)”. On olemassa myös 

vertikaalirakenteita, joita pitkin asiat kanavoituvat päätöksentekoon (ibid.). Li-

säksi taustalla vaikuttavat sektorirakenteet (Pallasvuo 12.8.2011), jotka asettavat 

haasteita toimialojen yhteistyölle (luku 3.6.3). Prosessitarkastelulla voi olla sekä 

kaupunkikehitysorganisaation sisäistä työtä jäsentävä että ulkopuolisia suhteita 

selkeyttävä vaikutus: Toiminnan nimeäminen sen tavoitteen mukaan parantaa 

läpinäkyvyyttä ja helpottaa toiminnan arviointia. Tietoisuus työstä auttaa myös 

alati kehittämään prosesseja ja siten tarjoamaan palveluja kuntalaisten näkökul-

masta ymmärrettävällä tavalla (Turkama & Mattila 2012: 111). 

Integroivan kaupunkikehittämisen osaprosessien haasteita voidaan puolestaan 

tarkastella työtyypeittäin (Kuvio 56). Työn kohteen ollessa jäsentynyt haasteet liit-

tyvät kaupunkikehitysorganisaation sisäisiin työjärjestelyihin. Sen sijaan jäsen-

tymättömän työn kohteen tapauksissa keskeisiksi haasteiksi nousevat asiantunte-

muksen, sopimisen, ajoituksen ja resursoinnin kysymykset, jotka liittyvät työn 

yhdistämisen taitoon, erityisesti yhteistyössä tapahtuvan oppimisen mahdollista-

miseen ja ulkopuolisen asiantuntemuksen integrointiin. 
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Jäsentynyt työn kohde Jäsentymätön työn kohde 

 

  

Käsityö 

Työn kohde: Arvokas paikka 

Motiivi: Rakennettu kokonaisuus 

Maanomistus: Yksityinen  

Väline: Asemakaava, yhteistoimintasopimus, 

luonnokset 

 

–Kiinteistötalouden asiantuntemus 

–Työn säännöistä sopimisen ajoitus 

 

 

Sarjatuotanto 

Työn kohde: Toimintaedellytykset 

Motiivi: Työpaikkojen mahdollistaminen 

Maanomistus: Kaupungin  

Väline: Asemakaava, poikkeusluvat 

 

–Rakennusvalvonnan resursointi 

–Luottamusmiesten asema 

 

 

Prosessin kehittäminen 

Työn kohde: Suunnitteluprosessi 

Motiivi: Haluttava, toteutuva, kestävä asuinalue 

Maanomistus: Kaupungin  

Väline: Prosessikuvaus, avainkuvastot 

 

–Kumppanien ja teemojen integroinnin ajoitus 

–Kiinteistötalouden asiantuntemus 

–Rakennusvalvonnan resursointi 

 

 

Massakustomointi 

Työn kohde: Muutoksen hallinta 

Motiivi: Kilpailukyky 

Maanomistus: Yksityinen  

Väline: Laaja profilointi, moduulit 

 

–Eri tempolla etenevät kaupunkikehitystyön 

ydinprosessit: vuosibudjetin ja alueellisen 

seurannan suhde  

–Hallintokuntien yhteistyö 

–Kestävän suunnistuksen prosessinomistajuus 

–Sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen 

asiantuntemus 

 

 

Yhteiskehittely 

Työn kohde: Jatkuva palvelu 

Motiivi: Elävä keskusta 

Maanomistus: Kaupungin/yksityinen  

Väline: Skenaariot, suunnitteluvaraukset  

 

–Mahdollisuus yhteiskehittelyyn lähinnä 

taloudellisten resurssien haltijoilla 

 

 

Kuvio 56. Integroivan kaupunkikehitystyön haasteet työtyypeittäin sen mukaan, kuin-

ka ennalta jäsentynyt työn kohde on. 
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Integroivan kaupunkikehitystyön keskeiset tekijät ja haasteet voidaan yhteenvetää 

seuraavasti: 

1. Kunnallistalouden kannalta keskeisimpien – elinkeinopolitiikan, sosiaali- ja 

terveystoimen sekä maankäytön – kolmenkeskinen yhteistyö. 

2. Aidosti yhteistyötä suuntaavien työn kohteiden muodostaminen. Heikosti tun-

nistettu työn kohde ei ohjaa parhaalla mahdollisella tavalla integroivien lähes-

tymistapojen, työtyyppien ja -välineiden valintaa eikä sitouta osallisia. 

3. Työn kohteita vastaavien prosessien tunnistaminen sekä niiden omistajien 

määrittely. 

4. Eri tempolla etenevien kaupunkikehitystyön ydinprosessien integrointi vai-

kuttaa edellyttävän jaettuun johtajuuteen perustuvaa prosessinomistajuutta.  

5. Kuka/millainen yhteistyöelin saa johtaa toimialojen välistä horisontaalia yh-

teistyötä, ja mielletäänkö se komprehensiivis-rationalistista perintöä kanta-

vaksi suunnitteluksi. Taustalla on avoinna oleva poliittinen kysymys siitä, on-

ko alueellisia budjetteja vai johdetaanko koko kunnan taloutta keskitetysti. 

Seuraavat integroivan kaupunkikehitystyön haasteet kytkeytyvätkin kuntata-

louteen: 

–Kestävän suunnistuksen ydinprosessiin taloudellista näkökulmaa ollaan kyt-

kemässä maankäytön toteutuksen ohjelmointityön kautta. Erillisten yhdys-

kuntien alueellinen tarkastelu osoittautui kuitenkin haasteelliseksi yleiskaava-

työssä. 

–Yhteiskehittelyn ydinprosessissa tarkastelualue on aiemmin perustunut sosi-

aali- ja terveystoimen aluevastuisiin, nyt sosiaali- ja terveystoimi ei toimi 

alueellisesti.  

–Resurssien hyödyntämisen ydinprosessiin taloudellinen näkökulma on integ-

roitu kiinteästi. Elinkeinopolitiikan ja maankäytön suunnittelun tarkastelua-

lueena on koko kunta eikä keskitetty taloushallinto ole sen kanssa ristiriidassa.  

6. Työtyypin valinta tarpeellisen yhteistyön luonteen mukaisesti, eli työssä edel-

lyttävän oppimistarpeen mukaisesti, sekä kutakin työtyyppiä vastaavan johta-

juuden mallin tunnistaminen (vrt. Tannenbaum & Schmidt 2008) ja sovelta-

minen.  

7. Asiantuntijoiden vuorovaikutukseen tähtäävän yhteistyön järjestely ongelman 

käsittelyä vastaaviin ja oikean kokoisiin työryhmiin. 

8. Asiantuntemuksen ja kumppanien työhön integroinnin oikea ajoittaminen. 



 248

9. Työn sisällön asteittain kiinnittävien työvälineiden käyttöönotto, erityisesti 

yleiskaavoituksen ja detaljisuunnittelun väliin sijoittuvan strategisen viite-

suunnittelun omaksuminen. 

10. Kiinteistötaloudellisen asiantuntemuksen integrointi julkisen kaupunkikehi-

tysorganisaation työhön. 

11. Integroivan työn edellyttämä lisäresursointi. 

Viime kädessä resurssit – mukaan lukien aika – ovat integraation edellytys, sillä 

niiden kautta välillisesti vaikutetaan siihen, millaiseen integraatioon on tarvetta ja 

mahdollisuuksia. Näin ollen työprosessien aikainen integraatio myös vaikuttaa 

siihen, mitä arvoja työllä palvellaan. Toisaalta sitoutumalla jatkuvaan prosessin 

kehittämiseen kaupunkikehitysorganisaation työntekijät ovat voineet kompensoi-

da käytettävissä olleita niukkoja resursseja.  
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4 Johtopäätökset 

Kestävyyden vaatimus on haastanut meidät siirtymään kokonaisvaltaisen suun-

nittelun kulttuuriin sekä integroivaan ja tehokkaaseen yhteistyöhön, jonka kehittä-

miseksi on analysoitava, millaisia haasteita siihen liittyy. Tämän tutkimuksen 

taustalla on tarve lisätä ymmärrystä integroivasta kaupunkikehitystyöstä julkisen 

kaupunkikehitysorganisaation näkökulmasta. Institutionaaliseen näkökulmaan on 

kiinnitetty toistaiseksi vähän huomiota kaupunkikehittämisen tutkimuksessa. 

Olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön kohdistuva kaupunkikehitystyö 

sisältää joitakin erilaisia haasteita uudisalueiden suunnitteluun nähden. Nämä 

haasteet eivät kuitenkaan ole nousseet tässä tutkimuksessa kovin merkittäviksi 

tekijöiksi, vaan integroivassa kaupunkikehitystyössä sovellettava asiantuntemuk-

sen yhdistämisen taito – joka on keskeistä riippumatta siitä, kohdistuuko työ ra-

kennettuun vai rakentamattomaan alueeseen. Tutkimuksen tavoitteena onkin ollut 

analysoida työn yhdistämisen taitoa ja rakenteita integroivassa kaupunkikehitys-

työssä. Tutkimuskysymyksinä ovat olleet seuraavat:  

– Mikä asema eheyttämisellä on integroivan kaupunkikehittämisen kentällä?  

– Mitkä ovat integroivan kaupunkikehittämisen haasteet?  

Tämän tutkimuksen tapaukset ovat osoittaneet Vantaan kaupunkikehitysorgani-

saation omaksuneen kaikki Victorin ja Boyntonin työn kehityksen mallin mu-

kaiset työtyypit, jolloin sen on mahdollista hyödyntää kutakin niistä parhaiten sil-

le soveltuvaan tarkoitukseen. Juuri tämä on työn yhdistämisen taitoa. Joko–tai-

ajattelu on muunnettava sekä–että-toiminnaksi, joka on integroivan kaupunki-

kehitystyön ydin.  

Oleelliseksi nousee integroivan kaupunkikehitystyön prosessinomistajien ky-

ky tulkita kunkin tapauksen markkinakonteksti, valita organisaation tärkeimpien 

arvojen perusteella integroivan kaupunkikehitystyön lähestymistapa, artikuloida 

aito työn kohde ja soveltaa sitä parhaiten palvelevaa työtyyppiä sekä yhteistyön 

muotoja.  

Työssä voi siten olla kulttuurisia eroja, jopa saman organisaation sisällä. Erot 

voivat olla merkittäviä sellaisissakin tehtävissä, joita pidetään vakiintuneina. 

Vaihtelu ilmentää julkilausumattomia teorioita, jotka voivat olla peruja muun 

muassa olosuhteista, työvälineistä (Engeström 1995: 49, Alvesson & Sveningsson 

2008: 38–39) tai taustalla vaikuttavista suunnittelukäsityksistä. On siis mahdol-

lista, että kaupunkikehittäjät jäsentävät työnsä lähtökohtaisesti eri tavoin ja hyö-

dyntävät integroivan kaupunkikehityksen eri lähestymistapoja. Melko vähän maa-
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ta omistavassa Vantaan kaupungissa suorituskykyisempi kestävä kehittely vaikut-

taa komprehensiivis-rationalistista perintöä kantavaa eheyttämistä käyttökelpoi-

semmalta lähestymistavalta. 

On myös mahdollista, että eri kuntien kaupunkikehitysorganisaatiot perusta-

vat työnsä eri työtyyppeihin, muun muassa siksi, että työtyypistä toiseen siirty-

minen on Victorin ja Boyntonin mukaan siinä mielessä historiallinen jatkumo, 

että esimerkiksi massakustomointiin tai yhteiskehittelyyn siirtyminen edellyttää 

ensin prosessin kehittämisen omaksumista. Eri työtyyppien käyttö taasen perustuu 

organisaatiossa kumuloituvaan oppimiseen. Tämä näkökulma voi osaltaan tarjota 

selityksiä myös seudullisen yhteistyön haasteisiin.   

Tämän tutkimuksen tapauksissa hyödynnetyt työtyypit on valittu niiden luon-

teen ymmärtäen eikä tapausten analyysissä paljastunut työn kohteen kannalta epä-

sopivan työtyypin valintaa. Näin ollen ilmi tulleet integraation haasteet kertovat-

kin muusta.  

Osaan haasteista voidaan vastata taitavalla työllä; tällaisia ovat erilaiset ajoi-

tuskysymykset (esimerkiksi työn säännöistä sopimisen ajoitus, kumppanien ja 

teemojen integroinnin ajoitus) sekä mahdollisuus tarjota osallisille – myös asuk-

kaille – tilaisuuksia yhteiskehittelyyn.  

Jotkut haasteista selittynevät vähäisin resurssein: Rakentamis- ja kiinteistöta-

loudellista asiantuntemusta puuttuu Vantaan kaupunkikehitysorganisaatiosta. Niu-

kat resurssit haittaavat myös rakennusvalvonnan mahdollisuuksia osallistua suun-

nitteluun toivotussa määrin. 

Osa ilmenneistä integraation haasteista on rakenteellisia. Sektorihallinnon 

perinne vaikuttaa edelleen hallintokuntien väliseen yhteistyöhön, muun muassa 

kestävän suunnistuksen ydinprosessin omistajuus on Vantaan kaupunkikehitysor-

ganisaatiossa toistaiseksi hajanaista. Mahdollinen poliittinen epäluulo sosiaali- ja 

terveystoimen sekä elinkeinopolitiikasta vastaavien yrityspalvelujen ja sen kanssa 

yhteistyötä tekevän maankäytön suunnittelun keskuudessa voi hankaloittaa hal-

linnonalojen yhteistyötä. Syvimpiin rakenteellisiin kysymyksiin lukeutuu eri tem-

polla etenevien kaupunkikehitystyön ydinprosessien integrointi, muun muassa 

kaupungin vuotuisen strategisen budjettityön ja toisaalta kestävyyden alueelliseen 

seurantaan perustuvan maankäytön toteutuksen ohjelmoinnin suhde. Tämä edel-

lyttäisi nopean ja hitaan tiedon integrointia. 
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4.1 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut saada ote eheyttämisestä ja sen haasteista. Ovat-

ko prosessuaalisen analyysin varrella tekemäni monimenetelmällisen metodolo-

gian308 valinnat olleet oikeita? Merkittävä käännekohta oli tutkimuskysymysten 

tarkistaminen eheyttämisen käsitteen pohdinnan päätteeksi: eheyttäminen kattoi 

vain osan integroivan kaupunkikehitystyön kentästä, jolla sillä ei näyttänyt olevan 

erityisen merkittävää roolia. Tämän vuoksi tarkistin tutkimuskysymyksiä. Tutki-

muskysymyksiksi tarkentuivat seuraavat: Mikä asema eheyttämisellä on integ-

roivan kaupunkikehittämisen kentällä? Mitkä ovat integroivan kaupunkikehittä-

misen haasteet? Tätä tavoitetta varten valitsemani tutkimuksen teoreettisen viite-

kehyksen muodostaa yleinen työn kehityksen teoria (Victor & Boynton 1998), 

jonka avulla on analysoitu integroivan kaupunkikehitystyön eri työtyyppejä ele-

mentteineen. Teoriasta puuttuvan työn kohteen tarkastelemiseksi täydensin viite-

kehystä toiminnan rakenteen teorialla (Engeström 1995).  

Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelun on tiedetty olevan kompleksista. Työn 

kehityksen teorian ohjaama analyysi on onnistunut paljastamaan integroivan kau-

punkikehitystyön hyvin monipuoliseksi työksi, jossa työtyyppi on valittava työn 

markkinakontekstin, työn kohteen ja erilaatuisten yhteistyötarpeiden mukaisesti. 

Victorin ja Boyntonin mallista puuttuvan työn kohteen käsitteen lisääminen ana-

lyysiin on nähdäkseni ollut hyvin merkityksellistä; Victor ja Boynton selittävät 

kohdemarkkinoiden ja organisaation kapasiteetin ensisijaisesti ohjaavan työtyypin 

valintaa, mutta analyysini näyttää työn kohteella olevan yhtä suuri merkitys työ-

tyypin valinnan kannalta. Työtyyppien elementtien vertailu paljasti niin ikään in-

tegroivan kaupunkikehityksen haasteiden olevan osittain samoja, osittain erilaisia 

työtyypistä riippuen. 

Tapaustutkimuksen tutkimustulokset kertovat tarkasti vain kohteestaan eikä 

tuloksia sen perusteella ole varsinaisesti yleistettävissä, joskin tutkimuksesta saatu 

ymmärrys on siirrettävissä.309 Olenkin kiinnittänyt erityistä huomiota paljastavien 

                                                        
308Metodologia koostuu seuraavista tekijöistä: 1) todelliseen tiedontarpeeseen perustuvan tutkimus-
kysymyksen asettamisesta sekä suunnittelijan että tutkijan koulutuksen saaneena, aiemmin suunnitte-
lututkimusta tehneenä ja Vantaan kaupunkisuunnittelun historian tuntevana tutkijana, 2) tapausten 
osallistavasta valinnasta, 3) teemoja asteittain syventävästä, oppivasta haastatteluaineiston keruutavas-
ta (luku 3.1.2), 4) tapauskohtaisesti käytetystä dialogisesta haastattelumenetelmästä sekä osallistavan 
toimintatutkimuksen menettelystä (niin kutsumastani kriittisestä haaveilumenetelmästä), 5) tapausten 
teoriaohjatusta kuvauksesta ja sisällönanalyysistä, 6) tapausten vertailusta ja 7) tulosten synteesistä. 
309 Suuri osa organisaatiolla olevasta osaamisesta on kontekstisidonnaista ja sellaisena vaikeasti 
toisaalle siirrettävissä (Buckley & Casson 1976, Kogut & Zander 1992, 1993, 1996, Penrose 1959, sit. 
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tapausten valintaan; analysoimani tapaukset sijoittuvat Itä-Vantaalle, joka on lä-

hestulkoon kokonaan kertaalleen kaavoitettu, ja näin ollen eheyttämis- ja muu in-

tegroiva kaupunkikehittämistyö on kohdistunut olemassa olevaan rakennettuun 

ympäristöön tai vanhentuneiden suunnitelmien uudistamiseen.310  

Itä-Vantaan asemakaavoitus kuuluu yhden aluearkkitehdin vastuulle. Vantaal-

la on kaksi muuta vastuualuetta, joilla kullakin voi olla kohdemarkkinoista ja työ-

ryhmän kapasiteetista sekä historiasta johtuen erilainen työkulttuuri. Lisäksi alue-

arkkitehdeilla on käytössään työhistoriansa aikana keräämänsä työkalupakki: työ-

tyyppien ja -menetelmien kokoelma. Avainyhteyshenkilönäni toiminut aluearkki-

tehti on kokenut ja tunnettu yhteistyötaidoistaan, lisäksi hän on aktiivisesti kehit-

tänyt työkalupakkiaan. Näin ollen hänen vastuualueeltaan valitut työtapaukset 

ovat monipuolisia ja paljastavia. Tapausten osallistavalla valinnalla oli merkittävä 

rooli teorian eri työtyyppejä edustavien tapausten valinnassa, koska ulkopuolisen 

tutkijan ei ollut mahdollista tunnistaa työtyyppejä luotettavasti suunnitteluasia-

kirjojen perusteella. Tapausten valinta ei myöskään ollut pelkästään aluearkki-

tehdin näkemyksen varassa, sillä hän vei tutkimushankkeeni keskusteltavaksi joh-

tamaansa moniammatilliseen aluetiimiin, joka ehdotti työtyyppejä edustavia ta-

pauksia. 

Soveltamaani dialogista tutkimushaastattelua, jossa tutkija ei ole vain haastat-

telija vaan myös aktiivinen keskusteluun osallistuja, voi kritisoida interventio-

nistisena. Kuitenkin kaikki tutkimus vaikuttaa tutkimuskohteeseen. Dialogisella 

tutkimushaastattelulla oli tässä tapauksessa saavutettavissa hyötyä, sillä suunnit-

telijataustaisena kykenin kuljettamaan syvää keskustelua, minkä ansiosta etenkin 

integraatioon liittyviä haasteita oli tavoitettavissa. 

Tulosten luotettavuutta lisää teemoja asteittain syventänyt, oppiva haastattelu-

aineiston keruutapa, jonka aikana testasin aiempia havaintojani keskustelemalla 

niistä muiden Vantaan kaupunkisuunnitteluorganisaatiossa työskentelevien asian-

tuntijoiden ja lopulta johtajien kanssa. Haastateltavillani on myös ollut haastatte-

luotteensa tarkastamisen yhteydessä mahdollisuus reagoida tutkimustekstin sisäl-

töön niiltä osin kuin se käsittelee työtä, jossa he ovat olleet keskeisesti osallisena. 

Näin olen saanut ensikäden palautetta tulkintani osuvuudesta useilta, juuri tapauk-

seen kytkeytyneiltä asiantuntijoilta.   

                                                                                                                                    
Håkansson 2010). Tämä tutkimus tarjoaa ymmärrystä integroivan kaupunkikehitystyön luonteesta ja 
haasteista, mutta ei suoraan siitä, miten niitä voidaan ratkaista. 
310Tästä on poikkeuksena Leinelän kumppanuuskaavatyö, jossa siinäkin kuitenkin on kyse yhdys-
kuntarakenteen täydennysrakentamisesta, lisäksi työ edusti osuvimmin prosessin kehittämisen työ-
tyyppiä.    
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Vastatakseni ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni eli eheyttämisen asemoimi-

seksi integroivan kaupunkikehitystyön kentälle analysoin tapauksia työn temaatti-

sen laajuuden sekä tavoitteiden määrittelyn joustavuuden näkökulmista. Tarkaste-

lu paljasti integroivan kaupunkikehittämisen kentältä kolme suunnittelun lähes-

tymistapaa: eheyttämisen, kestävän kehittelyn ja yhteyttämisen, ja näin ollen myös 

eheyttämisen aseman. Analyysitapa kertoi myös integroivan kaupunkikehittämi-

sen kentän olevan katkeamaton jatkumo. 

Lisäksi integroivan kaupunkikehitystyön luonnetta vertaillakseni tarkastelin 

työn tarkkuutta (yleispiirteinen/detaljoitu) ja tempoa (nopea/hidas). Analyysin pe-

rusteella oli hahmotettavissa integroivan kaupunkikehitystyön kolme ydinproses-

sia: resurssien hyödyntäminen, yhteiskehittely ja kestävä suunnistus, joita niissä 

tehtävän työn tempo leimallisesti erottaa toisistaan. Haasteeksi nousi näiden ydin-

prosessien keskinäinen integraatio.  

Muodostamani analyysivälineet ovat siis onnistuneet vastaamaan tutkimus-

kysymyksiini. Lähinnä aineiston voi nähdä rajoittaneen integroivan kaupunkike-

hitystyön tutkimusta, sillä aineisto on rajattu Vantaan kaupunkikehitysorganisaa-

tion sisäiseen työhön. Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet ovat kuitenkin sel-

keästi arvioitavissa läpinäkyvän raportoinnin ansiosta. 

4.2 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimustarpeet 

Institutionaaliseen näkökulmaan on kiinnitetty kansallisesti ja kansainvälisesti vä-

hän huomiota kaupunkikehittämisen tutkimuksessa. Tämän tutkimuksen taustalla 

on tarve lisätä ymmärrystä eheyttämisestä ja muusta integroivasta kaupunkike-

hitystyöstä juuri julkisen, mandaatin saaneen sekä itsevastuullisen kaupunkikehi-

tysorganisaation näkökulmasta, kun se pyrkii paitsi suoriutumaan hyvin lakisää-

teisistä kunnallisista palvelutehtävistään, myös saavuttamaan omat strategiset ta-

voitteensa. 

Kansainvälinen tutkimus, joka pitkälti on suunnitteluteorian tutkimusta, käsit-

telee tällä hetkellä paljon joko suunnittelun olemusta, suunnittelujärjestelmiä, 

suunnittelukulttuuria, suunnittelutavoitteiden asettamista vuorovaikutuksessa kan-

salaisten kanssa sekä yksittäisen suunnittelijan taitoja tai etiikkaa. Nämä tutki-

musongelmat ovatkin luontevia konteksteissa, joissa julkisorganisaation toiminta 

suunnittelujärjestelmässä on luonteeltaan toteuttavaa ja jakavaa. Tällöin huomio 

kohdistuu kaupunkikehitysverkostoon, ja on tärkeää selvittää, ketkä tai mitkä ovat 

kehityksen todellisia toimijoita (esim. Huib 2012: 97).  
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Suomalaisessa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä kaupunkikehitysorgani-

saatiolla on vahva asema. Se on vastuussa toteutuksesta, kuten verrokkinsa kan-

sainvälisellä kentällä – mutta myös resurssien hankinnasta suunnitelmien toteu-

tusta ja lukuisia julkisia palveluja varten. Nämä velvoitteet tekevät suomalaisista 

kunnista yritysmäisiä toimijoita, joiden omat tarpeet ja näkemykset ohjaavat nii-

den toimintaa. Vantaan kaupunkikehitysorganisaatio on kuitenkin julkinen organi-

saatio, joka antautui tutkittavaksi: ei ole itsestään selvää saada tutkia kaupun-

kikehitysorganisaation toimintaa. Lisäksi kunnille on annettu mandaatti ja mono-

poli ohjata alueensa kehitystä. Näiden molempien piirteiden johdosta suomalai-

nen kaupunkikehitysorganisaatio soveltuu erinomaisesti myös Huibin (ibid.) esit-

tämän kansainvälisesti relevantin kysymyksen tutkimuslaboratorioksi. Tällöin fo-

kus siirtyy suunnitteluteoreettisesta tutkimuksesta Archibugin (2008) peräänkuu-

luttamaan suunnittelututkimukseen. Tämä tutkimus valottaa sitä, mikä julkisor-

ganisaation rooli on integroivassa kaupunkikehitysverkostossa: lukuisten erilais-

ten prosessien omistaja. Tutkimuksella on näin ollen merkitystä, kun pohditaan, 

miten löytää tasapaino markkinavoimien, valtion ja kansalaistoiminnan välille 

(Botero ym. 2012: 10), ja miten kaupunkikehitystyötä erilaisissa olosuhteissa ja 

erilaisten työn kohteiden kyseessä ollessa voidaan käytännössä tehdä. 

Kotimaisella suunnittelututkimuksen kentällä tällä tutkimuksella on moni-

naista merkitystä. Suomen kuntaorganisaatioita on tutkittu hallintona ja organisaa-

tiotutkimuksena, mutta vähän työtä tekevänä itsellisenä toimijana. Esitän tutki-

muksessani kaupunkikehitystyön logiikaksi kunnan perusarvojen mukaisia ydin-

prosesseja (kestävä suunnistus, yhteiskehittely ja resurssien hyödyntäminen), jois-

ta kukin etenee työprosessina eri tempolla. Muun muassa Virtanen ja Wennberg 

(2007: 56–57) toteavat julkishallinnon organisaatioiden prosessilähtöisyydestä 

kirjoitetun hämmästyttävän vähän (ks. Lähdesmäki 2003, Salminen 2004). 

Integroivan kaupunkikehitystyön varassa on paljon Vantaalla, jossa luotta-

musmiehet saivat toukokuussa 2012 virkamiesjohdolta karut terveiset. Kaupungin 

velkaantuminen oli pysäytettävä. Elinkeinopolitiikan, sosiaali- ja terveystoimen 

sekä maankäytön suunnittelun integroivan kaupunkikehitystyön prosessien kehit-

täminen on keskeinen tekijä, kun kaupunki yrittää hankkia menojaan vastaavat 

tulot. Moni Suomen kunta kamppailee taloutensa tasapainottamiseksi. Siinäkin ta-

pauksessa että kuntien taloudelliset lähtökohdat olisivat hyvät, miten ne voisivat 

kehittyä, jos suhtautuisivat prosessiensa kehittämiseen dynaamisesti? Prosessitar-

kastelu mahdollistaa työn suorituskyvyn kehittämisen ja optimoinnin. Millä Suo-

men kunnalla on varaa pitäytyä kaupunkikehitystyössä kalliissa käsityössä tai 

resursseja riskeeraavassa sarjatuotannossa?  
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Osoittamani integroivan kaupunkikehitystyön haasteet ovat aukkoja yhteistyössä 

ja asiantuntemuksen kohtaamisessa. Näihin epäjatkuvuuskohtiin liittyen tarvitaan 

seuraavanlaista jatkotutkimusta:  

1. On tutkittava muiden kuntien kaupunkikehitysorganisaatioiden työtä, jotta 

tutkimustuloksia voidaan vertailla ja saada käsitys alueidenkäytön suunnitte-

lujärjestelmämme puitteissa tehtävästä käytännön kaupunkikehitystyöstä. 

Vertailutieto tarjoaisi mahdollisuuden arvioida suomalaisen suunnittelujärjes-

telmän toimivuutta eri konteksteissa. 

2. On tunnistettava myös kaupunkikehitystyön osaprosessit. Tämä on tarpeen 

kaupunkikehittäjien työtehtävien virtaviivaistamiseksi ja myös kaupunkike-

hittäjien osaamis- ja koulutustarpeiden ymmärtämiseksi. 

3. On saatava tätä tutkimusta laajempi käsitys suunnitteluinstrumenttien toimi-

vuudesta käytännön työprosessien näkökulmasta, muun muassa:  

–yleissuunnittelussa tarpeellisista teemoista, määrittelyn tarkkuudesta sekä 

välineistä (mm. yleiskaava, laaja profilointi)  

–viitesuunnittelun strategisten instrumenttien (mm. profilointi, moduulit, ske-

naariot) käytöstä kaupunkikehitysorganisaation, alueen toimijoiden ja muiden 

käyttäjien asiantuntemuksen integroimiseksi. Yleiskaavoitus ja toteutukseen 

suuntautunut asemakaavoitus ovat liian etäällä toisistaan.  

–toteutussuunnitteluun kuuluvista yhteistyöinstrumenteista (prosessikuvauk-

sista,  avainkuvastoista ja yhteistoimintasopimuksista) 

4. On perehdyttävä huolellisesti työn elementtien, toimijoiden ja asiantuntemuk-

sen integroinnin ajoituskysymyksiin kaupunkikehitystyön eri prosesseissa. 

Ajoitus ratkaisee sen, mitkä ja miten hyvin näkökulmat kohtaavat kaupunki-

kehitystyössä sekä mihin osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa. Konsulttien 

rooli erityyppisissä, erikoistunutta työnjakoa käsittävissä kaupunkikehityspro-

sesseissa ansaitsisi niin ikään tulla kuvatuksi. 

5. On selvitettävä – yhdessä johtajuuden tutkijoiden ja kuntatutkijoiden kanssa – 

jaetun johtajuuden ja prosessinomistajuuden mahdollisuuksia asiantuntemuk-

sen integroimiseksi kaupunkikehitystyön eri prosesseissa: seudullisessa kestä-

vässä suunnistuksessa, alueellisessa yhteiskehittelyssä ja projektikohtaisessa 

resurssien hyödyntämisessä.  

6. On hahmotettava elinkeinopolitiikan, sosiaali- ja terveystoimen sekä maan-

käytön suunnittelun yhteistyön toimivuus sekä Vantaalla että muissa kunnis-
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sa.311Maankäytön suunnittelu on Vantaalla kytketty tiukasti elinkeinopolitii-

kasta vastaavan yrityspalvelujen tulosalueen työhön. Sen sijaan kummalla-

kaan tulosalueella ei ole hyvää yhteyttä sosiaali- ja terveystoimeen. Miten 

näiden hallinnonalojen yhteistyö toimii maankäytön suunnittelun kanssa 

muissa kunnissa? 

7. On selvitettävä – yhdessä johtamisen, palvelujen ja strategiatutkijoiden kans-

sa – millaista integroivaa strategiatyötä niin kutsutuissa kaksikätisissä julki-

sissa kaupunkikehitysorganisaatioissa tehdään.  

8. On tiedontarvetta kumppanuustyöhön sisältyvistä taloudellisen integraation 

mahdollisuuksista ja toisaalta vaatimuksista. Millaista kiinteistötaloudellista 

asiantuntemusta kunnallisten kaupunkikehitysorganisaatioiden käytössä ny-

kyisellään on?  

9. Kaivataan myös koottua tutkimustietoa siitä, miten Euroopan unioni, valtion-

hallinto tai kolmas sektori voivat taloudellisesti tukea kunnissa tehtävää ole-

massa olevan rakennetun ympäristön kehittämiseen kohdentuvaa kaupunkike-

hitystyötä. 

10. Millaiset työvälineet (esimerkiksi kehitysalueet, alueelliset kehitysrahastot tai 

alueelliset kehitysyhtiöt) soveltuvat olemassa olevan rakennetun ympäristön 

kehittämiseen Suomessa?  

Lisäksi tässä eksploratiivisessa tutkimuksessa tehty integroivan kaupunkikehitys-

työn nykytilanteen ja haasteiden kuvaus mahdollistaisi Vantaalla käytännön työn 

kehittämisen: 

11. Olisi tehtävissä kaupunkikehitystyön prosesseja kehittävää interventionistista 

työntutkimusta yhdessä työntutkijoiden, organisaatiotutkijoiden, prosessitut-

kijoiden sekä työntekijöiden kanssa. Tämänkaltainen työntutkimus olisi lä-

hellä konsulttitoimintaa, mutta tarjoaisi samalla akateemista tietoa käytännön 

kaupunkikehitystyön haasteista. Transdisipliinisellä tutkimusotteella voidaan 

pureutua suunnittelututkimuksen erityiskysymyksiin. 

                                                        
311Kunnallisalan kehittämissäätiö on myöntänyt minulle post doc -tutkija-apurahan maankäytön suun-
nittelun ja proaktiivisen elinkeinopolitiikan yhteistyön toimivuutta tarkastelevaan tutkimukseen. 
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten maankäytön suunnittelu ja elinkeinopolitiikka on käytän-
nössä integroitu kuntaorganisaatioiden työssä. Tutkimuksen toisena tavoitteena on selvittää, millainen 
yhteys sosiaali- ja terveystoimella, jonka voidaan nähdä kilpailevan elinkeinopoliittisen työn kanssa 
kuntaorganisaation sisällä, on maankäytön suunnitteluun. Tutkimuksesta on tarkoitus käydä ilmi se, 
millaisia mahdollisuuksia ja kehitystarpeita näiden kuntatalouden kannalta keskeisimpien hallinnon-
alojen yhteistyössä nähdään.    
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Integroimalla käytännön työtä tekevän kaupunkikehitysorganisaation asian-

tuntemus sekä akateemisen suunnittelututkimus päästään käsiksi uudenlai-

seen hyödylliseen tietoon. Transdisipliininen tutkimus on yhteiskunnallisesti 

relevanttia, ja tiivis yhteistyö kaupunkikehitysorganisaation kanssa (engaged 

scholarship) avaisi uusia menetelmällisiä ja aineistollisia mahdollisuuksia. 

Akateemisesta näkökulmasta tiedonintressiin voidaan vastata myös ulkopuo-

lisen kumppanin asemassa, mutta kaupungeille hybridinen yhteistyö tarjoaisi 

muun muassa hankeosaamista. 

Tutkimusongelmilla numero 1–7 ja 11 on uutuusarvoa kansainvälisellä suunnitte-

lututkimuksen kentällä. Aiheista olisi myös tehtävissä kansainvälistä vertailutut-

kimusta, jossa esimerkiksi Vantaan kaupunkikehitysorganisaatio vertailukohteena 

edustaisi resurssipulan koulimaa, ketterää itsellistä julkisorganisaatiota, jonka 

vastuulla on huolehtia kansainvälisesti tarkasteltuna monien julkisten palveluiden 

tuottamisesta – tai mahdollistamisesta.  

Tutkimusongelmilla numero 8–11 on merkitystä lisäksi kotimaisen suunnitte-

lututkimuksen kannalta sekä käytännön kaupunkikehitystyön kehittämisen näkö-

kulmasta. Institutionaaliseen näkökulmaan on kiinnitetty vähän huomiota tutki-

muksessa vaikka julkisissa organisaatioissa tehtävä käytännön työ vaikuttaa suo-

raan kuntalaisten palvelumahdollisuuksiin ja kestävän kehityksen haasteiden hal-

lintaan. Kuntien julkishallinnon ja -hallinnan tarkastelun rinnalle olisi hyödyllistä 

ottaa julkinen työ, sillä kuten Vantaan keskustojen kehittämiseksi proaktiivisesti 

toimiva  projektipäällikkö toteaa:  

Sehän on käytännön työtä, vaikka suunnitellaan eikä ole kirves kädessä, niin 

sehän on käytännön työtä, jota tehdään. 

Suomalaiset kaupunkikehittäjät ja suunnittelututkijat voivat hyödyntää arkiluo-

vuuttaan monin tavoin keskinäisessä yhteistyössä akateemisen planologian (luku 

1.1) kehittämiseksi sekä käytännön kaupunkikehitystyön taitojen kartuttamiseksi. 
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